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கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பமும் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 
ஆசிொியர்களும் - ஒரு பொர்வவ 

சீதொ லட்சுமி 
ததசியக் கல்விக் கழகம், சிங்கப்பூர் 

 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 

கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பம் என்பது இன்று அவனவரும் அறிந்த ஒரு துவற. சுமொர் 

பதிவனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த உலக நிலவரத்துடன் ஒப்பிடும்தபொது இன்று பிறந்த 
குழந்வதயும் இத்துவற பற்றி ஏததனும் அறிந்திருக்கும் என்ற நிவல நிலவுகிறது. இத்தகு குழந்வதகள் 
பள்ளி வரும்தபொது இருபத்ததொரொம் நூற்றொண்டு மொணவர்களொக இருப்பர். இவர்களுக்கு இருபத்ததொரொம் 
நூற்றொண்டுக்கொன உயிர்வொழ்வுத்திறன்கவள எவ்வொறு கற்றுத்தருவது? அவதக் கற்றுத்தரக்கூடிய 

ஆசிொியர் எப்படிப்பட்டவரொக இருக்கதவண்டும்? தமொழி அறிவுடன் தொய்தமொழி சொர்ந்த பண்பொட்டுக் 

கூறுகவளயும் சமூக ஒழுங்குகவளயும் இனம் சொர்ந்த தனிப்பண்புகவளயும் 
தவலவமத்துவப்பண்புகவளயும் நிவலத்தன்வமவயயும் தமிழ் பயிலும் மொணவர்களுக்கு ஊட்டதவண்டிய 
தமிழொசிொியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களொக அவமயதவண்டும்? தவறுமதன உள்ளடக்க                                     

அறிவு, தமொழி அறிவு ஆகியனவற்றுடன் மட்டும் அவர்கள் இருந்தொல் தபொதுமொ? கணினி, தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்வத இயக்கத்ததொிந்தொல் மட்டும் தபொதுமொ? அல்லது தமக்குத் ததவவயொன கூறுகவளக் 

கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் வழிதய ததடிப்பயன்படுத்தத் ததொிந்தொல் மட்டும் தபொதுமொ? 

தம்வமவிடத் தம் மொணவர்கவள முன்னிறுத்தி அவர்களுக்கொன எதிர்கொல வொழ்வவச் 
சமொளிக்கும்வவகயில் கணினித் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதத் தம் ஆசிொியவியலில் புகுத்திப் பொடத்வத 
வழங்கதவண்டும். இங்கு இக்கட்டுவர பணிக்கு முந்திய பயிற்சி ஆசிொியருக்குக் கணினி, தகவல் 

ததொழில்நுட்பம் குறித்த அறிவு ஏன் ததவவ (Chai மற்றும் பலர், 2010; Lee மற்றும் பலர், 2007; Hu & Fyfe, 

2010) என்று ஆரொய்வதுடன் ததசியக்கல்விக்கழகத்தில் தமிழொசிொியர் பயிற்சி தபறுதவொர் இதுவவர 

தபற்ற கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பம் சொர்ந்த பயிற்சிவய மறு ஆய்வு தசய்கிறது. 

முக்கியச்தசொற்கள்: உயிர்வொழ்வுத்திறன்கள், தமொழி ஆசிொியர், பணிக்கு முந்திய பயிற்சி ஆசிொியர், 

உள்ளடக்க அறிவு, ஆசிொியவியல் அறிவு மற்றும் ததொழில்நுட்ப அறிவு 

 
முன்னுவர 

ஆசிொியர் என்பவர் குறித்துக் கொலங்கொலமொகப் பல வவரயவறகவள 
இலக்கியவொதிகளும் சமூகத்தவலவர்களும் கல்வியொளர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆசு + 
இொியர் என்ற தசொல்லவமப்பில் தவறுகவளக் கவளபவர், குற்றங்கவள நீக்குபவர், குவறகவளப் 

தபொக்குபவர் என்று ஆசிொியர் என்பதற்குப் பலரும் விளக்கங்கவளத் தந்தனர். இன்று ஆசிொியர் 
என்ற தசொல் கற்பிப்பவர் என்ற தபொருளில் ஆங்கிலத்தில் அவமந்திருந்தொலும் கற்பதற்கு 
வழிகொட்டுபவர் அல்லது கற்பதற்கொன வசதிவயச் தசய்துதரும் வசதியொளர் (Facilitator) என்ற 

கருத்தில் தபொருள் தகொள்வதத தபொருத்தமொக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து. இதற்கு என்ன 
கொரணம் என்றொல் கற்பவத அன்றும் இன்றும் குழந்வத முதல் தபொிதயொர்வவர அவனவரும் 
நிகழ்த்திக்தகொண்டிருந்தொலும் முவறசொர்ந்த சூழலில் கற்பது என்பது தவறு; முவறசொரொச் 

 

 

சூழலில் கற்பது என்பது தவறு. இங்கு ஒவ்தவொர் உயிொினமும் கற்கிறது. எப்படி என்று நமக்குச் 
சொியொகத் ததொியொவிட்டொலும் அந்தச்தசயல் அனிச்வசயொகதவொ அதற்குத் ததொிந்ததொ 
நவடதபறுகிறது.  எனதவ கற்றல் என்பது என்றும் நடந்தொலும், அதற்கு வழிகொட்டுவது மிகவும் 

பயன்மிக்கது. இங்கு இன்வறய ஆசிொியர் ஒவ்தவொருவரும் தம் மொணவர்தம் கற்றலில் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்வக வகிக்கதவண்டும் என்பதுடன் மொணவர்தம் வொழ்வில் தபரும் 
தொக்கத்வத ஏற்படுத்ததவண்டும் என்றும் எதிர்பொர்க்கப்படுகிறொர். 
 
சிங்கப்பூொில் தமிழொசிொியர் 

தற்தபொவதய நிவலயில் சிங்கப்பூவர அடிப்பவடயொகக்தகொண்டு இக்கட்டுவர இங்கு 
அவமகிறது. 1965இல் விடுதவல தபற்ற சிங்கப்பூர் தனி நொடொகத் தனது நிர்வொகத்வத நடத்தத் 

ததொடங்கியது. நொடு விடுதவல தபற்றிருந்தொலும் சமூகத்தில் பல்லின  மக்கள், அவர்கவள 

ஒருங்கிவணத்துப் பல்லினப்பண்பொட்டுடன் கூடிய நொடொக நொட்வட வடிவவமத்து உயர்த்துதல், 

எல்லொருக்கும் தவவல, உணவு, வொழ்க்வகத்ததவவகள் என்று தன்னிவறவில் கவனம் 

தசலுத்துதல், சிறிய நொட்வட உலக அளவில் உயர்த்துதல், தனது குடிமக்களுக்குப் தபொருளியல் 

ொீதியில் வொழ்வியல் உயர்வவ வழங்குதல், உலக அளவில் சிங்கப்பூர்க்கல்வி முவறக்கு நீடித்த 

மதிப்வப வழங்குதல் தபொன்ற பல திட்டச்தசயல்பொடுகளில் நொடு அதிகக் கவனம் தசலுத்தியது. 
அதன் விவளவொகப் பல கல்விக்தகொள்வககள் நொட்டில் இடம்தபற்றன. அவவ யொவும் கல்வி 
வழிதய எவ்வொறு நொட்டின் அறிவுசொர் தபொருளியவல தமம்படுத்துதல், மக்களின் 

வொழ்க்வகத்தரத்வத உயர்த்துதல், பின்ததொடர்ந்து கட்டிக்கொத்தல், நொட்டின் தபொருளியல் 

தபொட்டித்தன்வமவய நன்கு கட்டிக்கொத்தபடி ததொடர்ந்து உயர்த்துதல் என அவமந்தன. 
அவ்வவகயில் கல்வியில் ‘தமொழி’ குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தது. இருதமொழிக்கல்வி (Bilingual 

Education) என்பது ஒருதமொழிப் பள்ளிகவளக் தகொண்டிருந்த சிங்கப்பூவர ஒன்றிவணத்ததிலும் 

மொணவர்கவள ஒருங்கிவணத்தலிலும் மக்கவள ஒருங்கிவணத்தலிலும் தபரும்பங்வக வகித்தது; 

இன்றுவவர வகித்து வருகிறது. இன்று மக்கள் அவனவரும் குறிப்பிட்ட ஒரு தமொழியில் 
ஒருவதரொடு ஒருவர் ததொடர்புதகொள்ள வழிகிவடத்திருப்பது இருதமொழிக்கல்விக்தகொள்வகயின் 
நவடமுவறப்படுத்தலொல்தொன் எனலொம்.  
 

சிங்கப்பூொில் கல்வித்துவறயில் ஆங்கிலம் முதல்தமொழியொக அவமய, தொய்தமொழிப் 

பொடங்களொக சீனம் (மொண்டொின்), மலொய், தமிழ் ஆகிய தமொழிப்பொடங்கள் அவமந்துள்ளன. 

சீன, மலொய், இந்திய மொணவர்கள் குறிப்பொகத் தமிழ் மொணவர்கள் ஆகிதயொர் முவறதய 

தங்களது மூதொவதயர் தமொழியொன சீன, மலொய், தமிழ் தமொழிவயக் கற்கின்றனர். இந்திய 

தமொழிகளில் குறிப்பிட்ட சில தமொழிகளும் தமிழரல்லொப்பிற இந்திய மொணவர்களுக்குத் 
தொய்தமொழிப்பொடங்களொகக் கற்பிக்கப்படுகின்றன. இப்பொடங்கள் இரண்டொம் தமொழிப் 
பொடநிவலயில் அவமந்திருக்கும். தமிழ்ப் பொடம் கற்கும் தமிழ் மொணவர்களின் வொழ்வில் 
தமிழொசிொியர்கள் அம்மொணவர்கவள அவர்களது எதிர்கொலத்துக்குத் தயொர்ப்படுத்தும் 
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கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பமும் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 
ஆசிொியர்களும் - ஒரு பொர்வவ 

சீதொ லட்சுமி 
ததசியக் கல்விக் கழகம், சிங்கப்பூர் 

 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 

கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பம் என்பது இன்று அவனவரும் அறிந்த ஒரு துவற. சுமொர் 

பதிவனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த உலக நிலவரத்துடன் ஒப்பிடும்தபொது இன்று பிறந்த 
குழந்வதயும் இத்துவற பற்றி ஏததனும் அறிந்திருக்கும் என்ற நிவல நிலவுகிறது. இத்தகு குழந்வதகள் 
பள்ளி வரும்தபொது இருபத்ததொரொம் நூற்றொண்டு மொணவர்களொக இருப்பர். இவர்களுக்கு இருபத்ததொரொம் 
நூற்றொண்டுக்கொன உயிர்வொழ்வுத்திறன்கவள எவ்வொறு கற்றுத்தருவது? அவதக் கற்றுத்தரக்கூடிய 

ஆசிொியர் எப்படிப்பட்டவரொக இருக்கதவண்டும்? தமொழி அறிவுடன் தொய்தமொழி சொர்ந்த பண்பொட்டுக் 

கூறுகவளயும் சமூக ஒழுங்குகவளயும் இனம் சொர்ந்த தனிப்பண்புகவளயும் 
தவலவமத்துவப்பண்புகவளயும் நிவலத்தன்வமவயயும் தமிழ் பயிலும் மொணவர்களுக்கு ஊட்டதவண்டிய 
தமிழொசிொியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களொக அவமயதவண்டும்? தவறுமதன உள்ளடக்க                                     

அறிவு, தமொழி அறிவு ஆகியனவற்றுடன் மட்டும் அவர்கள் இருந்தொல் தபொதுமொ? கணினி, தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்வத இயக்கத்ததொிந்தொல் மட்டும் தபொதுமொ? அல்லது தமக்குத் ததவவயொன கூறுகவளக் 

கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் வழிதய ததடிப்பயன்படுத்தத் ததொிந்தொல் மட்டும் தபொதுமொ? 

தம்வமவிடத் தம் மொணவர்கவள முன்னிறுத்தி அவர்களுக்கொன எதிர்கொல வொழ்வவச் 
சமொளிக்கும்வவகயில் கணினித் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதத் தம் ஆசிொியவியலில் புகுத்திப் பொடத்வத 
வழங்கதவண்டும். இங்கு இக்கட்டுவர பணிக்கு முந்திய பயிற்சி ஆசிொியருக்குக் கணினி, தகவல் 

ததொழில்நுட்பம் குறித்த அறிவு ஏன் ததவவ (Chai மற்றும் பலர், 2010; Lee மற்றும் பலர், 2007; Hu & Fyfe, 

2010) என்று ஆரொய்வதுடன் ததசியக்கல்விக்கழகத்தில் தமிழொசிொியர் பயிற்சி தபறுதவொர் இதுவவர 

தபற்ற கணினி, தகவல் ததொழில்நுட்பம் சொர்ந்த பயிற்சிவய மறு ஆய்வு தசய்கிறது. 

முக்கியச்தசொற்கள்: உயிர்வொழ்வுத்திறன்கள், தமொழி ஆசிொியர், பணிக்கு முந்திய பயிற்சி ஆசிொியர், 

உள்ளடக்க அறிவு, ஆசிொியவியல் அறிவு மற்றும் ததொழில்நுட்ப அறிவு 

 
முன்னுவர 

ஆசிொியர் என்பவர் குறித்துக் கொலங்கொலமொகப் பல வவரயவறகவள 
இலக்கியவொதிகளும் சமூகத்தவலவர்களும் கல்வியொளர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆசு + 
இொியர் என்ற தசொல்லவமப்பில் தவறுகவளக் கவளபவர், குற்றங்கவள நீக்குபவர், குவறகவளப் 

தபொக்குபவர் என்று ஆசிொியர் என்பதற்குப் பலரும் விளக்கங்கவளத் தந்தனர். இன்று ஆசிொியர் 
என்ற தசொல் கற்பிப்பவர் என்ற தபொருளில் ஆங்கிலத்தில் அவமந்திருந்தொலும் கற்பதற்கு 
வழிகொட்டுபவர் அல்லது கற்பதற்கொன வசதிவயச் தசய்துதரும் வசதியொளர் (Facilitator) என்ற 

கருத்தில் தபொருள் தகொள்வதத தபொருத்தமொக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து. இதற்கு என்ன 
கொரணம் என்றொல் கற்பவத அன்றும் இன்றும் குழந்வத முதல் தபொிதயொர்வவர அவனவரும் 
நிகழ்த்திக்தகொண்டிருந்தொலும் முவறசொர்ந்த சூழலில் கற்பது என்பது தவறு; முவறசொரொச் 

 

 

சூழலில் கற்பது என்பது தவறு. இங்கு ஒவ்தவொர் உயிொினமும் கற்கிறது. எப்படி என்று நமக்குச் 
சொியொகத் ததொியொவிட்டொலும் அந்தச்தசயல் அனிச்வசயொகதவொ அதற்குத் ததொிந்ததொ 
நவடதபறுகிறது.  எனதவ கற்றல் என்பது என்றும் நடந்தொலும், அதற்கு வழிகொட்டுவது மிகவும் 

பயன்மிக்கது. இங்கு இன்வறய ஆசிொியர் ஒவ்தவொருவரும் தம் மொணவர்தம் கற்றலில் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்வக வகிக்கதவண்டும் என்பதுடன் மொணவர்தம் வொழ்வில் தபரும் 
தொக்கத்வத ஏற்படுத்ததவண்டும் என்றும் எதிர்பொர்க்கப்படுகிறொர். 
 
சிங்கப்பூொில் தமிழொசிொியர் 

தற்தபொவதய நிவலயில் சிங்கப்பூவர அடிப்பவடயொகக்தகொண்டு இக்கட்டுவர இங்கு 
அவமகிறது. 1965இல் விடுதவல தபற்ற சிங்கப்பூர் தனி நொடொகத் தனது நிர்வொகத்வத நடத்தத் 

ததொடங்கியது. நொடு விடுதவல தபற்றிருந்தொலும் சமூகத்தில் பல்லின  மக்கள், அவர்கவள 

ஒருங்கிவணத்துப் பல்லினப்பண்பொட்டுடன் கூடிய நொடொக நொட்வட வடிவவமத்து உயர்த்துதல், 

எல்லொருக்கும் தவவல, உணவு, வொழ்க்வகத்ததவவகள் என்று தன்னிவறவில் கவனம் 

தசலுத்துதல், சிறிய நொட்வட உலக அளவில் உயர்த்துதல், தனது குடிமக்களுக்குப் தபொருளியல் 

ொீதியில் வொழ்வியல் உயர்வவ வழங்குதல், உலக அளவில் சிங்கப்பூர்க்கல்வி முவறக்கு நீடித்த 

மதிப்வப வழங்குதல் தபொன்ற பல திட்டச்தசயல்பொடுகளில் நொடு அதிகக் கவனம் தசலுத்தியது. 
அதன் விவளவொகப் பல கல்விக்தகொள்வககள் நொட்டில் இடம்தபற்றன. அவவ யொவும் கல்வி 
வழிதய எவ்வொறு நொட்டின் அறிவுசொர் தபொருளியவல தமம்படுத்துதல், மக்களின் 

வொழ்க்வகத்தரத்வத உயர்த்துதல், பின்ததொடர்ந்து கட்டிக்கொத்தல், நொட்டின் தபொருளியல் 

தபொட்டித்தன்வமவய நன்கு கட்டிக்கொத்தபடி ததொடர்ந்து உயர்த்துதல் என அவமந்தன. 
அவ்வவகயில் கல்வியில் ‘தமொழி’ குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகித்தது. இருதமொழிக்கல்வி (Bilingual 

Education) என்பது ஒருதமொழிப் பள்ளிகவளக் தகொண்டிருந்த சிங்கப்பூவர ஒன்றிவணத்ததிலும் 

மொணவர்கவள ஒருங்கிவணத்தலிலும் மக்கவள ஒருங்கிவணத்தலிலும் தபரும்பங்வக வகித்தது; 

இன்றுவவர வகித்து வருகிறது. இன்று மக்கள் அவனவரும் குறிப்பிட்ட ஒரு தமொழியில் 
ஒருவதரொடு ஒருவர் ததொடர்புதகொள்ள வழிகிவடத்திருப்பது இருதமொழிக்கல்விக்தகொள்வகயின் 
நவடமுவறப்படுத்தலொல்தொன் எனலொம்.  
 

சிங்கப்பூொில் கல்வித்துவறயில் ஆங்கிலம் முதல்தமொழியொக அவமய, தொய்தமொழிப் 

பொடங்களொக சீனம் (மொண்டொின்), மலொய், தமிழ் ஆகிய தமொழிப்பொடங்கள் அவமந்துள்ளன. 

சீன, மலொய், இந்திய மொணவர்கள் குறிப்பொகத் தமிழ் மொணவர்கள் ஆகிதயொர் முவறதய 

தங்களது மூதொவதயர் தமொழியொன சீன, மலொய், தமிழ் தமொழிவயக் கற்கின்றனர். இந்திய 

தமொழிகளில் குறிப்பிட்ட சில தமொழிகளும் தமிழரல்லொப்பிற இந்திய மொணவர்களுக்குத் 
தொய்தமொழிப்பொடங்களொகக் கற்பிக்கப்படுகின்றன. இப்பொடங்கள் இரண்டொம் தமொழிப் 
பொடநிவலயில் அவமந்திருக்கும். தமிழ்ப் பொடம் கற்கும் தமிழ் மொணவர்களின் வொழ்வில் 
தமிழொசிொியர்கள் அம்மொணவர்கவள அவர்களது எதிர்கொலத்துக்குத் தயொர்ப்படுத்தும் 
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வவகயிலும் அவர்களது எதிர்கொல முதலொளிகள் விரும்பும் திறன்கவள அவர்கள் 
தபற்றிருக்கதவண்டும் என்ற நிவலயிலும், அவற்வறயும் தமிழ்ப்பண்பொட்வடயும் 

பொரம்பொியத்வதயும் கற்றுத்தருபவர்களொகவும் ஆக்கப்பூர்வமொன தொக்கத்வத (Positive impact) 

ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களொகவும் இருக்கதவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகிறொர்கள். அந்த 
எதிர்பொர்ப்பில் அவர்களது தநரடித் தொக்கத்துடன் தகவல் ததொழில்நுட்ப வழியிலொன தொக்கமும் 
குறிப்பிடத்தக்க இடம் தபறதவண்டும் என்பதும் எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

தமிழ் மொணவர்கள் எனும்தபொது தபரும்பொலொனவர்கள் சிங்கப்பூொில் பிறந்துவளர்ந்த 
தபற்தறொருக்குப் பிறந்தவர்கள். இவர்கள், இரண்டொம்/மூன்றொம்/நொன்கொம் தவலமுவறயினரொக 

இருக்கின்றனர். அயல்நொடுகளிலிருந்து சிங்கப்பூருக்குப் பணி நிமித்தம் குடிதபயர்ந்த 
தபற்தறொர்தம் குழந்வதகளும் தமிழ் படிக்கின்றனர். இங்கு பயிலும் மொணவர்கள் இல்லங்களில் 
தமிவழ மட்டும் தபசுபவர்களொகவும் தமிவழ அதிகமொகவும் ஆங்கிலத்வதச் சற்றுக் 
குவறவொகவும் பயன்படுத்துபவர்களொகவும் ஆங்கிலத்வத மட்டும் தபசுபவர்களொகவும் 
இருக்கின்றனர். சிலர் ஆங்கிலம், தமிழ் மற்றும் தவறு ஒரு தமொழிவயப் தபசுபவர்களொகவும் 

அவமகின்றனர். 

இந்நிவலயில் தமிழ் மொணவர்களின் தமிழ்ப்புழக்கமும் தமிழ்ச்சமூகத்தின் 
தமிழ்ப்புழக்கமும் குவறந்துவருவதொக ஆய்வுகள் ததொிவிக்கின்றன (MOE, 2000:1, 2000.2, 

2011, Ramiah, 1990, 1991, 1996, 2000, 2001, Saravanan 2001, 2004,  Schiffman, 1999, 2002,  

SINDA 1996, Parasuraman, 1999,  Muthiah 2004, Mani &Gopinathan, 2014, Gopinathan 2014 

cf Seetha Lakshmi, 2014). இந்நிவலயில், 2005ஆம் ஆண்டில் தமிழ் தமொழிப் பொடத்திட்டம் 

மற்றும் ஆசிொியவியல் குறித்த மறுஆய்வுக் குழுவின் அறிக்வகயின் பொிந்துவரயின்படி(கல்வி 
அவமச்சு, 2005), தரமொன தபச்சுத்தமிழின் புழக்கம் வகுப்பவறகளில் அதிக அளவில் 

இடம்தபறத்ததொடங்கியது. பொடத்திட்டம், பொடக்கருவிகள் ஆகியன உருவொக்கப்பட்டுப் 

தபச்சுத்தமிழின் புழக்கம் அதிகொிக்க வழிகள் அவமந்தன. தற்தபொது தபச்சுத்தமிழின் 
தொக்கத்வதத் தமிழ் வகுப்புகளிலும்  சமூகத்திலும் ஓரளவுக்குஉணர முடிகிறது (Seetha Lakshmi, 

2012). தொய்தமொழி ஆசிொியர்கள் அவர்கள் பணியொகக் தகொண்டிருக்கும் தமொழியின் கொவலர்கள். 

இவர்களொல் தொன் சிங்கப்பூொில் தமொழி வளர்ந்து வருகிறது என்று சமூகம் திடமொக நம்புகிறது. 
இந்நிவலயில் புதிதொகத் தமிழொசிொியர் பணிவய ஏற்கவிருக்கும் இந்த ஆசிொியர்கள்  தம் 
மொணவர்களின் இன்வறய வொழ்வுக்கும் எதிர்கொல வொழ்வுக்கும் ததவவயொன இருபதொம் 
நூற்றொண்டு உயிர்வொழ்வுத்திறன்கவளயும் தமிழ்ப்பண்பொடு சொர்ந்த நொகொிகத்வதயும் 
ஒழுக்கப்பண்புகவளயம் மொணவர்களின் உள்ளம் தகொள்ளுமொறு கற்பிக்கதவண்டும். தமலும் 
இவர்கள் தமிழகத்தின் வொழ்வில் முவறவய அவ்வொதற இங்கு பிரதிபலிக்கொது சிங்கப்பூர் எனும் 
வளர்ந்த உலக நொடடில் தமிழ்ப் பண்பொட்வடப்  பின்பற்றி எப்படி முன்தனறலொம் என்று 
எடுத்துக்கூறுவவதச்சமூகம் விரும்புகிறது. தமிழ்ச்சமூகத்தின் முன்தனற்றம் தமிழொசிொியர்களின் 
வகயில் என்பவத இந்த ஆசிொியர்கள் மனத்தில் தகொள்ளதவண்டும் என்றும் சமூகம் 
எதிர்பொர்க்கிறது. 

 

 

ஆசிொியர் பயிற்சி 
திட்டமிட்டுத் தீட்டப்பட்டுத் ததொடர்ந்து நவடமுவறப்படுத்தப்பட்ட 

கல்விக்தகொள்வககள் சிங்கப்பூொின் மக்கவள வளர்த்தன. இன்று இருபத்ததொரொம் நூற்றொண்டுத் 
திறன்கவள ஒவ்தவொருவரும் தவளிப்படுத்ததவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கும் உலகமய உலகில் 
நொம் வொழ்கிதறொம். நமது மொணவர்களும் அவ்வொறு முன்தனற அவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் 
ஆசிொியர் இன்றியவமயொதவர். அவருக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சி அதனினும் இன்றியவமயொதது. 
அவ்வவகயில் ஆசிொியர் பயிற்சியில் தசரும் ஒருவருக்குச் சிறந்த பயிற்சிகள் 
வழங்கப்படதவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுவது ஏன் என்று பொர்ப்தபொம். 
 

ஆசிொியர் கல்வி என்பது மதிப்பு மிக்கது. ஒரு நொட்டின் அத்தவனக் குடிமக்களும் 
ஆசிொியர்தம் வககள் வழிதயதொன் அறிவு தபற்று தவளிதயறுகிறொர்கள். மற்ற எந்த 
தவவலவயயும்விட அதிக மதிப்பும் தபொறுப்பும் மிக்கது இந்தப் பணி. எனதவ, ஒவ்தவொர் 

ஆசிொியரும் தமக்கு என ஒரு கற்றல் கற்பித்தல் தத்துவத்வதக் தகொண்டிருக்கதவண்டும். அவவர 
அவரொகதவ நன்கு வழி நடத்தும் வவகயில் அவர், சிறந்த விழுமங்கவளக் 

தகொண்டிருக்கதவண்டும். “நொன் ஏன் இந்தப் பணிக்கு வந்ததன்? எனக்கு இந்தப் பணி 

தபொருத்தமொ என்று நொன் எப்படி உறுதிப்படுத்துவது” சொி, அவ்வொறு உறுதிப்படுத்தியபின், நொன் 

ததொடர்ந்து தசயல்படுத்துகிதறனொ என்னுவடய மொணவர்கவள நொன் அவர்களது வொழ்வில் 
உயர்த்துகிதறனொ? அவர்களுக்குள் உள்ள திறவமகவள அவடயொளம் கொண நொன் தனிப்பட்ட 

முயற்சிகவள எடுக்கிதறனொ? அல்லது தரப்பட்ட பொடத்வதப் புத்தகத்துடன் எனக்குத் தரப்பட்ட 

கருவிகளின் உதவிதயொடு நடத்தி முடித்துவிட்டு வொழ்வில் முன்தனறுகிதறனொ என்று 
ததொடர்ந்து சிந்திக்க வவப்பது ஆசிொியர் பணி. 
 

ஆசிொியர் பணியில் உள்ளொர்ந்த பணிகள் (Intensive roles) என்று தநொக்கும்தபொது இங்கு 

ஒரு பட்டியவலத் தந்துள்ளொர் ஆசிொியர் (David T Hansen, 2008: 5).  அது வருமொறு:  வளமொன 

வொழ்க்வகக்குத் தயொர்தசய்தல் கல்வித்துவறயில் கல்வி கற்றல் மனிதவள தமம்பொடு சமூக நீதி, 

பல்லினப்பண்பொட்டியத்துடன் இவணந்து வொழ்தல், சனநொயகக்கல்வி ஆகியன.   
 

தமற்கூறப்பட்ட கூறுகவளச் சொதித்துச்தசயல்படுத்துவது தபற்தறொொின் கடவம என்று 
ஒருவர் எண்ணலொம். “இல்லம்” என்பது ஒருவவகயொன கல்வி நிவலயம். அதததநரம் பள்ளி 
என்பது தவறு ஒருவவகயொன கல்வி நிவலயம். இரண்டும் தனித்துவமொன தன்வமகவளக் 
தகொண்டவவ, எனினும் பள்ளியில் இடம்தபறும் கல்வியொனது முவறசொர்ந்த நிவலயில் 
அவனவருக்கும் ஒதரவவகயில் கிவடப்பதொக அவமகிறது. 
 

திறவமமிக்க பயிற்சி ஆசிொியர்கள் தமது கற்பித்தலில் ததொழில்நுட்பத்வதப் 
பயன்படுத்துவொர்கள் (தேமண்ட்.Hammond,2008). கற்றல் கற்பித்தலில் முக்கிய 

இடம்தபறுவது ஆசிொியவரப் பயிற்றுவிப்பதுதொன். அதுவும் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 
ஆசிொியர்கவள அதொவது மொணவ ஆசிொியர்கவளப் பயிற்றுவிப்பது கல்வித்துவறயில் 
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ஆசிொியர் பயிற்சி 
திட்டமிட்டுத் தீட்டப்பட்டுத் ததொடர்ந்து நவடமுவறப்படுத்தப்பட்ட 

கல்விக்தகொள்வககள் சிங்கப்பூொின் மக்கவள வளர்த்தன. இன்று இருபத்ததொரொம் நூற்றொண்டுத் 
திறன்கவள ஒவ்தவொருவரும் தவளிப்படுத்ததவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கும் உலகமய உலகில் 
நொம் வொழ்கிதறொம். நமது மொணவர்களும் அவ்வொறு முன்தனற அவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் 
ஆசிொியர் இன்றியவமயொதவர். அவருக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சி அதனினும் இன்றியவமயொதது. 
அவ்வவகயில் ஆசிொியர் பயிற்சியில் தசரும் ஒருவருக்குச் சிறந்த பயிற்சிகள் 
வழங்கப்படதவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படுவது ஏன் என்று பொர்ப்தபொம். 
 

ஆசிொியர் கல்வி என்பது மதிப்பு மிக்கது. ஒரு நொட்டின் அத்தவனக் குடிமக்களும் 
ஆசிொியர்தம் வககள் வழிதயதொன் அறிவு தபற்று தவளிதயறுகிறொர்கள். மற்ற எந்த 
தவவலவயயும்விட அதிக மதிப்பும் தபொறுப்பும் மிக்கது இந்தப் பணி. எனதவ, ஒவ்தவொர் 

ஆசிொியரும் தமக்கு என ஒரு கற்றல் கற்பித்தல் தத்துவத்வதக் தகொண்டிருக்கதவண்டும். அவவர 
அவரொகதவ நன்கு வழி நடத்தும் வவகயில் அவர், சிறந்த விழுமங்கவளக் 

தகொண்டிருக்கதவண்டும். “நொன் ஏன் இந்தப் பணிக்கு வந்ததன்? எனக்கு இந்தப் பணி 

தபொருத்தமொ என்று நொன் எப்படி உறுதிப்படுத்துவது” சொி, அவ்வொறு உறுதிப்படுத்தியபின், நொன் 

ததொடர்ந்து தசயல்படுத்துகிதறனொ என்னுவடய மொணவர்கவள நொன் அவர்களது வொழ்வில் 
உயர்த்துகிதறனொ? அவர்களுக்குள் உள்ள திறவமகவள அவடயொளம் கொண நொன் தனிப்பட்ட 

முயற்சிகவள எடுக்கிதறனொ? அல்லது தரப்பட்ட பொடத்வதப் புத்தகத்துடன் எனக்குத் தரப்பட்ட 

கருவிகளின் உதவிதயொடு நடத்தி முடித்துவிட்டு வொழ்வில் முன்தனறுகிதறனொ என்று 
ததொடர்ந்து சிந்திக்க வவப்பது ஆசிொியர் பணி. 
 

ஆசிொியர் பணியில் உள்ளொர்ந்த பணிகள் (Intensive roles) என்று தநொக்கும்தபொது இங்கு 

ஒரு பட்டியவலத் தந்துள்ளொர் ஆசிொியர் (David T Hansen, 2008: 5).  அது வருமொறு:  வளமொன 

வொழ்க்வகக்குத் தயொர்தசய்தல் கல்வித்துவறயில் கல்வி கற்றல் மனிதவள தமம்பொடு சமூக நீதி, 

பல்லினப்பண்பொட்டியத்துடன் இவணந்து வொழ்தல், சனநொயகக்கல்வி ஆகியன.   
 

தமற்கூறப்பட்ட கூறுகவளச் சொதித்துச்தசயல்படுத்துவது தபற்தறொொின் கடவம என்று 
ஒருவர் எண்ணலொம். “இல்லம்” என்பது ஒருவவகயொன கல்வி நிவலயம். அதததநரம் பள்ளி 
என்பது தவறு ஒருவவகயொன கல்வி நிவலயம். இரண்டும் தனித்துவமொன தன்வமகவளக் 
தகொண்டவவ, எனினும் பள்ளியில் இடம்தபறும் கல்வியொனது முவறசொர்ந்த நிவலயில் 
அவனவருக்கும் ஒதரவவகயில் கிவடப்பதொக அவமகிறது. 
 

திறவமமிக்க பயிற்சி ஆசிொியர்கள் தமது கற்பித்தலில் ததொழில்நுட்பத்வதப் 
பயன்படுத்துவொர்கள் (தேமண்ட்.Hammond,2008). கற்றல் கற்பித்தலில் முக்கிய 

இடம்தபறுவது ஆசிொியவரப் பயிற்றுவிப்பதுதொன். அதுவும் பணிக்கு முந்திய பயிற்சி 
ஆசிொியர்கவள அதொவது மொணவ ஆசிொியர்கவளப் பயிற்றுவிப்பது கல்வித்துவறயில் 
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இன்றியவமயொத ஒரு கூறொகும். ஒரு நொட்டின் பொடத்திட்டம் எத்துவணச் சிறப்பொக 
வடிவவமக்கப்பட்டொலும் அதற்கு இறுதியில் உயிர்தகொடுப்பவர்கள் இருவர்தொம். அவர்கள் 
பொடத்வதக் கற்பிக்கும் ஆசிொியர்கள், பொடத்வதப் படிக்கும் மொணவர்கள். ஒரு பொடத்திட்டத்தில் 

பொடப்தபொருள், கற்கும் மொணவர், சமூகம்,  ஆகிய மூன்றுகூறுகள் இன்றியவமயொதவவ 

என்கிறொர்கள் தகொலின் மொர்ஷ், வில்லிஸ் (Marsh & Willis (2007)). இம்மூன்றில் மிகவும் 

இன்றியவமயொதகூறும் நடுநொயகமொக உள்ள கூறும் எது என்றொல் அதுதொன் மொணவர். ஆக 
இம்மொணவரும் அவருக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிொியரும் மிக முக்கியமொனவர்கள். எனதவ எதிர்கொலத் 
தவலமுவறயின் பிரதிநிதியொக உள்ள மொணவருக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிொியவர அவடயொளம் 
கொண்பதும் ததர்வு தசய்வதும் சிறந்த பயிற்சியளிப்பதும் உொிய ஊக்குவிப்வப வழங்கி அவவர 
உயர்த்துவதும் ஆசிொியர் கல்வியுடன் இவணந்த படிநிவலகள் ஆகும். அவ்வவகயில், ஆசிொியர் 

பயிற்சியில் இடப்படும் முதலீடு ஒரு நொட்டின் எதிர்கொலப்தபொருளியல் வளப்பத்வதயும் சமூக 
முன்தனற்றத்வதயும் உறுதிப்படுத்தும் தன்வமயது. தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தும் 
ஆசிொியர்கள் சுய சீர்வமயிலும் திறன் தமம்பொட்டிலும் முன்னணியில் இருப்பவர்களொகக் 
கருதப்படுகின்றனர். தமலும் ஆய்வுகளின்படி பணிக்கு முந்திய ஆசிொியர் பயிற்சியில் தகவல் 
ததொழில்நுட்பப் பயன்பொடு தபொதிய அளவில் இடம்தபறவில்வல என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
தகவல் ததொழில்நுட்பம் மொணவர்கள் வளமொர்ந்த அறிவவயும் விழுமங்கவளயும் பிற 
கல்வியியல் வளங்கவளப் தபற்று உயர இன்றியவமயொதது (Zongyi Deng & S. Gopinathan, 

2001) என்பது ஈண்டுக் குறிப்பிடத்தக்கது. 

கற்றல் கற்பித்தல் பயிற்சியில் தகவல் ததொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு பொடமொக  
இருப்பவதயும் சுட்டிய ஆய்வொளர்கள், தவறுமதன ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்துகிதறொம் 

என்பதற்கொகப் பயன்படுத்தொமல் அவதப்பொட உள்ளடக்கம், ஆசிொியவியல் ஆகியனவற்றுடன் 

இவணத்துக் கற்பிக்கும்தபொது அங்தக ததொழில்நுட்பம் சிறந்த தொக்கத்வத ஏற்படுத்தும் என்று 
ஆய்வொளர்கள் கூறுகின்றனர். எந்த ஓர் ஆசிொியரும் தொம் கற்பிக்கவிருக்கும் பொடத்தின் 
உள்ளடக்கம் பற்றி அறிந்திருப்பதுடன் அதவன எவ்வொறு மொணவர்கள் மனம் 
தகொள்ளும்வவகயில் கற்பிப்பது என்ற ஆசிொியவியல் குறிததுத் ததொிந்திருப்பதுடன் 
ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி உள்ளடக்கத்வதயும் ஆசிொியவியவலயும் இவணத்து 
எவ்வொறு கற்பிப்பது (TPCK- Technological Pedagogical Content Knowledge (Mishra                                                 

& Koehler, 2006 cf Chai et al., 2010)) - பின்னிவணப்வபப் பொர்க்கவும் என்றும் 

அறிந்துவவத்திருக்கதவண்டும். இதவன மொணவ ஆசிொியர்கள் பயிற்சியில் இருக்கும்தபொது 
கற்பிப்பது பயன்மிக்கதொக இருக்கும். 

 
சிங்கப்பூொில் ததசியக் கல்விக்கழகத்தில் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வத ஒருங்கிவணத்து 

நடத்தும்வவகயில் எதிர்கொல வகுப்பவறகள் (Classroom of the Future - COTF) என்ற 
கருத்தவமவு (Concept) தற்தபொது தசயல்வடிவம்தபற்றுள்ளது. பல்தவறு அரசு, அரசுசொர் 
நிறுவனங்கள் இவணந்து உருவொக்கியுள்ள இந்தக் கருத்தவமவு வகுப்பவற, என்ற முவனப்பு 

 

 

2005இல் ததொடங்கியது. இதன் முக்கிய தநொக்கமொக, ததசியக்கல்விக்கழகம், பள்ளிகள், பிற 
கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியன ததொழில்நுட்பத்தினொல் ஆககூடிய சொதகமொன கூறுகவளயும் 
பயன்கவளயும்  அனுபவிக்கும் வவகயில் வசதி தசய்து தருவதொக அவமந்துள்ளது. மொணவர்கள் 
ஒருங்கிவணந்து கற்கவும் கருத்தொய்வுச்சிந்தவன (Critical Thinking), பிரச்சிவனக்குத்தீர்வு 
கொணுதல், தரவு முன்னுவரப்புத்திறன்கள் (Data Inference Skills), தகவல்  
ததொழில்நுட்பத்திறன்கள் ஆகியனவற்வறச் தசயல்படுத்திப் பொர்க்கும் வவகயிலொன இம்முவற 
சிங்கப்பூொின் தகவல் ததொழில்நுட்ப தமம்பொட்வடயும் அதன் ஆய்வு தமம்பொட்டுத் (R & D) 
திறவமயின் சிறப்வபயும் எடுத்துக்கொட்டும்  வவகயில் அவமந்துள்ளது. 
 
முவறசொர்ந்த ஆசிொியர் பயிற்சி 

ஆசிொியர் ஒருவருக்கு முவறசொர்ந்த பயிற்சி ஏன்? பொடப்தபொருள் ததொிந்தொல் மட்டும் 

தபொதொதொ என்று தபசப்பட்ட கொலம் ஒன்று உண்டு. ஆசிொியர் ஒருவருக்கு உொிய பயிற்சி ததவவ. 
இவத இன்று ஒப்பந்த அடிப்பவடயில் சிறிது கொலம் பணிபுொியும் ஒருவர் பின் ஆசிொியர் 
பயிற்சிக்கு வரும்தபொது அங்தக முவறயொகப் பயிற்சிவயப்தபறுகிறொர். அப்தபொது அவருக்கு 
அவரது ஒப்பந்தக்கொல ஆசிொியர் பணி குறித்த கற்பித்தல், எதிதரொளிப்புகள் ஆகியன 

அவ்வப்தபொது மனத்தில் ததொன்றுவதுண்டு. எனதவ பயிற்சிக்கு முன்பும் பயிற்சிக்குப் பின்பும் 
என்று அவரொல் நன்கு புொிந்துதகொண்டு வொழ்வில் முன்தனற இயலும். சொி, ஆசிொியர் என்பவர் 

பயிற்சி தபற்றொல் மட்டும் தபொதொது. தமது வொடிக்வகயொளர்களிடம் அவர்  அவர்களுக்கு  
வொழ்வில் நம்பிக்வக அதிகொிக்கும் வவகயில், ஆசிொியர் மொணவர்களுடன் 

இவடவிவனயொடதவண்டும். அது, வகுப்பில் அவனவரும் விரும்பிப பங்தகற்கும்வவகயில் 

இடம்தபறதவண்டும். மொணவர்களின் வொழ்வியல் வளர்ச்சிக்கும் முன்னறிவவப் பகிர்வதற்கும் 
நிவனவுப்தபட்டகத்வத (Activating their schemas) இயக்குவதற்கும் புதிய தசய்திகவள 

அறிவதற்கும் மொணவர்களின் அறிவு தமம்பொட்டிற்கும்  உதவும். அதுமட்டுமின்றி, மொணவர்கள் 

தங்களுக்குள் இவடவிவனயொடதவண்டும். அது அவர்களது அவடயொளத்வத (Identity) 

தமல்லக் கட்டவமக்க வழிதசய்யும் (Leah P Macfadyen, 2009: 93). மொணவர்கள் ததொடர்ந்து 

நன்கு கற்க எல்லொவவகயிலும் அவர்களுக்கு வொய்ப்புகள் வழங்கதவண்டும். இதனொல் நீடித்த 
கற்றலும் சிறந்த ததொடர்பும் கிவடக்கும். தமலும் இவணயம் வழிதய அவர்கள் கற்கும்தபொது 
அங்தக பண்பொடு, சமூகம், அறிவுக்கட்டவமத்தல் தபொன்றன இடம்தபற வொய்ப்புகள் அதிகம் 

அவமயும் Derry 1999; McMahon, 1997 cf. Macfadyen, 2009). இங்கு ஆசிொியர் 

மொணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கு ஏதுவொக அவருக்கும் சில வசதிகவளச் தசய்துதருவது 
பள்ளியின் கடவமயொகிறது. அவ்வவகயில், ஆசிொியர்கள் எனும்தபொது அவர்களுக்கு தவண்டிய 

ஊக்குவிப்வப வழங்குதல் (Fullan, 1991) அவர்களிவடதய ஆக்கப்பூர்வமொன தமம்பொட்வடக் 

தகொண்டுவரும். ஆசிொியர் கல்வித்துவறயில் இன்றியவமயொதவர் என்பதுடன் அவர் தம் பணி 
கற்பித்தலுடன் நின்றுவிடுவதில்வல. எனதவ அவருக்கு ஊக்குவிப்பு வழங்குவது 
ததவவயொகிறது. 
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2005இல் ததொடங்கியது. இதன் முக்கிய தநொக்கமொக, ததசியக்கல்விக்கழகம், பள்ளிகள், பிற 
கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியன ததொழில்நுட்பத்தினொல் ஆககூடிய சொதகமொன கூறுகவளயும் 
பயன்கவளயும்  அனுபவிக்கும் வவகயில் வசதி தசய்து தருவதொக அவமந்துள்ளது. மொணவர்கள் 
ஒருங்கிவணந்து கற்கவும் கருத்தொய்வுச்சிந்தவன (Critical Thinking), பிரச்சிவனக்குத்தீர்வு 
கொணுதல், தரவு முன்னுவரப்புத்திறன்கள் (Data Inference Skills), தகவல்  
ததொழில்நுட்பத்திறன்கள் ஆகியனவற்வறச் தசயல்படுத்திப் பொர்க்கும் வவகயிலொன இம்முவற 
சிங்கப்பூொின் தகவல் ததொழில்நுட்ப தமம்பொட்வடயும் அதன் ஆய்வு தமம்பொட்டுத் (R & D) 
திறவமயின் சிறப்வபயும் எடுத்துக்கொட்டும்  வவகயில் அவமந்துள்ளது. 
 
முவறசொர்ந்த ஆசிொியர் பயிற்சி 

ஆசிொியர் ஒருவருக்கு முவறசொர்ந்த பயிற்சி ஏன்? பொடப்தபொருள் ததொிந்தொல் மட்டும் 

தபொதொதொ என்று தபசப்பட்ட கொலம் ஒன்று உண்டு. ஆசிொியர் ஒருவருக்கு உொிய பயிற்சி ததவவ. 
இவத இன்று ஒப்பந்த அடிப்பவடயில் சிறிது கொலம் பணிபுொியும் ஒருவர் பின் ஆசிொியர் 
பயிற்சிக்கு வரும்தபொது அங்தக முவறயொகப் பயிற்சிவயப்தபறுகிறொர். அப்தபொது அவருக்கு 
அவரது ஒப்பந்தக்கொல ஆசிொியர் பணி குறித்த கற்பித்தல், எதிதரொளிப்புகள் ஆகியன 

அவ்வப்தபொது மனத்தில் ததொன்றுவதுண்டு. எனதவ பயிற்சிக்கு முன்பும் பயிற்சிக்குப் பின்பும் 
என்று அவரொல் நன்கு புொிந்துதகொண்டு வொழ்வில் முன்தனற இயலும். சொி, ஆசிொியர் என்பவர் 

பயிற்சி தபற்றொல் மட்டும் தபொதொது. தமது வொடிக்வகயொளர்களிடம் அவர்  அவர்களுக்கு  
வொழ்வில் நம்பிக்வக அதிகொிக்கும் வவகயில், ஆசிொியர் மொணவர்களுடன் 

இவடவிவனயொடதவண்டும். அது, வகுப்பில் அவனவரும் விரும்பிப பங்தகற்கும்வவகயில் 

இடம்தபறதவண்டும். மொணவர்களின் வொழ்வியல் வளர்ச்சிக்கும் முன்னறிவவப் பகிர்வதற்கும் 
நிவனவுப்தபட்டகத்வத (Activating their schemas) இயக்குவதற்கும் புதிய தசய்திகவள 

அறிவதற்கும் மொணவர்களின் அறிவு தமம்பொட்டிற்கும்  உதவும். அதுமட்டுமின்றி, மொணவர்கள் 

தங்களுக்குள் இவடவிவனயொடதவண்டும். அது அவர்களது அவடயொளத்வத (Identity) 

தமல்லக் கட்டவமக்க வழிதசய்யும் (Leah P Macfadyen, 2009: 93). மொணவர்கள் ததொடர்ந்து 

நன்கு கற்க எல்லொவவகயிலும் அவர்களுக்கு வொய்ப்புகள் வழங்கதவண்டும். இதனொல் நீடித்த 
கற்றலும் சிறந்த ததொடர்பும் கிவடக்கும். தமலும் இவணயம் வழிதய அவர்கள் கற்கும்தபொது 
அங்தக பண்பொடு, சமூகம், அறிவுக்கட்டவமத்தல் தபொன்றன இடம்தபற வொய்ப்புகள் அதிகம் 

அவமயும் Derry 1999; McMahon, 1997 cf. Macfadyen, 2009). இங்கு ஆசிொியர் 

மொணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கு ஏதுவொக அவருக்கும் சில வசதிகவளச் தசய்துதருவது 
பள்ளியின் கடவமயொகிறது. அவ்வவகயில், ஆசிொியர்கள் எனும்தபொது அவர்களுக்கு தவண்டிய 

ஊக்குவிப்வப வழங்குதல் (Fullan, 1991) அவர்களிவடதய ஆக்கப்பூர்வமொன தமம்பொட்வடக் 

தகொண்டுவரும். ஆசிொியர் கல்வித்துவறயில் இன்றியவமயொதவர் என்பதுடன் அவர் தம் பணி 
கற்பித்தலுடன் நின்றுவிடுவதில்வல. எனதவ அவருக்கு ஊக்குவிப்பு வழங்குவது 
ததவவயொகிறது. 
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ஓர் ஆசிொியர் ததொடர்ந்து படிக்கும்தபொதும், பிறருடன் இவணந்து, தசயல்படும்தபொதும் 

கடப்பொட்டுடன் தீர்க்கமொகச் தசயல்படும்தபொதும் அங்தக மொணவொிவடதய கற்றல் நிகழ்கிறது. 
இங்கு ததசியக் கல்விக் கழகத்தில் (NIE) பணிக்கு முந்திய மொணவ ஆசிொியர் தமது பயிற்சிவய 

முடித்துச்தசல்லும்தபொது தபற்றிருக்கதவண்டிய தகுதிகள் யொவவ என்பவதயும் V3SK எனும் 

மூன்று வவக விழுமங்கள், திறன்கள், அறிவு ஆகியன யொவவ என்பவதயும் அதன் TE21(NIE, 

2009) என்ற நூல் பின்வருமொறு பட்டியலிட்டுள்ளது (பின்னிவணப்புகவளப் பொர்க்கவும்). அவவ 

ஒரு முழுவமயொன ஆசிொியவர உருவொக்கும் தன்வமயுடன் திட்டமிட்டு 
வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்வற ஒவ்தவொரு பொடத்திலும் விொிவுவரயளர்கள் பயன்படுத்திக் 
கற்பிக்கின்றனர் அல்லது வசதி தசய்து தருகின்றனர். அவ்வவகயில் TPCK அணுகுமுவறயும் 

தமிழொசிொியர் பயிற்சி தபறுதவொர்க்குக் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழொசிொியர்களொகப் பயிற்சி 
தபறுபவர்கள் தமது பொடங்கவளத் தமிழில் மட்டுமின்றி ஆங்கிலத்தின் வழிதயயும் கற்கின்றனர். 
இதனொல் அவர்கள் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வத நொட்டுக்கல்வி வரலொறு, கல்வித்ததொழில்நுட்பம், 

உளவியல் சொர்ந்த பொடங்கள், கற்றல் அணுகுமுவறகள் ஆகியனவற்றுக்கும் 

பயன்படுத்துகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிொியர்கள் என்பவர்கள் பண்பொட்டுத் 
ததொழிலொளர்கள் (Paulo Freire, 2008 in  Marilyn Cochran-Smith, 2008), ஆசிொியர்களின் 

தகொள்திறன் (Capacity) தமம்பொடு என்பது சனநொயகத்தில் கல்விக்கொன தநொக்கு (Gillette and 

Schultz, 2008 in Marilyn Cochran-Smith, 2008) என்று கருத்துகளும் குரல்களும் 

இடம்தபற்றொலும் திறன்தபற்ற ஆசிொியர்கள் குணத்வதயும் தபற்று அவமவது அொிது. தமலும் 
அவர்கள் விருப்பத்துடன் கற்றல் துவறயில் வந்து அங்தக உள்ள சவொல்கவளச் சந்தித்துத் 
தொக்குப்பிடித்து ததொடர்ந்து முன்தனறுவது அதனினும் அொிது. இவவ மட்டுமல்ல சொியொன 
ஆசிொியர்கவள அவடயொளம் கொண்பதும் அொிது. தமலும் தமது கல்வித்திறவனயும் தகுதிவயயும் 
உயர்த்திக்தகொண்டு தமது மொணவர்களின் உள்ளொர்ந்த திறன்கவளயும் தகுதிகவளயும் 
அவடயொளம் கண்டு  அவர்கவள உயர்த்துவவதத் தம் நம்பிக்வகயொகக் தகொண்டு கற்பிக்கும் 
ஆசிொியர்கள் கிவடப்பது தபருஞ்சவொல் என்றொலும் ததடிக்கண்டுபிடித்துப் பட்வட தீட்டுவது 
அவசியம். இன்று உலகில் முதல் நிவலயில் ஃபின்லொந்து கல்வித்துவற இருப்பதற்கு அதன் 
சிறந்த ஆசிொியர் ததர்வும் ஆசிொியர் பயிற்சியும் முக்கியக்கொரணங்கள் எனலொம். அவ்வவகயில். 
அவர்கள் துணிச்சலுடன் கற்பிப்பது இன்றியவமயொதது. இவ்வொறு திறம்தபற்ற ஆசிொியொிடம் 
வகுப்பில் தநரடியொகக் கற்றல் என்பது  ஒருவவக என்றொல் இன்று இவணயம்வழிதய கற்றல் 
என்பது மொணவர்களுக்கு பலவவகயொன இவடவிவனயொடல் அனுபவங்கவளயும் பிறருடன் 
இவணந்து பழகும் அனுபவங்கவளயும் பல்லின மொணவர்களுடன் இவணந்து பழகும் 
வொய்ப்புகவளயும் தர தவண்டும். சமூகக்கட்டவமப்வப (Social Network) உருவொக்க 

இவணயவழிக் கற்றல் வழிதசய்யும். வழக்கமொக மொணவர்கள் அபொயத்வத 
எதிர்தகொள்பவர்களொகவும் சிக்கலொன சவொல்கவள சந்திக்கத் தம்வமப் 
தயொர்ப்படுத்திக்தகொள்ளொதவர்களொகவும் இருப்பொர்கள். அவர்களது வொழ்வில் தபற்தறொர் தரும் 
சுகமொன அனுபவங்கள் அவர்கவள மிகவும் தசொகுசுவொழ்வில் வொழ வழிதசய்யும். ஆனொல் 

 

 

இவணயவழிக் கற்றல்அவ்வவகயில் மொணவர்கவளத் தீரமிக்கவர்களொக ஆக்கும் ஒரு 
வொய்ப்வப வழங்கும் தன்வமயது. 
 

இன்று பண்பொடு ததொடர்பொன தகவல் ததொழில்நுட்ப வசதிகள் இருவவகயொன 
தநொக்கங்களில் தசயல்பட்டு வருகின்றன. ஒன்று தமக்கு தவண்டிய நுகர்தவொவர ஈர்ப்பது. 
மற்தறொன்று பண்பொடுகவள, பழக்கவழக்கங்கவள, வொழ்வியல் ததொடர்பொன கூறுகவளக் 

கற்பிப்பது என்பதொகும் (Jay Lemke & Casper van Helden. 2009). ஆக ஒரு கல்லில் இரண்டு 

மொங்கொய் என்ற நிவலயில் தகவல் ததொழில்நுட்பச் சொதனங்களில் புகழ்தபற்ற / பிரபலமொன 
பண்பொட்வட (Popular culture) வளர்ப்பதில் அவவ கவனம் தசலுத்தி வருகின்றன. ஆக. தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்தின் ஊடொகப் பண்பொட்வடயும் அறிய வழிதசய்யலொம். அதததநரம் தகவல் 
ததொழில்நுட்பம் என்பது தவறுமதன அவசயொதிருக்கும் ஓர்எடுத்துக்கொட்டொக இல்லொது 
அவசயும் தன்வமயுவடய, உயிருள்ள ஓர்எடுத்துக்கொட்டொக அவமகிறது.  

 

இன்று இவணயவழிப்பண்பொடு (Culture through internet or Internet culture) 

எனும்தபொது பண்பொட்வடயும் பலவவக அவடயொளங்கவளயும் பற்றி மொணவர்களுக்குக் 
கற்றுத்தரதவண்டிய நிவல உள்ளது (Jay Lemke & Casper van Helden. 2009). இதனொல் 

தற்தபொதுள்ள ஒன்வற மட்டும் கற்பிக்கொது கொலத்திற்குக்கொலம் பண்பொடும் அவடயொளமும் 
எவ்வொறு மொறுபடுகின்றன, அவற்றின் உள்ளொர்ந்த ஆழம், விளக்கம் ஆகியன எவ்வொறு 

இருக்கும் எனஎடுத்துக்கூறி உணரவவக்கலொம். இவணயவழிக் கற்றலில் புகழ்தபற்ற 
பண்பொட்டின்வழிக் கிவடக்கும் பண்பொட்டு மூலதனம்(Cultural Capital) பயன்மிககது இது 

மொணவர்களின் அவடயொளங்கவள அவர்களொகதவ உருவொக்க வழிவகுக்கும் வளங்களொகும். 
இன்று பள்ளிகளில் இவணயவழிக்கற்றல், பிரபலப்பண்பொடு (Popular Culture) ஆகியன 

அதிகமொகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கொன வொயில்கள் அல்லது வழிகள் இல்வல. இவ்வொறு 
மொணவர்களுக்கொன வழிகள் இங்கு அவடக்கப்படும்தபொது மொணவர்களின் எதிர்கொலத்வத 
உருவொக்கக்கூடிய கற்றல் – அவர்களது எதிர்கொலத்வத வளப்படுத்தும் கற்றல் - நிகழ 

இடமில்வல. மொறொக வகுப்பிற்கு தவளிதய கற்கும் கல்வி ஈடுபொடு மிக்கதொகவும் ததொடர்ந்து 
நிவலத்து நிற்கக்கூடியதொகவும் மொணவர்கவள அவர்களுக்குப் புொியவவக்கும் 
தன்வமயுவடயதொகவும் அவமகின்றது. இது கவனத்திற்குொியது. இத்தவகய கற்றல் அவர்களது 
நீண்டகொல வளர்ச்சிக்கொன அடித்தளமொகிறது. பள்ளிகளில் கற்கும் உள்ளடக்கதமொ 
மொதங்களில், வருடங்களில் மறந்துவிடப்படுகிறது என்பவதயும் பள்ளிக்கல்வியில் பயன்மிக்க 

தகவல் ததொழில் நுட்பம் சீர்வம மிக்கதொக இல்வல என்பவதயும் ஆய்வொளர்  சூசகமொகச் 
சுட்டிக்கொட்டுகிறொர். 
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இவணயவழிக் கற்றல்அவ்வவகயில் மொணவர்கவளத் தீரமிக்கவர்களொக ஆக்கும் ஒரு 
வொய்ப்வப வழங்கும் தன்வமயது. 
 

இன்று பண்பொடு ததொடர்பொன தகவல் ததொழில்நுட்ப வசதிகள் இருவவகயொன 
தநொக்கங்களில் தசயல்பட்டு வருகின்றன. ஒன்று தமக்கு தவண்டிய நுகர்தவொவர ஈர்ப்பது. 
மற்தறொன்று பண்பொடுகவள, பழக்கவழக்கங்கவள, வொழ்வியல் ததொடர்பொன கூறுகவளக் 

கற்பிப்பது என்பதொகும் (Jay Lemke & Casper van Helden. 2009). ஆக ஒரு கல்லில் இரண்டு 

மொங்கொய் என்ற நிவலயில் தகவல் ததொழில்நுட்பச் சொதனங்களில் புகழ்தபற்ற / பிரபலமொன 
பண்பொட்வட (Popular culture) வளர்ப்பதில் அவவ கவனம் தசலுத்தி வருகின்றன. ஆக. தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்தின் ஊடொகப் பண்பொட்வடயும் அறிய வழிதசய்யலொம். அதததநரம் தகவல் 
ததொழில்நுட்பம் என்பது தவறுமதன அவசயொதிருக்கும் ஓர்எடுத்துக்கொட்டொக இல்லொது 
அவசயும் தன்வமயுவடய, உயிருள்ள ஓர்எடுத்துக்கொட்டொக அவமகிறது.  

 

இன்று இவணயவழிப்பண்பொடு (Culture through internet or Internet culture) 

எனும்தபொது பண்பொட்வடயும் பலவவக அவடயொளங்கவளயும் பற்றி மொணவர்களுக்குக் 
கற்றுத்தரதவண்டிய நிவல உள்ளது (Jay Lemke & Casper van Helden. 2009). இதனொல் 

தற்தபொதுள்ள ஒன்வற மட்டும் கற்பிக்கொது கொலத்திற்குக்கொலம் பண்பொடும் அவடயொளமும் 
எவ்வொறு மொறுபடுகின்றன, அவற்றின் உள்ளொர்ந்த ஆழம், விளக்கம் ஆகியன எவ்வொறு 

இருக்கும் எனஎடுத்துக்கூறி உணரவவக்கலொம். இவணயவழிக் கற்றலில் புகழ்தபற்ற 
பண்பொட்டின்வழிக் கிவடக்கும் பண்பொட்டு மூலதனம்(Cultural Capital) பயன்மிககது இது 

மொணவர்களின் அவடயொளங்கவள அவர்களொகதவ உருவொக்க வழிவகுக்கும் வளங்களொகும். 
இன்று பள்ளிகளில் இவணயவழிக்கற்றல், பிரபலப்பண்பொடு (Popular Culture) ஆகியன 

அதிகமொகப் பயன்படுத்தப்படுவதற்கொன வொயில்கள் அல்லது வழிகள் இல்வல. இவ்வொறு 
மொணவர்களுக்கொன வழிகள் இங்கு அவடக்கப்படும்தபொது மொணவர்களின் எதிர்கொலத்வத 
உருவொக்கக்கூடிய கற்றல் – அவர்களது எதிர்கொலத்வத வளப்படுத்தும் கற்றல் - நிகழ 

இடமில்வல. மொறொக வகுப்பிற்கு தவளிதய கற்கும் கல்வி ஈடுபொடு மிக்கதொகவும் ததொடர்ந்து 
நிவலத்து நிற்கக்கூடியதொகவும் மொணவர்கவள அவர்களுக்குப் புொியவவக்கும் 
தன்வமயுவடயதொகவும் அவமகின்றது. இது கவனத்திற்குொியது. இத்தவகய கற்றல் அவர்களது 
நீண்டகொல வளர்ச்சிக்கொன அடித்தளமொகிறது. பள்ளிகளில் கற்கும் உள்ளடக்கதமொ 
மொதங்களில், வருடங்களில் மறந்துவிடப்படுகிறது என்பவதயும் பள்ளிக்கல்வியில் பயன்மிக்க 

தகவல் ததொழில் நுட்பம் சீர்வம மிக்கதொக இல்வல என்பவதயும் ஆய்வொளர்  சூசகமொகச் 
சுட்டிக்கொட்டுகிறொர். 
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தமிழ்வகுப்பில் தகவல் ததொழில்நுட்பம் 
தமதல இதுவவர ஆசிொியர், பணிக்கு முந்திய ஆசிொியருக்கொன பயிற்சி, தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கல்வி ஆகியவற்வறப் பொர்த்ததொம். பள்ளி சொர்ந்த வகுப்பவறத் 
தரவுகவளப் பகுப்பொயும்தபொது பள்ளி ஆசிொியர்கள், மொணவர்கள் ஆகிதயொர் எவ்வொறு 

இவணயத்வதயும் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதயும் பயன்படுத்துகிறொர்கள், அவற்றின் தொக்கம் 

எவ்வொறு அவமந்துள்ளன என்று பொர்க்கலொம். 
 

சிங்கப்பூொில் ததொடக்கநிவல முதலொம், இரண்டொம் வகுப்புகள் ததொடர்பொன ‘பலபொட 

ஆய்வுத்திட்டம்’(Interdisciplinary project) ஒன்றின் (CIEPSS ஆய்வுத்திட்டம் -Silver et al.,2012) 

தமிழ் தமொழி வகுப்பில் ஆசிொியர்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகள் குறித்துப்பொர்க்கும்தபொது 
பின்வரும் அட்டவவண புதிய பல தசய்திகவளத் தருகிறது. 
 
அட்டவவண 1: தமிழ் வகுப்பவறயில் ஆசிொியர்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகள் 

(Dominant tools used by teachers) 

 எண்ணிக்வக விழுக்கொடு (%) 

ஒன்றுமில்வல 308 46 
ஒளியூடுருவிக்கருவி 127 19 
பிற 123 18 
ஒளியூடுருவித்தொள்/ உள்ளவத 
உருப்தபருக்கிக்கொட்டும் படக்கருவி 

51 8 

தவண்பலவக 61 9 
கற்றல் வமயம் 0 0 

தமொத்தம் 670 100% 

 
இன்று தமொழித்துவறயிலும் சமூக தமொழியியல் துவறயிலும் புதியவவகயிலொன 

சிந்தித்தல், சமூகதமொழியியல் துவறயில் பனுவல்கள், பலவவக உவரகள், உவரக்தகொவவகள், 

பலவவகயொன பவடப்புப்பொணிகள் அல்லது  பலவவகப் பொணிகள் இவணந்த பவடப்பு முவற 
ஆகியன நவடமுவறயில் இடம்தபறத் ததொடங்கிவிட்டன.  குந்தர் கிதரஸ் (Gunther Kress) 

கண்டறிந்து அறிமுகப்படுத்திய பலவவக மொதிொிகளில் அவமந்த பவடப்பு (Multimodal or 

multimodalities) என்பதுடன் பல்வவக எழுத்தறிவுகள் Multiliteracies) இன்று 

எல்லொத்துவறகளிலும் அதிகமொக இடம்தபறத்ததொடங்கிவிட்டன. வகுப்பவறயில் 
ஆசிொியர்கள்பலவவகயொன கருவிகவளப் பயன்படுத்துகின்றனர். எனினும் ஆதிக்கமிக்கதொக 
‘பவர் பொயிண்ட்’ அவமந்துள்ளது. இங்கு இடம்தபற்றுள்ள அட்டவவண 1இன்படி,ஆசிொியர் 

ஒளியூடுருவிக்கருவி, உள்ளவத உருப்தபருக்கிக்கொட்டும் படக்கருவி(Visualiser), தவண்பலவக, 

கற்றல் வமயம் ஆகியவற்வறயும் தவறு சிலவற்வறயும் பயன்படுத்தியிருக்கிறொர். அவ்வவகயில் 

 

 

கணினிப் பயன்பொடு என்பது இங்கு இல்வல. உள்ளவத உருப்தபருக்கிக்கொட்டும் படக்கருவி 
ஓரளவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்படிதயன்றொல் இது ஆசிொியொின் தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தொத ஒரு நிவலவயக் கொட்டுகிறதொ? அல்லது தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்த இயலொதபடி அவரது பொடம் அவமந்துள்ளதொ? (சில சமயம் 

அவ்வொறு அவமயலொம். ஏதனனில் தபொிய புத்தகத்வதப் பயன்படுத்தும்தபொது புத்தகமும் அது 
சொர்ந்த நீண்ட தகொலும்தொன் முக்கியமொக அவமயும்) ஒரு நிவலவயக் கொட்டுகிறதொ என்று 
ஆரொய தவண்டும். 
 

அட்டவவண 2: தமிழொசிொியர் பயன்படுத்திய கற்பித்தல் பொடக்கருவிகள் 
(Dominant materials used by teachers) 

 எண்ணிக்வக விழுக்கொடு (%) 

ஒன்றுமில்வல 246 37 
பிற 113 17 
பவர் பொயிண்ட்/ இவணயம் 101 15 
பொடநூல்/நடவடிக்வகநூல்/ பயிற்சிநூல் 81 12 

வகுப்பு உருவொக்கிய 
தபொருள்கள்/தயொொிப்புகள் 

86 13 

பொடம் கற்க உதவும் திடப்தபொருள்கள் 31 5 

பயிற்சித்தொள்கள் 11 2 
கவலதவவல  1 0 
தமொத்தம் 670 100% 

 
ஆசிொியர்கள் அதிகமொகப் பயன்படுததும் பொடக்கருவிகள் என்று 

தநொக்கும்தபொது(அட்டவவண 2) ஆசிொியர்தம் கற்பித்தலில் அதிக ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 

பொடக்கருவிகள் எனும்தபொது சுமொர் 246 முவறகள் அவர் ஏதும் பயன்படுத்தொது இருந்ததும் 

தகவல் ததொழில்நுட்பம் எனும்தபொது பவர்பொயிணட், இவணயம் ஆகியவற்வறப் 

பயன்படுத்தியதும் இங்கு ததொியவருகிறது. பவர் பொயிண்ட் என்பது இன்று அவனவரும் 
உருவொக்கத்ததொிந்த கணினி ததொடர்பொன ஒரு தசயல்பொடு. இவணயம் என்பது இன்று 
சிங்கப்பூொில் தபரும்பொலும் எல்லொ வகுப்பவறகளிலும் அவமந்திருக்கும் அல்லது கிவடக்கும் 
என்ற ஒரு வசதிவயப் தபற்றுள்ளது. இந்நிவலயில் ஆசிொியர் அவற்வறயும் குவறவொகதவ 
பயன்படுத்தியுள்ளொர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் மொணவர்கள் உருவொக்கிய கருவிகள், 

திடப்தபொருள்கள், பயிற்சித்தொள்கள், கவலதவவல, பொடநூல், பயிற்சிநூல், தபொன்றவற்வறயும் 

பயன்படுத்தியுள்ளொர் என்றொலும் கணினிவய அதிகம் பயன்படுத்தவில்வல என்று 
குறிப்பிடலொம்.  
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கணினிப் பயன்பொடு என்பது இங்கு இல்வல. உள்ளவத உருப்தபருக்கிக்கொட்டும் படக்கருவி 
ஓரளவுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்படிதயன்றொல் இது ஆசிொியொின் தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தொத ஒரு நிவலவயக் கொட்டுகிறதொ? அல்லது தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்த இயலொதபடி அவரது பொடம் அவமந்துள்ளதொ? (சில சமயம் 

அவ்வொறு அவமயலொம். ஏதனனில் தபொிய புத்தகத்வதப் பயன்படுத்தும்தபொது புத்தகமும் அது 
சொர்ந்த நீண்ட தகொலும்தொன் முக்கியமொக அவமயும்) ஒரு நிவலவயக் கொட்டுகிறதொ என்று 
ஆரொய தவண்டும். 
 

அட்டவவண 2: தமிழொசிொியர் பயன்படுத்திய கற்பித்தல் பொடக்கருவிகள் 
(Dominant materials used by teachers) 

 எண்ணிக்வக விழுக்கொடு (%) 

ஒன்றுமில்வல 246 37 
பிற 113 17 
பவர் பொயிண்ட்/ இவணயம் 101 15 
பொடநூல்/நடவடிக்வகநூல்/ பயிற்சிநூல் 81 12 

வகுப்பு உருவொக்கிய 
தபொருள்கள்/தயொொிப்புகள் 

86 13 

பொடம் கற்க உதவும் திடப்தபொருள்கள் 31 5 

பயிற்சித்தொள்கள் 11 2 
கவலதவவல  1 0 
தமொத்தம் 670 100% 

 
ஆசிொியர்கள் அதிகமொகப் பயன்படுததும் பொடக்கருவிகள் என்று 

தநொக்கும்தபொது(அட்டவவண 2) ஆசிொியர்தம் கற்பித்தலில் அதிக ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 

பொடக்கருவிகள் எனும்தபொது சுமொர் 246 முவறகள் அவர் ஏதும் பயன்படுத்தொது இருந்ததும் 

தகவல் ததொழில்நுட்பம் எனும்தபொது பவர்பொயிணட், இவணயம் ஆகியவற்வறப் 

பயன்படுத்தியதும் இங்கு ததொியவருகிறது. பவர் பொயிண்ட் என்பது இன்று அவனவரும் 
உருவொக்கத்ததொிந்த கணினி ததொடர்பொன ஒரு தசயல்பொடு. இவணயம் என்பது இன்று 
சிங்கப்பூொில் தபரும்பொலும் எல்லொ வகுப்பவறகளிலும் அவமந்திருக்கும் அல்லது கிவடக்கும் 
என்ற ஒரு வசதிவயப் தபற்றுள்ளது. இந்நிவலயில் ஆசிொியர் அவற்வறயும் குவறவொகதவ 
பயன்படுத்தியுள்ளொர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் மொணவர்கள் உருவொக்கிய கருவிகள், 

திடப்தபொருள்கள், பயிற்சித்தொள்கள், கவலதவவல, பொடநூல், பயிற்சிநூல், தபொன்றவற்வறயும் 

பயன்படுத்தியுள்ளொர் என்றொலும் கணினிவய அதிகம் பயன்படுத்தவில்வல என்று 
குறிப்பிடலொம்.  
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அட்டவவண 3: மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகள் 
(Dominant Tools used by Students) 

 எண்ணிக்வக விழுக்கொடு(%) 

ஒன்றுமில்வல 597 89 
பிற 38 6 
தவண்பலவக 20 3 
ஒளியூடுருவித்தொள்/ உள்ளவத 
உருப்தபருக்கிக்கொட்டும் 
படக்கருவி 

10 1 

ஒளியூடுருவிக்கருவி 5 1 
கற்றல் வமயம் 0 0 

தமொத்தம் 670 100% 

 
தமிழ் வகுப்பில் மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் கருவிகள் எனும்தபொது அவர்கள் 

தபரும்பொலும் எதுவும் பயன்படுத்தவில்வல என்பது அதிகமொக நிகழ, தவண்பலவகவய 
ஓரளவுக்குப் பயன்படுத்துகின்றனர். அது குறித்த விவரங்கள் அட்டவவண 3 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன. இந்த 1,2,3 அட்டவவணகளுக்குப் பின்னொல் அவற்வற வொசிப்பதில் நொம் 
அதிகக்கவனம் தசலுத்ததவண்டும் என்பதுடன் கருத்தொய்வுச் சிந்தவனவயப் பயன்படுத்தித் 
ததசியக் கல்விக் கழகத்தில் மொணவ ஆசிொியர்கள் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்திப் 
பொடங்கவளத் தயொொிப்பது, கற்றவல நிகழ்த்துவது, ஆய்வுகவள தமற்தகொள்வது, தம் 
பவடப்புகவளப் பவடப்பது என்பன ததொடர்பொக ஆகப்புதிய ததொழில்நுட்பங்கள்வவர 
அவனத்வதயும் கற்றுக்தகொள்கின்றனர். தபொதுவொகச் சந்வதயில் அல்லது இவணயச்சந்வதயில் 
கிவடக்கும் இலவச தமன்தபொருள்கவள (Open Tools) அவர்கள் பயன்படுத்திப் பொடங்கள் 
உருவொக்குவதில் திறவம மிக்கவர்களொக விளங்குகின்றனர். இதற்கு அவர்கள் தங்களது 
ததொடக்க, உயர்நிவலப் பள்ளிகளில் பயிலும்தபொது தபற்ற தகவல் ததொழில்நுட்பம் குறித்த 
அனுபவம் ஒரு கொரணமொக அவமகிறது. இந்நிவலயில் அங்கு பயிலும் தமிழ் தமொழி, 
பண்பொட்டுத்துவற மொணவர்கள் தபொதுவொக வமக்தரொஸொஃப்ட் ததொடர்பொன தசயல்பொடுகளில் 
திறம்தபற்று விளங்குவதுடன் இலவச தமன்தபொருள்கவளப் பயன்படுத்திப் பவடப்புகவளப் 
பவடப்பதிலும் பொடங்கவள உருவொக்குவதிலும் நன்கு தசயல்படுகிறொர்கள். அவ்வவகயில் 
இதுவவர பின்வரும் தகவல் ததொழில்நுட்பச் தசயற்பொடுகள் குறித்த பொடங்கள் அல்லது தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய பொடங்கள் விொிவுவரயொளர்களொல் சுயமொகவும் மின்கற்றலுக்கொன 
வமய அதிகொொிகளின் (Centre for e- Learning-CeL) வழிகொட்டுதலுடனும் 
பவடக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சில வருமொறு: 
 

தபொஸ்ட்ரஸ்- மொணவர்கள் தொங்கள் விரும்பும் ஒரு தவலப்பில் சிறிய படக்கவத தபொல ஒன்வற 

உருவொக்கி அதில் திவரக்கொட்சி, அவசயும் - அவசயொப்படம், சின்னங்கள், பலவவக 

வண்ணங்கள், வகவவரபடங்கள், வசவககள்,  ஒலி, ஒளிக்கூறுகள் ஆகியவற்வற இவணத்துத் 

தம் பவடப்வபக் தகொண்டுதசல்வர். வொய்தமொழியொகப் பவடப்வபப் தபற்றிப் தபசுவதுடன் 

 

 

கொட்சிவழியொகவும் அறிவு தமம்பொட்டு தநொக்கிலும் பவடப்புகளில் பலரும் பங்தகற்கும் 
வவகயின் இப்பவடப்வப அவமத்திருப்பர். ததொடக்கநிவல வகுப்புகளில் பயிலும் 
மொணவர்களுக்கு இத்தகு பொடங்கள் அவர்கள் தசன்று வந்த இடங்கவளப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுவதுடன் மற்றவர்களும் அதொவது அப்பவடப்வபப் பொர்வவயிடுபவர்களும் 
உடனடியொகத் தம் கருத்துகவள ஒலியொகதவொ, படமொகதவொ, சின்னமொகதவொ, எழுத்தொகதவொ 

பதித்துத் ததொடர்ந்து பவடப்வபப்  பொர்வவயிடும் வவகயில் வடிவவமக்கப்பட்டிருக்கும்.  
 

வொய்ஸ் த்தரட்: இம்தமன்தபொருள் ஒலிவழிதய மொணவர்கள் தம் திறவமகவள தவளிப்படுத்த 
வொய்ப்பளிக்கும் தமன்தபொருளொகும். இங்கு, தம் பவடப்புகவள ஒலிக்குறிப்புகளொகவம் 

ஒலிச்சித்திரங்களொகவும் குறிப்பிட்ட தவலப்பு தநொக்கிய பவடப்புகளொகவும் மொணவர்கள் 
பவடத்து, வொதனொலி அறிவிப்பொளர்களொக அவமய இந்த தமன்தபொருள் உதவுகிறது. இதவன 

ததசியக் கல்விக் கழகத்தமிழ்த்துவற தனது முதுகவலக்கல்வியியல் வகுப்பில் தசயல்படுத்திப் 
பணிக்கு முந்திய ஆசிொியர்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அறிமுகப்படுத்தியது. தரமொன தபச்சுத்தமிவழ 
மொணவர்களுக்குப் பொடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்திச் சிங்கப்பூொில் மொணவ ஆசிொியர்களும் 
திறம்பட்ட தபச்சுத்திறன்கவள தமம்படுத்திக்தகொள்ள இந்தத் தகவல் ததொழில்நுட்பம் 
உதவுகிறது. இத்தகு கருவிகள்  தகவவலத்ததடிக் கற்க வழிதசய்வதுடன் தொம் தபற்ற 
தசய்திகவளத் தமது வயததொத்த சக மொணவர்களுடன் பகிர்ந்துதகொள்ள வழி தசய்கிறது. 
இவ்வவகயில் ஒருவர் மற்றவவர ஊக்குவிப்பதுடன் பிறொிடமிருந்து கற்றல் சொர்ந்த அறிவவயும் 
தபற்றுக்தகொள்ள வழி கிவடக்கிறது. தமலும் இங்கு கற்பவர் எந்த ஒன்வறயும் அது  எவ்வொறு 
பயனளித்தது அல்லது எவ்வொறு சவொலொக அவமந்தது என்பவத உொிய 
எடுத்துக்கொட்டுகளுடனும் கொரணகொொியங்களுடலும் விளக்குவதற்கும் மொணவ ஆசிொியர்கள் 
அறிந்துதகொள்வதற்கும் இக்கருவிகள் வழிதசய்கின்றன.  
 

முகநூல்: முகநூல் என்று கூறும்தபொது அவதப் பயன்படுத்தித் தமிழ்ப்பொரம்பொியம், பண்பொட 

ஆகியவற்வறப் பற்றி மொணவ ஆசிொியர்கள் அறிய வழிவகுத்ததொம். இதன் வொயிலொக 
மொணவர்களின் வொழ்க்வகக்கொன சில பொடங்கள், தமொழிவயப்பயன்படுத்தி எவ்வொறு பிறருடன் 

ததொடர்புதகொள்ளுதல், தமொழிவய எவ்வொறு தபசுதல் எனப் பலவற்வற அறிந்துதகொள்ள 

வழிகிவடத்தது. முகநூல் என்பது தவறும் மகிழ்ச்சிக்களம் மட்டுமல்ல அறிவுப்பூர்வமொன 
தசய்திகவள ஒருவொிடத்தில் கட்டவமக்கப் தபொிதும் உதவுகின்றன என்பவத எடுத்துக்கொட்டும் 
வவகயில் மொணவ ஆசிொியர்கள் ஒவ்தவொருவரும் ஒவ்தவொரு புலம் தபயர்ந்த தமிழர்தம் 
அவடயொளத்வதக் தகொண்டு தம்முள் தமிழில் தபசினர். உலக அளவில் தமிழ்ப்பண்பொடு 
எவ்வொறு அவமந்துள்ளது, எத்தவகய தொக்கங்கவள அது தகொண்டுள்ளது, அவத எவ்வொறு 

ததொடர்ந்து கட்டிக்கொப்பது என்ற உணர்வவத் தமிழ் மொணவ ஆசிொியர்கள் தபற வழிதசய்ததொம். 
இது தவற்றிகரமொன ஒரு பவடப்பொக அவமந்தது.  

இன்று சிங்கப்பூர் தபொன்ற முதல் உலக நொடுகள் இயற்வக வளத்திவன விடத் தமது 
மனித வளத்திவனயும் அதன் மூவள வளத்திவனயும் அதிகம் நம்பியிருக்கின்றன. அவ்வவகயில் 
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கொட்சிவழியொகவும் அறிவு தமம்பொட்டு தநொக்கிலும் பவடப்புகளில் பலரும் பங்தகற்கும் 
வவகயின் இப்பவடப்வப அவமத்திருப்பர். ததொடக்கநிவல வகுப்புகளில் பயிலும் 
மொணவர்களுக்கு இத்தகு பொடங்கள் அவர்கள் தசன்று வந்த இடங்கவளப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுவதுடன் மற்றவர்களும் அதொவது அப்பவடப்வபப் பொர்வவயிடுபவர்களும் 
உடனடியொகத் தம் கருத்துகவள ஒலியொகதவொ, படமொகதவொ, சின்னமொகதவொ, எழுத்தொகதவொ 

பதித்துத் ததொடர்ந்து பவடப்வபப்  பொர்வவயிடும் வவகயில் வடிவவமக்கப்பட்டிருக்கும்.  
 

வொய்ஸ் த்தரட்: இம்தமன்தபொருள் ஒலிவழிதய மொணவர்கள் தம் திறவமகவள தவளிப்படுத்த 
வொய்ப்பளிக்கும் தமன்தபொருளொகும். இங்கு, தம் பவடப்புகவள ஒலிக்குறிப்புகளொகவம் 

ஒலிச்சித்திரங்களொகவும் குறிப்பிட்ட தவலப்பு தநொக்கிய பவடப்புகளொகவும் மொணவர்கள் 
பவடத்து, வொதனொலி அறிவிப்பொளர்களொக அவமய இந்த தமன்தபொருள் உதவுகிறது. இதவன 

ததசியக் கல்விக் கழகத்தமிழ்த்துவற தனது முதுகவலக்கல்வியியல் வகுப்பில் தசயல்படுத்திப் 
பணிக்கு முந்திய ஆசிொியர்களுக்கு எடுத்துக்கூறி அறிமுகப்படுத்தியது. தரமொன தபச்சுத்தமிவழ 
மொணவர்களுக்குப் பொடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்திச் சிங்கப்பூொில் மொணவ ஆசிொியர்களும் 
திறம்பட்ட தபச்சுத்திறன்கவள தமம்படுத்திக்தகொள்ள இந்தத் தகவல் ததொழில்நுட்பம் 
உதவுகிறது. இத்தகு கருவிகள்  தகவவலத்ததடிக் கற்க வழிதசய்வதுடன் தொம் தபற்ற 
தசய்திகவளத் தமது வயததொத்த சக மொணவர்களுடன் பகிர்ந்துதகொள்ள வழி தசய்கிறது. 
இவ்வவகயில் ஒருவர் மற்றவவர ஊக்குவிப்பதுடன் பிறொிடமிருந்து கற்றல் சொர்ந்த அறிவவயும் 
தபற்றுக்தகொள்ள வழி கிவடக்கிறது. தமலும் இங்கு கற்பவர் எந்த ஒன்வறயும் அது  எவ்வொறு 
பயனளித்தது அல்லது எவ்வொறு சவொலொக அவமந்தது என்பவத உொிய 
எடுத்துக்கொட்டுகளுடனும் கொரணகொொியங்களுடலும் விளக்குவதற்கும் மொணவ ஆசிொியர்கள் 
அறிந்துதகொள்வதற்கும் இக்கருவிகள் வழிதசய்கின்றன.  
 

முகநூல்: முகநூல் என்று கூறும்தபொது அவதப் பயன்படுத்தித் தமிழ்ப்பொரம்பொியம், பண்பொட 

ஆகியவற்வறப் பற்றி மொணவ ஆசிொியர்கள் அறிய வழிவகுத்ததொம். இதன் வொயிலொக 
மொணவர்களின் வொழ்க்வகக்கொன சில பொடங்கள், தமொழிவயப்பயன்படுத்தி எவ்வொறு பிறருடன் 

ததொடர்புதகொள்ளுதல், தமொழிவய எவ்வொறு தபசுதல் எனப் பலவற்வற அறிந்துதகொள்ள 

வழிகிவடத்தது. முகநூல் என்பது தவறும் மகிழ்ச்சிக்களம் மட்டுமல்ல அறிவுப்பூர்வமொன 
தசய்திகவள ஒருவொிடத்தில் கட்டவமக்கப் தபொிதும் உதவுகின்றன என்பவத எடுத்துக்கொட்டும் 
வவகயில் மொணவ ஆசிொியர்கள் ஒவ்தவொருவரும் ஒவ்தவொரு புலம் தபயர்ந்த தமிழர்தம் 
அவடயொளத்வதக் தகொண்டு தம்முள் தமிழில் தபசினர். உலக அளவில் தமிழ்ப்பண்பொடு 
எவ்வொறு அவமந்துள்ளது, எத்தவகய தொக்கங்கவள அது தகொண்டுள்ளது, அவத எவ்வொறு 

ததொடர்ந்து கட்டிக்கொப்பது என்ற உணர்வவத் தமிழ் மொணவ ஆசிொியர்கள் தபற வழிதசய்ததொம். 
இது தவற்றிகரமொன ஒரு பவடப்பொக அவமந்தது.  

இன்று சிங்கப்பூர் தபொன்ற முதல் உலக நொடுகள் இயற்வக வளத்திவன விடத் தமது 
மனித வளத்திவனயும் அதன் மூவள வளத்திவனயும் அதிகம் நம்பியிருக்கின்றன. அவ்வவகயில் 
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அறிவு சொர்ந்த தபொருளியவலக் தகொண்டிருக்கும் இந்நொடுகள் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதக் 
தகொண்டு உள்கட்டவமப்பு, ஒன்றுக்குள் ஒன்று இவணக்கும் தன்வம (Interconnectivity) 

தகொண்டிருத்தல், உள்ளூர், பன்தமொழிப்பயன்பொடு, உள்ளூர் உள்ளடக்கத்வதப் (Local content) 

பயன்படுத்துதல், பரந்த அளவில் மக்கவளச்தசன்றவடதல், உலகத்ததொடு ஒட்ட ஒழுகல், 

தசயல்படுத்தும் வவகயில் தொக்குப்பிடிக்கும் தன்வம ஆகியவற்வறக் வகவரப்தபற 
(Acquisition) வவப்பதுடன் கல்வித்துவறயில் ததொடர்ந்து தம் மக்கவள 

தமம்படுத்திவருகின்றன. இதனொல் கட்டுமொனத் ததொழில் முதல் பல வவககளில் அவமந்த 
ததொழில்கள், குறிப்பொக மனித உடல் உவழப்வபக்தகொண்டு தசயல்படும் ததொழில்கள்கூடத் 

தமது தவலவம அலுவலகங்கவளச்  சிங்கப்பூொில் அவமக்க விரும்புகின்றன.  
அவ்விருப்பத்தற்குக் கொரணம், இங்கு பரவலொக இடம்தபற்றுள்ள தவடயற்ற தகவல் 

ததொழில்நுட்ப வசதியும் பொதுகொப்பும் அறிவுசொர் தபொருளியலும்தொம் என்றொல் மிவகயில்வல.  
சிங்கப்பூொின் கல்வி அவமச்சொனது, 1997 முதல் 2002, 2002 முதல் 2007,2009 முதல் 2014 என்ற 

கொலக்கட்டங்களில் மூன்று தகவல் ததொழில்நுட்ப முதன்வமத்திட்டங்கவள (IT Master Plans 1-

3, MOE) அறிமுகப்படுத்தியது. உொிய கட்டவமப்பு வசதிகவளயும், வளங்கவளயும் 

பயிற்சிகவளயும் வடிவவமத்தல், 1, 30விழுக்கொடு பொடங்கள் தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் 

வழிதய அவமதல், மொணவர்களின் தகவல் ததொழில்நுட்பத் திறன்கவள தமம்படுத்துதல், 

ஆசிொியர்களின் திறன் தமம்பொட்வட உறுதி தசய்தல், தகவல் கருவியொக இல்லொது புதிய 

அணுகுமுவறகளில் கற்பிப்பதற்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பம் உதவதவண்டும் என்று 
ஆசிொியர்களுக்கு உணர்த்தப்பட்டது. இன்வறய மொணவர்களுக்குத் தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய பொடங்கவளக் கருத்தொய்வு ‘தநொக்கில் ஆரொய்ந்து பல ஆய்வுகளின் 

வழிதய வகுப்பவறகளில் மொற்றங்கள் ததவவ என்று குறிப்பிடுகிறொர் ஆலன் லூக். 
Luke(2003).தமலும், தகவல் ததொழில்நுட்ப முதன்வமத்திட்டங்களொல் நொட்டின் 

ஆய்வுக்கட்டவமப்வப தமம்படுத்துதல், உற்பத்திக்கு வழி வகுக்கும் அறிவியல் துவறகளில் 

தமம்பொடு கொணவும் வழிவவககள் அவமந்தன (தகொபிநொதன், 2014). தகவல் ததொழில்நுட்ப 

முதன்வமத்திட்டங்கவளத் ததொடர்ந்து மிச்சிகன் திட்டதவவலவய நவடமுவறப்படுத்துதல் 
(Implementation of Michigan Project Work), கலிஃதபொர்னியொக் கணிதவியல் சீர்திருத்தம் 

(Mathematical Reform at California) ஆகியன தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் வழிதய 

ஆசிொியவியலில் அவமயக்கூடிய மொற்றங்கவளப் பற்றிப் தபசுகின்றன. இவ்விரு திட்டங்களும் 
மொணவர்களின் அறிவு முன்தனற்றத்தில் முக்கியப்பங்கு வகிப்பதுடன் ஆசிொியர்களிடம் 
சிந்தவன மொற்றத்துக்கும் வகுப்பவறயில் பொடத்துக்கு உயிர் தகொடுப்பது பற்றியும் விொிவொகச் 
சிந்திப்பது இயல்பொன ஒன்றொகிவிட்டது. முன்பு தமனொடுகளில் மட்டும் ததன்பட்ட தகவல் 
ததொழில்நுட்ப ஆசிொியவியல் சிங்கப்பூொில் நன்கு கொல் பதிந்துவிட்டது. இன்று 
வகத்ததொவலதபசி வழிதய பொடம் கற்பதும் பொடங்கவளப பற்றி விவொதிப்பதும் குழுவொகப் 
பவடப்புகவளப் பல நொடுகளிலிருந்து பவடப்பதும் சொதொரண நிகழ்வுகளொகிவிட்டன.  

 

 

 

இன்வறய இவளயர்கள் ஆங்கிலத்தில் கூறுவதுதபொல digital immigrants அல்ல. 

அவரகள் digital natives(Phillip Towndrow, 2014). அதொவது அவர்கள் தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்தில் பிறந்து தவழ்ந்து மூச்சுவிட்டு வளர்ந்து வந்தவர்கள். அவர்களுக்கு 
அவர்கவளப் தபொன்றவர்கள்தொம் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி பொடத்வதச் 
சுவவயொகக் கற்றுத்தரமுடியும். எனதவ தற்தபொவதய இவளயர்கள் தமிழொசிொியரகளொக 
இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு உொிய ததொழில்நுட்ப அறிவவ வழங்கித் தமிழ்ப்பொடங்கவளச் 
சுவவயொக நடத்த வழி தசய்யலொம்.  அவத தநொக்கி நவடதபொடுவதன் தமொழிவயத் ததொடர்ந்து 
வொழும் தமொழியொக வவத்திருப்பதும் அவசியமொனது. அவ்வவகயில் ததசியக் கல்விக கழகத்தில் 
தமிழொசிொியர் பணிக்குப் பயிற்சி தபறும் மொணவர்களுக்கு வருமொண்டில் கூடுதல் பயிற்சி 
வழங்கப்படுவது இடம்தபறும். அதத தநரம் அப்பயிற்சிசொர்ந்த மதிப்பீட்டு விளக்கக்குறிப்புகள் 
(Rubrics) ஆழமொக அவமவது பயன் தரும் தன்வமயது. 
 

மின்னஞ்சல், இவணயம் 2.0, முகநூல் (சீதொ லட்சுமி, 2011), மல்ட்டி மீடியொ பில்டர் 

(சிவகுமொரன், 2015), ட்விட்டர், வீடிதயொ மொநொடு (Video conferencing), விம்பொ வலவ் (சீதொ 

லட்சுமி, மஜொல் பிரதிமொ, 2010 ), ஃதபொட்தடொ ஸ்தடொொி எனும் புவகப்படக்கவத, ஃப்லிப்ட் 

வகுப்பவற (Flipped Classroom) எனும் வகுப்பவறவயத் தவலகீழொகப் புரட்டிப்தபொடும் 

ஆசிொியவியல் உத்திகள் தபொன்றன தகவல் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்திக் கற்றல் 
கற்பபததலில் புதிய பொிமொணங்ளுடன் ஈடுபட மொணவ ஆசிொியர்களுக்குத் ததொடரந்து தீனி 
தபொட்டு வருகிறது. துடிப்புமிக்க இவளயர்களுக்கு இக்கருவிகள் புதுவமயொகவும் 
புரட்சியொகவும் இருப்பதுடன்  வகுப்பவறயில் மொணவர்கவள முன்னிவலப்படுத்தி அவர்களது 
அறிவவ வளர்க்கும் வவகயில் அவர்களது வொழ்வியல் அனுபவங்கவள அவர்கள் பகிரும் 
வவகயில் நீடித்த இவடவிவனயொடல், சிறந்த மதிப்பு, வொடிக்வகயொளர்கவளத் தவலதமல் 

வவத்துத்தொங்கும் மனப்பொங்கு, தசய்யும் ததொழிலின் மீது சீொிய நம்பிக்வக, ‘என்வன விட்டொல் 

இந்த மொணவனுக்கும்/மொணவிக்கும் தவறு யொர் தசொல்லித்தரப்தபொகிறொர்கள்?’ என்று 

ஒவ்தவொரு குழந்வதக்கும் உொியுவமயுடன் பொசத்துடன் கற்றுத்தரும் தபொக்கு ஆகிய  அவனத்தும் 
தகவல் ததொழில்நுட்பம் மதிப்பு மிக்கன என்றொலும் அனுபவமிக்க ஆசிொியர் என்ற மனிதரும் 
விஞ்ஞொன உலகின் விந்வதயொகத் திகழும் தகவல் ததொழில்நுட்பமும் வகதகொர்த்து 
நவடதபொடுவதன் வழிதய சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி உலகமொனது உலகத் தமிழ்க் கல்வி 
உலகத்திற்கு, குறிப்பொகத் தமிவழத் தொய்தமொழியொக - பொரம்பொிய தமொழியொக- இரண்டொம் 

தமொழியொகக் கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் ஒரு வழிகொட்டியொகத் ததொடர்ந்து திகழ்ந்து வருகிறது; 

வரும். 
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புரட்சியொகவும் இருப்பதுடன்  வகுப்பவறயில் மொணவர்கவள முன்னிவலப்படுத்தி அவர்களது 
அறிவவ வளர்க்கும் வவகயில் அவர்களது வொழ்வியல் அனுபவங்கவள அவர்கள் பகிரும் 
வவகயில் நீடித்த இவடவிவனயொடல், சிறந்த மதிப்பு, வொடிக்வகயொளர்கவளத் தவலதமல் 

வவத்துத்தொங்கும் மனப்பொங்கு, தசய்யும் ததொழிலின் மீது சீொிய நம்பிக்வக, ‘என்வன விட்டொல் 

இந்த மொணவனுக்கும்/மொணவிக்கும் தவறு யொர் தசொல்லித்தரப்தபொகிறொர்கள்?’ என்று 

ஒவ்தவொரு குழந்வதக்கும் உொியுவமயுடன் பொசத்துடன் கற்றுத்தரும் தபொக்கு ஆகிய  அவனத்தும் 
தகவல் ததொழில்நுட்பம் மதிப்பு மிக்கன என்றொலும் அனுபவமிக்க ஆசிொியர் என்ற மனிதரும் 
விஞ்ஞொன உலகின் விந்வதயொகத் திகழும் தகவல் ததொழில்நுட்பமும் வகதகொர்த்து 
நவடதபொடுவதன் வழிதய சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி உலகமொனது உலகத் தமிழ்க் கல்வி 
உலகத்திற்கு, குறிப்பொகத் தமிவழத் தொய்தமொழியொக - பொரம்பொிய தமொழியொக- இரண்டொம் 

தமொழியொகக் கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலும் ஒரு வழிகொட்டியொகத் ததொடர்ந்து திகழ்ந்து வருகிறது; 

வரும். 
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21-ஆம்நூற்றொண்டில்ஆசிொிய மொணவர்களுக்கொன தமிழ் தமொழி கற்றல் 

கற்பித்தலில் திறன்தபசி வழிபுதிய பொிணொமங்கள் 

புஷ்பவள்ளிஅ.தரங்கசொமி 
சிறப்புக்கல்விஆசிொியர்கல்விக்கழகம், தகொலொலம்பூர் 

malarkodi_69@yahoo.com 
 

கருத்துவர 
இன்வறய 21-ஆம் நூற்றொண்டில், Y தவலமுவற மொணவர்களிவடதய தகவல் 

ததொடர்பு ததொழில்நுட்பம் அடிப்பவடயிலொன கற்றல் கற்பித்ததல அதிக வரதவற்வபப் தபற்று 
வருகின்றது. இதன் அடிப்பவடயில், மதலசிய ஆசிொியர் கல்விக் கழகங்களில் பயிலும் ஆசிொிய 
மொணவர்களிவடதய தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் திறன் தபசி வழி ஏற்பட்டுள்ள புதிய 
பொிணொமங்கவள ஆரொய்வதத இவ்வொய்வின் முக்கிய தநொக்கமொகும். ‘Flipped classroom’ 

எனப்படும் அதிர்மொற்றவகுப்பவறயின் அமலொக்கத்தின் மூலம் தமிழ் தமொழி கற்றல் 
கற்பித்தலில் திறன் தபசிகளிலுள்ள பல தசயலிகவளத் திறம்பட பயன்படுத்தி ஆசிொிய 
மொணவர்களின் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தவலச்தசம்வமபடுத்த இது ஒரு வொய்ப்பொக 
அவமயும். இப்புதிய பொிணொமங்களின் மூலம் ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய சுயகற்றவலயும் 
உயர்நிவலச் சிந்தவனகவளயும் எவ்வொறு தமம்படுத்தலொம் என்பதும் விொிவொக ஆரொயப்படும். 

இக்குறிக்தகொவள அவடவதற்கு கல்வியொளர்களின் கருத்துக்களும் முந்வதய ஆய்வுகளின் 
முடிவுகளும் முக்கிய கருவிகளொக பயன்படுத்தப்படும். ஒவ்தவொரு நொளும் தமொழி கற்றல் 

கற்பித்தல் முவறகளும் மொணவர்களின் குறிக்தகொள்களும் மொற்றம் அவடந்து தகொண்தட 
வருவவத நொம் அவனவரும் அறிதவொம். இம்மொற்றங்களுக்கு ஈடுதகொடுக்கும் வண்ணம் 

ஆசிொியர் கல்விக் கழக விொிவுவரயொளர்கள் திறன்தபசிகவள எவ்வவககளில் தங்கள் கற்றல் 
கற்பித்தல் முவறகளுக்கு பயன்படுத்திக்தகொண்டு ஆசிொிய மொணவர்களின் திறவமகவள 
தமம்படுத்தலொம் என்பதற்கொன பொிந்துவரயொகொவும் இந்த ஆய்வு முடிவு அவமகிறது. 

ஏதனனில், 21ஆம் நூற்றொண்டின் கல்வியுலகில் பீடுநவட தபொட்டுக்தகொண்டிருக்கும் 

கல்வியொளர்களொகிய நொம், இன்வறய ஆசிொியமொணவர்கவள நொவளய தவலமுவறயினருக்கு 
வழிகொட்டும் விதமொகத்தயொர்படுத்த மிகவும் கடவம பட்டிருக்கிதறொம்.  
 
கருச்தசொற்கள்: தமிழ் தமொழி, கற்றல் கற்பித்தல், ஆசிொிய மொணவர்கள், திறன்தபசி, தசயலி, 

அதிர்மொற்றவகுப்பவற. 
 

  

 

 

0.1  முன்னுவர 

இன்வறய 21-ஆம் நூற்றொண்டில் துொித வளர்ச்சி கண்டு வரும் தகவல் ததொடர்பு 

ததொழில்நுட்பமொனது மொந்தர்களின் குறிப்பொக Y தவலமுவறயினொின் ததொடர்பு தகொள்ளும்  

விதம்; பழகும்விதம்; தவவல தசய்யும் விதம் என எல்லொவற்றிலும் ஊடுருவி அவர்களது 
வொழ்க்வக முவறவய முழுவமயொய் மொற்றி அவமத்துள்ளவதக்கண்கூடொகக் கொணலொம். 
அதனொதலதய, தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பத்திறன்கவளயும் அது பற்றிய அறிவிவனயும் Y 
தவலமுவறயினர் தபற்றிருக்க தவண்டியது கொலத்தின் கட்டொயமொக உள்ளது. அவ்வவகயில், 
ஒவ்தவொரு Y தவலமுவறயினரும் கணினி, மடிக்கணினி, திறன்கடிவக (smartwatch),  ஐதபடு-

தட்வட(ipad), iPhone தபொன்ற ஏதொவததொரு தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பச் சொதனங்கவளப் 

பயன்படுத்துவதும் சர்வ சொதொரணமொகியுள்ளது. இவ்வொிவசயில், திறன்தபசிகளின் பயன்பொடும் 
ஆக்கிரமிப்பும் மவலப்வபத் தருவதொய் உள்ளன. ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய 
திறன்தபசிகளின் முக்கியத்துவத்வத அறிந்த கல்வியொளர்கள், அதவனப் பல புதுவமயொன 
பயிற்றியல் அணுகுமுவறகள் மூலம் தங்களது கற்றல் கற்பித்தலில் பயன்படுத்தத் ததொடங்கினர்; 
அது ததொடர்பொன ஆய்வுகவளயும் தமற்தகொண்டு வருகின்றனர். திறன்தபசி 
வழிதமற்தகொள்ளப்படும் பலவவகயொன கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககள் 
கல்விமொன்கவளயும் ஆசிொிய மொணவர்கவளயும் ஈர்த்துவருகின்றன என்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்வல. அவ்வவகயில், கற்றல் கற்பித்தல் அரங்கில் புதிதொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 
திறன்தபசியொனது, தகொலொலம்பூொிலுள்ள சிறப்புக்கல்வி ஆசிொியர் கல்விக் கழகத்தில் பயிலும் 
அணியநிவல ஆசிொிய மொணவர்களுக்கொன தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் ஏற்படுத்தியுள்ள 
புதிய பொிணொமங்கவள இக்கட்டுவர அலசி ஆரொய்கிறது. 

0.2  இன்வறய ஆசிொியமொணவர்களிவடதய திறன்தபசியின் பயன்பொடு  

திறன்தபசிகவள சிறிது தநரமும் பிொிந்திரொத Y தவலமுவற ஆசிொியமொணவர்கள் 

தபரும்பொலும் முக்கியமொன தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பங்களொன மின்னஞ்சல் பொிமொறுதல், 
சமூக வவலப்பின்னல்களில் அளவலொவுதல், தநர்வவலயில் இவசவயச் தசவிமடுத்தல், 
வீடிதயொக்கள் பொர்த்தல், இவணய தளத்தில் தகவல்கவளத்ததடுதல் தபொன்றவற்வறப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனொலும், கல்வி ததொடர்பொன பிறதகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப 
கருவிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படவில்வல (Wenli Chen, Carolyn Lim & Ashley Tan, 

2010). தமலும், ஆசிொியமொணவர்களின் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் திறன்தபசிகளின் 

பயன்பொட்வட உற்று தநொக்கினொல் மிகவும் குறுகிய அளவிதலதய உள்ளவத அறிய முடிகிறது. 
Keith Barrs (2011) ஆய்வின்படி, ஆசிொியமொணவர்கள் திறன்தபசிவய வவத்திருந்தொலும், அவவ 

தமொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுவதற்கில்வல. ஆயினும், 
திறன்தபசிகவள புவகப்படக்கருவிவயக் தகொண்டு தவண்பலவகயில் ஆசிொியர் எழுதியிருக்கும் 
வீட்டுப்பொடங்கள் அல்லது கட்டவளகவளப் படம் பிடித்தல்; குரல்பதிவுக்கருவியின் 
துவணயுடன் விொிவுவரகவளப் பதிவு தசய்தல்; BBC, CNN, Discovery, Time and MTV ஆகிய 

ஆங்கில தமொழிக்கொன தசய்திச்தசயலிகளின் வழி தசய்திகவளச் தசவிமடுத்தல் தபொன்ற தவறு 
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0.1  முன்னுவர 

இன்வறய 21-ஆம் நூற்றொண்டில் துொித வளர்ச்சி கண்டு வரும் தகவல் ததொடர்பு 

ததொழில்நுட்பமொனது மொந்தர்களின் குறிப்பொக Y தவலமுவறயினொின் ததொடர்பு தகொள்ளும்  

விதம்; பழகும்விதம்; தவவல தசய்யும் விதம் என எல்லொவற்றிலும் ஊடுருவி அவர்களது 
வொழ்க்வக முவறவய முழுவமயொய் மொற்றி அவமத்துள்ளவதக்கண்கூடொகக் கொணலொம். 
அதனொதலதய, தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பத்திறன்கவளயும் அது பற்றிய அறிவிவனயும் Y 
தவலமுவறயினர் தபற்றிருக்க தவண்டியது கொலத்தின் கட்டொயமொக உள்ளது. அவ்வவகயில், 
ஒவ்தவொரு Y தவலமுவறயினரும் கணினி, மடிக்கணினி, திறன்கடிவக (smartwatch),  ஐதபடு-

தட்வட(ipad), iPhone தபொன்ற ஏதொவததொரு தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பச் சொதனங்கவளப் 

பயன்படுத்துவதும் சர்வ சொதொரணமொகியுள்ளது. இவ்வொிவசயில், திறன்தபசிகளின் பயன்பொடும் 
ஆக்கிரமிப்பும் மவலப்வபத் தருவதொய் உள்ளன. ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய 
திறன்தபசிகளின் முக்கியத்துவத்வத அறிந்த கல்வியொளர்கள், அதவனப் பல புதுவமயொன 
பயிற்றியல் அணுகுமுவறகள் மூலம் தங்களது கற்றல் கற்பித்தலில் பயன்படுத்தத் ததொடங்கினர்; 
அது ததொடர்பொன ஆய்வுகவளயும் தமற்தகொண்டு வருகின்றனர். திறன்தபசி 
வழிதமற்தகொள்ளப்படும் பலவவகயொன கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககள் 
கல்விமொன்கவளயும் ஆசிொிய மொணவர்கவளயும் ஈர்த்துவருகின்றன என்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்வல. அவ்வவகயில், கற்றல் கற்பித்தல் அரங்கில் புதிதொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 
திறன்தபசியொனது, தகொலொலம்பூொிலுள்ள சிறப்புக்கல்வி ஆசிொியர் கல்விக் கழகத்தில் பயிலும் 
அணியநிவல ஆசிொிய மொணவர்களுக்கொன தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் ஏற்படுத்தியுள்ள 
புதிய பொிணொமங்கவள இக்கட்டுவர அலசி ஆரொய்கிறது. 

0.2  இன்வறய ஆசிொியமொணவர்களிவடதய திறன்தபசியின் பயன்பொடு  

திறன்தபசிகவள சிறிது தநரமும் பிொிந்திரொத Y தவலமுவற ஆசிொியமொணவர்கள் 

தபரும்பொலும் முக்கியமொன தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பங்களொன மின்னஞ்சல் பொிமொறுதல், 
சமூக வவலப்பின்னல்களில் அளவலொவுதல், தநர்வவலயில் இவசவயச் தசவிமடுத்தல், 
வீடிதயொக்கள் பொர்த்தல், இவணய தளத்தில் தகவல்கவளத்ததடுதல் தபொன்றவற்வறப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனொலும், கல்வி ததொடர்பொன பிறதகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப 
கருவிகள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படவில்வல (Wenli Chen, Carolyn Lim & Ashley Tan, 

2010). தமலும், ஆசிொியமொணவர்களின் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் திறன்தபசிகளின் 

பயன்பொட்வட உற்று தநொக்கினொல் மிகவும் குறுகிய அளவிதலதய உள்ளவத அறிய முடிகிறது. 
Keith Barrs (2011) ஆய்வின்படி, ஆசிொியமொணவர்கள் திறன்தபசிவய வவத்திருந்தொலும், அவவ 

தமொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுவதற்கில்வல. ஆயினும், 
திறன்தபசிகவள புவகப்படக்கருவிவயக் தகொண்டு தவண்பலவகயில் ஆசிொியர் எழுதியிருக்கும் 
வீட்டுப்பொடங்கள் அல்லது கட்டவளகவளப் படம் பிடித்தல்; குரல்பதிவுக்கருவியின் 
துவணயுடன் விொிவுவரகவளப் பதிவு தசய்தல்; BBC, CNN, Discovery, Time and MTV ஆகிய 

ஆங்கில தமொழிக்கொன தசய்திச்தசயலிகளின் வழி தசய்திகவளச் தசவிமடுத்தல் தபொன்ற தவறு 
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சில தநொக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்துவவதக்கொணமுடிகிறது. ஆனொல், 21-ஆம் நூற்றொண்டு 

கற்றல் கற்பித்தலில் மின்னியல் அறிவு, கற்பவனதயொடு கூடிய பவடப்பொக்கச் சிந்தவன, 
பயன்முவனப்புமிக்க கருத்துப்பொிமொற்றம், அதிகஉற்பத்தித்திறன் ஆகிய நொன்கு பரப்புகள் 
அதிகம் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. தமலும், கல்வியொளர்களும் மொணவர்களும் எந்தநரத்திலும் 
எவ்விடத்திலும் கல்வி கற்கவும் தவவல தசய்யவும் விவழகின்றனர் என The 2011 Horrizon 

அறிக்வக பகருகின்றது. இந்தநொக்கங்கவள அவடவதற்கு, ஆசிொியமொணவர்களிவடதய அதிகம் 
பிரசித்தி தபற்றுள்ள திறன்தபசிகள் சிறந்த ததர்வொகவும் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு மிகப் 
தபொருத்தமொன கருவியொகவும் அவமந்துள்ளன என நிறுபிக்கப்பட்டுள்ளது (Matthew Kearney& 
DamianMaher, 2013). ஆகதவ, திறன்தபசிகளில் உள்ள ஏற்புவடய தபொருத்தமொன 

தசயலிகவள அவடயொளங்கண்டு நிவறவொன தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் எவ்வொறு 
பயன்படுத்தலொம் என ஆரொய்வதத இக்கட்டுவரயின் தநொக்கமொகும். 

0.3  தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் திறன்தபசியின்வழிபுதிய அணுகுமுவறகள் 

இன்வறய Y தவலமுவற ஆசிொியமொணவர்கள் அன்வறய ஆசிொியர்கவள விட முற்றிலும் 

மொறுபட்டவர்கள். 1990–ஆம் ஆண்டு தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பயுகத்திதலதய பிறந்து 

வளர்ந்த இவ்வொசிொிய மொணவர்கள், ததொடர்ச்சியொக மின்னணு தவகத்தில் வளர்ந்து பலப்பல 
துொித மொற்றங்கள் கண்டு வரும் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப யுகத்தில் பிறந்த 
மொணவர்களுக்குப் பொடம் தபொதிப்பதில்மிகுந்த சவொவல எதிர்தநொக்கியுள்ளனர். 
இச்சவொல்கவள எதிர்தநொக்கும் விதமொகவும் புதிய தவலமுவற மொணவர்கவள எதிர்தகொள்ளும் 
விதமொகவும் ஆசிொிய மொணவர்கவளத்தயொர் படுத்துவதும் புதிய பயிற்றியல் அணுகுமுவறகவள 
அறிமுகப்படுத்துவதும் விொிவுவரயொளர்களின் கடவமயொகும் (Wenli Chen, Carolyn Lim & 

Ashley Tan, 2010). அதன் அடிப்பவடயில், “திறன்தபசி வழிவொரம் ஒரு தசயலி” என ஒரு 

ஆய்வுத்திட்டம் அணியநிவல இளங்கவலபட்டப்படிப்பில் பருவம் இரண்டில் தமிழ் 
தமொழிவயப்பொடமொக எடுக்கும் மொணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் 
வழி, ஒவ்தவொரு வொரமும் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் பயனளிக்கும் திறன்தபசியிலுள்ள 
தசயலிகள் வகுப்பவற பொடமொகதவொ வீட்டுப்பொடமொகதவொ தரப்படுகின்றன. 

  

 

 

3.1  WhatsApp, WeChat, Telegram 

பன்முகத்தன்வமயும் உடனடிக் கருத்துப் பொிமொற்றக் களமொவும் திகழும் WhatsApp, 
WeChat, Telegram ஆகிய தசயலிகள் ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய அதிகம் புழக்கத்தில் 
உள்ளவவ. ஆனொல், இச்தசயலிகள் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பரவலொகப் 
பயன்படுத்தப்படவில்வல. எனதவ, முதல் வொரத்தில், 
இச்தசயலிகவளப்பயன்படுத்திஅதிர்மொற்றவகுப்பவற 1  (flipped classroom) 

அமலொக்கத்தின்மூலம்தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் தமற்தகொள்ளமொணவர்களுக்குப்பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்டது. 

 

WhatsApp தசயலியில் விொிவுவரயொளரும் அணியநிவல ஆசிொியமொணவர்களும் 
ததொடர்பு தகொண்டு பங்தகற்கும் வவகயில் “ததொடர்பொடல்“ என்னும் ஒரு குழு 
ததொடங்கப்பட்டது. தமிழில் தட்டச்சு தசய்வதற்கு ஏதுவொக திறன்தபசியில் “தசல்லினம்” தசயலி 
பதிவிறக்கம் தசய்யப்பட்டு ஆசிொியமொணவர்களுக்குத் தட்டச்சு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. 
சுயமொகப் பதிவு தசய்யப்பட்ட வீடிதயொ; இவணயப் பக்கங்களிலுள்ள கொதணொளி அல்லது 
மறுநொள் பொடத்தவலப்பு அது ததொடர்பொன links எனத்தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் 

ததொடர்பொன பலவவக தகவல்கள் விொிவுவரயொளரொல் முதல் நொதள பதிதவற்றம் 
தசய்யப்பட்டது. ஆசிொியமொணவர்கள், தத்தம் அவடவு நிவலகளுக்தகற்பவும்; 

தசொந்ததவகத்திற்தகற்பவும் எந்தநரத்திலும் எவ்விடத்திலும் எத்தவனமுவற தவண்டுமொனொலும் 
விொிவுவரயொளர் பதிதவற்றிய வீடிதயொக்கவளயும் தகவல்கவளயும் திறன்தபசி 
வொயிலொகப்கொணவும்; தசவிமடுக்கவும் தசய்தனர். பின்னர், சக ஆசிொியமொணவர்களுடனும் 

விொிவுவரயொளருடனும் தகொடுக்கப்பட்டவீடிதயொ அல்லது தவலப்பு பற்றிய கலந்துவரயொடல் 
WhatsApp-இல் நவடதபற்றது. கலந்துவரயொடல்  தவிர, ஆசிொிய மொணவர்கள், சுயமொகதவ 

தகொடுக்கப்பட்ட தவலப்பு ததொடர்பொன தமல் விபரங்கவளத் திறன்தபசி வழி 
இவணயதளங்களில் ததடினர். அத்தவலப்பு ததொடர்பொன கருத்துருவொக்கம் மறுநொள் 
வகுப்பவறயில் விொிவுவரயொளொின் துவணயுடன் நவடதபறும்.  இந்த WhatsApp வழி 

நவடதபறும் கற்றல் கற்பித்தல் முவறயொனது, ஆசிொியமொணவர்கள் சுயவழிக் கற்றலில் 
(கற்றலுக்குத் தொதம தபொறுப்தபற்றல்; சுய கற்றவல நிர்வகித்தல், கண்கொணித்தல்; 
வகுப்பவறக்கு அப்பொல் விொிவொன கற்றல்) ஈடுபடுவவத உறுதி தசய்கிறது (EDUCAUSE, 

2012). ஆசிொியமொணவர்கள் தொம் படித்த பொடங்கவளச்சுயமொக விமர்சனம் தசய்யவும்; 

அப்பொடம் ததொடர்பொன தமல் விவரங்கவளச்தசகொிக்கவும் வழிவகுக்கிறது. தமலும், ஆசிொிய 

                                                           
1அதிர்மொற்றவகுப்பவறயொனது, மரபுமுவறவகுப்பவறயில் தமற்தகொள்ளப்படும் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககவளத் தவலகீழொக 
மொற்றுகிறது; கற்றல் கற்பித்தல்ததொடர்பொனகட்டவளகவள வகுப்பிற்கு தவளியிலிருந்துஇவணயம் வொயிலொக வழங்குகிறது; 
வீட்டுப்பொடங்ககவளவீட்டில் தசய்வவதத்தவிர்த்துவகுப்பவறயிதலதயதசய்வதற்கொனவொய்ப்வபஏற்படுத்தித்தருகிறது. 
சுருங்கக்கூறின், வகுப்பவறயில்நவடதபறும்கற்றல் கற்பித்தல்நடவடிக்வககள்முன்கூட்டிதயவீட்டிலும்; 
வீட்டில்தசய்யப்படும்வீட்டுப்பொடங்கள்பின்னர்வகுப்பவறயிலும்தவலகீழொகநவடதபறுகிறது. புஷ்பவள்ளிஅ.தரங்கசொமி. 
2015.அதிர்மொற்றவகுப்பவற: தமிழில்ஓர்அறிமுகம் 
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3.1  WhatsApp, WeChat, Telegram 

பன்முகத்தன்வமயும் உடனடிக் கருத்துப் பொிமொற்றக் களமொவும் திகழும் WhatsApp, 
WeChat, Telegram ஆகிய தசயலிகள் ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய அதிகம் புழக்கத்தில் 
உள்ளவவ. ஆனொல், இச்தசயலிகள் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பரவலொகப் 
பயன்படுத்தப்படவில்வல. எனதவ, முதல் வொரத்தில், 
இச்தசயலிகவளப்பயன்படுத்திஅதிர்மொற்றவகுப்பவற 1  (flipped classroom) 

அமலொக்கத்தின்மூலம்தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் தமற்தகொள்ளமொணவர்களுக்குப்பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்டது. 

 

WhatsApp தசயலியில் விொிவுவரயொளரும் அணியநிவல ஆசிொியமொணவர்களும் 
ததொடர்பு தகொண்டு பங்தகற்கும் வவகயில் “ததொடர்பொடல்“ என்னும் ஒரு குழு 
ததொடங்கப்பட்டது. தமிழில் தட்டச்சு தசய்வதற்கு ஏதுவொக திறன்தபசியில் “தசல்லினம்” தசயலி 
பதிவிறக்கம் தசய்யப்பட்டு ஆசிொியமொணவர்களுக்குத் தட்டச்சு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. 
சுயமொகப் பதிவு தசய்யப்பட்ட வீடிதயொ; இவணயப் பக்கங்களிலுள்ள கொதணொளி அல்லது 
மறுநொள் பொடத்தவலப்பு அது ததொடர்பொன links எனத்தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் 

ததொடர்பொன பலவவக தகவல்கள் விொிவுவரயொளரொல் முதல் நொதள பதிதவற்றம் 
தசய்யப்பட்டது. ஆசிொியமொணவர்கள், தத்தம் அவடவு நிவலகளுக்தகற்பவும்; 

தசொந்ததவகத்திற்தகற்பவும் எந்தநரத்திலும் எவ்விடத்திலும் எத்தவனமுவற தவண்டுமொனொலும் 
விொிவுவரயொளர் பதிதவற்றிய வீடிதயொக்கவளயும் தகவல்கவளயும் திறன்தபசி 
வொயிலொகப்கொணவும்; தசவிமடுக்கவும் தசய்தனர். பின்னர், சக ஆசிொியமொணவர்களுடனும் 

விொிவுவரயொளருடனும் தகொடுக்கப்பட்டவீடிதயொ அல்லது தவலப்பு பற்றிய கலந்துவரயொடல் 
WhatsApp-இல் நவடதபற்றது. கலந்துவரயொடல்  தவிர, ஆசிொிய மொணவர்கள், சுயமொகதவ 

தகொடுக்கப்பட்ட தவலப்பு ததொடர்பொன தமல் விபரங்கவளத் திறன்தபசி வழி 
இவணயதளங்களில் ததடினர். அத்தவலப்பு ததொடர்பொன கருத்துருவொக்கம் மறுநொள் 
வகுப்பவறயில் விொிவுவரயொளொின் துவணயுடன் நவடதபறும்.  இந்த WhatsApp வழி 

நவடதபறும் கற்றல் கற்பித்தல் முவறயொனது, ஆசிொியமொணவர்கள் சுயவழிக் கற்றலில் 
(கற்றலுக்குத் தொதம தபொறுப்தபற்றல்; சுய கற்றவல நிர்வகித்தல், கண்கொணித்தல்; 
வகுப்பவறக்கு அப்பொல் விொிவொன கற்றல்) ஈடுபடுவவத உறுதி தசய்கிறது (EDUCAUSE, 

2012). ஆசிொியமொணவர்கள் தொம் படித்த பொடங்கவளச்சுயமொக விமர்சனம் தசய்யவும்; 

அப்பொடம் ததொடர்பொன தமல் விவரங்கவளச்தசகொிக்கவும் வழிவகுக்கிறது. தமலும், ஆசிொிய 

                                                           
1அதிர்மொற்றவகுப்பவறயொனது, மரபுமுவறவகுப்பவறயில் தமற்தகொள்ளப்படும் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககவளத் தவலகீழொக 
மொற்றுகிறது; கற்றல் கற்பித்தல்ததொடர்பொனகட்டவளகவள வகுப்பிற்கு தவளியிலிருந்துஇவணயம் வொயிலொக வழங்குகிறது; 
வீட்டுப்பொடங்ககவளவீட்டில் தசய்வவதத்தவிர்த்துவகுப்பவறயிதலதயதசய்வதற்கொனவொய்ப்வபஏற்படுத்தித்தருகிறது. 
சுருங்கக்கூறின், வகுப்பவறயில்நவடதபறும்கற்றல் கற்பித்தல்நடவடிக்வககள்முன்கூட்டிதயவீட்டிலும்; 
வீட்டில்தசய்யப்படும்வீட்டுப்பொடங்கள்பின்னர்வகுப்பவறயிலும்தவலகீழொகநவடதபறுகிறது. புஷ்பவள்ளிஅ.தரங்கசொமி. 
2015.அதிர்மொற்றவகுப்பவற: தமிழில்ஓர்அறிமுகம் 
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மொணவர்கள் தம் சகநண்பர்களுடன் தீவிரமொகக்கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடுவவதயும் 
கொணமுடிகின்றது (Jon Bergmann, Jerry Overmyer& Brett Wilie, 2014). திருத்தம் தசய்யப்பட்ட 

Bloom's Taxonomy (Anderson LW &Krathwohl D, 2001) முவறப்படி, ஆசிொிய 

மொணவர்களிவடதய கற்றல் திறனும்; உயர்நிவல சிந்தவன திறன்களும்(பயன்படுத்துதல், 

பகுத்தொய்தல், மதிப்பீடு, ஆக்கநிவல) தமம்படுத்தப்படுகின்றன. பொடம் ததொடர்பொன 

வீடிதயொக்கள்; வொசிப்புபனுவல்கள் முன் கூட்டிதய தயொொிக்கப்பட்டு WhatsApp-இல் 

பதிதவற்றப்பட்டிருப்பதொல், வகுப்பவறயில் நவடதபறும் கற்றல் கற்பித்தல் 

நடவடிக்வககளுக்கு மொணவர்கவள முன் கூட்டிதய தயொர் நிவலபடுத்துகிறது; திறன்மிக்க 
மொணவர்கள் கல்விகற்பதில் விவரவொக முன்தனறிச்தசல்லவொய்ப்பளிக்கிறது. இதனொல், 

விொிவுவரயொளர் வகுப்பவறயில் பொடங்கவள விளக்குவதற்தகன அதிக தநரம் 
விவரயமொவவதத்தவிர்க்கமுடிகிறது (Kathleen Fulton, 2012). வகுப்பவறயில் கற்றல் 

கற்பித்தலுக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட கொலவவரயவற முழுவமயும் மொணவர்களின் கற்றல் 
நடவடிக்வககளுக்கும்; ஆசிொியர் – மொணவர் - சகமொணவர்களுக்கிவடயிலொன 

கலந்துவரயொடலுக்கும்  மட்டுதம முழுவமயொகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது (EDUCAUSE, 2012). 

ஆகதவ, WhatsApp தசயலி தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய பொிணொமத்வத 

வழங்கியுள்ளது என்பது திண்ணதம. 

3.2 Idea-Sketch அல்லதுSketch Notes 

விொிவுவரயொளர் தம் ஆசிொிய மொணவர்கவளப்தபரும்பொலொன தநரங்களில் பவடப்புகள் 
தசய்யப் பணிப்பது இயலபொன ஒன்தற. அத்தவகய தநரங்களில், அணிய நிவல ஆசிொிய 
மொணவர்கள் தபருமளவில் மொதஜொங் தொள் அல்லது power point slides பயன்படுத்தும் 

அணுகுமுவறகவளதய வகயொண்டனர். கல்வி ததொழில்நுட்ப யுகத்தில் இது மிகவும் 
பழவமயொன அணுமுவறயொகக் கருதப்படுகிறது. இதவன ஆங்கிலத்தில்,“one step forward for 

the technology, two steps back for the pedagogy” எனக் குறிப்பிடுவர். இதவன நிகர்த்தி 

தசய்யும் விதமொக ஆசிொிய மொணவர்கள் பவடப்புகவள தசய்வதற்குப் புதிய 
அணுகுமுவறகவளக்வகயொளும் படி பணிக்கப்பட்டனர். இதன் விவளவொக, இரண்டொவது 
வொரத்தில், திறன்தபசியிலுள்ள Idea-Sketch அல்லது Sketch Notes எனப்படும் தசயலி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. Idea-Sketch/Sketch Notes, ஆசிொிய மொணவர்கள் கருத்துக்கவள 

உடனுக்குடன் எழுதிவவத்துக் தகொள்ளவும்; கருத்துக்கவள வவர படங்களொகத்ததொகுத்துத் 
தரவும் தபொிதும் உதவியது. இச்தசயலியின் கட்டம் கட்டமொகக்கொட்சியளிக்கும் பின்னனி 
ஆசிொிய மொணவர்கள் துல்லியமொக அளவிடவும்; விரல்கவளக் தகொண்தட வவரயவும் துவண 
புொிந்தது. தமலும், ஆசிொியமொணவர்கள் சுயமொகவும் இவணந்தும் கூட்டொகவும் கற்றவல 
நிகழ்த்தித் தொம் புொிந்து தகொண்டவதக் தகொண்டு புத்தறிவிவன தமம்படுத்திக்தகொள்ளவும்; 
கிவடத்த தகவல்கவளத் தங்களுக்கு விருப்பமொன முவறயில் பவடப்பதற்கும் வொய்ப்பளிக்கும் 

 

 

தபொருத்தமொன தசயலியொகவும் திகழ்ந்தது. ஆகதவ,மொணவர்கவள வமயமொகக் தகொண்ட 
கற்றல் கற்பித்தவல நிகழ்த்துவதற்கு இச்தசயலி மிகவும் துவண புொிந்தது. அவ்வவகயில், 
இச்தசயலி, அணியநிவல ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய 
பொிணொமத்வத வழங்கியது என்பது நிச்சயதம. 

3.3 E-book Maker& E-book Reader 

தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் ஒவ்தவொரு ஆசிொிய மொணவர்களும் பயிற்றுத் 
துவணப்தபொருள்கவளத்தயொொிப்பது கட்டொயமொக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ, மூன்றொவது 
வொரத்தில், Y தவலமுவற மொணவர்கவளக் கவரும் வண்ணம் மின்புத்தகங்கள் தயொொிப்பதற்குத் 
திறன்தபசியில் E-book Maker, E-book Reader என்னும் தசயலிகள் அணிய நிவல ஆசிொிய 

மொணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. E-book Maker எனப்படுவது மின்புத்தகம் 

தயொொிப்பதற்கொக அண்ட்ரொய்டு (Android) இயங்கு தளங்களில் கொணப்படும் ஒரு தசயலியொகும். 

இச்தசயலியின் துவணயுடன் ஆசிொியமொணவர்கள் உவரகள், படங்கள், வீடிதயொக்கள் 
அடங்கிய மின்புத்தகங்கவள மிகச் சுலபமொகத் தயொொித்து விடலொம். தொங்கள் தயொொித்த 
மின்புத்தகங்கவளத்தமக்கும் தம் நண்பர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமொகவும் அனுப்பி 
வவக்கலொம். அண்ட்ரொய்டு இயங்கு தளங்கள் தவிர, இந்த மின்புத்தகங்கவளக் PC eBook 

Reader (FireFoxePub Reader & Adobe Digital Edition) வழி கணினியிலும்; iBooks வழி iPhone 

& iPad-லும் கூடதிறந்து படிக்க முடியும். Matthew Kearney& DamianMaher (2013) 

தமற்தகொண்ட ஆய்வின் அடிப்பவடயில் அணிய நிவல ஆசிொிய மொணவர்களுக்குப் மின்புத்தகம் 
தயொொிப்பது ததொடர்பொன பயிற்றுப்பணி வழங்கப்பட்டது. அதொவது, தொங்கள் வொழும் 
சுற்றுச்சூழல்களில் கொணப்படும் தபொருட்கள் அல்லது கொட்சிகவளப் படம் பிடித்து மின்புத்தகம் 
தயொொிக்கப் பணிக்கப்பட்டனர். இப்பயிற்றுப்பணியின் முடிவொக, A ஆசிொிய மொணவி, 
தகொலொலம்பூர் பட்டணத்தில் ததன்பட்ட geometrical வடிவங்கவளத்தன் திறன்தபசியில் 

புவகப்படதமடுத்து “வடிவங்கள்” தவலப்பிலொன மின்புத்தகத்வதத்தயொொித்து வழங்கினொர்; B 
ஆசிொிய மொணவி “நிறங்கள்” தவலப்பில் மின்புத்தகம்தயொொித்தொர். ஆனொல், C மொணவி, 
ஆத்திச்சூடி, தகொன்வற தவந்தன் தசய்யுள்கள் அடங்கிய மின்கவதப்புத்தகம் ஒன்றிவன 
வடிவவமத்தொர். ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய உயர்நிவல சிந்தவன திறன்கவளயும்; 
புத்தொக்கத்திறன்கவளயும்; பவடப்பிலக்கிய ஆற்றவலயும் தவளிக்தகொணரும் இந்த அொிய 
முயற்சி மிகவும் தபொற்றுதலுக்குொியது. எனதவ, E-book Maker தசயலியும் அணிய நிவல 

ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய பொிணொமத்வத 
வழங்கியுள்ளது என்பது உறுதிதய. 

3.4 Selliyal, Tamil Books Library &Free Tamil Books 

தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப யுகத்தின் தொக்கத்தினொல் இக்கொல ஆசிொிய 
மொணவர்களிவடதய வொசிக்கும் பழக்கம் மிகவும் குவறந்து, ததர்வுக்கொக மட்டுதம படிக்கும் 
பழக்கம் அதிகொித்துவிட்டது. இதனொல், தபொது அறிவில் மிகவும் பின்தங்கிய நிவலயில் 
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தபொருத்தமொன தசயலியொகவும் திகழ்ந்தது. ஆகதவ,மொணவர்கவள வமயமொகக் தகொண்ட 
கற்றல் கற்பித்தவல நிகழ்த்துவதற்கு இச்தசயலி மிகவும் துவண புொிந்தது. அவ்வவகயில், 
இச்தசயலி, அணியநிவல ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய 
பொிணொமத்வத வழங்கியது என்பது நிச்சயதம. 

3.3 E-book Maker& E-book Reader 

தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் ஒவ்தவொரு ஆசிொிய மொணவர்களும் பயிற்றுத் 
துவணப்தபொருள்கவளத்தயொொிப்பது கட்டொயமொக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ, மூன்றொவது 
வொரத்தில், Y தவலமுவற மொணவர்கவளக் கவரும் வண்ணம் மின்புத்தகங்கள் தயொொிப்பதற்குத் 
திறன்தபசியில் E-book Maker, E-book Reader என்னும் தசயலிகள் அணிய நிவல ஆசிொிய 

மொணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. E-book Maker எனப்படுவது மின்புத்தகம் 

தயொொிப்பதற்கொக அண்ட்ரொய்டு (Android) இயங்கு தளங்களில் கொணப்படும் ஒரு தசயலியொகும். 

இச்தசயலியின் துவணயுடன் ஆசிொியமொணவர்கள் உவரகள், படங்கள், வீடிதயொக்கள் 
அடங்கிய மின்புத்தகங்கவள மிகச் சுலபமொகத் தயொொித்து விடலொம். தொங்கள் தயொொித்த 
மின்புத்தகங்கவளத்தமக்கும் தம் நண்பர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலமொகவும் அனுப்பி 
வவக்கலொம். அண்ட்ரொய்டு இயங்கு தளங்கள் தவிர, இந்த மின்புத்தகங்கவளக் PC eBook 

Reader (FireFoxePub Reader & Adobe Digital Edition) வழி கணினியிலும்; iBooks வழி iPhone 

& iPad-லும் கூடதிறந்து படிக்க முடியும். Matthew Kearney& DamianMaher (2013) 

தமற்தகொண்ட ஆய்வின் அடிப்பவடயில் அணிய நிவல ஆசிொிய மொணவர்களுக்குப் மின்புத்தகம் 
தயொொிப்பது ததொடர்பொன பயிற்றுப்பணி வழங்கப்பட்டது. அதொவது, தொங்கள் வொழும் 
சுற்றுச்சூழல்களில் கொணப்படும் தபொருட்கள் அல்லது கொட்சிகவளப் படம் பிடித்து மின்புத்தகம் 
தயொொிக்கப் பணிக்கப்பட்டனர். இப்பயிற்றுப்பணியின் முடிவொக, A ஆசிொிய மொணவி, 
தகொலொலம்பூர் பட்டணத்தில் ததன்பட்ட geometrical வடிவங்கவளத்தன் திறன்தபசியில் 

புவகப்படதமடுத்து “வடிவங்கள்” தவலப்பிலொன மின்புத்தகத்வதத்தயொொித்து வழங்கினொர்; B 
ஆசிொிய மொணவி “நிறங்கள்” தவலப்பில் மின்புத்தகம்தயொொித்தொர். ஆனொல், C மொணவி, 
ஆத்திச்சூடி, தகொன்வற தவந்தன் தசய்யுள்கள் அடங்கிய மின்கவதப்புத்தகம் ஒன்றிவன 
வடிவவமத்தொர். ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய உயர்நிவல சிந்தவன திறன்கவளயும்; 
புத்தொக்கத்திறன்கவளயும்; பவடப்பிலக்கிய ஆற்றவலயும் தவளிக்தகொணரும் இந்த அொிய 
முயற்சி மிகவும் தபொற்றுதலுக்குொியது. எனதவ, E-book Maker தசயலியும் அணிய நிவல 

ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய பொிணொமத்வத 
வழங்கியுள்ளது என்பது உறுதிதய. 

3.4 Selliyal, Tamil Books Library &Free Tamil Books 

தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப யுகத்தின் தொக்கத்தினொல் இக்கொல ஆசிொிய 
மொணவர்களிவடதய வொசிக்கும் பழக்கம் மிகவும் குவறந்து, ததர்வுக்கொக மட்டுதம படிக்கும் 
பழக்கம் அதிகொித்துவிட்டது. இதனொல், தபொது அறிவில் மிகவும் பின்தங்கிய நிவலயில் 
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உள்ளனர்; புத்தக நிவலயங்களுக்குச்தசன்று புத்தகம் வொங்கும் பழக்கமும் இவர்களிவடதய 
தவகுவொகக்குவறந்துவிட்டது. இந்நிவலயில், Pegrum,M., Howitt, C. &Striepe, M. (2013) 

ஆய்வின்படி, iPad-வய ஆசிொிய மொணவர்கள் வொசிப்வப வளப்படுத்தலுற்கும் அறிவு 
விொிவொக்கத்திற்கும் அதிகம் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என அறிய முடிகிறது. ஆகதவ, ஆசிொிய 
மொணவர்களிவடதய வொசிக்கும் பழக்கத்வத வலியுறுத்தும் வவகயில், நொன்கொவது வொரத்தில் 
திறன்தபசியில் வொசிப்பு ததொடர்பொன Selliyal, Tamil Books Library, Free Tamil Books ஆகிய 

மூன்று தசயலிகள் ஒருங்தக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பதிவிறக்கம் தசய்யப்பட்டன. தமலும், Free 

Tamil Books தசயலியில் ஆசிொிய மொணவர்கள் சுயமொக எழுதிய நூல்கவளப்பதிதவற்றம் 

தசய்யலொம் என்ற கூடுதல் தகவலும் தரப்பட்டது. 
ஆசிொிய மொணவர்கள் Selliyal தசயலிவழிஅண்வமயச் தசய்திகள், நொடு, உலகம், இந்தியொ, 

ததொழில்நுட்பம், வணிகம், கவலயுலகம், வொழ்நலம் ததொடர்பொன தசய்திகவளத் தங்கள் 
திறன்தபசியில் வொசித்து இன்புற்றவத விொிவுவரயொளொிடம் பகிர்ந்து தகொண்டனர். தமலும், 
Tamil Books Library, Free Tamil Books தசயலிகள் மூலம் ஓய்வு தநரங்களில் தமிழ் 

புத்தகங்கவள வொசிக்க விவழந்தவத வகுப்பவறயில் ஆர்வமுடன் கூறினர். இதன் 
ததொடர்ச்சியொக, ஆசிொிய மொணவர்களுக்குத் தொம் வொசித்தநூல் பற்றிய விமர்சனம் தசய்யுமொறு 
பணிக்கப்பட்டது; நல்ல பலனும் கிவடத்தது. இம்மொணவர்கள் நூல் விமர்சனங்கவள 
“ததொடர்பொடல்” WhatsApp குழுவில் பகிர்ந்து தகொண்டதுடன், பிற மொணவர்கவளயும் 
அந்நூல்கவள வொசிக்க தூண்டுதகொலொக விளங்கினர். இதன் வழி, வொசிப்பு ததொடர்பொன 
இச்தசயலிகள், ஆசிொிய மொணவர்களிவடதய சுயகற்றவலயும்; ஆக்கச்சிந்தவன, 
ஆய்வுச்சிந்தவன ஆகிய உயர்நிவல சிந்தவன திறன்கவளயும் விவதக்கிறது என்பதில் 
ஐயமில்வல. எனதவ, திறன்தபசி ஆசிொிய மொணவர்களின் தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தலில் 
புதிய பொிணொமங்கவள தகொண்டு வருதமன்பது உண்வமதய. 

 

 

0.4  முடிவுவர 
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அதற்கு ஈடுதகொடுக்கும் வவகயிலும் தமிழ்தமொழி கற்றல் கற்பித்தவல தமம்படுத்தும் 
வவகயிலும் திறன்தபசிகள் கண்ணுக்குத்ததொியொத அளவிற்கு ஒருங்கிவணந்த 
ததொழில்நுட்பச்தசயலிகவள வழங்குகின்றன. இவவ, தமம்படுத்தப்பட்ட iOS (Apple), Android 

(Google), Symbian (Nokia) ஆகிய எல்லொ இயங்கு தளங்களிலும் சிறப்பொகச் தசயல்படுகின்றன. 

திறன்தபசி வழியிலொன தமிழ் தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் தசயல்பொடுகள் அறிவொர்ந்த ஆசிொிய 
மொணவர்கவள உருவொகக்கூடிய திறம் தபற்றவவ; அவர்களின் பவடப்பொற்றல் திறன்கவள 
தமம்படுத்தக் கூடியவவ; அவர்களிவடதய சுயகற்றவலயும் உயர்நிவலச் சிந்தவனகவளயும் 
தமம்படுத்தக்கூடிய வல்லவம தபற்றவவ. எனதவ, திறன்தபசிகள் தமிழ் தமொழி கற்றல் 
கற்பித்தலில் புதிய பொிணொமங்கவள வழங்குகின்றன என்ற உண்வமவய யொரும் 
மறுப்பதற்கில்வல. 
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மின்னூல் வழி மூன்றொம் ஆண்டு மொணவர்களிவடதய வொசிப்புத் திறவன 
தமம்படுத்துதல் – ஓர் ஆய்வு 

சிவகுமொொி த/தப சொமியப்பன் 
விொிவுவரயொளர் 

ஆசிொியர் கல்விக் கழகம் 
ரொஜொ தமதலவொர் வளொகம் 

சிரம்பொன், தநகிொி தசம்பிலொன் 

மதலசியொ 
 

ஆய்வின் சொரம் 

கல்வித் துவறயில் கணினியின் வளர்ச்சி கல்வியொளர்கவள 
பிரமிக்கவவக்கின்றது. கணினிவழி தமொழி கற்பித்தல் கல்வித்துவறயில் பல 
பொிமொணங்கவளத் தொண்டிவிட்டது. கணினி மற்றும் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பத் 
துவற சொர்ந்த பல்லூடகத் துவணக்கருவிகளின் வருவக கல்வியுலகில் விதவகமொன 
கற்றல் கற்பித்தல் சூழல்களுக்கு இட்டுச்தசன்றுள்ளது. கல்வி என்றொல் முதன்வமப் 
தபொறுப்புவடயவர்கள் ஆசிொியர்கள். தமிழ்தமொழி கற்பித்தலிலும் துவற சொர்ந்த 
ததொழில்நுட்ப மொற்றங்களுக்கும் அவர்கதள தபொறுப்புவடயர்கள் ஆவர். ஏதனனில், 

ததொழில்நுட்பம் நொளுக்கு நொள் புத்தொக்கச் சிந்தவனயின் அடிப்பவடயில் 
வளர்ச்சியவடந்து வருகிறது. ததொழில்நுட்ப மொற்றங்களுக்கு ஆசிொியர்கள் குறிப்பொக 
தமிழ்பள்ளி அசிொியர்கள் ஈடுபொடு கொட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர். தமிழ்தமொழி ஆசிொியர்கள் 
மொணவர்களுக்கு தசொற்களஞ்சியத்வதயும் சிந்தவனயொற்றவலயும் வளர்க்க வழி 
வகுக்கும் வொசிப்புத்திறவன இளவமயிதலதய வளர்த்து விட தவண்டும். இதன் வழி, 

தொய்தமொழியொகிய தமிழ்தமொழி உயிர்ப்பு தமொழியொக, அவனத்து உள்ளங்களிலும் 

அழியொ தமொழியொக நிவலத்திருக்க வழியுண்டு. ஆகதவ, இளம் மொணவர்களிவடதய 

வொசிப்பு பழக்கத்வத தமம்படச் தசய்வது தமிழொசிொியர்கள்  ஒவ்தவொருவொின் 
குறிக்தகொளொகவும் தநொக்கமொகவும் அவமவது தமிழ்தமொழி சிறந்ததொங்க வழி வகுக்கும். 
மொணவர்களும் வொழ்க்வகயில் சிறந்து விளங்க தூண்டுதகொளொக அவமயும். 

ஆகதவ கல்வித் துவறயில் விவரவொகத் தகவவலப் பகிர்ந்திட உதவும் 
ஊடகங்களில் கணினியும், வவலயமும் முக்கியப் பங்வக வகிக்கின்றன. மொணவர்களின் 

அவடவு நிவலக்தகற்றவொறும், தரத்திற்தகற்றவொறும், மனமகிழ்வு ஊட்டும் வவகயில் 

மின்னூல் வழி, தமொழித்திறன்களில்  முக்கியக் கூறொக விளங்கும் வொசிப்புத்திறன் கற்றல் 

கற்பித்தலில் முவறதய நவடதபற்றொல் மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறன்  முவறயொக 
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மின்னூல் வழி மூன்றொம் ஆண்டு மொணவர்களிவடதய வொசிப்புத் திறவன 
தமம்படுத்துதல் – ஓர் ஆய்வு 

சிவகுமொொி த/தப சொமியப்பன் 
விொிவுவரயொளர் 

ஆசிொியர் கல்விக் கழகம் 
ரொஜொ தமதலவொர் வளொகம் 

சிரம்பொன், தநகிொி தசம்பிலொன் 

மதலசியொ 
 

ஆய்வின் சொரம் 

கல்வித் துவறயில் கணினியின் வளர்ச்சி கல்வியொளர்கவள 
பிரமிக்கவவக்கின்றது. கணினிவழி தமொழி கற்பித்தல் கல்வித்துவறயில் பல 
பொிமொணங்கவளத் தொண்டிவிட்டது. கணினி மற்றும் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பத் 
துவற சொர்ந்த பல்லூடகத் துவணக்கருவிகளின் வருவக கல்வியுலகில் விதவகமொன 
கற்றல் கற்பித்தல் சூழல்களுக்கு இட்டுச்தசன்றுள்ளது. கல்வி என்றொல் முதன்வமப் 
தபொறுப்புவடயவர்கள் ஆசிொியர்கள். தமிழ்தமொழி கற்பித்தலிலும் துவற சொர்ந்த 
ததொழில்நுட்ப மொற்றங்களுக்கும் அவர்கதள தபொறுப்புவடயர்கள் ஆவர். ஏதனனில், 

ததொழில்நுட்பம் நொளுக்கு நொள் புத்தொக்கச் சிந்தவனயின் அடிப்பவடயில் 
வளர்ச்சியவடந்து வருகிறது. ததொழில்நுட்ப மொற்றங்களுக்கு ஆசிொியர்கள் குறிப்பொக 
தமிழ்பள்ளி அசிொியர்கள் ஈடுபொடு கொட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர். தமிழ்தமொழி ஆசிொியர்கள் 
மொணவர்களுக்கு தசொற்களஞ்சியத்வதயும் சிந்தவனயொற்றவலயும் வளர்க்க வழி 
வகுக்கும் வொசிப்புத்திறவன இளவமயிதலதய வளர்த்து விட தவண்டும். இதன் வழி, 

தொய்தமொழியொகிய தமிழ்தமொழி உயிர்ப்பு தமொழியொக, அவனத்து உள்ளங்களிலும் 

அழியொ தமொழியொக நிவலத்திருக்க வழியுண்டு. ஆகதவ, இளம் மொணவர்களிவடதய 

வொசிப்பு பழக்கத்வத தமம்படச் தசய்வது தமிழொசிொியர்கள்  ஒவ்தவொருவொின் 
குறிக்தகொளொகவும் தநொக்கமொகவும் அவமவது தமிழ்தமொழி சிறந்ததொங்க வழி வகுக்கும். 
மொணவர்களும் வொழ்க்வகயில் சிறந்து விளங்க தூண்டுதகொளொக அவமயும். 

ஆகதவ கல்வித் துவறயில் விவரவொகத் தகவவலப் பகிர்ந்திட உதவும் 
ஊடகங்களில் கணினியும், வவலயமும் முக்கியப் பங்வக வகிக்கின்றன. மொணவர்களின் 

அவடவு நிவலக்தகற்றவொறும், தரத்திற்தகற்றவொறும், மனமகிழ்வு ஊட்டும் வவகயில் 

மின்னூல் வழி, தமொழித்திறன்களில்  முக்கியக் கூறொக விளங்கும் வொசிப்புத்திறன் கற்றல் 

கற்பித்தலில் முவறதய நவடதபற்றொல் மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறன்  முவறயொக 
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வளப்படுத்தி தவற்றி கொணலொம் என்பதத இந்த ஆய்வின் முடிவு. மின்னூல் என்பது 
கணினி மூலமொகவும் வகயடக்க சொதனங்கள் மூலமொகவும் வொசிக்க இயன்ற மின்னணு 
வடிவிலொன பதிப்பு ஆகும். மின்னூலொனது முப்பொிமொண (3D) அவமப்பு முவறவய 

தகொண்டிருக்கும். ஆவகயொல், இம்மின்னூவலக் தகொண்டு புத்தக வடிவில் கவரும் 

வவகயில், மொணவர்கவள ஈர்க்கும் வவகயில் தரமொன கற்றல் கற்பித்தல் வொசிப்புக் 

களஞ்சியங்கவல நிரந்தரமொன ஆவணக் தகொப்வபப் (PDF) பயன்படுத்தித் 

தயொொிக்கலொம். பல்தவறு வர்ணங்கவளயும் வடிவங்கவளயும் உபதயொகப்படுத்தி 
மின்னூல் தசய்வதன் மூலம் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின்தபொது மொனவர்களின் 
ஆர்வத்வதயும் ஈர்க்கமுடிகிறது. இம்மின்னூல் சுயமொகத் திருப்பக்கூடியத் தன்வமக் 
தகொண்டது. படங்கள், பல்லூடகக் கொட்சி, இவச அத்துடன் நிரந்தரமொன 

ஆவணங்கவள (PDF) இந்நூலில் இவணத்துக் தகொள்ளலொம். தமலும், மொணவர்களின் 

தரத்திற்கு ஏற்றவொறு மின்னூல் அளவவ மொற்றியவமத்துக் தகொள்ளலொம். 

keywords:  மின்னூல், வொசிப்பு, பல்லூடக தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

முன்னுவர 

கல்வித் துவறயில் விவரவொகத் தகவவலப் பகிர்ந்திட உதவும் ஊடகங்களில் 
கணினியும், வவலயமும் முக்கியப் பங்வக வகிக்கின்றன. மொணவர்களின் அவடவு 

நிவலக்தகற்றவொறும், தரத்திற்தகற்றவொறும், மனமகிழ்வு ஊட்டும் வவகயில் மின்னூல் 

வழி, தமொழித்திறன்களில்  முக்கியக் கூறொக விளங்கும் வொசிப்புத்திறன் கற்றல் 

கற்பித்தலில் முவறதய நவடதபற்றொல் மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறன்  முவறயொக 
வளப்படுத்தி தவற்றி கொணலொம். 

மின்னூல்  

மின்னூல் என்பது கணினி மூலமொகவும் வகயடக்க சொதனங்கள் மூலமொகவும் 
வொசிக்க இயன்ற மின்னணு வடிவிலொன பதிப்பு ஆகும். மின்னூலொனது முப்பொிமொண 
(3D) அவமப்பு முவறவய தகொண்டிருக்கும். ஆவகயொல், இம்மின்னூவலக் தகொண்டு 

புத்தக வடிவில் கவரும் வவகயில், மொணவர்கவள ஈர்க்கும் வவகயில் தரமொன கற்றல் 

கற்பித்தல் வொசிப்புக் களஞ்சியங்கவள நிரந்தரமொன ஆவணக் தகொப்வபப் (PDF) 

பயன்படுத்தித் தயொொிக்கலொம். பல்தவறு வர்ணங்கவளயும் வடிவங்கவளயும் 
உபதயொகப்படுத்தி மின்னூல் தசய்வதன் மூலம் கற்றல் கற்பித்தல் 
நடவடிக்வகயின்தபொது மொனவர்களின் ஆர்வத்வதயும் ஈர்க்கமுடிகிறது. இம்மின்னூல் 
சுயமொகத் திருப்பக்கூடியத் தன்வமக் தகொண்டது. படங்கள், பல்லூடகக் கொட்சி, இவச 

 

 

அத்துடன் நிரந்தரமொன ஆவணங்கவள (PDF) இந்நூலில் இவணத்துக் தகொள்ளலொம். 

தமலும், மொணவர்களின் தரத்திற்கு ஏற்றவொறு மின்னூல் அளவவ மொற்றியவமத்துக் 

தகொள்ளலொம். 

கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின்தபொது மின்னூவல பயன்படுத்துவதொல், 

மொணவர்கள் ஆர்வத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஈடுபடுவவத கொணமுடிந்தது. கவதகள், 

நொடகங்கள், பொடல்கள் ஆகியவற்வற மின்னுலொக வடிவவமக்கப்பட்டு மொணவர்களின் 

வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்துவதத இந்த ஆய்வின் தநொக்கமொகும். இம்மின்னூல் 
சுயக்கற்றலுக்கு வழிவகுக்குவததொடு தநரத்வதயும் நன்முவறயில் பயன்படுத்த 
உதவுகிறது. இந்நவீன தளம், தமிழ்பள்ளி ஆசிொியர்கள் தங்களின் ததொழில்நுட்ப 

அறிவிவன தமன்தமலும் வளப்படுத்த தபருந்துவண புொிகிறது. 

1.1 பின்னனி 

தமிழ் பள்ளிகளில் முதலொம் ஆண்டு முதல் ஆறொம் ஆண்டு வவர தமிழ் தமொழி ஒரு 
பொடமொகக் கற்றுக்தகொடுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் குறிப்பிடத்தக்க 
எண்ணிக்வகயிலொன மொணவர்கள் வொசிக்கும் ஆற்றவல தபற்றிரொத நிவலயில் 
இருப்பவதக் கொணமுடிகிறது. ஐந்து, ஆறொம் ஆண்டில் பயிலும் மொணவர்களும் 

சரளமொக வொசிக்கும் நிவலயிவன அவடயொத சூழ்நிவலவயக் கொணமுடிகிறது. இதற்கு 
கொரணம் சொதொரணத் தொளில் அச்சிட்ட கவர்ச்சியற்ற புத்தகங்கவளப் புரட்டச் தசய்வது, 

மொணவர்களிவடதய சலிப்புத்தன்வமவயயும், ஆர்வமின்வமவயயும் ஏற்படுத்துகிறது.  

கடந்த கொலங்களில் பள்ளி படிப்பும் புத்தகப் படிப்புதம அறிவவப் தபறும் 
ஊடகங்களொக இருந்தன. ஆனொல் இன்வறய ததொழில்நுட்ப வசதி ஒரு குழந்வதக்குக் 
குறுகிய கொலத்தில் அறிவுச் தசல்வங்கவள தவண்டிய அளவு தபற்றுக் தகொள்ள 
வொய்ப்வப ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கிறது. இந்த வொய்ப்புகளும் வசதிகளும் நொளுக்கு நொள் 
நுண்வமயுற்றும் விொிவவடந்தும் வருகின்றன. 

தகவல் யுகத்திற்தகற்ற கற்றல் கற்பித்தல் முவற, தபொதிய அளவு இன்வறய 

கற்றல் முவறகளில் உருவொக தவண்டும். இதனொல் மொணவர் ஆர்வத்துடனும் 
மகிழ்ச்சியுடனும் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபடுவர். ஏதனனில் இன்வறய 
மொணவர்கள் கண்வணக் கவரும் கொட்சிகளுடனும், ஒலி, ஒளி கவர்ச்சிகளுடனும் 

இன்பகரமொன முவறயில் மிக எளிதொகக் கற்கும் சூழவலத் தங்கள் வொழ்க்வகயில் கண்டு 
வருகின்றனர். தமிழ் மொணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படும் இச்தசொர்வவ நொம் கவளய 
முயலவில்வலதயனில் அது பலவவகயொன எதிர்மவற விவளவுகவளக் தகொண்டு 
வரக்கூடும். 
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அத்துடன் நிரந்தரமொன ஆவணங்கவள (PDF) இந்நூலில் இவணத்துக் தகொள்ளலொம். 

தமலும், மொணவர்களின் தரத்திற்கு ஏற்றவொறு மின்னூல் அளவவ மொற்றியவமத்துக் 

தகொள்ளலொம். 

கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின்தபொது மின்னூவல பயன்படுத்துவதொல், 

மொணவர்கள் ஆர்வத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஈடுபடுவவத கொணமுடிந்தது. கவதகள், 

நொடகங்கள், பொடல்கள் ஆகியவற்வற மின்னுலொக வடிவவமக்கப்பட்டு மொணவர்களின் 

வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்துவதத இந்த ஆய்வின் தநொக்கமொகும். இம்மின்னூல் 
சுயக்கற்றலுக்கு வழிவகுக்குவததொடு தநரத்வதயும் நன்முவறயில் பயன்படுத்த 
உதவுகிறது. இந்நவீன தளம், தமிழ்பள்ளி ஆசிொியர்கள் தங்களின் ததொழில்நுட்ப 

அறிவிவன தமன்தமலும் வளப்படுத்த தபருந்துவண புொிகிறது. 

1.1 பின்னனி 

தமிழ் பள்ளிகளில் முதலொம் ஆண்டு முதல் ஆறொம் ஆண்டு வவர தமிழ் தமொழி ஒரு 
பொடமொகக் கற்றுக்தகொடுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் குறிப்பிடத்தக்க 
எண்ணிக்வகயிலொன மொணவர்கள் வொசிக்கும் ஆற்றவல தபற்றிரொத நிவலயில் 
இருப்பவதக் கொணமுடிகிறது. ஐந்து, ஆறொம் ஆண்டில் பயிலும் மொணவர்களும் 

சரளமொக வொசிக்கும் நிவலயிவன அவடயொத சூழ்நிவலவயக் கொணமுடிகிறது. இதற்கு 
கொரணம் சொதொரணத் தொளில் அச்சிட்ட கவர்ச்சியற்ற புத்தகங்கவளப் புரட்டச் தசய்வது, 

மொணவர்களிவடதய சலிப்புத்தன்வமவயயும், ஆர்வமின்வமவயயும் ஏற்படுத்துகிறது.  

கடந்த கொலங்களில் பள்ளி படிப்பும் புத்தகப் படிப்புதம அறிவவப் தபறும் 
ஊடகங்களொக இருந்தன. ஆனொல் இன்வறய ததொழில்நுட்ப வசதி ஒரு குழந்வதக்குக் 
குறுகிய கொலத்தில் அறிவுச் தசல்வங்கவள தவண்டிய அளவு தபற்றுக் தகொள்ள 
வொய்ப்வப ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கிறது. இந்த வொய்ப்புகளும் வசதிகளும் நொளுக்கு நொள் 
நுண்வமயுற்றும் விொிவவடந்தும் வருகின்றன. 

தகவல் யுகத்திற்தகற்ற கற்றல் கற்பித்தல் முவற, தபொதிய அளவு இன்வறய 

கற்றல் முவறகளில் உருவொக தவண்டும். இதனொல் மொணவர் ஆர்வத்துடனும் 
மகிழ்ச்சியுடனும் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபடுவர். ஏதனனில் இன்வறய 
மொணவர்கள் கண்வணக் கவரும் கொட்சிகளுடனும், ஒலி, ஒளி கவர்ச்சிகளுடனும் 

இன்பகரமொன முவறயில் மிக எளிதொகக் கற்கும் சூழவலத் தங்கள் வொழ்க்வகயில் கண்டு 
வருகின்றனர். தமிழ் மொணவர்களின் கற்றலில் ஏற்படும் இச்தசொர்வவ நொம் கவளய 
முயலவில்வலதயனில் அது பலவவகயொன எதிர்மவற விவளவுகவளக் தகொண்டு 
வரக்கூடும். 
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 தபொதிய கருவிகளில்வல, வொய்ப்பில்வல, வசதியில்வல என்பன தபொன்ற 

கொரணங்கள் கூறப்படுவதில் ஓரளவு உண்வம இருந்தொலும் அவற்வற முழுவமயொக 
ஏற்றுக் தகொள்ள முடியொது. ததொழில்நுட்பமொனது நொடு, இனம், தமொழி, சமயம் 

முதலியவற்வறக் கடந்த ஒன்றொக விளங்குகிறது. இந்தத் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சிவய 
ஏற்றுக்தகொண்டு நம் தநொக்கங்கவள அவடய அதவனப் பயன்படுத்திக் தகொள்ள 
தவண்டும். இதில் நொம் தொமதித்ததொமொனொல் கொல ஓட்டத்திலும் அதன் வளர்ச்சியிலும் 
பின்தங்க தநொிடும். கொல தவகத்ததொடு ஈடுதகொடுக்கப் தபரும் சிரமங்கவள 
எதிர்தகொள்ளவும் தநொிடும். இந்தப் பின்னவடவு கொலம் மொறமொறக் கூடிக் தகொண்தட 
தபொகும். ஆகதவ, இந்த ஆய்வுக் கட்டுவர கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயில் 

மின்னூவலப் பயன்படுத்தி வொசிப்புத்திறவன விவளபயன்மிக்க தசயலூக்கத்துடன் 
தமம்பொடு கொணச்தசய்யச் சில வழிகவளக் கொண முயல்கிறது. 

இயல் 2 

2.1 ஆய்வுக்குொியசிக்கல் 

 பல்லூடகத் ததொழில்நுட்பங்கள் தபருகிவரும் இக்கொலக்கட்டத்திலும் 
ஆரம்பப்பள்ளி மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறனில் அதிகமொன பிரச்சவனகவள 
எதிர்தநொக்கம் சூழ்நிவலவயக்  கொண முடிகிறது. சிரம்பொன் வட்டொரத்தில் உள்ள ஒரு 
தமிழ் பள்ளியில் பயிலும் மூன்றொம் ஆண்டு மொணவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் 
நடவடிக்வகவய உற்று தநொக்கிய தபொழுது மொணவர்களின் வொசிப்பில் பல 
குவறகவளக்கொணமுடிந்தது. உதொரணத்திற்கு பனுவவலவொசிக்கும் தபொழுது 

ஆர்வமின்றி கொணப்படுதல், திருத்தமில்லொத உச்சொிப்பு, சரளமின்வம, அச்சம்கூச்சம், 

ஏற்றத்தொழ்வு இல்லொதவொசிப்பு, படபடப்பு, விவரவு, இலக்கணப்பிவழ, தசொல் 

வளக்குவறப்பொடு தபொன்றவவ. தமற்கண்ட குவறகளொல் மொணவர்கள் 

வொசிப்புத்திறனில் ஆர்வமின்றி கொணப்பட்டனர். கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயில் 

மின்னூவலப் பயன்படுத்தினொல் இன்வறய மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன 
தமம்படுத்த இயலும் என்பது இந்த ஆய்வின் வழி கண்டறியப்பட்டது.  

மொணவர்களிடம் கொணப்படும் குவறபொடுகளுக்குக் கொரணம் என்ன என்பவத 
அறிய முற்படும்தபொழுது பல கொரணங்கள் கண்டறியப்பட்டன. அவவ: ஆசிொியொின் 

ஊக்குவிப்பு குவறவு, வீட்டில் வொசிப்பு பழக்கம் குவறவு, கற்றல் கற்பித்தல் 

நடவடிக்வகயின் தபொது அதிகமொக வொசிப்பதற்கு வொய்ப்பு அளிக்கொவம, 

மொணவர்கவள ஈர்க்கும் வண்ணம் புதிய அணுகு முவறவய பயன்படுத்தொவம, 

 

 

மொணவர்கவள கவரும் வண்ணம் பயிற்றுத்துவணப்தபொருள் பயன்படுத்தொவம, 

மொணவர்களின்தரம், அவடவு நிவலக்தகற்றவொறு வொசிப்பு நடவடிக்வகதயொர் 

நிவலயில் இல்லொவம, கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின் தபொது விவளயொட்டு முவற 

பயன்படுத்தொவம தபொன்றவவகளொகும். 

இன்வறயஆசிொியர்கள், மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்த பல 

முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவத கொண்கிதறொம். உதொரணத்திற்கு கொவல வொசிப்பு 

நடவடிக்வக, ஓய்வு தநரத்தில் வொசிப்பு, பள்ளி முடிந்தபின் வொசிப்பு 

தபொன்றவவகளொகும். இருப்பினும் ஆசிொியர்களின் ஒவ்தவொரு முயற்சியும் 

மொணவர்களின் மனவத ஈர்க்கும்வவகயிலும், தரத்திதகற்றவொறும், அவடவு 

நிவலக்தகற்றவொறும், சிந்தவனவய வளப்படுத்தும் வவகயிலும் அவமய தவண்டும்.  

இந்த ஆய்வில் மின்னூவலப்பயன்படுத்தி (இயங்குபடம், வவரகவல, 

வீடிதயொபடம், நொடகம், உவரயொடல், பொடல்) மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன 

தமம்படுத்தும் வவகயில் பல நடவடிக்வககள் முவறயொக திட்டமிட்டு 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது. தமற்தகொள்ளப்பட்ட அவனத்து நடவடிக்வககளும் 

மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்தும் வவகயில் அவமந்தது. 
 

2.2 ஆய்வுதநொக்கம் 

 கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின்தபொது மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறனின் 
அவடவு நிவலவயக்கண்டறிதல் 

 மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறனில் கொணப்படும் குவறகள், 

கொரணங்கவளக்கண்டறிதல் 
 மின்னூல் வொயிலொக மொணவர்களின் வொசிப்புதிறனின் 

தமம்பொட்டிவனக்கண்டறிதல். 
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மொணவர்கவள கவரும் வண்ணம் பயிற்றுத்துவணப்தபொருள் பயன்படுத்தொவம, 

மொணவர்களின்தரம், அவடவு நிவலக்தகற்றவொறு வொசிப்பு நடவடிக்வகதயொர் 

நிவலயில் இல்லொவம, கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின் தபொது விவளயொட்டு முவற 

பயன்படுத்தொவம தபொன்றவவகளொகும். 

இன்வறயஆசிொியர்கள், மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்த பல 

முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவத கொண்கிதறொம். உதொரணத்திற்கு கொவல வொசிப்பு 

நடவடிக்வக, ஓய்வு தநரத்தில் வொசிப்பு, பள்ளி முடிந்தபின் வொசிப்பு 

தபொன்றவவகளொகும். இருப்பினும் ஆசிொியர்களின் ஒவ்தவொரு முயற்சியும் 

மொணவர்களின் மனவத ஈர்க்கும்வவகயிலும், தரத்திதகற்றவொறும், அவடவு 

நிவலக்தகற்றவொறும், சிந்தவனவய வளப்படுத்தும் வவகயிலும் அவமய தவண்டும்.  

இந்த ஆய்வில் மின்னூவலப்பயன்படுத்தி (இயங்குபடம், வவரகவல, 

வீடிதயொபடம், நொடகம், உவரயொடல், பொடல்) மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன 

தமம்படுத்தும் வவகயில் பல நடவடிக்வககள் முவறயொக திட்டமிட்டு 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது. தமற்தகொள்ளப்பட்ட அவனத்து நடவடிக்வககளும் 

மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்தும் வவகயில் அவமந்தது. 
 

2.2 ஆய்வுதநொக்கம் 

 கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின்தபொது மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறனின் 
அவடவு நிவலவயக்கண்டறிதல் 

 மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறனில் கொணப்படும் குவறகள், 

கொரணங்கவளக்கண்டறிதல் 
 மின்னூல் வொயிலொக மொணவர்களின் வொசிப்புதிறனின் 

தமம்பொட்டிவனக்கண்டறிதல். 
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2.3 ஆய்வுவினொ 

 மூன்றொம் ஆண்டு மொணவர்களிவடதய வொசிப்பு பழக்கம் எந்நிவலயில் உள்ளது? 
 மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறனில் எத்தவகய சிக்கவல எதிர் தநொக்குகின்றனர்? 

 மின்னூல் மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன எவ்வொறு தமம்படுத்துகிறது? 
 

2.4 ஆய்வுஎல்வல 

 இந்த ஆய்வு சிரம்பொன் வட்டொரத்திலுள்ள ஒரு தமிழ் பள்ளியில் மூன்றொம் ஆண்டு 
பயிலும் மொணவர்களிவடதய நடத்தப்பட்டது. கற்றல் கற்பித்தலின் தபொது 

மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன எவ்வொறு வளப்படுத்த முடியும் என்பதத 
இவ்வொய்வின் தநொக்கமொகும். இந்த ஆய்வில் தமொத்தம் 14 மொணவர்கள் 

உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த வகுப்பில் தமொத்தம் ஆறு ஆண் மொணவர்களும் எட்டு 
தபண்மொணவர்களும் உள்ளனர். மொணவர்களின் தரத்வத மதிப்பிடவும் அவர்களின் 

அவடவு நிவலவய உறுதிப்படுத்தவும் ஆய்வொளரொல் முன்னறிச் தசொதவன, பின்னறிச் 

தசொதவன மற்றும் சொி பொர் பட்டியல் ஆகியவவ பயன்படுத்தப்பட்டன.  மின்னூல் வழி 
கற்றல் கற்பித்தலில் வொசிப்புத்திறவன மொணவர்களிவடதய தமம்படுத்த முடியும் 
என்பது இந்த ஆய்வின் சொன்றுகள் வழி அறியமுடிகின்றது. 

இயல் 3 

3.1 ஆய்வுவடிவவமப்பு 

 ஆய்வு நடத்துவதற்குமுன் கற்றல் கற்பித்தலின் தபொது நுண்தணொக்கல் வழி  
(observation) மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறனில் எத்தவகய அவடவு நிவலவய 

அவடந்துள்ளனர் என்ற தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன. உற்று தநொக்கலின் வழியும் 

அன்றொட கற்றல் கற்பித்தலில் மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன சில கூறுகளின் 
அடிப்பவடயில் தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன. வினொ நிரல் மற்றும் தநர்கொணல் 

வழிமுவறகளும் வகயொளப்பட்டன. வினொ நிரல் மொணவர்களுக்கும் ஆசிொியர்களுக்கும் 

தகொடுக்கப்பட்டு தரவுகள் திரட்டப்பட்டன. மொணவர்கள் வொசிப்புத்திறனில் பின் 

தங்கிய நிவலயில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. வொசிக்கும் தபொழுது பல 

சிக்கல்கவளயும் எதிர்தநொக்கினர். 

 முதல்வொரம் முன்னறிச்தசொதவன நடத்தப்பட்டது. முன்னறிச்தசொதவனக்கு 

மூன்றொம் வகுப்பிற்கு ஏற்றபனுவல் (கவத) வழங்கப்பட்டது. இதவனத் ததொடர்ந்து 

 

 

எட்டு வொரங்களுக்கு மொணவர்க்களின் தரத்திற்தகற்றவொறு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கவத, 

பொடல், நொடகங்கள் மின்னூல் வழி ஒளிபரப்பப்பட்டன. பத்தொவது வொரத்தில் 

பின்னறிச்தசொதவன நடத்தப்பட்டது. முன்னறிச்தசொதவனயில் வொசித்த அதத கவதவய 

பின்னறிச்தசொதவனயிலும் கவத மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. மின்னூல் வழி 

இவச, பல வர்ண படங்கதளொடு தகொண்ட கவதவய பொர்த்த பிறகு மொணவர்களின் 

வொசிப்பு ஒலி நொடொவில் பதிவு தசய்வது ஒரு தசொதவனக்கருவியொக அவமந்தது. 

3.2 ஆய்வுஅவமப்புமுவற 

தசயல்திட்டத்தின்அமலொக்கம் 

அட்டவவண 1 : தசயல்திட்டநடவடிக்வககள் 

வொரம் நடவடிக்வககள் 

1 - முன்னறிச்தசொதவன 
பனுவலில் உள்ள கவதவய வொசிக்கப்பணித்தல் - 

கருத்துகவளக்கூறப்பணித்தல் 

2 மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்ட கவதவய வொசிக்கப் பணித்தல் –
கவதவயக்கலந்துவரயொடி தனியொள் முவறயில் பொவவனயுடன் கூறுதல் 
(மனனம்தசய்துவொசித்தல்) 

3 மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்ட கவதயிவன தசவிமடுத்து 
கருத்துகவள வொசிக்கப்பணித்தல் 

- மொணவர்கள்கவதவயபொகதமற்றுநடித்தல் 

4 மின்னூல் வடிவில் இவசயுடன் ஒளிபரப்பப்பட்ட பொடவல மனனம் 
தசய்து பொடல்வொிகவள பொவவனயுடன் பொடப்பணித்தல் 
-குழுமுவறயில் சுயமொக தமட்டு தபொட்டு ஏற்றத் ததொனி, பொவவனயுடன் 

பொடல் வொிகவள பொடப்பணித்தல் 

5 மின்னூல் வடிவில் இவசயுடன் ஒளி பரப்பப்பட்டபொடலில் இடம் தபற்ற 
பொடல் வொிகவள மனனம் தசய்து பொவவனயுடன் பொடப்பணித்தல் 
-தனியொள் முவறயில் உச்சொிப்பு பிவழயின்றி பொடல் வொிகவள 

பொடப்பணித்தல் 

6 மின்னூல் வடிவில் இவசதயொடு ஒளிபரப்பப்பட்ட சிறுவர் நொடகத்வத 
தசவிமடுத்து அதற்தகற்றவொறு தபசி நடித்தல் 
- தனியொள் முவறயில் நொடகவொிகவள உச்சொிப்பு பிவழயின்றி தபசி 
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எட்டு வொரங்களுக்கு மொணவர்க்களின் தரத்திற்தகற்றவொறு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கவத, 

பொடல், நொடகங்கள் மின்னூல் வழி ஒளிபரப்பப்பட்டன. பத்தொவது வொரத்தில் 

பின்னறிச்தசொதவன நடத்தப்பட்டது. முன்னறிச்தசொதவனயில் வொசித்த அதத கவதவய 

பின்னறிச்தசொதவனயிலும் கவத மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. மின்னூல் வழி 

இவச, பல வர்ண படங்கதளொடு தகொண்ட கவதவய பொர்த்த பிறகு மொணவர்களின் 

வொசிப்பு ஒலி நொடொவில் பதிவு தசய்வது ஒரு தசொதவனக்கருவியொக அவமந்தது. 

3.2 ஆய்வுஅவமப்புமுவற 

தசயல்திட்டத்தின்அமலொக்கம் 

அட்டவவண 1 : தசயல்திட்டநடவடிக்வககள் 

வொரம் நடவடிக்வககள் 

1 - முன்னறிச்தசொதவன 
பனுவலில் உள்ள கவதவய வொசிக்கப்பணித்தல் - 

கருத்துகவளக்கூறப்பணித்தல் 

2 மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்ட கவதவய வொசிக்கப் பணித்தல் –
கவதவயக்கலந்துவரயொடி தனியொள் முவறயில் பொவவனயுடன் கூறுதல் 
(மனனம்தசய்துவொசித்தல்) 

3 மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்ட கவதயிவன தசவிமடுத்து 
கருத்துகவள வொசிக்கப்பணித்தல் 

- மொணவர்கள்கவதவயபொகதமற்றுநடித்தல் 

4 மின்னூல் வடிவில் இவசயுடன் ஒளிபரப்பப்பட்ட பொடவல மனனம் 
தசய்து பொடல்வொிகவள பொவவனயுடன் பொடப்பணித்தல் 
-குழுமுவறயில் சுயமொக தமட்டு தபொட்டு ஏற்றத் ததொனி, பொவவனயுடன் 

பொடல் வொிகவள பொடப்பணித்தல் 

5 மின்னூல் வடிவில் இவசயுடன் ஒளி பரப்பப்பட்டபொடலில் இடம் தபற்ற 
பொடல் வொிகவள மனனம் தசய்து பொவவனயுடன் பொடப்பணித்தல் 
-தனியொள் முவறயில் உச்சொிப்பு பிவழயின்றி பொடல் வொிகவள 

பொடப்பணித்தல் 

6 மின்னூல் வடிவில் இவசதயொடு ஒளிபரப்பப்பட்ட சிறுவர் நொடகத்வத 
தசவிமடுத்து அதற்தகற்றவொறு தபசி நடித்தல் 
- தனியொள் முவறயில் நொடகவொிகவள உச்சொிப்பு பிவழயின்றி தபசி 
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நடித்தல் 

7 மின்னூல் வடிவில் இவசதயொடு ஒளிபரப்பப்பட்ட சிறுவர் நொடகத்வத 
தசவிமடுத்து அதற்தகற்றவொறு தபசிநடித்தல் 

- நொடகத்வதக் வொசித்து குழுமுவறயில் பொவவனயுடன் பொகதமற்று 
நடித்தல், நன்தனறி கருத்துகவள எழுதிவொ சிக்கப்பணித்தல் 

8 மின்னூல் வடிவில் இவசதயொடு ஒளிபரப்பபப்பட்ட இலக்கிய நொடகத்தின் 
கருத்திவன வொசித்து அதற்தகற்றவொறு நொடகம் நடித்து கொட்டுதல் 

- மொணவர்களின் முவறயொன உச்சொிப்பு, அச்சமின்வம 

கொணப்பட்டது 

9 கொட்டில் வொழும் மிருகங்கள்: 
- மின்னூல் வடிவில் கொட்டில் வொழும் மிருகங்களின் ஒலிவய 

எழுப்பி, வனவிலங்குகள் பொகதமற்று நடித்தல். – முவறயொன 

ததொனி, உச்சொிப்பு கொணப்பட்டது 

10 - முன்னறிச்தசொதவனயில் வொசித்த அதத கவத 
பின்னறிச்தசொதவனயில் மின்னூல் வடிவில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. 

- கவதவய வொசிக்கப்பணித்தல் - கருத்துகவளக்கூறப்பணித்தல் 

- உச்சொிப்பு பிவழயின்றி தனியொள் முவறயில் கவதக்கூறுதல் 

இயல் 4 

4.1 தரவுகள்பகுப்பொய்வு 

 இந்த ஆய்வில் நடத்தப்பட்ட முன்னறிச்தசொதவன மற்றும் பின்னறிச்தசொதவன 
ஆறு கூறுகளின் அடிப்பவடயில் அவமயப்தபற்றன. உச்சொிப்பு, சரளம், 

நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்ப ஏற்றத்தொழ்வு, இலக்கணப் பிவழயின்வம முவறதய 20 

புள்ளிகளும் அச்சம்கூச்சமின்வம, குரல்ததளிவு/தன்னம்பிக்வக முவறதய 10 

புள்ளிகளும் வழங்கப்பட்டன. 

  

 

 

அட்டவவண 2 

முன்னறிச்தசொதவன 

எண் கூறுகள் புள்ளிகள் 

1 உச்சொிப்பு / 20 

2 சரளம் / 20 

3 நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்பஏற்றத்தொழ்வு / 20 

4 இலக்கணப்பிவழயின்வம / 20 

5 அச்சம்கூச்சமின்வம /10 

6 குரல்ததளிவு/தன்னம்பிக்வக /10 

 தமொத்தம் 100 
 

அட்டவவண 3 

பின்னறிச்தசொதவன 

எண் கூறுகள் புள்ளிகள் 

1 உச்சொிப்பு / 20 

2 சரளம் / 20 

3 நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்பஏற்றத்தொழ்வு / 20 

4 இலக்கணப்பிவழயின்வம / 20 

5 அச்சம்கூச்சமின்வம /10 

6 குரல்ததளிவு/தன்னம்பிக்வக /10 

 தமொத்தம் 100 
 

திரட்டிய விவரங்கவளப் பட்டியலிடுதல். முன்னறிச்தசொதவன, பின்னறிச் தசொதவன 

இவற்றின் முடிவுகவளக் தகொண்டு அட்டவவணகள் உருவொக்கப்பட்டன. 
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அட்டவவண 2 

முன்னறிச்தசொதவன 

எண் கூறுகள் புள்ளிகள் 

1 உச்சொிப்பு / 20 

2 சரளம் / 20 

3 நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்பஏற்றத்தொழ்வு / 20 

4 இலக்கணப்பிவழயின்வம / 20 

5 அச்சம்கூச்சமின்வம /10 

6 குரல்ததளிவு/தன்னம்பிக்வக /10 

 தமொத்தம் 100 
 

அட்டவவண 3 

பின்னறிச்தசொதவன 

எண் கூறுகள் புள்ளிகள் 

1 உச்சொிப்பு / 20 

2 சரளம் / 20 

3 நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்பஏற்றத்தொழ்வு / 20 

4 இலக்கணப்பிவழயின்வம / 20 

5 அச்சம்கூச்சமின்வம /10 

6 குரல்ததளிவு/தன்னம்பிக்வக /10 

 தமொத்தம் 100 
 

திரட்டிய விவரங்கவளப் பட்டியலிடுதல். முன்னறிச்தசொதவன, பின்னறிச் தசொதவன 

இவற்றின் முடிவுகவளக் தகொண்டு அட்டவவணகள் உருவொக்கப்பட்டன. 
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அட்டவவண 4  

முன்னறிதசொதவனக்கும்பின்னறிச்தசொதவனக்கும்ஒப்பீடு 

மொணவர்க
ள் 

முன்னறிச்தசொ
தவன /100 

பின்னறிச்தசொ
தவன /100 

தவறுபொடு 
(ஏற்றம்) 

சதவிகித
ம்(%) 

(ஏற்றம்) 

1 35 65 30 46.1 

2 48 72 24 33.3 

3 44 70 26 37.1 

4 35 64 29 45.3 

5 45 71 26 36.6 

6 50 86 36 41.8 

7 25 45 20 44.4 

8 48 74 26 35.1 

9 55 90 35 38.9 

10 55 90 35 39 

11 38 67 29 43.2 

12 58 94 36 38.3 

13 46 72 26 36.1 

14 52 87 35 40.2 

சரொசொி 45.3 74.8 29.5 39.7 

 

தமற்கண்ட முன்னறிச் தசொதவன மற்றும் பின்னறிச் தசொதவன முடிவிவனக் 
கீழ்கண்டவொறு சரொசொியின் அடிப்பவடயில் கணக்கிடப்பட்டு பகுப்பொயப்பட்டுள்ளது. 

 

  

 

 

அட்டவவண 5  

முன்னறிமற்றும்பின்னறிதசொதவனயின்பகுப்பொய்வு 

புள்ளிகள் முன்னறிவுச்தசொதவன 

(மொணவர்எண்ணிக்வக) 

பின்னறிவுச்தசொதவன 

(மொணவர்எண்ணிக்வக 

0-39 4  

(28.6%) 

0 

(0%) 

40-60 10 

(71.4%) 

1 

(7.2%) 

61-79 0 

(0%) 

8 

(57.1%) 

80-100 0 

(0%) 

5 

(35.7%) 
 

தமற்கண்ட அட்டவவணவயப் பகுப்பொய்வு தசய்யும் தபொழுது முன்னறிச் 
தசொதவனயில் தமொத்தம் 4 அல்லது 28.6% மொணவர்கள் குவறவொன மதிப்தபண்கவளப் 

தபற்றுள்ளனர். மொணவர்களின் வொசிப்பில் ஆர்வமின்வம, முவறயொன 

உச்சொிப்பின்வம, சரளமின்வம, ததொனி, ஏற்றத் தொழ்வின்வம, இலக்கணப்பிவழ, 

அச்சம், கூச்சம் தபொன்ற குவறகவளக் கொணமுடிந்தது. தமலும் 10 அல்லது 71.4% 

நடுத்தரமொன புள்ளிகவளதய தபற்றிருந்தனர். முன்னறிச் தசொதவனஆய்விற்கு 

உட்படுத்தப்பட்ட 14 மொணவர்களில் எந்த ஒருமொணவரும் சிறப்புத் ததர்ச்சி 

தபறவில்வல. 

இருப்பினும் பின்னறிச் தசொதவனயில் 8 அல்லது (57.1%) மொணவர்கள் 

சிறப்பொன ததர்ச்சியும் 5 அல்லது (35.7%) மொணவர்கள் மிகவும் சிறப்பொன ததர்ச்சியும் 

தபற்றுள்ளனர். அதொவது மொணவர்களின் வொசிப்பில் ஆர்வம், முவறயொன உச்சொிப்பு, 

சரளம், குரல்ததளிவு. முவறயொன ததொனி, இலக்கணப் பிவழயின்வம, 

அச்சம்/கூச்சமின்வம, நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்ப ஏற்றத்தொழ்வு, முவறயொன ததொனி 

தபொன்ற கூறுகள் மொணவர்களின் வொசிப்பில் அதிகமொக கொணப்பட்டன. பின்னறிவுத் 
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அட்டவவண 5  

முன்னறிமற்றும்பின்னறிதசொதவனயின்பகுப்பொய்வு 

புள்ளிகள் முன்னறிவுச்தசொதவன 

(மொணவர்எண்ணிக்வக) 

பின்னறிவுச்தசொதவன 

(மொணவர்எண்ணிக்வக 

0-39 4  

(28.6%) 

0 

(0%) 

40-60 10 

(71.4%) 

1 

(7.2%) 

61-79 0 

(0%) 

8 

(57.1%) 

80-100 0 

(0%) 

5 

(35.7%) 
 

தமற்கண்ட அட்டவவணவயப் பகுப்பொய்வு தசய்யும் தபொழுது முன்னறிச் 
தசொதவனயில் தமொத்தம் 4 அல்லது 28.6% மொணவர்கள் குவறவொன மதிப்தபண்கவளப் 

தபற்றுள்ளனர். மொணவர்களின் வொசிப்பில் ஆர்வமின்வம, முவறயொன 

உச்சொிப்பின்வம, சரளமின்வம, ததொனி, ஏற்றத் தொழ்வின்வம, இலக்கணப்பிவழ, 

அச்சம், கூச்சம் தபொன்ற குவறகவளக் கொணமுடிந்தது. தமலும் 10 அல்லது 71.4% 

நடுத்தரமொன புள்ளிகவளதய தபற்றிருந்தனர். முன்னறிச் தசொதவனஆய்விற்கு 

உட்படுத்தப்பட்ட 14 மொணவர்களில் எந்த ஒருமொணவரும் சிறப்புத் ததர்ச்சி 

தபறவில்வல. 

இருப்பினும் பின்னறிச் தசொதவனயில் 8 அல்லது (57.1%) மொணவர்கள் 

சிறப்பொன ததர்ச்சியும் 5 அல்லது (35.7%) மொணவர்கள் மிகவும் சிறப்பொன ததர்ச்சியும் 

தபற்றுள்ளனர். அதொவது மொணவர்களின் வொசிப்பில் ஆர்வம், முவறயொன உச்சொிப்பு, 

சரளம், குரல்ததளிவு. முவறயொன ததொனி, இலக்கணப் பிவழயின்வம, 

அச்சம்/கூச்சமின்வம, நிறுத்தற்குறிகளுக்தகற்ப ஏற்றத்தொழ்வு, முவறயொன ததொனி 

தபொன்ற கூறுகள் மொணவர்களின் வொசிப்பில் அதிகமொக கொணப்பட்டன. பின்னறிவுத் 
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தசொதவனயில் எந்த மொணவனும் குவறந்தப்புள்ளிகள் தபறவில்வல என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னறிச் தசொதவனயில் சிறப்பு ததர்ச்சி நிவல இல்லொது, பின்னறிச் 

தசொதவனயில் சிறப்பு ததர்ச்சிவிகிதம் 35.7% விழுக்கொடொக உயர்ந்திருப்பது நல்ல 

முன்தனற்றத்வதக் கொட்டுகிறது. 

 

இயல் 5 

5.1 ஆய்வுகண்டுபிடிப்புகளும்முடிவும் 

 ஆசிொியர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின் தபொது மின்னூல் வழி 
மொணவர்களின் வொசிப்புத்திறவன தமம்படுத்த இயலும் என்று ஆய்வொளர் இந்த 
ஆய்வின் வழி கண்டறிந்தொர். இதவன மொணவர்களின் முன்னறிச் தசொதவன மற்றும் 

பின்னறிச் தசொதவன ஒப்பீடு தசய்வதன் வழி கண்டறியலொம். முன்னறிச் தசொதவனயில் 

மொணவர்களின் சரொசொி ததர்ச்சி 45.3% ஆகும். பின்னறிச் தசொதவனயின் சரொசொி ததர்ச்சி 

74.8% ஆகும். 39.7% மொணவர்கள் முன்தனற்றம் அவடந்துள்ளவத இவ்விரண்டு 

தசொதவன ஒப்பீடு தசய்வதன் வழி கொணலொம். கற்றல் கற்பித்தலில் மின்னூல் 

பயன்பொட்டின் வழிமொணவர்கள்லொர்வத்துடன்ம் மகிழ்ச்சியுடனும் வொசிப்பு 
நடவடிக்வகயில் ஈடுபடுகின்றனர். தமலும் பொவவனயுடன் நடிப்பதன் வழி மொணவர்கள் 

சரளமொக தபசுவவத கொண முடிகின்றது. வகுப்பில் வொசிக்கப் பணித்தொல் 

வதொியமொகவகவய உயர்த்தி உச்சொிப்பு பிவழயின்றி சரளமொக வொசிக்கின்றனர். கவத, 

சிறுவர் பொடல்கள், சிறுவர் நொடகம், இலக்கிய நொடகம் என்றொதல மொணவர்களுக்கு 

பிடித்த நடவடிக்வககளொகும். இவவகவள பல வர்ண படங்களுடன் இவசதயொடு 

மின்னூல் பயன்பொட்டின் வழிகற்பிக்கும் தபொழுது மொணவர்கள் ஆர்வத்துடன் 
வொசிக்கின்றனர். குழுவில் கருத்துகவளக் கலந்துவரயொடி தன்னம்பிக்வகயுடன் 

உச்சொிப்பு பிவழயின்றி கூறுகின்றனர். கவதகள், நொடகங்களுக்கு பொகதமற்று 

ஆர்வத்துடன் நடிப்பததொடு, உச்சொிப்பு பிவழயின்றி தன்னம்பிக்வகதயொடு 

தசயல்படுகின்றனர். மின்னூல் வழி கற்றல் கற்பித்தலின் தபொது மொணவர்களின் 
பங்களிப்பு அதிகமொக உள்ளது. அவர்களின் வொசிப்புத்திறவன மிகவும் சிறப்பொக 

வளப்படுத்த முடியும் என்பதத இந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்பு. 

 

  

 

 

5.2 பொிந்துவரகள் 

1. மின்னூல் வழி தமொழி விவளயொட்டு, பொடல், கவத, நொடகம், குழுமுவறகற்றலில் 

மொணவர்கள் அதிகமொக ஆர்வத்வத கொண்பிப்பததொல் இம்முவறவய 
ஆசிொியர்கள் முவறதய பயன்படுத்த தவண்டும் 

 

2.  வொசிப்புத்திறவன பல்தவறு உத்திகளில் மின்னூல் வழி 

(கணினிவயப்பயன்படுத்தி எழுத்து, வவரகவல, இயங்படம், இவச, 

சிறுவர்பொடல், கவத, நொடகம் ஒளிப்பதிவு) கற்றல் கற்பித்தல் மிகுந்தபலவன 

அளிப்பதொல் இம் முவறவய மற்ற தமொழிப்பொடங்களுக்கும் ஆசிொியர்கள் 
பயன்படுத்தலொம். 

3. ஆசிொியர்கள் மின்னூல் வழி வொசிப்புத் திறவன நடத்துவதற்கு 
அடிப்பவடத்தகவல் ததொடர்பு ததொழில் நுட்பத்திறன் தபற்றவர்களொக திகழ 
முயற்சி தசய்ய தவண்டும் 

4. பள்ளி ஆசிொியர்கள் இவணந்து எளிய முவறயில் மின்னூல் (கவத, நொடகம், 

பொடல்) தயொொிப்பில் ஈடுபடதவண்டும். 

5.    மொணவர்களின் கல்வி முன்தனற்றத்வதக் கருத்தில் தகொண்டு தமிழொசிொியர்கள் 

பல்லூடகத் ததொடர்பு ததொழில் நுட்பப்பயிலரங்குகள், இவணயமொநொடுகள், 

கருத்தரங்குகளுக்கு தசன்று கணினிப்பயன் பொட்டில் தங்கவள வளப்படுத்திக் 
தகொள்ளதவண்டும். 

6. மொணவர்களின் எதிர்கொல நலவன கருத்தில் தகொண்டு பல்லூடகத் தகவல் 

ததொழில் நுட்பப்பயிலரங்குகவள மொவட்ட அல்லது மொநில அளவிலொன 
தமிழ்தமொழி பொடத்திட்ட தமம்பொட்டுக்குழு ஏற்பொடு தசய்தல் தவண்டும். 

7. கல்வி பொடத்திட்ட தமம்பொட்டுக்கழகம் மற்றும் கல்வி அவமச்சு ஒன்றிவணந்து 

மொணவர்கள் விரும்பத்தக்க வவகயில் மின்னூல் வழி பல நல்ல கவத, நொடகம், 

பொடல், தகலிச்சித்திரங்கள், சிறுவர் நன்தனறிப்பொடல்கள் தமிழில் உருவொக்கி 

ஒலி, ஒளி நொடொவவத்தயொொித்து தரதவண்டும். 

8. தமிழொசிொியர்கள் பல புதிய அணுகுமுவறகவளக் தகொண்டு தசயல்படும் 

பல்லூடகத்தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பக்கவலகவள ஆர்வத்துடன் கற்று 
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5.2 பொிந்துவரகள் 

1. மின்னூல் வழி தமொழி விவளயொட்டு, பொடல், கவத, நொடகம், குழுமுவறகற்றலில் 

மொணவர்கள் அதிகமொக ஆர்வத்வத கொண்பிப்பததொல் இம்முவறவய 
ஆசிொியர்கள் முவறதய பயன்படுத்த தவண்டும் 

 

2.  வொசிப்புத்திறவன பல்தவறு உத்திகளில் மின்னூல் வழி 

(கணினிவயப்பயன்படுத்தி எழுத்து, வவரகவல, இயங்படம், இவச, 

சிறுவர்பொடல், கவத, நொடகம் ஒளிப்பதிவு) கற்றல் கற்பித்தல் மிகுந்தபலவன 

அளிப்பதொல் இம் முவறவய மற்ற தமொழிப்பொடங்களுக்கும் ஆசிொியர்கள் 
பயன்படுத்தலொம். 

3. ஆசிொியர்கள் மின்னூல் வழி வொசிப்புத் திறவன நடத்துவதற்கு 
அடிப்பவடத்தகவல் ததொடர்பு ததொழில் நுட்பத்திறன் தபற்றவர்களொக திகழ 
முயற்சி தசய்ய தவண்டும் 

4. பள்ளி ஆசிொியர்கள் இவணந்து எளிய முவறயில் மின்னூல் (கவத, நொடகம், 

பொடல்) தயொொிப்பில் ஈடுபடதவண்டும். 

5.    மொணவர்களின் கல்வி முன்தனற்றத்வதக் கருத்தில் தகொண்டு தமிழொசிொியர்கள் 

பல்லூடகத் ததொடர்பு ததொழில் நுட்பப்பயிலரங்குகள், இவணயமொநொடுகள், 

கருத்தரங்குகளுக்கு தசன்று கணினிப்பயன் பொட்டில் தங்கவள வளப்படுத்திக் 
தகொள்ளதவண்டும். 

6. மொணவர்களின் எதிர்கொல நலவன கருத்தில் தகொண்டு பல்லூடகத் தகவல் 

ததொழில் நுட்பப்பயிலரங்குகவள மொவட்ட அல்லது மொநில அளவிலொன 
தமிழ்தமொழி பொடத்திட்ட தமம்பொட்டுக்குழு ஏற்பொடு தசய்தல் தவண்டும். 

7. கல்வி பொடத்திட்ட தமம்பொட்டுக்கழகம் மற்றும் கல்வி அவமச்சு ஒன்றிவணந்து 

மொணவர்கள் விரும்பத்தக்க வவகயில் மின்னூல் வழி பல நல்ல கவத, நொடகம், 

பொடல், தகலிச்சித்திரங்கள், சிறுவர் நன்தனறிப்பொடல்கள் தமிழில் உருவொக்கி 

ஒலி, ஒளி நொடொவவத்தயொொித்து தரதவண்டும். 

8. தமிழொசிொியர்கள் பல புதிய அணுகுமுவறகவளக் தகொண்டு தசயல்படும் 

பல்லூடகத்தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்பக்கவலகவள ஆர்வத்துடன் கற்று 
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தகொள்வதில் தங்கவள முழுவமயொக ஈடுபடுத்தி தகொள்வததொடு கற்றல் கற்பித்தல் 
நடவடிக்வகயில் மின்னூல் தபொன்ற புதிய அணுகுமுவறகவள 
வகயொளதவண்டும். 

 

முடிவுவர 

ஆசிொியர்கள், ‘சமுதொயத்வத நிர்மொணிக்கும் சிற்பிகள். எதிர் கொலத்வத 

ஈன்தறடுக்கும் பிரம்மொக்கள்’ என்தறல்லொம் ஒரு கொலத்தில் சிறப்பிக்கப்பட்டதுண்டு. 

அதத ஆசிொியர்கள் இப்தபொது வகுப்பவற நிர்வொகிகள், ஒருங்கிவணப்பொளர்கள் 

என்தறல்லொம் அவழக்கப்படுகிறொர்கள். இதனொல் ஆசிொியர்களுவடய சிறப்புகள் 
குவறந்து விட்டதொகச் தசொல்ல முடியொது. அவர்களுவடய பணியின் தன்வம 
தவளிப்பவடயொக விளக்கப்படுகிறது என்றுதொன் தகொள்ள தவண்டும். முன்வனய 
கூற்று நம் மனதிற்குப் தபருவம அளிக்கிறது. பின்வனய கூற்று நம் ததொழிலின் 
தன்வமவயப் பிரதிபலிக்கிறது. மொணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஆசிொியர்களின் 
வழிகொட்டுதல் நிச்சயம் ததவவ. இந்தக் கருத்வத மறுக்கதவொ மவறக்கதவொ முடியொது. 
விவத இல்லொமல் மரமில்வல. விளக்கில்லொமல் ஒளியில்வல. அதததபொல் ஆசிொியர் 
இல்லொமல் மொணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சியுமில்வல. ஆகதவ பல்லூடகத்தகவல் 
ததொடர்பு ததொழில் நுட்பசொதனங்கள் மலிந்துவிட்ட இந்தயுகத்தில் தமிழொசிொியர்களின் 
பணிதமம்பட அவர்கள் என்னதவல்லொம் தசய்யதவண்டும் என்பவத சிந்தித்து 
தசயல்படுவது மொணவர்களின் எதிர்கொல நல்வொழ்விற்கு வழிவகுக்கும்.  

துவணநூல்பட்டியல் 
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Abstract 

Main Purpose of the present study is to find out the internet usage of higher secondary students 
in learning tamil.500 higher secondary students from seven districts of tamilnadu both boys 
and girls of std XI and XII constitute sample for this study. Tool constructed and validated by 
the researchers for this purpose has been used in this study. It has been found that 60.4%, 
37.4%, 2.2% of the samples have low, moderate, and high level of internet usage and there is 
a significant difference between boys and girls, rural and urban higher secondary students in 
their internet usage. 

Key words:  internet usage awareness and interest, E- learning, tamil learning 

“The Internet’s next big thing might be going to school” 
News Week, April 24, 2000 

 
Introduction 

 
Technology has entered the portals of our life in a big way and will continue to stay for 

a long time to come in modified packages. Since technology is impacting each and every 
domain of life, education has largely been influenced by technology. Use of computers and 
advanced form of ICT in the field of education has a tremendous scope in improving the 
products and processes of education. ICT can help teachers, learners, researchers, and 
educational planners to get access to a valuable treasure of knowledge, skill and application for 
improving their own tasks. Virtual classrooms, e-learning and m-learning are the latest 
concepts and trends that are emerging in the educational horizon of our country. 

 
Internet is a worldwide collection of computer networks connecting academic, 

governmental, commercial and organizational sites. Internet service include direct 
communication (e-mail, Chat), online conferencing, Internet News, e- mail discussion lists, 
distributed information resources (worldwide web)  remote login and file transfer protocol and 
many other valuable tools and resources. Through internet, students, parents and teachers with 
limited resources can have access to an extensive array of information sources. 
E-learning is defined as an instruction delivered on a computer by use of CDROM, Internet or 
intranet with content relevant to the learning objectives, use instructional methods to help 
learning, use words in the form of audio, print and graphics such as illustrations, photos, 
animation or video. 
 
 
  



49

14th Tamil Internet 2015, Singapore - Conference Papers
 

 

 “INTERNET USAGE AMONG HIGHER SECONDARY  STUDENTS 
FOR– LEARNING TAMIL” 

 
*Dr.S.Nirmala Devi  **K.Jagadeesh   *Principal **M.phil scholar 

Institute of Advanced Study in Education, Saidapet, Chennai-15. Tamil Nadu, India. 
 

Abstract 

Main Purpose of the present study is to find out the internet usage of higher secondary students 
in learning tamil.500 higher secondary students from seven districts of tamilnadu both boys 
and girls of std XI and XII constitute sample for this study. Tool constructed and validated by 
the researchers for this purpose has been used in this study. It has been found that 60.4%, 
37.4%, 2.2% of the samples have low, moderate, and high level of internet usage and there is 
a significant difference between boys and girls, rural and urban higher secondary students in 
their internet usage. 

Key words:  internet usage awareness and interest, E- learning, tamil learning 

“The Internet’s next big thing might be going to school” 
News Week, April 24, 2000 

 
Introduction 

 
Technology has entered the portals of our life in a big way and will continue to stay for 

a long time to come in modified packages. Since technology is impacting each and every 
domain of life, education has largely been influenced by technology. Use of computers and 
advanced form of ICT in the field of education has a tremendous scope in improving the 
products and processes of education. ICT can help teachers, learners, researchers, and 
educational planners to get access to a valuable treasure of knowledge, skill and application for 
improving their own tasks. Virtual classrooms, e-learning and m-learning are the latest 
concepts and trends that are emerging in the educational horizon of our country. 

 
Internet is a worldwide collection of computer networks connecting academic, 

governmental, commercial and organizational sites. Internet service include direct 
communication (e-mail, Chat), online conferencing, Internet News, e- mail discussion lists, 
distributed information resources (worldwide web)  remote login and file transfer protocol and 
many other valuable tools and resources. Through internet, students, parents and teachers with 
limited resources can have access to an extensive array of information sources. 
E-learning is defined as an instruction delivered on a computer by use of CDROM, Internet or 
intranet with content relevant to the learning objectives, use instructional methods to help 
learning, use words in the form of audio, print and graphics such as illustrations, photos, 
animation or video. 
 
 
  



50

14Ýõ¶ îI› Þ¬íò ñ£ï£´ 2015, CƒèŠÌ˜ - ñ£ï£†´‚ è†´¬óèœ
 

 

Review of Literature 
 

Researches have  been conducted on assessment of ICT literacy among high school 
students(Uma Maheswari etal 2010), utilization of online programs by teachers in teaching-
learning process at secondary level (Paul Devanesan, Selvan, 2012).Research studies were 
conducted on knowledge, attitude and internet usage among dental students ( Pramod K.Jali 
etal2014) usage of internet resources among engineering students ( Chinnasamy etal 2014).  
Attitude towards computer and internet usage among Postgraduate students in Malaysia ( 
Nabeel Abedalaziz etal 2013). Computer Assisted Instruction develop literacy skills of  Arabic 
language among first graders pupils( Mohammed Sadeq Harash 2014). 

 
Studies have hardly been conducted on utilization of web resources for language 

teaching and learning especially for Tamil at the higher secondary level. Hence the present 
study focuses on internet usage for learning Tamil among higher secondary students.  

 
Need for the Study 
 

In the present day scenario involvement and interest of higher secondary students in 
learning Tamil is found to be decreasing. In order to create awareness about the availability of 
resources and facilities in the web sites for learning Tamil and enable them to search for the 
job opportunities available if they learn Tamil, to motivate them to use web sources for learning 
Tamil, the present study is undertaken. 

   
Objectives of the study 
 

 To find out the level of internet usage for learning Tamil among higher secondary students. 
 To find out the extent of internet usage for learning Tamil among higher secondary students 

with respect to the following dimension 
 Accessibility 
 Interest 
 Awareness 
 Tamil content availability in the websites 

  Utilization of web sources for teaching Tamil by teachers 
 To find out whether any significant difference exist in the internet usage by higher secondary 

students for learning Tamil with respect to the following sub groups 
 Gender 
 Medium of instruction 
 Locality of the school 
 Type of school (Boys, Girls, Co-ed) 
 Management (Govt, Aided, Corporation) 

  
Method and Procedure 

Descriptive survey method is adopted for this study. 

 

 

 
Pilot Study 

 
In order to validate and to find out the appropriateness of the tool constructed by the 

researchers pilot study was conducted on a sample size of 50. The final tool was constructed 
after removing 20 statements (based on Item total correlation value) 

 
Tool used 

 
Internet usage questionnaire under five dimensions (Accessibility, Interest, Awareness, 

Tamil content availability and Utilization of web sources for teaching Tamil by teachers )(with 
9,7,9,10,11 statements respectively) on a four point scale (Always, At-times, Rarely, Never), 
constructed and validated by the researchers was used in this study. Reliability of the tool is 
found to be (split-half method) 0.9. 

 
Sample 

 
Stratified random sampling technique was used. Sample for this study consist of 500 

higher secondary students (both boys & girls) of XI & XII standards  studying in Government, 
Government Aided and Corporation schools from seven districts of Tamil Nadu (Chennai, 
Thiruvallur, Kancheepuram, Vellore, Krishnagiri, Dharmapuri, and Thanjavur). Sample 
distribution is given in Table 1, 
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Table – 1 
Sample Distribution 

 
 
 
Analysis and Discussion 

Table - 2 
Level of Internet usage for learning Tamil 

Variable Level N Percentage (%) 

Internet Usage 
High 11 2.2 

Moderate 187 37.4 
Low 302 60.4 

 
Results of the above table shows that 60.4%, 37.4%, 2.2% of the sample have low, moderate, 
high level of internet usage for learning tamil respectively. 
 

Table – 3 
  Descriptive  Statistics 

Dimension N Mean S.D 

Accessibility 500 20.3(22.5) 5.54 
Interest 500 18.1(17.5) 4.85 
Awareness 500 23.2(22.5) 6.24 

Tamil content availability 500 24.9 (25) 6.21 

Teaching 500 25.8(27.5) 7.5 
 
Results of the above table shows that mean score values for all the dimensions are almost nearer 
to the midvalues of a particular dimension.  (Mid values given in paraenthasis). 

 
  

GENDER MEDIUM 
LOCALIT
Y OF THE 
SCHOOL 

TYPE OF SCHOOL School 
management 

Boys 
 Girls Tamil Engli

sh 

Rur
al 
 

Urba
n 

gov
t 

Govt.A
ided 

corpor
ation 

boy
s 

Girl
s 

coe
d 

276 224 410 90 255 245 258 174 68 117 160 223 

500 500 500 500 500 

 

 

Table - 4 
The Mean, S.D, ‘t’ value on Internet Usage with Respect following sub groups 

Sub variable Group N Mean S.D 't' Value Level of 
significance 

Gender 
Boys 276 117.08 25.35 

4.73 0.01 
Girls 224 106.93 21.89 

Medium 
Tamil 410 112.52 24.36 

-0.02 Not Significant 
English 90 112.58 24.52 

Locality of the 
school 

Urban 245 116.84 25.6 
3.931 0.01 

Rural 255 108.39 22.4 
 
Results of Table 4 show that there is significant difference between boys and girls, rural and 
urban students in their internet usage. 

Table - 5 
The ‘F’ value on Internet Usage with Respect following sub groups 

Sub 
variable Group   

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F L.O.S 

GROUP 
DIFFER 

Type of 
school 

Boys Between 
Groups 21261.8 2 10630.9 

19.205 0.01 
B&G     

B&CO-ED    
CO-ED&G 

Girls 

Co-Ed 

Within 
Groups 275117 497 553.555 
Total 296379 499   

School 
Management 

Govt Between 
Groups 7144.44 2 3572.22 

6.138 0.01 G&A 
Aided 

Private 

Within 
Groups 289234 497 581.96 
Total 296379 499   

 
Results of Table 5 shows that students from government, government aided and 

corporation schools as well from boys, girls, coeducation schools differ in their internet usage.                                                 
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                                                               Table 6 

Descriptive statistics for each subscale with dimensions (n=500) 

 Accessibilit
y Interest Awarenes

s 

Tamil 
content 

Availabilit
y 

Teaching 

Gender 
Male 

Mean 21.74 18.17 24.67 25.92 26.59 
S.D 5.5 5.01 6.1 6.54 7.85 

Femal
e 

Mean 18.62 18.06 21.48 23.85 24.92 
S.D 5.09 4.65 5.97 5.59 6.95 

Medium 
Tamil Mean 20.33 18.15 23.18 24.95 25.92 

S.D 5.45 4.84 6.31 6.15 7.54 
Englis

h 
Mean 20.4 17.99 23.52 25.19 25.48 
S.D 5.93 4.9 5.93 6.51 7.34 

Locality 
of the 
school 

Urban Mean 21.18 18.62 24.99 26.2 25.85 
S.D 5.8 4.79 6.19 6.57 8.15 

Rural Mean 19.54 17.64 21.56 23.83 25.83 
S.D 5.09 4.87 5.82 5.62 6.84 

Type of 
the 

school 

Boys Mean 22.51 18.68 25.19 26.44 28.7 
S.D 4.7 4.53 5.39 5.54 6.39 

Girls Mean 17.95 17.92 20.27 23.12 24.84 
S.D 4.89 4.67 5.54 5.45 6.56 

Co-Ed Mean 20.92 17.96 24.35 25.57 25.06 
S.D 5.77 5.13 6.39 6.74 8.29 

School 
Manage

ment 

Gover
nment 

Mean 19.73 17.95 21.93 24.19 25.55 
S.D 5.46 5.15 6.41 6.35 7.01 

Aided Mean 21.3 18.34 24.53 25.87 27.56 
S.D 5.45 4.35 5.58 5.53 7.16 

Corpo
ration 

Mean 20.22 18.16 24.91 25.76 22.57 
S.D 5.77 4.92 6.19 6.95 8.91 

 
Results of Table 6 shows that the mean scores of internet usage for the dimensions 

accessibility to internet and awareness are found to be higher for  boys & urban students, 
whereas for the dimension interest in using internet mean scores of boys and girls,  rural and 
urban students is found to be nearly the same. 

 
 

 
Findings of the study 

 60.4%, 37.4%, 2.2% of the sample have low, moderate, and high level of internet usage for 
learning tamil respectively 

 

 

 Mean score values for all the dimensions are almost nearer to the midvalues of a particular 
dimension.   

 Boys and Girls,Rural and Urban students differ significantly in their internet usage. 
 Higher secondary students of Government, Government Aided and Corporation schools as well 

from boys, girls, co-education schools differ significantly in their internet usage. 
 Mean scores for the dimensions accessibility to internet and awareness is found to be high for 

boys & urban students whereas for the dimension interest in using internet mean scores of boys 
and girls,  rural and urban students is found to be nearly the same. 
 
Discussion 

It is observed that technology integration in the language teaching classes is only in its 
inception but the same has not become institutionalized.  Aligning the use of technology with 
the institutional goals of individual schools as the best means of using technology to improve 
student achievement is not widespread.  
 
 
Suggestions and Recommendations 

 Students should be motivated, encouraged and supported to learn their mother tongue  ( Tamil), 
not only for their future career but to know about the literature and the treasure of Tamil 
language, for the joy of reading and writing. 

 Rural  urban gap as far as technology is concerned should be reduced in terms of availability, 
accessibility and awareness. 

 Teachers irrespective of their subject being taught to be technology savvy with right attitude to 
utilize technology in their teaching process. 

 Faculty technology training may be maximized for the integration of pedagogy, online support, 
networking and management 

 School authorities should make available the technological learning resources (including tamil 
language laboratory both hardware & software) to the students as much as possible along with 
the technical and supporting staff. 

 Incorporating one period in the regular time table for tamil language laboratory in the high 
school level. 
 
Conclusion 

Teachers’ role as manager of resources and facilitator of learning need to be 
emphasized. Learners should be guided and helped by teachers to use technology for language 
learning (Tamil) in an appropriate way. As rightly pointed out by Delor’s Commission “ 
Learning to Learn” is the watchword for todays’ students of higher secondary level. 
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Huamin Primary School - E-book creation 

Authors : 
Mrs Thelagavathi d/o Balakrishanan 

Mrs Hemalatha d/o Karunanithi 
 

Objectives  

To provide opportunities for pupils to apply their ICT skills, the Tamil pupils in P3-P6 
have been   preparing electronic books comprising of their very own creative stories. The 
repository of the electronic books is used during reading lessons in the lower primary levels. 
To make the books more attractive and appealing, they are improvised with the inclusion of 
audio and animation. In order to engage pupils, questions are also asked at the end of the story. 
The stories were narrated by their own teachers whom pupils are familiar with. The electronic 
books are uploaded in the McOnline portal and parents are encouraged to read the e-books 
together with their children at home via the portal. 

Problem Identification 

For the past few years, the department’s main area of concern is that pupils were not 
performing well in composition writing and were lacking in vocabulary. We concluded that the 
root cause for these problems is that our pupils are not reading enough despite having a reading 
program. We also discovered that the readership level of the school library books (Tamil) was 
below expectation.  

We conducted a survey to find out why the P4 to P6 pupils(30)lack the interest to read 
Tamil books. The survey results are as follows: The stories are/have 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 1 – Bar graph depicting the survey results 
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In summary, the contents of the story books available are usually not within the pupils’ 
experience.Thus the pupils have difficulty understanding the stories.  In addition the stories 
tend to be very wordy with limited illustrations. These have hampered pupils’ interest in 
reading Tamil books. As a result, the pupils’ creativity and vocabulary level are affected. This 
in turn affects pupils’ writing skills. 

Conceptualisation & Implementation 

Based on the survey findings, we decided to look into ways of motivating pupils, especially 
the lower primary pupils to read Tamil books. If we are successful in getting our lower primary 
pupils to read Tamil books, we are confident that the love for reading Tamil books will continue 
to grow as they move up to the higher levels.  

As pupils today, are IT savvy, most of them spend a significant amount of time online. Thus 
we decided to tap on this interest to come up with an innovative method to allow pupils to 
connect to the story and enjoy reading. Since we already have a repository of e-books prepared 
by our pupils over the years we decided to use these resources. However, these were just basic 
e-books which lacked special features such as sounds, read aloud feature, captivating 
illustrations and animations. We forged a partnership with Marshall Cavendish which is our 
school’s IT service provider to enhance our e-books at no cost at all. (Annex 1-E-Books). 

Implementation process 

Step 1 

We looked through all the e-books in the repository and chose 12 e-books which were relevant 
for the lower primary pupils.  

Step 2 

As the service provider, Marshall Cavendish, does not have Tamil speaking staff, we translated 
all the 12 e-books into English Language. This facilitated the service provider in choosing the 
appropriate animations, pictures and sounds according to the stories.  

Step 3 

A draft was prepared by the service provider. We went through the draft and gave our inputs 
in regards to the content, pictures, animation and sounds. After about 2 rounds of checking, the 
content and the other features were confirmed. 

 

Step 4 

We went for a recording of the narration of the stories. The recording was thoroughly checked 
and edited. 

Step 5 

We went through the e-books to ensure that they are error free and are ready for use by pupils 
and parents. Minor changes were made after going through them. 

 

 

Step 6 

The e-books were uploaded in the school ICT portal, McOnline and were used during reading 
lessons in the lower primary levels. Parents were encouraged to read them together with their 
children at home.   

Step 7 

Based on parents’ feedback some refinements were made. 

Impact and Effectiveness of Solution, and Benefits to Stakeholders 

As the stories in the electronic books are short, simple and within the pupils’ experience, 
pupils are able to relate well to the stories. They are able to complete the activities in the reading 
booklet, independently with confidence. Prior to the introduction of the electronic books pupils 
had to be guided closely in the completion of the activities in the reading booklet mainly 
because they had difficulty understanding the stories. 

The read aloud feature that allows pupils to have the story read to them has helped to 
improve their pronunciation of the alphabets and words with the correct intonation. This feature 
has helped the low progressing pupils to become more confident in their reading skills and as 
for the high and middle progressing pupils, it has enabled them to test their reading skills by 
reading the electronic books on their own. The narrations provided by the teachers have 
provided an added advantage as pupils are familiar to them and thus are motivated to listen to 
the stories attentively. 

The exposure to new words in the electronic books has undoubtedly enhanced pupils’ 
vocabulary level. This is observed during classroom discussions, Show and Tell activities and 
composition writing when pupils use these words. 

The captivating animations and sound effects transported pupils to the environment and 
setting of the story. Therefore pupils gained a deeper understanding of the story plot’s mood 
and tone. These effects opened the pupils’ eyes to what they are reading and allowed them to 
become immersed in the world of the book.  

One significant impact is that pupils especially those from English speaking homes were not 
shy and started to speak up when discussions were carried out about the stories they have read. 
This is due to their ability to understand the story which our electronic books had facilitated 
because of their unique features.   

Qualitative Feedback from pupils and parents 

Pupils understood the stories because of the appropriate illustrations and narrations. 
They liked the animations and sound effects which made the stories come to life. Pupils asked 
for more of such e-books. 

Parents expressed that the stories were within their children’s experience. The children 
showed keen interest in reading the e-books and were engaged during the sessions. Parents felt 
that as the books were narrated, they did not have to read out the stories to their children. Some 
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parents highlighted that after reading a few e-books with their children, the latter were 
motivated to read on their own without parents’ guidance. (Annex 2) 

 

Quantitative results – Reading Test  

After using the e-books for about 3 months, a reading test was conducted for P3 pupils. 
We found out that the pupils’ reading skill had improved. The low progressing pupils attained 
a high Band 2 while the High and Middle progressing pupils attained Band 1. (Annex 3 – The 
improvement seen in one of the low progressing pupils). 

Effectiveness 

Generally the lower primary pupils are now showing interest in reading the Tamil 
Language materials. Aligned to one of our school values of a love for learning they are now 
motivated to read and enhance their competency in the Tamil Language. 

Long-term Sustainability & Potential for Scaling Up 

We started small with only 12 electronic books and after experiencing success and 
seeing the benefits of the use of the electronic books we decided to prepare more of such 
electronic books available for our pupils’ reading so that they will benefit and grow the love 
for reading. As a result, we have created and added another 10 electronic books to our 
repository. We hope to continue to work closely with the service provider to achieve our plan. 
We will also implement a structured reading program in our lower primary levels to include 
the electronic books. To further enhance the use of the electronic books, we included some 
discussion questions at the end of each story to stimulate pupils’ critical thinking skills and 
creativity. To further increase the repository of electronic books we have decided to get the 
upper primary pupils to prepare simple electronic books during the post exam periods. These 
electronic books will then go through the same process of improvisation and used.   

The electronic books we have developed are definitely suitable for pupils in other 
schools and other recipients such as parents and the general public. Thus instead of limiting the 
use of the electronic books to only our pupils, we want to share the electronic books with all 
the McOnline users. We want more pupils and parents to enjoy the same benefits as we had 
enjoyed. Our wish was granted when McOnline made the arrangements to upload the e-books 
in their portal which other schools can access.  

Collaboration with parents enhanced the development of our solution 

During the implementation of our electronic books, we had encouraged parents to read 
them which were uploaded in the McOnline portal, together with their children at home. Most 
parents had provided their support and participated actively. Their useful feedback had not only 
motivated us to continue with our efforts it had also given us opportunities to know our areas 
for improvement which we looked into. One of the feedback given was that, the colors used in 
one of the electronic books was dull. We had immediately brought this to the attention of the 
service provider who rectified it immediately. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annex 1 – Screenshots of some E-Books 
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Annex 1 – Screenshots of some E-Books 
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Annex 2 

Parents reading the e-books with their children. 

 

 

 

 

Dhana reading the e-books  
with his mother  

 

 

 

 

 

 

 

Ahas reading the e-books  
with his mother 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupils reading the e-books during Tamil lessons 
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Pupils reading the e-books during Tamil lessons 
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Humain Primary School 

Reading-2014 

Tamil Language 

Primary 3 
 

வொசிப்பு 

தபயர்:Deepa 

வகுப்பு:3A3 

உச்சொிப்பு மற்றும்தசொல்லழுத்தம் 
Pronunciation  
 
 

)5 மதிப்தபண்கள்( 

சரளம், ஓவச நயம் 
Intonation  
 
 

)5 மதிப்தபண்கள்( 

தமொத்த 
மதிப்தபண்கள் 
Total Marks 
 
)10 மதிப்தபண்கள்( 

 
4 

 
3 

 
7 

 

 
Lower Progressing pupil Annex 3 

ஆசிொியொின் குறிப்புகள்: 

தீப்பொ, நீ முன்வபவிட இப்தபொது சிறப்பொக வொசிக்கிறொய். உன் உச்சொிப்பில்  

முன்தனற்றம் ததொிகிறது. பொரொட்டுக்கள். 

Teacher’s comments: 

Deepa, your  reading has improved, especially in terms of pronunciation. Keep it up! 

 

 

21 ஆம் நூற்றொண்டு கற்றல் திறன்களில் அட்வடக் கணினி வழி தமிழ் 
மின்னூல் உருவொக்கம்: ஓர் ஆய்வு 

கட்டுவரயொளர்:  வொசுததவன்  இலட்சுமணன்  
ஸ்கூடொய், தஜொகூர், மதலசியொ 

மின் அஞ்சல்: vas_devan@hotmail.com 

1.0 முன்னுவர : 

தகவல் ஊடகத்துவறயின் ஒருங்கிவணப்பொல், அட்வடக் கணினி (tablets), திறன்தபசி( 

smart phone ) தபொன்ற வகயடக்கக் கருவிகளில் மின்னூல்களின் உருவொக்கமும் வொசிப்பும் 

அதிகொித்து வருகிறது. தமிழ் நூல்கள் இந்த இலத்திரனியல் (digital) மொற்றங்களினொல் 

பின்தங்கிவிடலொகொது இருக்க, கல்வியொளர்கள், ஆசிொியர்கள் அவத மின்னூல்களொக 

உருவொக்கம் தபற முவனப்புக் கொட்ட தவண்டும். இதற்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பம் ததொிந்த 

ஆசிொியர்களும் ஆர்வலர்களும் மற்ற ஆசிொியர்களுக்கு உதவ தவண்டும். 21 ஆம் நூற்றொண்டு 

கற்றல் கற்பித்தல் திறன்களில் விவளபயன்மிக்க மொற்றங்களுக்கு ததொடர்ந்த வழிகொட்டல் 
பட்டவறகள் தமிழ் ஆசிொியர்களுக்கு அவசியம் ததவவப்படுகிறது. 

1.1 ஆய்வு முவறவம / ஆய்வுத் தளங்கள்: 

21ஆம் நூற்றொண்டு கற்றல் திறன்களில் அட்வடக் கணினி@ஐ-தபட் பயன்படுத்தி தமிழ் 

மின்னூல்கள் உருவொக்கும் முயற்சியில் ஆசிொியர்களின் நிவல, நிலவும் சவொல்கவள 

அவடயொளங்கொணவும் அவற்வறத் தீர்க்க தமற்தகொள்ளப்படதவண்டிய வழிகவளப் 
பொிந்துவரக்கவும் ஓர் ஆய்வு தமற்தகொள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்வு மதலசியொவில் தஜொகூர் 

மொநிலத்தில் உள்ள  மூவொர், குளுவொங், சிகொமட், கூலொய், தஜொகூர் பொரு, கூலொய், தகொத்த தீங்கி 

ஆகிய மொவட்டங்களில் பல்தவறு நிவலகளில் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தவல தமற்தகொண்டுவரும் 
137 ஆசிொியர்கள் மத்தியில் தமற்தகொள்ளப்பட்டு தரவுகள் தபறப்பட்டன. இந்த ஆய்வில் 

பங்தகடுத்த ஆசிொியர்களுள் 25 தபர் அல்லது 18.2 விழுக்கொட்டினர் ஆண்களும், 112 தபர் 

அல்லது 81.8 விழுக்கொட்டினர் தபண்களும் ஆவர். அவர்களுள் 90 தபர் (65.7 %) ஆரம்பப் 

பள்ளிகளிலும் தமலும் 47 தபர் (34.3%) இவடநிவலப்பள்ளியிலும் 

பணியொற்றுகின்றனர்.அவர்களின் கல்வித் தகுதியொனது : எஸ்பிஎம் / எஸ்திபிஎம் 14 தபர்(10.2 

%), பட்டயக்கல்வி 40 தபர்(29.2%), இளங்கவல 81 தபர்(59.1%) மற்றும் முதுகவல 2 தபர் (1.5 

%) ஆகும். 
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1.2 ஆய்வு வினொத்தொள்: 

ஆசிொியர்களின் அடிப்பவட விபரங்கவளத் தவிர்த்து, தமிழ் மின்னூல் வொசிப்பு, மின்னூல் 

உருவொக்கம், தகவல் ததொடர்பு ததொழில் நுட்பவியல், சமூக / கல்வி கட்டவமப்பு வவல 

ததொடர்பொன 50 தகள்விகள் தசர்த்துக் தகொள்ளப்பட்டன. இவற்வறத் தவிர்த்து சமூக / கல்வி 

கட்டவமப்பு வவல பயன்பொட்டில் ஆசிொியர்கள் எதிர்தநொக்கும் சவொல்கவளப் பற்றி எழுதவும் 
அதற்கொன வழிவவககவளப் பொிந்துவரக்கவும் இரு திறந்த முடிவு தகள்விகள் வழங்கப்பட்டன. 

இந்த ஆய்விற்கொன தரவுகள் அவனத்தும் ‘SPSS Version 19.0 தமன்தபொருவளக் தகொண்டு 

பகுத்தொயப்பட்டன. 

அட்டவவண : 1 

தமிழ் மின்னூல் வொசிப்பு / உருவொக்கம் /  பயன்பொடு 

 முற்றும் 

மறுத்தல் 

 
மறுத்தல் 

 

 
உறுதியின்வம 

 
ஏற்றல் 

 

முற்றும் 
ஏற்றல் 

1.மின்னூல்    
பயன்பொடு 

16 
( 11.6 %) 

37 
(27.0 %) 

40 
(29.2 %) 

24 
( 17.5 %) 

20 
( 14.6 %) 

2. தமிழில் 
மின்னூல் 
வொசிப்பு 

32 
( 23.4 %) 

55 
(40.1 %) 

24 
( 17.5 %) 

10 
( 7.3 %) 

16 
( 11.6 %) 

3. மின்னூல் 
உருவொக்கம் 
 

45 
( 32.8 %) 

28 
( 27.8 %) 

59 
( 34.9 %) 

3 
( 2.1 %) 

2 
( 1.5 %) 

அட்டவவண 1-இல் தமிழில் மின்னூல் பயன்படுத்துதவொர் 44 தபர் (30.7%) , 

உறுதியில்லொததொர் 40 தபர்( 29.2%) , பயன்படுத்தொதவர்கள்  53 தபர் ( 38.6 %) ஆவர். 

ஆசிொியர்களில் தமிழில் மின்னூல் வொசிப்தபொர் 26 தபர் அல்லது 18.9  விழுக்கொட்டினர். தமிழ் 

மின்னூல் வொசிக்கொததொர் 73 தபர் அல்லது  63.5 விழுக்கொட்டினர். உறுதியின்வம என்றவர்கள்  

59 ( 34.9 %) தபர். அவர்களில் தமிழ் மின்னூல் உருவொக்கத்தில் 5 ( 3.6 %) தபர் மட்டுதம ஆர்வம் 

கொட்டியுள்ளனர். மின்னூல் உருவொக்கிய அனுபவமில்லொததொர் 73 ( 53.3 %) தபர் மற்றும் 

உறுதியின்வம என்று குறிப்பிட்டவர்கள் 59 தபர்  அல்லது 34.9  விழுக்கொட்டினர் ஆவர்.  
  

 

 

அட்டவவண : 2 

தமிழ் மின்னூல் வொசிப்பின் கூறுகள் 

 படக்கவத நூல் படங்கள் அற்ற கவத 

நூல் 

 

படங்கள், 

ஒலியுடன் 

மின் இதழ்கள் 

& கட்டுவரகள் 

பயன்பொடுத்தும் 
ஆசிொியர்கள் 

மின்னூல் 
பயன்பொடு 

23 
( 52.2 %) 

11 
(25.0 %) 

5 
( 11.4%) 

5 
( 11.4 %) 

44 
( 100 %) 

அட்டவவண 2-இல் தமிழில் மின்னூல் பயன்படுத்தும் 44 ஆசிொியர்களில் , படக்கவத நூல் 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்துதவொர் 23 தபரும்( 52.2%) , படங்களற்ற கவத நூல்கவளப் 

பயன்படுத்துதவொர்  11 ஆசிொியர்களும் ( 25.0 %) ஆவர். தமலும் படங்களும் ஒலியுடன் 

உருவொக்கப்பட்ட மின்னூல்கவள  5 தபர் அல்லது 11.4  விழுக்கொட்டு ஆசிொியர்கதள 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். தமிழ் கவதநூல்கள் தவிர்த்து மின் இதழ்கள் & 

கட்டுவரகவளக் கற்பித்தல் நடவடிக்வககளுக்கு 5 தபர் அல்லது  11.4 விழுக்கொட்டினர் 

பயன்படுத்துகிறொர்கள்.   

1.3 அட்வடக்கணினிகவள தமிழ் மின்னூல்கவள ஆசிொியர்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் 

மொணவர்கள் பயன்படுத்தும்தபொது எதிர்தநொக்கிடும் சிக்கல்கள்: 

       ( ஆசிொியர்களிடம் ததொடர்புதகொண்டு திரட்டப்பட்ட தரவுகள் ) 

 பள்ளிகளில் அட்வடக்கணினிகள் ஆசிொியர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கும் வழங்க 
வசதியில்வல 

 தன்னொர்வ அடிப்பவடயில் ஆசிொியர்கள் அட்வடக்கணினிகவளக் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்துகிறொர்கள். ( தபரும்பொலும் ஆண்டிரொய்டு 

அட்வடக்கணினிகள்) 

 ஒர் அட்வடக்கணினிவய குழுவில் மொணவர்கள் ஒருவர் வொசித்தப்பின் மற்தறொருவர் 
வொசிக்கும் நிவலயில் தநரம் விவரயமொகிறது. 

 

2.0 மின்னூல் வடிவமும் பதிப்பும் 

மின்னூல் வடிவம் ததொடுதிவரயில் தமன்வடிவமொய் இருக்கும் பதிவகவய 
விரல்நுனியில் சுலபமொகப் புறட்டுவதற்கு ஏதுவொக அவமக்கப்பட்டுள்ளது. கனமற்றத்தன்வம 

மின்னூல் பதிப்பின் மற்தறொருச் சிறப்பொகும். மின்னூல் வொசிப்புக்தகனத் தயொொிக்கப்பட்ட 

இயக்குதளக்கருவிகள் இருக்கின்றன. தமலும் அவவ எல்லொக் கணினிகளிலும் மின்னூல்கவளத் 

திறந்து வொசிக்க முடியும். அதற்கு, அக்கணினிகளில் மின்னூல் வொசிப்பு தமன்தபொருவளத் 

தரவிறக்கம் தசய்துதகொள்ள தவண்டும். அச்சுவடிவ நூல் உருவொக்கத்திற்கு அடிப்பவடயொய் 

இருப்பதத மின்வடிவம்தொன். எனதவ, மின்னூவல அச்சுவடிவத்திற்கொன மின்பதிவக 



67

14th Tamil Internet 2015, Singapore - Conference Papers
 

 

அட்டவவண : 2 

தமிழ் மின்னூல் வொசிப்பின் கூறுகள் 

 படக்கவத நூல் படங்கள் அற்ற கவத 

நூல் 

 

படங்கள், 

ஒலியுடன் 

மின் இதழ்கள் 

& கட்டுவரகள் 

பயன்பொடுத்தும் 
ஆசிொியர்கள் 

மின்னூல் 
பயன்பொடு 

23 
( 52.2 %) 

11 
(25.0 %) 

5 
( 11.4%) 

5 
( 11.4 %) 

44 
( 100 %) 

அட்டவவண 2-இல் தமிழில் மின்னூல் பயன்படுத்தும் 44 ஆசிொியர்களில் , படக்கவத நூல் 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்துதவொர் 23 தபரும்( 52.2%) , படங்களற்ற கவத நூல்கவளப் 

பயன்படுத்துதவொர்  11 ஆசிொியர்களும் ( 25.0 %) ஆவர். தமலும் படங்களும் ஒலியுடன் 

உருவொக்கப்பட்ட மின்னூல்கவள  5 தபர் அல்லது 11.4  விழுக்கொட்டு ஆசிொியர்கதள 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். தமிழ் கவதநூல்கள் தவிர்த்து மின் இதழ்கள் & 

கட்டுவரகவளக் கற்பித்தல் நடவடிக்வககளுக்கு 5 தபர் அல்லது  11.4 விழுக்கொட்டினர் 

பயன்படுத்துகிறொர்கள்.   

1.3 அட்வடக்கணினிகவள தமிழ் மின்னூல்கவள ஆசிொியர்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் 

மொணவர்கள் பயன்படுத்தும்தபொது எதிர்தநொக்கிடும் சிக்கல்கள்: 

       ( ஆசிொியர்களிடம் ததொடர்புதகொண்டு திரட்டப்பட்ட தரவுகள் ) 

 பள்ளிகளில் அட்வடக்கணினிகள் ஆசிொியர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கும் வழங்க 
வசதியில்வல 

 தன்னொர்வ அடிப்பவடயில் ஆசிொியர்கள் அட்வடக்கணினிகவளக் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்துகிறொர்கள். ( தபரும்பொலும் ஆண்டிரொய்டு 

அட்வடக்கணினிகள்) 

 ஒர் அட்வடக்கணினிவய குழுவில் மொணவர்கள் ஒருவர் வொசித்தப்பின் மற்தறொருவர் 
வொசிக்கும் நிவலயில் தநரம் விவரயமொகிறது. 

 

2.0 மின்னூல் வடிவமும் பதிப்பும் 

மின்னூல் வடிவம் ததொடுதிவரயில் தமன்வடிவமொய் இருக்கும் பதிவகவய 
விரல்நுனியில் சுலபமொகப் புறட்டுவதற்கு ஏதுவொக அவமக்கப்பட்டுள்ளது. கனமற்றத்தன்வம 

மின்னூல் பதிப்பின் மற்தறொருச் சிறப்பொகும். மின்னூல் வொசிப்புக்தகனத் தயொொிக்கப்பட்ட 

இயக்குதளக்கருவிகள் இருக்கின்றன. தமலும் அவவ எல்லொக் கணினிகளிலும் மின்னூல்கவளத் 

திறந்து வொசிக்க முடியும். அதற்கு, அக்கணினிகளில் மின்னூல் வொசிப்பு தமன்தபொருவளத் 

தரவிறக்கம் தசய்துதகொள்ள தவண்டும். அச்சுவடிவ நூல் உருவொக்கத்திற்கு அடிப்பவடயொய் 

இருப்பதத மின்வடிவம்தொன். எனதவ, மின்னூவல அச்சுவடிவத்திற்கொன மின்பதிவக 
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என்றொலும் மிவகயில்வல. இருப்பினும் பல்தவறு வடிவவமப்பில் மின்னூலுக்தகனத் தரநிவல 

தற்தபொது உருவொகியுள்ளது. அவற்றில் இ-பப் (ePub) மற்றும் பிடிஎஃப் ( PDF) அடங்கும்.  

3.0 அட்வடக் கணினிகளின் வழி தமிழ் மின்னூல் வொசிப்பு 

வகயடக்கக்கருவிகளிலும் கணினியிலும் மின்னூல்கவள வொசிக்க, உகந்த 

தமன்தபொருள்கள் இருந்தொதல தபொதுமொனது. அச்சு வடிவிலொன நூல்கவளப் தபொன்தற 

மின்னூல்கள விட்ட இடத்திலிருந்து படிக்க முடியும். விதசசமொக, ஆண்டிரொய்டு கருவிகளில் 

தொனியக்கமொக மின்னூல்கவள ஒலித்துக்தகட்கவும் வசதியிருக்கிறது. மின்னூல்கள் வொசிக்க 

மின்னூல் வொசிப்புக் கருவி (e-Book reader) ததவவப்படுகிறது. மின்னூல் வொசிப்புக் கருவி 

நிறுவிய கணினி அல்லது வகயடக்கக் கருவி அதற்குத் துவண தசய்கிறது. 

3.1 கொகித நூலிலிருந்து மின்னூலுக்கு மொற்றம் ஏற்பட்டது ஏன் ? 

மொற்றத்துக்குப் பலகொரணங்கள் கூறலொம். நுகர்தவொர் அல்லது வகயடக்கக் கருவிகளின் 

பயனொளர்களின் ததடல்கள் விரல்நுனிக்கு வந்ததுதொன் என்றொல் மிவகயொகொது. இவணய 

நுகர்தவொொிவடதய புது விதமொன ஆர்வம் அவர்கவளத் ததொற்றிக்தகொண்டதும் அவற்றுள் 
அடங்கும். புத்தகச் சந்வதயில் நூல்கவளத் ததடுவது தநரத்வத விரயப்படுத்துவதொகப் 

தபரும்பொலொன இவணய தவலமுவறயினர் ( internet generation) இன்றும் கருதுகின்றனர். 

மின்னூல்கவள இவணயம் வழிதய ததடுவதும் வொசிப்பதும் புத்தக அட்டவவணகவள 
அலசுவதும் இவர்களுக்குப் பிடித்துப் தபொய்விட்டது. தமலும், மின்னூல்கவள இவணயத்தின் 

வொயிலொகதவ பட்டுவொடொ தசய்வது மிகவும் எளிதொகிவிட்டது. சமுக வவல கட்டவமப்புகளும்  

அந்நடவடிக்வகக்கு உந்துச்சக்தியொகச் தசயல்படுகின்றன. ஐப்பர்லிங்கிங் ( hyperlinking ) 

எனும் உயொிவணப்புத் தன்வம மற்றும் பல்லூடக ஒருங்கிவணப்புத் தன்வம மின்னூலில் 
சொத்தியப்படுவது இவணய நுகர்தவொவர ஈர்க்கும் தவவ்தவறு கூறுகளொகும்.   

மின்னூல்கள் உருவொக்கப்பட்டதும் அவதப் பல்தவறு வழிகளில் பட்டுவொடொ 
தசய்யப்படுகிறது. அவற்றில் முதன்வம வகிப்பவற்றில் முதலொவது மின்னஞ்சல்; அடுத்தது 

பதிவிரக்கத்தின் வழி பயனொளர் கணினிக்தகொ அல்லது வகயடக்கக் கருவிக்தகொ தசமிக்கப்பட்டு 
ததவவயொன தநரத்தில் வொசிப்புக்கு உள்ளொகிறது. மின்னூல் பண்வணகளிலிருந்ததொ அல்லது 

மின்னூல் கிடங்கிலிருந்ததொ அவவ பதிவிரக்கம் தசய்யப்படுகிறது. அவனத்து மின்னூல் 

வடிவுக்கும் தரநிவலக்தகொப்பு எனப்படும் மின்னூல் தமன்தபொருள் அவசியம். 

அம்தமன்தபொருள் மூன்று தளங்களில் இயங்கக்கூடியவவ. அவவ முவறதய, கணினி அல்லது 

மடிக்கணினி, வகயடக்கக் கருவிகள் ( திறன்தபசிகள், அட்வடக் கணினிகள்) மற்றும் 

பிரத்திதயக மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி ஆகியனவொகும். 

  

 

 

3.2 மின்னூல் வொசிப்புக்கொன தமன்தபொருள்கள் 

மின்னூல் வொசிப்புக்தகதன சில பிரத்திதயகக் கருவிகளும் உள்ளன.அவற்றுள் ‘தகலிதபர்’ 

(Calibre),ஸ்தன்ஸொ தடக்ஸ்தடொப் (Stanza Desktop), தமொபி-தபொக்தகட் (Mobipocket reader 

Desktop), அதடொபி ொீடர் (Adobe reader) தபொன்வறயும் அடங்கும். 

3.3 மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி இயக்குதளம் 

தரநிவலக்குட்பட்ட மின்னூல் தமன்தபொருவள கணினிகளிலும் வகயடக்கக் 
கருவிகளிலும் நிறுவி மின்னூல் வொசிப்புக்குப் பயன்படுவவத அறிதவொம். இவற்வறத் தவிர்த்து 

பிரத்திதயக மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி இயக்குதளம் ( e-book readers ) சந்வதயில் 

கிவடக்கின்றன. இவவ மின்னூல் வொசிப்புக்தகன்தற சிறப்பொகத் தயொொிக்கப்பட்ட 

வொசிப்புக்கருவிகளொகும்.  பயனொளர் விருப்பத்திற்தகற்ப சந்வதயில் அவற்வற வொங்கிக் 

தகொள்ளலொம். அவற்றுள் சிலவற்வற அட்டவவணயில் கொணலொம். ததொழில்நுட்ப 

மொற்றங்களுக்தகற்ப தற்தபொது மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி (e-book readers ) தன்வமயுடன் 

தசர்ந்த அட்வட கருவிகளொகவும் (Tablets) இவ்வவக கருவிகள் தசயல்படுகின்றன. 

 

4.0 ஆசிொியர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கு  உதவும் புக் கிொிதயட்டர் ( Book Creator ) எனும் 

அட்வடச் தசயலி 
புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator), கடந்த ஜனவொி 21-23 வவர நவடதபற்ற British 

Educational Training and Technology Show (BETT) விருதளிப்பில், மிகச் சிறந்த கல்வியியல் 

தசயலிக்கொன விருவதப் தபற்றுள்ளது.  [ Book Creator was chosen as the Best Educational 

App at the 2015 BETT Awards ] புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator), மிக எளிய வவகயில் மின்னூல் 

உருவக்க வவகதசய்யும் அட்வடக் கணினிக்குொிய தசயலியொகும். இச்தசயலிவயப் பயன்படுத்தி 

மொணவர்களும் ஆசிொியர்களும் மின்னூல் உருவொக்கும் இடுபணிகளில் ஈடுபட்டு ஆக்கத்திறவன 
தவளிப்படுத்த வொய்ப்பளிக்கிறது. அவ்வொறு மின்னூலொகத் தயொொிக்கப்பட்டவவ ஐ-புக் (iBook) 

தமன்தபொருள் வழி வொசிக்கவும் ஐ-மின்னூற்கிடங்கில் (iBookstore) பதிப்பிக்கவும் முடியும்.   

புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator) ஒரு அடிப்பவட மின்னூல் உருவொக்கத்திற்கு உகந்த 

தசயலியொகக் கருதப்படுகிறது. இவதப்  பயன்படுத்தி பள்ளி அளவிளொன கல்வி ததொடர்பொன 

இடுபணிகள் அல்லது மின்னூல் தயொொிப்புத் திட்டங்கவள தமற்தகொள்ளலொம். இச்தசயலி 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின்னூல் கட்டவமப்வபயும் வடிவவமப்பவயயும் தகொண்டவவ. மின்னூல் 

எழுத்தொளர் முழு சுதந்திரத்துடன் வடிவவமப்வபத் ததர்ந்ததடுக்கவும், அவ்வொறு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டவவ எந்த இடத்தில் எழுத்துப்படிவம் இருக்கதவண்டும் அல்லது 
இலக்கப்படங்கள் நிவலநிறுத்தப் படதவண்டும் என்பவதயும் முடிவு தசய்வொர். 
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3.2 மின்னூல் வொசிப்புக்கொன தமன்தபொருள்கள் 

மின்னூல் வொசிப்புக்தகதன சில பிரத்திதயகக் கருவிகளும் உள்ளன.அவற்றுள் ‘தகலிதபர்’ 

(Calibre),ஸ்தன்ஸொ தடக்ஸ்தடொப் (Stanza Desktop), தமொபி-தபொக்தகட் (Mobipocket reader 

Desktop), அதடொபி ொீடர் (Adobe reader) தபொன்வறயும் அடங்கும். 

3.3 மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி இயக்குதளம் 

தரநிவலக்குட்பட்ட மின்னூல் தமன்தபொருவள கணினிகளிலும் வகயடக்கக் 
கருவிகளிலும் நிறுவி மின்னூல் வொசிப்புக்குப் பயன்படுவவத அறிதவொம். இவற்வறத் தவிர்த்து 

பிரத்திதயக மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி இயக்குதளம் ( e-book readers ) சந்வதயில் 

கிவடக்கின்றன. இவவ மின்னூல் வொசிப்புக்தகன்தற சிறப்பொகத் தயொொிக்கப்பட்ட 

வொசிப்புக்கருவிகளொகும்.  பயனொளர் விருப்பத்திற்தகற்ப சந்வதயில் அவற்வற வொங்கிக் 

தகொள்ளலொம். அவற்றுள் சிலவற்வற அட்டவவணயில் கொணலொம். ததொழில்நுட்ப 

மொற்றங்களுக்தகற்ப தற்தபொது மின்னூல் வொசிப்புக்கருவி (e-book readers ) தன்வமயுடன் 

தசர்ந்த அட்வட கருவிகளொகவும் (Tablets) இவ்வவக கருவிகள் தசயல்படுகின்றன. 

 

4.0 ஆசிொியர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கு  உதவும் புக் கிொிதயட்டர் ( Book Creator ) எனும் 

அட்வடச் தசயலி 
புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator), கடந்த ஜனவொி 21-23 வவர நவடதபற்ற British 

Educational Training and Technology Show (BETT) விருதளிப்பில், மிகச் சிறந்த கல்வியியல் 

தசயலிக்கொன விருவதப் தபற்றுள்ளது.  [ Book Creator was chosen as the Best Educational 

App at the 2015 BETT Awards ] புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator), மிக எளிய வவகயில் மின்னூல் 

உருவக்க வவகதசய்யும் அட்வடக் கணினிக்குொிய தசயலியொகும். இச்தசயலிவயப் பயன்படுத்தி 

மொணவர்களும் ஆசிொியர்களும் மின்னூல் உருவொக்கும் இடுபணிகளில் ஈடுபட்டு ஆக்கத்திறவன 
தவளிப்படுத்த வொய்ப்பளிக்கிறது. அவ்வொறு மின்னூலொகத் தயொொிக்கப்பட்டவவ ஐ-புக் (iBook) 

தமன்தபொருள் வழி வொசிக்கவும் ஐ-மின்னூற்கிடங்கில் (iBookstore) பதிப்பிக்கவும் முடியும்.   

புக் கிொிதயட்டர் (Book Creator) ஒரு அடிப்பவட மின்னூல் உருவொக்கத்திற்கு உகந்த 

தசயலியொகக் கருதப்படுகிறது. இவதப்  பயன்படுத்தி பள்ளி அளவிளொன கல்வி ததொடர்பொன 

இடுபணிகள் அல்லது மின்னூல் தயொொிப்புத் திட்டங்கவள தமற்தகொள்ளலொம். இச்தசயலி 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின்னூல் கட்டவமப்வபயும் வடிவவமப்பவயயும் தகொண்டவவ. மின்னூல் 

எழுத்தொளர் முழு சுதந்திரத்துடன் வடிவவமப்வபத் ததர்ந்ததடுக்கவும், அவ்வொறு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டவவ எந்த இடத்தில் எழுத்துப்படிவம் இருக்கதவண்டும் அல்லது 
இலக்கப்படங்கள் நிவலநிறுத்தப் படதவண்டும் என்பவதயும் முடிவு தசய்வொர். 
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ஆப்பிளின் அட்வடக்கணினி (iPad) பயன்படுத்திதய புக் கிொிதயட்டர் மூலம் மின்னூல் 

வடிவிலும் பி.டி.எஃப் (PDF) வடிவிலும் சிறந்த பதிப்வப தவளிக்தகொணர முடியும். இதற்கு தமக்-

புக் (MacBook) மற்றும் ஐ-புக் எழுத்தர் (iBook Author) ததவவயில்வல. இதில் கொணப்படும் 

அத்தவன வசதிகளும் புக் கிொிதயட்டர் தசயலியில் இல்லொவிட்டொலும் ஒரு நல்ல மின்னூல் 
உருவொக்க, இச்தசயலி தபொதுமொனது.  

 

4.2  புக்- கிொிதயட்டர் ( Book Creator ) : ஐ-தபட் (iPad) அட்வட வழி ஐ-தபட்     

       (iPad) அட்வடக்தகன்தற உருவொக்கப்படும் மின்னூல் தசயலி 

மிக அழகொன மின்னூல்கள் சில நிமிடங்களில் வடிவவமக்கப்படுகின்றன. 

பதிப்பிக்கப்பட்டவவ ஐ-புக்(iBook) மூலம் வொசிக்கவும், நண்பர்களுக்கு அனுப்பவும், ஐ-

மின்னூற்கிடங்கில் (iBookstore) தசமிக்கவும் முடிகிறது. இதன் அசல் (இலவசமற்ற) 

தசயலிவயக் தகொண்டு தநர்த்தியொன, உள்ளுணர்வு மிகுந்த, அழகொன சின்னஞ்சிறு கவத 

மின்னூல்கள் தமிழில் உருவொக்க முடியும். குறும்வொசகங்கள், தபொன்தமொழிகதளொடு அதவன 

தமருகூட்ட இலக்கப்படங்களுடன் அடங்கிய மின்னூல்கள் இனி பதிப்பிக்கப்படும். தமலும், 

படங்களுடன், தசயல்முவறக் கொட்சிகளுடன் அடங்கிய கொதணொளி, குரல்பதிவு என பல்லூடக 

மின்னூல்கள் கல்வியுலகில் தபரும் புரட்சிவய ஏற்படுத்த முடியும். கல்வி ததொடர்பொன 

மின்னூல்கவளப் பள்ளியிலும், அன்றொடத் ததவவகளுக்கு உதவும் மின்னூல்கவள 

இல்லத்திலும் உருவொக்க உகந்தது இச்தசயலியொகும்.  

  

 

 

4.3  மின்னூல்கள் : விவளபயன்மிக்க மொற்றங்கள் 

மின்னூல்கள் விவளபயன்மிக்க மொற்றங்கவள கல்வியுலகில் ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பதில் 
மொறுபட்ட கருத்திருக்க முடியொது. அவற்வறப் பரந்துபட்ட தகொணங்களில் தநொக்கும்தபொது 

கிவடக்கப்தபற்ற கூறுகளில் சிலவற்வறக் கொண்தபொம்: 

 ஆர்வமுள்ள ஆசிொியர்கள் தமிழ்தமொழி மின்னூல்கள் உருவொக்க முடியும் 
 வகுப்பவறயில் மின்னூல்கள் தகவல் கருவூலமொய்ச் தசயல்பட வழிவகுக்கிறது 
 மின்னூல்கள் அச்சு நூல்களுக்கு மொற்று வடிவொகவும் மொணவர்களுக்கு வொசிப்பின் 

எல்வலகவளக் கடந்து தசல்லவும் உதவுகிறது 
 மின்னூல் வொசிப்பில் அதன் எழுத்துருவின் அளவவ மொற்றவும் ததளிவம்சத்வத 

நிர்ணயிக்கவும் வவகதசய்கிறது 
 பல்கவலக்கழக நூலகங்கள் தற்தபொது மின்னூல்கள் தபறவும் வவக தசய்கின்றன; 

இனி தமிழ் மின்னூல்கள் அவற்றில் இடம்தபறும் கொலம் தவகுதூரமில்வல எனலொம் 
  ஐப்பர்லிங்கிங் வழி (via hyperlinking) மின்னூல்கள் மிக எளிதொக தகவல் தரவுகளொகப் 

பத்திரப்படுத்த ஏதுவொகிறது 
 மின்னூல்கள் கணினிகளின் வழி தசயல்பட வல்லன; குறிப்பிட்டுக் கூறுவகயில் அவவ 

திறன்தபசி, அட்வடக் கணினி தபொன்ற வகயடக்கக் கருவிகளில் புலங்குவற்கு ஏதுவொக 

வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளன, எ.கொ: கின்டல் மின்னூல் வொசிப்புக் கருவி 

  மின்னூல் பயன்பொடு ‘பசுவம தகவல் ததொழில்நுட்ப’ முயற்சிக்கு உதவுகிறது 

 மின்னூல்களின் கனமின்வம- அவனத்து மின்னூல்கவளயும் ஒதர கருவியில் தசமிப்புக் 

கிடங்கில் வவத்து எங்கு தவண்டுமொனொலும் தகொண்டு தசல்லலொம் 
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4.3  மின்னூல்கள் : விவளபயன்மிக்க மொற்றங்கள் 

மின்னூல்கள் விவளபயன்மிக்க மொற்றங்கவள கல்வியுலகில் ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பதில் 
மொறுபட்ட கருத்திருக்க முடியொது. அவற்வறப் பரந்துபட்ட தகொணங்களில் தநொக்கும்தபொது 

கிவடக்கப்தபற்ற கூறுகளில் சிலவற்வறக் கொண்தபொம்: 

 ஆர்வமுள்ள ஆசிொியர்கள் தமிழ்தமொழி மின்னூல்கள் உருவொக்க முடியும் 
 வகுப்பவறயில் மின்னூல்கள் தகவல் கருவூலமொய்ச் தசயல்பட வழிவகுக்கிறது 
 மின்னூல்கள் அச்சு நூல்களுக்கு மொற்று வடிவொகவும் மொணவர்களுக்கு வொசிப்பின் 

எல்வலகவளக் கடந்து தசல்லவும் உதவுகிறது 
 மின்னூல் வொசிப்பில் அதன் எழுத்துருவின் அளவவ மொற்றவும் ததளிவம்சத்வத 

நிர்ணயிக்கவும் வவகதசய்கிறது 
 பல்கவலக்கழக நூலகங்கள் தற்தபொது மின்னூல்கள் தபறவும் வவக தசய்கின்றன; 

இனி தமிழ் மின்னூல்கள் அவற்றில் இடம்தபறும் கொலம் தவகுதூரமில்வல எனலொம் 
  ஐப்பர்லிங்கிங் வழி (via hyperlinking) மின்னூல்கள் மிக எளிதொக தகவல் தரவுகளொகப் 

பத்திரப்படுத்த ஏதுவொகிறது 
 மின்னூல்கள் கணினிகளின் வழி தசயல்பட வல்லன; குறிப்பிட்டுக் கூறுவகயில் அவவ 

திறன்தபசி, அட்வடக் கணினி தபொன்ற வகயடக்கக் கருவிகளில் புலங்குவற்கு ஏதுவொக 

வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளன, எ.கொ: கின்டல் மின்னூல் வொசிப்புக் கருவி 

  மின்னூல் பயன்பொடு ‘பசுவம தகவல் ததொழில்நுட்ப’ முயற்சிக்கு உதவுகிறது 

 மின்னூல்களின் கனமின்வம- அவனத்து மின்னூல்கவளயும் ஒதர கருவியில் தசமிப்புக் 

கிடங்கில் வவத்து எங்கு தவண்டுமொனொலும் தகொண்டு தசல்லலொம் 
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5.0 முடிவுவர 

கல்வியுலகில் இலத்திரனியல் தசல்தநறி பல மொற்றங்கவள ஒவ்தவொரு நொளும் தகொண்டு 
வந்து தகொண்டிருக்கின்றன. மின்னூல்கள் விவளபயன்மிக்க மொற்றங்கவள கல்வியுலகில் 

ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்பதில் மொறுபட்ட கருத்திருக்க முடியொது. இந்தத் தகவல் 

ததொழில்நுட்ப மொற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மின்னூல் உருவொக்கத்திற்கும் தபரும் 
பங்களிப்பு தசய்கின்றன. அட்வடக் கணினி, திறன்தபசி தபொன்ற வகயடக்கக் கருவிகளில் 

மின்னூல்களின் உருவொக்கமும் வொசிப்பும் அதிகொித்து வருகிறது. இருப்பினும் இந்த 

மொற்றங்களில் தமிழ் மின்னூல்களின் உருவொக்கமும் பங்களிப்பும் தபொதிய ஊக்கத்வதக் 
தகொணரவில்வல. இந்நிவல மொற தன்னொர்வளர்கள் தமிழ் மின்னூல் உருவொக்கும் திட்டத்தில் 

ஈடுபொடுகொட்ட தவண்டும். தமொழி சொர்ந்த துவறகளில் பணியொற்றும் ஆசிொியர்கள், 

ததொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் துவணயுடன் இத்தவகய முயற்சிக்கு முவனப்புக் கொட்ட தவண்டும்.  

கற்றல் கற்பித்தலுக்கு உகந்த தமிழ் மின்னூல்கள் மிகக் குவறவு என்கிற நிவலவம மொற்றம் 
கொணவும் துவறசொர்ந்தொ தமிழ் மின்னூல்கள் உருவொக்கம் தபறவும் ஆசிொியர்களின் இத்தவகய 
‘ததொழில்நுட்ப தமனக்தகடல்’  தகுந்த பலனளிக்க தவண்டும் என்பதத கட்டுவரயொளர் 

விவழகின்றொர்.   

துவண தசய்த வவலதளங்கள்: 
 

1. http://www.widbit.com 
2. http://ascilite.org.au/conferences/sydney10/procs/Cclark-full.pdf 
3. http://stevejobsschoolsneek.nl/home/ 
4. http://thinkingmachine.pbworks.com/w/page/22187720/Think-Social-Networking-for-

Education 
5. http://www.maclife.com/article/news/dutch_steve_jobs_schools_use_ipads_replace_tradition

al_schools 
6. http://blog.ravidreams.net/cc-by-sa-3-0/ 
7. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
8. http://www.redjumper.net/bookcreator/education/ 
9. http://www.epubfilereader.com 
10. http://daveshortreed.com/book-creator/ 
11. http://ebooks-software-review.toptenreviews.com/ 
12. http://reviews.cnet.com/8301-18438_7-20010547-82/how-to-self-publish-an-ebook/ 
13. http://teacherstech.net/?p=8275 
14. http://edutech4teachers.edublogs.org/2013/08/19/book-creator-app/ 
15. http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/introduction-to-e-books 

 

 

குறுஞ்தசயலி வடிவவமத்தல், வொட்ஸ்அப், விவரவுத் துலங்கல் குறிமுவற 
வழிக் கற்பித்தல் 

தகொவிந்தசொமி சந்தன்ரொஜ் 
தமிழ் விொிவுவரயொளர் (பகுதி தநரம்), சிம் பல்கவலக் கழகம், 

தமிழொசிொியர் 
பயொ தலபொ தமத்தடிஸ்ட் தபண்கள் உயர்நிவலப்பள்ளி, சிங்கப்பூர் 

 தகவல் ததொடர்புத் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சியொல் வளர்ந்த நொடுகளிலும் வளரும் 
நொடுகளிலும் தபரும்பொன்வமயொதனொர் நுண்ணறிவுத் திறன் வொய்ந்த வகத்ததொவலதபசிகவளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர்.  மொணவவர வமயமொகக் தகொண்ட கற்பித்தல் கல்வியின் தநொக்கொக 
அவமயப்தபற்ற 21-ஆம் நூற்றொண்டில் சூட்டிவகப் தபசிகள் எனவும் அவழக்கப்படும் 
நுண்ணறிவுத் திறன் வொய்ந்த வகத்ததொவலதபசிகளின் பயன்பொட்வட ஒதுக்குவது கல்வியின் 
தநொக்கத்திற்கு முரண்பட்டதொகவும் கருதப்பட வொய்ப்புள்ளது.  கணினி, புவகப்படக் கருவி, 

ஒளிப்படக் கருவி, ஒலிப்பதிவுக் கருவி, இவணய வசதிகள் என அவனத்வதயும் ஒருங்தக 

தகொண்டுள்ள இன்வறய சூட்டிவகப் தபசிகளில்தொன் பள்ளி, கல்லூொி, பல்கவலக்கழக 

மொணவர்கள் தங்களின் தபரும்தபொழுவதக் கழிக்கின்றனர். இவவதய இன்வறய மனித 
வொழ்வியல் இயங்கும் மந்திரத் தளமொகக் கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், இம்மந்திரத் தளம் 

தகவல்கவளத் ததடிச் தசன்று அறிந்து தகொள்ளும் நிவலவய மொற்றியுள்ளது.  தகவல்கள் யொவும் 
நம் உள்ளங்வகயில் தொமொக வந்து அமர்ந்துதகொள்ளுமொறும் நம் கவனத்வத ஈர்க்கும் வண்ணம் 
ஒலிக் கவன ஈர்ப்பு (Audio alerts), அச்சுக் கவன ஈர்ப்பு தபொன்ற வழிகளில் தசயல்படவும் 

ஏதுவொகச் சூட்டிவகப் தபசிகள் மந்திரம் புொிகின்றன.  இத்தவகய சூட்டிவகப் தபசிகளில் தகவல் 
தபொதிக் குறும்தபட்டகங்களொக, தகவல் ததொடர்புக் களங்களொக, கற்றல் கற்பித்தல் வளங்களொக, 

தசயலிகளொகக் குறுஞ்தசயலிகள் உலொ வருகின்றன.  அவற்தறொடு ஜப்பொனில் வொகனத் 
தயொொிப்புப் பட்டவறகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட விவரவுத் துலங்கல் குறிமுவறயும் (Quick 

Response Code) இன்வறய தகவல் பொிமொற்றத்தில் தபருமளவில் பயன்படுத்தப்படுவதொல் 

அதவனயும் கற்றல் கற்பித்தலில் இவணப்பது கற்றவல இனிவமயொக்கும் என்பதில் 
ஐயமில்வல. 

தமிழ்தமொழிக் கற்பித்தலில் குறுஞ்தசயலிகளின் பங்கு அளவிடற்கொியது.  ஆசிொியர்கள் 
தமொழிக்கூறுகள், இலக்கிய, இலக்கணக் கூறுகவளக் கற்பித்தல் தநொக்கிலும் தத்தம் 

மொணவர்கள் தன்னிச்வசயொகக் கற்கும் வவகயில் அவர்களின் திறனுக்கும், தசயல்பொட்டிற்கு 

ஏற்பவும் தபொருத்தமொன குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமக்க முடியும். இவணயப் பக்கங்கள், 

இவணயப் பக்கச் சிறு தசயலிகள் (Widgets) தபொன்றவற்வற வடிவவமப்பது தபொன்தற 

குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமத்தலும் எளிவமயொனது. மொணவர்கள் சூட்டிவகப் தபசி வொயிலொக 
தமொழிவயக் கற்றுக்தகொள்வதற்குப் தபொருத்தமொன கற்றல் வளம்தபொதிக் 
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குறுஞ்தசயலி வடிவவமத்தல், வொட்ஸ்அப், விவரவுத் துலங்கல் குறிமுவற 
வழிக் கற்பித்தல் 

தகொவிந்தசொமி சந்தன்ரொஜ் 
தமிழ் விொிவுவரயொளர் (பகுதி தநரம்), சிம் பல்கவலக் கழகம், 

தமிழொசிொியர் 
பயொ தலபொ தமத்தடிஸ்ட் தபண்கள் உயர்நிவலப்பள்ளி, சிங்கப்பூர் 

 தகவல் ததொடர்புத் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சியொல் வளர்ந்த நொடுகளிலும் வளரும் 
நொடுகளிலும் தபரும்பொன்வமயொதனொர் நுண்ணறிவுத் திறன் வொய்ந்த வகத்ததொவலதபசிகவளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர்.  மொணவவர வமயமொகக் தகொண்ட கற்பித்தல் கல்வியின் தநொக்கொக 
அவமயப்தபற்ற 21-ஆம் நூற்றொண்டில் சூட்டிவகப் தபசிகள் எனவும் அவழக்கப்படும் 
நுண்ணறிவுத் திறன் வொய்ந்த வகத்ததொவலதபசிகளின் பயன்பொட்வட ஒதுக்குவது கல்வியின் 
தநொக்கத்திற்கு முரண்பட்டதொகவும் கருதப்பட வொய்ப்புள்ளது.  கணினி, புவகப்படக் கருவி, 

ஒளிப்படக் கருவி, ஒலிப்பதிவுக் கருவி, இவணய வசதிகள் என அவனத்வதயும் ஒருங்தக 

தகொண்டுள்ள இன்வறய சூட்டிவகப் தபசிகளில்தொன் பள்ளி, கல்லூொி, பல்கவலக்கழக 

மொணவர்கள் தங்களின் தபரும்தபொழுவதக் கழிக்கின்றனர். இவவதய இன்வறய மனித 
வொழ்வியல் இயங்கும் மந்திரத் தளமொகக் கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. தமலும், இம்மந்திரத் தளம் 

தகவல்கவளத் ததடிச் தசன்று அறிந்து தகொள்ளும் நிவலவய மொற்றியுள்ளது.  தகவல்கள் யொவும் 
நம் உள்ளங்வகயில் தொமொக வந்து அமர்ந்துதகொள்ளுமொறும் நம் கவனத்வத ஈர்க்கும் வண்ணம் 
ஒலிக் கவன ஈர்ப்பு (Audio alerts), அச்சுக் கவன ஈர்ப்பு தபொன்ற வழிகளில் தசயல்படவும் 

ஏதுவொகச் சூட்டிவகப் தபசிகள் மந்திரம் புொிகின்றன.  இத்தவகய சூட்டிவகப் தபசிகளில் தகவல் 
தபொதிக் குறும்தபட்டகங்களொக, தகவல் ததொடர்புக் களங்களொக, கற்றல் கற்பித்தல் வளங்களொக, 

தசயலிகளொகக் குறுஞ்தசயலிகள் உலொ வருகின்றன.  அவற்தறொடு ஜப்பொனில் வொகனத் 
தயொொிப்புப் பட்டவறகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட விவரவுத் துலங்கல் குறிமுவறயும் (Quick 

Response Code) இன்வறய தகவல் பொிமொற்றத்தில் தபருமளவில் பயன்படுத்தப்படுவதொல் 

அதவனயும் கற்றல் கற்பித்தலில் இவணப்பது கற்றவல இனிவமயொக்கும் என்பதில் 
ஐயமில்வல. 

தமிழ்தமொழிக் கற்பித்தலில் குறுஞ்தசயலிகளின் பங்கு அளவிடற்கொியது.  ஆசிொியர்கள் 
தமொழிக்கூறுகள், இலக்கிய, இலக்கணக் கூறுகவளக் கற்பித்தல் தநொக்கிலும் தத்தம் 

மொணவர்கள் தன்னிச்வசயொகக் கற்கும் வவகயில் அவர்களின் திறனுக்கும், தசயல்பொட்டிற்கு 

ஏற்பவும் தபொருத்தமொன குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமக்க முடியும். இவணயப் பக்கங்கள், 

இவணயப் பக்கச் சிறு தசயலிகள் (Widgets) தபொன்றவற்வற வடிவவமப்பது தபொன்தற 

குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமத்தலும் எளிவமயொனது. மொணவர்கள் சூட்டிவகப் தபசி வொயிலொக 
தமொழிவயக் கற்றுக்தகொள்வதற்குப் தபொருத்தமொன கற்றல் வளம்தபொதிக் 
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குறும்தபட்டகங்களொகக் குறுஞ்தசயலிகள் திகழ முடியும். ஆசிொியர்கள் ததொழில்நுட்ப 
வல்லுனர்களொக இருக்க தவண்டிய அவசியமில்வல.  ஆனொல் அதத சமயத்தில் 
குறுஞ்தசயலிகளில் தகவல்கள் அவமக்கப்படும் விதங்கவளயும், கற்றல் கற்பித்தலுக்கு 

ஏற்றவொறு தகவல்கவள கட்டவமத்து இவணத்தவலயும் பற்றிய புொிந்துணர்வவப் தபற்றிருக்க 
தவண்டும்.  குறுஞ்தசயலி ததொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் அத்தகவல்கள் ததொழில்நுட்பக் களத்தில் 
இயங்கும்தபொது எவ்வொறு மொற்றியவமக்கப்படலொம் என்பதற்கொன ஆதலொசவனகவள 
வழங்குவர். அவ்வவகயில் மரபுத்ததொடர், இவணதமொழிகள், பழதமொழிகள், திருக்குறள், 

எழுத்து, தசொல், புணர்ச்சியிலக்கணம், வொக்கியம் அவமத்தல், இலக்கியம் ததொடர்பொன 

வளங்களும் பயிற்சிகளும் குறுஞ்தசயலிகளொக வடிவவமக்கப்படலொம். தமொழிவயச் 
தசம்வமயொகப் பயன்படுத்துவது ததொடர்பொக மொணவர்கள் அறிந்துதகொள்ள தவண்டிய 
தகவல்கள், வழிகொட்டுதல்கதளொடு குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமத்தல் எளிவம என்பவத 

ஆசிொியர்கள் புொிந்துதகொள்வது அவசியமொகும்.  

குறுஞ்தசயலி வடிவவமத்தலில் படிநிவலகள் 

படிநிவல 1: தநொக்கத்வதத் தீர்மொனித்தல் 

சிறு எண்ணப்தபொறிதய எந்த ஒரு தபொிய திட்டத்திற்கும் அடிப்பவடயொகும். 
குறுஞ்தசயலியின் ஒட்டுதமொத்த அவமப்வப விளக்கமொக ஆரொயும் முன் அவத உருவொக்க 
தவண்டியதன் தநொக்கத்வதத் துல்லியமொகத் தீர்மொனிக்க தவண்டும். ஆசிொியர்கள் பள்ளி 
மொணவர்களுக்குக் கற்றல் கற்பித்தல் ததொடர்பொ குறுஞ்தசயலிகவள உருவொக்குவதற்கு 
முன்பொக அவர்கள் தமிழ் கற்றலில் எதிர்தநொக்கும் பிரச்சவனகவளயும் அவற்றின் 
தன்வமவயயும் நன்கு அறிந்திருக்க தவண்டும்.  தமலும்,  உருவொக்கப்படும் குறுஞ்தசயலி 

எத்தவகய பிரச்சவனகளுக்குத் தீர்வொகும்? அது எவ்வொறு மொற்றத்வத ஏற்படுத்தும்?, 

எத்தவகய பலன்கள் விவளயும்? என்பவதயும் கணிக்க தவண்டும் என்பனவற்வற 

வகுத்துக்தகொள்ள தவண்டியது அவசியமொகும். ஏதனனில்  பள்ளித் தவலவமயிடம் அனுமதி 
தபற தமற்கூறப்பட்டவவ ததொடர்பொன ததளிவவ ஆசிொியர்கள் தபற்றிருக்க தவண்டும்.  

 

                   ததளி   வொன தநொக்கம் 




                 ததளிவற்ற தநொக்கம் 
 

படிநிவல 2: வழங்கன் (Server), இயங்குதளத் ததர்வும் 

ததொடக்கம் 

  

 

 

(Selection of Processor), நிதி ஆதரவும் (Financial Support)  

 ஆசிொியர்கள் உருவொக்கும் குறுஞ்தசயலிக்கொன தகவல்கள் எந்தத் தகவல் வழங்கனில் 
(Data Server) தசமித்து வவக்கப்பட்டு வழங்கப்படப் தபொகிறது என்பவத உறுதி தசய்ய 

தவண்டும்.  ஏதனனில் பள்ளிக்கொன வழங்கவனதயொ (School Server) கல்வி அவமச்சின் 

வழங்கவனதயொ (MOE Server), பல்கவலக் கழகத்தின் தகவல் வழங்கவனதயொ (University 

Server) பயன்படுத்துவதற்கு தற்தபொது வொய்ப்பில்வல. அதற்குக் கொரணம் இத்தவகய 

குறுஞ்தசயலிகள் தவளிநிறுவனங்களொதலொ தனி நபரொதலொ உருவொக்கப்படுவதொல் 
பொதுகொப்புக் கருதி அவவ தமற்கூறப்பட்ட வழங்கனில் பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படுவதில்வல.  ஆவகயொல் இவணயப் பக்க தசவவ வழங்கும் முதன்வம 
வழங்கனில் (Home Server) ஆண்டு வொடவகக்குத் தகவல்கவளச் தசமித்து வவத்துக் தகொள்வது 

எளிதொகும்.  ஆகதவ, குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கும் ததொழில்நுட்ப நிறுவனத்திடம் 

ஆசிொியர்கள் முன்கூட்டிதய ததொிவிக்க தவண்டும். 
 

     அடுத்ததொகக் குறுஞ்தசயலி எத்தவகய தளத்தில் இயங்கவுள்ளது என்பவதயும் 
ஆசிொியர்கள் தீர்மொனிக்க தவண்டும்.  அதற்கு மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் சூட்டிவகப் 
தபசிகவளதயொட்டிய தகவல்கவளச் தசகொிக்க தவண்டும். பள்ளியில் உள்ள அவனத்துத் 
தமிழ் மொணவர்களும் ஒதர இயங்குதளத்தில் தசயல்படும் சூட்டிவகப் தபசிகவளப் 
பயன்படுத்த வொய்ப்பில்வல.  எனினும் தபரும்பொன்வமயொன மொணவர்களின் 
பயன்பொட்வடக் கருத்திற்தகொண்டு இயங்குதளத்வத முடிவு தசய்ய தவண்டும்.   ஆப்பிள் 
நிறுவனத் தயொொிப்பு மின் பலவககளிலும் (iPad), சூட்டிவகப் தபசிகளிலும் ஐ.ஓ.எஸ் 

எனும் இயங்குதளமும், சொம்சுங், தேச்.டி.சி தபொன்ற பல்தவறு சூட்டிவகப் தபசிகளில்  

ஆண்ட்ரொய்டு இயங்குதளமும், தநொக்கியொ, எல்.ஜி தபொன்ற சூட்டிவகப் தபசிகளில் 

விண்தடொஸ் இயங்குதளமும் உள்ளன.  
 

மொணவர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சூட்டிவகப் தபசிகளின் இயங்குதளத்திற்கு ஏற்பக் 
குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்குவவத முடிவு தசய்ய தவண்டும்.  பின்பு, அவத உருவொக்குவதற்குத் 

ததவவயொன ததொழில்நுட்பத்வத வழங்கும் நிறுவனங்கவள அவடயொளங் கொண தவண்டும்.  
சிங்கப்பூர், இந்தியொ, இலங்வக தபொன்ற நொடுகளில் தமிழ் தபசும் ததொழில்நுட்ப 

வல்லுனர்கவளக் தகொண்ட நிறுவனத்வதத் ததர்ந்ததடுப்பது ததவவயற்ற கொலவிரயத்வதயும் 
குழப்பத்வதயும் மனஉவளச்சவலயும் தவிர்க்க உதவும்.  

 

தபொதுவொக ஆண்ட்ரொய்டு, விண்தடொஸ் இயங்குதளத்திற்கொன குறுஞ்தசயலிகள் 

தயொொிப்புச் தசலவு சற்றுக் குவறவொகும். ஆசிொியர்கள் குறுஞ்தசயலிகள் உருவொக்கத்திற்கொன 
தநொக்கத்திவன வவரயறுத்துக்தகொள்ளவும் அவவ கற்றலில் பயன்படும் விதத்வதயும் நன்கு 
புொிந்துதகொள்ள இலவசமொகக் கிவடக்கும் தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகவளப் பயன்படுத்திப் பொர்க்க 
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(Selection of Processor), நிதி ஆதரவும் (Financial Support)  

 ஆசிொியர்கள் உருவொக்கும் குறுஞ்தசயலிக்கொன தகவல்கள் எந்தத் தகவல் வழங்கனில் 
(Data Server) தசமித்து வவக்கப்பட்டு வழங்கப்படப் தபொகிறது என்பவத உறுதி தசய்ய 

தவண்டும்.  ஏதனனில் பள்ளிக்கொன வழங்கவனதயொ (School Server) கல்வி அவமச்சின் 

வழங்கவனதயொ (MOE Server), பல்கவலக் கழகத்தின் தகவல் வழங்கவனதயொ (University 

Server) பயன்படுத்துவதற்கு தற்தபொது வொய்ப்பில்வல. அதற்குக் கொரணம் இத்தவகய 

குறுஞ்தசயலிகள் தவளிநிறுவனங்களொதலொ தனி நபரொதலொ உருவொக்கப்படுவதொல் 
பொதுகொப்புக் கருதி அவவ தமற்கூறப்பட்ட வழங்கனில் பயன்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படுவதில்வல.  ஆவகயொல் இவணயப் பக்க தசவவ வழங்கும் முதன்வம 
வழங்கனில் (Home Server) ஆண்டு வொடவகக்குத் தகவல்கவளச் தசமித்து வவத்துக் தகொள்வது 

எளிதொகும்.  ஆகதவ, குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கும் ததொழில்நுட்ப நிறுவனத்திடம் 

ஆசிொியர்கள் முன்கூட்டிதய ததொிவிக்க தவண்டும். 
 

     அடுத்ததொகக் குறுஞ்தசயலி எத்தவகய தளத்தில் இயங்கவுள்ளது என்பவதயும் 
ஆசிொியர்கள் தீர்மொனிக்க தவண்டும்.  அதற்கு மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் சூட்டிவகப் 
தபசிகவளதயொட்டிய தகவல்கவளச் தசகொிக்க தவண்டும். பள்ளியில் உள்ள அவனத்துத் 
தமிழ் மொணவர்களும் ஒதர இயங்குதளத்தில் தசயல்படும் சூட்டிவகப் தபசிகவளப் 
பயன்படுத்த வொய்ப்பில்வல.  எனினும் தபரும்பொன்வமயொன மொணவர்களின் 
பயன்பொட்வடக் கருத்திற்தகொண்டு இயங்குதளத்வத முடிவு தசய்ய தவண்டும்.   ஆப்பிள் 
நிறுவனத் தயொொிப்பு மின் பலவககளிலும் (iPad), சூட்டிவகப் தபசிகளிலும் ஐ.ஓ.எஸ் 

எனும் இயங்குதளமும், சொம்சுங், தேச்.டி.சி தபொன்ற பல்தவறு சூட்டிவகப் தபசிகளில்  

ஆண்ட்ரொய்டு இயங்குதளமும், தநொக்கியொ, எல்.ஜி தபொன்ற சூட்டிவகப் தபசிகளில் 

விண்தடொஸ் இயங்குதளமும் உள்ளன.  
 

மொணவர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் சூட்டிவகப் தபசிகளின் இயங்குதளத்திற்கு ஏற்பக் 
குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்குவவத முடிவு தசய்ய தவண்டும்.  பின்பு, அவத உருவொக்குவதற்குத் 

ததவவயொன ததொழில்நுட்பத்வத வழங்கும் நிறுவனங்கவள அவடயொளங் கொண தவண்டும்.  
சிங்கப்பூர், இந்தியொ, இலங்வக தபொன்ற நொடுகளில் தமிழ் தபசும் ததொழில்நுட்ப 

வல்லுனர்கவளக் தகொண்ட நிறுவனத்வதத் ததர்ந்ததடுப்பது ததவவயற்ற கொலவிரயத்வதயும் 
குழப்பத்வதயும் மனஉவளச்சவலயும் தவிர்க்க உதவும்.  

 

தபொதுவொக ஆண்ட்ரொய்டு, விண்தடொஸ் இயங்குதளத்திற்கொன குறுஞ்தசயலிகள் 

தயொொிப்புச் தசலவு சற்றுக் குவறவொகும். ஆசிொியர்கள் குறுஞ்தசயலிகள் உருவொக்கத்திற்கொன 
தநொக்கத்திவன வவரயறுத்துக்தகொள்ளவும் அவவ கற்றலில் பயன்படும் விதத்வதயும் நன்கு 
புொிந்துதகொள்ள இலவசமொகக் கிவடக்கும் தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகவளப் பயன்படுத்திப் பொர்க்க 
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தவண்டும்.  ஆப்பிள் சூட்டிவகப் தபசி, மின் பலவககளில் அறுநூறுக்கும் (600) தமற்பட்ட 

தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆண்ட்ரொய்டு சூட்டிவகப் தபசிகள், 

வகயடக்கக் கணினிகளில் பயன்படும் தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகள் எண்ணிக்வகயில் 
ஆயிரத்திற்கும் (1000) தமற்பட்டு உள்ளன. இவ்வொறு சூட்டிவகப் தபசிகளிலும், மின் 

பலவககளிலும், வகயடக்கக் கணினிகளிலும் பயன்படும் தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகள் 

ஆயிரத்திற்கும் தமல் இருந்தொலும் பலருக்குத் இதன் பயன்பொடுகள் ததொியவருவதில்வல. 
ஆகதவ, ஆசிொியர்கள் தொம் உருவொக்கவுள்ள குறுஞ்தசயலிகவள வடிவவமக்க அவற்வறப் 

பற்றிய முன்னறிவவப் தபற்றிருப்பது அவசியமொகும்.  நிதி உதவி வழங்கும் பள்ளித் 
தவலவமயும் மிகுந்த நம்பிக்வகயுடன் ஆசிொியர்கவள ஊக்குவிக்க முன்வரும்.  ஆசிொியர்கள் 
முழுக்க முழுக்க ததொழில்நுட்ப நிறுவனங்கவளதய நம்பியிருந்தொல் தொங்கள் எதிர்பொர்த்தபடி 
குறுஞ்தசயலிகள் உருவொக முடியொமல் தபொகவும் வொய்ப்புண்டு.  இது கல்லூொி, பல்கவலக் 

கழகங்களில் பணிபுொியும் அவனத்து ஆசிொியர்களுக்கும் தபொருந்தும். குறுஞ்தசயலிகவள 
இவணய வசதி இருக்குமிடங்களில் மட்டும் தசயல்படுமொதறொ இவணய  வசதியின்றிதயொ 
இயங்குமொதறொ வடிவவமக்க முடியும்.  
 
படிநிவல 3: தகவல் உருவொக்குதல்/ததொகுத்தல், வவகப்படுத்துதல்  

 

     குறுஞ்தசயலிக்கொன தகவல்கவள ஆசிொியர் தொதம சுயமொகத் தயொொிக்க தவண்டும் அல்லது 
தவண்டிய தகவல்கவள உருவொக்கியவொின் முவறயொன அனுமதிவயப் தபற்றிருக்க தவண்டும். 
எவ்வளவு தகவல்கள் இடம்தபற தவண்டும் என்பவத உறுதி தசய்து அதற்தகற்றளவு 
தகவல்கவளத் தயொொிக்க அல்லது ததொகுக்க தவண்டும். அவவ தவறுபட்ட தர நிவலகளில் 
உள்ள மொணவர்களும் விரும்பிக் கற்கும்வண்ணம் தபொருத்தமொன தமொழி நிவல, தபொருள் 

நிவலயில் இருக்குமொறும் கற்றலில் மொணவர்கவள எளிவமயிலிருந்து கடின நிவலக்கு இட்டுச் 
தசல்வதற்குத் தகுந்தவொறு இருக்குமொறும் வவகப்படுத்தப்பட தவண்டும். மொணவர்கள் 
சுயமொகக் கற்றுக்தகொள்வதற்கு ஏற்றவொறு தவறுபட்ட தகவல் மூலங்களும் (எழுத்து, படங்கள், 

ஒலி, கொதணொளி, அவசவூட்டப்பட்ட படங்கள்) தசொற்களின் கடின நிவலயும் கருத்து விளக்கமும் 

அவமந்துள்ளனவொ என்பவதயும் உறுதிதசய்ய தவண்டும்.    
 

 வவரயறுக்கப்படும் தகவல்களின் அளவு மொணவர்கள் எவற்வறதயல்லொம் 
அறிந்துதகொள்ள தவண்டும் என்பவதயும் குறுஞ்தசயலியின் அளவவயும் 
தீர்மொனிக்கிறது.    
 

 அவனத்துத் தரநிவலயில் உள்ள மொணவர்களும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் எளிவம, 

சரொசொி, கடினம் ஆகிய நிவலகளுக்கு ஏற்ப வவகப்படுத்துவவதத் ததொகுக்கப்பட்ட 

தகவல்களின் தவறுபட்ட தமொழியவமப்பும் தபொருளவமப்பும் தீர்மொனிக்கின்றன.  

 

 

 

 ததர்ந்ததடுக்கப்படும் தகவல்கள் எளிவமயொன தசொற்கவளயும் தபொதிய 
கருத்துவிளக்கத்வதயும் தகொண்டிருப்பின் மொணவர்கள் தொமொகதவ குறுஞ்தசயலிவயப் 
பயன்படுத்திச் சுயமொகக் கற்றுக்தகொள்ளத் தூண்டப்படுவர்.  

 

 

 

 

 

 

 
படிநிவல 4: தகவல் அகக்கொட்சியொக்கம் (Visually Conceptualizing),  உருவவரவவ (Sketch) 

உருவொக்குதல்  

குறுஞ்தசயலியின் உள்புகு பதிவகப் பக்கம் (Login Page) ததொடங்கி இறுதிப் பக்கம் வவர 

எப்படி அவமய தவண்டும் என்பவத மனத்தினுள் படமொகக் கற்பவன தசய்து 
பொர்த்துக்தகொள்ள தவண்டியது அவசியம்.  தமலும், முகப்புப் பக்கம், முதல் பக்கம், 

இரண்டொம் பக்கம் என பக்கங்களின் எண்ணிக்வகவயயும், அவற்றின் பின்புலப் பக்கத்தின் 

(Background Page) வண்ணம், எழுத்துருவின் அவமப்பு, ஒவ்தவொரு பக்கத்திலும் இடம்தபற 

தவண்டிய எழுத்துத் தகவல்கள், படங்கள், ஒலித் தகவல்கள், கொதணொளிக் கொட்சி, 

அவசவூட்டப்பட்ட படங்கள் என்பவதத் ததவவக்தகற்றவொறு கற்பவனயொக வடிவவமத்துப் 
பின் ஒவ்தவொரு பக்கமொக உருவவரவவத் தயொொிக்க தவண்டும்.   

ஒரு பள்ளியில் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட ஆசிொியர்கள் இருப்பதொல் கூட்டொக வடிவமப்பது 
எளிதொக இருக்கும்.  தகவல்கள் பின்புலப் பக்கத்தின் வண்ணத்தில் நன்கு கொணக்கூடிய 
வண்ணத்தொலும் தபொருத்தமொன எழுத்துருவொலும் அளவொலும் வடிவவமக்கப்பட்டிருக்க 
தவண்டும்.    

ததவவயொன 
தகவல்கள் 

தவறுபட்ட 
தமொழியவமப்பு, 

தபொருளவமப்பு 

   தவறுபட்ட 
தகவல் மூலங்கள், 

எளிவமயொன 
தசொற்கள், 

மொணவர்கள் அறிந்துதகொள்ளும் 

திறன், குறுஞ்தசயலியின் அளவு 

எளிவம, சரொசொி, கடினம் 

சுயவழிக் கற்றல் 

 

       
ததவவக்தகற்ற    
குறுஞ்தசயலி 
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ஒரு பள்ளியில் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட ஆசிொியர்கள் இருப்பதொல் கூட்டொக வடிவமப்பது 
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இவ்வொறு உருவொக்கப்படும் உருவவரவு குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கவுள்ள ததொழில் 
நுட்ப வல்லுனர்களுக்கு அக்குறுஞ்தசயலியின் தநொக்கத்வத எளிதில் ததளிவுபடுத்திவிடும்.  
ஒரு நல்ல ததொடக்கம் பொதி தவவலவய முடித்ததற்கு ஒப்பொகும் என்பது இவ்விடம் மிகவும் 
தபொருந்தும்.  இதனொல் உருவொக்கவுள்ள குறுஞ்தசயலி எவ்வொறு அவமயும், தசயல்படும், 
பயனளிக்கும் என்பவவ அதன் உருவொக்கத்தில் உள்ள அவனவருக்கும் எளிதொகப் புொியும்.  
கொலதொமதம் ஏற்படொதததொடு குழப்பங்கள் ஏற்படுவதும் தவிர்க்கப்படும்.   

 

படிநிவல 5 : தபொருத்தமொன ததொழில் நுட்ப நிறுவனத்வதத்         
ததர்ந்ததடுத்தல்  
 

 தமிழ்க் குறுஞ்தசயலிகள் இன்று சிங்கப்பூர், இந்தியொ, இலங்வக, மதலசியொ, 

இங்கிலொந்து, அதமொிக்கொ, ஆஸ்திதரலியொ தபொன்ற பல நொடுகளில் உள்ள தனிநபர்களொலும் 

ததொழில் நுட்ப நிறுவனங்களொலும் உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன.  அவவ யொவும் தமிழ்தமொழி, 

இலக்கியம், இலக்கணம் தபொன்றவற்வறக் தகொண்ட தகவல் தபட்டகங்களொக 

உருவொக்கப்பட்டு வருகின்றன.  மொணவர்களின் கற்றல் திறனுக்தகற்ப உருவொக்கப்படும் தமிழ்க் 
குறுஞ்தசயலிகவளக் கொண்பது சற்று அொிதொகதவ உள்ளது.  சிங்கப்பூொில் ஒரு சில நிறுவனங்கள் 
மட்டுதம தபொதிய தமிழறிவவயும் ததொழில் நுட்ப வல்லண்வமயயும் தகொண்டு அவ்வொறு 
ததவவக்தகற்றவொறு வடிவவமத்துக்தகொடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன.  ஆதலொல் 
அத்தவகய நிறுவனத்வத அவடயொளங் கண்டு பணிவய ஒப்பவடத்தல் மிகவும் அவசியமொகும்.  
இல்வலதயனில் ஆசிொியர்கதள ததொடர்ந்து விளக்கங்கவளயும் மொற்றங்கவளயும் ததொடர்ந்து 
வழங்க தவண்டிய இக்கட்டொன நிவலக்குத் தள்ளப்பட தநொிடும்.       

  

 

 

படிநிவல 6: தசொதித்துப் பொர்த்தலும் தமம்படுத்துதலும் 

 ஆசிொியர்கள் மிக நுணுக்கமொகத் தகவல்கவள வடிவவமத்துக் தகொடுப்பினும் 
குறுஞ்தசயலி உருவொக்கப்பட்டவுடன் அதற்குொிய இயங்குதளத்திற்கொன தசயலியில் 
(Processor of Operating System) சொிவர இயங்குகின்றதொ என்பவத முதலில் தசொதிக்க 

தவண்டும். 

 மொணவர்கள் தகொண்டுள்ள பல்தவறு திவர அளவுதகொண்ட சூட்டிவகப் தபசிகளிலும் 
சொியொகக் கொண முடிகின்றதொ என்பவதயும் தசொதித்துப் பொர்க்க தவண்டும்.  

 இவணயத் ததொடர்பின்றிதயொ ததொடர்புடதனொ இயங்குகின்றதொ என்பவதயும் சொி 
பொர்க்க தவண்டும்.  

 இவணயத் ததொடர்பின் வழியொக இயங்குவது எனின் அவதப் பள்ளி  

 தமிழ் எழுத்துருக்கள் வடிவம் சிவதயொமல் அவமந்துள்ளனவொ என்பவதயும், எழுத்துப் 

பிவழகள், தமொழிப் பிவழகள், இலக்கணப் பிவழகள், தபொருட்பிவழகள் ஏததனும் 

உள்ளனவொ என்பவதயும் சொி பொர்க்க தவண்டும்.   

 படங்கள், ஒலிக்குறிப்புகள், கொதணொளிக் கொட்சிகள், அவசவூட்டப்பட்ட படங்கள் 

தபொன்றவவ தபொருத்தமொன இடங்களில் சொியொன அளவில் அவமந்துள்ளனவொ 
என்பவதயும் கண்டறிய தவண்டும்.   

 இவற்றில் ஏததனும் குவறகள் இருப்பின் அவற்வறத் ததொகுத்து தவண்டிய 
மொற்றங்கவளக் குறிப்பிட்டுத் ததொழில் நுட்ப வல்லுனர்களிடம் முவறயொகத் ததொிவிக்க 
தவண்டும்.  அவவ சொி தசய்யப்படுகின்றனவொ என்பவத மீண்டும் சொி பொர்க்க 
தவண்டும். 

 இறுதிக் கட்டமொக மொணவர்கள் அவனவவரயும் குறுஞ்தசயலிகவள இறக்கம் தசய்து 
பயன்படுத்திப் பொர்க்கச் தசய்ய தவண்டும்.  அவனத்து மொணவர்களும் தகவல்கவளச் 
சொியொகப் பொர்க்க முடிவவத உறுதி தசய்ய தவண்டும்.  தமலும் மொணவர்கள் 
தொங்களொகதவ எளிதொக அவதப் பயன்படுத்த முடிகிறதொ என்பவதயும் கண்டறிய 
தவண்டும்.  

 மொற்றங்கள் ததவவயிருப்பின் மீண்டும் ததொழில் நுட்ப வல்லுனொின் உதவிவய 
நொடலொம்.     

கற்றல் கற்பித்தலில் குறுஞ்தசயலி, வொட்ஸ்ஆப், விவரவுத் துலங்கல் குறியீடு 

பயொ தலபொ உயர்நிவலப்பள்ளி ஆசிொியர்கள் மொணவர்களுக்கொக மரபுத்ததொடர், 

இவணதமொழி, உவவமத் ததொடர், பழதமொழி, திருக்குறள் ஆகிய பொடப்பகுதிகள் பற்றிய 

விளக்கங்கதளொடும், ததடுதல் வசதிதயொடும் உருவொக்கப்பட்ட PLMGS Tamil என்னும் 
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படிநிவல 6: தசொதித்துப் பொர்த்தலும் தமம்படுத்துதலும் 

 ஆசிொியர்கள் மிக நுணுக்கமொகத் தகவல்கவள வடிவவமத்துக் தகொடுப்பினும் 
குறுஞ்தசயலி உருவொக்கப்பட்டவுடன் அதற்குொிய இயங்குதளத்திற்கொன தசயலியில் 
(Processor of Operating System) சொிவர இயங்குகின்றதொ என்பவத முதலில் தசொதிக்க 

தவண்டும். 

 மொணவர்கள் தகொண்டுள்ள பல்தவறு திவர அளவுதகொண்ட சூட்டிவகப் தபசிகளிலும் 
சொியொகக் கொண முடிகின்றதொ என்பவதயும் தசொதித்துப் பொர்க்க தவண்டும்.  

 இவணயத் ததொடர்பின்றிதயொ ததொடர்புடதனொ இயங்குகின்றதொ என்பவதயும் சொி 
பொர்க்க தவண்டும்.  

 இவணயத் ததொடர்பின் வழியொக இயங்குவது எனின் அவதப் பள்ளி  

 தமிழ் எழுத்துருக்கள் வடிவம் சிவதயொமல் அவமந்துள்ளனவொ என்பவதயும், எழுத்துப் 

பிவழகள், தமொழிப் பிவழகள், இலக்கணப் பிவழகள், தபொருட்பிவழகள் ஏததனும் 

உள்ளனவொ என்பவதயும் சொி பொர்க்க தவண்டும்.   

 படங்கள், ஒலிக்குறிப்புகள், கொதணொளிக் கொட்சிகள், அவசவூட்டப்பட்ட படங்கள் 

தபொன்றவவ தபொருத்தமொன இடங்களில் சொியொன அளவில் அவமந்துள்ளனவொ 
என்பவதயும் கண்டறிய தவண்டும்.   

 இவற்றில் ஏததனும் குவறகள் இருப்பின் அவற்வறத் ததொகுத்து தவண்டிய 
மொற்றங்கவளக் குறிப்பிட்டுத் ததொழில் நுட்ப வல்லுனர்களிடம் முவறயொகத் ததொிவிக்க 
தவண்டும்.  அவவ சொி தசய்யப்படுகின்றனவொ என்பவத மீண்டும் சொி பொர்க்க 
தவண்டும். 

 இறுதிக் கட்டமொக மொணவர்கள் அவனவவரயும் குறுஞ்தசயலிகவள இறக்கம் தசய்து 
பயன்படுத்திப் பொர்க்கச் தசய்ய தவண்டும்.  அவனத்து மொணவர்களும் தகவல்கவளச் 
சொியொகப் பொர்க்க முடிவவத உறுதி தசய்ய தவண்டும்.  தமலும் மொணவர்கள் 
தொங்களொகதவ எளிதொக அவதப் பயன்படுத்த முடிகிறதொ என்பவதயும் கண்டறிய 
தவண்டும்.  

 மொற்றங்கள் ததவவயிருப்பின் மீண்டும் ததொழில் நுட்ப வல்லுனொின் உதவிவய 
நொடலொம்.     

கற்றல் கற்பித்தலில் குறுஞ்தசயலி, வொட்ஸ்ஆப், விவரவுத் துலங்கல் குறியீடு 

பயொ தலபொ உயர்நிவலப்பள்ளி ஆசிொியர்கள் மொணவர்களுக்கொக மரபுத்ததொடர், 

இவணதமொழி, உவவமத் ததொடர், பழதமொழி, திருக்குறள் ஆகிய பொடப்பகுதிகள் பற்றிய 

விளக்கங்கதளொடும், ததடுதல் வசதிதயொடும் உருவொக்கப்பட்ட PLMGS Tamil என்னும் 
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குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கியுள்ளனர். இப்பள்ளி ஆசிொியர்ககள் தற்தபொது தவறு சில 
தமொழிக்கூறுகளுக்கொகவும், தமொழிப்பயிற்சிக்கொகவும் குறுஞ்தசயலி உருவொக்கத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர். குறுஞ்தசயலிவயப் பயன்படுத்தித் தகவல்கவள மொணவர்கள் தொங்களொகதவ 
ததடிக்தகொள்கின்றனர்.  கற்றல் கற்பித்தல் தசயல்பொட்டிற்கு வொட்ஸ்ஆப் எனும் தகவல் 
ததொடர்புக் குறுஞ்தசயலி தமன்தபொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  தவவ்தவறு வவகயிலொன 
தகவல் மூலங்கவள வழங்குவதற்கு உகந்ததொக அவமக்கப்பட்டுள்ள வொட்ஸ்ஆப் சிறந்த கற்றல் 
கற்பித்தல் தளமொக அவமந்துள்ளது.  இத்தளம் தகவல்கவள ஏற்றம் தசய்யவும், மொணவர்கள் 

கற்றுக்தகொள்வதற்குத் ததவவயொன முவறயில் கற்பித்தவல வடிவவமத்துக் தகொள்ளவும், 

மொணவர்கள் தொங்கள் கற்றுக்தகொண்டவத எழுத்துவடிவிலும், ஒலிவடிவிலும், ஒளிவடிவிலும் 

தவளிப்படுத்துவதற்கும் உகந்த முவறயில் அவமந்துள்ளது சொலச் சிறந்ததொகும்.  

ஆசிொியர்கள் மொணவர்களின் கற்றவல மதிப்பீடு தசய்து கருத்துவரக்கவும், சக மொணவர் 

மதிப்பீட்வட நிகழ்த்தவும், குழு மதிப்பீட்வட தமற்தகொள்ளவும் இத்தளம் வொய்ப்பளிக்கிறது. 

கூட்டொக இவணந்து கற்றுக்தகொள்வதற்கும் சுயவழிக் கற்றலுக்கும் இத்தளம் தபருதவி 
புொிகிறது. அத்துடன் பயொ தலபொ பள்ளி மொணவர்களும், சிம் பல்கவலக் கழகத்தில் தமிழ் பயிலும் 

மொணவர்களும் வொட்ஸ்ஆப் மூலமொகக் கற்று வருகின்றனர்.  தற்தபொது விவரவுத் துலங்கல் 
குறியீடு (Quick Response Code)  பரவலொகப் பயன்படுத்தப்படுவதொல் அதவனப் 

பயன்படுத்தியும் தமிழ்தமொழி, இலக்கியம் தபொன்றவவ கற்பிக்கப்படுகின்றன.  இக்குறியீடு 

மொணவர்கள் விவளயொட்டு முவறயில் தமிழ் கற்றுக்தகொள்ளத் தூண்டுகிறது.  தமலும் கற்றல் 
கற்பித்தலில் ஆர்வத்வதத் தூண்டி ஆசிொியர்கவளயும் மொணவர்கவளயும் ஈடுபொட்டுடன் 
தசயல்படத் துவண புொிகிறது.  இவ்வொறு ஆசிொியர்களொல் உருவொக்கப்பட்ட தமிழ்க் 
குறுஞ்தசயலியும், வொட்ஸ்ஆப் தகவல் ததொடர்பு தமன்தபொருள் குறுஞ்தசயலியும், விவரவுத் 

துலங்கல் குறியீடும் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் புதுவமவயயும் இனிவமவயயும் கூட்டி 
நிற்கின்றன.  அவனத்திற்கும் தமலொக வொட்ஸ்ஆப், விவரவுத் துலங்கல் குறியீடு தபொன்றவவ 

இலவசமொகதவ கிவடக்கின்றன. இன்று  சிங்கப்பூர், மதலசியொ தபொன்ற நொடுகளில் தமிழ் 

பயிலும் பள்ளி மொணவர் மட்டுமின்றிக் கல்லூொிகளிலும், பல்கவலக் கழகங்களிலும் இலக்கியம், 

இலக்கணம் பயிலும் மொணவர்களும் இத்தவகய குறுஞ்தசயலிகவளயும் குறியீட்வடயும் நன்கு 
பயன்படுத்துகின்றனர். இதனொல் நவடமுவறதயொடு, தகவல் ததொழில் நுட்பத்ததொடு இவணந்து 

கற்க முடிகிறது. குறுஞ்தசயலியில் உள்ள தமொழிக்கூறுகவள விவரவுத் துலங்கல் 
குறிமுவறவயப் (Quick Response Code) பயன்படுத்திக் கற்றல் நடவடிக்வகவய உருவொக்கி 

மொணவர்களுக்கு வொட்ஸ்ஆப் (Whatsapp) மூலம் கற்பிக்கும்தபொது கற்றல் எளிவமயொகிறது; 

இனிவமயொகிறது; புதுவமயொகிறது; பயனளிக்கிறது.  

 

 

 

மொணவர்கள் தமிழ் கற்றல்- கற்பித்தலில் இவணயதளங்களின் பங்களிப்பு 
எதிர் தகொள்ளதவண்டிய சவொல்கள் 

முவனவர்நொ.ஜொனகிரொமன், தமிழ்த்துவறத்தவலவர், பொரதிதொசன்பல்கவலக்கழகக்கல்லூொி, 
குரும்பலூர், தபரம்பலூர்- 621 107., தமிழ்நொடு, இந்தியொ,janakirambdu@gmail.com 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

 தமிழ்தமொழிவயயும் தமிழ் இலக்கணத்வதயும் உலதகங்குமுள்ள தமிழர்களும் 
தமிழ்நொட்டில் உள்ள தமிழ்மொணவர்களும் பயின்று வருகின்றனர். எளிதொன தமொழி தபொலதொய் 

தமொழியொளருக்குத் தமிழ் ததொன்றினொலும் கற்றுக் தகொள்வதிலும் இலக்கணப்பிவழயின்றி 
தபசுவதிலும் உள்ள இடர்ப்பொடுகள் பல உள்ளன. ஏட்டு வடிவப்பொடங்கள் இன்று கணினி வழி 

ஏற்றம் தபற்று இவணயத்தில் உலொவருகின்றன. கொரணம், அறிவியல் மற்றும் ததொழில் 

நுட்பவளர்ச்சியொகும். எத்தவன தபர் இவணயத்திவனப் பயன்படுத்தி தமிழ் கற்கின்றனர். 

எத்தவன ஆசிொியர்கள் கணினிவயப் பயன்படுத்தி தமிழ் தமொழிவயயும் தமிழ் இலக்கியத்வதயும் 
கற்றுக் தகொடுக்கின்றனர் ஆய்வகயில் அது கணிசமொக உயர்ந்து தகொண்தட வருகிறது எனலொம். 

இலக்கியப்பொடங்கள், பொடல்கள், இலக்கணங்கள், தமொழிச்சிக்கல்கள், 

அருஞ்தசொற்தபொருள்கள், அகரொதிகள், கவலச்தசொல்லொக்கங்கள், வரலொறுகள், அறிஞர்களின் 

வொழ்வில் நிகழ்ந்த சுவவயொன நிகழ்ச்சிகள் தபொன்றன கற்றலில் குறிப்பிடத்தக்கவவயொகும்.   

தமிழ்கியூப்தளம் 

 இத்தளம் தமிழ் எழுத்துக்கவள அடிப்பவட நிவலயிலிருந்து கற்பிக்கின்றது., தமிழ் 

எண்கள், தமிழ்ப் பொடல்கள், தமிழ் மரபுசொர்ந்த கவதகள் பற்றிய பல தகவல்கவளத் தருகின்றன. 

அகரொதிகளும் களஞ்சியங்களும் இவற்றில் இடம் தபறுகின்றன. மரபுசொர்ந்த பயிர்வவககள், 

மலர்கள், தசடிகள், பழக்கவழக்கங்கள் தபொன்றனவற்வற இத்தளத்தில் பயில முடிகின்றது. 

ஐ தலர்ன்தமிழ் 

இந்த வவலத்தளம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமொன ஒன்றொக விளங்குகிறது. இந்த வவலத்தளத்தின் வழி 

பல புதிய நூல்கள் அறிமுகம் தசய்து வவக்கப்தபறுகின்றன. பொரதியொர் பொரதிதொசன் தபொன்ற 

கவிஞர்கவளப் பின்பற்றி தளம் வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மொணவர்கள் தமிழ் கற்றல்- கற்பித்தலில் இவணயதளங்களின் பங்களிப்பு 
எதிர் தகொள்ளதவண்டிய சவொல்கள் 

முவனவர்நொ.ஜொனகிரொமன், தமிழ்த்துவறத்தவலவர், பொரதிதொசன்பல்கவலக்கழகக்கல்லூொி, 
குரும்பலூர், தபரம்பலூர்- 621 107., தமிழ்நொடு, இந்தியொ,janakirambdu@gmail.com 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

 தமிழ்தமொழிவயயும் தமிழ் இலக்கணத்வதயும் உலதகங்குமுள்ள தமிழர்களும் 
தமிழ்நொட்டில் உள்ள தமிழ்மொணவர்களும் பயின்று வருகின்றனர். எளிதொன தமொழி தபொலதொய் 

தமொழியொளருக்குத் தமிழ் ததொன்றினொலும் கற்றுக் தகொள்வதிலும் இலக்கணப்பிவழயின்றி 
தபசுவதிலும் உள்ள இடர்ப்பொடுகள் பல உள்ளன. ஏட்டு வடிவப்பொடங்கள் இன்று கணினி வழி 

ஏற்றம் தபற்று இவணயத்தில் உலொவருகின்றன. கொரணம், அறிவியல் மற்றும் ததொழில் 

நுட்பவளர்ச்சியொகும். எத்தவன தபர் இவணயத்திவனப் பயன்படுத்தி தமிழ் கற்கின்றனர். 

எத்தவன ஆசிொியர்கள் கணினிவயப் பயன்படுத்தி தமிழ் தமொழிவயயும் தமிழ் இலக்கியத்வதயும் 
கற்றுக் தகொடுக்கின்றனர் ஆய்வகயில் அது கணிசமொக உயர்ந்து தகொண்தட வருகிறது எனலொம். 

இலக்கியப்பொடங்கள், பொடல்கள், இலக்கணங்கள், தமொழிச்சிக்கல்கள், 

அருஞ்தசொற்தபொருள்கள், அகரொதிகள், கவலச்தசொல்லொக்கங்கள், வரலொறுகள், அறிஞர்களின் 

வொழ்வில் நிகழ்ந்த சுவவயொன நிகழ்ச்சிகள் தபொன்றன கற்றலில் குறிப்பிடத்தக்கவவயொகும்.   

தமிழ்கியூப்தளம் 

 இத்தளம் தமிழ் எழுத்துக்கவள அடிப்பவட நிவலயிலிருந்து கற்பிக்கின்றது., தமிழ் 

எண்கள், தமிழ்ப் பொடல்கள், தமிழ் மரபுசொர்ந்த கவதகள் பற்றிய பல தகவல்கவளத் தருகின்றன. 

அகரொதிகளும் களஞ்சியங்களும் இவற்றில் இடம் தபறுகின்றன. மரபுசொர்ந்த பயிர்வவககள், 

மலர்கள், தசடிகள், பழக்கவழக்கங்கள் தபொன்றனவற்வற இத்தளத்தில் பயில முடிகின்றது. 

ஐ தலர்ன்தமிழ் 

இந்த வவலத்தளம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமொன ஒன்றொக விளங்குகிறது. இந்த வவலத்தளத்தின் வழி 

பல புதிய நூல்கள் அறிமுகம் தசய்து வவக்கப்தபறுகின்றன. பொரதியொர் பொரதிதொசன் தபொன்ற 

கவிஞர்கவளப் பின்பற்றி தளம் வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 
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சமூகத்ததொடர்புவவலத்தளங்கள் 

பல விதமொன கொட்சி ஊடகங்கள் இதனில் இடம்தபற்றுள்ளன. திருவள்ளுவர் பற்றிய முகப்பில் 

ததொன்றும் இந்ததளம் தமிழ்க்கலொச்சொரத்வதப் பின்பற்றியதொக உள்ளது. முகப்பில் 

தமொழிமொற்றம் தசய்து படிப்பதற்கொன வசதி இதனில் இல்வல. 

தவர்பல்பிளொனட் 

வ.
எ
ண் 

இவண
யதளம் 

ஆசிொி
யர்கள் 
பயன்
பொட்டு
விகித
ம் 

மொணவர்க
ள் 
பயன்பொட்
டுவிகிதம் 

தபொது
மக்கள் 
பயன்ப
ாொட்டு
விகிதம் 

பயன்பொடுதந
ரம் 

தபொழுதுதபொக்
கு 

கல்விசொர்ந்த
வவ 

1. தமிழ்இ
வணய
க்கல்வி
க்கழக
ம் 

85% 70% 60% 2-3 
மணிதநரம் 

குழந்வதப்பொட
ல்கள், 
கவதகள் 

பொடம்சொர்ந்த
வவ 

2. தமிழ்ந
தாஷ
ன் 

50% 40% 45% 1 மணி இல்வல பல்கவலக்கழ
கப்பொடம், 
தமொழிப்பொட
ம் 

3. மதுவர
த்திட்ட
ம் 

90% 90% 90% 3-4 மணி இல்வல தமிழ்இலக்கி
யங்கள் 

4. ஐ 
தலங்கு
தவஜ் 

20% 10% 5% 1 மணி தபொதுப்பொடம் பொரதி, 
பொரதிதொசன் 

5. தவர்ப
ல்பிளொ
னட் 

60% 40% 20% 1 மணி இல்வல தமிழ்தமொழிப்
பொடம் 

6. அகரொ
தித்தள
ங்கள் 

30% 20% 10% 1 மணி இல்வல சிலதமொழிஅக
ரொதிகள், 
விளக்கங்கள் 

7. டிஜிட்
டல்நூ
லகம் 

45% 30% 7% 2 -3 மணி கவத,பொடல்க
ள், 
நவகச்சுவவ 

தபொது, 
கல்விசொர்ந்த
வவ 

8. யூ-
டியூப் 

85% 85% 75% 24 மணி பலதரப்பட்டவ
வா 

தபொது, 
கல்விசொர்ந்த
வவ 

9. தவர்ப்
பிளொ
னட் 

10% 5% 2% 2 மணி தமொழிகற்றல்
தவடிக்வக 

கல்விமற்றும்
பிறசொர்ந்தவ
வா 

 

 

உலகதமங்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கும் தமிழர்கள் அல்லொதவர்களுக்கும் தமிழ் 
தசொல்லிக்தகொடுக்கும் தளமொக இது விளங்குகின்றது. இவணய வழிப்பொடங்கள் இங்கு 

வழங்கப்தபறுகின்றன. வினொக்களுக்குொிய பதில் இங்குகிவடப்பதொல் இது ஒரு உயிரூட்டமொன 

தளமொக விளங்குகிறது எனலொம். தமிழ்மட்டு மன்றி பிறதமொழிகளுக்குொிய கற்றல் தளமொக இது 

விளங்குகிறது. 

முடிவுவர 

1. மொணவர்கள் பலர் இன்று இவணயதளத்வதச் ததடிச் தசன்று படிக்கும் பழக்கத்வதக் 

தகொண்டுள்ளனர். 

2. தபொதுமக்கள் பங்கும் இதில் தபரும் பங்குண்டு. 

3. தமிழ்தமொழிவய வகுப்பவறயில் டிஜிட்டல் முவறயில் கற்றுத்தருவதற்கொன, 

கற்றுக்தகொள்வதற்கொன தநரம் தநருங்கிவிட்டது. 

4. யொப்பிலக்கணம், பகுபத உறுப்பிலக்கணத்வத பிொித்தறிவற்குக் கூட இவணயதளத்தில் 

வசதிவந்தொயிற்று. 

5. அரசின் நவடமுவறயில் மொற்றம் தகொண்டு வந்து டிஜிட்டல் பலவககவள வவத்துப்பொடம் 

கற்றுத்தரும் தவளிநொடுகளில் உள்ள வசதிகள் தபொல் இங்கும் ஏற்படுத்தித்தரல் தவண்டும் 

6.யூ-டியூப் வடிவில் பொடங்கள் மொணவர்களுக்குப்புத் ததழுச்சிவய ஏற்பகுத்துகின்றன. 

7. நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி தனிநபர் முயற்சிகளும் இங்கு பொரொட்டத்தகுந்தனவொகும். 
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உலகதமங்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கும் தமிழர்கள் அல்லொதவர்களுக்கும் தமிழ் 
தசொல்லிக்தகொடுக்கும் தளமொக இது விளங்குகின்றது. இவணய வழிப்பொடங்கள் இங்கு 

வழங்கப்தபறுகின்றன. வினொக்களுக்குொிய பதில் இங்குகிவடப்பதொல் இது ஒரு உயிரூட்டமொன 

தளமொக விளங்குகிறது எனலொம். தமிழ்மட்டு மன்றி பிறதமொழிகளுக்குொிய கற்றல் தளமொக இது 

விளங்குகிறது. 

முடிவுவர 

1. மொணவர்கள் பலர் இன்று இவணயதளத்வதச் ததடிச் தசன்று படிக்கும் பழக்கத்வதக் 

தகொண்டுள்ளனர். 

2. தபொதுமக்கள் பங்கும் இதில் தபரும் பங்குண்டு. 

3. தமிழ்தமொழிவய வகுப்பவறயில் டிஜிட்டல் முவறயில் கற்றுத்தருவதற்கொன, 

கற்றுக்தகொள்வதற்கொன தநரம் தநருங்கிவிட்டது. 

4. யொப்பிலக்கணம், பகுபத உறுப்பிலக்கணத்வத பிொித்தறிவற்குக் கூட இவணயதளத்தில் 

வசதிவந்தொயிற்று. 

5. அரசின் நவடமுவறயில் மொற்றம் தகொண்டு வந்து டிஜிட்டல் பலவககவள வவத்துப்பொடம் 

கற்றுத்தரும் தவளிநொடுகளில் உள்ள வசதிகள் தபொல் இங்கும் ஏற்படுத்தித்தரல் தவண்டும் 

6.யூ-டியூப் வடிவில் பொடங்கள் மொணவர்களுக்குப்புத் ததழுச்சிவய ஏற்பகுத்துகின்றன. 

7. நிறுவனங்கள் மட்டுமன்றி தனிநபர் முயற்சிகளும் இங்கு பொரொட்டத்தகுந்தனவொகும். 

 

  



84

14Ýõ¶ îI› Þ¬íò ñ£ï£´ 2015, CƒèŠÌ˜ - ñ£ï£†´‚ è†´¬óèœ
 

 

தரவகம், தசொல்ததொகுதி மற்றும் சிறுவர் தமொழிக்கற்றல் * 
Corpus, Vocabulary and Child LanguageLearning 

இரொஜ. பன்னிருவகவடிதவலன், தசன்வனப்பல்கவலக்கழகம், pann1973@gmail.com 
 

தகவல் ததொழில் நுட்பமும் மின்னணுத் ததொழில் நுட்பமும் நொதளொரு தமனியும் 
தபொழுததொருவண்ணமுமொக வளர்ந்து வருகின்றன. புதிய மின்னணுச் சொதனங்கள் 
அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுக் தகொண்தடயிருக்கின்றன. தமவசக்கணினி, மடிக்கணினி, 
வகயடக்கக்கணினி என்று வளர்ந்து, இன்று வகப்தபசியிதலதய இவணயத்வத அலசும் 
அளவுக்கு மின்னணுத் ததொழில் நுட்பம் அசுரவளர்ச்சியவடந்துள்ளது. கல்வி அறிவு 
தபற்ற அவனவருக்கும் கணினிவயக் வகயொளும் திறனும் வகவரப்தபற்றுள்ளது. 
எழுத்தறிவில்லொதவர்கள் கூட கணினிவயப் பற்றியும் அதன் தசயல்பொடுகள் பற்றியும் 
அறிந்துள்ளனர். குழந்வதகள்வகப் தபசியில் சரளமொகக் கணினி வழி 
விவளயொட்டுகவள ஆடுகிறொர்கள். சிறுவர்கள் கணினியில் பல்தவறு வவக 
விவளயொட்டுகவள மணிக்கணக்கில் விவளயொடி மகிழ்கின்றனர். இந்தக் குழந்வதகளும் 
சிறுவர்களும் பயனுள்ள முவறயில் கணினிவயயும் இவணயத்வதயும் பயன்படுத்த வழி 
கூறுவதத இந்தக்கட்டுவரயின் தநொக்கம். அதொவது, தமிவழத்தொய் தமொழியொகக் 
தகொண்ட சிறுவர்களும், தமிவழத்தொய் தமொழியொகக் தகொண்டிருந்தும் தவறு 
தமொழிவயக் கல்விதமொழியொகக் தகொண்டதொல் ஆர்வத்தினொல் தமிழ் கற்றுக் 
தகொள்ளவிரும்பும் மொணவர்களும், தமிவழத்தொய் தமொழியொக தகொண்டிருக்கொமல் 
தமிவழக்கற்றுக் தகொள்ளவிரும்பும் மொணவர்களும் இவணயத்தின் வழிதரவகத்வத 
அணுகிப் தபொருண்வம அடிப்பவடயில் தங்கள் தசொல் ததொகுதிவய, அதொவது 
தசொல்வளத்வதப் தபருக்கிக்தகொள்ள, இந்தக் கட்டுவர சில வழி முவறகவள 
முன்வவக்கிறது. 
 

 
*  இந்தக்கட்டுவரவயவடிவவமப்பதில்சிலஆதலொசவனகள்கூறிதநறிப்படுத்தியதபரொசிொியர்முவனவர் 
வ. தஜயததவன்அவர்களுக்கும் (முதன்வமப்பதிப்பொசிொியர், அகரொதித்திருத்தப்பணித்திட்டம், 
தசன்வனப்பல்கவலக்கழகம், தசன்வன), முவனவர்தி. கி.இரகுநொதன்அவர்களுக்கும் 
(துவணப்பதிப்பொசிொியர், அகரொதித்திருத்தப்பணித்திட்டம், தசன்வனப்பல்கவலக்கழகம், தசன்வன) 
என்நன்றிவயத்ததொிவித்துக்தகொள்ளக்கடவமப்பட்டுள்தளன். 

 
தரவகம் 
 ஒரு தமொழியின் எழுத்து வடிவபனுவல்களின் அல்லது தபச்சு தமொழி 
உவரயொடல்களின் ததொகுப்தப தரவகம் (Corpus) என்று அவழக்கப்படுகிறது. 
ஒருகொலத்தில் தமொழிவயப்பற்றி ஆரொய விரும்புகிறவர்கள் அதற்கொன தரவுகவளத் 

 

 

திரட்டதவண்டிய ததவவ இருந்தது. ஆனொல்,  இந்தத்தரவுகவள உள்ளடக்கிய தரவகம், 
நமக்கு இவணயத்தின் வழிகிவடக்கிறது. தமிழில் இது தபொன்ற தரவகங்கள் விரல் 
விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் உள்ளன. ஆனொல், ஆங்கிலத்தில் ஏரொளமொன 
தரவகங்கள் உள்ளன. ஒவ்தவொரு தபொிய பதிப்பகமும் தன்னுவடய தரவகத்வத 
உருவொக்கிவவத்துள்ளது. சுமொர் 100 தகொடி தசொற்கவளக் தகொண்ட ஒரு 
ஆங்கிலத்தரவகம் உள்ளது. தமிழில்சுமொர் 30 இலட்சம், 75 இலட்சம், 1 தகொடி என்ற 
அளவில் தசொற்கவளக் தகொண்ட தரவகங்கதள உள்ளன. இந்தத் தரவகத்வத 
இவணயத்தின் வழி, யொர் தவண்டுமொனொலும் தசன்று அலசி ஆரொயலொம். 
தமொழிக்கற்றலுக்கு இந்தத்தரவகத்வததய நொம் ஒரு சொதனமொகப் பயன்படுத்திக் 
தகொள்ளப்தபொகிதறொம். 
 
தசொல்ததொகுதி 
 ஒரு தமொழிவயக் கற்க தவண்டுமொனொல், அந்ததமொழியின் ஒலியியல், 
தசொல்லியல், ததொடொியல் ஆகியவற்வறப்பற்றி அறிந்து தகொள்ளவது அவசியம். இந்த 
அடிப்பவடத்திறவன இலக்கணம் கற்பிக்கிறது. அடிப்பவட இலக்கணத்வதக் 
கற்றுக்தகொண்டவர், அந்ததமொழிவயப் பற்றி விொிவொகக்கற்கும் தகுதிவயப் தபறுகிறொர். 
அதன் அடுத்தகட்டமொக, தசொல் ததொகுதிவயப் தபருக்கிக்தகொள்வது, ஒருவர் 
தசொல்வளத்வத தபற உதவுகிறது. தசொல்வளம் தபற்றிருந்தொல் தொன் தமொழிவய 
எளிதொகவும் திறம்படவும் வகயொள இயலும். 
  
 தசொல்ததொகுதி(Vocabulary) என்பது ஒரு தமொழியில் உள்ள அவனத்து வவக 
தசொற்கவளயும் உள்ளடக்கும். இலக்கணத்தின் அடிப்பவடயில் தசொற்கவளப் தபயர், 
விவன, துவணவிவன, பதிலிப்தபயர், தபயரவட, விவனயவட, வல்லவட, 
இவடச்தசொல் என்று பிொிக்கலொம்.  இந்த அவனத்து வவகச் தசொற்கவளயும் 
உள்ளடக்கியதத தசொல் ததொகுதி ஆகும். தசொல் ததொகுதியில் மிகுதியொக இருப்பவவ 
தபயர் தசொற்கதள. எடுத்துக்கொட்டொகத் தற்கொலத்தமிவழ எடுத்துக் தகொள்தவொம். 
தற்கொலத்தமிழ் அகரொதி ஒன்வற ஆரொய்ந்தொல், அதில் 50  தபயர்தசொற்களும், 35  
விவனச்தசொற்களும், 10  தபயரவடகளும், 10  விவனயவடகளும், மீதி 5  மற்ற 
அவனத்து வவகச்தசொற்களும் கொணப்படும். தபொதுவொக ஒருதமொழியில் மிகுதியொக 
இருப்பவவ தபயர் தசொற்களும் விவனச்தசொற்களும் தொன். இந்த இரண்டு வவக 
தசொற்கவளக்கற்பது, தமொழி வளத்வததமலும் தமருகூட்ட உதவும். 
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திரட்டதவண்டிய ததவவ இருந்தது. ஆனொல்,  இந்தத்தரவுகவள உள்ளடக்கிய தரவகம், 
நமக்கு இவணயத்தின் வழிகிவடக்கிறது. தமிழில் இது தபொன்ற தரவகங்கள் விரல் 
விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவில் உள்ளன. ஆனொல், ஆங்கிலத்தில் ஏரொளமொன 
தரவகங்கள் உள்ளன. ஒவ்தவொரு தபொிய பதிப்பகமும் தன்னுவடய தரவகத்வத 
உருவொக்கிவவத்துள்ளது. சுமொர் 100 தகொடி தசொற்கவளக் தகொண்ட ஒரு 
ஆங்கிலத்தரவகம் உள்ளது. தமிழில்சுமொர் 30 இலட்சம், 75 இலட்சம், 1 தகொடி என்ற 
அளவில் தசொற்கவளக் தகொண்ட தரவகங்கதள உள்ளன. இந்தத் தரவகத்வத 
இவணயத்தின் வழி, யொர் தவண்டுமொனொலும் தசன்று அலசி ஆரொயலொம். 
தமொழிக்கற்றலுக்கு இந்தத்தரவகத்வததய நொம் ஒரு சொதனமொகப் பயன்படுத்திக் 
தகொள்ளப்தபொகிதறொம். 
 
தசொல்ததொகுதி 
 ஒரு தமொழிவயக் கற்க தவண்டுமொனொல், அந்ததமொழியின் ஒலியியல், 
தசொல்லியல், ததொடொியல் ஆகியவற்வறப்பற்றி அறிந்து தகொள்ளவது அவசியம். இந்த 
அடிப்பவடத்திறவன இலக்கணம் கற்பிக்கிறது. அடிப்பவட இலக்கணத்வதக் 
கற்றுக்தகொண்டவர், அந்ததமொழிவயப் பற்றி விொிவொகக்கற்கும் தகுதிவயப் தபறுகிறொர். 
அதன் அடுத்தகட்டமொக, தசொல் ததொகுதிவயப் தபருக்கிக்தகொள்வது, ஒருவர் 
தசொல்வளத்வத தபற உதவுகிறது. தசொல்வளம் தபற்றிருந்தொல் தொன் தமொழிவய 
எளிதொகவும் திறம்படவும் வகயொள இயலும். 
  
 தசொல்ததொகுதி(Vocabulary) என்பது ஒரு தமொழியில் உள்ள அவனத்து வவக 
தசொற்கவளயும் உள்ளடக்கும். இலக்கணத்தின் அடிப்பவடயில் தசொற்கவளப் தபயர், 
விவன, துவணவிவன, பதிலிப்தபயர், தபயரவட, விவனயவட, வல்லவட, 
இவடச்தசொல் என்று பிொிக்கலொம்.  இந்த அவனத்து வவகச் தசொற்கவளயும் 
உள்ளடக்கியதத தசொல் ததொகுதி ஆகும். தசொல் ததொகுதியில் மிகுதியொக இருப்பவவ 
தபயர் தசொற்கதள. எடுத்துக்கொட்டொகத் தற்கொலத்தமிவழ எடுத்துக் தகொள்தவொம். 
தற்கொலத்தமிழ் அகரொதி ஒன்வற ஆரொய்ந்தொல், அதில் 50  தபயர்தசொற்களும், 35  
விவனச்தசொற்களும், 10  தபயரவடகளும், 10  விவனயவடகளும், மீதி 5  மற்ற 
அவனத்து வவகச்தசொற்களும் கொணப்படும். தபொதுவொக ஒருதமொழியில் மிகுதியொக 
இருப்பவவ தபயர் தசொற்களும் விவனச்தசொற்களும் தொன். இந்த இரண்டு வவக 
தசொற்கவளக்கற்பது, தமொழி வளத்வததமலும் தமருகூட்ட உதவும். 
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 இவணயத்தின் வழி தசன்று ஒரு தரவகத்வதத் திறந்து பொர்த்தொல், 
ஒதரவொக்கியங்களும், தசொற்களும் இருக்கும். இதிலிருந்து எப்படிச் 
தசொற்கவளக்கற்பது? அதற்கு ஏதொவது ஒருமுவற தவண்டுமல்லவொ? அதற்குப் 
தபொருண்வமயியல் நமக்கு உதவும். தசொற்கள் என்பது தபொருண்வம அடிப்பவடயில் 
உறவு தகொண்டவவ. அதத தபொருண்வம அடிப்பவடயில் தசொற்கவளக் கற்க வழி 
கொண்தபொம். இங்கு இரண்டு விதமொன தபொருண்வம உறவுகவள மட்டும் தமொழிக் 
கற்றலுக்குப் பயன்படுத்திக் தகொள்ளலொம். அவவ 

1. வவகயும்ததொகுதியும் [ Superordinate relation] 
2. பகுதியும்முழுவமயும் [ Part – whole relation] 

 
வவகயும்ததொகுதியும் 

 ‘பழம்’ என்பது ததொகுதிப்தபயர்.‘வொவழ, தகொய்யொ, மொதுளம், அன்னொசி, பலொ’ 
என்பது வவகப்தபயர். ‘வொவழ’என்பதுஒரு ‘பழம்’, ‘அன்னொசி’ என்பதுஒரு ‘பழம்’ 
இவதப் தபொலதவ நிறம், சொதனம், கருவி, மரம், விலங்கு, பூச்சி தபொன்றவவ 
ததொகுதிப் தபயர். ஒரு சிறுவனிடம் கணினி வழி தரவகத்துக்கு தபொய் தவவ்தவறு 
விதமொன பழங்வளத்ததொகுத்து எழுது என்று கூறலொம். அந்தச் சிறுவன் ‘பழம்’ 
என்பவத உள்ளீடு தசய்தொல், நூற்றுக்கணக்கொன வொக்கியங்கள் கிவடக்கும். அதில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பழங்கவளத் ததொகுத்து எழுதச்தசொல்லலொம். எளிவமயொன ஒரு 
எடுத்துக்கொட்டுதொன் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் கீழ்க்கண்டதவலப்பில் 
ததர்ந்ததடுத்துத் ததொகுக்குமொறு சிறுவர்களிடம் கூறலொம்: 

1. நவதொனியம் 
2. நவரத்தினம் 
3. உவடகள் 
4. விவளயொட்டுகள் 
5. உணவுகள் 

தபயர் தசொற்கவள மட்டுமல்லொமல் விவனச்தசொற்கவளயும் ததொகுக்கச்தசொல்லலொம். 
எடுத்துக்கொட்டொக, ‘சவம’ என்ற ததொகுதிப் தபயொின் கீழ் ‘வடி, வதக்கு, தபொொி, தொளி, 
கிளறு…….,தபொன்ற விவனச்தசொற்கள்அடங்கும். 
பகுதியும்முழுவமயும் 
 தசொற்களுக்கு இவடயிலொன தபொருண்வம உறவுகளில் ‘பகுதியும் முழுவமயும்’ முக்கிய 

இடம் வகிக்கிறது. பிொிக்கக்கூடியதொக உள்ள ஒரு தபொருளில் பல பகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. 

எடுத்துக்கொட்டொகப், பழம் என்பதன் பகுதிகளொக, ‘ததொல், சுவள, தகொட்வட, சவத’ 

தபொன்றவற்வறக் கூறலொம். எனதவ சிறுவொிடம் மரத்தின் பகுதிகவளக் கண்டறியுமொறு 

 

 

கூறலொம். ஒரு மரத்தின் பகுதிகளொக, ‘தண்டு, தவர், கிவள, தகொப்பு, இவல, பூ, கொய், பழம்’ 

தபொன்றவவ அவமகின்றன. ‘தண்டு’ என்பது மரத்தின் ஒரு ‘பகுதி’ என்று கூறலொம். ‘தவர்’ 

என்பது மரத்தின் ஒரு ‘பகுதி’ என்று கூறலொம். இவ்வொறு ஒரு ததொகுதிச் தசொல்வலக் தகொடுத்து, 

அதன்பகுதிகவளக் கண்டுபிடிக்க தவண்டும் என்று சிறுவொிடம் கூறலொம். தமலும் சில 

எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

 

 தகொயில்[ தகொபுரம், நுவழவொயில், பிரொகொரம், சந்நிதி,…] 

 வீடு [ வொசல்படி, சுற்றுச்சுவர், தொழ்வொரம், முற்றம்,…] 

 உடல் [ தவல, வக, கொல், மொர்பு, வயிறு, முதுகு,…] 

 

 நொம் இதுவவர இரண்டு தபொருண்வம உறவுகவள மட்டுதம சிறுவர்கள் தசொல் 
ததொகுதிவயக் கற்க அறிமுகப்படுத்தியுள்தளொம். இது தபொலதவ எதிர்ச்தசொல், ஒருதபொருள் 

பன்தமொழி ஆகிய உறவுகளின் அடிப்பவடயிலும் தசொற்கவளக் கண்டுபிடிக்குமொறு 
சிறுவர்கவளப் பழக்கலொம். 

 
 கணினி வழியொகத் தரவகத்வத அவடந்து, அன்வறய தினம் ஒரு சிறுவர் எத்தவன 

தசொற்கவளக் கண்டறிந்துள்ளொர் என்று கணினியிதலதய ஒரு தகொப்பில் பதிவு 
தசய்யச்தசொல்லொம். ஒரு நொவளக்கு சுமொர் 30 தசொற்கள் என்று கணக்கில் எடுத்துக் 

தகொண்டொலும் ஒரு மொதத்தில் ததொரொயமொக 1000 தசொற்கவள ஒரு மொணவர் கற்றுக் 

தகொள்ளலொம். இவ்வொறு சிறுவனின் தசொல்வளம் தபருகும் தபொது, அது அந்தச்சிறுவனின் 

தபச்சில் அல்லது எழுத்தில் தவளிப்படும். இங்கு ஒரு எளிய ததொடக்கம் மட்டுதம 

முன்வவக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் எண்கவள எழுத்தொல் எழுதும் தபொது பல பிவழகள் 

வரவொய்ப்புள்ளது. தரவகத்வத உதவியொகக் தகொண்டு 1… 100 வவர அல்லது 1… 500 வவர 

ஒரு சிறுவவனக் கண்டுபிடிக்கச் தசொல்லலொம். இந்த வவகயில் கணினியில் விவளயொடிக் 

தகொண்டிருக்கும் சிறுவவர தமொழிக்கற்றுக் தகொள்ள மவடமொற்றிவிடலொம். தமிழில் சுமொர் 2 

இலட்சம் தசொற்கள் உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் 10 இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட தசொற்கள் உள்ளன. 

தசொல் வளதம ஒருவொின் தமொழி வளமொகமொறுகிறது. எனதவ, சிறுவர்கள் பயனுள்ள முவறயில் 

கணினிவயப் பயன்படுத்தித்தங்கள் தசொல் ததொகுதிவய வளப்படுத்திக் தகொள்ள, இந்தக் 

கட்டுவர வழி தகொலுகிறது. 
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கூறலொம். ஒரு மரத்தின் பகுதிகளொக, ‘தண்டு, தவர், கிவள, தகொப்பு, இவல, பூ, கொய், பழம்’ 

தபொன்றவவ அவமகின்றன. ‘தண்டு’ என்பது மரத்தின் ஒரு ‘பகுதி’ என்று கூறலொம். ‘தவர்’ 

என்பது மரத்தின் ஒரு ‘பகுதி’ என்று கூறலொம். இவ்வொறு ஒரு ததொகுதிச் தசொல்வலக் தகொடுத்து, 

அதன்பகுதிகவளக் கண்டுபிடிக்க தவண்டும் என்று சிறுவொிடம் கூறலொம். தமலும் சில 

எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

 

 தகொயில்[ தகொபுரம், நுவழவொயில், பிரொகொரம், சந்நிதி,…] 

 வீடு [ வொசல்படி, சுற்றுச்சுவர், தொழ்வொரம், முற்றம்,…] 

 உடல் [ தவல, வக, கொல், மொர்பு, வயிறு, முதுகு,…] 

 

 நொம் இதுவவர இரண்டு தபொருண்வம உறவுகவள மட்டுதம சிறுவர்கள் தசொல் 
ததொகுதிவயக் கற்க அறிமுகப்படுத்தியுள்தளொம். இது தபொலதவ எதிர்ச்தசொல், ஒருதபொருள் 

பன்தமொழி ஆகிய உறவுகளின் அடிப்பவடயிலும் தசொற்கவளக் கண்டுபிடிக்குமொறு 
சிறுவர்கவளப் பழக்கலொம். 

 
 கணினி வழியொகத் தரவகத்வத அவடந்து, அன்வறய தினம் ஒரு சிறுவர் எத்தவன 

தசொற்கவளக் கண்டறிந்துள்ளொர் என்று கணினியிதலதய ஒரு தகொப்பில் பதிவு 
தசய்யச்தசொல்லொம். ஒரு நொவளக்கு சுமொர் 30 தசொற்கள் என்று கணக்கில் எடுத்துக் 

தகொண்டொலும் ஒரு மொதத்தில் ததொரொயமொக 1000 தசொற்கவள ஒரு மொணவர் கற்றுக் 

தகொள்ளலொம். இவ்வொறு சிறுவனின் தசொல்வளம் தபருகும் தபொது, அது அந்தச்சிறுவனின் 

தபச்சில் அல்லது எழுத்தில் தவளிப்படும். இங்கு ஒரு எளிய ததொடக்கம் மட்டுதம 

முன்வவக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழில் எண்கவள எழுத்தொல் எழுதும் தபொது பல பிவழகள் 

வரவொய்ப்புள்ளது. தரவகத்வத உதவியொகக் தகொண்டு 1… 100 வவர அல்லது 1… 500 வவர 

ஒரு சிறுவவனக் கண்டுபிடிக்கச் தசொல்லலொம். இந்த வவகயில் கணினியில் விவளயொடிக் 

தகொண்டிருக்கும் சிறுவவர தமொழிக்கற்றுக் தகொள்ள மவடமொற்றிவிடலொம். தமிழில் சுமொர் 2 

இலட்சம் தசொற்கள் உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் 10 இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட தசொற்கள் உள்ளன. 

தசொல் வளதம ஒருவொின் தமொழி வளமொகமொறுகிறது. எனதவ, சிறுவர்கள் பயனுள்ள முவறயில் 

கணினிவயப் பயன்படுத்தித்தங்கள் தசொல் ததொகுதிவய வளப்படுத்திக் தகொள்ள, இந்தக் 

கட்டுவர வழி தகொலுகிறது. 
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பொர்வவநூல்கள் 

 இக்கொலத் தமிழ் இலக்கணம், டொக்டர் தபொற்தகொ,  பூம் தமொழில் தவளியீடு,  

 தசன்வன, 2002 

 

 பன்னிருவக வடிதவலன். இரொ, தமிழ் தமன்தபொருள்கள் ஓர் ஆய்வு,  

 ஆய்தவடு, தசன்வனப் பல்கவலக்கழகம், 2010. 

 

 Tamil Lexicon, University of Madras, Chennai,1924-39. 
 
இவணயதளங்கள் 
 

 http://www.tamilvu.org/coresite/html/cwannotate.htm 
 
 http://sangamconcordance.in 
 
 http://www.corpora4learning.net/resources/corpora.html 
 
 http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx 
 
 http://corpus.byu.edu/bnc/ 
 
 http://ota.ahds.ac.uk/desc/0168 
 
 http://www.uni-giessen.de/cms/faculties/f05/engl/ling/help/materials/restricted/llc 

கணினி மற்றும் இவணயவழி தமிழ்க்கல்விகற்றல், கற்பித்தல் 

வள்ளியம்வம 

கல்வி என்றொல் முவறப்படுத்தப்பட்ட அறிவு என்பது தபொருளொகிறது. அத்தவகய 
கல்வி எக்கொலச் சூழலுக்கும் நிவலத்த ஒன்றொக விளங்கதவண்டுதமனில் அது 
சமூகத்தின் மொற்றங்கள், வளர்ச்சிகள் ஆகியனவற்றிற்கு ஈடுதகொடுக்கதவண்டும். 

அவ்வவகயில் இன்வறய மொணவர்கள் இவணயத்துடன் தகொண்டுள்ள ததொடர்பு நம் 
கற்பவனக்கும் அப்பொற்பட்ட நிவலயில் உள்ளதபொது தமிழ்க்கல்விகற்றல், கற்பித்தலில் 

கணினி மற்றும் இவணயம் இன்றியவமயொததொகிறது.  

‘எங்கும் தமிழ்! எதிலும் தமிழ்’ என்பதற்தகற்ப இவணயத்திலும் கணினியிலும் 

தமிழ்தமொழி தனக்தகன ஓொிடத்வதப் தபற்றிருப்பதனொல் 

 

 

இவணயவழிதமிழ்க்கல்விகற்றல்,கற்பித்தவல நிகழ்த்த முடிகிறது. ஒவ்தவொரு 

நிமிடமும்புதிய புதிய ததொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கற்றல் கற்பித்தல் முவறகள் 
இவணயத்தில் வலம் வந்துதகொண்டு இருக்கின்றன. 

கணினியின் உதவிதகொண்டு மொணவர்களின் நிவலக்தகற்ப புதிய ததொழில்நுட்ப 
வசதிகளுடன் தங்கள் பொடங்கவள வடிவவமத்து மொணவர்களின் கற்றவல 
தமம்படுத்துவது ஆசிொியர்களின் கடவமயொகும். ஒவ்தவொரு நொளும் 
இவணயத்தில்புதியனவற்வறக் கற்று வரும் மொணவர்களுக்குக் கற்பிக்கவரும் 
ஆசிொியரும் அவர்களின் நிவலவய உணர்ந்து பொடத்திட்டங்கவள 
உருவொக்கதவண்டியது அவசியமொகிறது.  

தமிழ்க்கல்விக்கற்றல், கற்பித்தலில் கணினி மற்றும் இவணயத்வதப் 

பயன்படுத்துவது என்பதற்கும் கணினி மற்றும் இவணவழி தமிழ்க்கல்விக்கற்றல், 

கற்பித்தல் என்பதற்கும்தபொருள் தவறுபொடு உண்டு. கற்றலில்  மொணவர்கள் ஒரு 
கூறொகக் கணினிவயதயொ அல்லது இவணயத்வததயொ பயன்படுத்துதல் 
இத்தவலப்பிவன தவளிப்படுத்தொது. கணினி மற்றும் இவணயத்தின்வழி 
தமிழ்க்கல்விகற்றல், கற்பித்தல் எவ்வொறு நிகழ்கின்றதுஎன்பதவனதய இத்தவலப்பு 

உணர்த்துகிறது.  

தமிழ்க்கல்வி என்பது தமொழி சொர்ந்த ஒன்றொகும். அம்தமொழிக்குொிய 
அடிப்பவடத்திறன்களொகிய வொசித்தல், தபசுதல், எழுதுதல், தகட்டல், 

இருவழிக்கருத்துப்பொிமொறுதல், சிந்தித்தல் ஆகியவனற்வற வளர்ப்பதற்குொிய 

ததவவயொன ததொழில்நுட்பங்கள் இவணயத்தில் பல உள்ளன. இருப்பினும் அவற்வற 
பயனுள்ள வவகயில் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தி அர்த்தமுள்ள கற்றவல 
மொணவர்களிடத்தில் நிகழ்த்துவதும் அவர்களுக்கு ஆர்வமூட்டும் வவகயில் 
கற்பிப்பதும்முக்கியமொனதொகின்றன.  

கணினியின் உதவிதகொண்டு இவணயத்தின்வழி கற்றல் கற்பித்தலில் 
கல்வியொளர்கள் ஈடுபட பல தசயலிகள் உள்ளன. அவற்றுள் (eg. Googleapps for 

educators) கூகுள்நிறுவனம் எண்ணற்ற தசயலிகவள உருவொக்கியிருக்கின்றன. 

அவற்றின்வழிஆசிொியர்கள் விரல் நுனியில் தங்கள் பொடங்கவள இவணயத்தில் எளிதொக 
உருவொக்குவததொடு அவற்வற மொணவர்களுக்கு அளிக்கவும் மதிப்பீடு தசய்யவும் 
முடிகிறது. இது மொணவர்களின் சுய கற்றலுக்கு வழிவகுப்பததொடு அதவன 
தமம்படுகிறது. 
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இவணயவழிதமிழ்க்கல்விகற்றல்,கற்பித்தவல நிகழ்த்த முடிகிறது. ஒவ்தவொரு 

நிமிடமும்புதிய புதிய ததொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கற்றல் கற்பித்தல் முவறகள் 
இவணயத்தில் வலம் வந்துதகொண்டு இருக்கின்றன. 

கணினியின் உதவிதகொண்டு மொணவர்களின் நிவலக்தகற்ப புதிய ததொழில்நுட்ப 
வசதிகளுடன் தங்கள் பொடங்கவள வடிவவமத்து மொணவர்களின் கற்றவல 
தமம்படுத்துவது ஆசிொியர்களின் கடவமயொகும். ஒவ்தவொரு நொளும் 
இவணயத்தில்புதியனவற்வறக் கற்று வரும் மொணவர்களுக்குக் கற்பிக்கவரும் 
ஆசிொியரும் அவர்களின் நிவலவய உணர்ந்து பொடத்திட்டங்கவள 
உருவொக்கதவண்டியது அவசியமொகிறது.  

தமிழ்க்கல்விக்கற்றல், கற்பித்தலில் கணினி மற்றும் இவணயத்வதப் 

பயன்படுத்துவது என்பதற்கும் கணினி மற்றும் இவணவழி தமிழ்க்கல்விக்கற்றல், 

கற்பித்தல் என்பதற்கும்தபொருள் தவறுபொடு உண்டு. கற்றலில்  மொணவர்கள் ஒரு 
கூறொகக் கணினிவயதயொ அல்லது இவணயத்வததயொ பயன்படுத்துதல் 
இத்தவலப்பிவன தவளிப்படுத்தொது. கணினி மற்றும் இவணயத்தின்வழி 
தமிழ்க்கல்விகற்றல், கற்பித்தல் எவ்வொறு நிகழ்கின்றதுஎன்பதவனதய இத்தவலப்பு 

உணர்த்துகிறது.  

தமிழ்க்கல்வி என்பது தமொழி சொர்ந்த ஒன்றொகும். அம்தமொழிக்குொிய 
அடிப்பவடத்திறன்களொகிய வொசித்தல், தபசுதல், எழுதுதல், தகட்டல், 

இருவழிக்கருத்துப்பொிமொறுதல், சிந்தித்தல் ஆகியவனற்வற வளர்ப்பதற்குொிய 

ததவவயொன ததொழில்நுட்பங்கள் இவணயத்தில் பல உள்ளன. இருப்பினும் அவற்வற 
பயனுள்ள வவகயில் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தி அர்த்தமுள்ள கற்றவல 
மொணவர்களிடத்தில் நிகழ்த்துவதும் அவர்களுக்கு ஆர்வமூட்டும் வவகயில் 
கற்பிப்பதும்முக்கியமொனதொகின்றன.  

கணினியின் உதவிதகொண்டு இவணயத்தின்வழி கற்றல் கற்பித்தலில் 
கல்வியொளர்கள் ஈடுபட பல தசயலிகள் உள்ளன. அவற்றுள் (eg. Googleapps for 

educators) கூகுள்நிறுவனம் எண்ணற்ற தசயலிகவள உருவொக்கியிருக்கின்றன. 

அவற்றின்வழிஆசிொியர்கள் விரல் நுனியில் தங்கள் பொடங்கவள இவணயத்தில் எளிதொக 
உருவொக்குவததொடு அவற்வற மொணவர்களுக்கு அளிக்கவும் மதிப்பீடு தசய்யவும் 
முடிகிறது. இது மொணவர்களின் சுய கற்றலுக்கு வழிவகுப்பததொடு அதவன 
தமம்படுகிறது. 
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நொன் வகுப்பவறயில் தசன்றொண்டிலிருந்து (2014) பயன்படுத்தி வரும்(eg. 

Googleapps for educators) கூகுள்நிறுவனத்தின் பல தசயலிகளில் இவணய 

வகுப்பவறயும் (google classroom) ஒன்றொகும். ஆசிொியர்கள் தங்கள் பொடத்வத 

இவணயவகுப்பவறயின் மூலம் தங்குதவடயின்றி தகொண்டுதசல்ல இயலும். 
பொடத்திற்குத் ததவவயொன கொதணொளிக்கொட்சி, பயிற்சித்தொட்கள், ஒலிப்பகுதிகள் 

ஆகியனவற்வற இவணத்து மொணவர்களுடன் பகிர்ந்துதகொள்வததொடு அவர்களின் 
வகுப்பவற தசயல்பொடுகவளயும் ஆசிொியரொல் உற்று தநொக்க முடிகிறது. ஆசிொியர் 
மொணவர்களின் ஒப்பவடப்புகவள மதிப்பீடு தசய்து,தங்கள் கருத்வதயும் உடனுக்குடன் 

ததொிவிக்க முடிகிறது.  

இத்தவகய இவணய வகுப்பவறயின் பயனொக மொணவர்கள் வகுப்பிற்கு வரும் 
முன்னதர பொடத்வதப் பற்றி முன் அறிவவப் தபறுவததொடு(Flipped classroom)தங்கள் 

தகள்விகவளயும் சந்ததகங்கவளயும் இவணய வகுப்பவற மின்னஞ்சல்வழி 
ஆசிொியருடன் ததொடர்புதகொண்டு உடனுக்குடன் ததளிவுபடுத்திக் தகொள்ளவும் 
முடிகிறது. மொணவர்கள் எத்தவன முவற தவண்டுதமன்றொலும் பொடத்வதயும் தங்கள் 
ஒப்பவடப்புகவளயும் ஆசிொியொின் கருத்துத்ததொிவிப்வபயும் மீள்திருப்பம் தசய்து 
பொர்க்க முடியும். ஆசிொியரும் மொணவொின் ததவவயறிந்து, நிவலயறிந்து பொடத்வதக் 

கற்பிக்க முடியும். மொணவர்களுக்குப் பொடம் ததொடர்பொன தகவல்கள், அறிவிப்புகள், 

ஆகியவற்வறயும் இவணயவகுப்பவறயின் மூலம் ஆசிொியர் ததொிவிக்கலொம்.  

இவணய வகுப்பவறயின் மூலம் வகுப்பவறக்கு அப்பொலும் மொணவர்கள் 
கற்றலில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட முடிகிறது. தமலும், எப்தபொது, எங்கு, எப்படி கற்றலில் 

ஈடுபட தவண்டும் என்பதவன மொணவர்கள் முடிவு தசய்கின்றனர். ததொவலதபசி, 

கணினி, மடிகணினி, ஐ தபட் தபொன்ற எந்ததவொரு சொதனத்வதப் 

பயன்படுத்தியும்மொணவர்களொல் கற்றலில் ஈடுபட முடிகிறது.  

இன்றுகூகுள்நிறுவனம் உருவொக்கியிருக்கும் சமூக வவலயவமப்புத் தளங்கள் 
உலகில் நிகழும் எந்ததவொரு சம்பவங்கவளயும் தக்க ஆதொரத்துடன் வகுப்பவறயில் 
மொணவர்களுக்குத் தமிழ்தமொழியின் வொயிலொக அளிக்க கணினியும் இவணயமும்  
உதவுகிறன.   

தமிவழத் தொய்தமொழியொகப் தபற்றிருக்கொத மொணவர்களுக்குத்  தமிழ் தமொழிவய 
அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் எழுத்துகவளயும் அதவன உச்சொிக்கும் முவறகவள 
கற்பிக்கவும் வொய்தமொழிவய தமம்படுத்தவும் இவணயத்தின்வழி தமிழ்க்கற்பித்தல் 
தபொருதவியொக இருக்கிறது.  

 

 

மொணவர்கள் கிணற்றுத் தவவளயொக இல்லொமல் ஆசிொியர் கற்பிக்கும் பொடத்வத 
நன்கு புொிந்துதகொள்வதற்கும் கற்கும் பகுதி பற்றிய ஆழ்ந்த அகன்ற நுண்ணிய அறிவவப் 
தபருவதற்கும் கணினி வழி தமிழ்க்கற்றல் உதவுகிறது. சொன்றொக,சிங்கப்பூர் சூழலில் 

வளர்ந்த மொணவர்கள் தமிழகத்தின் பல இடங்கவளப் பற்றி அறியொதவர்கள். அதிகம் 
தொய்தமொழிவயத் தங்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தொதவர்கள். 
தமிழ்க்கற்றலுக்குவகுப்பவறயில் ஆசிொியர்கவள மட்டுதம சொர்ந்திருக்கிறொர்கள். 
தொங்கள் வகுப்பவறயில் குறிப்பிடும் தபொருவளகவளக் கண்ணொல் கண்டு 
அறியதவண்டிய நிவலயில் ஆசிொியர் பொடத்திற்குத் ததவவயொனவற்வற கணினி 
மற்றும் இவணயத்தின் வழிதய வகுப்பவறக்கு உடனுக்குடன் மொணவொின் 
ததவவக்தகற்ப (visual learners) தகொண்டுதசல்ல இயலுகிறது.  

பழங்கொலத்தில் கணினி மற்றும் இவணயம் இல்லொமல் தமிழ்க்கல்விக் கற்றல்  
கற்பித்தல் நிகழ்ந்தது. அப்படியிருக்வகயில் ஏன் இப்தபொது கணினி மற்றும் இவணயம் 
வழி தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தல் ததவவப்படுகிறது என்பது சிந்தவனக்குொியது. 
மொணவர்களுக்கு விருப்பமொன ஒன்றின் வழியொக ஆர்வமூட்டும் வவகயில் 
தமிழ்தமொழிவயக் கற்பிக்க தவண்டும் என்பதற்கொகவும் வருங்கொல சங்கதியினர்தமிழ் 
தமொழிவய இவணயத்தில் பயன்படுத்தவும் ததொிந்திருக்கதவண்டும் என்பதற்கொக 
வகுப்பவறயில் இத்தவகய கற்றல் கற்பித்தல் முவற அவசியமொகிறது.  

உதொரணத்திற்கு வவலப்பூ, கூகுள் (Google Presentation) தபொன்றவவ 

மொணவர்களின் கருத்துப்பொிமொற்றத்திற்குப் தபருதவிபுொிகிறது. இவற்றில் மொணவர்கள் 
தங்கள் கருத்துகவளப் பதிவு தசய்யும் தபொது முவறயொகவும், பயன்முவனப்புமிக்க 

வவகயிலும் பயன்படுத்தும் பயிற்சிவயப் தபறுவதொல் சொியொன முவறயில் சமூக 
வவலதளங்களில் தங்கள் கருத்துகவளத் ததொிவிக்க மொணவர்கள் அறிந்துதகொள்வர்.  

கணினி வழிக்கற்றல் கற்பித்தலில் நொன் வகுப்பவறயில் பயன்படுத்திய சில 
தசயலிகள்(GOOGLE APPS for Education – Gafe)Blog, Google Presentation, Google Survey 

Form – FLUBAROO, Google Spread sheet, Group Email, Google Docs, GAFE You Tube 

Playlist, Hapara, Classroom.சில சொன்றுகள் இங்கு இடம்தபற்றுள்ளன. 
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மொணவர்கள் கிணற்றுத் தவவளயொக இல்லொமல் ஆசிொியர் கற்பிக்கும் பொடத்வத 
நன்கு புொிந்துதகொள்வதற்கும் கற்கும் பகுதி பற்றிய ஆழ்ந்த அகன்ற நுண்ணிய அறிவவப் 
தபருவதற்கும் கணினி வழி தமிழ்க்கற்றல் உதவுகிறது. சொன்றொக,சிங்கப்பூர் சூழலில் 

வளர்ந்த மொணவர்கள் தமிழகத்தின் பல இடங்கவளப் பற்றி அறியொதவர்கள். அதிகம் 
தொய்தமொழிவயத் தங்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தொதவர்கள். 
தமிழ்க்கற்றலுக்குவகுப்பவறயில் ஆசிொியர்கவள மட்டுதம சொர்ந்திருக்கிறொர்கள். 
தொங்கள் வகுப்பவறயில் குறிப்பிடும் தபொருவளகவளக் கண்ணொல் கண்டு 
அறியதவண்டிய நிவலயில் ஆசிொியர் பொடத்திற்குத் ததவவயொனவற்வற கணினி 
மற்றும் இவணயத்தின் வழிதய வகுப்பவறக்கு உடனுக்குடன் மொணவொின் 
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பழங்கொலத்தில் கணினி மற்றும் இவணயம் இல்லொமல் தமிழ்க்கல்விக் கற்றல்  
கற்பித்தல் நிகழ்ந்தது. அப்படியிருக்வகயில் ஏன் இப்தபொது கணினி மற்றும் இவணயம் 
வழி தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தல் ததவவப்படுகிறது என்பது சிந்தவனக்குொியது. 
மொணவர்களுக்கு விருப்பமொன ஒன்றின் வழியொக ஆர்வமூட்டும் வவகயில் 
தமிழ்தமொழிவயக் கற்பிக்க தவண்டும் என்பதற்கொகவும் வருங்கொல சங்கதியினர்தமிழ் 
தமொழிவய இவணயத்தில் பயன்படுத்தவும் ததொிந்திருக்கதவண்டும் என்பதற்கொக 
வகுப்பவறயில் இத்தவகய கற்றல் கற்பித்தல் முவற அவசியமொகிறது.  

உதொரணத்திற்கு வவலப்பூ, கூகுள் (Google Presentation) தபொன்றவவ 

மொணவர்களின் கருத்துப்பொிமொற்றத்திற்குப் தபருதவிபுொிகிறது. இவற்றில் மொணவர்கள் 
தங்கள் கருத்துகவளப் பதிவு தசய்யும் தபொது முவறயொகவும், பயன்முவனப்புமிக்க 

வவகயிலும் பயன்படுத்தும் பயிற்சிவயப் தபறுவதொல் சொியொன முவறயில் சமூக 
வவலதளங்களில் தங்கள் கருத்துகவளத் ததொிவிக்க மொணவர்கள் அறிந்துதகொள்வர்.  

கணினி வழிக்கற்றல் கற்பித்தலில் நொன் வகுப்பவறயில் பயன்படுத்திய சில 
தசயலிகள்(GOOGLE APPS for Education – Gafe)Blog, Google Presentation, Google Survey 

Form – FLUBAROO, Google Spread sheet, Group Email, Google Docs, GAFE You Tube 
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இ𝟑𝟑 

‘இன்தற இவணயத்தில் இவணதவொம்’ 

(சமூக ஊடகங்களில்தமிழின் முன்தனற்றம்) 
ஐஸ்வர்யொதுர்கொநலம்தம்பி 

புவதனஸ்வொிசுப்பிரமணியம் 

 
ABSTRACT 

இப்புவியில் மனிதனின் சொதவன கவர புரண்டு ஓடிக்தகொண்தட இருக்கின்றது. அதில் 
ஒன்றுதொன் ததொழில் நுட்பம். வவய விொிவு வவலவயக் கண்டுபிடித்தவர் திரு திமட்டிபர்ணர்லீ 
என்பவர். இது அவனவரும் அறிந்த உண்வம. ஆனொல் இன்று நொம் சிங்வகயில் நம் 
கணினிகளில் தமிழ் தட்டச்சு தசய்வதற்கு வழி வகுத்தவர், நொ. தகொவிந்தசொமி என்பவர் என்ற 

உண்வமவய அறியொமதல பயன்படுத்துகிதறொம். இவதச் சொத்திய மொக்கியவர்களுக்கு நம் முதல் 
நன்றி. இல்லொவிடில் தமிழ், இவணயத்தில் அதிக அளவு பரவியிருக்க வொய்ப்பில்லொமதல 

இருந்திருக்கக் கூடும்.  

இன்வறயக் கொலக்கட்டத்தில் ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு தசய்வது மிகச் சுலபமொக இருக்கும் 
தபொழுது,இந்தத் தமிழ் எழுத்துருகவளப் பயன்படுத்துகிதறொமொ? அப்படிப் 

பயன்படுத்துவதனொல் ஏற்படும் நன்வம யொது? எழுத்துரு வொயிலொக மட்டுதம தமிழ் கணினி 

யுகத்தில் தசயலொக்கத்தில் உள்ளதொ? இது தபொன்ற தகள்விகவள வமயமொகக் தகொண்டதத 

இந்த ஆய்வு.  

அடுத்ததொக, ததொழில் நுட்பத்தின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்பொக இன்று திகழ்வது சமூக 

ஊடகங்கதள. மக்கள் தங்கள் கருத்துகவளப் பதிவு தசய்வதற்கொக மட்டும் சமூக ஊடகங்கள் 
ததொன்றவில்வல. கருத்து பொிமொற்றம் ஏற்படுவதற் தகன்று தயொொிக்கப் பட்டத்தளங்கள் இவவ. 
தற்தபொது மிகவும் பிரபலமொக இருக்கும் தளம் ‘தபஸ்புக்’ (Facebook).தமிழில் முக புத்தகம் என்ற 

இனிவமயொன தசொற்தகொவவவயப் பயன்படுத்தொமல் ‘தபஸ்புக்’ என்று முதலில் நொம் 

எழுதியதற்குக் கொரணம் உண்டு. ஒருவர் குறிப்பிட்டிருந்தொர், ‘தபஸ்புக்’ என்பது ஒரு 

நிறுவனத்தின் அவடயொளம்.  

நொம் ஆடல், பொடல், தமவடப் தபச்சு, அரங்கப் தபச்சு, நிகழ்ச்சிகளின் விளம்பரம் என 

சமூக ஊடகங்களில் வவலதயற்றம் தசய்து கருத்துகவளப் பொிமொறிக் தகொள்கிதறொம். ஆட்டம், 

பொட்டம், தபச்சு ஆகியவற்றில் கொட்டும் முவனப்பு, இன்று பலர் எழுத்துருவில் கொட்டுவதில்வல. 

 

 

இக்கூற்வற ஆரொயும் வவகயிலும், மக்கள் சமூக ஊடகங்களில் தத்தம் தொய் தமொழியொகியத் 

தமிழில் கருத்துவரயொடும் வழி வவககவளயும் ஒட்டி இந்த ஆய்வு அவமயும்.  

சமூக ஊடகங்களின் ததொற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிக்கண்டறிவது; அவற்றின் 

தசல்வொக்வகப் பற்றி அறிவது; தமிழில் சமூக தளங்கவளப் பொர்ப்பதில் மக்களுக்கிவடதய 

உள்ள ஆர்வத்வதத் ததொிந்து தகொள்வது; கருத்துவரப்பதில் உள்ள சிக்கல்கவள அறிவது; 

எழுத்துரு, கொதணொளி இவ்விரண்டில் எது வருங்கொலத்தில் நிவலத்து நிற்கக்கூடும்? என்பவத 

அறிவது; ஆகியவவதய நம் கட்டுவரயின் தநொக்கங்களொகும்.  

ஆய்வுக்கட்டுவர 
 இந்த 21ஆம் நூற்றொண்டில், இவணயம் என்பது அவனவரது வொழ்விலும் முக்கியமொன 

ஒன்றொகவும் தவிர்க்க முடியொத ஒன்றொகவும் இருக்கிறது. தபஸ்புக் (முகப்புத்தகம்), யூடூப் 

தபொன்ற சமூகத் தளங்கவளப் பயன்படுத்திச் சிறு பிள்வளகள் முதல் தபொியவர்கள் வவர நன்வம 
அவடந்து வருகின்றொர்கள். இவணயத்தின் உதவியுடன் சமூக ஊடகங்களில் தமிழ் தமொழி 
வளர்ச்சி கண்டுவந்துள்ளது எனலொம். இதற்குக் கொரணம், இத்தவகய சமூக ஊடகங்கவளத் 

தமிழில் பயன்படுத்த தமிழ் மக்கள் ஆரம்பித்ததத யொகும். குறிப்பொக, சிங்கப்பூொில் இந்தப் 

பயன்பொடு எத்தவகயது என்பவத இனி கொண்தபொம். அதற்கு முன்னொல், சிங்கப்பூரர்களின் 

பின்னணிவயச் சற்றுப் பொர்க்கலொம்.  

 
சிங்கப்பூரர்களின் தமிழ் தமொழி ஆற்றல் 
 

 சிங்கப்பூொில் தமிழர்கள் 
 சிங்கப்பூொில் வசிப்பவர்களின் பின்னணிவயச் சற்றுக் கூர்ந்து தநொக்கினொல், 

அவர்கவளச் சிங்கப்பூரர்கள், சிங்கப்பூொில் உள்ள தவளிநொட்டவர்கள்  ) அ (நிரந்திரவொசி,  ) ஆ (

தவவல தசய்ய /படிக்க வந்தவர்கள் என பிொிக்கலொம் .  

 சிங்கப்பூொில் தமிழர்கவள மூன்று பிொிவினரொகப் பிொிக்கலொம். இருதமொழி 
தபசக்கூடியவர்கள், இலங்வகத் தமிழர்கள் மற்றும் கலப்புத் திருமணம் தசய்தவர்கள். 
 
 சிங்கப்பூொில் முதன்தமொழி ஆங்கிலம். இரண்டொம் தமொழிதொன் தொய்தமொழி. அதொவது 
இங்தக குறிப்பிடத்தக்கது என்னதவன்றொல், தமிழ் இந்நொட்டில் ஓர் அதிகொரத்துவ 

தமொழியொகதவ உள்ளது. இத்திட்டம் மூன்று வவகயொன தமொழி ஆற்றல் பவடத்தவர்கவள 
வளர்க்கின்றது. (ஆங்கில ஆற்றல் மிகுதி, தமிழ் ஆற்றல் குவறவு, தமிழ் ஆற்றல் மிகுதி, ஆங்கில 

ஆற்றல் குவறவு, இரண்டு தமொழிகளிலும் ஆற்றல் பவடத்தவர்கள்) 
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இக்கூற்வற ஆரொயும் வவகயிலும், மக்கள் சமூக ஊடகங்களில் தத்தம் தொய் தமொழியொகியத் 

தமிழில் கருத்துவரயொடும் வழி வவககவளயும் ஒட்டி இந்த ஆய்வு அவமயும்.  

சமூக ஊடகங்களின் ததொற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிக்கண்டறிவது; அவற்றின் 

தசல்வொக்வகப் பற்றி அறிவது; தமிழில் சமூக தளங்கவளப் பொர்ப்பதில் மக்களுக்கிவடதய 

உள்ள ஆர்வத்வதத் ததொிந்து தகொள்வது; கருத்துவரப்பதில் உள்ள சிக்கல்கவள அறிவது; 

எழுத்துரு, கொதணொளி இவ்விரண்டில் எது வருங்கொலத்தில் நிவலத்து நிற்கக்கூடும்? என்பவத 

அறிவது; ஆகியவவதய நம் கட்டுவரயின் தநொக்கங்களொகும்.  

ஆய்வுக்கட்டுவர 
 இந்த 21ஆம் நூற்றொண்டில், இவணயம் என்பது அவனவரது வொழ்விலும் முக்கியமொன 

ஒன்றொகவும் தவிர்க்க முடியொத ஒன்றொகவும் இருக்கிறது. தபஸ்புக் (முகப்புத்தகம்), யூடூப் 

தபொன்ற சமூகத் தளங்கவளப் பயன்படுத்திச் சிறு பிள்வளகள் முதல் தபொியவர்கள் வவர நன்வம 
அவடந்து வருகின்றொர்கள். இவணயத்தின் உதவியுடன் சமூக ஊடகங்களில் தமிழ் தமொழி 
வளர்ச்சி கண்டுவந்துள்ளது எனலொம். இதற்குக் கொரணம், இத்தவகய சமூக ஊடகங்கவளத் 

தமிழில் பயன்படுத்த தமிழ் மக்கள் ஆரம்பித்ததத யொகும். குறிப்பொக, சிங்கப்பூொில் இந்தப் 

பயன்பொடு எத்தவகயது என்பவத இனி கொண்தபொம். அதற்கு முன்னொல், சிங்கப்பூரர்களின் 

பின்னணிவயச் சற்றுப் பொர்க்கலொம்.  

 
சிங்கப்பூரர்களின் தமிழ் தமொழி ஆற்றல் 
 

 சிங்கப்பூொில் தமிழர்கள் 
 சிங்கப்பூொில் வசிப்பவர்களின் பின்னணிவயச் சற்றுக் கூர்ந்து தநொக்கினொல், 

அவர்கவளச் சிங்கப்பூரர்கள், சிங்கப்பூொில் உள்ள தவளிநொட்டவர்கள்  ) அ (நிரந்திரவொசி,  ) ஆ (

தவவல தசய்ய /படிக்க வந்தவர்கள் என பிொிக்கலொம் .  

 சிங்கப்பூொில் தமிழர்கவள மூன்று பிொிவினரொகப் பிொிக்கலொம். இருதமொழி 
தபசக்கூடியவர்கள், இலங்வகத் தமிழர்கள் மற்றும் கலப்புத் திருமணம் தசய்தவர்கள். 
 
 சிங்கப்பூொில் முதன்தமொழி ஆங்கிலம். இரண்டொம் தமொழிதொன் தொய்தமொழி. அதொவது 
இங்தக குறிப்பிடத்தக்கது என்னதவன்றொல், தமிழ் இந்நொட்டில் ஓர் அதிகொரத்துவ 

தமொழியொகதவ உள்ளது. இத்திட்டம் மூன்று வவகயொன தமொழி ஆற்றல் பவடத்தவர்கவள 
வளர்க்கின்றது. (ஆங்கில ஆற்றல் மிகுதி, தமிழ் ஆற்றல் குவறவு, தமிழ் ஆற்றல் மிகுதி, ஆங்கில 

ஆற்றல் குவறவு, இரண்டு தமொழிகளிலும் ஆற்றல் பவடத்தவர்கள்) 
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 சிங்கப்பூொில்இலங்வகத் தமிழர்கள் 
 இலங்வகத் தமிழர்களின் தமிழ் வொர்த்வதகளும் உச்சொிப்பும் தவறுபட்டிருக்கும். 
இருப்பினும், அவர்களில் பலர்தசண்பக விநொயகர் தகொவிலுக்குச் தசன்று சமூக 

நடவடிக்வககளில் ஈடுபடுதவொர் உண்டு. பல இலக்கிய தசொற்கவள, அவர்களின் அன்றொட 

தபச்சில் பயன்படுத்துவதொதலதய தமிழில் வல்லவம தபற்தற திகழ்கின்றனர். ஆனொல் இது ஒரு 
வவகயொன தமிழ் வழக்கு. 
 

 கலப்புத் திருமணம் தசய்தவர்கள் 
சமூகம் முன்தனற, இனம், மதம் பொரொமல், கலப்புத் திருமணங்கள் கூடிக்தகொண்தட 
தபொகின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழல் உருவொகும் தபொது, அக்குழந்வத அன்வனயின் அல்லது 
தந்வதயின் தொய்தமொழிவய எடுத்துப் பயில்கின்றது. தபரும்பொலும் வீட்டில் ஆங்கிலத்வததய 
பயன்படுத்துவதொல், அந்தத்தொய் தமொழியும் மவறந்து விடுகின்றது.  
 
சமூக ஊடகங்களில்மக்கள் ததொடர்பு 
 
 தமிழில் சமூகத் ஊடகங்ககவளப் பயன்படுத்துவதற்கொன கொரணங்கள் பல உள்ளன . 
‘நிவனக்கும் கருத்துகவளத் தமிழ் சமூகத்திற்குக் தகொண்டு தசர்க்க, தமிழ் குறும்படங்கவளப் 
பகிர்ந்துதகொள்ள, அவற்வறப்பற்றிக்கலந்துவரயொட, தமிழ் நிகழ்ச்சிகவள விளம்பரம் தசய்ய, 
தமிழ் திவரப்படபொடல்கள், படங்கள் மற்றும் ததொவலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகவளப் பொர்க்க’ தபொன்ற 
கொரணங்களொல் தமிழில் சமூகத் தளங்கள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன .  இதில் குறிப்பிட 
தவண்டியது என்ன தவன்றொல் தமிழ் அறிந்த அவனத்து வயதினரும் இதில் பங்கொற்றி 
வருகின்றனர். 
  

 தபொதுவொகச் சிங்கப்பூரர்கள், ‘இவதப்பகிர்வதொல் எனக்கு என்ன நன்வம?’ என்பவத 

ஆரொய்ந்த பின்தப ஒரு தசய்திவயப் பகிர்கிறொர்கள் மக்கள் சமூக ஊடகங்களில் தமிவழப் 
பயன்படுத்தொமல் இருப்பதன் தவதறொரு கொரணமொகச் தசொம்தபறித்  தனம் உள்ளது. தமலும் 
பலர் ஆங்கிலத்திற்குப் பதிலொக RomanisedTamil  )RT( பயன்படுத்துகிறொர்கள் . 

RT தமிவழச்சீர்க்குவலப்பதில்வல . RT பயன்படுத்துபவர்களின்எண்ணங்கள்தமிழில் உள்ளன .    
 
 ‘ஆங்கிலம்  ,RT , தமிழ் எழுத்துரு ’ஆகிய மூன்றில் எத்தவன சதவீதம் 
ஒவ்தவொன்றிலிருந்தும்எவதப் பயன்படுத்துகிறொர்கள் என்பவத ஆரொய ஓர் ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது .  
 

 தமிழில் சமூக ஊடகங்கவளப் பயன்படுத்த முக்கியமொகத் தமிழ் தமொழியில் தட்டச்சு 
தசய்ய ததொிந்திருக்க தவண்டும் என்பது தபொதுவொன கருத்து . அப்தபொழுதுதொன், கருத்து 

பொிமொற்றம் எளிதொக நவடதபறும் . தமிழ் தமொழியில் தட்டச்சு தசய்ய இவளயர்கள் பலர் 
தரொமணொய்ஸ்  ) Romanised) முவறவயப் பயன்படுத்துகின்றனர் . வயதில் 

தபொியவர்கதளொதரொமண்ணொஸ் முவறவயப் பயன்படுத்தொமல்ஆங்கிலத்தின்உதவின்றிதமிழில் 
தட்டச்சு தசய்கின்றனர் . பள்ளிகளிலும்ஆங்கிலத்தின் உதவியின்றி தமிழில் தட்டச்சு தசய்ய 

 

 

ஆசிொியர்கள் மொணவர்களுக்குக்கற்பிப்பது உண்டு . இவ்வழிகவளப் பயன்படுத்தி தமிழ் 
அறிந்தவர்கள் தமிழில் சமூக ஊடகங்கவளப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். 
(ஆய்வு முடிவுகள் –https://www.surveymonkey.com/results/SM-Y8QJWVY(/7 

 
சிங்கப்பூொில்தவளிநொட்டவர்களின் பங்கு  
  

 தபரும்பொலும் தவளிநொட்டவர்களின்தமிழின் தரம் உயர்ந்ததகொணப்படுகின்றது . 
குறிப்பொகத்தமிழகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் . சிங்கப்பூொில்தமற்கல்விபயிலும் இவர்கள் ,புதிய 
நட்பு வட்டத்வதஉருவொக்குவதற்குச் சில நொட்கள் எடுப்பர் . அப்தபொழுது பல தமிழ் 
சமூகங்களில் ,குழுமங்களில் தசர்ந்து அதிகமொகத்தமிழில் உவரயொடி ஒன்று கூடுவதொல் ,தொய் 
நொட்வட விட்டுப் பிொிந்த ஏக்கம் குவறந்துவிடும் . இவ்விதஉற்சொகதம, சிங்கப்பூர் தமிழ் 

நடவடிக்வககளுக்கு தமலும் வலு தசர்க்கின்றன .  இவர்கள் ஆங்கிலத்வதவிடதமிழில் நன்கு 
புழங்குவதொல் ,சமூக ஊடகங்களில்தயங்கொமல் ,தமிழ் எழுத்துருவவப்பயன்படுத்துகின்றனர் .  
 

தபஸ்புக் மற்றும் யூடூப் 
 

 சமூக ஊடகங்களில்தமிழின்பயன்பொட்வடப் பற்றி தமலும் கண்டறிய இவ்விரண்டு 
தளங்கவளத்ததர்ந்ததடுத்ததொம். 
 

 தபஸ்புக்கில்இந்த ஆய்வுக்கொகதவ ஒரு பக்கம் திறக்கப்பட்டது . 
அப்பக்கத்தின்தபயர்தொன் "இ3- இன்தற இவணயத்தில் இவணதவொம் ". இப்பக்கத்தில் 

இவளயர்கள், தபொியவர்கள், முதியவர்கள் என பலரும் தங்கவளக்கவர்ந்த, கவனத்வத ஈர்த்த 

படக்கொட்சிகவள, தகவல்கவள, தனிப்பட்ட கருத்துகவளத் தமிழில் பகிர்ந்து தகொள்கின்றனர். 

இன்னும் பல பக்கங்கள் தபஸ்புக்கில் உள்ளன.  " சிங்கப்பூர்த் தமிழ் சமூதொயம் ", "தமிழர் 

தபரவவ",“குதலொபல் தமிழர் டிரக்டொி )GlobalTamilDirectory)”ஆகிய பக்கங்கள் இதற்குச் சிறந்த 

எடுத்துக்கொட்டொகத்திகழ்கின்றன. 
 

 தபஸ்புக் பக்கங்களில் கொதணொளிகவளச் தசர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் 
இவணயத்தளங்களில் யூடூப் இவணயத்தளமும் ஒன்றொகும் . பல்தவறு விதமொன கொதணொளிகள் 
இத்தளத்தில் இடம் தபற்றுள்ளன . தமிழில் யூடூப் சமூகத்தளத்வதப் பயன்படுத்துபவர்கள் 
இத்தளத்தில் உள்ள தமிழ் பொடல்கள், திவரப்படங்கள், நிகழ்ச்சிகள், நொடகங்கள், குறும்படங்கள் 

ஆகியவற்வறக் கண்டு ரசிப்பததொடு மட்டும் நிறுத்திவிடொமல் தொதன கொதணொளிகவளத் 
தயொொித்து மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்தும் தகொள்கிறொர்கள் . இத்தருணத்தில், சிங்வகயில்வசந்தம் 

ததொவலக்கொட்சி நடத்திய குறும்படப் தபொட்டிவய நிவனவுக் கூற விரும்புகிதறொம் . 
இப்தபொட்டியின் ஒரு அம்சமொக தபொட்டியொளர்கள் அவர்கள் எடுக்கும் குறும்படத்வதக் 
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ஆசிொியர்கள் மொணவர்களுக்குக்கற்பிப்பது உண்டு . இவ்வழிகவளப் பயன்படுத்தி தமிழ் 
அறிந்தவர்கள் தமிழில் சமூக ஊடகங்கவளப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். 
(ஆய்வு முடிவுகள் –https://www.surveymonkey.com/results/SM-Y8QJWVY(/7 

 
சிங்கப்பூொில்தவளிநொட்டவர்களின் பங்கு  
  

 தபரும்பொலும் தவளிநொட்டவர்களின்தமிழின் தரம் உயர்ந்ததகொணப்படுகின்றது . 
குறிப்பொகத்தமிழகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் . சிங்கப்பூொில்தமற்கல்விபயிலும் இவர்கள் ,புதிய 
நட்பு வட்டத்வதஉருவொக்குவதற்குச் சில நொட்கள் எடுப்பர் . அப்தபொழுது பல தமிழ் 
சமூகங்களில் ,குழுமங்களில் தசர்ந்து அதிகமொகத்தமிழில் உவரயொடி ஒன்று கூடுவதொல் ,தொய் 
நொட்வட விட்டுப் பிொிந்த ஏக்கம் குவறந்துவிடும் . இவ்விதஉற்சொகதம, சிங்கப்பூர் தமிழ் 

நடவடிக்வககளுக்கு தமலும் வலு தசர்க்கின்றன .  இவர்கள் ஆங்கிலத்வதவிடதமிழில் நன்கு 
புழங்குவதொல் ,சமூக ஊடகங்களில்தயங்கொமல் ,தமிழ் எழுத்துருவவப்பயன்படுத்துகின்றனர் .  
 

தபஸ்புக் மற்றும் யூடூப் 
 

 சமூக ஊடகங்களில்தமிழின்பயன்பொட்வடப் பற்றி தமலும் கண்டறிய இவ்விரண்டு 
தளங்கவளத்ததர்ந்ததடுத்ததொம். 
 

 தபஸ்புக்கில்இந்த ஆய்வுக்கொகதவ ஒரு பக்கம் திறக்கப்பட்டது . 
அப்பக்கத்தின்தபயர்தொன் "இ3- இன்தற இவணயத்தில் இவணதவொம் ". இப்பக்கத்தில் 

இவளயர்கள், தபொியவர்கள், முதியவர்கள் என பலரும் தங்கவளக்கவர்ந்த, கவனத்வத ஈர்த்த 

படக்கொட்சிகவள, தகவல்கவள, தனிப்பட்ட கருத்துகவளத் தமிழில் பகிர்ந்து தகொள்கின்றனர். 

இன்னும் பல பக்கங்கள் தபஸ்புக்கில் உள்ளன.  " சிங்கப்பூர்த் தமிழ் சமூதொயம் ", "தமிழர் 

தபரவவ",“குதலொபல் தமிழர் டிரக்டொி )GlobalTamilDirectory)”ஆகிய பக்கங்கள் இதற்குச் சிறந்த 

எடுத்துக்கொட்டொகத்திகழ்கின்றன. 
 

 தபஸ்புக் பக்கங்களில் கொதணொளிகவளச் தசர்க்கப் பயன்படுத்தப்படும் 
இவணயத்தளங்களில் யூடூப் இவணயத்தளமும் ஒன்றொகும் . பல்தவறு விதமொன கொதணொளிகள் 
இத்தளத்தில் இடம் தபற்றுள்ளன . தமிழில் யூடூப் சமூகத்தளத்வதப் பயன்படுத்துபவர்கள் 
இத்தளத்தில் உள்ள தமிழ் பொடல்கள், திவரப்படங்கள், நிகழ்ச்சிகள், நொடகங்கள், குறும்படங்கள் 

ஆகியவற்வறக் கண்டு ரசிப்பததொடு மட்டும் நிறுத்திவிடொமல் தொதன கொதணொளிகவளத் 
தயொொித்து மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்தும் தகொள்கிறொர்கள் . இத்தருணத்தில், சிங்வகயில்வசந்தம் 

ததொவலக்கொட்சி நடத்திய குறும்படப் தபொட்டிவய நிவனவுக் கூற விரும்புகிதறொம் . 
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கட்டொயமொக யூடூப் இவணயத்தளத்தின் மூலம் பகிர்ந்துதகொள்ளதவண்டும் . இதன் மூலமும் 
யூடூப் இவணயத்தளத்தில் தமிழின் பயன்பொட்வட அறிந்துதகொள்ளலொம். 
 

முடிவு -எழுத்துரு மற்றும் கொதணொளியின் பயன்பொடு  - இவ்விரண்டில் எது எதிர்கொலத்தில் 
நிவலத்து நிற்கும்? 

 சமூகத்தளங்களில்எழுத்துருபயன்பொடும்கொதணொளியின்பயன்பொடும்நகமும்சவதயும்ப
தாொன்றவவயொகும். எழுத்துரு மற்றும் கொதணொளியின்பயன்பொட்டிவனப் பிொிக்க முடியொது. 
இந்த நிவலயில், இவ்விரண்டில் எது எதிர்கொலத்தில் நிவலத்து நிற்கும் என்பதற்கு எந்த ஒரு 

உறுதியொன விவடவயயும் தகொடுக்க இயலொது. தமிழ் அறிந்த எல்லொ 
வயதினரும்இவ்விரண்வடயும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எதிர்கொலத்திலும், இவர்கள் தமிழில் 

சமூக ஊடகங்கவளப் பயன்படுத்தி வருவொர்கள் என்பது எங்களுவடய கருத்து. அப்தபொது, 

எழுத்துருபயன்பொடும்கொதணொளியின்பயன்பொடும் நிவலத்து நிற்கும். தமிழ் வடிவம் 
மொறினொலும், அதன் தபச்சு வழக்கு என்றும் மொறொது.  
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திருமதி சுமதி சிவொ குமொர் 

கல்வித் ததொழில்நுட்பப் பிொிவு,சிங்கப்பூர் கல்வி அவமச்சு 
 

திருவொட்டி நித்யொ கிருஷ்ணசொமி 
கன்கொர்டு ததொடக்கப்பள்ளி 

 

குமொொி M. புவதனஸ்வொி 

தசம்பொவொங் ததொடக்கப்பள்ளி 
 

திருமதி சிவகொமி ரொதொ 
யீஷுன் ததொடக்கப்பள்ளி 

சுறுக்கம் 

 சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தகவல் ததொழில்நுட்ப முதன்வம திட்டம் 3-இன் தொக்கத்வத, 

குறிப்பொக உடனிவணந்து கற்றல் (Collaborativelearning)மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் 

(Self-directedLearning)ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில், ஒட்டி நடத்தப்பட்ட ததசிய கல்வி 

கழகத்தின்மதிப்பீட்டு ஆய்வில்ஆசிொியர்களின் ததொழில்நுட்பப் பயன்பொடு மொணவர்கவளவிட 
குவறவொக உள்ளதொகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  தமலும் ஆசிொியர்களின் தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொட்டிற்கும் மொணவர்களது உடனிவணந்து மற்றும் சுய 
முவனப்புடன் கற்றலுக்கும் ஒரு வலுவொன ததொடர்பு இருப்பதொகவும் இவ்வொய்வு சுட்டியது.  
10’T சிகரம் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப கற்றல் கற்பித்தல்தசயற்முவறத் திட்டத்தில் உள்ள 

ஆசிொியர்களிடமும் இவதக் கண்கூடொகக் கொண முடிந்தது.  பயிலரங்களில் 
கலந்துதகொண்டதபொதும், தகவல் ததொழில்நுட்பப் பிொிவு அதிகொொிகள் பொட உற்றுதநொக்கல்வழி 

அவர்கவள வழி நடத்தியப்தபொதும் இக்கற்றல் உத்திகவள ஒன்றிவணத்து ஒரு பொடத்வத 
வடிவவமத்துநடத்துவதில் தன்னம்பிக்வகயின்வமயும் அவற்வற இவணப்பதில் 
இடர்பொடுகவளச் சந்தித்தனர்.  சக ஆசிொியர்கள் கற்பிக்கும் பொடங்கவள தநரடியொகப் 
பொர்வவயிடும்தபொது ஆசிொியர்கள் தங்கவள தமம்படுத்திக்தகொள்ளும் வொய்ப்புகள் 
அதிகொிக்கிறது என்பவத ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன.  ஆவகயொல்,இச்தசயல்முவறத் திட்டத்தில் 

உள்ள ஆசிொியர்களுள் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்திப் பொடங்கவளச் தசம்வமயொக வழி 
நடத்திச்தசல்லும் ஆசிொியர்கவள அவடயொளங்கண்டு அவர்களது பொடங்கவளச் சக 
ஆசிொியர்கள் உற்றுதநொக்கஏற்பொடு  தசய்யப்பட்டது.  ஆசிொியர்கள் தபரும்பொலும் ஒன்றொம் 
இரண்டொம் நிவல மொணவர்களுக்குக் கணினியில் சுய முவனப்புடன் கற்றலில் ஈடுபடுத்துவதில் 
அதிக சிரமத்வத எதிர்தநொக்குகின்றனர் என்பதொல் கீழ்ததொடக்கநிவல வகுப்புகதள 
இவ்வுற்றுதநொக்கலுக்குத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. இச்தசயல்முவற திட்டத்தின் 
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திருமதி சுமதி சிவொ குமொர் 

கல்வித் ததொழில்நுட்பப் பிொிவு,சிங்கப்பூர் கல்வி அவமச்சு 
 

திருவொட்டி நித்யொ கிருஷ்ணசொமி 
கன்கொர்டு ததொடக்கப்பள்ளி 

 

குமொொி M. புவதனஸ்வொி 

தசம்பொவொங் ததொடக்கப்பள்ளி 
 

திருமதி சிவகொமி ரொதொ 
யீஷுன் ததொடக்கப்பள்ளி 

சுறுக்கம் 

 சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தகவல் ததொழில்நுட்ப முதன்வம திட்டம் 3-இன் தொக்கத்வத, 

குறிப்பொக உடனிவணந்து கற்றல் (Collaborativelearning)மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் 

(Self-directedLearning)ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில், ஒட்டி நடத்தப்பட்ட ததசிய கல்வி 

கழகத்தின்மதிப்பீட்டு ஆய்வில்ஆசிொியர்களின் ததொழில்நுட்பப் பயன்பொடு மொணவர்கவளவிட 
குவறவொக உள்ளதொகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  தமலும் ஆசிொியர்களின் தகவல் 
ததொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொட்டிற்கும் மொணவர்களது உடனிவணந்து மற்றும் சுய 
முவனப்புடன் கற்றலுக்கும் ஒரு வலுவொன ததொடர்பு இருப்பதொகவும் இவ்வொய்வு சுட்டியது.  
10’T சிகரம் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப கற்றல் கற்பித்தல்தசயற்முவறத் திட்டத்தில் உள்ள 

ஆசிொியர்களிடமும் இவதக் கண்கூடொகக் கொண முடிந்தது.  பயிலரங்களில் 
கலந்துதகொண்டதபொதும், தகவல் ததொழில்நுட்பப் பிொிவு அதிகொொிகள் பொட உற்றுதநொக்கல்வழி 

அவர்கவள வழி நடத்தியப்தபொதும் இக்கற்றல் உத்திகவள ஒன்றிவணத்து ஒரு பொடத்வத 
வடிவவமத்துநடத்துவதில் தன்னம்பிக்வகயின்வமயும் அவற்வற இவணப்பதில் 
இடர்பொடுகவளச் சந்தித்தனர்.  சக ஆசிொியர்கள் கற்பிக்கும் பொடங்கவள தநரடியொகப் 
பொர்வவயிடும்தபொது ஆசிொியர்கள் தங்கவள தமம்படுத்திக்தகொள்ளும் வொய்ப்புகள் 
அதிகொிக்கிறது என்பவத ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன.  ஆவகயொல்,இச்தசயல்முவறத் திட்டத்தில் 

உள்ள ஆசிொியர்களுள் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்திப் பொடங்கவளச் தசம்வமயொக வழி 
நடத்திச்தசல்லும் ஆசிொியர்கவள அவடயொளங்கண்டு அவர்களது பொடங்கவளச் சக 
ஆசிொியர்கள் உற்றுதநொக்கஏற்பொடு  தசய்யப்பட்டது.  ஆசிொியர்கள் தபரும்பொலும் ஒன்றொம் 
இரண்டொம் நிவல மொணவர்களுக்குக் கணினியில் சுய முவனப்புடன் கற்றலில் ஈடுபடுத்துவதில் 
அதிக சிரமத்வத எதிர்தநொக்குகின்றனர் என்பதொல் கீழ்ததொடக்கநிவல வகுப்புகதள 
இவ்வுற்றுதநொக்கலுக்குத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. இச்தசயல்முவற திட்டத்தின் 
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அணுகுமுவறயில் இயல்பொகதவ சுய முவனப்புடன் கற்றலுக்குப் தபொதுமொன தநரம் 
ஓதுக்கப்படுவதொல்,அவனத்துப் பொடங்களிலும் பல நடவடிக்வககளின் மூலம் உடனிவணந்து 

கற்றலும் இவணக்கப்பட்டுப் பொடங்கள் நடத்தப்பட்டன.இப்பொட உற்றுதநொக்கலுக்குப் பதிவு 

தசய்து பங்தகற்ற ஆசிொியர்கள் பலரும் இதனொல் பயன்தபற்றனர் என்பது அதன்பின் அவர்கள் 
நடத்தியப் பொடங்களிலிருந்து ததளிவொக விளங்கியது.  ஒவ்தவொரு 
உற்றுதநொக்கலுக்குப்பின்னும் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருந்த கலந்துவரயொடல் 
பங்குதபற்தறொருக்கு மட்டுமன்றி பொடங்கவள நடத்திய ஆசிொியர்களுக்கும் பல வழிகளிலும் 
பயனளித்தது.  பலதரப்பட்ட நடவடிக்வககவளப் பற்றி விவொதிக்கவும் தங்களது தசொந்த 
அனுபவங்கவளப் பற்றி பொீசிலிக்கவும் இப்பொட உற்றுதநொக்கல் தபொிதும் உறுதுவணயொக 
அவமந்தன.  

 

தகவல் ததொழில் நுட்பம், பொட உற்றுதநொக்கல்,உடனிவணந்து 

கற்றல், சுய முவனப்புடன் கற்றல் 

 

முன்னுவர  

 சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தகவல் ததொழில்நுட்ப 
முதன்வம திட்டம்3-இன்(ITmasterplan 3) அடிப்பவட 

தநொக்கங்களொகத் திகழ்வன உடனிவணந்து கற்றல் (Collaborative 

learning) மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் (Self-directed Learning) என்பனவொகும்.  

இத்திட்டம் அமுலுக்கு வந்து 5 வருடங்கள் முடிந்திருக்கும் இத்தருணத்தில் அதவன  
ஒட்டியமதிப்பீட்டு ஆய்வு ஒன்று சிங்கப்பூர் ததசியக் கல்வி கழகத்தொல் தமற்தகொள்ளப்பட்டது.   
முதன்வம திட்டம் 3-இன் தொக்கத்வத ஒட்டி, குறிப்பொக உடனிவணந்து கற்றல் மற்றும் சுய 

முவனப்புடன் கற்றல் ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில், நடத்தப்பட்ட இம்மதிப்பீட்டு ஆய்வில் 

ஆசிொியர்களின் ததொழில்நுட்பப் பயன்பொடு மொணவர்கவளவிட குவறவொக இருப்பதொகக் 
கண்டறியப்பட்டது (Tan Seng Chee, et al.).  தமலும் ஆசிொியர்களின் தகவல் 

ததொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொட்டிற்கும் மொணவர்களது உடனிவணந்து மற்றும் சுய 
முவனப்புடன் கற்றலுக்கும் ஒரு வலுவொன ததொடர்பு இருப்பதொகவும் இவ்வொய்வு சுட்டியது.  
10’T சிகரம் தகவல் ததொடர்பு ததொழில்நுட்ப கற்றல் கற்பித்தல் தசயற்முவறத் திட்டத்தில் உள்ள 

ஆசிொியர்களிடமும்இவதக்கண்கூடொகக் கொண முடிந்தது.   

 

10’T சிகரம் தசயற்திட்டமும் பொட உற்றுதநொக்கலின் குறிக்தகொளும் 

 10’T சிகரம் என்று அவழக்கப்படும் தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின்வழி கற்றல் கற்பித்தல் 

தசயற்திட்டம் என்பது ஓர் அடிப்பவட அணுகுமுவறவயக் தகொண்டு அவமயப்தபற்றது.  
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இவ்வணுகுமுவறயில் ஆசிொியொின் கற்பித்தல் நடவடிக்வககளுக்கும் மொணவர்களின் சுய 
முவனப்புடன் கற்றலுக்கும் சொிசமமொன தநரம் அளிக்கப்பட்டுப் பொடங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.  
இருப்பினும்பயிற்சிகள் பல அளிக்கப்பட்டிருந்தொலும் இத்திட்டத்தில் உள்ள 
கீழ்த்ததொடக்கநிவல ஆசிொியர்களிடம் உடனிவணந்து கற்றல் மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் 
உத்திகவள ஒன்றிவணத்து ஒரு பொடத்வத நடத்துவதில் தன்னம்பிக்வகயின்வமயும் அவற்வற 
இவணப்பதில் இடர்பொடுகவளயும் கொண முடிந்தது. இதற்கு அடிப்பவடக் கொரணமொக 
விளங்கியவவ மொணவர்களது வயது மற்றும் அறிவு முதிர்ச்சி ஆகும்.   

 

 ஆசிொியர்கள் ஏழு வயது மொணவர்கவளக் கணினி வகுப்பவறகளில் ஒருநிவலப்படுத்தி 
சுய முவனப்புடன் கற்றலில் ஈடுபடுத்துவவதச் சிரமமொகக் கருதினர் என்பது இவர்களுடன் 
நடத்தப்பட்ட உவரயொடல்களின்வழி ததளிவொகப் புலப்பட்டது.  இந்த இவடதவளிவயக் 
குவறப்பதற்கு இயல்பொன வகுப்பவற சூழலில் நடத்தப்படும் பொட உற்றுதநொக்கதல தபொிதும் 
துவணபுொியக்கூடும் என்று முடிவு தசய்யப்பட்டது.  இயல்பொன வகுப்பவற சூழலில் 
நடத்தப்படும் பொடத்வத உற்றுதநொக்குவது, எந்த ஓர் ஆசிொியருக்கும் தன் பணியில் தன்வன 

தமம்படுத்திக்தகொள்ளவதற்கு ஒரு வொய்ப்பொக அவமயும் என்றொலும், இவ்வொசிொியர்களுக்கு 

இத்தவகய வொய்ப்புகள் மிகக் குவறவொக இருப்பதும் ததளிவொகியது.  இச்தசயற்முவறத் 
திட்டத்தில் இருக்கும் ஆசிொியர்களுக்குச்சக ஆசிொியர்கள் நடத்தும் பொடங்கவள,குறிப்பொகக் கீழ் 

ததொடக்கநிவல பொடங்கவள,உற்றுதநொக்கும் வொய்ப்புஏற்படுத்திக்தகொடுக்கப்பட்டது.   

 

ஆய்வு முன்தனொடிகள் 

இந்நொள்வவர வகுப்பவற உற்றுதநொக்கல் (classroomobservation) என்பது ஒரு மதிப்பீட்டுக் 

கருவியொகதவ பயன்பட்டு வந்துள்ளது;  ஓர் ஆசிொியொின் கற்பித்தல் முவறவய அளவிடும் 

அளவுதகொலொக வகுப்பவற உற்றுதநொக்கல் இதுவவர அவமந்திருந்தது.  ஆனொல், இப்தபொழுது 

இவ்வவரயவற தமல்ல தமல்ல மொறி வருகிறது. பள்ளிகள் வகுப்பவற உற்றுதநொக்கவல 
ஆசிொியவர தமம்படுத்தும் ஒரு பணிதமம்பொட்டு வழிமுவறயொக கருதத்ததொடங்கிவிட்டன.  ஓர் 
ஆசிொியொின் வகுப்பவற கற்பித்தவலச் சக ஆசிொியர்கள் உற்றுதநொக்குவதன் 
மூலம்உற்றுதநொக்கும் ஆசிொியர்கள் மட்டுமன்றி, பொடத்வத நடத்தும் ஆசிொியர்களும் தங்களது 

கற்பித்தவல தமம்படுத்திக்தகொள்ள முடிகிறது என்று ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன.  இது 
மவறமுகமொக மொணவர்களது தசயல்திறன் தமம்பொட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது என்றும் 
ஆய்வொளர்கள் நம்புகின்றனர். (Education World) 

 ஒவ்தவொரு ஆசிொியொின் கற்பித்தல் தமம்படதவண்டும் என்றொல் ஆசிொியர் தமம்பொடு 
திட்டம் தனிப்பட்டதொகவும், வகுப்பவற நவடமுவற சொர்ந்ததொகவும், ததொடர்ந்து 

நவடப்தபறக்கூடியதொகவும் அவமந்திருப்பது அவசியமொகும். தமலும், சிறந்த வகுப்பவறப் 

பொடங்கவள பொட உற்றுதநொக்கல் தசய்வதற்கும் அதவன ஒட்டிய மதிப்பீட்டிற்கும் கருத்துத் 
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14Ýõ¶ îI› Þ¬íò ñ£ï£´ 2015, CƒèŠÌ˜ - ñ£ï£†´‚ è†´¬óèœ 

 

ததொிவிப்பதற்கும் ஏற்பொடு தசய்வது ஆசிொியர்களிடம் ஒரு சொதகமொன தொக்கவத 
ஏற்படுத்தவல்லதொகவும் ஆய்வொளர்கள் நம்புகின்றனர்.  இதன் மூலம் ஆசிொியர்கள் தபறக்கூடிய 
கற்றல் திறன்கவளத் ததொடர்பு அறுபடொமல் தங்கள் கற்பித்தலில் சீரொகப் 
பயன்படுத்திவந்தொர்கதளயொனொல் உகந்த மொணவர் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் 
எனவும் ஆய்வொளர்கள் சுட்டுகின்றனர்.(Stuhlman, Hamre,&Down) 

 

பொட உற்றுதநொக்கலுக்கொன வகுப்புகள் ததொிவு 

 பொட உற்றுதநொக்கவல முடிவு தசய்யும்முன் ஆசிொியர்கள் எதிர்தநொக்கும் சவொல்கள் 
முதலில் கலந்தொதலொசிக்கப்பட்டது.  தபரும்பொலொன ஆசிொியர்கள் கீழ்த்ததொடக்கநிவல 
வகுப்புகளுக்கு, அதிலும் ஒன்றொம் வகுப்பு மொணவர்களுக்குக் கணினிவழி பொடம் கற்பிப்பவதப் 

முடிந்தவவர தவிர்க்கதவ விரும்புகிறொர்கள் என்பது ஏற்கனதவ கலந்துவரயொடிலில் 
கண்டறியப்பட்டிருந்தது.  மொணவர்களின் வயதும் அவர்களின் அறிவு முதிர்ச்சியும்  இவ்வவகப் 
பொடங்களுக்குத் தவடக்கற்களொக அவமவதொக ஆசிொியர்கள் கருதுகிறொர்கள் என்பதும் 
ததளிவொக விளங்கியது.  ஆவகயொல், 10’T சிகரம் தசயற்திட்டத்தில் உள்ள ஆசிொியர்களில் 

கீழ்த்ததொடக்கநிவல மொணவர்களுக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வத இவணத்துச் சிரமமின்றி 
இயல்பொகப் பொடங்கள் கற்பிப்பவர்கள் சிலர் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர்.  அவர்களுடன் 
கலந்துவரயொடியபின்,  பொடங்கள் திட்டமிட்டு வடிவவமக்கப்பட்டன.  ஒன்றொம் வகுப்பு 

மொணவர்களது பொடங்களின் தநொக்கம் எழுத்து அறிமுகத்வதயும் தபசுதல் நடவடிக்வகவயயும் 
ஒட்டித் திட்டமிடப்பட்டன.  இரண்டொம் வகுப்பு மொணவர்களது பொட தநொக்கம் 
வொக்கியங்கவளப் தபொருளுணர்ந்து நிரல்படுத்தும் நடவடிக்வகவய ஒட்டித் திட்டமிடப்பட்டது.  
ஒவ்தவொரு பொடங்களிலும் உடனி 

வணந்து கற்றல் மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் ஆகியவற்வற ஒட்டிய நடவடிக்வககள் 
அவமந்திருக்குமொறு உறுதி தசய்யப்பட்டது.  தமலும், ஆசிொியர்கள் கணினி வகுப்பவறகளில் 

மொணவர்கவளக் வகயொளும் விதிமுவறகள் சிலவற்வற அறிந்துதகொள்ளதவண்டும் என்பதொல் 
பொடத்வதத் திட்டமிடும்தபொது அவவயும் கருத்தில்தகொள்ளபட்டன.   

 பொடங்கவளத் திட்டமிட்டப்பின், பொட உற்றுதநொக்கலுக்கொன பதிவு இச்தசயற்திட்ட 

ஆசிொியர்களுக்குத் திறந்துவிடப்பட்டது.  ஆசிொியர்கள் தங்களின் ததவவக்கு ஏற்ப பொட 
உற்றுதநொக்கலுக்குப் பதிவு தசய்துதகொண்டனர்.  பொடங்கள் அவனத்தும் பள்ளி தநரத்திதலதய 
நவடதபற்றதொல் ஆசிொியர்கள் தவலவமயொசிொியர்களிடம் அனுமதிக் தகட்டப் 
பின்னதரபொடங்களுக்குப் பதிவு தசய்தனர்.  ஒன்றிற்கும் தமற்பட்ட பொட உற்றுதநொக்கலுக்கு 
ஆசிொியர்கள் தங்கவளப் பதிவு தசய்துதகொண்டவதக் கண்டதபொது தவலவமயொசிொியர்களும் 
இதுதபொன்ற பணிதமம்பொட்டுத் திட்டங்கவள ஆதொித்தனர் என்பது ததளிவொகியது.   
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14th Tamil Internet 2015, Singapore - Conference Papers 

 

ததொிவிப்பதற்கும் ஏற்பொடு தசய்வது ஆசிொியர்களிடம் ஒரு சொதகமொன தொக்கவத 
ஏற்படுத்தவல்லதொகவும் ஆய்வொளர்கள் நம்புகின்றனர்.  இதன் மூலம் ஆசிொியர்கள் தபறக்கூடிய 
கற்றல் திறன்கவளத் ததொடர்பு அறுபடொமல் தங்கள் கற்பித்தலில் சீரொகப் 
பயன்படுத்திவந்தொர்கதளயொனொல் உகந்த மொணவர் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் 
எனவும் ஆய்வொளர்கள் சுட்டுகின்றனர்.(Stuhlman, Hamre,&Down) 

 

பொட உற்றுதநொக்கலுக்கொன வகுப்புகள் ததொிவு 

 பொட உற்றுதநொக்கவல முடிவு தசய்யும்முன் ஆசிொியர்கள் எதிர்தநொக்கும் சவொல்கள் 
முதலில் கலந்தொதலொசிக்கப்பட்டது.  தபரும்பொலொன ஆசிொியர்கள் கீழ்த்ததொடக்கநிவல 
வகுப்புகளுக்கு, அதிலும் ஒன்றொம் வகுப்பு மொணவர்களுக்குக் கணினிவழி பொடம் கற்பிப்பவதப் 

முடிந்தவவர தவிர்க்கதவ விரும்புகிறொர்கள் என்பது ஏற்கனதவ கலந்துவரயொடிலில் 
கண்டறியப்பட்டிருந்தது.  மொணவர்களின் வயதும் அவர்களின் அறிவு முதிர்ச்சியும்  இவ்வவகப் 
பொடங்களுக்குத் தவடக்கற்களொக அவமவதொக ஆசிொியர்கள் கருதுகிறொர்கள் என்பதும் 
ததளிவொக விளங்கியது.  ஆவகயொல், 10’T சிகரம் தசயற்திட்டத்தில் உள்ள ஆசிொியர்களில் 

கீழ்த்ததொடக்கநிவல மொணவர்களுக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத்வத இவணத்துச் சிரமமின்றி 
இயல்பொகப் பொடங்கள் கற்பிப்பவர்கள் சிலர் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர்.  அவர்களுடன் 
கலந்துவரயொடியபின்,  பொடங்கள் திட்டமிட்டு வடிவவமக்கப்பட்டன.  ஒன்றொம் வகுப்பு 

மொணவர்களது பொடங்களின் தநொக்கம் எழுத்து அறிமுகத்வதயும் தபசுதல் நடவடிக்வகவயயும் 
ஒட்டித் திட்டமிடப்பட்டன.  இரண்டொம் வகுப்பு மொணவர்களது பொட தநொக்கம் 
வொக்கியங்கவளப் தபொருளுணர்ந்து நிரல்படுத்தும் நடவடிக்வகவய ஒட்டித் திட்டமிடப்பட்டது.  
ஒவ்தவொரு பொடங்களிலும் உடனி 

வணந்து கற்றல் மற்றும் சுய முவனப்புடன் கற்றல் ஆகியவற்வற ஒட்டிய நடவடிக்வககள் 
அவமந்திருக்குமொறு உறுதி தசய்யப்பட்டது.  தமலும், ஆசிொியர்கள் கணினி வகுப்பவறகளில் 

மொணவர்கவளக் வகயொளும் விதிமுவறகள் சிலவற்வற அறிந்துதகொள்ளதவண்டும் என்பதொல் 
பொடத்வதத் திட்டமிடும்தபொது அவவயும் கருத்தில்தகொள்ளபட்டன.   

 பொடங்கவளத் திட்டமிட்டப்பின், பொட உற்றுதநொக்கலுக்கொன பதிவு இச்தசயற்திட்ட 

ஆசிொியர்களுக்குத் திறந்துவிடப்பட்டது.  ஆசிொியர்கள் தங்களின் ததவவக்கு ஏற்ப பொட 
உற்றுதநொக்கலுக்குப் பதிவு தசய்துதகொண்டனர்.  பொடங்கள் அவனத்தும் பள்ளி தநரத்திதலதய 
நவடதபற்றதொல் ஆசிொியர்கள் தவலவமயொசிொியர்களிடம் அனுமதிக் தகட்டப் 
பின்னதரபொடங்களுக்குப் பதிவு தசய்தனர்.  ஒன்றிற்கும் தமற்பட்ட பொட உற்றுதநொக்கலுக்கு 
ஆசிொியர்கள் தங்கவளப் பதிவு தசய்துதகொண்டவதக் கண்டதபொது தவலவமயொசிொியர்களும் 
இதுதபொன்ற பணிதமம்பொட்டுத் திட்டங்கவள ஆதொித்தனர் என்பது ததளிவொகியது.   

 

 

  

 

 

பொட உற்றுதநொக்கல் 

 பொட உற்றுதநொக்கலில் கலந்துதகொண்ட ஆசிொியர்கள் அவனவருக்கும் பொடங்கள் 
ததொடங்குவதற்கு முன் அன்வறய பொடத்வத ஒட்டிய விவரங்கள் வழங்கப்பட்டன. பொட 
உற்றுதநொக்கலின்தபொது இவ்வொசிொியர்கள் மொணவர்களின் தசயற்பொடு, ஆசிொியர் 

பொடத்வதக்தகொண்டு தசன்ற விதம், பொடத்தில் இவணக்கப்பட்ட உடனிவணந்து கற்றல் 

நடவடிக்வககள், கணினியில் பொடங்கவளச் தசய்யும்தபொது மொணவர்கள் சுய முவனப்புடன் 

தசயற்பட்ட விதம் மற்றும் ததொழில்நுட்பத்வத இவணத்துக் கற்பிக்கும்தபொது மொணவர்கவளக் 
வகயொளும் விதம் வகுப்பவற விதிமுவறகள் தபொன்றவற்வறக் குறிப்பொகக் கவனிக்கும்படி 
ஆசிொியர்கள் தகட்டுக்தகொள்ளப்பட்டிருந்தனர்.  பொட உற்றுதநொக்கல் முடிந்தவுடன் 
கலந்துவரயொடல் அங்கம் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருந்தது.   

 

பொட உற்றுதநொக்கலின் தொக்கம் 

 இப்பொட உற்றுதநொக்கலுக்குப் பதிவு தசய்து பங்தகற்ற ஆசிொியர்கள் மட்டுமன்றி 
பொடங்கவள நடத்திய ஆசிொியர்களும் இதனொல் பயன்தபற்றனர் என்பது அதன்பின் அவர்கள் 
நடத்தியப் பொடங்களிலிருந்து ததளிவொக விளங்கியது. ஒவ்தவொரு உற்றுதநொக்கலுக்குப் 
பின்னும் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருந்த கலந்துவரயொடல்கள் ஆசிொியர்கள் அந்தந்தப் பொடங்கவள 
ஒட்டிய தங்களது எண்ணப் பிரதிபலிப்வப எடுத்துவரக்க ஒரு வொய்ப்வப உருவொக்கித் தந்தது.  
அவர்களது சந்ததகங்கவள உடனுக்குடன் பொடத்வத நடத்திய ஆசிொியர்களிடதம தகட்டுக் 
கவளவதற்கு இந்தக் கலந்துவரயொடல்கள் உதவின.  அதுமட்டுமன்றி, அவர்களது 

அனுபவங்கவளப் பகிர்ந்துதகொள்ளவும்,  இதுவவர அவர்களது கற்பித்தல் அணுகுமுவறவய 

மறுபொீசிலிக்கவும் இக்கலந்துவரயொடல்கள் வொய்ப்பளித்தன என்பதத உண்வம. புதிய 
உத்திகவள ஒட்டி ஆதலொசிக்கவும் இவர்களொல் முடிந்தது.  நடவடிக்வககவளப் 
பொடதநொக்கத்திற்கு ஏற்ப இவணப்பதற்கும் அவற்வற வழிநடத்திச் தசல்வதற்கும் ஆசிொியர்கள் 
கற்றுக்தகொண்டனர்.  இது அவர்களுக்குள் ஒரு தன்னம்பிக்வகவய வளர்த்தது.  சில 
பொடங்கள்,வொக்கியங்கவளப் தபொருளுணர்ந்து நிரல்படுத்துதல் தபொன்றவவ இரண்டொம் 

வகுப்பு மொணவர்களுக்குப் புதியது என்றொலும் மொணவர்களொல் அவதப் புொிந்துதகொண்டு தசய்ய 
முடிந்தவதப் பொர்த்த ஆசிொியர்கள் ஆச்சொியப்பட்டனர்.  பொட தநொக்கத்துக்கு ஏற்ப ஒன்றிணந்து 
கற்றல் உத்திகவள ஒன்றொம் வகுப்பு மொணவர்களுக்கும் நடத்தலொம் என்பவதயும் ஆசிொியர்கள் 
கண்கூடொகக் கண்டனர்.   

 

கீழ்த்ததொடக்கநிவல மொணவர்களுக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின்வழி பொடங்கவளச் 
சிரமமின்றி நடத்தமுடியும் என்பவதயும் ஆசிொியர்கள் உணர்ந்தனர்.  அதுமட்டுமன்றி, 

கீழ்த்ததொடக்கநிவல மொணவர்களுக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின்வழி பொடங்கவளக் 
கற்பிப்பது அவர்களிடம் வலுவொன ஒரு தொக்கத்வத ஏற்படுத்தித் தமிழ் பொடத்வத ஈடுபொடுடன் 
கற்க அவர்கவள தமலும் தூண்டுகின்றது என்பவதயும் ஆசிொியர்கள் ஒரு மனதொய் நம்பினர்.  
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ஆசிொியர்கள் உற்றுதநொக்கிய இப்பொடங்கவளத் தங்கள் வகுப்புகளிலும் தசன்று கற்பிக்க 
ஆவசப்பட்டது இயல்பொன வகுப்பவற சூழலில் அவமயப்தபற்ற பொட உற்றுதநொக்கலின் 
தவற்றிவயதய பவறசொற்றுகிறது.  தமலும், 10’T சிகரம் தசயற்திட்டதில் தநரத்வதச் சொியொக 

வகுத்துக்தகொண்டு பொடங்கவள நடத்துவது இன்றியவமயொதது என்பதொல் கணினி 
வகுப்பவறகளில் மொணவர்கவள வழிநடத்தும் வழிமுவறகவளயும் ஆசிொியர்கள் 
அறிந்துதகொள்ள இப்பொட உற்றுதநொக்கல் தபருதவி புொிந்தது என்தற தசொல்லதவண்டும். இந்தப் 
பகிர்வினொல், இறுதியில் தபொிதும் பயனவடந்தவர்கள் மொணவர்கதள என்றொல் அது 

மிவகயொகொது. 

 

முடிவுவர 

 இயல்பொன வகுப்பவற சூழலில் அவமயும் பொட உற்றுதநொக்கல் எவ்வொதறல்லொம் 
பொடங்கவளச் சிறப்பொக நடத்தலொம் என்பவதக் கற்பிக்கும் ஒரு சிறந்த கற்பித்தல் தளமொக 
விளங்குகின்றது என்பதில் ஐயமில்வல.  ஓர் ஆசிொியர் கற்பிக்கும் முவறவயப் பொர்க்கும் 
இன்தனொரு ஆசிொியர் தன்வனதய அவ்வொசிொியொின் இடத்தில் வவத்துக் கற்பவன 
தசய்துதகொள்ள இப்பொட உற்றுதநொக்கல் உதவுகிறது.  வகுப்பவறகளில் எழக்கூடிய 
பிரச்சவனகள் அவற்வறக் கவளவதற்கொன வழிமுவறகள் ஆகியவற்வற தநரடியொக பொர்த்துத் 
ததளிவு தபற முடிகிறது.  இது இவர்களின் மனதில் ஆழப் பதிந்து பின் இவர்களது பொடங்களில் 
பிரதிபலிக்கின்றது.  இப்பொட உற்றுதநொக்கல் வகுப்பவற பிரச்சவனகவளக் கவளவதற்கு 
மட்டுமன்றி ஒரு பொடத்வதச் தசம்வமயொகத் திட்டமிட்டுக் கற்பிக்கவும் ஆசிொியர்களுக்குத் 
துவண புொிகின்றது.  ஆசிொியர்களுக்குப் தபொதுமொன அளவு பயிற்சிகள் இருந்தொலும், 

கற்பித்தலுக்கொன வளங்கள் இருந்தொலும் ததொடர் பணிதமம்பொட்டுக்கொன வொய்ப்புகள் 
இருந்தொலும் இவற்வற ஒன்றிவணத்துச் தசயற்படுத்த இவ்வொறொன பொட உற்றுதநொக்கலும் 
அதவன ஒட்டியக் கலந்துவரயொடல்களும் ஒவ்தவொரு ஆசிொியருக்கும் அவசியமொகும். 
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‘இருவழித் ததொடர்புத்தளத்தின் கற்றல் வளங்கள் வொயிலொக 

மொணவர்கள் ஈடுபொட்டுடன் கற்றல்’ 

 

திரு தகொவிந்தரொஜலு கிருஷ்ணமூர்த்தி, பொடத்திட்ட வளதமம்பொட்டு அதிகொொி, கல்வி அவமச்சு, 

சிங்கப்பூர். 
திருமதி மேொலட்சுமி, பொடத்திட்ட வவரவு அதிகொொி, கல்வி அவமச்சு, சிங்கப்பூர். 

திரு சம்பந்தம் தமொகன், மூத்த ஆசிொியர், கிரசண்ட் தபண்கள் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
 

இரண்டொம் தமொழிச் சூழலில் தகட்டல், தபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய நொன்கு 

அடிப்பவடத் திறன்கவள மொணவர்களிடம் வளர்க்கும் வவகயிதலதய பள்ளிகளில் கற்றல், 

கற்பித்தல் நிகழ்ந்துதகொண்டு வருகின்றது. இந்த நொன்கு தமொழித்திறன்களிலும் வலுவொன 
அடித்தளம் அவமத்துத் தருவது மிகவும் அவசியமொகும். இந்த நொன்கு திறன்கதளொடு 21-ஆம் 
நூற்றொண்டுச் தசயல் திறன்கவளயும் வளர்க்க தவண்டிய ததவவ அதிகொித்துள்ளது. 
மொணவர்கள் வொழ்க்வகச் சவொல்கவளச் சந்திக்கவும் எதிர்தகொள்ளவும் அவர்களுக்குப் பொட 
அறிவு, தமொழித்திறன்கதளொடு 21-ஆம் நூற்றொண்டுச் தசயல் திறன்களும் மிகவும் 

அவசியமொகின்றன. 

தகவல் ததொடர்புத் ததொழில்நுட்பத்தின்வழி மொணவர்களிவடதய இத்திறன்கவள 
வளர்க்க தவண்டும் என்ற தநொக்கத்ததொடு சிங்கப்பூொில் சீனம், மலொய், தமிழ் ஆகிய 

தொய்தமொழிகளுக்கொன இருவழித் ததொடர்புத்தளம் (iMTL portal) பயன்பொட்டில் உள்ளது.  
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‘இருவழித் ததொடர்புத்தளத்தின் கற்றல் வளங்கள் வொயிலொக 

மொணவர்கள் ஈடுபொட்டுடன் கற்றல்’ 

 

திரு தகொவிந்தரொஜலு கிருஷ்ணமூர்த்தி, பொடத்திட்ட வளதமம்பொட்டு அதிகொொி, கல்வி அவமச்சு, 

சிங்கப்பூர். 
திருமதி மேொலட்சுமி, பொடத்திட்ட வவரவு அதிகொொி, கல்வி அவமச்சு, சிங்கப்பூர். 

திரு சம்பந்தம் தமொகன், மூத்த ஆசிொியர், கிரசண்ட் தபண்கள் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
 

இரண்டொம் தமொழிச் சூழலில் தகட்டல், தபசுதல், படித்தல், எழுதுதல் ஆகிய நொன்கு 

அடிப்பவடத் திறன்கவள மொணவர்களிடம் வளர்க்கும் வவகயிதலதய பள்ளிகளில் கற்றல், 

கற்பித்தல் நிகழ்ந்துதகொண்டு வருகின்றது. இந்த நொன்கு தமொழித்திறன்களிலும் வலுவொன 
அடித்தளம் அவமத்துத் தருவது மிகவும் அவசியமொகும். இந்த நொன்கு திறன்கதளொடு 21-ஆம் 
நூற்றொண்டுச் தசயல் திறன்கவளயும் வளர்க்க தவண்டிய ததவவ அதிகொித்துள்ளது. 
மொணவர்கள் வொழ்க்வகச் சவொல்கவளச் சந்திக்கவும் எதிர்தகொள்ளவும் அவர்களுக்குப் பொட 
அறிவு, தமொழித்திறன்கதளொடு 21-ஆம் நூற்றொண்டுச் தசயல் திறன்களும் மிகவும் 

அவசியமொகின்றன. 

தகவல் ததொடர்புத் ததொழில்நுட்பத்தின்வழி மொணவர்களிவடதய இத்திறன்கவள 
வளர்க்க தவண்டும் என்ற தநொக்கத்ததொடு சிங்கப்பூொில் சீனம், மலொய், தமிழ் ஆகிய 

தொய்தமொழிகளுக்கொன இருவழித் ததொடர்புத்தளம் (iMTL portal) பயன்பொட்டில் உள்ளது.  
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இது மொணவர்களின் கற்றவலயும் ஆசிொியர்களின் கற்பித்தவலயும் தமம்படுத்தப் 
தபொிதும் உதவியொக உள்ளது. தமலும், இத்தளம் ஒருங்கிவணந்த தமொழி கற்றலுக்கொன சூழவல 

வழங்குவததொடு மொணவர்கள் தம் தொய்தமொழியில் இருவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத் திறன்களொன 
தபச்சுவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்வதயும் எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்வதயும் 
வளர்த்துக்தகொள்வதற்கும் ஏதுவொக உள்ளது. அத்துடன் இத்தளம் மொணவர்களுக்கு 
ஒருங்கிவணந்த நடவடிக்வககள் சொர்ந்த பல கற்றல் வளங்கவளயும் வழங்குகிறது. 
உலகமயமொகி வரும் இந்தக் கொலக்கட்டத்தில் பலவற்வற அறிந்துதகொண்டு தமொழித்திறன்கவள 
வளர்த்துக்தகொள்ளும் சிறந்த ஊடகமொக, பிறருடன் ததொடர்வப வளர்த்துக்தகொள்ளும் 

பொலமொகத் திகழ்வனவொக இவணயத்தளங்கள் உள்ளன. இவணயத்தள வசதிகவளக் கற்றல் 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்திக்தகொள்ளவும் இருவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத் திறன்கவள 
வளர்க்கவும் இருவழித்ததொடர்புத் தளம் பல்தவறு ஊடகச் தசயலிகவளக் தகொண்டு 
இயங்குகின்றது. இத்தளம் மொணவர்களுக்கும் ஆசிொியர்களுக்கும் எந்ததந்த வவகயில் உதவும் 
என்பவத அறிந்துதகொண்டொல் இத்தளத்தின் சிறப்புகவள அறிந்துதகொள்ளலொம். முதலில் 
ஆசிொியர்களின்  கற்பித்தல் நடவடிக்வககளுக்கு இத்தளம் வழங்கும் வசதிகவளயும் 
வொய்ப்புகவளயும் கண்தணொட்டமிடுதவொம்,  

ஆசிொியருக்கு: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 பல்லூடக நூலகம் – ஆசிொியர் தம் 

மொணவர்களுக்குப் பயன்படும் வவகயில்  
உருவொக்கிய  படங்கள், எழுத்துவடிவக் 

தகொப்பு, ஒலிக்தகொப்பு, ஒளிக்கொட்சி ஆகிய 
ஊக்கக்கூறுகவளப் பதிதவற்றம் தசய்து தசமித்துவவக்கும் இடமொகும். ஒருவர் பதிதவற்றம் 
தசய்த ஊக்கக்கூறிவன அவர் மட்டுமின்றி மற்ற தமொழியொசிொியர்களும் பயன்படுத்தி 
மொணவர்களுக்கொன  கற்றல் பணிகவள உருவொக்கித் தரமுடிகிறது. ஆசிொியர்கள் ஒதர 
ஊக்கக்கூறிவன மொணவர்களின் ததவவக்தகற்ப தவறுபட்ட பல கற்பித்தல் பணிகளுக்குப் 
பயன்படுத்திக்தகொள்வதொல் ஊக்கக்கூறின் பயன்பொடு அதிகொிக்கிறது. ஆசிொியர் ஒருவதர 
பல ஊக்கக்கூறுகவளத் தயொொிக்கதவண்டிய தவவலப்பளுவும் குவறகிறது.       

 கருத்துப்பொிமொற்றப் பவடப்பு -  மொணவர்கள் ஆங்கிலத்ததொடு தொய்தமொழியிலும் திறம்படப் 
தபச்சுவழி, எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்தில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடதவண்டும். 

அவற்றிற்கொன பணிகவள உருவொக்கக்  கருத்துப்பொிமொற்றப் பவடப்பு என்ற அம்சம் 
தபொிதும் பயன்படுகிறது. இதன்வொயிலொக ஆசிொியர்கள் ஒரு பணிவய உருவொக்கி அதற்குள் 
பல்தவறு வவக ஊக்கக்கூறுகவள (ஒளிக்கொட்சி,  பனுவல், படம், யூ டியூப் படக்கொட்சி, 

தவலப்பு) உட்புகுத்திய தபச்சுவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்துக்கொன வினொக்கவளயும் 

எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்ற வினொக்கவளயும் (மின்னஞ்சல், கட்டுவர எழுதுதல், 

தபொருத்துதல், தகொடிட்ட இடத்வத நிரப்புதல், ததொிவுவிவட, ஒலிப் பதிவு, சரளமொன 
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 பல்லூடக நூலகம் – ஆசிொியர் தம் 

மொணவர்களுக்குப் பயன்படும் வவகயில்  
உருவொக்கிய  படங்கள், எழுத்துவடிவக் 

தகொப்பு, ஒலிக்தகொப்பு, ஒளிக்கொட்சி ஆகிய 
ஊக்கக்கூறுகவளப் பதிதவற்றம் தசய்து தசமித்துவவக்கும் இடமொகும். ஒருவர் பதிதவற்றம் 
தசய்த ஊக்கக்கூறிவன அவர் மட்டுமின்றி மற்ற தமொழியொசிொியர்களும் பயன்படுத்தி 
மொணவர்களுக்கொன  கற்றல் பணிகவள உருவொக்கித் தரமுடிகிறது. ஆசிொியர்கள் ஒதர 
ஊக்கக்கூறிவன மொணவர்களின் ததவவக்தகற்ப தவறுபட்ட பல கற்பித்தல் பணிகளுக்குப் 
பயன்படுத்திக்தகொள்வதொல் ஊக்கக்கூறின் பயன்பொடு அதிகொிக்கிறது. ஆசிொியர் ஒருவதர 
பல ஊக்கக்கூறுகவளத் தயொொிக்கதவண்டிய தவவலப்பளுவும் குவறகிறது.       

 கருத்துப்பொிமொற்றப் பவடப்பு -  மொணவர்கள் ஆங்கிலத்ததொடு தொய்தமொழியிலும் திறம்படப் 
தபச்சுவழி, எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்தில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடதவண்டும். 

அவற்றிற்கொன பணிகவள உருவொக்கக்  கருத்துப்பொிமொற்றப் பவடப்பு என்ற அம்சம் 
தபொிதும் பயன்படுகிறது. இதன்வொயிலொக ஆசிொியர்கள் ஒரு பணிவய உருவொக்கி அதற்குள் 
பல்தவறு வவக ஊக்கக்கூறுகவள (ஒளிக்கொட்சி,  பனுவல், படம், யூ டியூப் படக்கொட்சி, 

தவலப்பு) உட்புகுத்திய தபச்சுவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்துக்கொன வினொக்கவளயும் 

எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்ற வினொக்கவளயும் (மின்னஞ்சல், கட்டுவர எழுதுதல், 

தபொருத்துதல், தகொடிட்ட இடத்வத நிரப்புதல், ததொிவுவிவட, ஒலிப் பதிவு, சரளமொன 
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வொசிப்பு, குறுகிய பதில், ஒளிப்பதிவு) இவணப்பதொல் அப்பணி வினொ ததொகுப்புகவள 

உள்ளடக்கியதொக இருக்கிறது.  
 

இதன் வொயிலொக மொணவர்களிதடதய கருத்துப்பொிமொற்றத் திறன்கவள வளர்க்கமுடிகிறது. 
பல்தவறு வவக வினொக்கவளக் தகொண்டு மொணவர்களின் அவடவவ மதிப்பிடமுடிகிறது. 

 

 வொய்தமொழிப் பவடப்பு/ சரள வொசிப்பு - இதன் மூலம் வொய்தமொழிப் பவடப்புச் சொர்ந்த 

பணிகவள ஆசிொியர்கள் மொணவர்களுக்குத் தயொொித்து வழங்க முடியும். ஓர் 
ஒளிக்கொட்சிவயதயொ, ஒரு பனுவவலதயொ அல்லது ஒரு தவலப்வபதயொ ஊக்கக்கூறொகக் 

தகொண்ட பணிவய உருவொக்கி அதன் மூலம் மொணவர்கவளத் தங்களது கருத்துகவளப் 
பதிவு தசய்யுமொறு கூறலொம். மொணவர்கள் தங்கள் கருத்துகவள ஒலி அல்லது ஒளி வடிவில் 
பதிவு தசய்ததொ அல்லது உவரவடிவில் தட்டச்சுச் தசய்ததொ தங்களுக்கு அனுப்புமொறுச் 
தசய்யலொம்.  

 

ஆசிொியர்கள் இத்தளத்தில் இடம்தபற்றுள்ள தம்முவடய வகுப்பு மொணவர்கவள இனம் 
கண்டு திறன் நிவலக்தகற்பக் குழுக்களொகப் பிொித்துக்தகொண்டு கற்பித்தல் 
நடவடிக்வககளில் ஈடுபடலொம்.  வவரயறுத்துக்தகொண்ட கொலத்திற்குப் பின்னர் அல்லது 
ஆண்டு இறுதியில் மொணவர்களின் தனிநிவல அறிக்வக, வகுப்பு ொீதியிலொன 

அறிக்வகவயத் தயொர் தசய்து மொணவர்களின் தனிப்பட்ட நிலவரத்வதயும் வகுப்பு 
நிலவரத்வதயும் அறிந்துதகொள்ளலொம். அதற்தகற்ப ஆசிொியர் தம்முவடய கற்பித்தல் 
நடவடிக்வககளில் மொற்றம் தசய்துதகொள்ளலொம். 

மொணவருக்கு:                                                        

21-ஆம் நூற்றொண்டுக்குத் ததவவயொன திறன்கவள 

வளர்க்க உதவும் வண்ணம் சுய முவனப்புப் 
பணிகளில் மொணவர்கள் ஈடுபடுவதற்கொன வசதிகள் 
இத்தளத்தில் உள்ளன. இதில் மொணவர்கள் தொம் 
தகட்டவவ, படித்தவவ அல்லது பொர்த்தவவ பற்றிய 

தம் கருத்துகவளப் பதிவு தசய்யலொம். இது 
மொணவர்களிவடதய சுயமுவனப்பொற்றவல வளர்க்க 
உதவும். பதிவு தசய்யப்பட்டவவ ஆசிொியர் 
கண்கொணிப்புச் தசய்த பிறதக மற்ற மொணவர்களின் 
பொர்வவக்குச் தசல்லும். மொணவர்கள் இத்தளத்தின் 

வொயிலொக ஆசிொியர்கள் உருவொக்கும் பயிற்சிகவள/நடவடிக்வககவளச் தசய்யலொம்; பிற 

 

 

மொணவர்களின் பவடப்புகவளப்பற்றிக் கருத்துகள் ததொிவிக்கலொம்; அவற்வற மதிப்பீடு 

தசய்யலொம். மொணவர்கள் தொதம முவனப்புடன் சுய வொய்தமொழிப்பவடப்வபயும், சுயமொன சரள 

வொசிப்வபயும் தயொொித்து அனுப்புவதன் வொயிலொக சக மொணவர்களின் ஆதலொசவனகவளப் 
தபறலொம்; ஆசிொியொின் மதிப்பீட்வடயும் தபறலொம். தமொழி விவளயொட்டுகள்வழி 

உற்சொகத்துடன் தமொழி கற்றலில் ஈடுபடலொம். மொணவர்கள் இன்னும் ஆக்கபூர்வமொன 
நடவடிக்வககளில் ஈடுபட்டுத் தங்கள் தமொழியொற்றவல, குறிப்பொக இருவழிக் 

கருத்துப்பொிமொற்றத் திறன்கவள வளர்த்துக்தகொள்ளலொம்.  

தவறு பல சிறப்பம்சங்கள்:  

இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தில் ஊடகங்களின் தசயல்பொடுகள் – ஆசிொியர் சுயமொகத் தயொொிக்கும் 

ஊக்கக்கூறுகவளவிட யூ டியூப் ஒளிக்கொட்சிவய ஊக்கக்கூறொய் உட்புகுத்தி பணிகவளத் 
தயொொிக்கும் வசதி இத்தளத்தில் உள்ளது. யூ டியூப் தளத்திலிருந்து பயன்படுத்தும் இவ்வவக 
ஊக்கக்கூறுகள் தளத்தின் தகொள்ளளவவப் பொதிக்கொதவவகயில் தசயல்படுகின்றன. யூ டியூப் 
இவணயப்பக்கத்தில் உள்ள ததொவலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகள், திவரப்படக்கொட்சிகள், 

குறுப்படங்கள் தபொன்ற ஊக்கக்கூறுகள் மொணவர்களின் ஆர்வநிவலவய அதிகொித்துக் கற்றலில் 
ஈடுபடுத்துகின்றன. இவ்வவக ஒளிக்கொட்சிகவளக் கொப்புொிவம தபறொமதலதய 
பயன்படுத்தலொம். 
மொணவர்களுக்தகற்ற சில குறும்படங்கள்: 

1. ஆவச  
2. மீல்ஸ் தரடி 
3. தமிழ் இனி 
4. தமில் 
  

ஆசிொியர் தயொொிக்கும் கருத்துப்பொிமொற்ற பணியில் இடம்தபற்றுள்ள இவ்வவக ஒளி 
ஊக்கக்கூறுகவள மொணவர்கள் பொர்த்தபிறகு அது குறித்த கருத்துகவள ஒளிப்பதிவு தசய்து 
அனுப்பும் வவகயில் பதிவுக் கருவிகள் (ஒலி, ஒளிப்பதிவுக் கருவிகள்) தளத்திற்குள்தளதய 

இயங்குவது சிறப்பம்சமொகும். மொணவர்கள் பதிவுதசய்தவத மீள்தநொக்குவதற்கும் திருத்தி 
மீண்டும் பதிவுதசய்து அனுப்புவதற்குமொன வசதி இருப்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமொகும். இது 
சுயமொகக்கற்றலுக்கும், முயன்று பலமுவறக் கற்று தமம்பொடு கொண்பதற்கும் வொய்தமொழித் 

திறனில் தமம்பொடு கொண்பதற்கும் உதவுகிறது.                                              

உவர உள்ளீடு – மொணவர்களின் எழுத்தொற்றவல தமம்படுத்த வொய்ப்பளிக்கும் வவகயில் 

தொய்தமொழியில் தட்டச்சுச் தசய்து ஏற்றம் தசய்வதற்கொன வசதிகள் தளத்தில் உள்ளன. இந்தக் 
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மொணவர்களின் பவடப்புகவளப்பற்றிக் கருத்துகள் ததொிவிக்கலொம்; அவற்வற மதிப்பீடு 

தசய்யலொம். மொணவர்கள் தொதம முவனப்புடன் சுய வொய்தமொழிப்பவடப்வபயும், சுயமொன சரள 

வொசிப்வபயும் தயொொித்து அனுப்புவதன் வொயிலொக சக மொணவர்களின் ஆதலொசவனகவளப் 
தபறலொம்; ஆசிொியொின் மதிப்பீட்வடயும் தபறலொம். தமொழி விவளயொட்டுகள்வழி 

உற்சொகத்துடன் தமொழி கற்றலில் ஈடுபடலொம். மொணவர்கள் இன்னும் ஆக்கபூர்வமொன 
நடவடிக்வககளில் ஈடுபட்டுத் தங்கள் தமொழியொற்றவல, குறிப்பொக இருவழிக் 

கருத்துப்பொிமொற்றத் திறன்கவள வளர்த்துக்தகொள்ளலொம்.  

தவறு பல சிறப்பம்சங்கள்:  

இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தில் ஊடகங்களின் தசயல்பொடுகள் – ஆசிொியர் சுயமொகத் தயொொிக்கும் 

ஊக்கக்கூறுகவளவிட யூ டியூப் ஒளிக்கொட்சிவய ஊக்கக்கூறொய் உட்புகுத்தி பணிகவளத் 
தயொொிக்கும் வசதி இத்தளத்தில் உள்ளது. யூ டியூப் தளத்திலிருந்து பயன்படுத்தும் இவ்வவக 
ஊக்கக்கூறுகள் தளத்தின் தகொள்ளளவவப் பொதிக்கொதவவகயில் தசயல்படுகின்றன. யூ டியூப் 
இவணயப்பக்கத்தில் உள்ள ததொவலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகள், திவரப்படக்கொட்சிகள், 

குறுப்படங்கள் தபொன்ற ஊக்கக்கூறுகள் மொணவர்களின் ஆர்வநிவலவய அதிகொித்துக் கற்றலில் 
ஈடுபடுத்துகின்றன. இவ்வவக ஒளிக்கொட்சிகவளக் கொப்புொிவம தபறொமதலதய 
பயன்படுத்தலொம். 
மொணவர்களுக்தகற்ற சில குறும்படங்கள்: 

1. ஆவச  
2. மீல்ஸ் தரடி 
3. தமிழ் இனி 
4. தமில் 
  

ஆசிொியர் தயொொிக்கும் கருத்துப்பொிமொற்ற பணியில் இடம்தபற்றுள்ள இவ்வவக ஒளி 
ஊக்கக்கூறுகவள மொணவர்கள் பொர்த்தபிறகு அது குறித்த கருத்துகவள ஒளிப்பதிவு தசய்து 
அனுப்பும் வவகயில் பதிவுக் கருவிகள் (ஒலி, ஒளிப்பதிவுக் கருவிகள்) தளத்திற்குள்தளதய 

இயங்குவது சிறப்பம்சமொகும். மொணவர்கள் பதிவுதசய்தவத மீள்தநொக்குவதற்கும் திருத்தி 
மீண்டும் பதிவுதசய்து அனுப்புவதற்குமொன வசதி இருப்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமொகும். இது 
சுயமொகக்கற்றலுக்கும், முயன்று பலமுவறக் கற்று தமம்பொடு கொண்பதற்கும் வொய்தமொழித் 

திறனில் தமம்பொடு கொண்பதற்கும் உதவுகிறது.                                              

உவர உள்ளீடு – மொணவர்களின் எழுத்தொற்றவல தமம்படுத்த வொய்ப்பளிக்கும் வவகயில் 

தொய்தமொழியில் தட்டச்சுச் தசய்து ஏற்றம் தசய்வதற்கொன வசதிகள் தளத்தில் உள்ளன. இந்தக் 
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கணினி உலகத்தில் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமன்றித் தத்தம் தொய்தமொழிகளிலும் தட்டச்சுச் தசய்ய 
அறிந்திருப்பது கூடுதல் பயனளிக்கும்.                             

கருத்துத்ததொிவிப்பு – இதுவும் இத்தளத்தின் சிறப்பு அம்சமொகும். கற்றலுக்கொன மதிப்பீட்வட 

ஊக்குவிக்கும் வவகயில் இக்கருத்துத்ததொிவிப்பு வசதிகள் உள்ளன. ஆசிொியர், மொணவர் 

இருவருதம தங்கள் கருத்துகவள ஒலி/ஒளிப்பதிவுகள் வொயிலொகத் ததொிவிக்கவும் 
உவரவிளக்கங்கள் அளிக்கவும் முடியும். இந்தச் சிறப்பம்சம் தபச்சுவழிக் கருத்துப் 
பொிமொற்றத்திற்கும் எழுத்துவழிக் கருத்துப்பொிமொற்றத்திற்கும் வொய்ப்பளிக்கிறது. 

இருவழித்ததொடர்புத் தளத்வதப் பயன்படுத்திப் பணிகவள உருவொக்குவதற்கொன 
பயிலரங்குகள்:  

 

ஆசிொியர்கள் ததொடர்ந்து இத்தளத்வதப் பயன்படுத்திப் பணிகவள உருவொக்குவதற்கொன 
பயிலரங்குகவளக்  கல்வியவமச்சின் பொடத்திட்ட வவரவு மற்றும் தமம்பொட்டுப்பிொிவு, 

தொய்தமொழிகள் துவற அதிகொொிகள் நடத்துகின்றனர். ஆண்டுததொறும் இப்பயிலரங்குகள் மொர்ச் 
மொதத்தின் இறுதி வொரம் ததொடங்கி ஏப்ரல் மொதம் முதல் வொரம்வவர நவடதபறுகின்றன. 
ஒவ்தவொரொண்டும் சுமொர் 150க்கும் தமற்பட்ட ஆசிொியர்கள் இப்பயிலரங்கில் கலந்துதகொண்டு 
திறம்படப் பணிகவள உருவொக்குவதற்கொன பயிற்சிகவளப் தபறுகிறொர்கள். இதனொல், 

இருவழித்ததொடர்புத் தளத்வத முவனப்புடன் பயன்படுத்தி இருவழிக்கருத்துப் பொிமொற்றப் 
பணிகவள உருவொக்கி மொணவர்கவளக் கற்றலில் ஈடுபடுத்துகிறொர்கள். சில பள்ளிகளில் 
இத்தளத்வதப் பயன்படுத்துவதற்கொன வழிகொட்டிக்குறிப்புகவள ஆசிொியர்கதள தயொொித்து 
மொணவர்களிடம் தந்து பயன்படுத்துமொறு ஊக்குவிக்கிறொர்கள்.  
 

இருவழித்ததொடர்புத் தளத்திற்கொன கூடுதல் வளங்கள் உருவொக்கம்:   

 

 

 

 

பள்ளிகளில் ஆசிொியர்கள் இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தில் பயன்படுத்துவதற்கொன கூடுதல் 
வளங்கவளத் தயொொிப்பதில் கல்வியவமச்சு அதிகொொிகள் கூடுதல் கவனம் தசலுத்தி 
வருகின்றனர்.  

 

 

 கல்வியவமச்சு நூற்றுக்கணக்கொன படங்கவளத் (ஊக்கக்கூறுகள்) தயொொித்துப் 
பல்லூடக நூலகத்தில் பதிதவற்றம் தசய்துள்ளது.  

 பல்தவறு ஒளிக்கொட்சி ஊக்கக்கூறுகள் தயொொிக்கப்பட்டு ஆசிொியர்களின் 
பயன்பொட்டுக்கொக இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தில் தசமித்துவவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 உயர்நிவலப்பள்ளிக்கொன தமிழ்ச்சுடர் பயிற்றுக்கருவிகளில் இடம்தபற்றுள்ள 
ஒவ்தவொரு பொடத்திற்குமொன கூடுதல் பணி கல்வியவமச்சு அதிகொொிகளொல் 
தயொொிக்கப்பட்டு ஆசிொியர்களுக்கு உதவும் வவகயில் இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தின் 
பணிவங்கியில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவவ ததொடர்ந்து ஆசிொியர்கள் 
இருவழித்ததொடர்புத் தளத்வதப் பயன்படுத்தி மொணவர்களுக்கொன பணிகவளத் 
தருவதற்கு உதவக்கூடியனவொக இருக்கின்றன. 

  தமற்கூறிய வளங்கள் பல்தவறு பணிச்சுவமக்களுக்கிவடதய 
பணியொற்றிக்தகொண்டிருக்கும் ஆசிொியர்களுக்குப் தபருதவியொக இருக்கின்றன. 
ஆசிொியர்கள் இவற்வறப் பயன்படுத்தி மொணவர்களுக்கொன இருவழிக் 
கருத்துப்பொிமொற்றப் பணிகவள உருவொக்கி அவற்றில் மொணவர்கவள 
ஈடுபடச்தசய்கின்றனர். இவவ மொணவர்களிவடதய சுயமுவனப்பொற்றவல வளர்க்க 
உதவுகின்றன.  

கூடுதல் வளங்கவளப் பள்ளியில் தசொதித்தல்: 

 இருவழித் ததொடர்புத்தளத்தில் ஆசிொியர்-மொணவர் பயன்பொட்டுக்கொகச் 
தசர்க்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் வளங்கள் மொணவர்களின் கற்றவல வளப்பபடுத்த எந்த 
அளவுக்கு உதவியொக உள்ளன என்பவதக் கிரசண்ட் தபண்கள் பள்ளிக்குச் தசன்று 
பொர்வவயிட்தடொம்,   

  கூடுதல் வளங்கவளப் பயன்படுத்தித் தயொொிக்கப்பட்ட பணிகளில் மொணவர்கள் 
ஆர்வத்ததொடு ஈடுபடுவவதப் பொர்க்க முடிந்தது. வகுப்பு முடிந்து மொணவர்கதளொடு 
கலந்துவரயொடியதபொது பல்தவறு பயனுள்ள கருத்துவரகள் கிவடத்தன. அவவ,  

  இருவழித்ததொடர்புத் தளத்தில் உள்ள பொடங்கள் தங்கள் தன்னம்பிக்வகவய வளர்க்க 
உதவின. ஆசிொியதரொடும் சக மொணவதரொடும் கருத்துப்பொிமொற்றம் தசய்துதகொள்ளப்   
பயன்பட்டன. சக ததொழிகளின் ஒப்பவடப்புகளுக்குக் கருத்துத் ததொிவிக்கும்தபொது தொம் 
வழக்கமொகச் தசய்யும் பிவழகவள உணர்ந்து திருத்திக்தகொள்ள முடிந்தது. 

 மொணவர்கள் கூறிய கருத்துவரகளின்படி கூடுதல் வளங்கள் மொணவர்களின் 
பயன்பொட்டுக்குப் தபொருத்தமொனவவ என உறுதி தசய்யப்பட்டன. இன்னும் கூடுதல் 
வளங்கவள உருவொக்கதவண்டும் என்ற ததவவவய உண்டொக்கியுள்ளன.          
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முடிவுவர  

இருவழித்ததொடர்புத் தளம் நம் மொணவர்களின் தமொழி ஆர்வத்வதத் தூண்டி அவர்கவளத் 
தன்னம்பிக்வகதயொடு தொய்தமொழிவயப் தபசும் ஒருவரொக உருவொக்கப் பயன்படும் ஒரு சிறந்த 
இவணயத்தளமொக விளங்கும் என்பதில் ஐயமில்வல. மொணவர்களும் ஆசிொியர்களும் 
ஆர்வத்ததொடு இத்தளத்வதப் பள்ளிகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆசிொியர் 
ஒவ்தவொருவரும் தம் மொணவர் அவனவரும் தமற்தகொள்ளும் கற்றல் நடவடிக்வககவள 
இத்தளத்தில் கண்கொணித்து அவர்களின் தமொழியொற்றல் தமம்படுவதற்கு உதவி வருகின்றனர்.   
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Abstract: Until quite recently Tamil language teachers had been challengedby issues related 
to the standardisation of Tamil fonts and keyboard layouts. This was even whenthe schools’ 
infrastructure supported continual learning and teachers themselves was being equipped with 
the relevant baseline ICT skills. Getting pupils to complete a Tamil language based ICT task 
was a daunting ordeal; a nightmare for some teachers. Today, ICT have burgeonedto such a 
degree that it has become second nature to both the teacher and the pupil. INFITT had played 
a major role in the standardisation of Tamil fonts and keyboards and coupled with the 
advancement in the school infrastructure and teacher training as directed in Singapore’sMOE, 
after ICT Masterplan3, schools were able to move from emerging stage to 
the applying and infusing stages in their use and adoption of ICT. At Beacon Primary School, 
one of the future schools in Singapore, all primary four pupils are equipped with their own 
personal learning devices (PLD) laptops. The moment pupils enter theirwi-fi enabled 
classrooms, they are ready to beginICT based lessons. All PCsare Unicode enabled and with 
the direction from Tamil teachers, pupils are able to familiarise themselves with the Tamil 
typing independently within two days. The confidence demonstrated by pupils in handling 
these devices with accelerated speed and ease motivates teachers to apply new pedagogy and 
conduct lessons in a virtual classroom, Google Classroom.Tapscott (2009) states that, 
“students need to expand their knowledge beyond the doors of their local community to 
become responsible and contributing global citizens.” The learning approach at Beacon 
Primary School supports this notion of extending pupils’ knowledge to construct new 
knowledge. It is hoped that through this paper, participants will gain an understanding of how 
the Flip-facilitate-focus pedagogy can be applied in a primary Tamil Language classroom to 
enable students of varying abilities pace to learn the language at ease with teacher’s facilitation 
and focus strategies in an ICT mediated environment. The approach, applied effectively, could 
cultivate self-directed learners. It was noted that the engagement level of pupils was notably 
high during these lessons.  With the increasing trend of pupils coming from non-Tamil 
speaking homes, Beacon Primary School’s approach has made positive impact on the pupils’ 
learning with a significant majority showing greater confidence in using the language instead 
of the initial anxiety that they had displayed.  
 
Keywords: Information and Technology, Flip-Facilitate-Focus Pedagogy 
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Background/ Synopsis 
 
 Beacon Primary school-based Tamil curriculum aims to provide pupils with a good foundation 
for pupils to use the language effectively in different contexts, help them develop relevant 21st century 
skills, and instil a passion for Tamil language.The school’s ubiquitous computing environment includes, 
wi-fi enabled classrooms equipped with Interactive Whiteboard, tablet PCs in the classroom for lower 
primary and from primary four onwards, all pupils own their own personal learning device (PLD) a 
laptop which they bring to school daily. The seamless and pervasive integration of technology into the 
curriculum enables more effective and engaging classroom lessons to be conducted. Pupilsconnect 
instantly to a world of information through the Internet, and through this interactive whiteboards, 
teaching and learning takes place seamlessly.  
 
 The Tamil Language department has explored the use of various technology-enabled teaching-
learning approaches and has found the flip-facilitate-focus pedagogy approach useful in promoting 
students as self-directed learners. The use of teacher created Google classroom as a learning 
management platform enables pupils to take ownership of their learning. Teacher sets tasks within a 
broad set of objectives and pupils while embarking on these their language competencyand their 
individual capabilities are revealed giving room for teacher’s timely interventionto support them.   
 
 The focus of this paper is to share on the use of the Flip-Facilitate-Focus pedagogical approach, 
a derivative of the flipped classroom pedagogy which is delivered through online Google Classroom. 
“The flip-facilitate-focus pedagogy” is a form of blended learning in which students learn online at least 
part of the time while attending a conventional school setting. Students view lessons and lectures online 
via Google Classroom at home and complete the given task.They come to class prepared to do and 
complete the other related tasks with teachers’ guidance. The given task in a typical classroom would 
have been homework for pupils to complete with at home without the teacher’s assistance. Thus, time 
in the classroom, previously reserved for teacher instruction, is spent actively on what we used to call 
‘homework and higher order thinking tasks’, with teacher assistance as needed.This paper takes a 
reflective, narrative approach in documenting our attempts of how flip-facilitate-focus pedagogy is used 
in the Tamil curriculum equipping the young learners with the relevant 21st century skills at Beacon 
Primary school. 
 

Introduction 

 One of the most significant changes in the landscape of children entering primary schools is 
that today we are dealing with thedigital and net generation kids. These kids are born into the world of 
sophisticated gadgets, smart mobile devices, Internet and being connected is second nature to them. 
Research has also shown that there are a growing number of Tamil pupils coming from predominantly 
English speaking background.This implies a need to relook at the teaching and learning practice with a 
deeper understanding of pupils’ learning needs and equipping them with the 21st century skills. 
Conventional teaching revolves around textbooks and the contentis delivered in a chalk and talk mode-
teacher fronted classroom. Here,the teachers are viewed as the-know all guru and pupils sought them 
for knowledge.However, with the advancement of technology pupils step into school with lots of 
knowledge and are well connected globally. Further, Tapscott (2009) explains that the digital natives 
“need a different form of education. It is not what you know that counts anymore; it’s what you can 
learn …. Students need to be able to think creatively, critically and collaboratively: to master the “basics” 

 

 

and excel in reading, Math, Science and information literacy and respond to opportunities and 
challenges with speed, agility and innovation.  

 “Constructive tools are general-purpose tools that can be used for manipulating information, 
constructing one’s own knowledge or visualizing one’s understanding” Lim., C.P., & Tay, L.Y.,(2003). 
Jonassen, D. H., Carr, C. S., &Lajoie, S. P. (2000) purport the following constructivist approach- “ICT 
as mind tools for constructing evaluating, analysing, connecting, elaborating, synthesizing, imagining, 
designing, problem-solving, and decision-making.” The term “constructive” stems from the fact that 
these tools enable students to produce a certain tangible product for a given instructional purpose.  

 At Beacon Primary School, primary one Tamil pupils have been learning in an ICT enriched 
environment. At primary four all pupils own their own personal learning device (PLD-Laptop) which 
they bring to school daily. At primary five, Tamil teacher explored teacher created learning management 
system (LMS) an online Google Classroom. Tasks were designed to develop pupils to be self-
directedlearners. The teacher adoptedflip-facilitate-focus pedagogy. 

Process 

 The students were instructed to go through and learn from the videos and links before their 
lessons. During the lessons, students and teachers focused on discussion and consultation on the 
research element. On one of such lessons,pupils had a hands-on experience on learning how to use the 
Google Sketchup software by learning independently via online tutorials and video links uploaded in 
the Google Classroom. This task was useful in breaking the convention of teacher guiding pupils step 
by step in understanding software and applying it to complete the given task. The mode apart from 
bringing out the creativity amongst pupils and stretch their thinking and imagination had proven that 
learning can take place independently. The flip-facilitate-focus pedagogical approach also supports (1) 
learners’ autonomy, (2) self-directed learning, and (3) integration and use of ICT for teaching and 
learning. According to Deci, Vallerand, Pelletier, and Ryan’s (1991) self-determination motivational 
theory, learner’s autonomy enhances their motivation to learn. Autonomy and supportive classrooms’ 
context offer choice, shared decision making, and absence of external controls are presumed to enhance 
engagement. Tasks that afford opportunities for ownership, collaboration, fun, diverse forms of talents 
and are authentic, also enhance engagement. In addition, this pedagogical approach could also facilitate 
students’ self-directed learning and in the process promotes ownership of learning, self-management 
and self-monitoring, extension of learning (Tan, Divaharan, Tan &Cheah, 2011) and also use of ICT as 
outlined in ICT Masterplan 3. 

 Tenneson and McGlasson (2006) suggest the following possibilities with the flipped approach: 
(1) teacher to move from sage to guide; (2) reduce teaching time in class and open up class time for the 
use of active learning strategies; (3) focusing on understanding and application than on recall of facts, 
while not sacrificing presentation of factual base; (4) provide students with more control over their own 
learning; (5) give students greater sense of responsibility for their own learning; and (6) provide students 
with more opportunities to learn from their peers. Thus, the design of lesson packages and tasks for 
completion by pupils is critical to the success of the approach. 
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 Tenneson and McGlasson (2006) suggest the following possibilities with the flipped approach: 
(1) teacher to move from sage to guide; (2) reduce teaching time in class and open up class time for the 
use of active learning strategies; (3) focusing on understanding and application than on recall of facts, 
while not sacrificing presentation of factual base; (4) provide students with more control over their own 
learning; (5) give students greater sense of responsibility for their own learning; and (6) provide students 
with more opportunities to learn from their peers. Thus, the design of lesson packages and tasks for 
completion by pupils is critical to the success of the approach. 
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The lesson:  

 The teacher has tried out this lesson package which is an extension of one of the chapters in 
primary 5 Tamil curriculum. The chapter was on World Wonder. Broadly, the tasks involve three parts, 
firstly a research component where pupils selected a world wonder that they wish to research on. Project 
Submission includes presentation slides and oral presentation. Second part would require pupils to 
download software (Google Sketchup) from the net using the Teacher’s given link on their own at home. 
Teacher would upload video links, e-tutorial websites with respect to Google Sketchup in the Google 
Classroom for pupils to explore the software at home. In class, they would use the software to create 
their own wonders. Part three would require pupils to write a short-write up of their creations and submit 
it online. 

Task 1 

 As an extension of pupils’ learning, Tamil pupils were given autonomy to select a world wonder 
that they were interested to explore further. The task required them to explore and find out information 
via net at home. Teacher posted questions in the Google Classroom to scaffold the learning process. At 
class, pupils woulddo a simple PowerPoint presentation expressing the key information. While doing 
the slides pupils wouldactively engage the teachers in discussion and clarified their doubts. The 
approach aided teacher to move from sage to guide. This approach helped to reduce frontal teaching 
time and support the varying needs of pupils better.Pupils would come to the class with the reassurance 
that the teacher, ‘expert’ in the field would help incompleting ‘the given assignment’. The task also 
equipped pupils with focusing and understanding skills then merely recalling facts skillsand again not 
at the expense of presentation of factual base. Tenneson and McGlasson (2006) 

Task 2 

 Tamil teacher uploaded e-tutorial videos on Google Sketchup software. Pupils were tasked to 
download the free version on to their own laptops (plds) and explored the videos at home. At school, 
pupils would have a hands-on experience creating their own world wonder independently. Pupils 
wouldtype a short write-up giving their creation a name, describing the structure and key features of 
their creation and functional aspects of it. The task required being independent and taking ownership of 
their work. Pupils were stretched to think beyond the textbooks and while creating they have to make 
their own decisions and justify them. 

  

 

 

Task 3 

 Pupils were required to use Tamil language effectively to communicate their ideas written and 
as well as during their oral presentation. It demandedthe pupils to use appropriate adjectives, vocabulary 
and phrases to describe their product. Pupils took it upon themselves to check the online dictionary to 
translate vocabulary from English to Tamil and communicate their ideas with clarity. 

Flip-Facilitate-Focus Pedagogical Approach 

 The research on the flip-facilitate-focus pedagogical approach challenges the conventional 
teaching and learning process. ICT as a multi-purpose tool is used to transform the learning through the 
development of new knowledge domains that includes multimedia literacies and web-based information 
systems. The approach is feasible due to the breakthrough in the standardisation of Tamil input. Pupils 
are actively engaged in the Google Classroom and complete the given tasks with ease using their own 
input devices pre-installed in their laptops.  

 Data from teacher’s observation, pupils’ input in the Google classroom and pupils’ feedback 
were analysed. The teacher carefully considered the design demands and learning outcomes that met 
the overall objectives spelt out in the curriculum. The tasks started out as simple ideas which exploited 
the use of technology. Over the years, pupils have acquired basic ICT skills; with iteration the teacher 
was able to transform learning tapping on new uses of ICT for learning. Tasks such as writing a 
composition piece themed on ‘Killer Litter’ proved more effective. Pupils came prepared with the 
knowledge of what constitutes “Killer Litter”, dangers and the consequences to those who commit such 
offences. The links and articles on killer litter were posted in the Google Classroom and pupils were 
tasked to read it at home and at class did the composition. The whole class discussed about the issues 
and typed their essay. Teacher went around facilitating the pupils either clearing their doubts or 
scaffolding further for weaker pupils. Unlike in a traditional classroom setting, digital tools support 
scaffolding pupils learning thus freeing up time for teachers to facilitate and support pupils better in 
completing the given task in classroom.  

Discussion and Conclusion 

 Pupils were more focused in completing the given task. The approach coupled with the 
affordances of ICT facilitated pupil’s independent exploration of the software bringing the learning to 
another dimension. The research made pupils understand inter-textual relations of the World Wonder. 
The importance of traditional reading practices was reaffirmed while the technology offered 
opportunities for student centred knowledge creation and display. The use of technology offered a more 
visual representation conceptualising the ideas from their research to concretizing it in the creation of 
the structure. The illustration, explanation and oral presentation expounds the use of Tamil language 
effectively.The approach supports pupils to be more focussed and self-directed. 

 Interview with pupils revealed that they were more motivated to use Tamil language. They 
expressed that they have a lot of autonomy as they could learn and explore at their own space and time. 
The task which was usually given as homework would now be completed in school.Thus, they felt they 
could approach the teachers and clarify their doubts. They liked the idea that they could watch andrevisit 
the concepts anytime and they found learning more meaningful. Pupils also found learning of Tamil 
language more fun and less threatening. 
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 During the initial implementation, both teachers and pupils felt anxious and had some 
difficultygrasping the idea. However, with continuous reiteration they slowly eased into it. Teachers 
were conscious in developing videos and deep thoughts went in the design of tasks. Preparations for 
ICT materials were time-consuming. 

 Teachers can be supported in the creation of simple screen capture videos that illustrates 
teaching in class. The Google Classroom can be explored further to include collaborative activities.  
Collaboration amongst teachers can lead to more productive learning amongst pupils from schools as 
well as sharing of resources amongst schools. These also pave way to growth of good community of 
practice amongst Tamil Teachers. 
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Abstract 

 In an era where technology dominates all fields, it is quintessential to explore in-depth its role 
in teaching and learning, especially that of language teaching and learning.  Technology has certainly 
taken communication to another level with the ease and extent of reaching out to the masses. The 
introduction and popularity of web 2.0 tools has given rise to citizen journalism. With the opportunity 
available for anyone to write and publish their content online, it is timely for teachers to seize this 
opportunity to explore the potential of available web 2.0 tools to improve the writing proficiency and 
the interest in writing of learners. Furthermore, with its ICT master plans, the Ministry of Education, 
Singapore has been promoting the effective use of ICT to enhance teaching and learning. This research 
explores on how the use of weblogs empowers a group of secondary school students learning Tamil 
language in Singapore to write and express themselves in Tamil, using weblogs(also refered to as blogs). 
A group of 19 students create and manage their blogs in Tamil. The blog is used for them to post their 
reflections and thoughts on various topics and tasks given by their Teacher. Apart from posting on their 
own blogs, they will also read their peers' blogs and post their comments on the blogs. Interviews with 
the students and a study of their participation in utilising the weblogs will be used to determine the 
effectiveness of using weblogs for teaching and learning of Tamil Language in the Singapore context. 
The findings from this research will be shared in this paper.  

Introduction 

Much has been said about technology and its use in teaching and learning. Extensive research on 
harnessing teachnology for education has been done and is still ongoing in many nations. As for the 
teaching and learning of Tamil Language in the Singapore context, the Ministry of Education has been 
promoting the use of ICT and has emphasized time and again on how it can engage learners and enhance 
the learning of the language. Motivated by this and also by my belief in the need for new ways of 
teaching and learning using technology, I explored how blogging can enhance the teaching and learning 
of Tamil language in a Singapore Classroom. The findings from the study is focused on the initial stage 
of the use of blog in the classroom and the possible challenges that both teachers and students may face.  

Some research has been done in the past decade to look into the use of web 2.0 tools to improve writing 
proficiency of learners. (Rowen, 2005;Ebner & Maurer, 2005, strobl, 2014; Blackmore-squires, 2010; 
Ehsan et.al 2013) In particular, the role of discussion forums and weblogs in improving learner’s writing 
proficiency has been extensively researched in recent studies. (Blackmore-squires, 2010;) A number of 
studies have also investigated the effectiveness of writing online journals and participating in online 
discussions in promoting critical thinking at tertiary level. (Newman et.al. 1995; Marra et.al. 2004; 
Perkins and murphy, 2006; Macknight, 2000;). Wang and Woo (2010) have also done an exploratory 
study in a secondary school in Singapore to see if the use of weblog can enhance critical thinking and 
the kind of critical thinking skills that can be developed. Several researches have focused on how online 
feedback can improve writing proficiency of L2 English Learners. However, research is still in its 
emergent state in exploring the potential and effectiveness of the web 2.0 tools in improving Language 
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Teaching especially in the area of improving proficiency in specific writing genre apart from reflection 
writing. Moreover, the existing research on such topic shines light on L2 language learning. The use of 
such tools and its impact on learners learning Tamil language in an English-medium school in a 
multicultural society such as Singapore has not been explored thus far.  

Of the many web 2.0 tools available, I am particularly motivated to explore the affordances of weblogs 
in improving the writing proficiency of secondary school students as I feel that weblogs provide the 
best platform for essay writing in comparison with its counterparts like forum discussion and facebook. 
My research focus will be, 

(1) the extent to which learners motivation to improve their essay is influenced by the use of 
weblogs  

(2) the learner’s perception of using weblogs to read and write in Tamil 
(3) the possible challenges faced by both teacher and students. 

 

Literature Review  

Language and educational studies in recent years have turned its attention onto computer mediated 
learning environments. Thorne and Black (2007) reviewed the cutting edge developments in using 
technology as a medium for teaching and pointed out that that “qualitative shifts in communicative 
contexts, purposes, and genres of language use associated with new media necessitate a responsive and 
proactive vision of educational practice” specifically in the areas of language instructions.(p.1) 
Darhower (2002), through his analysis of weekly in-class chat activities of Spanish students established 
that this medium allowed for the foreign language to be used for a wider variety of interpersonal 
purposes compared to that of usual classroom discourse.  Many more studies have tested the use of 
various web 2.0 technologies and its usefulness in teaching language. (Downes, 2004; Gee, 2004; Sykes 
et.al., 2008; Blackmore-squires, 2010; Prescott et al., 2013 ;Yang et.al., 2014; Davis, 2014;) Narrowing 
our focus to weblogs and looking at studies that have investigated its usefulness in language teaching, 
reveals mixed results. Novakovich & Long, (2013) in their study with two-sections of university-level 
technical writing courses found that utilizing blogs positively impacted learning outcomes and writing 
proficiency. They also point out that “online publishing provides a motivating factor for students to 
improve performance as quickly and efficiently as possible, increasing their level of engagement and 
enhancing attention to collaboration, self- regulation, and performance.” (p.231) Blackstone et.al, 
(2007), found that blogging activities increased the motivation of all the student participants motivation. 
If this is true, then students who use weblogs to publish their work should feel more motivated than 
those using traditional pen and paper to write. Luckin et.al, 2009, also reported that blogs used in 
classroom proved motivating for several learners who utilized it. A number of other studies indicate 
that weblogs improve writing proficiency along with other traits like a sense of community, increased 
self-reflection, critical and creative thinking and even professionalism. (Bakar, 2005; Pinkman, 
2005;Quible, 2005; Walker, 2005; Perkins and Murphy 2006; Nadzrah, 2007; Bakar, and Ismail 2009; 
Churchill, 2009; Lee, 2010; Frye et.al. 2010; Miyazoe and Anderson, 2010, etc.) Therfore, with the 
review of such literature, it is interesting and worth to explore the use of blogs in teaching language, in 
particular, Tamil Language to L2 learners and see the results that such teaching and learning 
environment can create.  

  

 

 

Research Design & procedure 

 The study was conducted in a Secondary 3 Express Tamil Language classroom with 
involvement from 19 students. The study is divided into 3 stages - The initial stage (Exploratory), the 
guided stage (Monitoring and enhancing) and the evaluative stage. This paper only reports the initial 
stage. The study happened over a period of 6 weeks based on a 3 hour weekly classroom based 
interaction. 

Prior to the start of the study, the students were taught how to set up a blog and each created a blog for 
their own using Blogger. After which, they were given a 2-hour training on Tamil Touch-typing and 
the basic features of Blogging. This was done to ensure that the students have ample training on the use 
of blog accounts. The teacher also created an account for herself and her blog URL was shared with the 
students.  

The students wrote about themselves as their first entry on the blog. Some students had issues creating 
the blog in school as the page consistently gave error messages. Students were then taught to use their 
smart phones to create their blogs.  

Subsequently students were given the following tasks to write in their blogs:  

 

1) A review or opinion based on a short film they watched in class 
2) If they were a short-film director 
3) A paragraph comprising of simple sentences on any experience they have had 
4) A review on an article they have read from a tamil magazine  
5) Thangameengal – An opinion of the father- child relationship, the movie and what they liked/

disliked in the movie 
6) Secondary 3 Camp – sharing of experiences and photos  

 

 Students were given ample time to write their blog entries and the teacher played the role of 
an observer in the first stage of this study. The main objective was to see the interest level of the 
students and their participation in the tasks. They were encouraged to write and were told to seek help, 
clarification when in need. After the 6 weeks of study the students were asked for a written feedback 
on the following aspects:  

1) Their progress with the blog entries 
2) The challenges they have faced with blog creation and maintainence  
3) The benefits they have reaped or their perception on the benefits of using blog to write in tami

l language 
 

Findings 

 This was the 1st Time for all 19 students to create and use blogs on their own for their learning. 
Students prior experience using blogs was limited to searches and they were not keen on creating their 
own blogs. However, the idea of starting a blog intrigued them and they were rather excited to use blogs 
for learning.  4 out of 19 students had issues creating and maintaining their blogs as they had limited 
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access to computer and internet facilities at home and could not find the time to complete the tasks. 
They also had difficulties typing in Tamil and hence were not motivated to explore the use of Blogs. 

 13 out of 19 students felt that the biggest challenge they faced while blogging was their typing 
speed in Tamil using MOE Tamil 99 keyboard. However, they feel that blogging in Tamil has given 
them that opportunity to familiarise with touchtyping in Tamil. It was observed that even students who 
could speak and write well in Tamil wrote very short entries in their blogs and when interviewed, they 
attributed this to their typing speed and ability to think and type simultaneously. 

 Some students, especially students who struggle with learning Tamil, have mentioned that using 
blog has allowed them more time to think and word their thoughts in Tamil and it has encouraged them 
to google and search for translation of words. 

All 19 students agreed that they do see the benefits and advantages of using blogs to learn in the near 
future and they feel that writing their own blogs in tamil will certainly be useful for them. They have 
mentioned that they need more time and practice in school to be allocated for doing their blogs and they 
feel that the guide provided through the teachers’ blog is useful. 

Scope for the future 

 The 6 weeks study has surfaced practical issues that these students face while writing in Tamil 
using blogs and the need for these issues to be addressed prior to exploring further the use of blogs in 
teaching and learning of tamil language in Singapore schools. The blog can be and will be useful and 
effective as a tool for teaching and learning of Tamil language if the concerns and practical issues that 
students faced can be addressed. However, the process is certainly time consuming and teachers need 
to find ways to infuse this into the curriculum without losing the time needed for them to cover the 
national syllabus requirements. However, I do recommend that it is a worthy investment as once these 
problems are resolved, the students will be motivated to write in Tamil and the affordances of weblogs 
will allow them to not only write their own blogs but will also allow them to read entries from their 
peers and give feedback and opinions to their peers. The next phase of this study will focus on giving 
more guidance to students to on writing their entries and more close monitoring of blog entries by the 
teacher including feedback on entries. After which, the final stage of this study will focus on analysing 
the entries of students and how they perceive feedback and how it helped them develop their interest 
and profieciency in writing in Tamil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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முன்னுவர 

 இந்த நவீனக் கொலக்கட்டத்தில் எவதயுதம புத்தொக்க தநொக்கத்ததொடு அணுகும் 
இவளயர்கள், தங்கவள கவரும் வவகயிலும் ஆர்வமூட்டும் வவகயிலும் அவமயும் 

விடயங்கவள மட்டுதம விரும்புகிறொர்கள். இதற்கு கல்வியும் விதிவிலக்கல்ல. தொய்தமொழிவய 
இரண்டொம் தமொழியொகப் பயிலும் மொணவர்களுக்கு ஆர்வமூட்டும் வவகயில் பொடம் கற்பிப்பது 
சவொலொகதவ அவமகின்றது. 21 ஆம் நூற்றொண்டுத் திறன்கவள மொணவர்களிவடதய வளர்க்க 
ததொழில்நுட்பம் வழி கற்பித்தல் அவசியமொகின்றது. அத்தவகய ததொழில்நுட்பம் கற்பித்தலுக்குச் 
சுவமயொக இல்லொது அதத சமயத்தில் பயன்படுத்த எளிவமயொகவும் மொணவர்களுக்கு 
ஆர்வமூட்டும் வவகயிலும் அவமவது அவசியம். இத்தவகய தன்வமகவளக்கருத்தில்தகொண்டு, 

வகுப்பவறக் கற்றவல ஆர்வமுள்ளதொக மொற்றியவமக்க நொங்கள் பயன்படுத்திய தசயலிதய 
அரொஸ்மொ (Aurasma)பின்னிவணப்பு 1 ஆகும். “Aurasma” 

தசயலிவழிமொணவர்களுக்குஆர்வமூட்டும்வவகயில்கற்பித்தல் என்பவத தநொக்கொகக் தகொண்டு 
தசயல்பட்தடொம். 

மொணவர்கள் பின்புலம் 

எங்கள் பள்ளியில் பயிலும் தமிழ்தமொழி மொணவர்கள் மீத்திறன், சரொசொி, சரொசொிக்கும் கீழ் என 

தவறுபட்ட தசயல்திறவன தகொண்டவர்கள். இவர்களுக்குத் தமிழ் தமொழி வகுப்பவற 
தமொழியொக மட்டுதம இருக்கும். இத்தவகய மொணர்களுக்கு தமிழ் தமொழி கற்றலில் ஆர்வத்வத 
தமம்படுத்த தவண்டும். அப்தபொழுதுதொன் அவர்களொல் தமிழ்தமொழி பொடத்தில் சிறந்து விளங்க 
முடியும் என்ற தநொக்கில் சிந்தித்ததொம். அதன் விவளவொக மொணவர்களுக்கு இச்தசயலி மூலம் 
ஆர்வத்வதத் தூண்ட நொங்கள் விவழந்ததொம். 
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தநொக்கங்கள் 

தமிழ் மொணவர்கள் தமிவழ ஆர்வத்துடன் கற்க தவண்டும். அவர்கள்தமிழ் தமொழி 
பொடக்கூறுகவள அதிக ஆர்வத்துடன் தசய்ய முன்வர தவண்டும். குறிப்பொகத் தமிழ் பொடம் 
ததொடர்பொன தமம்பொடுகவள அவர்கதள முன்வந்து தசய்துதகொள்ள தவண்டும் என்பவதக் 
கருத்தில் தகொண்தட அரொஸ்மொ தசயலிவயப் பயன்படுத்தி கற்றல் கற்பித்தவல வடிவவமத்துச் 
தசயல்படுத்திதனொம். Future classroom என்னும் தசயல்வடிவம் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலிலும் 

சொத்தியம் என்பவத உணர்த்தவும், இதற்கு உதவிய அரொஸ்மொ (Aurasma) என்னும் தசயலிவயப் 

பற்றி இதர ஆசிொியர்களுக்கும் ததொிவிக்க தவண்டும் என்னும் தநொக்கத்தில் இக்கட்டுவரவயப் 
பவடக்கின்தறொம். 

ததொழில்நுட்பம் வழி ஆர்வமூட்டும் வவகயில் கற்பித்தல் பற்றி அறிஞர்கள் 

நொம் இன்று பயணச்சீட்வடக் கூட இவணயத்தின்வழி வொங்கும் அளவிற்கு முன்தனறி 
விட்தடொம். ததொழில்நுட்பம் அதவன எளிவமயொக்கி உள்ளது. அப்படியிருக்கும்தபொது, அதத 

ததொழில்நுட்பத்வத ஏன் நம்மொல் கல்விக்குப் பயன்படுத்த முடியவில்வல. ததொழில்நுட்பம் 
இல்லொத கொலத்தில் அவத துவண இல்லொமல் கற்தறொம். ஆனொல் இன்று சூழல் அவ்வொறு 
இல்வலதய. அதனொல், வகயிலிருக்கும் ததொழில்நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி கற்றவல தமலும் 

இன்பகரமொனதொக ஆக்கலொம் என்று ‘வமக்தகொதரொ தஸொவ்ட்’ கண்டுபிடிப்பொளர் பில் தகட்ஸ் 

நம்புகிறொர் 2 . அக்கருத்து இன்வறய சூழவல நன்கு பிரதிபலித்து நிற்கின்றது. தமலும், 

இவணயம் உலகின் மூவல முடுக்தகல்லொம் பரவிக் கிடக்கும் இன்வறய சூழலில், அவதப் 

பயன்படுத்தி நொவளயத் தினத்தின் திறன்கவளக் கற்றுக்தகொடுக்க தவண்டிய கட்டொயச் சூழலில் 
இன்று நொம் உள்தளொம் என்று தநன்சி கசபொமும் கருதுகிறொர்3. 

தசல்தபசித் ததொழில்நுட்பம் வொயிலொகக் கற்றல் கற்பித்தல்  

இன்வறய மொணவர்களுக்குக் கணினியும், மடிக்கணினியுதம பவழய ததொழில்நுட்பங்களுள் 

ஒன்றொக மொறிதபொய்விட்டது. “நீொின்று அவமயொது உலகு” என்பது தபொய் இன்று 
“தசல்தபசியின்று அவமயொது உலகு” என்ற நிவல வந்துவிட்டது. மொணவர்களும் எல்லொப் 
பொடங்களும் தசல்தபசிவொயிலொகதவொ, ததொடுதிவரக்கணினி வொயிலொகதவொ 

கற்றுக்தகொடுக்கப்படுவவதயும்,வீட்டுப்பொடம் தசய்வவதயுதம விரும்புகின்றனர். 

அதற்தகற்றவொறு தசல்தபசித் ததொழிலுநுட்பமும் இன்று நன்கு வளர்ச்சிப் தபற்று, கற்றல் 

கற்பித்தலுக்கு தபொிதும் உதவுகின்றன. அந்த வவகயில், தசல்தபசித் ததொழில்நுட்பம் வழி தமிழ் 

கற்றல் கற்பித்தவல நிகழ்த்த நொங்கள் இரு தவறுபட்ட தசயல்முவறத் திட்டங்கவள 

                                                           
2http://www.cnet.com/news/bill-gates-talks-education-tech/ 
3http://teachbytes.com/2012/03/01/10-educational-technology-quotes/ 

 

 

ததர்ந்ததடுத்ததொம். அவவ, தமிவழ 1.வகுப்பவறக்கு அப்பொல் கற்றல் 2. வகுப்பவறக்குள் 

கற்றல் என்பவவதய ஆகும்.  

இவ்விரு தசயல்முவறயின் வொயிலொகத் தமிழ் தமொழிப்பொடக்கூறுகளின் தமல் மொணவர்களுக்கு 
இருக்கும் ஆர்வத்வத தமம்படுத்த முயன்தறொம்.குறிப்பொக,தமற்கூறிய இரு தசயல்முவறவயக் 

தகொண்டு அரொஸ்மொ வொயிலொக மொணவர்கள்நிகழ்வுக்கட்டுவர மற்றும் விளக்கக் கட்டுவரயின் 
கருத்துச் தசறிவவ தமம்படுத்த எத்தனித்து தவற்றிதபற்தறொம். 

வகுப்பவறக்கு அப்பொல் கற்றல்– அரொஸ்மொ 

நிகழ்வுக் கட்டுவரயொனது சுவரொஸ்யமொனதொக அவமவது அவசியம். அதற்கு 
கவததயொட்டமொனது நிரல்பட அவமந்திருப்பது முக்கியம். இவத மொணவர்கதள 
உணர்ந்தொலன்றி அவர்களது கவத சிறப்பொக அவமயொது. ஆதலொல், அரொஸ்மொவவப் 

பயன்படுத்தி மொணவர்கவள நிகழ்வுக் கட்டுவரயின் கவததயொட்டத்வத திறம்பட அவமக்கக் 
கற்றுக்தகொடுத்ததொம்.  

 கற்றல் படிநிவலகள்  

படிநிவலகள்  தசயல்முவறகள்  

1.  இப்பொடத்தின் தபொது மொணவர்கள் Aurasma– வவப் பயன்படுத்தி 

விவொிப்புக்கட்டுவரவய எழுதினர். மொணவர்கள் நொன்கு குழுக்களொகப் 
பிொிக்கப்பட்டனர். 

2.  இதற்குப் பள்ளி வளொகத்திற்குள் இருக்கும் நொன்கு இடத்வதத் 
ததர்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளும்படி பணிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 
ததர்ந்ததடுக்கும் இடங்கள் கட்டுவரயில் இடம்தபற்றிருப்பது அவசியம் 
என்பவதயும் நொங்கள் கூறியிருந்ததொம். 

3.  பின்பு,‘திகில்’ என்னும் கருப்தபொருவள ஒட்டி கவத எழுத முற்பட்டனர். 

மொணவர்களது கவததயொட்டத்திற்கும், அவர்கள் ததர்ந்ததடுத்திற்கும் 

இடங்களுக்கும் இவடதய ததொடர்பு அவசியம் இருக்க தவண்டும் என்று 
ஆசிொியர்களொல் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. 

4.  கவத எழுதி முடித்தப் பின்னர், மொணவர்கள் ஒவ்தவொரு இடத்வதக்  

குறிக்கும்படியொன அவடயொளத்வத (symbols or logo) 

உருவொக்கிக்தகொண்டனர்.  

5.  மொணவர்கள் எழுதிய கவதயிவன அது நடக்கும் இடங்கள் வொொியொக 
நொன்குப் பகுதிகளொகப் பிொித்துக்தகொண்டனர். 

6.  பிொித்துக்தகொண்ட பகுதிவய எழுத்துவடிவிதலொ அல்லது ஒலி வடிவுதலொ 
Aura வொக பதிதவற்றம் தசய்து அதவன ஏற்கனதவ தயொொித்து  வவத்திருந்த 

அவடயொளங்களில் (symbols or logo)overlay தசய்துக்தகொண்டனர்.  
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ததர்ந்ததடுத்ததொம். அவவ, தமிவழ 1.வகுப்பவறக்கு அப்பொல் கற்றல் 2. வகுப்பவறக்குள் 

கற்றல் என்பவவதய ஆகும்.  

இவ்விரு தசயல்முவறயின் வொயிலொகத் தமிழ் தமொழிப்பொடக்கூறுகளின் தமல் மொணவர்களுக்கு 
இருக்கும் ஆர்வத்வத தமம்படுத்த முயன்தறொம்.குறிப்பொக,தமற்கூறிய இரு தசயல்முவறவயக் 

தகொண்டு அரொஸ்மொ வொயிலொக மொணவர்கள்நிகழ்வுக்கட்டுவர மற்றும் விளக்கக் கட்டுவரயின் 
கருத்துச் தசறிவவ தமம்படுத்த எத்தனித்து தவற்றிதபற்தறொம். 

வகுப்பவறக்கு அப்பொல் கற்றல்– அரொஸ்மொ 

நிகழ்வுக் கட்டுவரயொனது சுவரொஸ்யமொனதொக அவமவது அவசியம். அதற்கு 
கவததயொட்டமொனது நிரல்பட அவமந்திருப்பது முக்கியம். இவத மொணவர்கதள 
உணர்ந்தொலன்றி அவர்களது கவத சிறப்பொக அவமயொது. ஆதலொல், அரொஸ்மொவவப் 

பயன்படுத்தி மொணவர்கவள நிகழ்வுக் கட்டுவரயின் கவததயொட்டத்வத திறம்பட அவமக்கக் 
கற்றுக்தகொடுத்ததொம்.  

 கற்றல் படிநிவலகள்  

படிநிவலகள்  தசயல்முவறகள்  

1.  இப்பொடத்தின் தபொது மொணவர்கள் Aurasma– வவப் பயன்படுத்தி 

விவொிப்புக்கட்டுவரவய எழுதினர். மொணவர்கள் நொன்கு குழுக்களொகப் 
பிொிக்கப்பட்டனர். 

2.  இதற்குப் பள்ளி வளொகத்திற்குள் இருக்கும் நொன்கு இடத்வதத் 
ததர்ந்ததடுத்துக் தகொள்ளும்படி பணிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 
ததர்ந்ததடுக்கும் இடங்கள் கட்டுவரயில் இடம்தபற்றிருப்பது அவசியம் 
என்பவதயும் நொங்கள் கூறியிருந்ததொம். 

3.  பின்பு,‘திகில்’ என்னும் கருப்தபொருவள ஒட்டி கவத எழுத முற்பட்டனர். 

மொணவர்களது கவததயொட்டத்திற்கும், அவர்கள் ததர்ந்ததடுத்திற்கும் 

இடங்களுக்கும் இவடதய ததொடர்பு அவசியம் இருக்க தவண்டும் என்று 
ஆசிொியர்களொல் வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது. 

4.  கவத எழுதி முடித்தப் பின்னர், மொணவர்கள் ஒவ்தவொரு இடத்வதக்  

குறிக்கும்படியொன அவடயொளத்வத (symbols or logo) 

உருவொக்கிக்தகொண்டனர்.  

5.  மொணவர்கள் எழுதிய கவதயிவன அது நடக்கும் இடங்கள் வொொியொக 
நொன்குப் பகுதிகளொகப் பிொித்துக்தகொண்டனர். 

6.  பிொித்துக்தகொண்ட பகுதிவய எழுத்துவடிவிதலொ அல்லது ஒலி வடிவுதலொ 
Aura வொக பதிதவற்றம் தசய்து அதவன ஏற்கனதவ தயொொித்து  வவத்திருந்த 

அவடயொளங்களில் (symbols or logo)overlay தசய்துக்தகொண்டனர்.  



128

14Ýõ¶ îI› Þ¬íò ñ£ï£´ 2015, CƒèŠÌ˜ - ñ£ï£†´‚ è†´¬óèœ
 

 

 

7.  Overlay தசய்துக்தகொண்ட அவடயொளத்வத அவர்கள் ததர்ந்ததடுத்த 

நொன்கு இடங்களில் ஒட்டிவவத்துவிட்டனர்.  
 

8.  இப்தபொழுது தவவ்தவறு குழுவவச் தசர்ந்த மொணவர்கள் ஒட்டிவவத்த 
அவடயொளங்களின் மீது Aurasma-வவப் பயன்படுத்தி  scan தசய்து அந்த 

இடத்திற்குொிய கவதப்பகுதிவயத் ததொிந்துதகொண்டனர். 

9.  அந்தக் கவதப்பகுதியிதல அடுத்த இடத்திற்குச் தசல்ல தவண்டிய குறிப்பும் 
அடங்கியிருக்கும். இவ்வொறொக நொன்கு இடத்திற்கும் தசன்று திகில் நிவறந்த 
கவதயிவன முழுவமயொத் ததொிந்துதகொண்டர்.  
 

10.  பின்னர், வகுப்பவறயில்  ஆசிொியருடன் அமர்ந்து, ஒவ்தவொரு குழுவினொின் 

கவதவயப் பற்றியும், அது எழுதப்பட்டிருந்த விதத்வதப் பற்றியும், தமலும் 

கவத எந்த வவகயில் தமம்படுத்தப்படலொம் என்பவதப் பற்றியும் கலந்து 
தபசினர்.  
 

11.  கலந்துவரயொடலுக்குப் பிறகு, மொணவர்கள் தங்கள் பவடப்வப மீண்டும் 

எழுதி Aura வொக மொற்றி வகுப்பின் தகவல்பலவகயில் ஒட்டினர். 

தமம்படுத்தப்பட்ட முழுக்கவதயிவன இதர மொணவர்களும் படித்துப் 
பயன்தபற்றனர். 
 

கருத்து மீட்சி இந்த தமன்தபொருவளப் பயன்படுத்தி கவதயிவன உண்வமயொகதவ ஒருவர் 
கூறுவது தபொல உணர்ந்து படிக்க முடிந்தததொல், எந்த இடத்தில் கவதயின் 

வளர்ச்சி நன்றொக இருந்தது; எங்கு இல்வல என்பதவன மொணவர்கள் நன்கு 

உணர்ந்து தகொண்டனர். தமலும், பிறருக்கு ஒரு கவதவயக் கூறும்தபொழுது 

அதில் எந்ததந்த அம்சங்கள் உண்வமயொகத் ததவவப்படுகின்றன 
என்பவதயும் அவர்கதள உணர்ந்ததொல், அவர்களது இறுதி பவடப்பு 

மிகவும் சிறப்பொனதொக அவமந்தது.  
அதுமட்டுமல்லொமல், கட்டுவர என்றொதல முகத்வதச் சுளிக்கும் மொணவர்கள் 

இம்முவறவயப் பயன்படுத்தி கட்டுவர எழுதுவவத மிகவும் விரும்பி 
தசய்தனர்.  

 

இந்த நடவடிக்வகக்குப் பிறகு மொணவர்கள் கவததயொட்டம் எப்படி அவமந்தொல் சுவொரஸ்யமொக 
இருக்கும் என்பவத உணர்ந்து, தங்களது கட்டுவரகவள தமம்படுத்திக்தகொள்ளும் முவறவயயும் 

 

 

அறிந்துதகொண்டனர். இந்நடவடிக்வகயின் பின் மொணவர்களது கட்டுவரயின் 
மதிப்தபண்ணொனது முன்வபவிட 5 – 8 மதிப்தபண் வவர உயர்ந்தது. இது தசயலி மூலம் 

கற்பித்தலில் கிட்டிய தவற்றிவயதயச் சுட்டுகின்றது.  

வகுப்பவறக்குள் கற்றல்– அரொஸ்மொ 

விளக்கக் கட்டுவரயொனது சிறப்பொக அவமய கருத்துச் தசறிவு மிகவும் முக்கியம். கருத்துத் 
திறம்பட விளக்கப்பட தவண்டுமொயின் முதலில் மொணவர்களுக்குத் தவலப்புக்கு ஏற்ற 
கருத்துகள் கிவடக்கப்தபறுவது அவசியம். அடுத்தபடியொக, கருத்வத மொணவர்கள் நன்கு 

புொிந்துணர்ந்து தகொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஆனொல், ஒரு குறிப்பிட்ட தவலப்வப ஒட்டி 

கருத்துகவளத் திரட்டவதற்கொக வொசிப்பவததயொ, இவணயத்தில் தகவல்கவளத் திரட்டதவொ 

மொணவர்கள் விருப்பப்படுவதில்வல. அதில் அவர்களுக்கு ஆர்வமும் இல்வல. இதனொல், 

கட்டுவரயில் குவறவொன மதிப்தபண்கவளதய தபறுகின்றனர்.  

இந்நிவலவய மொற்றியவமக்க அரொஸ்மொவவப் பயன்படுத்தி, வகுப்பவறவயதய குறிப்பிட்ட 

தவலப்புக்கு ஏற்றவவகயில் மொற்றியவமத்ததொம். அதொவது, முன்தனொடித் தவலமுவறயினவரப் 

பற்றிய கட்டுவரவய எழுதுவதற்கு முன்னர், அவர்கவளப் பற்றிய தகவல்கவள மொணவர்கள் 

அறிந்துதகொள்ள, வகுப்பவறவயதய முன்தனொடித் தவலமுவறயினொின் மரபுவடய நிவலயமொக 

மொற்றியவமத்ததொம்.  

 

 

 கற்றல் படிநிவலகள்  

படிநிவலகள்  தசயல்முவறகள்  

1.  மொணவர்கள் குழுவொக இவணந்து சிங்கப்பூர்த் தமிழ் முன்தனொடித் தவலவர் 
ஒருவவரத் ததர்ந்ததடுப்பர்.  

2.  ததர்ந்ததடுத்த தவலவவரப்பற்றிய வரலொற்றுத் தகவல்கவளத் ததொகுக்க 
முற்படுவர்.  

3.  பின்பு,ததர்ந்ததடுத்த தகவல்கவள நிரல்பட பத்திகளில் எழுதுவர். 

4.  எழுதிய பத்திகவள ஆசிொியர் சொிபொர்ப்பொர்.  

5.  பின்னர், மொணவர்கள் எழுதிய பத்திகளுக்கு உகந்த படங்கவளத் 

ததர்ந்ததடுப்பர்.  

6.  ததர்ந்ததடுத்த படங்களுக்கு ஏற்ப தொங்கள் ஏற்கனதவ தசகொித்து வவத்தத் 
தகவல்கவள சொியொன முவறயில் வொசித்துப் பதிவு தசய்தனர். (அவர்களது 
பதிவு தகட்பவர்கவளக் கவரும் வவகயில், வரலொற்று நிகழ்வு 
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அறிந்துதகொண்டனர். இந்நடவடிக்வகயின் பின் மொணவர்களது கட்டுவரயின் 
மதிப்தபண்ணொனது முன்வபவிட 5 – 8 மதிப்தபண் வவர உயர்ந்தது. இது தசயலி மூலம் 

கற்பித்தலில் கிட்டிய தவற்றிவயதயச் சுட்டுகின்றது.  

வகுப்பவறக்குள் கற்றல்– அரொஸ்மொ 

விளக்கக் கட்டுவரயொனது சிறப்பொக அவமய கருத்துச் தசறிவு மிகவும் முக்கியம். கருத்துத் 
திறம்பட விளக்கப்பட தவண்டுமொயின் முதலில் மொணவர்களுக்குத் தவலப்புக்கு ஏற்ற 
கருத்துகள் கிவடக்கப்தபறுவது அவசியம். அடுத்தபடியொக, கருத்வத மொணவர்கள் நன்கு 

புொிந்துணர்ந்து தகொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஆனொல், ஒரு குறிப்பிட்ட தவலப்வப ஒட்டி 

கருத்துகவளத் திரட்டவதற்கொக வொசிப்பவததயொ, இவணயத்தில் தகவல்கவளத் திரட்டதவொ 

மொணவர்கள் விருப்பப்படுவதில்வல. அதில் அவர்களுக்கு ஆர்வமும் இல்வல. இதனொல், 

கட்டுவரயில் குவறவொன மதிப்தபண்கவளதய தபறுகின்றனர்.  

இந்நிவலவய மொற்றியவமக்க அரொஸ்மொவவப் பயன்படுத்தி, வகுப்பவறவயதய குறிப்பிட்ட 

தவலப்புக்கு ஏற்றவவகயில் மொற்றியவமத்ததொம். அதொவது, முன்தனொடித் தவலமுவறயினவரப் 

பற்றிய கட்டுவரவய எழுதுவதற்கு முன்னர், அவர்கவளப் பற்றிய தகவல்கவள மொணவர்கள் 

அறிந்துதகொள்ள, வகுப்பவறவயதய முன்தனொடித் தவலமுவறயினொின் மரபுவடய நிவலயமொக 

மொற்றியவமத்ததொம்.  

 

 

 கற்றல் படிநிவலகள்  

படிநிவலகள்  தசயல்முவறகள்  

1.  மொணவர்கள் குழுவொக இவணந்து சிங்கப்பூர்த் தமிழ் முன்தனொடித் தவலவர் 
ஒருவவரத் ததர்ந்ததடுப்பர்.  

2.  ததர்ந்ததடுத்த தவலவவரப்பற்றிய வரலொற்றுத் தகவல்கவளத் ததொகுக்க 
முற்படுவர்.  

3.  பின்பு,ததர்ந்ததடுத்த தகவல்கவள நிரல்பட பத்திகளில் எழுதுவர். 

4.  எழுதிய பத்திகவள ஆசிொியர் சொிபொர்ப்பொர்.  

5.  பின்னர், மொணவர்கள் எழுதிய பத்திகளுக்கு உகந்த படங்கவளத் 

ததர்ந்ததடுப்பர்.  

6.  ததர்ந்ததடுத்த படங்களுக்கு ஏற்ப தொங்கள் ஏற்கனதவ தசகொித்து வவத்தத் 
தகவல்கவள சொியொன முவறயில் வொசித்துப் பதிவு தசய்தனர். (அவர்களது 
பதிவு தகட்பவர்கவளக் கவரும் வவகயில், வரலொற்று நிகழ்வு 
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கண்ணுக்தகதிதர நிகழ்வது தபொல இருக்க தவண்டும் என்று ஏற்கனதவ 
மொணவர்களுக்குக் கூறப்பட்டிருந்தது.)  

7.  ஒளிவடிவில் பதிவு தசய்த கொட்சிவய முன்தனொடியின் படத்தில் Overlay 

தசய்துதகொண்டனர்.   

8.  Overlay தசய்யப்பட்ட முன்தனொடிகளின் படங்கவள அட்வடகளில் 

அழகொக ஒட்டி அவர்கள் நிற்பது தபொல் வகுப்வபச் சுற்றி அவமத்து 
வவத்தனர்.  

9.  பின்னர் மற்றக் குழுவினர் தவவ்தவறு தவலவர்கவளப் பற்றி வரலொற்றுத் 
ததொகுப்வப அவர்களது படத்வத scan தசய்வதன் மூலம் தநொில் 

கொண்பவதப் தபொல கண்டு ததொிந்துதகொண்டனர். 

10.  பின்னர், அவற்வற மற்ற வகுப்பு மொணவர்கள் பொர்த்துத் 

ததொிந்துதகொள்ளவும் வவக தசய்தனர். 

11.  இந்நடவடிக்வகயின் ததொடர்ச்சியொக மொணவர்கள் தங்களது கருத்துகவளத் 
தட்டச்சு தசய்து பதிவு தசய்தனர்.  

கருத்து மீட்சி இந்த தமன்தபொருவளப் பயன்படுத்தி மொணவரகள் சுவொரஸ்யமொன 
முவறயில் முன்தனொடிகளின் வரலொற்வற, அவர்களது வொழ்க்வகயின் 

முக்கிய நிகழ்வுகவளத் தத்ரூபமொகத் ததொிந்துதகொண்டனர்.  
 

இந்நடவடிக்வகக்குப் பிறகு மொணவர்கள் முன்தனொடித் தவலமுவறயினவரப் பற்றி 
ததளிவொகவும், ஆர்வத்ததொடும் ததொிந்துதகொண்டனர். அதன் பயனொகக் கட்டுவரயில் 

கருத்துகவளயும் ததளிவொக விளக்கி எழுதி நல்ல மதிப்தபண்கவளப்  தபற்றுக் குறிப்பிடத்தக்க 
முன்தனற்றம் அவடந்துள்ளனர்.  

சவொல்களும் தீர்வுகளும் 

இம்தமன்தபொருவளப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிது. ஆதலொல் நொங்கள் எதிர் தகொண்ட 
பிரச்சிவனகள் தவகுசிலவதவ. அவனத்து மொணவர்களிடமும் விதவக ததொவலதபசி 
இருக்கவொய்ப்பு இல்வல. ஆதொலொல் ஒரு சிலரொல் இந்த தமன்தபொருவளப் பயன்படுத்த 
இயலொமல் தபொனது. அவ்தவவளயில் நொங்கள் பள்ளியின் உதவிவய நொடிதனொம். பள்ளிகளில் 
பொடதவவளகளின் தபொது ipad – ஐ இரவல் தபற்றுக்தகொண்தடொம். தமலும், பள்ளியில் மதிய 

தநரங்களில் மொணவர்கள் ipad – ஐ இரவல் தபற்றுக்தகொண்டு குறிப்பிட்ட தநரம் பயன்படுத்திக் 

தகொள்ளும் வொய்ப்பும் வசதியும் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஒருபொட தவவளயில் 
முழுவமயொக aurasmaவவ ப்பயன்படுத்தி மொணவர்கள் சுயமொக்கற்கும் தபொழுது ஒரு சில 

மொணவர்கள் தசய்வதறியொது தவித்தனர். ஆதலொல், உதவி ததவவப்படும் மொணவர்கவள 

நொங்கள் ததொடர்ந்து கண்கொணித்து வந்து அவர்களுக்குத் ததவவயொன உதவிகவளச் 
தசய்ததொம். ஒரு சில தவவளகளில் aura தசய்யப்பட்டபடத்திதலதயொ, தொளிதலதயொ scan 

 

 

தசய்யும் தபொழுது ஒளிக்கொட்சிவரொமல் தபொனது. தமலும், நீண்ட தநரத்திற்குொிய 

ஒளிக்கொட்சிவய aura வொகபதி தவற்றம் தசய்வதில் சவொல்கவள எதிர்தநொக்கிதனொம். ஆதலொல் 

Aura வவ overlay தசய்யும் தபொழுது மிகவும் கவனமொக மிகச்சொியொக தசய்தததொடு, 

வகுப்பவறக்குச் தசல்லும் முன், ஓொிருமுவற தசொதித்துப் பொர்த்துக் தகொண்டு தசன்தறொம். 

தமலும், ஒரு படத்வததயொட்டிய ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட auraக்கவள தயொர் தசய்து வவத்துக் 

தகொண்டதொல் பிரச்சிவனகள் ஏற்படும் சொத்தியங்கவளக் குவறத்ததொம். இவ்வொறொக, தகவல் 

ததொழில் நுட்பம் தரும் பிரச்சிவனகவள முடிந்தவவர எதிர்தகொண்டு எங்களது தநொக்கங்கவளப் 
படிப்படியொக நிவறதவற்றி வருகின்தறொம்.  

முடிவுவர 

 தொய்தமொழி ஒரு வொழும் தமொழியொகத் திகழ தவண்டுமொனொல் மொணவர்கள் தமிழ் 
தமொழியில் சிறந்து விளங்க தவண்டும். இது மொணவர்கள் தமிழ் தமொழிவய ஆர்வத்ததொடு 
கற்றொதலொழிய சொத்தியமில்வல. அதற்கு முதல் படியொக, நொங்கள் மொணவர்களுக்குத் தமிழ் 

தமொழியின் பொடக்கூறுகளின் வொயிலொக ஆர்வத்வத வளர்க்க எண்ணிதனொம். எங்கள் 
எண்ணத்திற்கு அரொஸ்மொ தசயலி பக்கபலமொக அவமந்தது எனில் அது தவள்ளிவடமவல. 
இந்தச் தசல்தபசி தசயலி உதவியுடன் நொங்கள் திட்டமிட்டு தசயல்படுத்திய நடவடிக்வககளின் 
வழி மொணவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிவய தமொழி அடிப்வபவடயில் எட்டியுள்ளனர். 
அததொடு மட்டுமல்லொமல், நிழவல நிஜமொக மொற்றியவமக்கும் அரொஸ்மொ தசயலி 

மொணவர்களுக்குத் தமிழ் மீதும், தமிழ் வகுப்பில் கற்றுக்தகொடுக்கப்படும் பொடங்களின் மீதும் 

அதிக அளவு ஆர்வம் வளர்ந்திருக்கின்றது என்பது திண்ணம். 

பின்னிவணப்பு 1  

1. How to create an Aura 

 

2. How to view 

First, download the free Aurasma mobile app.  Then frame the tagged image or object in the app’s 

viewfinder to unlock the Aura!You can even tap  to share the experience with your friends. 
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தசய்யும் தபொழுது ஒளிக்கொட்சிவரொமல் தபொனது. தமலும், நீண்ட தநரத்திற்குொிய 

ஒளிக்கொட்சிவய aura வொகபதி தவற்றம் தசய்வதில் சவொல்கவள எதிர்தநொக்கிதனொம். ஆதலொல் 

Aura வவ overlay தசய்யும் தபொழுது மிகவும் கவனமொக மிகச்சொியொக தசய்தததொடு, 

வகுப்பவறக்குச் தசல்லும் முன், ஓொிருமுவற தசொதித்துப் பொர்த்துக் தகொண்டு தசன்தறொம். 

தமலும், ஒரு படத்வததயொட்டிய ஒன்றுக்கும் தமற்பட்ட auraக்கவள தயொர் தசய்து வவத்துக் 

தகொண்டதொல் பிரச்சிவனகள் ஏற்படும் சொத்தியங்கவளக் குவறத்ததொம். இவ்வொறொக, தகவல் 

ததொழில் நுட்பம் தரும் பிரச்சிவனகவள முடிந்தவவர எதிர்தகொண்டு எங்களது தநொக்கங்கவளப் 
படிப்படியொக நிவறதவற்றி வருகின்தறொம்.  

முடிவுவர 

 தொய்தமொழி ஒரு வொழும் தமொழியொகத் திகழ தவண்டுமொனொல் மொணவர்கள் தமிழ் 
தமொழியில் சிறந்து விளங்க தவண்டும். இது மொணவர்கள் தமிழ் தமொழிவய ஆர்வத்ததொடு 
கற்றொதலொழிய சொத்தியமில்வல. அதற்கு முதல் படியொக, நொங்கள் மொணவர்களுக்குத் தமிழ் 

தமொழியின் பொடக்கூறுகளின் வொயிலொக ஆர்வத்வத வளர்க்க எண்ணிதனொம். எங்கள் 
எண்ணத்திற்கு அரொஸ்மொ தசயலி பக்கபலமொக அவமந்தது எனில் அது தவள்ளிவடமவல. 
இந்தச் தசல்தபசி தசயலி உதவியுடன் நொங்கள் திட்டமிட்டு தசயல்படுத்திய நடவடிக்வககளின் 
வழி மொணவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிவய தமொழி அடிப்வபவடயில் எட்டியுள்ளனர். 
அததொடு மட்டுமல்லொமல், நிழவல நிஜமொக மொற்றியவமக்கும் அரொஸ்மொ தசயலி 

மொணவர்களுக்குத் தமிழ் மீதும், தமிழ் வகுப்பில் கற்றுக்தகொடுக்கப்படும் பொடங்களின் மீதும் 

அதிக அளவு ஆர்வம் வளர்ந்திருக்கின்றது என்பது திண்ணம். 

பின்னிவணப்பு 1  

1. How to create an Aura 

 

2. How to view 

First, download the free Aurasma mobile app.  Then frame the tagged image or object in the app’s 

viewfinder to unlock the Aura!You can even tap  to share the experience with your friends. 
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தமிழ் எண்ணிம நூலகம் - மதிப்பீடும் கொலத்ததவவயும் 

முவனவர் கொ.இலட்சுமி MA.,Ph.D., முதுமுவனவர் பட்ட ஆய்வொளர்(PDF), 
கொந்திகிரொம கிரொமியப் பல்கவலக்கழகம், திண்டுக்கல். 

E.MAIL : lakshmiravitamil@gmail.com 
 

கொலத் ததொன்வமயும் வளர் புதுவமயும் தகொண்ட உயர் தனிச் தசம்தமொழியொன தமிழ் 
தமொழி கல்தலழுத்தில் பிறந்து கொகிதத்தில் வளர்ந்து கணினியில் மலர்ந்து மணம் பரப்பிக் 
தகொண்டிருக்கின்றது. உலகளவில் பயன்பொட்டு தமொழியொகவும் பல்லூடக தமொழியொகவும் 

தமிவழ மற்தறொர் உயர் தளத்திற்கு அவழத்துச் தசன்ற தபருவம கணினித் தமிழுக்கு உண்டு. 

தமிழர்கள் நொடு, எல்வல, கடற்பரப்பு முதலியன கடந்து இவணயத்தொல் இவணந்து 

இருந்தமிவழ ஈடில்லொ தமொழியொக வளர்த்து வருகின்றனர். அவ்வவகயில் தமொழிவய 

ததொழில்நுட்பத் திறத்தொல் பொதுகொக்கவும் தமொழி பரப்பவும் எழுந்த நல்லததொரு ஊடகமொய் 
எண்ணிம நூலகத்வதக் தகொள்ளலொம். தமலும் தசந்தமிழ் நூல்கவளச் தசல்லொிக்கொது கொக்கும் 

தமிழ் எண்ணிம நூலகத்தின் பயன்பொடு, இடர்பொடு, தமம்பொடு பற்றி இக்கட்டுவர வொயிலொக 

அறியலொம். 

தமிழ் எண்ணிம நூலகம் - விளக்கம் 

 உலக தமொழிகளில் மிகத் ததொன்வம தமொழியொன தமிழ் தமொழி கல்வடிவம், 

ஓவலவடிவம், தசப்புப்பட்டய வடிவம் என்று பல்தவறு ஊடகத்தில் கொல மொற்றத்திறக்தகற்பப் 

பொிணமித்துக் தகொண்டிருக்கின்றது. ததொன்வம வடிவங்களில் இருந்து தமிவழக் கொகித வடிவில் 

அச்சொக்கம் தசய்து, பதிப்பித்த தபருவம தமிழ்த்தொத்தொ உ.தவ.சொ அடிதயொற்றி எழுந்த 

உவரயொசிொியர்கவளச் சொரும். அவர;களின் அரும்பணியொதலதய அொிய பவடப்புகவளப் 

தபற்றவர்களொய் உலகில் தவலநிமிர்ந்து வொழத் தவலப்பட்டது. அத்தவகய சூழல் மீண்டும் 

எழுந்துள்ளது. பதிப்பொக்கம் தசய்து அச்தசற்றிய நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்து பொதுகொக்க 

தவண்டிய கொலக் கட்டொயத்தில் உள்தளொம்.  

 தமிவழ வளர்க்க நூல்கவளப் பொதுகொக்க தவண்டிய அவசியம் யொததனில், ஒரு 

இனத்வத அழிக்க தவண்டுமொனொல் அவ்வினத்தின் தமொழிவய அழித்தொதல இனம் தொனொகதவ 
அழிந்துவிடும் என்பது உண்வம. தமொழியின் உயிர்நொடிதய நூல்கள். எனதவ நம்வம 

நம்மினத்வதப் பொதுகொக்கும் பணிகளுள் தவலயொய பணி அன்வனத் தமிழின் அொிய நூல்கவளப் 

 

 

பொதுகொத்ததல. அச்தசயற்கொிய பணிவயச் தசய்வதற்குத் ததொடங்கிவிட்தடொம் என்பதன் 

சொன்றொதொரதம தமிழில் இயங்கிக் தகொண்டிருக்கும் எண்ணிம நூலகங்கள். 

 தமிழில் அச்சு வடிவொகதவொ தவறு எவ்வித வடிவொகதவொ உள்ள நூல்கவள மின்னியல் 
வடிவில் ஆக்கம் தசய்து பொதுகொக்கும் நூலகதம எண்ணிம நூலகமொகும். தமிழில் மதுவரத் திட்ட 

நூலகம், தமிழ் மரபு அறக்கட்டவள நூலகம், இந்திய மின்நூலகம், தசன்வன நூலகம், 

பிொித்தொனியொ கவலக் களஞ்சிய நூலகம், தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின் நூலகம் முதலொன 

எண்ணிம நூலகங்கள் தழிழ்த் ததொண்டொற்றி வருகின்றன. 

கற்றல் , கற்பித்தலில் எண்ணிம நூலகத்தின் பங்கு 

 பவழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் பழங் கொலந்ததொட்தட தமிழ்ச் சமூகம் பின்பற்றும் 
பழக்கமொகும். அதன் தவளிப்பொதட தமிழர் திருநொளில் தபொகி. கொலமொற்றத்திற்தகற்ப தன்வனத் 

தொதன தகவவமத்துக் தகொள்வதில் தவலவமயொனவர்களொய் விளங்கும் தமிழ்ச் சமூகம் 
கல்வியில் அந்நிவலப்பொட்வடக் கவடபிடிப்பது அவசியமொகும். 

 சொன்றொகத் தமிழகத்தில் ததொல்கொப்பியத்தின் உவரகள் குறித்து ஆய்வு தசய்யும் ஆய்வு 
மொணவர் அவ்வுவரகவளயும் ஆய்வு நூல்கவளயும் ததொகுக்கப்படும்பொடு அளப்பொியது. 

ததொல்கொப்பியத்தின் பவழய, புதிய உவரகவளயும் ஆய்வு நூல்கவளயும் ததடித் தமிழகம் 

முழுவதும் பயணிக்க தவண்டிய சூழலில் இருக்கிறொர். தமிழகத்தில் இந்நிவலயிருக்க, பிற 

நொடுகளில் வொழும் முவனவர் பட்ட ஆய்வொளர்கள், தன்னுவடய ஆய்வில் முன்தனொடிகவள 

நொடுவதற்கும் ததொடர்ச்சியொன ஆய்வு தசய்தற்கும் ஆய்வுத் ததொடர்பொன நூல்கவளப் 
தபறுவதற்கும் தமிழக உதவிவய நொடும் சூழலில் இருக்கிறொர். இந்நிவலயில் மொற்றம் 

தவண்டுமொயின் தமிழில் மூல நூல்கவள மட்டும் மின்னொக்கம் தசய்தல் தபொதொது, 

உவரகவளயும் ஆரொய்ச்சி நூல்கவளயும் முவனவர்பட்ட ஆய்தவடு உள்ளிட்ட 
ஆய்தவடுகவளயும் மின்னொக்கம் தசய்து எண்ணிம நூலகத்தில் தபணுதல் தவண்டும். இதனொல் 

ஒரு பல்கவலக்கழகத்தில் ஒதர தவலப்பில் இரு ஆய்வொளர்கள் ஆய்வு தசய்தல், தசய்த 

ஆய்விவனதய மீண்டும் மீண்டும் தசய்தல், ஆய்வில் கருத்துத் திருட்டு முதலியன தவிர்த்து, 

தமிழில் தரமொன ஆய்வுகள் தபருகுவதற்கு வழிவகுக்கலொம். ஆய்வில் மட்டுமல்லொது ஆய்வு 

நூல்கள் இயற்றுதலிலும் இந்நிவலப்பொட்வடத் தவிர்த்து நொடு, கடல் முதலொன எல்வலகவளக் 

கடந்து தமிழொய்வுகவள வளப்படுத்தலொம்.  

 புலம்தபயர்ந்த நொடுகளின் தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தலில் இருக்கும் உத்தி முவறகளும் 
ததொழில்நுட்பமும் தமிழகத்தில் தபருவொொியொக இல்வல எனலொம். தமலும் தவறின்றித் தமிழில் 

எழுதும் மொணவர்களின் எண்ணிக்வகயும் பின்தனொக்கிதய தசன்று தகொண்டிருக்கின்றது. தமிழ் 
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தமிழ் எண்ணிம நூலகம் - மதிப்பீடும் கொலத்ததவவயும் 

முவனவர் கொ.இலட்சுமி MA.,Ph.D., முதுமுவனவர் பட்ட ஆய்வொளர்(PDF), 
கொந்திகிரொம கிரொமியப் பல்கவலக்கழகம், திண்டுக்கல். 

E.MAIL : lakshmiravitamil@gmail.com 
 

கொலத் ததொன்வமயும் வளர் புதுவமயும் தகொண்ட உயர் தனிச் தசம்தமொழியொன தமிழ் 
தமொழி கல்தலழுத்தில் பிறந்து கொகிதத்தில் வளர்ந்து கணினியில் மலர்ந்து மணம் பரப்பிக் 
தகொண்டிருக்கின்றது. உலகளவில் பயன்பொட்டு தமொழியொகவும் பல்லூடக தமொழியொகவும் 

தமிவழ மற்தறொர் உயர் தளத்திற்கு அவழத்துச் தசன்ற தபருவம கணினித் தமிழுக்கு உண்டு. 

தமிழர்கள் நொடு, எல்வல, கடற்பரப்பு முதலியன கடந்து இவணயத்தொல் இவணந்து 

இருந்தமிவழ ஈடில்லொ தமொழியொக வளர்த்து வருகின்றனர். அவ்வவகயில் தமொழிவய 

ததொழில்நுட்பத் திறத்தொல் பொதுகொக்கவும் தமொழி பரப்பவும் எழுந்த நல்லததொரு ஊடகமொய் 
எண்ணிம நூலகத்வதக் தகொள்ளலொம். தமலும் தசந்தமிழ் நூல்கவளச் தசல்லொிக்கொது கொக்கும் 

தமிழ் எண்ணிம நூலகத்தின் பயன்பொடு, இடர்பொடு, தமம்பொடு பற்றி இக்கட்டுவர வொயிலொக 

அறியலொம். 

தமிழ் எண்ணிம நூலகம் - விளக்கம் 

 உலக தமொழிகளில் மிகத் ததொன்வம தமொழியொன தமிழ் தமொழி கல்வடிவம், 

ஓவலவடிவம், தசப்புப்பட்டய வடிவம் என்று பல்தவறு ஊடகத்தில் கொல மொற்றத்திறக்தகற்பப் 

பொிணமித்துக் தகொண்டிருக்கின்றது. ததொன்வம வடிவங்களில் இருந்து தமிவழக் கொகித வடிவில் 

அச்சொக்கம் தசய்து, பதிப்பித்த தபருவம தமிழ்த்தொத்தொ உ.தவ.சொ அடிதயொற்றி எழுந்த 

உவரயொசிொியர்கவளச் சொரும். அவர;களின் அரும்பணியொதலதய அொிய பவடப்புகவளப் 

தபற்றவர்களொய் உலகில் தவலநிமிர்ந்து வொழத் தவலப்பட்டது. அத்தவகய சூழல் மீண்டும் 

எழுந்துள்ளது. பதிப்பொக்கம் தசய்து அச்தசற்றிய நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்து பொதுகொக்க 

தவண்டிய கொலக் கட்டொயத்தில் உள்தளொம்.  

 தமிவழ வளர்க்க நூல்கவளப் பொதுகொக்க தவண்டிய அவசியம் யொததனில், ஒரு 

இனத்வத அழிக்க தவண்டுமொனொல் அவ்வினத்தின் தமொழிவய அழித்தொதல இனம் தொனொகதவ 
அழிந்துவிடும் என்பது உண்வம. தமொழியின் உயிர்நொடிதய நூல்கள். எனதவ நம்வம 

நம்மினத்வதப் பொதுகொக்கும் பணிகளுள் தவலயொய பணி அன்வனத் தமிழின் அொிய நூல்கவளப் 

 

 

பொதுகொத்ததல. அச்தசயற்கொிய பணிவயச் தசய்வதற்குத் ததொடங்கிவிட்தடொம் என்பதன் 

சொன்றொதொரதம தமிழில் இயங்கிக் தகொண்டிருக்கும் எண்ணிம நூலகங்கள். 

 தமிழில் அச்சு வடிவொகதவொ தவறு எவ்வித வடிவொகதவொ உள்ள நூல்கவள மின்னியல் 
வடிவில் ஆக்கம் தசய்து பொதுகொக்கும் நூலகதம எண்ணிம நூலகமொகும். தமிழில் மதுவரத் திட்ட 

நூலகம், தமிழ் மரபு அறக்கட்டவள நூலகம், இந்திய மின்நூலகம், தசன்வன நூலகம், 

பிொித்தொனியொ கவலக் களஞ்சிய நூலகம், தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின் நூலகம் முதலொன 

எண்ணிம நூலகங்கள் தழிழ்த் ததொண்டொற்றி வருகின்றன. 

கற்றல் , கற்பித்தலில் எண்ணிம நூலகத்தின் பங்கு 

 பவழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் பழங் கொலந்ததொட்தட தமிழ்ச் சமூகம் பின்பற்றும் 
பழக்கமொகும். அதன் தவளிப்பொதட தமிழர் திருநொளில் தபொகி. கொலமொற்றத்திற்தகற்ப தன்வனத் 

தொதன தகவவமத்துக் தகொள்வதில் தவலவமயொனவர்களொய் விளங்கும் தமிழ்ச் சமூகம் 
கல்வியில் அந்நிவலப்பொட்வடக் கவடபிடிப்பது அவசியமொகும். 

 சொன்றொகத் தமிழகத்தில் ததொல்கொப்பியத்தின் உவரகள் குறித்து ஆய்வு தசய்யும் ஆய்வு 
மொணவர் அவ்வுவரகவளயும் ஆய்வு நூல்கவளயும் ததொகுக்கப்படும்பொடு அளப்பொியது. 

ததொல்கொப்பியத்தின் பவழய, புதிய உவரகவளயும் ஆய்வு நூல்கவளயும் ததடித் தமிழகம் 

முழுவதும் பயணிக்க தவண்டிய சூழலில் இருக்கிறொர். தமிழகத்தில் இந்நிவலயிருக்க, பிற 

நொடுகளில் வொழும் முவனவர் பட்ட ஆய்வொளர்கள், தன்னுவடய ஆய்வில் முன்தனொடிகவள 

நொடுவதற்கும் ததொடர்ச்சியொன ஆய்வு தசய்தற்கும் ஆய்வுத் ததொடர்பொன நூல்கவளப் 
தபறுவதற்கும் தமிழக உதவிவய நொடும் சூழலில் இருக்கிறொர். இந்நிவலயில் மொற்றம் 

தவண்டுமொயின் தமிழில் மூல நூல்கவள மட்டும் மின்னொக்கம் தசய்தல் தபொதொது, 

உவரகவளயும் ஆரொய்ச்சி நூல்கவளயும் முவனவர்பட்ட ஆய்தவடு உள்ளிட்ட 
ஆய்தவடுகவளயும் மின்னொக்கம் தசய்து எண்ணிம நூலகத்தில் தபணுதல் தவண்டும். இதனொல் 

ஒரு பல்கவலக்கழகத்தில் ஒதர தவலப்பில் இரு ஆய்வொளர்கள் ஆய்வு தசய்தல், தசய்த 

ஆய்விவனதய மீண்டும் மீண்டும் தசய்தல், ஆய்வில் கருத்துத் திருட்டு முதலியன தவிர்த்து, 

தமிழில் தரமொன ஆய்வுகள் தபருகுவதற்கு வழிவகுக்கலொம். ஆய்வில் மட்டுமல்லொது ஆய்வு 

நூல்கள் இயற்றுதலிலும் இந்நிவலப்பொட்வடத் தவிர்த்து நொடு, கடல் முதலொன எல்வலகவளக் 

கடந்து தமிழொய்வுகவள வளப்படுத்தலொம்.  

 புலம்தபயர்ந்த நொடுகளின் தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தலில் இருக்கும் உத்தி முவறகளும் 
ததொழில்நுட்பமும் தமிழகத்தில் தபருவொொியொக இல்வல எனலொம். தமலும் தவறின்றித் தமிழில் 

எழுதும் மொணவர்களின் எண்ணிக்வகயும் பின்தனொக்கிதய தசன்று தகொண்டிருக்கின்றது. தமிழ் 
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தமொழிப் பொடத்திட்டங்களில் அகலமொய்க் கற்பிக்கும் நிவலதய உள்ளது. ஆழமொய்க் கற்பிக்கும் 

நிவலயில்வல. பிற தமொழிப் பொடங்கவள விடத் தமிழ் தமொழிப் பொடங்கள் எண்ணிக்வகயில் 

அதிகமொய் இருந்தொல் மட்டும் மொணவர்கள் தமிழில் ததளிவு தபறவியலொது. கற்பதில் புதுவம, 

கற்பிப்பதில் புதுவம தவண்டும். தமிழ் தமொழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் களம் கண்ட சிங்கப்பு+ர் 

உள்ளிட்ட நொடுகள் அவ்வுத்தி முவறகவள எண்ணிம நூலகத்தின் வொயிலொகப் 
தபொதுவமயொக்கினொல், உலகத் தமிழ் மொணவர்களின் கற்றல் திறவன தமம்படுத்தலொம். 

குவறந்தபட்சம் பிவழயில்லொமல் தமிழ் எழுத மொணவர்கவள ஊக்குவிக்கலொம். எண்ணிம 

நூலகத்தில் அகரொதி, கவலக்களஞ்சியம் முதலியனவற்றிற்குக் தகொடுக்கும் முக்கியத்துவத்வதக் 

கற்றல் கற்பித்தல் பகுதிக்களித்தல் தவண்டும். அவசவுப் படங்களொகதவொ, ஒலி, ஒளி வடிவத்தில் 

கொட்சிப் படங்களொகதவொ பொடங்கவள வடிவவமத்து அொிச்சுவடி முதல் ஆரொய்ச்சி படிப்பு 
வவரயிலொன மொணவர்களின் கற்கும் ஆர்வத்வதத் தூண்டும் வவகயில் எண்ணம நூலகத்தில் 
கற்றல் - கற்பித்தல் பகுதி அவமதல் தவண்டும். இதன் வொயிலொக மொணவர்களின் கவனித்தல், 

உவரயொடுதல், படித்தல், எழுதுதல் (LSRW) என்ற அடிப்பவடயொன தமொழி கற்கும் திறவன 

வளர்க்க முடியும்.  

ததொல்கொப்பியம் ததொடங்கி இவணயத் தமிழ் வவரயிலொன தமிழ்ப் பொடங்கவள மின் 
வழிக் கற்றல் தநொக்கில் முவறப்படுத்தினொல் உலகத் தமிழ் மொணவர்கள் அவனவரும் 
பயனுறுவர். தமலும் தமிழர்களின் கலொச்சொரம், பண்பொடு, வரலொறு முதலியனவற்வறப் 

பவறசொற்றும் வவகயில் கற்றல் கற்பித்தலுக்தகன தமன்தபொருள்கவள உருவொக்கி மொணவர்கள் 
எளிதில் பயன்படுத்தச் தசய்வதொல்; நம்முவடய அடுத்த தவலமுவறயினருக்குத் தமிழ் தமொழி 

எளிதில் இனிதொய்ச் தசன்றுதசரும். 

எண்ணிம நூலகப் பயன்பொடு 

 தமொழி பரப்புவவததய முதன்வமயொய்க் தகொண்ட இவணய ஊடகங்களுள் தமொழிவயப் 
பரப்பவும் பொதுகொக்கவும் தசய்யும் எண்ணிம நூலகம் அழகுப் தபட்டகமொய் அவறவய 
அலங்கொித்துக் தகொண்டிருக்கும் தமிழ் நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்து, உலகத் தமிழர் 

அவனவருக்கும் தபொதுவொக்கி, இருந்த இடத்தில் இருந்தத படித்துப் பயனுறச் தசய்கின்றது.  

 ‘ஒரு நூலகத்வத கணினியின் 50 GBயில் அடக்கி விடலொம்’  என்னும் 

தசொல்லொடலுக்கிணங்க, எண்ணிம நூலகத்தின் ததொற்றத்தொல் நூலகங்கவளத் ததடித்ததடி 

தசலவொகிய கொலம், பயணம், உடல் உவழப்பு, நூலகொின் ஒத்துவழயொவம முதலொனவற்வறக் 

கவளந்து உள்ளங்வகக்குள் நூலகத்வத அடக்கிவிடலொம். நூலகத்தின் விதிகளுக்தகற்ப 

இயங்கிய கொலம் மொறி நம்முவடய கொல வசதிக்தகற்ப நூலகத்வத இயக்கும் நிவலயில் 
உள்தளொம். 

 

 

 மதுவரத் திட்டம் மின் நூலகமொனது 1998லிருந்து இயங்கி வருகின்றது. தமிழ் 

இலக்கியங்கவள மின்னொக்கம் தசய்து உலகத் தமிழர;கள் அவனவரும் எளிதில் பயன்படுத்தும் 

வவகயில் தசயலொற்றி வரும் இத்திட்டம் பழந்தமிழ் நூல்கவளப் தபருவொொியொக மின்னொக்கம் 
தசய்துவிட்டது. தமிழ் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் என்ற தபயொில் இயங்கித் தற்தபொது தமிழ் 

இவணய கல்விக் கழகம் என்று இயங்கி வரும் இந்நிறுவனத்தின் மின்நூலகம் உலகத் தமிழ் 
மொணவர்களுக்குத் தமிழ் தமொழி கற்பிக்கும் தநொக்கில், பொடத்திட்ட வடிவில் மொணவர்களின் 

பயன்பொட்டிற்தகற்ப வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டவள அவமப்பினொின் 

மின் நூலகத்தின் தநொக்கம் சிவதயும் நிவலயில் உள்ள ஓவலச்சுவடிகவளயும் பழந்தழிழ் 
நூல்கவளயும் கொக்கும் அொிய பணியொகும். இந்நிறுவனர்களின் மற்தறொரு நூலகப் பணியொக 

இயங்குவதத பிொித்தொனியொ கவலக் களஞ்சிய நூலகமொகும். ஆய்வொளர்கவளக் கவரும் 

வவகயில் தசயல்படும் மின் நூலகமொன இந்திய மின்நூலகம் இவணய மொநொட்டுக் 
குழுவினரொல் இயக்கப்பட்டுவருகின்றது. தமலும் ஈழத் தமிழர;களுக்தகன ஆக்கம் தபற்றது 

நூலகம்.தநட், தனிமனிதனின் ததொண்டொக இயங்குவது தசன்வன நூலகம் ஆகும். தரொஜொ 

முத்வதயொ நூலகம் மின் நூலகமொகவும் இவணயத்தில் வலம்வருகின்றது. இம்மின் 

நூலகங்களன்றி பல்கவலக்கழகங்கள், தபொது நூலகங்கள் தங்களது நூலகங்கவள மின் 

நூலகங்களொகத் தரம் உயர்த்தியவம தபொற்றுதற்குொியதொகும்.  

எண்ணிம நூலக இடர்பொடு 

 எண்ணிம நூலகத்தில் தபொதுவொகச் சுட்டப்படும் இடர்பொடுகள்,  

 மின் நூலொக்கம் தசய்த நூல்கவளதய மீண்டும் மின் நூலொக்கம் தசய்தல், 

 மின் நூலொக்கத்தில் பிவழகள், நவடமுவறச் சிக்கல்கள், 

 தபருவொொியொன நூல்கள் மின் நூலொக்கம் தசய்யப்படொவம, 

 மின்னொக்கம் தசய்வதில் ஏற்படும் கொலம், தபொருள் தசலவு, 

 மின் நூலகத்தின் முக்கியத்துவம் தமிழர்களிடம் தசன்றவடயொவம, 

முதலியனவொகும். இவ் இடர்பொடுகவளக் கண்டறிந்து கவளய தவண்டியது கட்டொயம் ஆகும். 

மின் நூலொக்கம் தசய்த நூல்கவள மீண்டும் மின் நூலொக்கம் தசய்வதன் கொரணம் எண்ணிம 
நூலகங்கள் தனித்தனியொய் இயங்குவதத. தமிழ் எண்ணிம நூலகங்கள் உத்தமம் அவமப்பில் 

ததொடர்புவடயனவொகதவ உள்ளன. எனதவ இவவ தமக்குள் இவணந்து எண்ணிம 

நூலகத்திற்தகன அவமப்பிவன உருவொக்கி, இலக்கியப் பணிகவளப் பகிர்ந்துத் திட்டமிட்டுச் 

தசயல்பட்டொல் சிறப்பொக அவமயும்.  
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தமொழிப் பொடத்திட்டங்களில் அகலமொய்க் கற்பிக்கும் நிவலதய உள்ளது. ஆழமொய்க் கற்பிக்கும் 

நிவலயில்வல. பிற தமொழிப் பொடங்கவள விடத் தமிழ் தமொழிப் பொடங்கள் எண்ணிக்வகயில் 

அதிகமொய் இருந்தொல் மட்டும் மொணவர்கள் தமிழில் ததளிவு தபறவியலொது. கற்பதில் புதுவம, 

கற்பிப்பதில் புதுவம தவண்டும். தமிழ் தமொழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் களம் கண்ட சிங்கப்பு+ர் 

உள்ளிட்ட நொடுகள் அவ்வுத்தி முவறகவள எண்ணிம நூலகத்தின் வொயிலொகப் 
தபொதுவமயொக்கினொல், உலகத் தமிழ் மொணவர்களின் கற்றல் திறவன தமம்படுத்தலொம். 

குவறந்தபட்சம் பிவழயில்லொமல் தமிழ் எழுத மொணவர்கவள ஊக்குவிக்கலொம். எண்ணிம 

நூலகத்தில் அகரொதி, கவலக்களஞ்சியம் முதலியனவற்றிற்குக் தகொடுக்கும் முக்கியத்துவத்வதக் 

கற்றல் கற்பித்தல் பகுதிக்களித்தல் தவண்டும். அவசவுப் படங்களொகதவொ, ஒலி, ஒளி வடிவத்தில் 

கொட்சிப் படங்களொகதவொ பொடங்கவள வடிவவமத்து அொிச்சுவடி முதல் ஆரொய்ச்சி படிப்பு 
வவரயிலொன மொணவர்களின் கற்கும் ஆர்வத்வதத் தூண்டும் வவகயில் எண்ணம நூலகத்தில் 
கற்றல் - கற்பித்தல் பகுதி அவமதல் தவண்டும். இதன் வொயிலொக மொணவர்களின் கவனித்தல், 

உவரயொடுதல், படித்தல், எழுதுதல் (LSRW) என்ற அடிப்பவடயொன தமொழி கற்கும் திறவன 

வளர்க்க முடியும்.  

ததொல்கொப்பியம் ததொடங்கி இவணயத் தமிழ் வவரயிலொன தமிழ்ப் பொடங்கவள மின் 
வழிக் கற்றல் தநொக்கில் முவறப்படுத்தினொல் உலகத் தமிழ் மொணவர்கள் அவனவரும் 
பயனுறுவர். தமலும் தமிழர்களின் கலொச்சொரம், பண்பொடு, வரலொறு முதலியனவற்வறப் 

பவறசொற்றும் வவகயில் கற்றல் கற்பித்தலுக்தகன தமன்தபொருள்கவள உருவொக்கி மொணவர்கள் 
எளிதில் பயன்படுத்தச் தசய்வதொல்; நம்முவடய அடுத்த தவலமுவறயினருக்குத் தமிழ் தமொழி 

எளிதில் இனிதொய்ச் தசன்றுதசரும். 

எண்ணிம நூலகப் பயன்பொடு 

 தமொழி பரப்புவவததய முதன்வமயொய்க் தகொண்ட இவணய ஊடகங்களுள் தமொழிவயப் 
பரப்பவும் பொதுகொக்கவும் தசய்யும் எண்ணிம நூலகம் அழகுப் தபட்டகமொய் அவறவய 
அலங்கொித்துக் தகொண்டிருக்கும் தமிழ் நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்து, உலகத் தமிழர் 

அவனவருக்கும் தபொதுவொக்கி, இருந்த இடத்தில் இருந்தத படித்துப் பயனுறச் தசய்கின்றது.  

 ‘ஒரு நூலகத்வத கணினியின் 50 GBயில் அடக்கி விடலொம்’  என்னும் 

தசொல்லொடலுக்கிணங்க, எண்ணிம நூலகத்தின் ததொற்றத்தொல் நூலகங்கவளத் ததடித்ததடி 

தசலவொகிய கொலம், பயணம், உடல் உவழப்பு, நூலகொின் ஒத்துவழயொவம முதலொனவற்வறக் 

கவளந்து உள்ளங்வகக்குள் நூலகத்வத அடக்கிவிடலொம். நூலகத்தின் விதிகளுக்தகற்ப 

இயங்கிய கொலம் மொறி நம்முவடய கொல வசதிக்தகற்ப நூலகத்வத இயக்கும் நிவலயில் 
உள்தளொம். 

 

 

 மதுவரத் திட்டம் மின் நூலகமொனது 1998லிருந்து இயங்கி வருகின்றது. தமிழ் 

இலக்கியங்கவள மின்னொக்கம் தசய்து உலகத் தமிழர;கள் அவனவரும் எளிதில் பயன்படுத்தும் 

வவகயில் தசயலொற்றி வரும் இத்திட்டம் பழந்தமிழ் நூல்கவளப் தபருவொொியொக மின்னொக்கம் 
தசய்துவிட்டது. தமிழ் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் என்ற தபயொில் இயங்கித் தற்தபொது தமிழ் 

இவணய கல்விக் கழகம் என்று இயங்கி வரும் இந்நிறுவனத்தின் மின்நூலகம் உலகத் தமிழ் 
மொணவர்களுக்குத் தமிழ் தமொழி கற்பிக்கும் தநொக்கில், பொடத்திட்ட வடிவில் மொணவர்களின் 

பயன்பொட்டிற்தகற்ப வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டவள அவமப்பினொின் 

மின் நூலகத்தின் தநொக்கம் சிவதயும் நிவலயில் உள்ள ஓவலச்சுவடிகவளயும் பழந்தழிழ் 
நூல்கவளயும் கொக்கும் அொிய பணியொகும். இந்நிறுவனர்களின் மற்தறொரு நூலகப் பணியொக 

இயங்குவதத பிொித்தொனியொ கவலக் களஞ்சிய நூலகமொகும். ஆய்வொளர்கவளக் கவரும் 

வவகயில் தசயல்படும் மின் நூலகமொன இந்திய மின்நூலகம் இவணய மொநொட்டுக் 
குழுவினரொல் இயக்கப்பட்டுவருகின்றது. தமலும் ஈழத் தமிழர;களுக்தகன ஆக்கம் தபற்றது 

நூலகம்.தநட், தனிமனிதனின் ததொண்டொக இயங்குவது தசன்வன நூலகம் ஆகும். தரொஜொ 

முத்வதயொ நூலகம் மின் நூலகமொகவும் இவணயத்தில் வலம்வருகின்றது. இம்மின் 

நூலகங்களன்றி பல்கவலக்கழகங்கள், தபொது நூலகங்கள் தங்களது நூலகங்கவள மின் 

நூலகங்களொகத் தரம் உயர்த்தியவம தபொற்றுதற்குொியதொகும்.  

எண்ணிம நூலக இடர்பொடு 

 எண்ணிம நூலகத்தில் தபொதுவொகச் சுட்டப்படும் இடர்பொடுகள்,  

 மின் நூலொக்கம் தசய்த நூல்கவளதய மீண்டும் மின் நூலொக்கம் தசய்தல், 

 மின் நூலொக்கத்தில் பிவழகள், நவடமுவறச் சிக்கல்கள், 

 தபருவொொியொன நூல்கள் மின் நூலொக்கம் தசய்யப்படொவம, 

 மின்னொக்கம் தசய்வதில் ஏற்படும் கொலம், தபொருள் தசலவு, 

 மின் நூலகத்தின் முக்கியத்துவம் தமிழர்களிடம் தசன்றவடயொவம, 

முதலியனவொகும். இவ் இடர்பொடுகவளக் கண்டறிந்து கவளய தவண்டியது கட்டொயம் ஆகும். 

மின் நூலொக்கம் தசய்த நூல்கவள மீண்டும் மின் நூலொக்கம் தசய்வதன் கொரணம் எண்ணிம 
நூலகங்கள் தனித்தனியொய் இயங்குவதத. தமிழ் எண்ணிம நூலகங்கள் உத்தமம் அவமப்பில் 

ததொடர்புவடயனவொகதவ உள்ளன. எனதவ இவவ தமக்குள் இவணந்து எண்ணிம 

நூலகத்திற்தகன அவமப்பிவன உருவொக்கி, இலக்கியப் பணிகவளப் பகிர்ந்துத் திட்டமிட்டுச் 

தசயல்பட்டொல் சிறப்பொக அவமயும்.  
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தபொது நூலகங்களின் ஒத்துவழப்பு இன்வமயொல் தமிழில் பல நூல்கள் அழிந்து தபொகும் 
நிவலயில் உள்ளன. அவற்வற மீட்தடடுப்பவததய குறிக்தகொளொய்க் தகொண்டு தசயல்படும் 

எண்ணிம நூலகங்கள் முதலில் ஒன்றுபட்டுச் தசயல்பட்டொல் நவடமுவறச் சிக்கல்கவளக் 
கவளதல் எளிது.  

தமிழகத்தில் தமிழில் பட்டம் தபற்ற மொணவர்களுக்தக இவணயத் தமிழ் குறித்த 
தபொதுமொன அறிவு எட்டப்படொத சூழல் நிலவுகிறது எனலொம். ஆனொல் அவர்களிவடதய 

இவணய அறிவிவனயும் எண்ணிம நூலகத்தின் அவசியத்வதயும் வளர்ப்பதன் வொயிலொக மின் 
நூலொக்கத்தில் ஏற்படும் பிவழகள், தபருவொொியொன நூல்கள் மின் நூலொக்கம் தசய்யப்படொவம, 

மின்னொக்கம் தசய்வதில் ஏற்படும் கொலம், தபொருள் தசலவு, மின் நூலகத்தின் முக்கியத்துவம் 

தமிழர்களிடம் தசன்றவடயொவம முதலொன சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு கொணுதல் இயலும். 

தமிழிலக்கியம் கற்று பணிவொய்ப்பின்றி வொடும் இளம் தவலமுவறயினருக்கு இவ்வொிய 
பணிவய பணிவொய்ப்பிற்குொிய களமொய் மொற்றினொல், தமிழ் கற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் 

தகொண்டிருப்பவர்களுக்கும் நம்பிக்வக பிறக்கும். பிவழயின்றித் தமிழ் நூல்களும் தவழக்கும். 

இளந்தமிழர்களின் மனித வளத்வதக் தகொண்டு எண்ணிம நூலகத்தின் மூலம் தமிழ் வளத்வதப் 
தபருக்கலொம்.  

கொலத்ததவவகள் 

தமிழ் தமொழி தமிழகத்தில் மொநில ஆட்சி தமொழியொகவும், சிங்கப்பு+ொில் ததசிய ஆட்சி 

தமொழியொகவும் மதலசியொ முதலொன தமிழர்கள் வொழும்  பிற நொடுகளில் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 
தமொழியொகவும் வொழ்கிறது. இச்சிறப்புத் தகுதி பவடத்த நொம் நம்முவடய பலத்தொல் நம் 

தமொழிவய இன்னும் தமன்வம தபறச் தசய்தல் தவண்டும். தமவல நொட்டு தமொழிகளின் ததொழில் 

நுட்ப வளர்ச்சிக்கிணங்க தமிழில் ததொழில்நுட்பப் புரட்சி விவளதல் தவண்டும். 

எண்ணிம நூலக வளர்ச்சிவய ஒப்பிட்டொய்ந்தொல் தமிழ் தமொழியின் வளர்ச்சிப் 
பொவதக்கொன தூரம் தவகுவொனதொய் உள்ளது. தமிழ் தமொழி இலக்கண இலக்கிய 

வளப்தபருக்கம் உவடய தமொழி. பழந்தமிழ் மூல நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்வதிதலதய 

இன்னும் முற்றுப் தபறவில்வல. தமிழில் உவரகள், திறனொய்வு நூல்கள், புத்திலக்கியப் 

பவடப்புகள் என்று தநடுங்கணக்கில் நூல்கள் உள்ளன. அவற்றின் இலக்வக எட்ட முவறயொன 

திட்டமிடல் தவண்டும். 

அொிச்சுவடி முதல் ஆய்வுக் கல்வி வவரயிலொன பொடத்திட்டங்கவள எண்ணிம நூலகத்தில் 
மின்னொக்கம் தசய்தொல் கல்வித் தரத்வத தமம்படுத்துதல் எளிது. புலம்தபயர்ந்த தமிழர்;களின் 

 

 

கல்வியில் உள்ள ததொழில்நுட்பப் புதுவமகவள தமிழகத்தில் தமிழ் தமொழிக் கல்வி வளர்ச்சிக்கு 
பயன்படுத்தத் திட்டமிடுதல் தவண்டும்.  

சொன்றொக, பொரதியொர் என்று தட்டச்சு தசய்தொல்,  

 பொரதியின் படங்கள், பொரதியின் வரலொறு, தமிழில் பொரதியின் பங்களிப்பு, பொரதியின் 

பொடல்கள் ஒலி, ஒளி கொட்சிப் படங்களுடன், குழந்வதகளுக்கொன பொரதியின் பவடப்புகள், 

தமிழ் தமொழிக்கொன  பொரதியின் பவடப்புகள் என்று பொடல்களின் பகுப்பொய்வு முவற, பொரதி 

குறித்த ஆய்வு நூல்கள், பொரதி பற்றிய ஆய்தவடுகள், இதழ்கள், தசய்திகள் என்று  எண்ணிம 

நூலகத்தில் ததொடர்ச்சியொய் வலம் வரச் தசய்தல் தவண்டும். இதற்குத் ததொழில் நுட்பமும் 

தமிழறிவும் மிகுந்த தமன்தபொருள்கள் உருவொக்கம் தபறல் தவண்டும். இவ்வொறு தமிழின் 

எண்ணிம நூலகம் மிகுந்த தரத்துடன் தமருதகற்றம் தசய்யப்படுதல் தவண்டும்.  

ததொகுப்பொக… 

தமிழ்ச் சமூகத்தில் தமொழி அழிவிற்கொன நிகழ்வுகள் என்பது புதிதன்று. இறந்துபட்ட 

நூல்கவள விடுத்து வொழும் நூல்கவளக் கொக்க, நிவலத்தன்வமயுடன் கொலத்தொல் 

அழிக்கவியலொத இவணயப் புரட்சியொல் விவளந்த பொதுகொப்புக் களதம எண்ணிம நூலகம். 

  எண்ணிம நூலகத்தில் கற்றல், கற்பித்தலுக்தகன தனிதயொரு தளம் அவமத்தல் 

சிறப்பொகும். அத்தளத்தில் தமிழர்களின் பண்பொடு, கலொச்சொரம், வரலொறு முதலியனவற்வற 

பவறசொற்றும் வவகயில் தமிழ் இலக்கியங்களுக்தகன ஒலி, ஒளி அவசவுக் கொட்சிகளுடனொன 

தமன்தபொருள்கவள உருவொக்கினொல் அடுத்த தவலமுவறயினருக்கு எளிதில் இனிதொய் 
தமொழியறிவு தபருகும். 

தமிழ் எண்ணிம நூலகங்களுக்தகன அவமப்பிவன உருவொக்கி, தமிழ்ப் பணிகவளத் 

திட்டமிட்டு உவழத்தொல் எண்ணிம நூலகத்தின் இடர்பொடுகவள எளிதில் கவளயலொம். 

மின்னொக்கத்தில் எழுந்துள்ள ததொய்விவனப் தபொக்கிப் பிவழயின்றி மின்னொக்கம் தசய்யும் 
பணிவயப் பணிவொய்ப்பின்றி வொடும் தமிழ் கற்ற இளம் தவலமுவறயினருக்கு வழங்குவதன் 
வொயிலொகத் தமிழினம் தவழக்கும்.    
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தபொது நூலகங்களின் ஒத்துவழப்பு இன்வமயொல் தமிழில் பல நூல்கள் அழிந்து தபொகும் 
நிவலயில் உள்ளன. அவற்வற மீட்தடடுப்பவததய குறிக்தகொளொய்க் தகொண்டு தசயல்படும் 

எண்ணிம நூலகங்கள் முதலில் ஒன்றுபட்டுச் தசயல்பட்டொல் நவடமுவறச் சிக்கல்கவளக் 
கவளதல் எளிது.  

தமிழகத்தில் தமிழில் பட்டம் தபற்ற மொணவர்களுக்தக இவணயத் தமிழ் குறித்த 
தபொதுமொன அறிவு எட்டப்படொத சூழல் நிலவுகிறது எனலொம். ஆனொல் அவர்களிவடதய 

இவணய அறிவிவனயும் எண்ணிம நூலகத்தின் அவசியத்வதயும் வளர்ப்பதன் வொயிலொக மின் 
நூலொக்கத்தில் ஏற்படும் பிவழகள், தபருவொொியொன நூல்கள் மின் நூலொக்கம் தசய்யப்படொவம, 

மின்னொக்கம் தசய்வதில் ஏற்படும் கொலம், தபொருள் தசலவு, மின் நூலகத்தின் முக்கியத்துவம் 

தமிழர்களிடம் தசன்றவடயொவம முதலொன சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு கொணுதல் இயலும். 

தமிழிலக்கியம் கற்று பணிவொய்ப்பின்றி வொடும் இளம் தவலமுவறயினருக்கு இவ்வொிய 
பணிவய பணிவொய்ப்பிற்குொிய களமொய் மொற்றினொல், தமிழ் கற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் 

தகொண்டிருப்பவர்களுக்கும் நம்பிக்வக பிறக்கும். பிவழயின்றித் தமிழ் நூல்களும் தவழக்கும். 

இளந்தமிழர்களின் மனித வளத்வதக் தகொண்டு எண்ணிம நூலகத்தின் மூலம் தமிழ் வளத்வதப் 
தபருக்கலொம்.  

கொலத்ததவவகள் 

தமிழ் தமொழி தமிழகத்தில் மொநில ஆட்சி தமொழியொகவும், சிங்கப்பு+ொில் ததசிய ஆட்சி 

தமொழியொகவும் மதலசியொ முதலொன தமிழர்கள் வொழும்  பிற நொடுகளில் அங்கீகொிக்கப்பட்ட 
தமொழியொகவும் வொழ்கிறது. இச்சிறப்புத் தகுதி பவடத்த நொம் நம்முவடய பலத்தொல் நம் 

தமொழிவய இன்னும் தமன்வம தபறச் தசய்தல் தவண்டும். தமவல நொட்டு தமொழிகளின் ததொழில் 

நுட்ப வளர்ச்சிக்கிணங்க தமிழில் ததொழில்நுட்பப் புரட்சி விவளதல் தவண்டும். 

எண்ணிம நூலக வளர்ச்சிவய ஒப்பிட்டொய்ந்தொல் தமிழ் தமொழியின் வளர்ச்சிப் 
பொவதக்கொன தூரம் தவகுவொனதொய் உள்ளது. தமிழ் தமொழி இலக்கண இலக்கிய 

வளப்தபருக்கம் உவடய தமொழி. பழந்தமிழ் மூல நூல்கவள மின்னொக்கம் தசய்வதிதலதய 

இன்னும் முற்றுப் தபறவில்வல. தமிழில் உவரகள், திறனொய்வு நூல்கள், புத்திலக்கியப் 

பவடப்புகள் என்று தநடுங்கணக்கில் நூல்கள் உள்ளன. அவற்றின் இலக்வக எட்ட முவறயொன 

திட்டமிடல் தவண்டும். 

அொிச்சுவடி முதல் ஆய்வுக் கல்வி வவரயிலொன பொடத்திட்டங்கவள எண்ணிம நூலகத்தில் 
மின்னொக்கம் தசய்தொல் கல்வித் தரத்வத தமம்படுத்துதல் எளிது. புலம்தபயர்ந்த தமிழர்;களின் 

 

 

கல்வியில் உள்ள ததொழில்நுட்பப் புதுவமகவள தமிழகத்தில் தமிழ் தமொழிக் கல்வி வளர்ச்சிக்கு 
பயன்படுத்தத் திட்டமிடுதல் தவண்டும்.  

சொன்றொக, பொரதியொர் என்று தட்டச்சு தசய்தொல்,  

 பொரதியின் படங்கள், பொரதியின் வரலொறு, தமிழில் பொரதியின் பங்களிப்பு, பொரதியின் 

பொடல்கள் ஒலி, ஒளி கொட்சிப் படங்களுடன், குழந்வதகளுக்கொன பொரதியின் பவடப்புகள், 

தமிழ் தமொழிக்கொன  பொரதியின் பவடப்புகள் என்று பொடல்களின் பகுப்பொய்வு முவற, பொரதி 

குறித்த ஆய்வு நூல்கள், பொரதி பற்றிய ஆய்தவடுகள், இதழ்கள், தசய்திகள் என்று  எண்ணிம 

நூலகத்தில் ததொடர்ச்சியொய் வலம் வரச் தசய்தல் தவண்டும். இதற்குத் ததொழில் நுட்பமும் 

தமிழறிவும் மிகுந்த தமன்தபொருள்கள் உருவொக்கம் தபறல் தவண்டும். இவ்வொறு தமிழின் 

எண்ணிம நூலகம் மிகுந்த தரத்துடன் தமருதகற்றம் தசய்யப்படுதல் தவண்டும்.  

ததொகுப்பொக… 

தமிழ்ச் சமூகத்தில் தமொழி அழிவிற்கொன நிகழ்வுகள் என்பது புதிதன்று. இறந்துபட்ட 

நூல்கவள விடுத்து வொழும் நூல்கவளக் கொக்க, நிவலத்தன்வமயுடன் கொலத்தொல் 

அழிக்கவியலொத இவணயப் புரட்சியொல் விவளந்த பொதுகொப்புக் களதம எண்ணிம நூலகம். 

  எண்ணிம நூலகத்தில் கற்றல், கற்பித்தலுக்தகன தனிதயொரு தளம் அவமத்தல் 

சிறப்பொகும். அத்தளத்தில் தமிழர்களின் பண்பொடு, கலொச்சொரம், வரலொறு முதலியனவற்வற 

பவறசொற்றும் வவகயில் தமிழ் இலக்கியங்களுக்தகன ஒலி, ஒளி அவசவுக் கொட்சிகளுடனொன 

தமன்தபொருள்கவள உருவொக்கினொல் அடுத்த தவலமுவறயினருக்கு எளிதில் இனிதொய் 
தமொழியறிவு தபருகும். 

தமிழ் எண்ணிம நூலகங்களுக்தகன அவமப்பிவன உருவொக்கி, தமிழ்ப் பணிகவளத் 

திட்டமிட்டு உவழத்தொல் எண்ணிம நூலகத்தின் இடர்பொடுகவள எளிதில் கவளயலொம். 

மின்னொக்கத்தில் எழுந்துள்ள ததொய்விவனப் தபொக்கிப் பிவழயின்றி மின்னொக்கம் தசய்யும் 
பணிவயப் பணிவொய்ப்பின்றி வொடும் தமிழ் கற்ற இளம் தவலமுவறயினருக்கு வழங்குவதன் 
வொயிலொகத் தமிழினம் தவழக்கும்.    
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தமிழ் கற்பித்தலில் விவரவு பதில் குறியீடு (QR Code) 

பவடப்பொளர்கள் 

திரு க முருகன்,பொடத்தவலவர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
திருமதி தவசண்முகவள்ளி,தமிழொசிொியர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 

திரு சத்தியபிரகொஷ்,தமிழொசிொியர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
________ 

இன்வறய தகவல் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சி  ஆசிொியர்கவள மொணவர்களொகவும், 

மொணவர்கவள ஆசிொியர்களொகவும் மொற்றியுள்ளது என்றொல் மிவகயொகொது. தகவல் ததொழில் 
நுட்ப வசதிகவளப்  பயன்படுத்துவதில் மொணவர்கள் விவரவொக நிபுணத்துவம் 
தபற்றுவிடுகின்றனர். ஆர்வமொனவற்வற உடனுக்குடன் தசயல்படுத்திப் பொர்க்கதவண்டும் 
என்ற நிவனப்பும் முவனப்பும் மொணவர் உலகில் இயல்பொன ஒன்று.இத்தவகய சூழ்நிவலயில் 
இவர்களுக்குப் பொடம் தபொதிக்கும் ஆசிொியர்கள் மட்டும் பழவம மொறொமல் கற்பித்தொல், ஆர்வம் 

குன்றி; பொடம் கசந்து; வகுப்பவற உயிரற்றதொக ஆகிவிடும். கற்பித்தல் மொணவர்களின் 

கவனத்வதக் கவர்வதொக இருந்தொல் ஆர்வம் மிகுந்து, கற்றல் சுவவயொகி, பொடமும் இனிக்கும்; 

கற்றலும் நடக்கும்; பசுமரத்தொணியொய்ப் பதியும்.   

இந்த நூற்றொண்டின் ததொடக்கம் கணினி யுகமொக இருந்தொலும் இன்று விதவக 
வகத்ததொவலதபசிகள் கணினிக்கு விவடதகொடுக்கும் நிவலயில் முன்னிவல வகிக்கின்றன. 
மொணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு வரும்தபொது பொடப்புத்தகத்வத எடுத்து வருகின்றொர்கதளொ 
இல்வலதயொ கட்டொயம் விதவகக் வகத்ததொவலதபசியுடன்தொன்வருகின்றனர். இந்நிவலயில் 
தமிழ் கற்பித்தலுக்குக் வகத்ததொவலதபசிவயப் பயன்படுத்தினொல் என்ன? என்று 

ததொன்றியது.எதற்கு, எவ்வொறு பயன்படுத்தலொம்? என்று சிந்திக்கலொதனொம். தபருந்துகளிலும், 

இரயில்களிலும், தசய்தித்தொள்களிலும், இதழ்களிலும் இடம்தபறும் விளம்பரங்களில் விவரவு 

பதில் குறியீட்வட(QR Code) அதிகம் கொணமுடிகிறது. ‘நிவறவொன கற்றலுக்கு அளவொன 

கற்பித்தல்’ (Teach Less Learn More) என்ற உத்திக்கு இவ்விவரவு பதில் குறியீடு தபொிதும் 

உதவும் எனத் ததொன்றியது. 

விவரவு பதில் குறியீடு1994 ஆம் ஆண்டு வொகன உற்பத்தியில் வொகன 
உதிொிப்பொகங்கவளக் கணக்கிடுவதற்கொகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.1 நொளவடவில் 
நிறுவனங்கள் தங்களின் இவணயப்பக்க முகவொிவயத் ததொிவிப்பதற்கும், அவர்களின் 

வியொபொரப் தபொருட்கவளப்பற்றி அறிவிக்கவும்,விளம்பரப்படுத்தவும்பயன்படுத்தி வருகின்றன.  

விவரவு பதில் குறியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் தநொக்கம் கற்பித்தலுக்கொக அல்ல. இருப்பினும், 

 

 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்திப் பொர்க்கலொம் என்ற ஆர்வத்தில்தொன் இம்முயற்சி 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது. 

பின்னணி 

எங்கள் பள்ளியிலுள்ள தமிழ் மொணவர்களிவடதய வொசிக்கும் பழக்கம் 
குவறந்துதகொண்டு வருகின்றது. பொடநூவலத்தவிர தவறு நூல்கவள வொசிப்பதில் அவ்வளவு 
ஆர்வம் கொட்டுவதில்வல. தவவணக்கு ஒருமுவற நூல் வொசிப்வபக் கட்டொயப்படுத்தும் 
வவகயில் நூல் விமர்சனம் தசய்யச் தசொல்வதுண்டு. அப்தபொது ஏததனும் சிறுகவதகவளப் 
படித்துவிட்டுக் கவத விமர்சனம் எழுதுவொர்கள். பள்ளி நூலகத்திதலொ தபொது நூலகத்திதலொ 
இவர்கள் தமிழ் நூல்கவள இரவல் தபறுவது மிகமிகக் குவறவு. இதற்கொன கொரணங்கவளக் 
கண்டறிய விரும்பி ஒவ்தவொரு வகுப்பிலும் கலந்துவரயொடல் நடத்திதனொம். ஏன் அவர்கள் 
கவதநூல்கவளப் படிப்பதில்வல? என்று தகட்டதற்கு அவர்கள், 

 கவத நூல்கவளப் படிப்பதற்கு தநரமில்வல 
 கவதகள் நீளமொக இருப்பதொல் சலிப்பொக இருக்கிறது 
 வொசித்துப் தபொருள் புொிந்துதகொள்வது சிரமமொக உள்ளது 
 வொசிப்பதில் ஆர்வமில்வல 
 தமிழ் நூல்கள் வொசித்துப் பழக்கமில்வல 

என்று பதில் கூறினொர்கள். நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பகுதிகவள வொசிக்க விரும்புகிறீர்கள்? என்று 

தகட்டதற்கு, 

 கவதகள் குவறவொன அளவுவடயதொக இருக்க தவண்டும் 
 தபய்க்கவத, நவகச்சுவவக்கவத, புதிர்க்கவதகளொக இருக்க தவண்டும் 

 வகத்ததொவலதபசியில் படிக்கும் வவகயில் இருந்தொல் நல்லது 
 எளிய வவகயில் தபச்சுத்தமிழ் கலக்கொமல் இருந்தொல் புொிந்துதகொள்வது சுலபமொக 

இருக்கும் 
 படக்கவதகளொக இருந்தொல் சீக்கிரம் படித்து முடிக்கலொம் 

என்தறல்லொம் தங்களின் விருப்பங்கவளத் ததொிவித்தனர். மொணவர்களின் விருப்பப்படி 
பனுவல்கள் இருக்க தவண்டும். அதத சமயம் தமிழ் வகுப்பிற்கு வரும்தபொததல்லொம் அவர்கவள 
வொசிக்கச் தசய்ய தவண்டும் என முடிவு தசய்ததொம்.  

 

வொசிப்வப தநசிப்பதில்  விவரவு பதில் குறியீடு 

 மொணவர்களிவடதய அன்றொடம் தமிழ்ப்புழக்கம் இருக்க தவண்டும்.வொசிப்புப் 
பழக்கத்வத வளர்க்க தவண்டும். தமொழிதயொடு பண்பொட்டுத் தகவல்கவளயும் ததொிந்துதகொள்ள 
தவண்டும். வொசித்த பிறகு ததொடர் நடவடிக்வகயொக ஏததனும் சிறிய பயிற்சிகள் தசய்ய 
தவண்டும். வகுப்பவறக்கு தவளிதயயும் ததொடர்ந்து கற்றல் நவடதபற தவண்டும். வபயப் 
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தமிழ் கற்பித்தலில் விவரவு பதில் குறியீடு (QR Code) 

பவடப்பொளர்கள் 

திரு க முருகன்,பொடத்தவலவர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
திருமதி தவசண்முகவள்ளி,தமிழொசிொியர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 

திரு சத்தியபிரகொஷ்,தமிழொசிொியர்,தபண்டிமியர் உயர்நிவலப் பள்ளி, சிங்கப்பூர் 
________ 

இன்வறய தகவல் ததொழில்நுட்ப வளர்ச்சி  ஆசிொியர்கவள மொணவர்களொகவும், 

மொணவர்கவள ஆசிொியர்களொகவும் மொற்றியுள்ளது என்றொல் மிவகயொகொது. தகவல் ததொழில் 
நுட்ப வசதிகவளப்  பயன்படுத்துவதில் மொணவர்கள் விவரவொக நிபுணத்துவம் 
தபற்றுவிடுகின்றனர். ஆர்வமொனவற்வற உடனுக்குடன் தசயல்படுத்திப் பொர்க்கதவண்டும் 
என்ற நிவனப்பும் முவனப்பும் மொணவர் உலகில் இயல்பொன ஒன்று.இத்தவகய சூழ்நிவலயில் 
இவர்களுக்குப் பொடம் தபொதிக்கும் ஆசிொியர்கள் மட்டும் பழவம மொறொமல் கற்பித்தொல், ஆர்வம் 

குன்றி; பொடம் கசந்து; வகுப்பவற உயிரற்றதொக ஆகிவிடும். கற்பித்தல் மொணவர்களின் 

கவனத்வதக் கவர்வதொக இருந்தொல் ஆர்வம் மிகுந்து, கற்றல் சுவவயொகி, பொடமும் இனிக்கும்; 

கற்றலும் நடக்கும்; பசுமரத்தொணியொய்ப் பதியும்.   

இந்த நூற்றொண்டின் ததொடக்கம் கணினி யுகமொக இருந்தொலும் இன்று விதவக 
வகத்ததொவலதபசிகள் கணினிக்கு விவடதகொடுக்கும் நிவலயில் முன்னிவல வகிக்கின்றன. 
மொணவர்கள் வகுப்புகளுக்கு வரும்தபொது பொடப்புத்தகத்வத எடுத்து வருகின்றொர்கதளொ 
இல்வலதயொ கட்டொயம் விதவகக் வகத்ததொவலதபசியுடன்தொன்வருகின்றனர். இந்நிவலயில் 
தமிழ் கற்பித்தலுக்குக் வகத்ததொவலதபசிவயப் பயன்படுத்தினொல் என்ன? என்று 

ததொன்றியது.எதற்கு, எவ்வொறு பயன்படுத்தலொம்? என்று சிந்திக்கலொதனொம். தபருந்துகளிலும், 

இரயில்களிலும், தசய்தித்தொள்களிலும், இதழ்களிலும் இடம்தபறும் விளம்பரங்களில் விவரவு 

பதில் குறியீட்வட(QR Code) அதிகம் கொணமுடிகிறது. ‘நிவறவொன கற்றலுக்கு அளவொன 

கற்பித்தல்’ (Teach Less Learn More) என்ற உத்திக்கு இவ்விவரவு பதில் குறியீடு தபொிதும் 

உதவும் எனத் ததொன்றியது. 

விவரவு பதில் குறியீடு1994 ஆம் ஆண்டு வொகன உற்பத்தியில் வொகன 
உதிொிப்பொகங்கவளக் கணக்கிடுவதற்கொகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.1 நொளவடவில் 
நிறுவனங்கள் தங்களின் இவணயப்பக்க முகவொிவயத் ததொிவிப்பதற்கும், அவர்களின் 

வியொபொரப் தபொருட்கவளப்பற்றி அறிவிக்கவும்,விளம்பரப்படுத்தவும்பயன்படுத்தி வருகின்றன.  

விவரவு பதில் குறியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் தநொக்கம் கற்பித்தலுக்கொக அல்ல. இருப்பினும், 

 

 

கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்திப் பொர்க்கலொம் என்ற ஆர்வத்தில்தொன் இம்முயற்சி 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது. 

பின்னணி 

எங்கள் பள்ளியிலுள்ள தமிழ் மொணவர்களிவடதய வொசிக்கும் பழக்கம் 
குவறந்துதகொண்டு வருகின்றது. பொடநூவலத்தவிர தவறு நூல்கவள வொசிப்பதில் அவ்வளவு 
ஆர்வம் கொட்டுவதில்வல. தவவணக்கு ஒருமுவற நூல் வொசிப்வபக் கட்டொயப்படுத்தும் 
வவகயில் நூல் விமர்சனம் தசய்யச் தசொல்வதுண்டு. அப்தபொது ஏததனும் சிறுகவதகவளப் 
படித்துவிட்டுக் கவத விமர்சனம் எழுதுவொர்கள். பள்ளி நூலகத்திதலொ தபொது நூலகத்திதலொ 
இவர்கள் தமிழ் நூல்கவள இரவல் தபறுவது மிகமிகக் குவறவு. இதற்கொன கொரணங்கவளக் 
கண்டறிய விரும்பி ஒவ்தவொரு வகுப்பிலும் கலந்துவரயொடல் நடத்திதனொம். ஏன் அவர்கள் 
கவதநூல்கவளப் படிப்பதில்வல? என்று தகட்டதற்கு அவர்கள், 

 கவத நூல்கவளப் படிப்பதற்கு தநரமில்வல 
 கவதகள் நீளமொக இருப்பதொல் சலிப்பொக இருக்கிறது 
 வொசித்துப் தபொருள் புொிந்துதகொள்வது சிரமமொக உள்ளது 
 வொசிப்பதில் ஆர்வமில்வல 
 தமிழ் நூல்கள் வொசித்துப் பழக்கமில்வல 

என்று பதில் கூறினொர்கள். நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பகுதிகவள வொசிக்க விரும்புகிறீர்கள்? என்று 

தகட்டதற்கு, 

 கவதகள் குவறவொன அளவுவடயதொக இருக்க தவண்டும் 
 தபய்க்கவத, நவகச்சுவவக்கவத, புதிர்க்கவதகளொக இருக்க தவண்டும் 

 வகத்ததொவலதபசியில் படிக்கும் வவகயில் இருந்தொல் நல்லது 
 எளிய வவகயில் தபச்சுத்தமிழ் கலக்கொமல் இருந்தொல் புொிந்துதகொள்வது சுலபமொக 

இருக்கும் 
 படக்கவதகளொக இருந்தொல் சீக்கிரம் படித்து முடிக்கலொம் 

என்தறல்லொம் தங்களின் விருப்பங்கவளத் ததொிவித்தனர். மொணவர்களின் விருப்பப்படி 
பனுவல்கள் இருக்க தவண்டும். அதத சமயம் தமிழ் வகுப்பிற்கு வரும்தபொததல்லொம் அவர்கவள 
வொசிக்கச் தசய்ய தவண்டும் என முடிவு தசய்ததொம்.  

 

வொசிப்வப தநசிப்பதில்  விவரவு பதில் குறியீடு 

 மொணவர்களிவடதய அன்றொடம் தமிழ்ப்புழக்கம் இருக்க தவண்டும்.வொசிப்புப் 
பழக்கத்வத வளர்க்க தவண்டும். தமொழிதயொடு பண்பொட்டுத் தகவல்கவளயும் ததொிந்துதகொள்ள 
தவண்டும். வொசித்த பிறகு ததொடர் நடவடிக்வகயொக ஏததனும் சிறிய பயிற்சிகள் தசய்ய 
தவண்டும். வகுப்பவறக்கு தவளிதயயும் ததொடர்ந்து கற்றல் நவடதபற தவண்டும். வபயப் 
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பயிலும் மொணவர்களும்அவர்களுக்குொிய தவகத்தில் வொசித்து முடிக்க அவகொசம் தரப்பட 
தவண்டும்.இதற்கு விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்திப் பொர்த்ததொம். 

இத்திட்டத்தில் உயர்நிவல 1-இல் பயிலும் 31 மொணவர்களும், உயர்நிவல 2-இல் 

பயிலும் 30 மொணவர்களும், உயர்நிவல 3-இல் பயிலும் 41 மொணவர்களும் கலந்துதகொண்டனர். 

இவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் 3 ஆசிொியர்களும் வளங்கவளத் தயொொிப்பதிலும், 

தசயல்முவறப்படுத்துவதிலும் ஈடுபட்டனர். பொட ஆசிொியர்களின் கலந்தொதலொசவன (Time 

Table Time) பொடதவவள தயொொித்த வளங்கவளச் சொிபொர்ப்பதற்கும் விவரவு பதில் குறியீடொக 

மொற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 தமிழ் வகுப்பவறயில் அறிவிப்புப் பலவகயில் தினம் ஒரு விவரவு பதில் 
குறியீட்டிற்தகன்று ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கு மொணவர்கள் பயன்படுத்த தவண்டிய 
விவரவு பதில் குறியீடுகள் ஒட்டப்பட்டன. எங்கள் பள்ளியில் தமிழ் வகுப்பு, மொணவர்களுக்கு 

வொரத்தில் 3 நொட்கள் இருக்கும். அதில் இரண்டு நொள் 2 பொட தவவளயும், ஒரு நொள்3 

பொடதவவளயும் இருக்கும். எனதவ, மூன்று நொளுக்கொன விவரவு பதில் குறியீடுகளும் 

வகுப்பவற அறிவிப்புப் பலவகயில் திங்கட்கிழவமததொறும் ஒட்டப்பட்டுவந்தன. இரண்டு 
பொடதவவள அன்று மொணவர்கள் அதிகபட்சம் 10 நிமிடங்கள்தொன் இந்நடவடிக்வகக்கொக 
ஒதுக்குவொர்கள். ஆனொல், மூன்று பொடதவவள இருக்கும் நொட்களில் 15 நிமிடங்கள் இதற்தகன 

ஒதுக்கினொர்கள்.   

ஒவ்தவொரு திங்கட்கிழவமயும் விவரவு பதில் குறியீடுகள் அறிவிப்புப்பலவகயில் 
ஒட்டப்பட்டன. மொணவர்கள் வகுப்பிற்குள் நுவழந்தவுடன் ஒவ்தவொருவரும் தங்கள் விதவகக் 
வகத்ததொவலதபசிவய எடுத்துக்தகொண்டுதபொய் அன்வறக்கொன விவரவு பதில் குறியீட்வட 
வொசிக்கச்தசய்வொர்கள். வகத்ததொவலதபசி வொசித்த ஒலி தகட்டதும் அவரவர் தங்கள் 
இடத்திற்குத்  திரும்புவொர்கள். வகத்ததொவலதபசியில் உள்ள வொசிப்புப் பனுவவல தமௌனமொக 
வொசிப்பொர்கள். அவர்களுக்கு ஏததனும் சந்ததகம் இருந்தொல் இவணயொளொிடம் தகட்டுத் 
ததொிந்துதகொள்வொர்கள்.  மொணவர்களின் வொசிப்வப உறுதி தசய்ய அதற்கொன தநரம் 
முடிந்தவுடன் ஆசிொியர் வொய்தமொழியொக ஓொிரு மொணவர்களிடம் வினொக்கவளக் 
தகட்டபின்அன்வறக்குொிய பொடத்வதத் ததொடங்குவொர்.  

வொசிப்புப் பனுவலில் இலக்கிய அறிமுகம், கவத மொந்தர்கவள அறிதவொம், பண்பொட்டுச் 

தசய்திகள், விழொக்களும் அதன் முக்கியத்துவமும், நொட்டு நடப்பு,சிந்தவனக்கு,புதிர்க் கவதகள், 

மர்மக் கவதகள், நீதிக்கவதகள் தபொன்ற தவலப்புகளில் தசய்திகள் இடம்தபற்றன. ததொடர்ந்து 

ஒதர தசய்திகளொக இல்லொமல் ஒவ்தவொரு நொளும் புதிய தகவல்கள் இடம்தபறுவதொல், இன்று 

என்ன இருக்கும்? என்ற ஆவதலொடு மொணவர்கள்வகுப்பிற்கு வந்தனர். அன்வறய 

பொடக்கருப்தபொருதளொடு ததொடர்புவடய தசய்திகளுக்கு முக்கியத்துவமளிப்பதொல் பொடத்வதத் 
ததொடர்வதற்கும், புொிந்துதகொள்வதற்கும் எளிதொக இருந்தது. 

 

 

 இந்நடவடிக்வக ததொடங்கிய இரண்டு மொதங்களில் மொணவர்களின் வொசிப்பில் 20% 
தவகம் கூடியது. விவரந்து வொசிக்கப் பழகினர். தமதலொட்ட வொசிப்பிற்கும் ஆழ்ந்த 
வொசிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியொசத்வத தசய்திகவள வொசிக்கும்தபொதும், புதிர்க் கவதகவள 

வொசிக்கும்தபொதும் அனுபவப் பூர்வமொக உணர்ந்தனர். புதிய தசொற்களின் அறிமுகம் அவர்களது 
வகதபசியிதலதய நடந்தது. தசொற்களஞ்சியப் தபருக்கத்தின் கொரணமொகப் புதிய 

எடுத்துக்கொட்டுகளும், தசய்திகளும் அவர்களின் எழுத்தில் தவளிப்பட்டன. மொணவர்களின் 

கட்டுவரயில்முவறயொன வொக்கிய அவமப்வபக் கொணமுடிந்தது.  

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி  தசொற்கவள அறிதல் 

விவரவு பதில் குறியீட்டில் 30 தசொற்கள் வவர இவணயஇவணப்பின்றி தநரடியொகக் 
தகொடுப்பதற்கு வசதி இருக்கின்றது. இதனொல் தசொல்லும் தபொருளும்,  தமிழில்  எப்படி 

அவழப்பது? ஒலி தவறுபொட்டுச் தசொற்கள் தபொன்ற பயிற்சிகவள விவரவு பதில் குறியீடொகக் 

தகொடுத்து வொசிக்கச் தசொல்லும்தபொது எங்கும் எப்தபொழுதும் கற்றவல தமற்தகொள்ளவும், 

ததவவப்படும்தபொழுது சொிபொர்த்துக்தகொள்ளவும் உதவியொக இருக்கிறது. 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி தமொழிப்பயிற்சிகள் 

வொசிப்புக்குப் பயன்படுத்திய முவறவய ஏன் மற்ற தசயல்பொட்டிற்குப் பயன்படுத்திப் 
பொர்க்கக் கூடொது என்று நிவனத்ததொம். கூகல் ஆவணத்தில் (Google doc) தமொழிப்பயிற்சிகள் 

தயொொிக்கப்பட்டன. அதன் இவணப்வப விவரவு பதில் குறியீடொக மொற்றி வகுப்பவற 
அறிவிப்புப் பலவகயில் ஒட்டிதனொம். மொணவர்கள் வகுப்பிற்கு வந்தவுடன் 
வகத்ததொவலதபசியில் வொசிக்கச் தசய்து பயிற்சிவயச் தசய்யும்படி கூறும்தபொது தொளில் 
தசய்வவதவிட விவரவொகச் தசய்து முடித்தனர்.இவ்வொறு முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்,  

மரபுத்ததொடர்கள், ததொிவுவிவடக் கருத்தறிதல் ஆகியவவ பயிற்சிகளொகக் தகொடுக்கப்பட்டன. 

இப்பயிற்சிகவள மொணவர்கள் தசய்து அனுப்பியவுடன் ஆசிொியர் மொணவர்களுடன் அதற்கொன 
பதிவலச் சொிபொர்ப்பதொல் எழுதும் தநரமும் திருத்தம் தசய்யும் தநரமும் மிச்சமொகின்றது. 
சொக்குப்தபொக்குச் தசொல்வதற்கும் ஏமொற்றுவதற்கும் வழியில்வல. வகத்ததொவலதபசி 
அவர்களுக்கு உற்ற ததொழனொக இருப்பதொல் பயன்பொட்டுச் சிக்கல் வந்தொல்கூட அவர்கதள 
சொிதசய்து தகொள்கின்றனர். 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்மூலம் புவதயல் தவட்வட 

புவதயல் தவட்வட நடவடிக்வககளுக்கு விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தி 
வகுப்பிலும், இவணப்பொட நடவடிக்வகயிலும்,  குழுமப் பள்ளிகளின் தமிழ் தமொழி முகொமிலும் 

பயன்படுத்திப் பொர்த்ததபொது மிகவும் பயனுவடயதொக இருந்தது. மொணவர்கள் குழுவொகப் 
புவதயல் தவட்வட நடவடிக்வகயில் ஈடுபடும்தபொது குறிப்புகவளத் தருவதற்கும், 

நடவடிக்வககவளக் தகொடுப்பதற்கும், விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தும்தபொது 
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பயிலும் மொணவர்களும்அவர்களுக்குொிய தவகத்தில் வொசித்து முடிக்க அவகொசம் தரப்பட 
தவண்டும்.இதற்கு விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்திப் பொர்த்ததொம். 

இத்திட்டத்தில் உயர்நிவல 1-இல் பயிலும் 31 மொணவர்களும், உயர்நிவல 2-இல் 

பயிலும் 30 மொணவர்களும், உயர்நிவல 3-இல் பயிலும் 41 மொணவர்களும் கலந்துதகொண்டனர். 

இவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் 3 ஆசிொியர்களும் வளங்கவளத் தயொொிப்பதிலும், 

தசயல்முவறப்படுத்துவதிலும் ஈடுபட்டனர். பொட ஆசிொியர்களின் கலந்தொதலொசவன (Time 

Table Time) பொடதவவள தயொொித்த வளங்கவளச் சொிபொர்ப்பதற்கும் விவரவு பதில் குறியீடொக 

மொற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 தமிழ் வகுப்பவறயில் அறிவிப்புப் பலவகயில் தினம் ஒரு விவரவு பதில் 
குறியீட்டிற்தகன்று ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. அங்கு மொணவர்கள் பயன்படுத்த தவண்டிய 
விவரவு பதில் குறியீடுகள் ஒட்டப்பட்டன. எங்கள் பள்ளியில் தமிழ் வகுப்பு, மொணவர்களுக்கு 

வொரத்தில் 3 நொட்கள் இருக்கும். அதில் இரண்டு நொள் 2 பொட தவவளயும், ஒரு நொள்3 

பொடதவவளயும் இருக்கும். எனதவ, மூன்று நொளுக்கொன விவரவு பதில் குறியீடுகளும் 

வகுப்பவற அறிவிப்புப் பலவகயில் திங்கட்கிழவமததொறும் ஒட்டப்பட்டுவந்தன. இரண்டு 
பொடதவவள அன்று மொணவர்கள் அதிகபட்சம் 10 நிமிடங்கள்தொன் இந்நடவடிக்வகக்கொக 
ஒதுக்குவொர்கள். ஆனொல், மூன்று பொடதவவள இருக்கும் நொட்களில் 15 நிமிடங்கள் இதற்தகன 

ஒதுக்கினொர்கள்.   

ஒவ்தவொரு திங்கட்கிழவமயும் விவரவு பதில் குறியீடுகள் அறிவிப்புப்பலவகயில் 
ஒட்டப்பட்டன. மொணவர்கள் வகுப்பிற்குள் நுவழந்தவுடன் ஒவ்தவொருவரும் தங்கள் விதவகக் 
வகத்ததொவலதபசிவய எடுத்துக்தகொண்டுதபொய் அன்வறக்கொன விவரவு பதில் குறியீட்வட 
வொசிக்கச்தசய்வொர்கள். வகத்ததொவலதபசி வொசித்த ஒலி தகட்டதும் அவரவர் தங்கள் 
இடத்திற்குத்  திரும்புவொர்கள். வகத்ததொவலதபசியில் உள்ள வொசிப்புப் பனுவவல தமௌனமொக 
வொசிப்பொர்கள். அவர்களுக்கு ஏததனும் சந்ததகம் இருந்தொல் இவணயொளொிடம் தகட்டுத் 
ததொிந்துதகொள்வொர்கள்.  மொணவர்களின் வொசிப்வப உறுதி தசய்ய அதற்கொன தநரம் 
முடிந்தவுடன் ஆசிொியர் வொய்தமொழியொக ஓொிரு மொணவர்களிடம் வினொக்கவளக் 
தகட்டபின்அன்வறக்குொிய பொடத்வதத் ததொடங்குவொர்.  

வொசிப்புப் பனுவலில் இலக்கிய அறிமுகம், கவத மொந்தர்கவள அறிதவொம், பண்பொட்டுச் 

தசய்திகள், விழொக்களும் அதன் முக்கியத்துவமும், நொட்டு நடப்பு,சிந்தவனக்கு,புதிர்க் கவதகள், 

மர்மக் கவதகள், நீதிக்கவதகள் தபொன்ற தவலப்புகளில் தசய்திகள் இடம்தபற்றன. ததொடர்ந்து 

ஒதர தசய்திகளொக இல்லொமல் ஒவ்தவொரு நொளும் புதிய தகவல்கள் இடம்தபறுவதொல், இன்று 

என்ன இருக்கும்? என்ற ஆவதலொடு மொணவர்கள்வகுப்பிற்கு வந்தனர். அன்வறய 

பொடக்கருப்தபொருதளொடு ததொடர்புவடய தசய்திகளுக்கு முக்கியத்துவமளிப்பதொல் பொடத்வதத் 
ததொடர்வதற்கும், புொிந்துதகொள்வதற்கும் எளிதொக இருந்தது. 

 

 

 இந்நடவடிக்வக ததொடங்கிய இரண்டு மொதங்களில் மொணவர்களின் வொசிப்பில் 20% 
தவகம் கூடியது. விவரந்து வொசிக்கப் பழகினர். தமதலொட்ட வொசிப்பிற்கும் ஆழ்ந்த 
வொசிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியொசத்வத தசய்திகவள வொசிக்கும்தபொதும், புதிர்க் கவதகவள 

வொசிக்கும்தபொதும் அனுபவப் பூர்வமொக உணர்ந்தனர். புதிய தசொற்களின் அறிமுகம் அவர்களது 
வகதபசியிதலதய நடந்தது. தசொற்களஞ்சியப் தபருக்கத்தின் கொரணமொகப் புதிய 

எடுத்துக்கொட்டுகளும், தசய்திகளும் அவர்களின் எழுத்தில் தவளிப்பட்டன. மொணவர்களின் 

கட்டுவரயில்முவறயொன வொக்கிய அவமப்வபக் கொணமுடிந்தது.  

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி  தசொற்கவள அறிதல் 

விவரவு பதில் குறியீட்டில் 30 தசொற்கள் வவர இவணயஇவணப்பின்றி தநரடியொகக் 
தகொடுப்பதற்கு வசதி இருக்கின்றது. இதனொல் தசொல்லும் தபொருளும்,  தமிழில்  எப்படி 

அவழப்பது? ஒலி தவறுபொட்டுச் தசொற்கள் தபொன்ற பயிற்சிகவள விவரவு பதில் குறியீடொகக் 

தகொடுத்து வொசிக்கச் தசொல்லும்தபொது எங்கும் எப்தபொழுதும் கற்றவல தமற்தகொள்ளவும், 

ததவவப்படும்தபொழுது சொிபொர்த்துக்தகொள்ளவும் உதவியொக இருக்கிறது. 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி தமொழிப்பயிற்சிகள் 

வொசிப்புக்குப் பயன்படுத்திய முவறவய ஏன் மற்ற தசயல்பொட்டிற்குப் பயன்படுத்திப் 
பொர்க்கக் கூடொது என்று நிவனத்ததொம். கூகல் ஆவணத்தில் (Google doc) தமொழிப்பயிற்சிகள் 

தயொொிக்கப்பட்டன. அதன் இவணப்வப விவரவு பதில் குறியீடொக மொற்றி வகுப்பவற 
அறிவிப்புப் பலவகயில் ஒட்டிதனொம். மொணவர்கள் வகுப்பிற்கு வந்தவுடன் 
வகத்ததொவலதபசியில் வொசிக்கச் தசய்து பயிற்சிவயச் தசய்யும்படி கூறும்தபொது தொளில் 
தசய்வவதவிட விவரவொகச் தசய்து முடித்தனர்.இவ்வொறு முன்னுணர்வுக் கருத்தறிதல்,  

மரபுத்ததொடர்கள், ததொிவுவிவடக் கருத்தறிதல் ஆகியவவ பயிற்சிகளொகக் தகொடுக்கப்பட்டன. 

இப்பயிற்சிகவள மொணவர்கள் தசய்து அனுப்பியவுடன் ஆசிொியர் மொணவர்களுடன் அதற்கொன 
பதிவலச் சொிபொர்ப்பதொல் எழுதும் தநரமும் திருத்தம் தசய்யும் தநரமும் மிச்சமொகின்றது. 
சொக்குப்தபொக்குச் தசொல்வதற்கும் ஏமொற்றுவதற்கும் வழியில்வல. வகத்ததொவலதபசி 
அவர்களுக்கு உற்ற ததொழனொக இருப்பதொல் பயன்பொட்டுச் சிக்கல் வந்தொல்கூட அவர்கதள 
சொிதசய்து தகொள்கின்றனர். 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்மூலம் புவதயல் தவட்வட 

புவதயல் தவட்வட நடவடிக்வககளுக்கு விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தி 
வகுப்பிலும், இவணப்பொட நடவடிக்வகயிலும்,  குழுமப் பள்ளிகளின் தமிழ் தமொழி முகொமிலும் 

பயன்படுத்திப் பொர்த்ததபொது மிகவும் பயனுவடயதொக இருந்தது. மொணவர்கள் குழுவொகப் 
புவதயல் தவட்வட நடவடிக்வகயில் ஈடுபடும்தபொது குறிப்புகவளத் தருவதற்கும், 

நடவடிக்வககவளக் தகொடுப்பதற்கும், விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தும்தபொது 
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எளிவமயொகவும், சுவொரசியமொகவும் இருந்தது. புவதயவலக் கண்டுபிடிப்பதற்கொன குறிப்புகள் 

விவரவு பதில் குறியீட்டில் கிவடத்தவுடன்அவத விதவக வகத்ததொவலதபசியில் 
வொசிக்கச்தசய்து, அதில் உள்ள குறிப்புகவளப்பொர்த்து அடுத்த இலக்வக தநொக்கிக் குழுவினர் 

பயணிப்பொர்கள். அவ்விடத்வத அவடந்தவுடன் நடவடிக்வககள் விவரவு பதில் குறியீடொக 

அவர்களுக்குக் கிவடக்கும். குழுவினர் அவதக் வகத்ததொவலதபசியில் வொசித்த பின் 
நடவடிக்வகவயச் தசய்து அனுப்புவர். சொியொன விவடயொக இருந்தொல் அடுத்த இலக்கிற்கொன 
அவடயொளங்கள் விவரவு பதில் குறியீடொகக் கிவடக்கும். இவ்வொறு ஒவ்தவொரு குழுவினரும் 
புவதயவலத்  ததடிப் பயணிப்பொர்கள். 

இவ்வவகயில் இது என்ன விவளயொட்டு? இவர்கள் யொர்? தசொல்  உருவொக்கம், 

தசொற்தறொடர்கவள அறிதவொம், விடுகவதகள்,  நூலத்தில் ததடு, படங்கவள வொிவசப்படுத்துக, 

யொர் என்ன எழுதினொர்கள்? என்பன தபொன்ற விவளயொட்டுகவள உருவொக்கித் தரும்தபொது 

விவளயொட்டுகள் சுவவயொக இருந்தன. 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி புவதயல் தவட்வடவய நடத்தும்தபொது 
தயொொிப்பதற்கொன தநரம் குவறகிறது. வழிகொட்டிக் குறிப்புகவள அச்சிட தவண்டியதில்வல. 
வழிகொட்டுவதற்கு ஆங்கொங்தக உதவிக்கு ஆட்கள் ததவவயில்வல. விவரவொக மொணவர்களொல் 
இலக்வக அவடய முடிகிறது. 

விவரவு குறியீட்டின்வழி விவடகவளச் சொிபொர்த்தல் 

வீட்டுப்பொடங்கவளத் திருத்தித் தரும்தபொதும், ததர்வுத் தொட்கவளத் தந்து விவடகவளச் 

சொிபொர்க்கச் தசொல்லும்தபொதும் விவடகவள அச்சிட்டுத் தருவதற்குப் பதிலொக விவரவு பதில் 
குறியீடொக மொற்றிக்தகொடுத்துச் சொிபொர்க்கச் தசொல்லும்தபொது தவவல விவரவொகவும் 
துல்லியமொகவும் இருக்கிறது. மொணவர்கள் தங்களின் தவகத்திற்தகற்ப சொிபொர்த்துக்தகொள்ள 
முடிகிறது. ஆசிொியரும் ஒரு மொணவருக்கொக மற்ற மொணவர்கவளத் தொமதப்படுத்த 
தவண்டியதில்வல. தமலும், மொணவர்கள் தபற்தறொர்களிடம் தகொண்டுதபொய்க்கொட்டுகின்றனர். 

இதனொல் தபற்தறொர்களும் மதிப்பீட்டு முவறகவள அறிந்துதகொண்டு தங்கள் பிள்வளயின் 
தசயல்திறன்தமம்படுவதற்கு உதவுகின்றனர். 

மொணவர்களின் பொர்வவயில்... 

உயர்நிவல 1 மொணவர்கள்வகத்ததொவலதபசியின் மூலம் கற்கலொம், அதுவும் தமிழ் 

கற்கலொம் என்பவதக் கண்டு வியப்பொகவும் விந்வதயொகவும் பொர்த்தனர். உயர்நிவல 2 
மொணவர்கள் பொடப்பகுதிகவள இவ்வொறு மொற்றிக்தகொடுக்கும்படி தகட்டுக்தகொண்டனர். 
விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி கற்கும்தபொது மற்றவர்களின் குறுக்கீடு குவறவொக இருக்கின்றது 
என்றும், விவடகவளச் சொிபொர்க்க சுலபமொக இருக்கிறது என்றும் கூறினர்.சில மொணவர்களின் 

வகத்ததொவலதபசியில் இடப்பற்றொக்குவற ஏற்பட்டதபொது அவர்கள் சில விவளயொட்டுகவள 

 

 

நீக்கிவிட்டு இடத்வத ஏற்படுத்திக்தகொண்டு தமிழ் கற்றல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபட்டது 
தவகுவொகக் கவர்ந்தது. 

 

பயன்பொடு 

பொட தநரத்தில் வகத்ததொவலதபசிவயப் பயன்படுத்துவதொல் அதிக மகிழ்ச்சியவடந்து 
ஆர்வத்துடன் கற்றல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபடுகின்றனர். தொள்கவளப் பயன்படுத்துவவதவிடப் 
பலமடங்குமுவனப்பொகச் தசயல்படுகின்றனர். தொள்கவளத் ததொவலத்துவிட்டுத் ததடும் 
சிரமதமொ, மறந்து வீட்டில்வவத்துவிட்டு வந்துவிட்தடன் என்ற வருத்ததமொ ஏற்படுவதில்வல. 

ஸ்தகன்தசய்ததும் தகவல் வகத்ததொவலதபசியில் தசமிக்கப்படுவதொல் எப்தபொழுது 
தவண்டுமொனொலும் பயன்படுத்த முடிகிறது. மற்றவர்கதளொடு தகவல்கவளப் பகிர்ந்து 
தகொள்ளவும் சுலபமொக இருப்பதொல் பள்ளிக்கு வரொத மொணவர்களுக்கும் அன்வறய 
பணிகவளநண்பர்கள் எளிதொக அனுப்பி வவக்கின்றனர். இவணய இவணப்பு இல்லொமதல 
குறிப்பிட்ட வொர்த்வதகள் வவர வொசிக்க முடிவதொல் கம்பியில்லொ இவணப்பு பற்றிக் 
கவவலப்படத் ததவவயில்வல. 

விவரவு பதில் குறியீட்வடத் தயொொிக்க இலவசத் தளங்கள் பல இருப்பதொல் ஆசிொியர்கள் 
சுலபமொகத் தயொொிக்க முடிகிறது. தமலும், படமொகத் தரவிறக்கம் தசய்து தவண்டிய இடத்தில் 

பயன்படுத்த முடிகிறது. தற்தபொவதய விதவக ததொவலதபசியில் விவரவு பதில் குறியீட்வடப் 
படிப்பதற்கு இலவச தசயலியும் இவணந்திருப்பதொல் தமலும் துவணயொக இருக்கிறது. 
ஒருமுவற தயொொிக்கப்பட்ட வளங்கவள மீண்டும்பயன்படுத்துவதற்கும், மற்ற ஆசிொியர்களுடன் 

பகிர்ந்துதகொள்வதற்கும்வசதியொக உள்ளது. 

நவடமுவறச் சிக்கல்கள் 

விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தத் துவங்கும்தபொது இது சொத்தியமொகுமொ? 

என்ற ஐயப்பொடு இருக்கதவ தசய்தது. தமிழ் வகுப்பிற்கு வரும்தபொதுதொன் எங்கள் 
மொணவர்களுக்கு மறதி அதிகமொக இருக்கும். வீட்டுப்பொடம் தசய்வதற்கும், பொடப்புத்தகம் 

தகொண்டுவருவதற்கும் மறந்துவிடுவொர்கள். அதுதபொல ஏததனும் சொக்குப்தபொக்குகள் வரும் என 
எதிர்பொர்த்ததொம். ஆனொல், எதிர்பொர்த்ததுதபொல எதுவும் நவடதபறவில்வல. ஓொிரு 

மொணவர்களிடம்பவழயவகத்ததொவலதபசி இருந்ததொலும், சில நிறுவனங்களின் 

வகத்ததொவலதபசி தமிழ் எழுத்துருவவ ஏற்றுக்தகொள்ளொததொலும் தமிழ் எழுத்துகள் ததொிவதில் 
சிக்கல் ஏற்பட்டது. இவதக்கவளவதற்கு ஏதுவொக பள்ளியில் இருக்கும் Note Pad சொதனங்கவள 

இரவல் தபற்று வகுப்பவறயில் வவத்துக்தகொண்டதொல் சிரமத்வத எதிர்தநொக்கிய 
மொணவர்களுக்குக் தகொடுத்து உதவ முடிந்தது. 
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எளிவமயொகவும், சுவொரசியமொகவும் இருந்தது. புவதயவலக் கண்டுபிடிப்பதற்கொன குறிப்புகள் 

விவரவு பதில் குறியீட்டில் கிவடத்தவுடன்அவத விதவக வகத்ததொவலதபசியில் 
வொசிக்கச்தசய்து, அதில் உள்ள குறிப்புகவளப்பொர்த்து அடுத்த இலக்வக தநொக்கிக் குழுவினர் 

பயணிப்பொர்கள். அவ்விடத்வத அவடந்தவுடன் நடவடிக்வககள் விவரவு பதில் குறியீடொக 

அவர்களுக்குக் கிவடக்கும். குழுவினர் அவதக் வகத்ததொவலதபசியில் வொசித்த பின் 
நடவடிக்வகவயச் தசய்து அனுப்புவர். சொியொன விவடயொக இருந்தொல் அடுத்த இலக்கிற்கொன 
அவடயொளங்கள் விவரவு பதில் குறியீடொகக் கிவடக்கும். இவ்வொறு ஒவ்தவொரு குழுவினரும் 
புவதயவலத்  ததடிப் பயணிப்பொர்கள். 

இவ்வவகயில் இது என்ன விவளயொட்டு? இவர்கள் யொர்? தசொல்  உருவொக்கம், 

தசொற்தறொடர்கவள அறிதவொம், விடுகவதகள்,  நூலத்தில் ததடு, படங்கவள வொிவசப்படுத்துக, 

யொர் என்ன எழுதினொர்கள்? என்பன தபொன்ற விவளயொட்டுகவள உருவொக்கித் தரும்தபொது 

விவளயொட்டுகள் சுவவயொக இருந்தன. 

விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி புவதயல் தவட்வடவய நடத்தும்தபொது 
தயொொிப்பதற்கொன தநரம் குவறகிறது. வழிகொட்டிக் குறிப்புகவள அச்சிட தவண்டியதில்வல. 
வழிகொட்டுவதற்கு ஆங்கொங்தக உதவிக்கு ஆட்கள் ததவவயில்வல. விவரவொக மொணவர்களொல் 
இலக்வக அவடய முடிகிறது. 

விவரவு குறியீட்டின்வழி விவடகவளச் சொிபொர்த்தல் 

வீட்டுப்பொடங்கவளத் திருத்தித் தரும்தபொதும், ததர்வுத் தொட்கவளத் தந்து விவடகவளச் 

சொிபொர்க்கச் தசொல்லும்தபொதும் விவடகவள அச்சிட்டுத் தருவதற்குப் பதிலொக விவரவு பதில் 
குறியீடொக மொற்றிக்தகொடுத்துச் சொிபொர்க்கச் தசொல்லும்தபொது தவவல விவரவொகவும் 
துல்லியமொகவும் இருக்கிறது. மொணவர்கள் தங்களின் தவகத்திற்தகற்ப சொிபொர்த்துக்தகொள்ள 
முடிகிறது. ஆசிொியரும் ஒரு மொணவருக்கொக மற்ற மொணவர்கவளத் தொமதப்படுத்த 
தவண்டியதில்வல. தமலும், மொணவர்கள் தபற்தறொர்களிடம் தகொண்டுதபொய்க்கொட்டுகின்றனர். 

இதனொல் தபற்தறொர்களும் மதிப்பீட்டு முவறகவள அறிந்துதகொண்டு தங்கள் பிள்வளயின் 
தசயல்திறன்தமம்படுவதற்கு உதவுகின்றனர். 

மொணவர்களின் பொர்வவயில்... 

உயர்நிவல 1 மொணவர்கள்வகத்ததொவலதபசியின் மூலம் கற்கலொம், அதுவும் தமிழ் 

கற்கலொம் என்பவதக் கண்டு வியப்பொகவும் விந்வதயொகவும் பொர்த்தனர். உயர்நிவல 2 
மொணவர்கள் பொடப்பகுதிகவள இவ்வொறு மொற்றிக்தகொடுக்கும்படி தகட்டுக்தகொண்டனர். 
விவரவு பதில் குறியீட்டின்வழி கற்கும்தபொது மற்றவர்களின் குறுக்கீடு குவறவொக இருக்கின்றது 
என்றும், விவடகவளச் சொிபொர்க்க சுலபமொக இருக்கிறது என்றும் கூறினர்.சில மொணவர்களின் 

வகத்ததொவலதபசியில் இடப்பற்றொக்குவற ஏற்பட்டதபொது அவர்கள் சில விவளயொட்டுகவள 

 

 

நீக்கிவிட்டு இடத்வத ஏற்படுத்திக்தகொண்டு தமிழ் கற்றல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபட்டது 
தவகுவொகக் கவர்ந்தது. 

 

பயன்பொடு 

பொட தநரத்தில் வகத்ததொவலதபசிவயப் பயன்படுத்துவதொல் அதிக மகிழ்ச்சியவடந்து 
ஆர்வத்துடன் கற்றல் நடவடிக்வகயில் ஈடுபடுகின்றனர். தொள்கவளப் பயன்படுத்துவவதவிடப் 
பலமடங்குமுவனப்பொகச் தசயல்படுகின்றனர். தொள்கவளத் ததொவலத்துவிட்டுத் ததடும் 
சிரமதமொ, மறந்து வீட்டில்வவத்துவிட்டு வந்துவிட்தடன் என்ற வருத்ததமொ ஏற்படுவதில்வல. 

ஸ்தகன்தசய்ததும் தகவல் வகத்ததொவலதபசியில் தசமிக்கப்படுவதொல் எப்தபொழுது 
தவண்டுமொனொலும் பயன்படுத்த முடிகிறது. மற்றவர்கதளொடு தகவல்கவளப் பகிர்ந்து 
தகொள்ளவும் சுலபமொக இருப்பதொல் பள்ளிக்கு வரொத மொணவர்களுக்கும் அன்வறய 
பணிகவளநண்பர்கள் எளிதொக அனுப்பி வவக்கின்றனர். இவணய இவணப்பு இல்லொமதல 
குறிப்பிட்ட வொர்த்வதகள் வவர வொசிக்க முடிவதொல் கம்பியில்லொ இவணப்பு பற்றிக் 
கவவலப்படத் ததவவயில்வல. 

விவரவு பதில் குறியீட்வடத் தயொொிக்க இலவசத் தளங்கள் பல இருப்பதொல் ஆசிொியர்கள் 
சுலபமொகத் தயொொிக்க முடிகிறது. தமலும், படமொகத் தரவிறக்கம் தசய்து தவண்டிய இடத்தில் 

பயன்படுத்த முடிகிறது. தற்தபொவதய விதவக ததொவலதபசியில் விவரவு பதில் குறியீட்வடப் 
படிப்பதற்கு இலவச தசயலியும் இவணந்திருப்பதொல் தமலும் துவணயொக இருக்கிறது. 
ஒருமுவற தயொொிக்கப்பட்ட வளங்கவள மீண்டும்பயன்படுத்துவதற்கும், மற்ற ஆசிொியர்களுடன் 

பகிர்ந்துதகொள்வதற்கும்வசதியொக உள்ளது. 

நவடமுவறச் சிக்கல்கள் 

விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தத் துவங்கும்தபொது இது சொத்தியமொகுமொ? 

என்ற ஐயப்பொடு இருக்கதவ தசய்தது. தமிழ் வகுப்பிற்கு வரும்தபொதுதொன் எங்கள் 
மொணவர்களுக்கு மறதி அதிகமொக இருக்கும். வீட்டுப்பொடம் தசய்வதற்கும், பொடப்புத்தகம் 

தகொண்டுவருவதற்கும் மறந்துவிடுவொர்கள். அதுதபொல ஏததனும் சொக்குப்தபொக்குகள் வரும் என 
எதிர்பொர்த்ததொம். ஆனொல், எதிர்பொர்த்ததுதபொல எதுவும் நவடதபறவில்வல. ஓொிரு 

மொணவர்களிடம்பவழயவகத்ததொவலதபசி இருந்ததொலும், சில நிறுவனங்களின் 

வகத்ததொவலதபசி தமிழ் எழுத்துருவவ ஏற்றுக்தகொள்ளொததொலும் தமிழ் எழுத்துகள் ததொிவதில் 
சிக்கல் ஏற்பட்டது. இவதக்கவளவதற்கு ஏதுவொக பள்ளியில் இருக்கும் Note Pad சொதனங்கவள 

இரவல் தபற்று வகுப்பவறயில் வவத்துக்தகொண்டதொல் சிரமத்வத எதிர்தநொக்கிய 
மொணவர்களுக்குக் தகொடுத்து உதவ முடிந்தது. 
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இவணயக் கட்டவமப்பில் தவகக் குவறபொடு இருக்குமொனொல், மொணவர்கள் 

குறியீட்வடத் தங்கள் வகத்ததொவலதபசியில் வொசிக்கச் தசய்து தகொள்வொர்கள். தங்களின் ஓய்வு 
தநரத்திதலொ பள்ளி இவடதவவள தநரத்திதலொ தங்களது தவவலகவளச் தசய்து முடித்தொர்கள். 
வொசிக்கச் சிரமப்படும் மொணவர்கள் அல்லது அதிக தநரம் எடுத்துக்தகொள்ளும் 
மொணவர்களுக்குக் கூடுதல் தநரம் ததவவப்பட்டது. வகத்ததொவலதபசியின் புவகப்படக் கருவி 
அழுக்கொக இருந்தொதலொ பழுதவடந்து இருந்தொதலொ தவவல தவடபட வொய்ப்புண்டு. 
அத்தருணங்களில் மொற்று ஏற்பொட்டிற்குத் தயொரொக இருக்க தவண்டும். 

பொிந்துவர 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் மொணவர்களுக்கு வொய்தமொழித்ததர்வு இருப்பதொல் இதற்குப் 
பயிற்சியளிக்கும்விதமொக படங்கவளயும், ஒளிக்கொட்சிகவளயும் விவரவுக் குறியீடொக மொற்றி 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுத்து, சுய கற்றலுக்கும் பயிற்சிக்கும் உதவலொம். தகட்டல் கருத்தறிதல் 

பகுதி பயிற்சிக்கு இருப்பதொல் ஒலிக் தகொப்புகவள (MP3) விவரவு பதில் குறியீடொக மொற்றி 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுப்பதன்வழி அவர்கள் வீட்டிற்குச்தசன்று தரவிறக்கம் தசய்து பயிற்சி 
தசய்து பொர்க்கலொம்.தமொழிமுகொம், கற்றல் பயணங்கள், தவளிப்புற நடவடிக்வககள்,இருவொரத் 

தொய்தமொழி நடவடிக்வககள் தபொன்ற தநரங்களில் விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தும் 
வவகயில் நடவடிக்வககவளத் திட்டமிடலொம். அடுத்த நிவலயில் மொணவர்கள் தொங்கள் 
படித்தவற்வறச் சக மொணவர்கதளொடு பகிர்ந்துதகொள்ள வழி ஏற்படுத்தலொம்.அறிவிப்புப் 
பலவகயில் ஒரு பகுதிவய ஒதுக்கித் தந்து அவர்கள் உருவொக்கும் விவரவு பதில் குறியீட்வட  
ஒட்டிவவத்து மற்ற மொணவர்களுடன் பகிர்ந்துதகொள்ள வழி ஏற்படுத்தலொம்.  

Reference 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code 
2. http://www.moe.gov.sg/media/parliamentary-replies/2010/04/teach-less-learn-more.php 
3. http://www.qrstuff.com/blog/ 

_________________ 

  

 

 

ஆரம்பப்பள்ளிக்கொன HTML5 வழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொன 

கற்பித்தல். 

தஜ.தமகவர்ணன் 
சுல்தொன் இட்ொிசு கல்வியல் பல்கவலக்கழகம், மதலசியொ 

 

 

தகவல் ததொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் இக்கொலக்கட்டத்தில் மொணவர்களின் கற்றல் 
கற்பித்தவல அதன் வளர்ச்சிக்தகற்ப தகொண்டு தசல்வது ஒரு ஆசிொியொின் கடவமயொகும். 

இப்தபொவதய மொணவர்கள் வகயடக்க கருவிகவளக் வகயொளுவதில் அவர்களின் 
ஆசிொியர்கவளயும் தபற்தறொர்கவளயும் மிஞ்சி விடுகின்றனர். தபரும்பொன்வம மொணவர்கள் 

வகயடக்க கருவிகவள தவறுமதன விவளயொடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். இதொனொல் 

அவர்களின் தநரம் தவருமதன சிற்றின்பத்திற்கொக வீணடிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி 

அவர்களின் கண்களுக்கும் பொதிப்வப ஏற்படுத்திகிறது. இச்சிக்கவலக் கவளய மொணவர்களுக்கு 

குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் மற்றும் அடிப்பவட நிரலொக்க தமொழி கற்பிக்க தவண்டும் என்று 
மதலசிய உத்தமம் திட்டமிட்டது. 

 

துன் சம்பந்தன் தமிழ்ப்பள்ளி மொண்வர்களின் புத்தொக்க சங்கத்வதக் தகொண்டு அப்பள்ளி 
மொனவர்களுக்கு HTML5 வழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் தசய்யும் திறன் கற்பிக்கப்பட்டது. 

மற்ற கணினி நிரல்கவளக் கொட்டிலும் HTML5 கணினி நிரலொக்க தமொழி ஆசிொியர் கற்பிக்கவும் 

மொணவர்கள் கற்கவும் எளிவமயொக உள்ளதொல் இந்த நிரலொக்க தமொழி தபொதிக்கப்பட்டது. 

அதனொல், HTML5 கணினி நிரலொக்க தமொழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தலுக்கு ததர்வு 

தசய்யப்பட்டது. மொணவர்கள் HTML5 நிரலொக்க தமொழிவயப் பயின்று தமிழ் அறிவு எனும் 

குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கினர்.  

 

மதலசிய கல்வி அவமச்சு தவளியிட்ட ஆரம்பக் கல்வி 1 முதல் 5 வவரயிலொன தமிழ் 

தமொழி பொடத்திட்டத்திலுள்ள தசய்யுளும் தமொழியனிகவளயும் மொனவர்கள் குறுஞ்தசயலியொக 
தசய்ய திட்டமிட்டனர். மொணவர்கள் HTML5 உள்ளீடு தசய்த பிறகு, வமக்ரொசொப்ட் பயிண்ட், 

கிம்ப், தபொன்ற வவரகவல தமன்தபொருள்கவளப் பயன்படுத்திப் படங்கவள வடிவவமத்தனர். 
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இவணயக் கட்டவமப்பில் தவகக் குவறபொடு இருக்குமொனொல், மொணவர்கள் 

குறியீட்வடத் தங்கள் வகத்ததொவலதபசியில் வொசிக்கச் தசய்து தகொள்வொர்கள். தங்களின் ஓய்வு 
தநரத்திதலொ பள்ளி இவடதவவள தநரத்திதலொ தங்களது தவவலகவளச் தசய்து முடித்தொர்கள். 
வொசிக்கச் சிரமப்படும் மொணவர்கள் அல்லது அதிக தநரம் எடுத்துக்தகொள்ளும் 
மொணவர்களுக்குக் கூடுதல் தநரம் ததவவப்பட்டது. வகத்ததொவலதபசியின் புவகப்படக் கருவி 
அழுக்கொக இருந்தொதலொ பழுதவடந்து இருந்தொதலொ தவவல தவடபட வொய்ப்புண்டு. 
அத்தருணங்களில் மொற்று ஏற்பொட்டிற்குத் தயொரொக இருக்க தவண்டும். 

பொிந்துவர 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் மொணவர்களுக்கு வொய்தமொழித்ததர்வு இருப்பதொல் இதற்குப் 
பயிற்சியளிக்கும்விதமொக படங்கவளயும், ஒளிக்கொட்சிகவளயும் விவரவுக் குறியீடொக மொற்றி 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுத்து, சுய கற்றலுக்கும் பயிற்சிக்கும் உதவலொம். தகட்டல் கருத்தறிதல் 

பகுதி பயிற்சிக்கு இருப்பதொல் ஒலிக் தகொப்புகவள (MP3) விவரவு பதில் குறியீடொக மொற்றி 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுப்பதன்வழி அவர்கள் வீட்டிற்குச்தசன்று தரவிறக்கம் தசய்து பயிற்சி 
தசய்து பொர்க்கலொம்.தமொழிமுகொம், கற்றல் பயணங்கள், தவளிப்புற நடவடிக்வககள்,இருவொரத் 

தொய்தமொழி நடவடிக்வககள் தபொன்ற தநரங்களில் விவரவு பதில் குறியீட்வடப் பயன்படுத்தும் 
வவகயில் நடவடிக்வககவளத் திட்டமிடலொம். அடுத்த நிவலயில் மொணவர்கள் தொங்கள் 
படித்தவற்வறச் சக மொணவர்கதளொடு பகிர்ந்துதகொள்ள வழி ஏற்படுத்தலொம்.அறிவிப்புப் 
பலவகயில் ஒரு பகுதிவய ஒதுக்கித் தந்து அவர்கள் உருவொக்கும் விவரவு பதில் குறியீட்வட  
ஒட்டிவவத்து மற்ற மொணவர்களுடன் பகிர்ந்துதகொள்ள வழி ஏற்படுத்தலொம்.  

Reference 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code 
2. http://www.moe.gov.sg/media/parliamentary-replies/2010/04/teach-less-learn-more.php 
3. http://www.qrstuff.com/blog/ 
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ஆரம்பப்பள்ளிக்கொன HTML5 வழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொன 

கற்பித்தல். 

தஜ.தமகவர்ணன் 
சுல்தொன் இட்ொிசு கல்வியல் பல்கவலக்கழகம், மதலசியொ 

 

 

தகவல் ததொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வரும் இக்கொலக்கட்டத்தில் மொணவர்களின் கற்றல் 
கற்பித்தவல அதன் வளர்ச்சிக்தகற்ப தகொண்டு தசல்வது ஒரு ஆசிொியொின் கடவமயொகும். 

இப்தபொவதய மொணவர்கள் வகயடக்க கருவிகவளக் வகயொளுவதில் அவர்களின் 
ஆசிொியர்கவளயும் தபற்தறொர்கவளயும் மிஞ்சி விடுகின்றனர். தபரும்பொன்வம மொணவர்கள் 

வகயடக்க கருவிகவள தவறுமதன விவளயொடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். இதொனொல் 

அவர்களின் தநரம் தவருமதன சிற்றின்பத்திற்கொக வீணடிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி 

அவர்களின் கண்களுக்கும் பொதிப்வப ஏற்படுத்திகிறது. இச்சிக்கவலக் கவளய மொணவர்களுக்கு 

குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் மற்றும் அடிப்பவட நிரலொக்க தமொழி கற்பிக்க தவண்டும் என்று 
மதலசிய உத்தமம் திட்டமிட்டது. 

 

துன் சம்பந்தன் தமிழ்ப்பள்ளி மொண்வர்களின் புத்தொக்க சங்கத்வதக் தகொண்டு அப்பள்ளி 
மொனவர்களுக்கு HTML5 வழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் தசய்யும் திறன் கற்பிக்கப்பட்டது. 

மற்ற கணினி நிரல்கவளக் கொட்டிலும் HTML5 கணினி நிரலொக்க தமொழி ஆசிொியர் கற்பிக்கவும் 

மொணவர்கள் கற்கவும் எளிவமயொக உள்ளதொல் இந்த நிரலொக்க தமொழி தபொதிக்கப்பட்டது. 

அதனொல், HTML5 கணினி நிரலொக்க தமொழி குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தலுக்கு ததர்வு 

தசய்யப்பட்டது. மொணவர்கள் HTML5 நிரலொக்க தமொழிவயப் பயின்று தமிழ் அறிவு எனும் 

குறுஞ்தசயலிவய உருவொக்கினர்.  

 

மதலசிய கல்வி அவமச்சு தவளியிட்ட ஆரம்பக் கல்வி 1 முதல் 5 வவரயிலொன தமிழ் 

தமொழி பொடத்திட்டத்திலுள்ள தசய்யுளும் தமொழியனிகவளயும் மொனவர்கள் குறுஞ்தசயலியொக 
தசய்ய திட்டமிட்டனர். மொணவர்கள் HTML5 உள்ளீடு தசய்த பிறகு, வமக்ரொசொப்ட் பயிண்ட், 

கிம்ப், தபொன்ற வவரகவல தமன்தபொருள்கவளப் பயன்படுத்திப் படங்கவள வடிவவமத்தனர். 
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கட்டற்ற தமன்தபொருள் வவகவயச் தசர்ந்த Notepad ++ எனும் தசொற்தசயலிவயப் பயன்படுத்தி 

மொனவர்கள் இக்குறுஞ்தசயலிக்கொன நிரலொக்க தமொழியில் உள்ளீடு தசய்தனர்.  

 

இதவனத் ததொடர்ந்து கிட்அப் Github கட்டற்ற தமன்தபொருள்களின் கிடங்கில் 

இக்குறுஞ்தசயலியின் மூல நிரல்கவல பதிதவற்றம் தசய்யப்ப்டது. மூல நிரல் பதிதவற்றம் 

தசய்யப்பட்டவுடன் இத்திட்டத்திற்கொன கிட் முகவொி (Git address) கிவடத்தது. இந்த கிட் 

முகவொிவய அதடொபி தபொன் தகப் (Adobe Phonegap)-இல்  இவணக்கப்பட்டது. அதடொபி 

தபொன் தகப் இத்திட்டத்வத குருஞ்தசயலியொக வடிவவமத்துக் தகொடுக்கின்றது. ஆண்ட்ரொய்டு 

வவக வகயடக்கக் கருவிகளுக்கொன .apk தகொப்பு, விண்தடொஸ் வவகவகயடக்கக் 

கருவிகளுக்கொன .xap தகொப்புகவளயும் அதடொபி தபொன் தகப் தயொொித்துக் தகொடுக்கிறது.  

ஆப்பிள் தமம்பொட்டொளர் கணக்கு இருந்தொல், ஆப்பிலுக்கொன தகொப்பும் அதடொபி தபொன் தகப் 

தயொொித்துக் தகொடுக்கவல்லது.  

 

பயனீட்டொளர்களின் இயங்குதளத்திற்தகற்ப அந்தந்த தகொப்புகள் பதிவிறக்கம் 
தசய்யப்பட்டது  பிறகு அந்தந்த இயங்குதளத்திர்கொன தமம்பொட்டொளர் கணக்குகவளப் 
பயன்படுத்தி பதிதவற்றம் தசய்துக் தகொள்ளலொம். அதிகமொன மக்கல் மக்கள் ஆண்ட்ரொய்டு 

இயங்குதளத்வதப் பயன்படுத்துவதொல், மொணவர்கள் Google Playstore- இல் .apk தகொப்வப 

பதிதவற்றம் தசய்தனர். மிகவும் எளிவமயொன முவறயில் மொணவர்கள் தங்களது சுய 

சிந்தவனகவள குறுஞ்தசயலியொக தவளிக்தகொணர முடிகிறது. அதுமட்டுமின்ொி ஆசிொியர்களும், 

இந்த வழி முவறவயப் பயன்படுத்தி தங்களது தபொதவன முவறவய வடிவவமத்துக் 
தகொள்ளலொம்.  

 

இதன் வழி மொனவர்களின் கற்கும் ஆர்வம் கூடும். அதுமட்டுமில்லொமல், இளம் 

வயதிதலதய மொணவர்கள் கணினித் துவறயில் சுய ததொழில் (மின் வணிகமம்) தசய்ய 

முற்படுகின்றனர். இளம் ததொழில் அதிபர்கள் இதன் வழி நொம் எளிவமயொக உருவொக்கிவிடலொம். 

மொனவர்கள் உருவொக்கிய தமிழ் அறிவு எனும் குறுஞ்தசயலிக்கு தற்தபொது 16 நொடுகளிலிருந்து 

846 பயனீட்டொளர்கள் உள்ளனர். கூகில் கல்விக் குறுஞ்தசயலிகளில் இந்தக் குறுஞ்தசயலி 135 

வது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. விளம்பரங்கவள தவளியிடவும் வொய்ப்புகள் கிட்டியுள்ளன.  

 

மொணவர்கள் தங்களின் எதிர்கொல குறுஞ்தசயலி திட்டங்கள் பலவற்வறயும் 
வகுத்துள்ளனர். இதன் வழி அவர்கள் இளவமயிதலதய கற்றுக் தகொள்ள முடிகிறது. மதலசிய 

 

 

கல்வி தமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்பவடயில் இக்குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தல், ஒரு 

தகவல் ததொழில்நுட்ப தமம்பொட்டொளவரயும் வணிக திறன் தகொண்ட மொணவவரயும் 
உருவொக்குகிறது. மவறமுகமொக இந்த குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தல் பள்ளிக்கு 

மொணவர்களின் வருவகப்பதிவவயும் உயர்த்துகிறது. 
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கட்டற்ற தமன்தபொருள் வவகவயச் தசர்ந்த Notepad ++ எனும் தசொற்தசயலிவயப் பயன்படுத்தி 

மொனவர்கள் இக்குறுஞ்தசயலிக்கொன நிரலொக்க தமொழியில் உள்ளீடு தசய்தனர்.  

 

இதவனத் ததொடர்ந்து கிட்அப் Github கட்டற்ற தமன்தபொருள்களின் கிடங்கில் 

இக்குறுஞ்தசயலியின் மூல நிரல்கவல பதிதவற்றம் தசய்யப்ப்டது. மூல நிரல் பதிதவற்றம் 

தசய்யப்பட்டவுடன் இத்திட்டத்திற்கொன கிட் முகவொி (Git address) கிவடத்தது. இந்த கிட் 

முகவொிவய அதடொபி தபொன் தகப் (Adobe Phonegap)-இல்  இவணக்கப்பட்டது. அதடொபி 

தபொன் தகப் இத்திட்டத்வத குருஞ்தசயலியொக வடிவவமத்துக் தகொடுக்கின்றது. ஆண்ட்ரொய்டு 

வவக வகயடக்கக் கருவிகளுக்கொன .apk தகொப்பு, விண்தடொஸ் வவகவகயடக்கக் 

கருவிகளுக்கொன .xap தகொப்புகவளயும் அதடொபி தபொன் தகப் தயொொித்துக் தகொடுக்கிறது.  

ஆப்பிள் தமம்பொட்டொளர் கணக்கு இருந்தொல், ஆப்பிலுக்கொன தகொப்பும் அதடொபி தபொன் தகப் 

தயொொித்துக் தகொடுக்கவல்லது.  

 

பயனீட்டொளர்களின் இயங்குதளத்திற்தகற்ப அந்தந்த தகொப்புகள் பதிவிறக்கம் 
தசய்யப்பட்டது  பிறகு அந்தந்த இயங்குதளத்திர்கொன தமம்பொட்டொளர் கணக்குகவளப் 
பயன்படுத்தி பதிதவற்றம் தசய்துக் தகொள்ளலொம். அதிகமொன மக்கல் மக்கள் ஆண்ட்ரொய்டு 

இயங்குதளத்வதப் பயன்படுத்துவதொல், மொணவர்கள் Google Playstore- இல் .apk தகொப்வப 

பதிதவற்றம் தசய்தனர். மிகவும் எளிவமயொன முவறயில் மொணவர்கள் தங்களது சுய 

சிந்தவனகவள குறுஞ்தசயலியொக தவளிக்தகொணர முடிகிறது. அதுமட்டுமின்ொி ஆசிொியர்களும், 

இந்த வழி முவறவயப் பயன்படுத்தி தங்களது தபொதவன முவறவய வடிவவமத்துக் 
தகொள்ளலொம்.  

 

இதன் வழி மொனவர்களின் கற்கும் ஆர்வம் கூடும். அதுமட்டுமில்லொமல், இளம் 

வயதிதலதய மொணவர்கள் கணினித் துவறயில் சுய ததொழில் (மின் வணிகமம்) தசய்ய 

முற்படுகின்றனர். இளம் ததொழில் அதிபர்கள் இதன் வழி நொம் எளிவமயொக உருவொக்கிவிடலொம். 

மொனவர்கள் உருவொக்கிய தமிழ் அறிவு எனும் குறுஞ்தசயலிக்கு தற்தபொது 16 நொடுகளிலிருந்து 

846 பயனீட்டொளர்கள் உள்ளனர். கூகில் கல்விக் குறுஞ்தசயலிகளில் இந்தக் குறுஞ்தசயலி 135 

வது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. விளம்பரங்கவள தவளியிடவும் வொய்ப்புகள் கிட்டியுள்ளன.  

 

மொணவர்கள் தங்களின் எதிர்கொல குறுஞ்தசயலி திட்டங்கள் பலவற்வறயும் 
வகுத்துள்ளனர். இதன் வழி அவர்கள் இளவமயிதலதய கற்றுக் தகொள்ள முடிகிறது. மதலசிய 

 

 

கல்வி தமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்பவடயில் இக்குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தல், ஒரு 

தகவல் ததொழில்நுட்ப தமம்பொட்டொளவரயும் வணிக திறன் தகொண்ட மொணவவரயும் 
உருவொக்குகிறது. மவறமுகமொக இந்த குறுஞ்தசயலி கட்டுமொனம் கற்பித்தல் பள்ளிக்கு 

மொணவர்களின் வருவகப்பதிவவயும் உயர்த்துகிறது. 
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கற்றல் கற்பித்தலுக்கொன வளங்களில் 

இவணயத்தளங்களின் பங்கும்பயன்பொடும் 
(Dr. M. Andal TL Coordinator,Beatty Secondary School, Singapore) 

வகுப்பவற கற்றல் கற்பித்தல் என்பது பொடநூதலொடு முடிந்து விடுவதில்வல. 
மொணவர்களின் கவனத்வத ஈர்ப்பதற்கும் தக்கவவப்பதற்கும் பொடநூல்களுக்குஅப்பொலும்  
ஆசிொியர்களுக்குப் பல வளங்கள் ததவவப்படுகின்றன. இதற்கு,இருந்த இடத்திலிருந்தத 

விரல்நுனியில் வகதநொடிக்கும் தநரத்தில் வளங்கவளப் தபற நமக்கு அமுத சுரபியொக, கற்பகத் 

தருவொக இருப்பது இவணயத்தளங்கள் என்றொல்மிவகயொகொது. 

ஒவ்தவொரொண்டும் எண்ணிக்வகயற்ற  நூல்கள் தவளிவருவது தபொல் அன்றொடம்பல 
புதிய புதிய இவணயப்பக்கங்கள் உருவொகிக்தகொண்தட இருக்கின்றன. அவற்றில் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்குத் ததவவயொனதும் மிகவும் தபொருத்தமொனதும் எவவ என்பவத ஆசிொியர்கள் 
முதலில்  ததடிக் கண்டறிய தவண்டும். இன்வறய இவளயர்கவள நொவளய வொழ்க்வகக்குத் 
தயொர் தசய்வதற்கு தநற்றுக் கற்றுக்தகொண்டவவ மட்டும் தபொதொது. ஆசிொியர் என்பவர் 
மொணவர்கவள மட்டுமின்றித் தம்வமயும் தமம்படுத்திக்தகொள்பவரொக இருக்க தவண்டும். 
அதற்கு அவர்கள் ஒன்று  நூல்நிவலயங்களுக்குச் தசல்ல தவண்டும் அல்லது இவணயத்வத 
நொட தவண்டும். இன்று நூல்நிவலயங்களுக்குச் தசல்வவதவிட, தசன்று ததடுவவதவிட அதத 

வளங்கவள இவணயத்திலிருந்து ததடிப்தபறுவது எளிதொகிவிட்டது. நூலகங்கள் தவளியில் 
மட்டுமில்வல இவணயத்திலும் உள்ளன. இவற்வறப் பட்டியலிட்டொல் அவவ பக்கம் பக்கமொக 
விொியும்.  

‘மதுவரத் திட்டம்’ (ProjectMadurai) தமிழின் முதல் மின்னூலகம் என்று கூறுவர். 

இந்நூலகத்தில் 473 நூல்கள் உள்ளன. இம்மின்னூலகத்தில் உள்ள நூல்கள் pdf,tiscii,Unicode 

ஆகிய வடிவங்களில் கிவடக்கின்றன. இது தபொன்ற மின்னூலகங்கள் இவணயத்தில் ஏரொளமொக 
உள்ளன. தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின்னூலகம், தமிழகம்.வவல, படிப்பகம், ஓப்பன் ொீடிங் 

ரூம், தசன்வன நூலகம் தபொன்றவவ அவற்றுள் சில.  

என்ன இல்வல இந்த இவணயத் தளத்தில் என்று தசொல்லுமளவுக்குப் பண்வடய 
இலக்கிய இலக்கணங்களிலிருந்து இன்வறய நவீன இலக்கியங்கள் வவர எல்லொதம உள்ளன. 
இன்வறக்கு வழக்தகொழிந்து தபொன பல நொட்டுப்புறக் கவலகள், விவளயொட்டுகள் 

தபொன்றவற்வற இன்வறக்கு இவணயதளங்கதள நிவலநிறுத்தி அவற்வற வொழவவத்துக் 
தகொண்டிருக்கின்றன என்றொல் அது மிவகயில்வல. அவற்றின் மூலம் ஆசிொியர்கள் 
மொணவர்களுக்கு நமது தமொழி, பண்பொடு, கவல, கலொசொரம் பற்றிய அறிவவயும் 

விழிப்புணர்வவயும் ஊட்டி அவற்வற நொம் கட்டிக்கொக்க தவண்டியதன் அவசியத்வதயும் 
எடுத்துவரக்க முடியும். தமலும், தமொழிக்கல்விக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத் ததவவயும் பயனும் 

இக்கொலத்தில் அதிகொித்து வருகின்றன. 

 

 

இன்று கணினி இல்லொத வீடுகள் இல்வல. திறன் தபசிகள் இல்லொத இவளயர்கள் 
இல்வல. அந்த அளவுக்குத் தகவல் ததொழில் நுட்பமும் ததொழில் நுட்ப சொதனங்களின் 
வளர்ச்சியும் உள்ளன. 

நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்ட பல்தவறு அறிஞர்களின் மிகச்சிறந்த நூல்கள் 
மின்னூல்களொக இவணயத்தில் கிவடக்கின்றன. தமிழ் இவணயக் கல்விக்கழகத்தின் 
இவணயப் பக்கத்தில் (முந்வதய தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம்) நூலகம் என்ற 
தவலப்பின்கீழ் உள்ள பக்கத்தில் நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்ட நூல்களின் பட்டியல் உள்ளது. 92 
தமிழறிஞர்களின் 2218 நூல்கள் இப்பக்கத்தில் இடம்தபற்றுள்ளன.  

இந்த நூல்கள் நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்டவவ என்பதொல் இவற்வறத் தரவிறக்கம் 
தசய்து பயன்படுத்துவது எளிது. இன்று திறன்தபசிகள் அட்வடக் கணினிகள்தபொன்றவற்றில் 
மின்னூல்கவளப் பயன்படுத்துவதற்கொன தசயலிகள் உள்ளன. அச்தசயலிகளின் மூலம் 
இந்நூல்கவளப் படிக்கும்தபொது சொதொரண அச்சுவடிவிலொன நூல்கவளப் படிப்பது தபொன்ற 
உணர்விவனப் தபறலொம். மூட்வட மூட்வடயொக நூல்கவளச் தசல்லும் இடதமல்லொம் தூக்கிச் 
தசல்ல தவண்டியதில்வல. வீட்டில் வவப்பதற்கு இடமில்வலதய என்ற கவவலயும் இல்வல.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தமிழ் இவணயக் கல்விக்கழகப்(முந்வதய தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம்) 
பக்கத்தில் உள்ள நூலகம் என்பதன் உட்பிொிவில் அகரொதிகளும் உள்ளன. தசன்வனப் 
பல்கவலக்கழகத் தமிழ்ப் தபரகரொதி, பொல்ஸ் அகரொதி, தசன்வனப் பல்கவலக்கழக ஆங்கிலம் – 

தமிழ் அகரொதி, தமிழ் – தமிழ் அகரமுதலி என எட்டு அகரொதிகள் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தச் 

தசொல்லொக இருந்தொலும் ததடிப் தபொருள் கண்டு உணரும் வவகயில் எளிவமயொக இருப்பது 
இதன் சிறப்பொகும். 

தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழகத்தின் நூலகத்தில் உள்ள பட்டியலின் ததொடக்கமும் முடிவும் 
எடுத்துக்கொட்டுக்கொகக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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கற்றல் கற்பித்தலுக்கொன வளங்களில் 

இவணயத்தளங்களின் பங்கும்பயன்பொடும் 
(Dr. M. Andal TL Coordinator,Beatty Secondary School, Singapore) 

வகுப்பவற கற்றல் கற்பித்தல் என்பது பொடநூதலொடு முடிந்து விடுவதில்வல. 
மொணவர்களின் கவனத்வத ஈர்ப்பதற்கும் தக்கவவப்பதற்கும் பொடநூல்களுக்குஅப்பொலும்  
ஆசிொியர்களுக்குப் பல வளங்கள் ததவவப்படுகின்றன. இதற்கு,இருந்த இடத்திலிருந்தத 

விரல்நுனியில் வகதநொடிக்கும் தநரத்தில் வளங்கவளப் தபற நமக்கு அமுத சுரபியொக, கற்பகத் 

தருவொக இருப்பது இவணயத்தளங்கள் என்றொல்மிவகயொகொது. 

ஒவ்தவொரொண்டும் எண்ணிக்வகயற்ற  நூல்கள் தவளிவருவது தபொல் அன்றொடம்பல 
புதிய புதிய இவணயப்பக்கங்கள் உருவொகிக்தகொண்தட இருக்கின்றன. அவற்றில் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்குத் ததவவயொனதும் மிகவும் தபொருத்தமொனதும் எவவ என்பவத ஆசிொியர்கள் 
முதலில்  ததடிக் கண்டறிய தவண்டும். இன்வறய இவளயர்கவள நொவளய வொழ்க்வகக்குத் 
தயொர் தசய்வதற்கு தநற்றுக் கற்றுக்தகொண்டவவ மட்டும் தபொதொது. ஆசிொியர் என்பவர் 
மொணவர்கவள மட்டுமின்றித் தம்வமயும் தமம்படுத்திக்தகொள்பவரொக இருக்க தவண்டும். 
அதற்கு அவர்கள் ஒன்று  நூல்நிவலயங்களுக்குச் தசல்ல தவண்டும் அல்லது இவணயத்வத 
நொட தவண்டும். இன்று நூல்நிவலயங்களுக்குச் தசல்வவதவிட, தசன்று ததடுவவதவிட அதத 

வளங்கவள இவணயத்திலிருந்து ததடிப்தபறுவது எளிதொகிவிட்டது. நூலகங்கள் தவளியில் 
மட்டுமில்வல இவணயத்திலும் உள்ளன. இவற்வறப் பட்டியலிட்டொல் அவவ பக்கம் பக்கமொக 
விொியும்.  

‘மதுவரத் திட்டம்’ (ProjectMadurai) தமிழின் முதல் மின்னூலகம் என்று கூறுவர். 

இந்நூலகத்தில் 473 நூல்கள் உள்ளன. இம்மின்னூலகத்தில் உள்ள நூல்கள் pdf,tiscii,Unicode 

ஆகிய வடிவங்களில் கிவடக்கின்றன. இது தபொன்ற மின்னூலகங்கள் இவணயத்தில் ஏரொளமொக 
உள்ளன. தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின்னூலகம், தமிழகம்.வவல, படிப்பகம், ஓப்பன் ொீடிங் 

ரூம், தசன்வன நூலகம் தபொன்றவவ அவற்றுள் சில.  

என்ன இல்வல இந்த இவணயத் தளத்தில் என்று தசொல்லுமளவுக்குப் பண்வடய 
இலக்கிய இலக்கணங்களிலிருந்து இன்வறய நவீன இலக்கியங்கள் வவர எல்லொதம உள்ளன. 
இன்வறக்கு வழக்தகொழிந்து தபொன பல நொட்டுப்புறக் கவலகள், விவளயொட்டுகள் 

தபொன்றவற்வற இன்வறக்கு இவணயதளங்கதள நிவலநிறுத்தி அவற்வற வொழவவத்துக் 
தகொண்டிருக்கின்றன என்றொல் அது மிவகயில்வல. அவற்றின் மூலம் ஆசிொியர்கள் 
மொணவர்களுக்கு நமது தமொழி, பண்பொடு, கவல, கலொசொரம் பற்றிய அறிவவயும் 

விழிப்புணர்வவயும் ஊட்டி அவற்வற நொம் கட்டிக்கொக்க தவண்டியதன் அவசியத்வதயும் 
எடுத்துவரக்க முடியும். தமலும், தமொழிக்கல்விக்குத் தகவல் ததொழில்நுட்பத் ததவவயும் பயனும் 

இக்கொலத்தில் அதிகொித்து வருகின்றன. 

 

 

இன்று கணினி இல்லொத வீடுகள் இல்வல. திறன் தபசிகள் இல்லொத இவளயர்கள் 
இல்வல. அந்த அளவுக்குத் தகவல் ததொழில் நுட்பமும் ததொழில் நுட்ப சொதனங்களின் 
வளர்ச்சியும் உள்ளன. 

நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்ட பல்தவறு அறிஞர்களின் மிகச்சிறந்த நூல்கள் 
மின்னூல்களொக இவணயத்தில் கிவடக்கின்றன. தமிழ் இவணயக் கல்விக்கழகத்தின் 
இவணயப் பக்கத்தில் (முந்வதய தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம்) நூலகம் என்ற 
தவலப்பின்கீழ் உள்ள பக்கத்தில் நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்ட நூல்களின் பட்டியல் உள்ளது. 92 
தமிழறிஞர்களின் 2218 நூல்கள் இப்பக்கத்தில் இடம்தபற்றுள்ளன.  

இந்த நூல்கள் நொட்டுவடவமயொக்கப்பட்டவவ என்பதொல் இவற்வறத் தரவிறக்கம் 
தசய்து பயன்படுத்துவது எளிது. இன்று திறன்தபசிகள் அட்வடக் கணினிகள்தபொன்றவற்றில் 
மின்னூல்கவளப் பயன்படுத்துவதற்கொன தசயலிகள் உள்ளன. அச்தசயலிகளின் மூலம் 
இந்நூல்கவளப் படிக்கும்தபொது சொதொரண அச்சுவடிவிலொன நூல்கவளப் படிப்பது தபொன்ற 
உணர்விவனப் தபறலொம். மூட்வட மூட்வடயொக நூல்கவளச் தசல்லும் இடதமல்லொம் தூக்கிச் 
தசல்ல தவண்டியதில்வல. வீட்டில் வவப்பதற்கு இடமில்வலதய என்ற கவவலயும் இல்வல.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தமிழ் இவணயக் கல்விக்கழகப்(முந்வதய தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம்) 
பக்கத்தில் உள்ள நூலகம் என்பதன் உட்பிொிவில் அகரொதிகளும் உள்ளன. தசன்வனப் 
பல்கவலக்கழகத் தமிழ்ப் தபரகரொதி, பொல்ஸ் அகரொதி, தசன்வனப் பல்கவலக்கழக ஆங்கிலம் – 

தமிழ் அகரொதி, தமிழ் – தமிழ் அகரமுதலி என எட்டு அகரொதிகள் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தச் 

தசொல்லொக இருந்தொலும் ததடிப் தபொருள் கண்டு உணரும் வவகயில் எளிவமயொக இருப்பது 
இதன் சிறப்பொகும். 

தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழகத்தின் நூலகத்தில் உள்ள பட்டியலின் ததொடக்கமும் முடிவும் 
எடுத்துக்கொட்டுக்கொகக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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நூலகத்தில்சங்க இலக்கியங்களொன 
எட்டுத்ததொவக, பத்துப்பொட்டு, 

கொப்பியங்கள், பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு 

நூல்கள், சமய இலக்கியங்கள், 

சிற்றிலக்கியங்கள், சித்தர் இலக்கியம் முதல் 

இருபதொம் நூற்றொண்டு கவிவதகள், 

உவரநவடகள், நொட்டுப்புற இலக்கியங்கள் 

வவர அவனத்தும் உள்ளன.  

சங்க இலக்கியங்கவள 
அவற்றுக்கொன உவரயின்றிப் படித்துப் 
புொிந்துதகொள்ள முடியொதத என்ற கவவல 
தவண்டொம். கொரணம் அவற்றுக்கொன உவரயும் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனொல், அவற்வறப் 

பிறர் உதவியின்றிச் தசொந்தமொகதவ கற்றுக்தகொள்ள முடியும். 

சிறுகவதகவளப் படிக்க தவண்டுமொனொலும் 
தசொல்லிக்தகொடுக்க தவண்டுமொனொலும் ஏரொளமொன 
எழுத்தொளர்கள், அவர்கள் எழுதிய சிறுகவதகள் 

இவணயத்தில் கிவடக்கின்றன. என்ன நம்மிடம் 
இருக்கிறது என்பவத நொம் முதலில் ததொிந்து 
வவத்திருக்க தவண்டும். அப்தபொதுதொன் தவறு 
என்ன ததவவ என்பவத உணர முடியும்;உணர்ந்து 

ததவவயொன தநரத்தில் அவற்வறப் பயன்படுத்தவும் 
முடியும்.  

சிறுகவதகள். கொம் என்ற 
(http://www.sirukathaigal.com/) பக்கத்வத எடுத்துக் 
தகொண்டொல் அங்தக சிறுகவதகள் மட்டுமல்லொமல், 

சிறுகவதவய எழுதிய ஆசிொியர்கவளப் பற்றிய 
குறிப்புகள், அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவொிகள் 

தபொன்றவவயும் உள்ளன. நீங்களும் உங்கள் சிறுகவதகவள எழுதி அப்பக்கத்தில் 
தவளியிடலொம். அதற்கொன ஏற்பொடுகளும் அதில் உள்ளன.கண்பொர்வவயற்றவர்களுக்கு நீங்கள் 
ஏததனும் ஒரு சிறுகவதவயத் ததர்ந்ததடுத்து அதவன வொசித்துப் பதிவு தசய்து அனுப்பலொம். 
சிறுவர்களுக்கொன கவதகளும் சுட்டிக்கவதகள் என்ற தபயொில் இடம்தபற்றுள்ளன. இதில் 
கவதகளுக்தகற்ற படங்களும் இருப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பம்சமொகும். 

 

 

தமதல உள்ள படத்தில் எடுத்துக்கொட்டுகளொகக் கீற்று, ஐதமிழ் உலகம், முத்துக்கமலம், 
தமிழ்சிறுகவதகள், பணிப்புலம், தமிழ்நண்பர்கள், வவலத்தமிழ், தமிழ் கூடல், தமிழ் கவதகள் ஆகிய 
பக்கங்களின் முகப்புகள் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

சிறுவர்களுக்கொன கவதகள் ததனொலிரொமன் கவதகள், பீர்பொல் கவதகள், மொியொவத 

ரொமன் கவதகள், பஞ்சதந்திரக் கவதகள், தஜன் கவதகள், ஒருபக்கக் கவதகள் தபொன்றவவ 

இவணயத் தளங்களில் நிவறயதவ உள்ளன. ‘பணிப்புலம்’ பக்கத்தில் சிறுவர்களுக்கொன 

பஞ்சதந்திரக்கவதகள் படங்கதளொடு தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கவதகள் சிறுவர்கள் முதல் தபொியவர்கள் வவர அவனவவரயும் கவரக்கூடியவவ. 
கவதகள்தொம் தமொழிவளத்வதப் தபருக்கும் தமொழியின்பொல் சிறுவர்கவள ஈர்க்கும் என்பதில் 
மறுதமொழி இருக்க முடியொது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இவணயத்தில் இன்று மிகவும் அதிகமொனவர்கவளக் கவர்ந்த, கவரும் ஒன்றொகக் 

குறும்படங்கள் உள்ளன. இவற்வறப் பற்றி விொிவொக எழுதினொல் அது தனி ஒரு 
கட்டுவரயளவுக்கு விொியும். குறும்படங்களின் பங்வக தமொழி கற்பித்தலில் குவறத்து 
மதிப்பிட்டுவிட முடியொது. இன்வறக்கு விழுமியங்கவள மிகவும் எளிதொக மொணவர்களிடம் 
தகொண்டுதசல்வதில் குறும்படங்கள் தபரும்பங்களிக்கின்றன. கண்வணயும் கருத்வதயும் 
ஒருங்தக கவரும் ஒன்றொகக் குறும்படங்கள் உள்ளதொல் அவற்வற தமொழிப்பொடத்தில் 
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நூலகத்தில்சங்க இலக்கியங்களொன 
எட்டுத்ததொவக, பத்துப்பொட்டு, 

கொப்பியங்கள், பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு 

நூல்கள், சமய இலக்கியங்கள், 

சிற்றிலக்கியங்கள், சித்தர் இலக்கியம் முதல் 

இருபதொம் நூற்றொண்டு கவிவதகள், 

உவரநவடகள், நொட்டுப்புற இலக்கியங்கள் 

வவர அவனத்தும் உள்ளன.  

சங்க இலக்கியங்கவள 
அவற்றுக்கொன உவரயின்றிப் படித்துப் 
புொிந்துதகொள்ள முடியொதத என்ற கவவல 
தவண்டொம். கொரணம் அவற்றுக்கொன உவரயும் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனொல், அவற்வறப் 

பிறர் உதவியின்றிச் தசொந்தமொகதவ கற்றுக்தகொள்ள முடியும். 

சிறுகவதகவளப் படிக்க தவண்டுமொனொலும் 
தசொல்லிக்தகொடுக்க தவண்டுமொனொலும் ஏரொளமொன 
எழுத்தொளர்கள், அவர்கள் எழுதிய சிறுகவதகள் 

இவணயத்தில் கிவடக்கின்றன. என்ன நம்மிடம் 
இருக்கிறது என்பவத நொம் முதலில் ததொிந்து 
வவத்திருக்க தவண்டும். அப்தபொதுதொன் தவறு 
என்ன ததவவ என்பவத உணர முடியும்;உணர்ந்து 

ததவவயொன தநரத்தில் அவற்வறப் பயன்படுத்தவும் 
முடியும்.  

சிறுகவதகள். கொம் என்ற 
(http://www.sirukathaigal.com/) பக்கத்வத எடுத்துக் 
தகொண்டொல் அங்தக சிறுகவதகள் மட்டுமல்லொமல், 

சிறுகவதவய எழுதிய ஆசிொியர்கவளப் பற்றிய 
குறிப்புகள், அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவொிகள் 

தபொன்றவவயும் உள்ளன. நீங்களும் உங்கள் சிறுகவதகவள எழுதி அப்பக்கத்தில் 
தவளியிடலொம். அதற்கொன ஏற்பொடுகளும் அதில் உள்ளன.கண்பொர்வவயற்றவர்களுக்கு நீங்கள் 
ஏததனும் ஒரு சிறுகவதவயத் ததர்ந்ததடுத்து அதவன வொசித்துப் பதிவு தசய்து அனுப்பலொம். 
சிறுவர்களுக்கொன கவதகளும் சுட்டிக்கவதகள் என்ற தபயொில் இடம்தபற்றுள்ளன. இதில் 
கவதகளுக்தகற்ற படங்களும் இருப்பது இதன் கூடுதல் சிறப்பம்சமொகும். 

 

 

தமதல உள்ள படத்தில் எடுத்துக்கொட்டுகளொகக் கீற்று, ஐதமிழ் உலகம், முத்துக்கமலம், 
தமிழ்சிறுகவதகள், பணிப்புலம், தமிழ்நண்பர்கள், வவலத்தமிழ், தமிழ் கூடல், தமிழ் கவதகள் ஆகிய 
பக்கங்களின் முகப்புகள் தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

சிறுவர்களுக்கொன கவதகள் ததனொலிரொமன் கவதகள், பீர்பொல் கவதகள், மொியொவத 

ரொமன் கவதகள், பஞ்சதந்திரக் கவதகள், தஜன் கவதகள், ஒருபக்கக் கவதகள் தபொன்றவவ 

இவணயத் தளங்களில் நிவறயதவ உள்ளன. ‘பணிப்புலம்’ பக்கத்தில் சிறுவர்களுக்கொன 

பஞ்சதந்திரக்கவதகள் படங்கதளொடு தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

கவதகள் சிறுவர்கள் முதல் தபொியவர்கள் வவர அவனவவரயும் கவரக்கூடியவவ. 
கவதகள்தொம் தமொழிவளத்வதப் தபருக்கும் தமொழியின்பொல் சிறுவர்கவள ஈர்க்கும் என்பதில் 
மறுதமொழி இருக்க முடியொது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இவணயத்தில் இன்று மிகவும் அதிகமொனவர்கவளக் கவர்ந்த, கவரும் ஒன்றொகக் 

குறும்படங்கள் உள்ளன. இவற்வறப் பற்றி விொிவொக எழுதினொல் அது தனி ஒரு 
கட்டுவரயளவுக்கு விொியும். குறும்படங்களின் பங்வக தமொழி கற்பித்தலில் குவறத்து 
மதிப்பிட்டுவிட முடியொது. இன்வறக்கு விழுமியங்கவள மிகவும் எளிதொக மொணவர்களிடம் 
தகொண்டுதசல்வதில் குறும்படங்கள் தபரும்பங்களிக்கின்றன. கண்வணயும் கருத்வதயும் 
ஒருங்தக கவரும் ஒன்றொகக் குறும்படங்கள் உள்ளதொல் அவற்வற தமொழிப்பொடத்தில் 
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இவணத்துக் கற்பிக்கும்தபொது அவர்களின் தபசுதல் திறன், வொதிடும் திறன், இவற்தறொடு 

எழுத்துத் திறனும் தமம்படும்.  

 (mazhai.net) என்ற இவணயப் பக்கத்தில் நூறு சிறந்த குறும்படங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் இவணப்தபொடு உள்ளது .  

 

 எங்கள் பள்ளியில் 
மொணவர்களின் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்கொன இவணயத்தளம் 
உள்ளது. அதில் (asknlearn.com) 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுக்க 
தவண்டிய பணி, எடுத்துக்கொட்டொக 

அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தறிதல் 
பனுவவலக் தகொடுக்க தவண்டும் 
என்றொல் இவணயத்தில் உள்ளவற்றில் 
மிகவும் தபொருத்தமொன ஒன்வறத் ததடி 
எடுத்து அந்தப் பக்கத்தின் முகவொிவய 
இவணப்பொகக் தகொடுத்து விடுதவொம். 
அதற்கொன வினொக்கவளயும் அந்தப் 
பக்கத்திதலதய தகொடுத்து விடுதவொம்.  

மொணவர்கள் இவணயத்தின் 
வழியொகதவ அவ்வினொக்களுக்கு 
விவடயளிப்பர். மொணவர்கள் 
அளிக்கும் விவடயிலிருந்து அவர்கள் எந்த அளவுக்குப் புொிந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்று 
மதிப்பிடலொம். இந்த மதிப்பீடு நமக்கு மட்டுமின்றி அவர்களுக்கும் கற்றலுக்கொன 
அளவுதகொலொக இருக்கும். தமலும், சொியொ? தவறொ? என்ற எளிவமயொன வினொக்களிலிருந்து 

ததொடங்கி விவட எழுதக்கூடிய சிறு சிறு வினொக்கள், படித்த கருத்துகவளப் பட்டியலிடச் 

தசய்தல், கவதயொக இருக்குமொனொல் தவறு முடிவிவன எழுதச் தசய்தல், முடிவு தவறு எப்படி 

இருந்தொல் சிறப்பொக இருந்திருக்கும் எனக்தகட்டல் புதிதொக வொசித்தவற்வற வகுப்பின் 
முன்வந்து கூறச் தசய்தல், அவர்கள் படித்தவற்வறக் குறித்துத் ததொழர்களுக்குக் கடிதமொக 

எழுதச் தசய்தல் எனப் பல்தவறு உத்திமுவறகவளப் பயன்படுத்தி இவணயத்தின் வழியிலொன 
கற்றவல தமம்படுத்தலொம். 

இவணயத்தில் உள்ள வளங்கவளப் பயன்படுத்திக் கற்பிக்கும்தபொழுது வகுப்பவறயில் 
பல்தவறு அணுகுமுவறகளின் வழி கற்பிக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக கற்றல் மூவலகள் 
(Corners)  என்ற அணுகுமுவறவயப் பயன்படுத்தி இவணயப் பக்க வளங்கவள 

 

 

ஆதொரமொகக்தகொண்டு எவ்வொறு கற்பிக்கலொம் என்று கொண்தபொம். இந்த நடவடிக்வகயின் 
மூலம் மொணவர்கள் தங்கள் கருத்வத / விருப்பத்வத தவளிப்படுத்த இயலும். வகுப்பின் நொன்கு 
மூவலகளிலும் இவணயத்ததொடர்தபொடு கூடிய கணிவனவய வவத்துவிட தவண்டும். 
ஆதரொக்கிய வொழ்க்வக என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் மொணவர்கள் 
http://pettagum.blogspot.sgஎன்ற இவணயப்பக்கத்தில் உள்ள வளங்கவளப் பயன்படுத்தி 1. 

உடற்பயிற்சி 2. உணவுதவ மருந்து 3. கொய்கறிகள், பழங்கள், பூக்கள், மூலிவககள் 4. மருத்துவம் 

(சித்த மருத்துவம், பொட்டி வவத்தியம், நொட்டு வவத்தியம்)என்ற தவலப்புகளில் தங்கள் 

கருத்துகவளப் பவடப்பர். மொணவர்கள் தங்கள் தவலப்புகளுக்கு உரம் தசர்க்கும் வவகயில் 
கருத்துகவளப் படித்துத் ததொகுத்து வகுப்பின் முன் பவடப்பர். 

ஒவ்தவொரு மூவலயிலும் தகொடுக்கப்பட்ட கருத்து/தவலப்பு அடிப்பவடயில் மொணவர் 
ஒன்று கூடுவர். முதலில் தொம் தவலப்வபத் ததர்ந்ததடுத்ததற்கொன கொரணத்வதத் தம் 
இவணயொளருடன் பகிர்ந்துதகொள்வர். ஒவ்தவொருவரும் தத்தம் இவணயொளர் கூறியதன் 
சுருக்கத்வத அதத குழுவிலுள்ள மற்ற இவணயொளருக்குத் தம் தசொந்த நவடயில் (Parapharase) 

தசொல்ல தவண்டும்.  

தவலப்புத் ததொடர்பொன கருத்துகவளத் திரட்டி குழு அடிப்பவடயில் ஒரு பவடப்வப 
உருவொக்கி வகுப்பில் மற்ற குழுவினொிடம் பகிர்ந்துதகொள்ள தவண்டும். மற்ற குழுவினர் 
வினொக்கவளக் தகட்டுத் தங்கள் ஐயங்கவளத் ததளிவுபடுத்திக்தகொள்ள தவண்டும். ஆசிொியர் 
தவலப்பு ததொடர்பொகக் தகட்கும் வினொக்கள் தவலப்வப தமலும் ததளிவுபடுத்திக்தகொள்ள 
உதவும்.   

உயர்நிவல மொணவர்களுக்கு அவர்களுவடய பொடத்ததொடு ததொடர்புவடய 
பக்கங்கவளயும் பனுவல்கவளயும் பொிந்துவரத்து அவர்கவளப் படித்துவரச் தசய்யலொம். 
அதவனத் ததொடர்ந்து அதுகுறித்து வகுப்பில் தபசச்தசய்து அது ததொடர்பொன கட்டுவரத் 
தவலப்புகவளக் தகொடுத்து எழுதச்தசய்யலொம். கருத்துகவளத் ததடிப்தபறுவதற்கும், 

கருத்துதிர்ப்புச் தசய்வதற்கும் இவவ உறுதுவணயொக இருக்கும். இதுவவர கூறியவவ வகுப்பில் 
நொன் பயன்படுத்திப் பொர்த்தவவ; பலன் கண்டவவ. 

 குறும்படங்கவள வகுப்பவறயில் கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தியதபொழுது 
நிவனவுப் பொவத, முதன்வம இருக்வக தபொன்ற உத்திமுவறகவளப் பயன்படுத்த முடிகிறது. 

இதன் வழி, மொணவர்களின் தபச்சுத்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிவயக் கொண முடிந்தது.  

இதுதபொன்ற கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககள் வகுப்பவறவய மிகவும் கலகலப்பொக 
மொற்றுகின்றன. மொணவர்களின் கற்பவன ஆற்றவல வளர்க்க முடிகிறது. மொணவர் ஆசிொியர் 
உறவுநிவல தமம்படுகிறது. பவடப்பொற்றல் திறவன வளர்ப்பதற்கும் உறுதுவணயொக உள்ளது. 
தமொத்தத்தில் மொணவர்களின் ஆர்வநிவலவய வகுப்பில் ததொடக்கத்தில் இருந்து இறுதிவவர 
தக்கவவத்துக் தகொள்ள முடிகிறது.  

----------- முற்றும் ------------  
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இவணத்துக் கற்பிக்கும்தபொது அவர்களின் தபசுதல் திறன், வொதிடும் திறன், இவற்தறொடு 

எழுத்துத் திறனும் தமம்படும்.  

 (mazhai.net) என்ற இவணயப் பக்கத்தில் நூறு சிறந்த குறும்படங்கள் பற்றிய 

விவரங்கள் இவணப்தபொடு உள்ளது .  

 

 எங்கள் பள்ளியில் 
மொணவர்களின் கற்றல் 
கற்பித்தலுக்கொன இவணயத்தளம் 
உள்ளது. அதில் (asknlearn.com) 

மொணவர்களுக்குக் தகொடுக்க 
தவண்டிய பணி, எடுத்துக்கொட்டொக 

அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தறிதல் 
பனுவவலக் தகொடுக்க தவண்டும் 
என்றொல் இவணயத்தில் உள்ளவற்றில் 
மிகவும் தபொருத்தமொன ஒன்வறத் ததடி 
எடுத்து அந்தப் பக்கத்தின் முகவொிவய 
இவணப்பொகக் தகொடுத்து விடுதவொம். 
அதற்கொன வினொக்கவளயும் அந்தப் 
பக்கத்திதலதய தகொடுத்து விடுதவொம்.  

மொணவர்கள் இவணயத்தின் 
வழியொகதவ அவ்வினொக்களுக்கு 
விவடயளிப்பர். மொணவர்கள் 
அளிக்கும் விவடயிலிருந்து அவர்கள் எந்த அளவுக்குப் புொிந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்று 
மதிப்பிடலொம். இந்த மதிப்பீடு நமக்கு மட்டுமின்றி அவர்களுக்கும் கற்றலுக்கொன 
அளவுதகொலொக இருக்கும். தமலும், சொியொ? தவறொ? என்ற எளிவமயொன வினொக்களிலிருந்து 

ததொடங்கி விவட எழுதக்கூடிய சிறு சிறு வினொக்கள், படித்த கருத்துகவளப் பட்டியலிடச் 

தசய்தல், கவதயொக இருக்குமொனொல் தவறு முடிவிவன எழுதச் தசய்தல், முடிவு தவறு எப்படி 

இருந்தொல் சிறப்பொக இருந்திருக்கும் எனக்தகட்டல் புதிதொக வொசித்தவற்வற வகுப்பின் 
முன்வந்து கூறச் தசய்தல், அவர்கள் படித்தவற்வறக் குறித்துத் ததொழர்களுக்குக் கடிதமொக 

எழுதச் தசய்தல் எனப் பல்தவறு உத்திமுவறகவளப் பயன்படுத்தி இவணயத்தின் வழியிலொன 
கற்றவல தமம்படுத்தலொம். 

இவணயத்தில் உள்ள வளங்கவளப் பயன்படுத்திக் கற்பிக்கும்தபொழுது வகுப்பவறயில் 
பல்தவறு அணுகுமுவறகளின் வழி கற்பிக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக கற்றல் மூவலகள் 
(Corners)  என்ற அணுகுமுவறவயப் பயன்படுத்தி இவணயப் பக்க வளங்கவள 

 

 

ஆதொரமொகக்தகொண்டு எவ்வொறு கற்பிக்கலொம் என்று கொண்தபொம். இந்த நடவடிக்வகயின் 
மூலம் மொணவர்கள் தங்கள் கருத்வத / விருப்பத்வத தவளிப்படுத்த இயலும். வகுப்பின் நொன்கு 
மூவலகளிலும் இவணயத்ததொடர்தபொடு கூடிய கணிவனவய வவத்துவிட தவண்டும். 
ஆதரொக்கிய வொழ்க்வக என்ற கருப்தபொருளின்கீழ் மொணவர்கள் 
http://pettagum.blogspot.sgஎன்ற இவணயப்பக்கத்தில் உள்ள வளங்கவளப் பயன்படுத்தி 1. 

உடற்பயிற்சி 2. உணவுதவ மருந்து 3. கொய்கறிகள், பழங்கள், பூக்கள், மூலிவககள் 4. மருத்துவம் 

(சித்த மருத்துவம், பொட்டி வவத்தியம், நொட்டு வவத்தியம்)என்ற தவலப்புகளில் தங்கள் 

கருத்துகவளப் பவடப்பர். மொணவர்கள் தங்கள் தவலப்புகளுக்கு உரம் தசர்க்கும் வவகயில் 
கருத்துகவளப் படித்துத் ததொகுத்து வகுப்பின் முன் பவடப்பர். 

ஒவ்தவொரு மூவலயிலும் தகொடுக்கப்பட்ட கருத்து/தவலப்பு அடிப்பவடயில் மொணவர் 
ஒன்று கூடுவர். முதலில் தொம் தவலப்வபத் ததர்ந்ததடுத்ததற்கொன கொரணத்வதத் தம் 
இவணயொளருடன் பகிர்ந்துதகொள்வர். ஒவ்தவொருவரும் தத்தம் இவணயொளர் கூறியதன் 
சுருக்கத்வத அதத குழுவிலுள்ள மற்ற இவணயொளருக்குத் தம் தசொந்த நவடயில் (Parapharase) 

தசொல்ல தவண்டும்.  

தவலப்புத் ததொடர்பொன கருத்துகவளத் திரட்டி குழு அடிப்பவடயில் ஒரு பவடப்வப 
உருவொக்கி வகுப்பில் மற்ற குழுவினொிடம் பகிர்ந்துதகொள்ள தவண்டும். மற்ற குழுவினர் 
வினொக்கவளக் தகட்டுத் தங்கள் ஐயங்கவளத் ததளிவுபடுத்திக்தகொள்ள தவண்டும். ஆசிொியர் 
தவலப்பு ததொடர்பொகக் தகட்கும் வினொக்கள் தவலப்வப தமலும் ததளிவுபடுத்திக்தகொள்ள 
உதவும்.   

உயர்நிவல மொணவர்களுக்கு அவர்களுவடய பொடத்ததொடு ததொடர்புவடய 
பக்கங்கவளயும் பனுவல்கவளயும் பொிந்துவரத்து அவர்கவளப் படித்துவரச் தசய்யலொம். 
அதவனத் ததொடர்ந்து அதுகுறித்து வகுப்பில் தபசச்தசய்து அது ததொடர்பொன கட்டுவரத் 
தவலப்புகவளக் தகொடுத்து எழுதச்தசய்யலொம். கருத்துகவளத் ததடிப்தபறுவதற்கும், 

கருத்துதிர்ப்புச் தசய்வதற்கும் இவவ உறுதுவணயொக இருக்கும். இதுவவர கூறியவவ வகுப்பில் 
நொன் பயன்படுத்திப் பொர்த்தவவ; பலன் கண்டவவ. 

 குறும்படங்கவள வகுப்பவறயில் கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் பயன்படுத்தியதபொழுது 
நிவனவுப் பொவத, முதன்வம இருக்வக தபொன்ற உத்திமுவறகவளப் பயன்படுத்த முடிகிறது. 

இதன் வழி, மொணவர்களின் தபச்சுத்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிவயக் கொண முடிந்தது.  

இதுதபொன்ற கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வககள் வகுப்பவறவய மிகவும் கலகலப்பொக 
மொற்றுகின்றன. மொணவர்களின் கற்பவன ஆற்றவல வளர்க்க முடிகிறது. மொணவர் ஆசிொியர் 
உறவுநிவல தமம்படுகிறது. பவடப்பொற்றல் திறவன வளர்ப்பதற்கும் உறுதுவணயொக உள்ளது. 
தமொத்தத்தில் மொணவர்களின் ஆர்வநிவலவய வகுப்பில் ததொடக்கத்தில் இருந்து இறுதிவவர 
தக்கவவத்துக் தகொள்ள முடிகிறது.  

----------- முற்றும் ------------  
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மின்னிதழ்வழித் தமிழ்தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் 
திருமதி ரொதஜஸ்வொி ஆங்கிதலொ சீனப் பள்ளி (பொர்க்கர் சொவல) 

திருமதி பொஸ்கரன் கங்கொ சுவொ சூ கொங் உயர்நிவலப்பள்ளி 
திரு தடவிட் சகொயரொஜ் ஃபூச்சூன் உயர்நிவலப் பள்ளி 

 
முன்னுவர 
 

தமிழ் மொணவர்கள் தமிழ் வொர, மொத இதழ்கவளயும் நொளிதழ்கவளயும், தமிழ்க் கவத, 

கவிவத தபொன்றவற்வறயும் விரும்பிப் படிக்க தவண்டும் என்ற எதிர்பொர்ப்வப எந்த அளவுக்குப் 
பூர்த்தி தசய்துள்ளனர் என்பது சிந்தவனக்குொியது. தமிழ் தமொழியில் உள்ள நூல்கவளப் 
படிப்பதொல் கிட்டும் பயன்கவள மொணவர்கள் உணர்ந்திருப்பது அவசியம். தமிழில் வொசிப்பதொல் 
தங்கள் தமொழியறிவும் பண்பொட்டறிவும் தபொது அறிவும் வளரும் என்பவத மொணவர் சமூகம் 
உணர்ந்துதகொண்டொல் பல பயன்கவளப் தபற முடியும். மொணவர்களுக்கு நொளிதழ், வொர, மொத 

இதழ்கவள வொங்கிப் படிக்கும் பழக்கம் இல்லொததொல், மின்னிதழின்வழித் தமிழ் நூல்கவளப் 

படிக்கத் தூண்டலொம் என்ற விவத மதுவரக்குக் கல்விப் பயணமொகச் தசன்றிருந்ததபொது திரு 
மொலன் அவர்கள் ஆற்றிய உவரயின்தபொது விவதக்கப்பட்டது. அவ்விவத விருட்சமொக வளரும் 
தபொருட்டு, நொங்கள் மூவரும் இவணந்து ஒரு மின்னிதவழத் ததொடங்கி,அவத மொணவர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்திதனொம்.  

 

மின்னிதவழப் பயன்படுத்தி மொணவர்களின் கருத்து வளத்வதயும், வொய்தமொழித் 

திறவனயும், எழுத்துத் திறவனயும் தமம்படுத்தும் வழிமுவறகவளக் கண்டறிய நொங்கள் 

முற்பட்தடொம். இதன் கொரணமொக மொணவர்கவளக் குழுக்களொகப் பிொித்து மின்னிதவழ 
உருவொக்கும்படி பணித்ததொம். முதற்கட்ட முயற்சியொக மொணவர்கவள இவணயத்தளத்திலுள்ள 
தமிழ் மின்னிதழ்கவளப் படிக்கத் தூண்டிதனொம். ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உயர்நிவல ஒன்று, 

இரண்டு, மூன்றில் பயிலும் உயர்தமிழ், விவரவுநிவல, வழக்கநிவல (ஏட்டுக்கல்வி) 

மொணவர்கள் பல்தவறு மின்னிதழ் ததொடர்பொன நடவடிக்வககளில் ஆசிொியர்களொல் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.  

இதழியல்பற்றியவிளக்கம் 

மக்களிவடதய புதிய சிந்தவனகவள உருவொக்கவும், அவர்களிவடதய உள்ள 

அறியொவமவய நீக்கவும் தசய்யும் ஆற்றல் இதழுக்கு உண்டு. இதழியல் இன்று தசல்வொக்கும் 

தசொல்வொக்கும் தபற்று மக்களிவடதய முக்கிய இடத்திவனப் தபற்றுள்ளது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  பொதவந்தர் பொரதிதொசனும், 

  

 

 

“கொொிருள் அகத்தில் நல்ல 

கதிதரொளி நீதொன்! இந்தப் 
பொொிவடத் துயில்தவொர் கண்ணிற் 

 பொய்ந்திடும் எழுச்சி நீதொன் 
ஊொிவன நொட்வட இந்த 

உலகிவன ஒன்று தசர்க்கப் 
தபரறி வொளர் தநஞ்சில்  

பிறந்த பத்திொிவகப் தபண்தண!” 

என்று பத்திொிவகத் துவறவயவியந்து பொரொட்டியுள்ளொர். 
  

 ஜி.எப்.தமொட் என்பொர்,“இதழியல் என்பது, தபொதுமக்கள் ததொடர்புக்குொிய புதிய 

சொதனங்கவளப் பயன்படுத்திப் தபொதுச் தசய்திகவளயும், தபொதுக் கருத்துகவளயும், 

தபொதுப் தபொழுதுதபொக்குகவளயும் முவறயொக நம்பிக்வகக்குொிய வவகயில் 
பரப்புவதொகும்,” என்று கூறுகிறொர்.  

 அண்ணல் கொந்தியடிகளும் தம் சுயசொிவதயில்,“தசய்தித்தொளின் தநொக்கங்களுள் ஒன்று, 

மக்களின் உணர்விவன அறிந்து, அதவன தவளியிடுவதொக இருக்கதவண்டும். 

மற்தறொன்று, மக்களிடம் சில உணர்வுபூர்வமொன முக்கிய எண்ணங்கவள 

உருவொக்கதவண்டும்,” என்று வலியுறுத்திக் கூறுகிறொர்.  

 

இவ்வொறு அவனவரொலும் புகழப்படும் இதழியல் ஒர் அற்புதக் கவலயியலொகத் 
திகழ்கிறது.கவலயியல் என்பது உள்ளத்து உணர்வுகவள தவளிப்படுத்துவதொகவும், 

மகிழ்ச்சிவய வழங்குவதொகவும், படிப்பவர்கவள மிக உயர்ந்த குறிக்தகொவள தநொக்கி 

அவழத்துச் தசல்வதொகவும் இருக்கதவண்டும். இவவ அவனத்வதயும் உள்ளடக்கியதத 
இதழியல் என்றொல் அது மிவகயன்று. 

திரு மொலனின் உவரயிலிருந்து... 

கல்வியின்இலக்குஎன்று17ம்நூற்றொண்டில்லண்டன்மொநகரொட்சிமன்றஉறுப்பினரொகஇருந்த

சர்வில்லியம்கர்டிஸ்முன்தமொழிந்தமூன்று 
‘ஆர்’(R)கதளஇன்றளவும்கல்வியின்அடிப்பவடகளொகஇருந்துவருகின்றன.  

 READING:வொசித்தல் 
 WRITING:எழுதுதல் 

 ARITHMETIC:கணிதம் 



155

14th Tamil Internet 2015, Singapore - Conference Papers
 

 

மின்னிதழ்வழித் தமிழ்தமொழி கற்றல் கற்பித்தல் 
திருமதி ரொதஜஸ்வொி ஆங்கிதலொ சீனப் பள்ளி (பொர்க்கர் சொவல) 

திருமதி பொஸ்கரன் கங்கொ சுவொ சூ கொங் உயர்நிவலப்பள்ளி 
திரு தடவிட் சகொயரொஜ் ஃபூச்சூன் உயர்நிவலப் பள்ளி 

 
முன்னுவர 
 

தமிழ் மொணவர்கள் தமிழ் வொர, மொத இதழ்கவளயும் நொளிதழ்கவளயும், தமிழ்க் கவத, 

கவிவத தபொன்றவற்வறயும் விரும்பிப் படிக்க தவண்டும் என்ற எதிர்பொர்ப்வப எந்த அளவுக்குப் 
பூர்த்தி தசய்துள்ளனர் என்பது சிந்தவனக்குொியது. தமிழ் தமொழியில் உள்ள நூல்கவளப் 
படிப்பதொல் கிட்டும் பயன்கவள மொணவர்கள் உணர்ந்திருப்பது அவசியம். தமிழில் வொசிப்பதொல் 
தங்கள் தமொழியறிவும் பண்பொட்டறிவும் தபொது அறிவும் வளரும் என்பவத மொணவர் சமூகம் 
உணர்ந்துதகொண்டொல் பல பயன்கவளப் தபற முடியும். மொணவர்களுக்கு நொளிதழ், வொர, மொத 

இதழ்கவள வொங்கிப் படிக்கும் பழக்கம் இல்லொததொல், மின்னிதழின்வழித் தமிழ் நூல்கவளப் 

படிக்கத் தூண்டலொம் என்ற விவத மதுவரக்குக் கல்விப் பயணமொகச் தசன்றிருந்ததபொது திரு 
மொலன் அவர்கள் ஆற்றிய உவரயின்தபொது விவதக்கப்பட்டது. அவ்விவத விருட்சமொக வளரும் 
தபொருட்டு, நொங்கள் மூவரும் இவணந்து ஒரு மின்னிதவழத் ததொடங்கி,அவத மொணவர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்திதனொம்.  

 

மின்னிதவழப் பயன்படுத்தி மொணவர்களின் கருத்து வளத்வதயும், வொய்தமொழித் 

திறவனயும், எழுத்துத் திறவனயும் தமம்படுத்தும் வழிமுவறகவளக் கண்டறிய நொங்கள் 

முற்பட்தடொம். இதன் கொரணமொக மொணவர்கவளக் குழுக்களொகப் பிொித்து மின்னிதவழ 
உருவொக்கும்படி பணித்ததொம். முதற்கட்ட முயற்சியொக மொணவர்கவள இவணயத்தளத்திலுள்ள 
தமிழ் மின்னிதழ்கவளப் படிக்கத் தூண்டிதனொம். ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உயர்நிவல ஒன்று, 

இரண்டு, மூன்றில் பயிலும் உயர்தமிழ், விவரவுநிவல, வழக்கநிவல (ஏட்டுக்கல்வி) 

மொணவர்கள் பல்தவறு மின்னிதழ் ததொடர்பொன நடவடிக்வககளில் ஆசிொியர்களொல் 
ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.  

இதழியல்பற்றியவிளக்கம் 

மக்களிவடதய புதிய சிந்தவனகவள உருவொக்கவும், அவர்களிவடதய உள்ள 

அறியொவமவய நீக்கவும் தசய்யும் ஆற்றல் இதழுக்கு உண்டு. இதழியல் இன்று தசல்வொக்கும் 

தசொல்வொக்கும் தபற்று மக்களிவடதய முக்கிய இடத்திவனப் தபற்றுள்ளது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  பொதவந்தர் பொரதிதொசனும், 

  

 

 

“கொொிருள் அகத்தில் நல்ல 

கதிதரொளி நீதொன்! இந்தப் 
பொொிவடத் துயில்தவொர் கண்ணிற் 

 பொய்ந்திடும் எழுச்சி நீதொன் 
ஊொிவன நொட்வட இந்த 

உலகிவன ஒன்று தசர்க்கப் 
தபரறி வொளர் தநஞ்சில்  

பிறந்த பத்திொிவகப் தபண்தண!” 

என்று பத்திொிவகத் துவறவயவியந்து பொரொட்டியுள்ளொர். 
  

 ஜி.எப்.தமொட் என்பொர்,“இதழியல் என்பது, தபொதுமக்கள் ததொடர்புக்குொிய புதிய 

சொதனங்கவளப் பயன்படுத்திப் தபொதுச் தசய்திகவளயும், தபொதுக் கருத்துகவளயும், 

தபொதுப் தபொழுதுதபொக்குகவளயும் முவறயொக நம்பிக்வகக்குொிய வவகயில் 
பரப்புவதொகும்,” என்று கூறுகிறொர்.  

 அண்ணல் கொந்தியடிகளும் தம் சுயசொிவதயில்,“தசய்தித்தொளின் தநொக்கங்களுள் ஒன்று, 

மக்களின் உணர்விவன அறிந்து, அதவன தவளியிடுவதொக இருக்கதவண்டும். 

மற்தறொன்று, மக்களிடம் சில உணர்வுபூர்வமொன முக்கிய எண்ணங்கவள 

உருவொக்கதவண்டும்,” என்று வலியுறுத்திக் கூறுகிறொர்.  

 

இவ்வொறு அவனவரொலும் புகழப்படும் இதழியல் ஒர் அற்புதக் கவலயியலொகத் 
திகழ்கிறது.கவலயியல் என்பது உள்ளத்து உணர்வுகவள தவளிப்படுத்துவதொகவும், 

மகிழ்ச்சிவய வழங்குவதொகவும், படிப்பவர்கவள மிக உயர்ந்த குறிக்தகொவள தநொக்கி 

அவழத்துச் தசல்வதொகவும் இருக்கதவண்டும். இவவ அவனத்வதயும் உள்ளடக்கியதத 
இதழியல் என்றொல் அது மிவகயன்று. 

திரு மொலனின் உவரயிலிருந்து... 

கல்வியின்இலக்குஎன்று17ம்நூற்றொண்டில்லண்டன்மொநகரொட்சிமன்றஉறுப்பினரொகஇருந்த

சர்வில்லியம்கர்டிஸ்முன்தமொழிந்தமூன்று 
‘ஆர்’(R)கதளஇன்றளவும்கல்வியின்அடிப்பவடகளொகஇருந்துவருகின்றன.  

 READING:வொசித்தல் 
 WRITING:எழுதுதல் 

 ARITHMETIC:கணிதம் 
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ஆனொல், இன்வறய கொலக்கட்டத்தில் பணியிலும் வொழ்விலும் சிறப்புற மொணவர்கள் 

இந்த மூன்று ‘ஆர்’கதளொடு தவறு திறன்கவளயும் தபற்றிருக்கதவண்டும். அவவ 

நொன்கு‘சி’(C)க்கள் என்றவழக்கப்படுகின்றன.  

 Creativity - பவடப்பொக்கம் 
 Critical Thinking - நுண்ணொய்வுச் சிந்தவன 

 Communication - கருத்துப்பொிமொற்றம் 

 Collaboration - உடனிவணந்து பணியொற்றுதல் 

மொணவர்கவளக்தகொண்தடொ மொணவர்களும் ஆசிொியர்களும் இவணந்ததொ ஓர் இவணய 
இதவழ உருவொக்குவதன் மூலம், தமற்குறிப்பிட்ட மூன்று ‘ஆர்’,21ஆம் நூற்றொண்டின் 
ததவவகளொன நொன்கு ’சி’ ஆகியவற்வற நிவறவுதசய்ய முடியும். 

 
கொண்பவர் கண்கவளக் கவர்ந்திழுத்துப் படிக்கத் தூண்டுவதொக இதழ் இருக்கதவண்டும். 

அததொடு, கூறுகின்ற கருத்துகளொலும் முவறயொலும் வொசகவர ஈர்த்து, அவொிடம் ததளிவவ 

ஏற்படுத்திச் தசயற்படவும் தூண்டும். இத்தவகய மொற்றத்வத மொணவர்களிடம் ஏற்படுத்த 
தவண்டும் என்ற எண்ணத்தொலும் மொணவர்களுக்குக் கணினியிலும் கன்னித்தமிழ் 
ஆட்சிபுொிவவத உணர்த்ததவண்டும் என்பதொலும் நொங்கள் மின்னிதழ் ஒன்வறவடிவவமத்ததொம். 

 

மின்னிதழ் என்றொல் என்ன? 

 

மின்னிதழ் (online magazine)என்பது இவணயத் ததொழில்நுட்பங்கவளப் பயன்படுத்தி, 

வவலத்தளம் ஒன்றில் பதிதவற்றப்பட்ட தகொப்பு வடிவத்திதலொ வவலப்பக்க வடிவத்திதலொ 
இருக்கும் ஒருவவகப் பத்திொிவக எனலொம். 

 

இதழ்களின்பயன்-அறிவித்தல், அறிவுறுத்தல், மகிழ்வித்தல், வொணிகம் தசய்தல் 

ஆகியன. இவற்றுள் மொணவர்களுக்கு நொங்கள் ஆரம்பத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது 
அறிவுறுத்தலும் மகிழ்வித்தலும் ஆகும். 

 

(i) அறிவுறுத்தல்: இதழ்கள் தசய்திகவள தவளியிடுவததொடு ததவவயொன 

விவரங்கவளயும் வழங்கி மக்கவளச் சிந்திக்கச் தசய்யதவண்டும். இது இதழ்கள் 
தசய்யதவண்டிய ஒரு கல்விப் பணியொகும். 

(ii) மகிழ்வித்தல்: இதழ்களின் மற்தறொரு பணி, வொசகர்கள் தசொர்ந்து விடொமலிருக்க 

அவர்கவள உற்சொகமூட்டிமகிழ்விப்பதொகும். இதழ்களில் கண்வணக் கவரும் வண்ண 
ஓவியங்கவளயும், கருத்வதக் கவரும் சிறுகவதகவளயும். உணர்விவனத் தூண்டும் 

 

 

கவிவதகவளயும், புதுவம மணம் கமழும் கட்டுவரகவளயும், ரசித்துச் சிொிக்கத்தக்க 

நவகச்சுவவகவளயும், தவளியிடுவதன்வழி வொசகர்கவள மகிழ்விக்க முடியும்.  

இதவன மனத்திற் தகொண்டு மொணவர்களுக்கொன பதிவு தசய்யப்பட்ட பயனீட்டொளர்கவளக் 
தகொண்ட மின்னிதழ் இவணயப்பக்கத்வத நொங்கள் வடிவவமத்ததொம். அதில் சிறுகவத, கவிவத, 

புவகப்படம், குறும்படம் முதலியன ஏற்றம் தசய்யப்பட்டு, அது குறித்த மொணவர்களின் 

கருத்துகவளப் பகிர்ந்து தகொள்ள வவக தசய்ததொம்.  

இதழ்கவளப் பயன்படுத்தும் வழிமுவறகள்:  

 எழுத்தறிதல் 
 உச்சொிப்புப் பயிற்சி 
 அயல்தமொழிகவள அவடயொளம் கொட்டுதல் 
 விமர்சனம் 

 

தமற்குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள் ஆரம்பக் கட்டத்தில் மொணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. 
மொணவர்கள் திறவமயுடன் மின்னிதவழ வடிவவமக்கும் திறன் தபற்ற பின், அவர்கள் தங்கள் 

குழுவிற்கொன மின்னிதவழ வடிவவமத்தனர். தங்கள் மின்னிதழில் தொங்கள் தசன்று வந்த கற்றல் 
பயணம், சமூக நடவடிக்வககவளத் தங்கள் குழுவினருடன் பகிர்ந்து தகொண்டனர். 

தன்முவனப்பு மிக்க திவரப்படப் பொடல்கவளயும் தொங்கள் கண்டு ரசித்த தரமொன நவகச்சுவவ 
கொட்சிகவளயும் தங்கள் மின்னிதழில் தரதவற்றம் தசய்தனர். திருக்குறள், பழதமொழி, கவிவதகள் 

ஆகியவற்வறயும் ஏற்றம் தசய்து தங்கள் தமொழி அறிவவ தமம்படுத்திக் தகொண்டனர். இதன் 
மூலம் தமிழ்தமொழி மீதொன அவர்களின் ஆர்வம் அதிகொித்ததுடன் மொணவர்கள் சுயமொகக் கற்கும் 
நிவலயும் உண்டொனது. தமலும், மொணவர்களிவடதய 21ஆம் நூற்றொண்டின் திறன்கவள 

உருவொக்கும் தபொருட்டுக் கீழ்வரும் நடவடிக்வககவள தமற்தகொண்தடொம். 

 

தசொல்வளப்தபருக்கம்:கவத அல்லது பனுவல்கவளக் தகொடுத்து அதில் சில தசொற்கவள மட்டும் 
அடிக்தகொட்டிட்டு அவற்றுக்கொன தபொருவளக் கண்டுபிடிக்கச் தசொன்தனொம். இவணயத்தில் 
ஏற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ள அகரொதிகவளப் பயன்படுத்தியும் தசொல்லிற்கொன தபொருட்கவளக் 
கண்டுபிடிக்க மொணவர்கவள ஊக்குவித்ததொம். இச்தசயல்முவற மொணவர்களின் தசொல்வளப் 
தபருக்கத்திற்குப் தபொிதும் உதவியது. தமலும், மொணவர்கள் சுயமொக இவணயத்தின் 
வொயிலொகதவ தசொற்தபொருட்கவளக் கண்டறியவும் உதவியது. 

 
இலக்கண அறிவவ வளர்த்தல்:இவணயப் பக்கத்தில் ஏற்றம் தசய்யப்பட்ட பனுவலில் எவவ 
உயிதரழுத்து, தமய்தயழுத்து,உயிர்தமய்தயழுத்து, வல்லினம், தமல்லினம், இவடயினம், குறில், 
தநடில் தசொற்கள் எனக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சியும் வழங்கிதனொம். அதன் பின்னர், 
உவவமத்ததொடர், தசொற்புணர்ச்சி,மரபுத்ததொடர், இவணதமொழிகள் ஆகியவற்வறக் 
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ஆனொல், இன்வறய கொலக்கட்டத்தில் பணியிலும் வொழ்விலும் சிறப்புற மொணவர்கள் 

இந்த மூன்று ‘ஆர்’கதளொடு தவறு திறன்கவளயும் தபற்றிருக்கதவண்டும். அவவ 

நொன்கு‘சி’(C)க்கள் என்றவழக்கப்படுகின்றன.  

 Creativity - பவடப்பொக்கம் 
 Critical Thinking - நுண்ணொய்வுச் சிந்தவன 

 Communication - கருத்துப்பொிமொற்றம் 

 Collaboration - உடனிவணந்து பணியொற்றுதல் 

மொணவர்கவளக்தகொண்தடொ மொணவர்களும் ஆசிொியர்களும் இவணந்ததொ ஓர் இவணய 
இதவழ உருவொக்குவதன் மூலம், தமற்குறிப்பிட்ட மூன்று ‘ஆர்’,21ஆம் நூற்றொண்டின் 
ததவவகளொன நொன்கு ’சி’ ஆகியவற்வற நிவறவுதசய்ய முடியும். 

 
கொண்பவர் கண்கவளக் கவர்ந்திழுத்துப் படிக்கத் தூண்டுவதொக இதழ் இருக்கதவண்டும். 

அததொடு, கூறுகின்ற கருத்துகளொலும் முவறயொலும் வொசகவர ஈர்த்து, அவொிடம் ததளிவவ 

ஏற்படுத்திச் தசயற்படவும் தூண்டும். இத்தவகய மொற்றத்வத மொணவர்களிடம் ஏற்படுத்த 
தவண்டும் என்ற எண்ணத்தொலும் மொணவர்களுக்குக் கணினியிலும் கன்னித்தமிழ் 
ஆட்சிபுொிவவத உணர்த்ததவண்டும் என்பதொலும் நொங்கள் மின்னிதழ் ஒன்வறவடிவவமத்ததொம். 

 

மின்னிதழ் என்றொல் என்ன? 

 

மின்னிதழ் (online magazine)என்பது இவணயத் ததொழில்நுட்பங்கவளப் பயன்படுத்தி, 

வவலத்தளம் ஒன்றில் பதிதவற்றப்பட்ட தகொப்பு வடிவத்திதலொ வவலப்பக்க வடிவத்திதலொ 
இருக்கும் ஒருவவகப் பத்திொிவக எனலொம். 

 

இதழ்களின்பயன்-அறிவித்தல், அறிவுறுத்தல், மகிழ்வித்தல், வொணிகம் தசய்தல் 

ஆகியன. இவற்றுள் மொணவர்களுக்கு நொங்கள் ஆரம்பத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது 
அறிவுறுத்தலும் மகிழ்வித்தலும் ஆகும். 

 

(i) அறிவுறுத்தல்: இதழ்கள் தசய்திகவள தவளியிடுவததொடு ததவவயொன 

விவரங்கவளயும் வழங்கி மக்கவளச் சிந்திக்கச் தசய்யதவண்டும். இது இதழ்கள் 
தசய்யதவண்டிய ஒரு கல்விப் பணியொகும். 

(ii) மகிழ்வித்தல்: இதழ்களின் மற்தறொரு பணி, வொசகர்கள் தசொர்ந்து விடொமலிருக்க 

அவர்கவள உற்சொகமூட்டிமகிழ்விப்பதொகும். இதழ்களில் கண்வணக் கவரும் வண்ண 
ஓவியங்கவளயும், கருத்வதக் கவரும் சிறுகவதகவளயும். உணர்விவனத் தூண்டும் 

 

 

கவிவதகவளயும், புதுவம மணம் கமழும் கட்டுவரகவளயும், ரசித்துச் சிொிக்கத்தக்க 

நவகச்சுவவகவளயும், தவளியிடுவதன்வழி வொசகர்கவள மகிழ்விக்க முடியும்.  

இதவன மனத்திற் தகொண்டு மொணவர்களுக்கொன பதிவு தசய்யப்பட்ட பயனீட்டொளர்கவளக் 
தகொண்ட மின்னிதழ் இவணயப்பக்கத்வத நொங்கள் வடிவவமத்ததொம். அதில் சிறுகவத, கவிவத, 

புவகப்படம், குறும்படம் முதலியன ஏற்றம் தசய்யப்பட்டு, அது குறித்த மொணவர்களின் 

கருத்துகவளப் பகிர்ந்து தகொள்ள வவக தசய்ததொம்.  

இதழ்கவளப் பயன்படுத்தும் வழிமுவறகள்:  

 எழுத்தறிதல் 
 உச்சொிப்புப் பயிற்சி 
 அயல்தமொழிகவள அவடயொளம் கொட்டுதல் 
 விமர்சனம் 

 

தமற்குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள் ஆரம்பக் கட்டத்தில் மொணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. 
மொணவர்கள் திறவமயுடன் மின்னிதவழ வடிவவமக்கும் திறன் தபற்ற பின், அவர்கள் தங்கள் 

குழுவிற்கொன மின்னிதவழ வடிவவமத்தனர். தங்கள் மின்னிதழில் தொங்கள் தசன்று வந்த கற்றல் 
பயணம், சமூக நடவடிக்வககவளத் தங்கள் குழுவினருடன் பகிர்ந்து தகொண்டனர். 

தன்முவனப்பு மிக்க திவரப்படப் பொடல்கவளயும் தொங்கள் கண்டு ரசித்த தரமொன நவகச்சுவவ 
கொட்சிகவளயும் தங்கள் மின்னிதழில் தரதவற்றம் தசய்தனர். திருக்குறள், பழதமொழி, கவிவதகள் 

ஆகியவற்வறயும் ஏற்றம் தசய்து தங்கள் தமொழி அறிவவ தமம்படுத்திக் தகொண்டனர். இதன் 
மூலம் தமிழ்தமொழி மீதொன அவர்களின் ஆர்வம் அதிகொித்ததுடன் மொணவர்கள் சுயமொகக் கற்கும் 
நிவலயும் உண்டொனது. தமலும், மொணவர்களிவடதய 21ஆம் நூற்றொண்டின் திறன்கவள 

உருவொக்கும் தபொருட்டுக் கீழ்வரும் நடவடிக்வககவள தமற்தகொண்தடொம். 

 

தசொல்வளப்தபருக்கம்:கவத அல்லது பனுவல்கவளக் தகொடுத்து அதில் சில தசொற்கவள மட்டும் 
அடிக்தகொட்டிட்டு அவற்றுக்கொன தபொருவளக் கண்டுபிடிக்கச் தசொன்தனொம். இவணயத்தில் 
ஏற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ள அகரொதிகவளப் பயன்படுத்தியும் தசொல்லிற்கொன தபொருட்கவளக் 
கண்டுபிடிக்க மொணவர்கவள ஊக்குவித்ததொம். இச்தசயல்முவற மொணவர்களின் தசொல்வளப் 
தபருக்கத்திற்குப் தபொிதும் உதவியது. தமலும், மொணவர்கள் சுயமொக இவணயத்தின் 
வொயிலொகதவ தசொற்தபொருட்கவளக் கண்டறியவும் உதவியது. 

 
இலக்கண அறிவவ வளர்த்தல்:இவணயப் பக்கத்தில் ஏற்றம் தசய்யப்பட்ட பனுவலில் எவவ 
உயிதரழுத்து, தமய்தயழுத்து,உயிர்தமய்தயழுத்து, வல்லினம், தமல்லினம், இவடயினம், குறில், 
தநடில் தசொற்கள் எனக் கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சியும் வழங்கிதனொம். அதன் பின்னர், 
உவவமத்ததொடர், தசொற்புணர்ச்சி,மரபுத்ததொடர், இவணதமொழிகள் ஆகியவற்வறக் 
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கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டன. தமலும், பனுவலிலுள்ள தவற்றுவம உருபுகவள 
நீக்கிவிட்டு மொணவர்கவளப் தபொருத்தமொன தவற்றுவம உருபுகவளத் தட்டச்சுச் 
தசய்யும்படிக்கூறிதனொம். இதனொல் மொணவர்கள் இலக்கணப் பொடத்வத விருப்பமுடன் கற்கத் 
ததொடங்கினர். 

குறும்படம் தயொொித்தல்: மொணவர்கள் தகொடுக்கப்பட்ட தவலப்பிற்கு ஏற்ப முதலில் கவதவய 
வடிவவமத்தனர். அதன் பிறகு, அதற்தகற்ற வசனங்கவளத் தட்டச்சுச் தசய்து தங்கள் 
குழுவினொின் ஆதலொசவனவயக் தகட்டறிந்தனர். பின்னர், தொங்கதள நடித்து குறும்படம் 
ஒன்வற உருவொக்கித் தங்கள் மின்னிதழிலில் ஏற்றம் தசய்தனர். அக்குறும்படம் குறித்து மற்ற 
குழுவினர் தங்கள் கருத்துகவளப் பகிர்ந்து தகொண்டனர்.  

பொடல் இயற்றுதல்: மொணவர்கள் தகொடுக்கப்பட்ட கருப்தபொருவள ஒட்டி கவிவத ஒன்வற 
இயற்றி தங்கள் மின்னிதழில் ஏற்றம் தசய்தனர். அதன் பின்னர் குழுவினொின் கருத்துகவளத் 
திரட்டினர். கவிவதக்தகற்ற இவசவயத் ததர்ந்ததடுத்து தொங்கதள பொடி அதவனயும் தங்கள் 
மின்னிதழில் தரதவற்றம் தசய்தனர். 

தமற்கூறிய நடவடிக்வகயின் வழி மொணவர்கள் பவடப்பொக்கம், நுண்ணொய்வுச் சிந்தவன, 
கருத்துப் பொிமொற்றம், உடனிவணந்து பணியொற்றுதல் ஆகிய திறன்கவள வளர்த்துக் 
தகொண்டனர் என்று கூறினொல் அது மிவகயன்று. 
  

 

 

மொணவர்களுக்கொக நொங்கள் உருவொக்கிய மின்னிதழ் 

மொணவர்கள் உருவொக்கிய மின்னிதழ் 
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கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டன. தமலும், பனுவலிலுள்ள தவற்றுவம உருபுகவள 
நீக்கிவிட்டு மொணவர்கவளப் தபொருத்தமொன தவற்றுவம உருபுகவளத் தட்டச்சுச் 
தசய்யும்படிக்கூறிதனொம். இதனொல் மொணவர்கள் இலக்கணப் பொடத்வத விருப்பமுடன் கற்கத் 
ததொடங்கினர். 

குறும்படம் தயொொித்தல்: மொணவர்கள் தகொடுக்கப்பட்ட தவலப்பிற்கு ஏற்ப முதலில் கவதவய 
வடிவவமத்தனர். அதன் பிறகு, அதற்தகற்ற வசனங்கவளத் தட்டச்சுச் தசய்து தங்கள் 
குழுவினொின் ஆதலொசவனவயக் தகட்டறிந்தனர். பின்னர், தொங்கதள நடித்து குறும்படம் 
ஒன்வற உருவொக்கித் தங்கள் மின்னிதழிலில் ஏற்றம் தசய்தனர். அக்குறும்படம் குறித்து மற்ற 
குழுவினர் தங்கள் கருத்துகவளப் பகிர்ந்து தகொண்டனர்.  

பொடல் இயற்றுதல்: மொணவர்கள் தகொடுக்கப்பட்ட கருப்தபொருவள ஒட்டி கவிவத ஒன்வற 
இயற்றி தங்கள் மின்னிதழில் ஏற்றம் தசய்தனர். அதன் பின்னர் குழுவினொின் கருத்துகவளத் 
திரட்டினர். கவிவதக்தகற்ற இவசவயத் ததர்ந்ததடுத்து தொங்கதள பொடி அதவனயும் தங்கள் 
மின்னிதழில் தரதவற்றம் தசய்தனர். 

தமற்கூறிய நடவடிக்வகயின் வழி மொணவர்கள் பவடப்பொக்கம், நுண்ணொய்வுச் சிந்தவன, 
கருத்துப் பொிமொற்றம், உடனிவணந்து பணியொற்றுதல் ஆகிய திறன்கவள வளர்த்துக் 
தகொண்டனர் என்று கூறினொல் அது மிவகயன்று. 
  

 

 

மொணவர்களுக்கொக நொங்கள் உருவொக்கிய மின்னிதழ் 

மொணவர்கள் உருவொக்கிய மின்னிதழ் 
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பொிந்துவரகள்: 

 மொணவர்கள் மின்னிதவழத் ததொடங்குவதற்குமுன் அவர்களுக்குப் தபொதுமொன அளவு 
தமிழ்த் தட்டச்சுப் பயிற்சிவயக் தகொடுக்கதவண்டும். 

 மின்னிதவழத் ததர்வு தநொக்கில் நடத்தொமல், மொணவர்களின் இலக்கிய 

ஆர்வத்வதயும்தமொழியொற்றவலயும் தமம்படுத்தும் விதமொக நடத்தலொம். 
 மொணவர்களின் கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப ஆசிொியர்கள் மின்னிதழ்களில் பயிற்சிகவள 

வழங்கலொம். 
துவண நூல்கள்: 

1. இதழியல் கவல – டொக்டர் மொ.பொ.குருசொமி 

குரு-தததமொழி, தொயன்பகம், ஆறொவது ததரு, ஏ.தக.எம்.ஜி.நகர், திண்டுக்கல் -624001, 

பதிப்பு – புத்தொக்கம் தபற்ற பதினொறொம் பதிப்பு 

2. எல்லொம் தரும் இதழியல் – ம.தலனின், வொனவில் புத்தகொலயம். 

29(7/3)‘E’ பிளொக், முதல் தளம், தமட்லி சொவல, தி.நகல், தசன்வன 600017 

பதிப்பு 2006 டிசம்பர். 
3. பொரதிதொசன் கவிவதகள்– புரட்சிக் கவிஞர்பொதவந்தர்பொரதிதொசன் 

ஸ்ரீ இந்து பப்பளிதகஷன்ஸ்,2,முத்துக் கிருஷ்ணன் ததரு, த.வப.எண். 

1040,பொண்டிபஸொர், தியொகரொய நகர், தசன்வன - 600017  

மூன்றொம் பதிப்பு – ஆகஸ்டு 1993 

4. திரு மொலன் உவர (விொிவுவரக் குறிப்தபடு) 

நன்றி: 

கூகுள் இவணயத்தளம் 

  

 

 

கணினி மற்றும் இவணயத்வதப் பயன்படுத்திக்  கற்றவல 
தமருகூட்டுதலும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய வளர்த்தலும்  - 

ஒரு பொர்வவ. 

பவடப்பொளர்: 

திரு கு. உத்தமன். MA.,M.Ed.,M.Phil., 
தமிழ்தமொழி ஒருங்கிவணப்பொளர், 

இரொஃபிள்ஸ் தபண்கள் உயர்நிவலப்பள்ளி,சிங்கப்பூர். 
 

அறிமுகம்  

சிங்கப்பூொில் இரொஃபிி்ள்ஸ் தபண்கள் பள்ளியில் 2012 இல் உயர்நிவல ஒன்றில் ஒவ்தவொரு 
மொணவருக்கும் ஒரு தசொந்த மடிக்கணினி எனும் திட்டம் அறிமுகம் கண்டது. அதவனத் 
ததொடர்ந்து  கல்வித் திட்டத்தில்தகவல் ததொழில் நுட்பம் நன்கு திட்டமிட்டுக் கற்றல் கற்பித்தலில் 
ஒருங்கிவணக்கப்பட்டது.  அத்துடன் பின்வரும்கற்றல் அவடவுநிவலகள் இலக்குகளொக 
வவரயறுத்துச் தசொல்லப்பட்டுள்ளன.  

 

 மின்னியல் யுகத்தில் துடிப்பொன , நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனயுள்ள, தபொறுப்பொன 
குடிமக்களொக இருத்தல் 

 கற்றவல தமம்படுத்தும் தநொக்கத்துடன் மின்னியல் வளங்கவளப் பயன்படுத்துதல்  
 கற்றலில் சுய இலக்குகவளக் தகொண்டிருப்பததொடு திறன்கவளக் கண்டறிந்து 

வளர்ப்பதற்கொகச் தசயல்படுதல்  
 பள்ளியிலும் பள்ளிக்கு தவளியிலும் உள்ள மின்னியல் சமூகத்ததொடு ஒன்றிவணதல்  

 

எனதவ, தமற்கண்ட இலக்குகவள முன்னிறுத்தி உயர் தமிழ் பயிலும் மொணவியர்களின்  
கற்றவல தமருகூட்டவும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய வளர்க்கவும்  தமிழ்க் கற்றல் 
கற்பித்தலில்பின்பற்றப்பட்ட உத்திகவளப்   பகிர்ந்துதகொள்ளுதல் கட்டுவரயின் தநொக்கம் 
ஆகும். இக்கட்டுவரயில் குறிப்பிடப்படுகின்ற நடவடிக்வககள்  யொவும் ஒரு வகுப்பினர்க்கு 
மட்டுதம  நடத்தப்பட்டவவ அல்ல. தவவ்தவறு கொலக்கட்டத்தில் தவவ்தவறு நிவல 
வகுப்பினர்க்கு நடத்தப்பட்டவவ ஆகும். அதுமட்டுமல்லொது, மொணவியர் தம் பவடப்புகவளப் 
பதிதவற்றம் தசய்ய ஒவ்தவொரு வகுப்புக்கும் எட்தமொதடொ இவணயத்தளத்தில் கணக்குகள் 
திறக்கப்பட்டன. அங்குத்தொன் அவர்கள் தம் பணிகவளச் தசய்தனர்; தசய்துவருகின்றனர்.  

“இருவழிக் கருத்துப் பொிமொற்றத்திற்குொிய தபொருளடக்கம், தனியொள் பணிகள், 

மொணவர்களின் ததவவகளுக்தகற்ற தவறுபட்ட வளங்கவளயும் நடவடிக்வகவளயும் 



161

14th Tamil Internet 2015, Singapore - Conference Papers
 

 

பொிந்துவரகள்: 

 மொணவர்கள் மின்னிதவழத் ததொடங்குவதற்குமுன் அவர்களுக்குப் தபொதுமொன அளவு 
தமிழ்த் தட்டச்சுப் பயிற்சிவயக் தகொடுக்கதவண்டும். 

 மின்னிதவழத் ததர்வு தநொக்கில் நடத்தொமல், மொணவர்களின் இலக்கிய 

ஆர்வத்வதயும்தமொழியொற்றவலயும் தமம்படுத்தும் விதமொக நடத்தலொம். 
 மொணவர்களின் கற்றல் திறனுக்கு ஏற்ப ஆசிொியர்கள் மின்னிதழ்களில் பயிற்சிகவள 

வழங்கலொம். 
துவண நூல்கள்: 

1. இதழியல் கவல – டொக்டர் மொ.பொ.குருசொமி 

குரு-தததமொழி, தொயன்பகம், ஆறொவது ததரு, ஏ.தக.எம்.ஜி.நகர், திண்டுக்கல் -624001, 

பதிப்பு – புத்தொக்கம் தபற்ற பதினொறொம் பதிப்பு 

2. எல்லொம் தரும் இதழியல் – ம.தலனின், வொனவில் புத்தகொலயம். 

29(7/3)‘E’ பிளொக், முதல் தளம், தமட்லி சொவல, தி.நகல், தசன்வன 600017 

பதிப்பு 2006 டிசம்பர். 
3. பொரதிதொசன் கவிவதகள்– புரட்சிக் கவிஞர்பொதவந்தர்பொரதிதொசன் 

ஸ்ரீ இந்து பப்பளிதகஷன்ஸ்,2,முத்துக் கிருஷ்ணன் ததரு, த.வப.எண். 

1040,பொண்டிபஸொர், தியொகரொய நகர், தசன்வன - 600017  

மூன்றொம் பதிப்பு – ஆகஸ்டு 1993 

4. திரு மொலன் உவர (விொிவுவரக் குறிப்தபடு) 

நன்றி: 

கூகுள் இவணயத்தளம் 

  

 

 

கணினி மற்றும் இவணயத்வதப் பயன்படுத்திக்  கற்றவல 
தமருகூட்டுதலும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய வளர்த்தலும்  - 

ஒரு பொர்வவ. 

பவடப்பொளர்: 

திரு கு. உத்தமன். MA.,M.Ed.,M.Phil., 
தமிழ்தமொழி ஒருங்கிவணப்பொளர், 

இரொஃபிள்ஸ் தபண்கள் உயர்நிவலப்பள்ளி,சிங்கப்பூர். 
 

அறிமுகம்  

சிங்கப்பூொில் இரொஃபிி்ள்ஸ் தபண்கள் பள்ளியில் 2012 இல் உயர்நிவல ஒன்றில் ஒவ்தவொரு 
மொணவருக்கும் ஒரு தசொந்த மடிக்கணினி எனும் திட்டம் அறிமுகம் கண்டது. அதவனத் 
ததொடர்ந்து  கல்வித் திட்டத்தில்தகவல் ததொழில் நுட்பம் நன்கு திட்டமிட்டுக் கற்றல் கற்பித்தலில் 
ஒருங்கிவணக்கப்பட்டது.  அத்துடன் பின்வரும்கற்றல் அவடவுநிவலகள் இலக்குகளொக 
வவரயறுத்துச் தசொல்லப்பட்டுள்ளன.  

 

 மின்னியல் யுகத்தில் துடிப்பொன , நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனயுள்ள, தபொறுப்பொன 
குடிமக்களொக இருத்தல் 

 கற்றவல தமம்படுத்தும் தநொக்கத்துடன் மின்னியல் வளங்கவளப் பயன்படுத்துதல்  
 கற்றலில் சுய இலக்குகவளக் தகொண்டிருப்பததொடு திறன்கவளக் கண்டறிந்து 

வளர்ப்பதற்கொகச் தசயல்படுதல்  
 பள்ளியிலும் பள்ளிக்கு தவளியிலும் உள்ள மின்னியல் சமூகத்ததொடு ஒன்றிவணதல்  

 

எனதவ, தமற்கண்ட இலக்குகவள முன்னிறுத்தி உயர் தமிழ் பயிலும் மொணவியர்களின்  
கற்றவல தமருகூட்டவும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய வளர்க்கவும்  தமிழ்க் கற்றல் 
கற்பித்தலில்பின்பற்றப்பட்ட உத்திகவளப்   பகிர்ந்துதகொள்ளுதல் கட்டுவரயின் தநொக்கம் 
ஆகும். இக்கட்டுவரயில் குறிப்பிடப்படுகின்ற நடவடிக்வககள்  யொவும் ஒரு வகுப்பினர்க்கு 
மட்டுதம  நடத்தப்பட்டவவ அல்ல. தவவ்தவறு கொலக்கட்டத்தில் தவவ்தவறு நிவல 
வகுப்பினர்க்கு நடத்தப்பட்டவவ ஆகும். அதுமட்டுமல்லொது, மொணவியர் தம் பவடப்புகவளப் 
பதிதவற்றம் தசய்ய ஒவ்தவொரு வகுப்புக்கும் எட்தமொதடொ இவணயத்தளத்தில் கணக்குகள் 
திறக்கப்பட்டன. அங்குத்தொன் அவர்கள் தம் பணிகவளச் தசய்தனர்; தசய்துவருகின்றனர்.  

“இருவழிக் கருத்துப் பொிமொற்றத்திற்குொிய தபொருளடக்கம், தனியொள் பணிகள், 

மொணவர்களின் ததவவகளுக்தகற்ற தவறுபட்ட வளங்கவளயும் நடவடிக்வகவளயும் 
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வழங்குதல் தபொன்ற புதிய வொய்ப்புகவளத் ததொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது. 4 

இவ்வடிப்பவடயில் உயர் தமிழ் பயிலும் மீத்திறன் மிக்க மொணவியர்க்குத் தமிழ்க் கற்பித்தவல 
தமற்தகொள்ளக் கணினியும் இவணயமும்  எவ்வொதறல்லொம் ஆக்ககரமொகப் 
பயன்படுத்திக்தகொள்ளப்பட்டது  என விொிவொகக் கொண்தபொம்.  

மின்னஞ்சல் எழுதுதல்: 

 சிங்கப்பூர்த் தொய்தமொழிக் கல்வியில் மின்னஞ்சல் எழுதுதல் என்பது பொடத்திட்டத்திலும் 
ததர்விலும் முக்கிய இடம்தபறுகிறது. எனதவ, மின்னஞ்சல் எழுதிப் பழகச் சில  பயிற்சிகள் 
இவணயத்தில் வழங்கப்பட்டன. உயர்நிவல இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆகிய இரு நிவலகளில் 
பயிலும் மொணவியர் இத்தவகய பயிற்சிகவளச் தசய்து பதிதவற்றம் தசய்து 
வவத்திருக்கின்றனர். இந்நடவடிக்வகயொனது தசய்தித்தொளில் பிரசுரமொகியுள்ள தசய்திகவள 
அடிப்பவடயொக வவத்துக்தகொண்டு தசய்யப்பட்டவவ ஆகும். அதொவது தனிநபர் எவதரனும் 
ஆற்றிய நற்தசயவலப் பொரொட்டி அவருக்கு நன்றி ததொிவித்து மின்னஞ்சல் அனுப்பும் 
வவகயிலும், அரசொங்கம் அல்லது அவமப்புகள் அமுல்படுத்திய, அமுல்படுத்தவிருக்கும்  மக்கள் 
நலத்திட்டத்தின்  பயன்கவள உணர்ந்து  அத்தவகய திி்ட்டங்கவள வரதவற்று மின்னஞ்சல் 
அனுப்பும் வவகயிலும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. ‘ஊடகங்களில் தபறப்படும் தகவல்கள், 
தசய்திகள் ஆகியவற்றின் தநொக்கம், தொக்கம், விவளவு ஆகியவற்வறச் சீர்தூக்கிப் பொர்த்து 
அவற்றின் பயன்பொட்வடப் பற்றிச் சிந்தித்தல்’5  என்பது 21  ஆம் நூற்றொண்டுத்  திறன்களுள் 

ஒன்றொகப் பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இங்கு ஒப்புதநொக்கத் தக்கது. 

( கொண்க : பிற்தசர்க்வக )  

கருத்துவரத்தல்: 

நொளிதழில் இடம்தபற்றிருக்கும் தசய்தி குறித்ததொ நிகழ்வு குறித்ததொ தமது  
உடன்பொடொன எண்ணங்கவளதயொ மொறுபட்ட கருத்துக்கவளதயொ தட்டச்சுச் தசய்து 
பதிதவற்றம் தசய்ய வழிகொட்டப்பட்டனர். ஏன் உடன்படுகிதறன், எதனொல் மறுக்கிதறன் என்று 
கொரண கொொியங்கதளொடு ததொடர்புபடுத்திச் சிந்தித்துக் கூற அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

தவிர, கவதகவள ஒட்டியும் மொணவியர் கருத்துவரக்கும் நடவடிக்வக 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது.  உதொரணமொக, இவணயத்தில் மனுநீதிச்தசொழன் கவதவய வொசித்த 
பின்பு, மன்னனது நிவலயிலிருந்தும், இளவரசனது நிவலயிலிருந்தும் தத்தம் நிவலப்பொட்வட 
நன்றொக தவளிப்படுத்தியிருந்தனர். அத்ததொடவமயொது ஒருவரது நிவலப்பொட்வட அடுத்தவர் 
விமர்சிப்பதிலும், ஒருவரது வொதத்துக்குப் பதில் தகொடுத்துத் தம் வொதத்வத நிவலநொட்டுவதிலும் 
மொணவியொின் திறன் நன்கு தவளிப்பட்டது.  எனதவ,  இந்நடவடிக்வககள்  மொணவர்கள் தம் 
சிந்தவனவயத் தூண்டவும் விொிவுபடுத்தவும்  வொய்ப்பொக அவமந்தன எனலொம்.        

                                                           
42010 தொய்தமொழிகள் மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்வக 
5தமிழ்தமொழிப்பொடத்திட்டம் 2011 உயர்நிவல 

 

 

தமற்கூறப்பட்ட மின்னஞ்சல் எழுதும் பயிற்சியும்கருத்துவரக்கும் நடவடிக்வகயும் 
மின்னியல் யுகத்தில் துடிப்பொன, நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனயுள்ள, தபொறுப்பொன குடிமகன்களொக 
இருத்தல் என்னும் இலக்வக அவடயதமற்தகொண்ட முயற்சிகள்எனில் அது மிவகயொகொது.  

யூடியூப்  வளங்கவளப் பயன்படுத்தல்: 

யூடியூப் வளங்கள் பல்தவறு தகொணங்களில் தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தலில் 
ஒருங்கிவணக்கப்பட்டன.  பொடப்தபொருவள மொணவர்க்கு அறிமுகப்படுத்தும் வவகயில் 
ஒளிக்கொட்சிகவளப் பயன்படுத்திக்தகொள்வது ஒரு வழி.  அவ்வவகயில்  வொழ்க்வகத் திறன்கள் - 
தவலவமத்துவம் என்ற பொடத்வதக் கற்பிக்கப் புகுமுன் அறிமுக நடவடிக்வகயொக,  
ஆர்வமூட்டும் நடவடிக்வகயொகஓர் ஒளிக்கொட்சி பயன்படுத்திக்தகொள்ளப்பட்டது. 
அக்கொட்சிவயக் கொண்பித்த பின், பின்வரும் தகள்விகவளக் தகட்டு மொணவதரொடு 
கலந்துவரயொடப்பட்டது.  

1. ஒரு குழுவுக்குத் தவலவரொக இருப்பவர் எப்படி நடந்துதகொள்ள தவண்டும்? 
2. அவர் என்தனன்ன இயல்புகவளக் தகொண்டிருக்க தவண்டும்? 

 
அடுத்து மரபும் பண்பொடும் - இதிகொசங்களில் விழுமியங்கள் எனும் கருப்தபொருளில், 

கர்ணன் பற்றிய பொடத்வதக் கற்பிக்வகயில் அறிமுக நடவடிக்வகயொக இவணயத்திலிருந்து 
திவரப்படக்கொட்சிகவளக் கொண்பித்துப் பின்னர், வொசிப்பு தமற்தகொள்ளப்பட்டது. இறுதியில் 
கதொபொத்திரங்களின் தசயல்பொடுகள் ததொடர்பில் மொணவியர் தமதுகண்தணொட்டத்வத 
எட்தமொதடொ பக்கத்தில் பதிவு தசய்ய  அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லொமல் ஒவ்தவொரு 
குழுவும் மற்தறொரு குழுவின் கண்தணொட்டம் குறித்துக் கருத்துவரக்கவும் அறிவறுத்தப்பட்டது. 

இதுதவிர, சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புக் குறித்த பொடப்பனுவவலக் கற்பிக்வகயில் கவிஞர் 

வவரமுத்து எழுதிய மரம் எனும் கவிவதயின் உள்ளடக்கம் பொடக்கருப்தபொருதளொடு 
ததொடர்புவடயதொக இருக்கிறதொலும், வகுப்பில் உள்தளொர் மீத்திறன் மிக்கவர் என்பதொலும், 

அக்கவிவதவய வொசித்துப் தபொருள் கூறிக் கற்பிக்கப்பட்டது. பின்னர், கவிஞதர 

அக்கவிவதவய உணர்ச்சி  பூர்வமொக  வொசிக்கும் ஒளிக்கொட்சி இவணயத்திலிருந்து 
கொண்பிக்கப்பட்டது. அவதத் ததொடர்ந்து மொணவொின் புொிந்துணர்வவச் 

தசொதித்தறிந்துதகொள்ளும் தநொக்கில் மூன்று தகள்விகள் தகொடுக்கப்பட்டன.  ஏததனும் ஒரு 

வினொவுக்கு மட்டும் சிறுதொளில் பதிவல எழுதி வகுப்பில் ஒட்டும்படி கூறப்பட்டது. 

மொணவர்க்குக் தகொடுக்கப்பட்ட வினொக்கள் பின்வருமொறு: 

1. கவிஞர் வவரமுத்துவின் கவிவத மூலம் என்ன ததொிந்துதகொண்டீர்கள் ?  
2. என்ன புொிந்துதகொண்டீர்கள்? 
3. அவர் எவத வலியுறுத்துகிறொர் ? 
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வழங்குதல் தபொன்ற புதிய வொய்ப்புகவளத் ததொழில்நுட்பம் ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளது. 4 

இவ்வடிப்பவடயில் உயர் தமிழ் பயிலும் மீத்திறன் மிக்க மொணவியர்க்குத் தமிழ்க் கற்பித்தவல 
தமற்தகொள்ளக் கணினியும் இவணயமும்  எவ்வொதறல்லொம் ஆக்ககரமொகப் 
பயன்படுத்திக்தகொள்ளப்பட்டது  என விொிவொகக் கொண்தபொம்.  

மின்னஞ்சல் எழுதுதல்: 

 சிங்கப்பூர்த் தொய்தமொழிக் கல்வியில் மின்னஞ்சல் எழுதுதல் என்பது பொடத்திட்டத்திலும் 
ததர்விலும் முக்கிய இடம்தபறுகிறது. எனதவ, மின்னஞ்சல் எழுதிப் பழகச் சில  பயிற்சிகள் 
இவணயத்தில் வழங்கப்பட்டன. உயர்நிவல இரண்டு மற்றும் மூன்று ஆகிய இரு நிவலகளில் 
பயிலும் மொணவியர் இத்தவகய பயிற்சிகவளச் தசய்து பதிதவற்றம் தசய்து 
வவத்திருக்கின்றனர். இந்நடவடிக்வகயொனது தசய்தித்தொளில் பிரசுரமொகியுள்ள தசய்திகவள 
அடிப்பவடயொக வவத்துக்தகொண்டு தசய்யப்பட்டவவ ஆகும். அதொவது தனிநபர் எவதரனும் 
ஆற்றிய நற்தசயவலப் பொரொட்டி அவருக்கு நன்றி ததொிவித்து மின்னஞ்சல் அனுப்பும் 
வவகயிலும், அரசொங்கம் அல்லது அவமப்புகள் அமுல்படுத்திய, அமுல்படுத்தவிருக்கும்  மக்கள் 
நலத்திட்டத்தின்  பயன்கவள உணர்ந்து  அத்தவகய திி்ட்டங்கவள வரதவற்று மின்னஞ்சல் 
அனுப்பும் வவகயிலும் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. ‘ஊடகங்களில் தபறப்படும் தகவல்கள், 
தசய்திகள் ஆகியவற்றின் தநொக்கம், தொக்கம், விவளவு ஆகியவற்வறச் சீர்தூக்கிப் பொர்த்து 
அவற்றின் பயன்பொட்வடப் பற்றிச் சிந்தித்தல்’5  என்பது 21  ஆம் நூற்றொண்டுத்  திறன்களுள் 

ஒன்றொகப் பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இங்கு ஒப்புதநொக்கத் தக்கது. 

( கொண்க : பிற்தசர்க்வக )  

கருத்துவரத்தல்: 

நொளிதழில் இடம்தபற்றிருக்கும் தசய்தி குறித்ததொ நிகழ்வு குறித்ததொ தமது  
உடன்பொடொன எண்ணங்கவளதயொ மொறுபட்ட கருத்துக்கவளதயொ தட்டச்சுச் தசய்து 
பதிதவற்றம் தசய்ய வழிகொட்டப்பட்டனர். ஏன் உடன்படுகிதறன், எதனொல் மறுக்கிதறன் என்று 
கொரண கொொியங்கதளொடு ததொடர்புபடுத்திச் சிந்தித்துக் கூற அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

தவிர, கவதகவள ஒட்டியும் மொணவியர் கருத்துவரக்கும் நடவடிக்வக 
தமற்தகொள்ளப்பட்டது.  உதொரணமொக, இவணயத்தில் மனுநீதிச்தசொழன் கவதவய வொசித்த 
பின்பு, மன்னனது நிவலயிலிருந்தும், இளவரசனது நிவலயிலிருந்தும் தத்தம் நிவலப்பொட்வட 
நன்றொக தவளிப்படுத்தியிருந்தனர். அத்ததொடவமயொது ஒருவரது நிவலப்பொட்வட அடுத்தவர் 
விமர்சிப்பதிலும், ஒருவரது வொதத்துக்குப் பதில் தகொடுத்துத் தம் வொதத்வத நிவலநொட்டுவதிலும் 
மொணவியொின் திறன் நன்கு தவளிப்பட்டது.  எனதவ,  இந்நடவடிக்வககள்  மொணவர்கள் தம் 
சிந்தவனவயத் தூண்டவும் விொிவுபடுத்தவும்  வொய்ப்பொக அவமந்தன எனலொம்.        

                                                           
42010 தொய்தமொழிகள் மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்வக 
5தமிழ்தமொழிப்பொடத்திட்டம் 2011 உயர்நிவல 

 

 

தமற்கூறப்பட்ட மின்னஞ்சல் எழுதும் பயிற்சியும்கருத்துவரக்கும் நடவடிக்வகயும் 
மின்னியல் யுகத்தில் துடிப்பொன, நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனயுள்ள, தபொறுப்பொன குடிமகன்களொக 
இருத்தல் என்னும் இலக்வக அவடயதமற்தகொண்ட முயற்சிகள்எனில் அது மிவகயொகொது.  

யூடியூப்  வளங்கவளப் பயன்படுத்தல்: 

யூடியூப் வளங்கள் பல்தவறு தகொணங்களில் தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தலில் 
ஒருங்கிவணக்கப்பட்டன.  பொடப்தபொருவள மொணவர்க்கு அறிமுகப்படுத்தும் வவகயில் 
ஒளிக்கொட்சிகவளப் பயன்படுத்திக்தகொள்வது ஒரு வழி.  அவ்வவகயில்  வொழ்க்வகத் திறன்கள் - 
தவலவமத்துவம் என்ற பொடத்வதக் கற்பிக்கப் புகுமுன் அறிமுக நடவடிக்வகயொக,  
ஆர்வமூட்டும் நடவடிக்வகயொகஓர் ஒளிக்கொட்சி பயன்படுத்திக்தகொள்ளப்பட்டது. 
அக்கொட்சிவயக் கொண்பித்த பின், பின்வரும் தகள்விகவளக் தகட்டு மொணவதரொடு 
கலந்துவரயொடப்பட்டது.  

1. ஒரு குழுவுக்குத் தவலவரொக இருப்பவர் எப்படி நடந்துதகொள்ள தவண்டும்? 
2. அவர் என்தனன்ன இயல்புகவளக் தகொண்டிருக்க தவண்டும்? 

 
அடுத்து மரபும் பண்பொடும் - இதிகொசங்களில் விழுமியங்கள் எனும் கருப்தபொருளில், 

கர்ணன் பற்றிய பொடத்வதக் கற்பிக்வகயில் அறிமுக நடவடிக்வகயொக இவணயத்திலிருந்து 
திவரப்படக்கொட்சிகவளக் கொண்பித்துப் பின்னர், வொசிப்பு தமற்தகொள்ளப்பட்டது. இறுதியில் 
கதொபொத்திரங்களின் தசயல்பொடுகள் ததொடர்பில் மொணவியர் தமதுகண்தணொட்டத்வத 
எட்தமொதடொ பக்கத்தில் பதிவு தசய்ய  அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லொமல் ஒவ்தவொரு 
குழுவும் மற்தறொரு குழுவின் கண்தணொட்டம் குறித்துக் கருத்துவரக்கவும் அறிவறுத்தப்பட்டது. 

இதுதவிர, சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்புக் குறித்த பொடப்பனுவவலக் கற்பிக்வகயில் கவிஞர் 

வவரமுத்து எழுதிய மரம் எனும் கவிவதயின் உள்ளடக்கம் பொடக்கருப்தபொருதளொடு 
ததொடர்புவடயதொக இருக்கிறதொலும், வகுப்பில் உள்தளொர் மீத்திறன் மிக்கவர் என்பதொலும், 

அக்கவிவதவய வொசித்துப் தபொருள் கூறிக் கற்பிக்கப்பட்டது. பின்னர், கவிஞதர 

அக்கவிவதவய உணர்ச்சி  பூர்வமொக  வொசிக்கும் ஒளிக்கொட்சி இவணயத்திலிருந்து 
கொண்பிக்கப்பட்டது. அவதத் ததொடர்ந்து மொணவொின் புொிந்துணர்வவச் 

தசொதித்தறிந்துதகொள்ளும் தநொக்கில் மூன்று தகள்விகள் தகொடுக்கப்பட்டன.  ஏததனும் ஒரு 

வினொவுக்கு மட்டும் சிறுதொளில் பதிவல எழுதி வகுப்பில் ஒட்டும்படி கூறப்பட்டது. 

மொணவர்க்குக் தகொடுக்கப்பட்ட வினொக்கள் பின்வருமொறு: 

1. கவிஞர் வவரமுத்துவின் கவிவத மூலம் என்ன ததொிந்துதகொண்டீர்கள் ?  
2. என்ன புொிந்துதகொண்டீர்கள்? 
3. அவர் எவத வலியுறுத்துகிறொர் ? 
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அடுத்ததொக யூடியூப்பில்  உள்ள ததொவலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகளுள் கற்பித்தலுக்குப் 
தபொருத்தமொன உவரயொடல் நிகழ்ச்சிகவளத் ததர்ந்ததடுத்துக் கொணச் தசய்து அவற்றில் சமூகப் 
பிரச்சிவனகள் ததொடர்பொகப் பொிமொறிக்தகொள்ளப்படும் கருத்துகள் குறித்த தமது பொர்வவகவள, 
கருத்துகவள தவளியிடமொணவியர்க்கு வழிகொட்டப்பட்டது. ஒருவர் தவளிப்படுத்திய கருத்துகள் 
மீது அடுத்தவர் தமது உடன்பொடொன கருத்வததயொ மறுப்பொன கருத்வததயொ கொரண 
கொொியங்கதளொடு  பதிதவற்றம் தசய்யவும் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.  இதன் வழி ஒரு  
பிரச்சிவனவய, ஒருகருத்வத மற்றவர்கள் எவ்வொறு தவறுபட்ட தகொணத்தில் பொர்க்கிறொர்கள் 
என்பவதப் புொிந்துதகொள்ளவும் வழி பிறந்தது.  

‘கண்தணொட்டம் என்பது எல்தலொொிடமும் இருந்தொலும் அது ஒவ்தவொருவருக்கும் 
தனிப்பட்டது.  தம்வமச் சுற்றி நடப்பவத அனுபவிப்பதும் 
உள்வொங்கிக்தகொள்வதும்ஒருவொிடமிருந்து மற்றவருக்கு தவறுபடுகிறது. உங்களுவடய 
கண்தணொட்டம் ததளிவு தபறுவதும் அடுத்தவருவடய கண்தணொட்டத்ததொடு தபொருந்துவதும் 
கண்தணொட்ட தவறுபொடுகவளக் கவனிப்பதும்தவற்றிகரமொன தகவல் பொிமொற்றத்துக்கு மிக 
முக்கியம்.’6 

கட்டுவர எழுதும் திறவன வளர்க்கும் வவகயிலும் யூடியூப்பில் இடம்தபற்ற 
கலந்துவரயொடல் நிகழ்ச்சிகவளக் கொணச் தசய்து  ததவவயொன கருத்துகவளப் தபற்றுக்  
கட்டுவர எழுத ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். உதொரணமொக, நீயொ நொனொ நிகழ்வில் மகிழ்ச்சி குறித்து 
இடம்தபற்றுள்ள கலந்துவரயொடவலப் பொர்த்துவிட்டு மகிழ்ச்சி எவதப் தபொருத்தது என்ற 
தவலப்பில் கட்டுவர எழுதினர். தவதறொரு வகுப்பினர்க்கு நீயொ நொனொ நிகழ்வில் 
இடம்தபற்றிருக்கும் தமிழர் அவடயொளங்கள், அழகியல் கூறுகள் ததொடர்பொன 
நிகழ்ச்சிகொண்பிக்கப்பட்டு அவற்வறக் குறித்துக்தகொள்ளவும், அக்கலந்துவரயொடலில் 
தசொல்லொமல் விடுபட்ட தமற்படிக் கூறுகவளக் குழுநிவலயில் கண்டறிந்து தட்டச்சு தசய்யவும் 
தசொல்லப்பட்டது. இந்நடவடிக்வக வழித் தமிழர்களின் பொரம்பொிய அவடயொளங்கவளயும் 
அழகியல் கூறுகவளயும் நீயொ நொனொ நிகழ்ச்சி வழிதயயும், சக மொணவியொிடமிருந்தும் 
வகுப்பினர் ததொிந்துதகொண்டனர். ததொடர்ந்து கட்டுவர எழுதப் பணிக்கப்பட்டது.  

தமலும், யூடியூப்பில்  உள்ள  குறும்படங்களுள் தபொருத்தமொனவதத் ததர்ந்ததடுத்து, அவதக் 
கொணச் தசய்து கருத்துவரக்கத் தூண்டப்பட்டனர். உதொரணமொக, குடும்ப உறவவ வலியுறுத்தும் 
ஒரு குறும்படத்வத ஒட்டி மொணவியர் தத்தமது கண்தணொட்டத்வத இவணயத்தில் பதிவு 
தசய்தனர்.  சிலர், தபற்தறொர்கள் கடுவமயொகக் குடும்பத்துக்கு உவழப்பவதச் 
சுட்டிக்கொட்டியிருந்தனர். தவறு சிலதரொ அதற்கொகப்  பிள்வளகள்  நன்றிக் கடதனொடு இருக்க 
தவண்டும்  என அறிவுறுத்தியிருந்தனர். இன்னும் பிறர், நொம் நம் குடும்பத்துக்கொக தநரம் 
ஒதுக்கிச் தசயல்பட தவண்டும் என்று கூறியிருந்தனர். ‘தகவல் ததொழில்நுட்பக்கருவிகளின் 
துவணதகொண்டு தகவல்கதளொ தசய்திகதளொ தபறும் தருணத்தில் விழுமியங்கள், உணர்வுகள், 
பயன் ஆகிய அடிப்பவடகளில் சீர்தூக்கிப் பொர்த்துத் ததளிவுதபறுதல்’ 7  என்பது 21 ஆம் 
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நூற்றொண்டுத்  திறன்களுள் ஒன்றொகப் பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இங்கு 
ஒப்புதநொக்கத்  தக்கது. 

ஒலிப்பவடப்புகள் உருவொக்கல்: 

  சுற்றுப்புறச் சூழவலக்  கருவொக வவத்துப் பறவவ, விலங்கு தபொலப் பொத்திரதமற்றுப் 
தபசி நடித்து ஒலிக்தகொப்பொக இவணயத்தில் பதிதவற்றம் தசய்தல் தபொன்ற வழிகளில்  
மொணவியொின் கற்றவல  தமம்படுத்த முயற்சி தமற்தகொள்ளப்பட்டது. இது ஒரு கற்றல் 
பயணத்திற்குப் பிந்திய நடவடிக்வகயொகும். இந்நடவடிக்வகயில் மொணவியர் தொம் கற்றுணர்ந்த 
கருத்துகவள வவத்து வொதனொலி நொடகம் தபொல ஒலிக்கொட்சிகவள உருவொக்கி ஒப்பவடத்தனர். 
இதன் வழிக் தகட்பவவரக் கவருமொறு ஓர் ஒலிப்பவடப்வபத் தமிழில் உருவொக்கிப் பவடக்கக் 
கற்றனர்.  மொணவியர் குழுவொக இவணந்து பணியொற்றும் அனுபவம் வொய்க்கப் தபற்றனர்.  

தமற்கூறப்பட்ட நடவடிக்வககள் கற்றவல தமம்படுத்தும் தநொக்கத்துடன் மின்னியல் 
வளங்கவளப் பயன்படுத்துதல் என்னும் இலக்வக அவடய தமற்தகொண்ட முயற்சிகள் என்தற 
கூற தவண்டும். ‘கற்பிக்கும் தபொருவளக் கொட்சிப்படுத்திக் கொட்டுவதன் மூலமும் 
பல்லூடகங்களின் துவணதகொண்டு பொடப்தபொருவளப் பவடத்தலின் மூலமும் மொணவர்களின் 
ததொடர்பொற்றவல தமம்படுத்துவதன் வொயிலொகவும் பொர்வவ இடப்பரப்பு நுண்ணறிவவ 
வளர்க்க இயலும்’8 

கொதணொளிப்பவடப்புகள் தயொொித்தல் : 

தமலும், சுயகற்றல் (Self directed learning) ததொடர்பொன கொதணொளிப்பவடப்புகள் 

தயொொித்து ஒப்பவடக்கவும் மொணவியர்க்கு வொய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இது நுண்ணொய்வுச் 
சிந்தவன தவளிப்படுவதற்கு நல்லததொரு வொய்ப்பொக அவமந்தது. இரொஃபிி்ள்ஸ் தபண்கள் 
பள்ளியில் பயிலும் மொணவியர் நொவல் படித்துத் திறனொய்வுக் கண்தணொட்டத்தில் ஒப்பவடப்புச் 
தசய்வது  நீண்ட கொலமொகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் நவடமுவறயொகும். எனதவ, 
அவ்தவொப்பவடப்பின் ஒரு கூறொகத் தொம் படித்த நொவவலதயொட்டி ‘என் பொர்வவயில்’ எனும் 
தவலப்பில் கொதணொளிக் கொட்சி தயொொித்து ஒப்பவடக்குமொறு மொணவியர் 
தகட்டுக்தகொள்ளப்பட்டனர். மொணவியர்கொதணொளிப்பவடப்புகவளஉருவொக்கிக்கூகுள் 
டிவரவில் பதிதவற்றம் தசய்தனர். அவற்வற வகுப்பில் பகிர்ந்துதகொள்ளவும் வொய்ப்புக் 
தகொடுக்கப்பட்டதபொது மொணவியொின் பன்முகப்பொர்வவகளும்பவடப்பொற்றலும்புலப்பட்டது 
கண்டு பொரொட்டுத் ததொிவிக்கப்பட்டதன் கொரணமொக மொணவியர் புத்துணர்ச்சியும் ஊக்கமும் 
தபற்றனர். இவவ எல்லொவற்றுக்கும்  கணினியும் இவணயமும் துவணக்கருவிகளொக 
அவமந்தன என்று தசொல்லவும் தவண்டுதமொ! 

பின்னூட்டங்கள் 

ஒரு சில ஆண்டுகளொகத் ததொடர்ந்து  தமிழ்க் கற்றவல இவணயத்தின் துவணதகொண்டு 
தமற்தகொண்டுவரும் ஒரு வகுப்பினொிடம், இவணயம் வழிக் கற்றல் கற்பித்தல் குறித்துக் கருத்துத் 
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அடுத்ததொக யூடியூப்பில்  உள்ள ததொவலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிகளுள் கற்பித்தலுக்குப் 
தபொருத்தமொன உவரயொடல் நிகழ்ச்சிகவளத் ததர்ந்ததடுத்துக் கொணச் தசய்து அவற்றில் சமூகப் 
பிரச்சிவனகள் ததொடர்பொகப் பொிமொறிக்தகொள்ளப்படும் கருத்துகள் குறித்த தமது பொர்வவகவள, 
கருத்துகவள தவளியிடமொணவியர்க்கு வழிகொட்டப்பட்டது. ஒருவர் தவளிப்படுத்திய கருத்துகள் 
மீது அடுத்தவர் தமது உடன்பொடொன கருத்வததயொ மறுப்பொன கருத்வததயொ கொரண 
கொொியங்கதளொடு  பதிதவற்றம் தசய்யவும் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.  இதன் வழி ஒரு  
பிரச்சிவனவய, ஒருகருத்வத மற்றவர்கள் எவ்வொறு தவறுபட்ட தகொணத்தில் பொர்க்கிறொர்கள் 
என்பவதப் புொிந்துதகொள்ளவும் வழி பிறந்தது.  

‘கண்தணொட்டம் என்பது எல்தலொொிடமும் இருந்தொலும் அது ஒவ்தவொருவருக்கும் 
தனிப்பட்டது.  தம்வமச் சுற்றி நடப்பவத அனுபவிப்பதும் 
உள்வொங்கிக்தகொள்வதும்ஒருவொிடமிருந்து மற்றவருக்கு தவறுபடுகிறது. உங்களுவடய 
கண்தணொட்டம் ததளிவு தபறுவதும் அடுத்தவருவடய கண்தணொட்டத்ததொடு தபொருந்துவதும் 
கண்தணொட்ட தவறுபொடுகவளக் கவனிப்பதும்தவற்றிகரமொன தகவல் பொிமொற்றத்துக்கு மிக 
முக்கியம்.’6 

கட்டுவர எழுதும் திறவன வளர்க்கும் வவகயிலும் யூடியூப்பில் இடம்தபற்ற 
கலந்துவரயொடல் நிகழ்ச்சிகவளக் கொணச் தசய்து  ததவவயொன கருத்துகவளப் தபற்றுக்  
கட்டுவர எழுத ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். உதொரணமொக, நீயொ நொனொ நிகழ்வில் மகிழ்ச்சி குறித்து 
இடம்தபற்றுள்ள கலந்துவரயொடவலப் பொர்த்துவிட்டு மகிழ்ச்சி எவதப் தபொருத்தது என்ற 
தவலப்பில் கட்டுவர எழுதினர். தவதறொரு வகுப்பினர்க்கு நீயொ நொனொ நிகழ்வில் 
இடம்தபற்றிருக்கும் தமிழர் அவடயொளங்கள், அழகியல் கூறுகள் ததொடர்பொன 
நிகழ்ச்சிகொண்பிக்கப்பட்டு அவற்வறக் குறித்துக்தகொள்ளவும், அக்கலந்துவரயொடலில் 
தசொல்லொமல் விடுபட்ட தமற்படிக் கூறுகவளக் குழுநிவலயில் கண்டறிந்து தட்டச்சு தசய்யவும் 
தசொல்லப்பட்டது. இந்நடவடிக்வக வழித் தமிழர்களின் பொரம்பொிய அவடயொளங்கவளயும் 
அழகியல் கூறுகவளயும் நீயொ நொனொ நிகழ்ச்சி வழிதயயும், சக மொணவியொிடமிருந்தும் 
வகுப்பினர் ததொிந்துதகொண்டனர். ததொடர்ந்து கட்டுவர எழுதப் பணிக்கப்பட்டது.  

தமலும், யூடியூப்பில்  உள்ள  குறும்படங்களுள் தபொருத்தமொனவதத் ததர்ந்ததடுத்து, அவதக் 
கொணச் தசய்து கருத்துவரக்கத் தூண்டப்பட்டனர். உதொரணமொக, குடும்ப உறவவ வலியுறுத்தும் 
ஒரு குறும்படத்வத ஒட்டி மொணவியர் தத்தமது கண்தணொட்டத்வத இவணயத்தில் பதிவு 
தசய்தனர்.  சிலர், தபற்தறொர்கள் கடுவமயொகக் குடும்பத்துக்கு உவழப்பவதச் 
சுட்டிக்கொட்டியிருந்தனர். தவறு சிலதரொ அதற்கொகப்  பிள்வளகள்  நன்றிக் கடதனொடு இருக்க 
தவண்டும்  என அறிவுறுத்தியிருந்தனர். இன்னும் பிறர், நொம் நம் குடும்பத்துக்கொக தநரம் 
ஒதுக்கிச் தசயல்பட தவண்டும் என்று கூறியிருந்தனர். ‘தகவல் ததொழில்நுட்பக்கருவிகளின் 
துவணதகொண்டு தகவல்கதளொ தசய்திகதளொ தபறும் தருணத்தில் விழுமியங்கள், உணர்வுகள், 
பயன் ஆகிய அடிப்பவடகளில் சீர்தூக்கிப் பொர்த்துத் ததளிவுதபறுதல்’ 7  என்பது 21 ஆம் 

                                                           
6http://www.creducation.org/resources/perception_checking/index.html 
7தமிழ்தமொழிப்பொடத்திட்டம் 2011 உயர்நிவல 

 

 

நூற்றொண்டுத்  திறன்களுள் ஒன்றொகப் பொடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இங்கு 
ஒப்புதநொக்கத்  தக்கது. 

ஒலிப்பவடப்புகள் உருவொக்கல்: 

  சுற்றுப்புறச் சூழவலக்  கருவொக வவத்துப் பறவவ, விலங்கு தபொலப் பொத்திரதமற்றுப் 
தபசி நடித்து ஒலிக்தகொப்பொக இவணயத்தில் பதிதவற்றம் தசய்தல் தபொன்ற வழிகளில்  
மொணவியொின் கற்றவல  தமம்படுத்த முயற்சி தமற்தகொள்ளப்பட்டது. இது ஒரு கற்றல் 
பயணத்திற்குப் பிந்திய நடவடிக்வகயொகும். இந்நடவடிக்வகயில் மொணவியர் தொம் கற்றுணர்ந்த 
கருத்துகவள வவத்து வொதனொலி நொடகம் தபொல ஒலிக்கொட்சிகவள உருவொக்கி ஒப்பவடத்தனர். 
இதன் வழிக் தகட்பவவரக் கவருமொறு ஓர் ஒலிப்பவடப்வபத் தமிழில் உருவொக்கிப் பவடக்கக் 
கற்றனர்.  மொணவியர் குழுவொக இவணந்து பணியொற்றும் அனுபவம் வொய்க்கப் தபற்றனர்.  

தமற்கூறப்பட்ட நடவடிக்வககள் கற்றவல தமம்படுத்தும் தநொக்கத்துடன் மின்னியல் 
வளங்கவளப் பயன்படுத்துதல் என்னும் இலக்வக அவடய தமற்தகொண்ட முயற்சிகள் என்தற 
கூற தவண்டும். ‘கற்பிக்கும் தபொருவளக் கொட்சிப்படுத்திக் கொட்டுவதன் மூலமும் 
பல்லூடகங்களின் துவணதகொண்டு பொடப்தபொருவளப் பவடத்தலின் மூலமும் மொணவர்களின் 
ததொடர்பொற்றவல தமம்படுத்துவதன் வொயிலொகவும் பொர்வவ இடப்பரப்பு நுண்ணறிவவ 
வளர்க்க இயலும்’8 

கொதணொளிப்பவடப்புகள் தயொொித்தல் : 

தமலும், சுயகற்றல் (Self directed learning) ததொடர்பொன கொதணொளிப்பவடப்புகள் 

தயொொித்து ஒப்பவடக்கவும் மொணவியர்க்கு வொய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இது நுண்ணொய்வுச் 
சிந்தவன தவளிப்படுவதற்கு நல்லததொரு வொய்ப்பொக அவமந்தது. இரொஃபிி்ள்ஸ் தபண்கள் 
பள்ளியில் பயிலும் மொணவியர் நொவல் படித்துத் திறனொய்வுக் கண்தணொட்டத்தில் ஒப்பவடப்புச் 
தசய்வது  நீண்ட கொலமொகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் நவடமுவறயொகும். எனதவ, 
அவ்தவொப்பவடப்பின் ஒரு கூறொகத் தொம் படித்த நொவவலதயொட்டி ‘என் பொர்வவயில்’ எனும் 
தவலப்பில் கொதணொளிக் கொட்சி தயொொித்து ஒப்பவடக்குமொறு மொணவியர் 
தகட்டுக்தகொள்ளப்பட்டனர். மொணவியர்கொதணொளிப்பவடப்புகவளஉருவொக்கிக்கூகுள் 
டிவரவில் பதிதவற்றம் தசய்தனர். அவற்வற வகுப்பில் பகிர்ந்துதகொள்ளவும் வொய்ப்புக் 
தகொடுக்கப்பட்டதபொது மொணவியொின் பன்முகப்பொர்வவகளும்பவடப்பொற்றலும்புலப்பட்டது 
கண்டு பொரொட்டுத் ததொிவிக்கப்பட்டதன் கொரணமொக மொணவியர் புத்துணர்ச்சியும் ஊக்கமும் 
தபற்றனர். இவவ எல்லொவற்றுக்கும்  கணினியும் இவணயமும் துவணக்கருவிகளொக 
அவமந்தன என்று தசொல்லவும் தவண்டுதமொ! 

பின்னூட்டங்கள் 

ஒரு சில ஆண்டுகளொகத் ததொடர்ந்து  தமிழ்க் கற்றவல இவணயத்தின் துவணதகொண்டு 
தமற்தகொண்டுவரும் ஒரு வகுப்பினொிடம், இவணயம் வழிக் கற்றல் கற்பித்தல் குறித்துக் கருத்துத் 

                                                           
8Multiple intelligences 
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திரட்டப்பட்டது. அதுவும் இவணயத்தின் மூலம் தமற்தகொள்ளப்பட்டது. அவ்விவரங்கள் கீதழ 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவவ இவணயம் வழிக் கற்பித்தவல ஊக்குவிப்பனவொக உள்ளன.  

1.மொணவவரக் கவர்ந்தவவ 

 கருத்துத் திரட்டு வினொ நிரலில், பல்தவறு கணினிவழித் தமிழ்க் கற்றல் 
நடவடிக்வககவளக் குறிப்பிட்டு அவற்றினுள் அவர்கவளக் கவர்ந்தவவஎனக் தகட்கப்பட்டது. 
அதில் 90.63 விழுக்கொட்டினவர அறிமுக நடவடிக்வகக்கொகக் கொட்டப்படும் ஒளிக்கொட்சிகள் 
கவர்ந்திருந்தது ததொியவந்தது. ததொவலக்கொட்சிக் கலந்துவரயொடல்  84.38 
விழுக்கொட்டினவரயும், குறும்படம்  75 விழுக்கொட்டினவரயும்ஈர்த்திருந்தது. இவவ 
மட்டுமல்லொமல்,  பொடத்வத ஆழமொகப் புொிந்துதகொள்ள இவணயத்தில் உள்ள 
படக்கொட்சிகவளப் பொர்த்துக் கற்றது  62.50 விழுக்கொட்டினவரக் கவர்ந்தது ததொியவந்தது. ( 
கொண்க : பிற்தசர்க்வக)  

2.சிந்தவன விொிவொக்கம் 

கணினி, இவணயம் வழிக் கற்றது உங்கள் சிந்தவனவய விொிவொக்கியதொக உணருகிறீர்களொ? 

ஏன் அப்படி உணருகிறீர்கள்? எந்தப் பொடத்தில் அப்படி உணர்ந்தீர்கள்? என்ற தகள்விக்கு 

எல்தலொருதம ஆம் எனக் கூறியிருந்தனர். அவர்கள் தந்த விளக்கங்களுள் இரண்டு  மட்டும்கீதழ  

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

 மொணவர்1: கணினியில் நடனக்கவலவயப் பற்றி வொசித்துவிட்டு, அதன் ததொடர்பொக 
எங்கள் கருத்துகவளக் குழுக்களில் கலந்துவரயொடி ஒலிப்பதிவொக எட்தமொதடொவில் 
பதிதவற்றம் தசய்ததத என்வனக் கவர்ந்த கணினிப் பொடம். ஏதனனில், வழக்கமொக 
எங்கள் கருத்துக்கவளத் தட்டச்சு தசய்வதற்கு மொறொக ஒலிப்பதிவவ உருவொக்கிதனொம். 
நடனக் கவலவயப் பற்றி நொங்கள் படித்த கட்டுவரயும் மிக அறிவுபூர்வமொகவும் 
கவனத்வத ஈர்க்கும் வவகயிலும் எழுதப்பட்டிருந்ததொல் அவதப் படித்துப் பற்பல புது 
விஷயங்கவளக் கற்றுக்தகொண்தடன் 
 

 மொணவர்2: நிச்சயமொக. ததொவலக்கொட்சி கலந்துவரயொடல் நிகழ்சிகவள யூடியூப் இல் 
பொர்த்துவிட்டு அவத பற்றிய எங்கள் கருத்துகவள எட்தமொதடொ இவணயதளத்தில் 
தபொடும்தபொது, மற்றவர்களின் கருத்துகவளயும் பொர்க்கும் வொய்ப்பு எங்களுக்குக் 
கிவடக்கிறது. இவ்வொறு, எப்படி ஒரு விஷயத்வதப் பல கண்தணொட்டங்களில் இருந்து 
பொர்க்கலொம் என்பவத அறிந்துதகொண்டதொல் எனது சிந்தவன விொிவவடந்துள்ளது. 
 

இவ்வொறு தபரும்பொலொன மொணவர்கள் உடன்பொடொன ஊக்கமூட்டும் வவகயிலொன 
பின்னூட்டங்கவளதய தகொடுத்திருந்தனர். ஆனொலும், ஓொிருவர் மொறுபட்ட கருத்துகவளத் 

ததொிவித்திருந்தனர். அது விழுக்கொட்டில் பொர்க்வகயில் மிகவும் குவறவு ஆகும்.  

 

 

நிவறவு: 

இரொஃபிள்ஸ் தபண்கள் பள்ளியின் கல்வித்திட்டத்தில் தகவல் ததொழில் நுட்பத்வத 
ஒருங்கிவணத்துக் கற்பித்து அவடயதவண்டிய கற்றல் 
அவடவுநிவலகளொகதமற்கூறப்பட்டஇலக்குகவள முன்வவத்து மின்னஞ்சல் எழுதுதல், 
கருத்துவரத்தல், ஆகிய நடவடிக்வககள்  தமற்தகொள்ளப்பட்டன. இவவமட்டுமன்றி யூடியூப் 
வளங்களும் பயன்படுத்திக் கற்பித்தல் தமற்தகொள்ளப்பட்டது. ஒலிப்பவடப்புகள் உருவொக்கல், 
கொதணொளிப்பவடப்புகள் தயொொித்தல் ஆகிய வொய்ப்புகள் ஏற்படுத்திக்தகொடுக்கப்பட்டன. 
இவற்றில்   மொணவியர் ஆர்வத்ததொடுஈடுபட்டவதயும் கற்றலில் பயன்தபற்றவதயும் அவர்கள் 
அளித்த கருத்துத் ததொிவிப்புகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனதவ, கணினி மற்றும் 
இவணயத்வதப் பயன்படுத்திக்  கற்றவல தமருகூட்டவும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய 
வளர்க்கவும் தமற்தகொண்ட முயற்சிகள் விரும்பத்தக்க விவளவுகவள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன 
என்தற கூற தவண்டும்.   

 

துவணநூற்பட்டியல் 

1. தொய்தமொழிகள் மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்வக 
2. Multiple Inteligences Dr . Spencer Kagan &  Miguel Kagan  
3. தமிழ்தமொழிப்பொடத்திட்டம் 2011 உயர்நிவல  
4. http://www.creducation.org/resources/perception_checking/index.html 
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திரட்டப்பட்டது. அதுவும் இவணயத்தின் மூலம் தமற்தகொள்ளப்பட்டது. அவ்விவரங்கள் கீதழ 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவவ இவணயம் வழிக் கற்பித்தவல ஊக்குவிப்பனவொக உள்ளன.  

1.மொணவவரக் கவர்ந்தவவ 

 கருத்துத் திரட்டு வினொ நிரலில், பல்தவறு கணினிவழித் தமிழ்க் கற்றல் 
நடவடிக்வககவளக் குறிப்பிட்டு அவற்றினுள் அவர்கவளக் கவர்ந்தவவஎனக் தகட்கப்பட்டது. 
அதில் 90.63 விழுக்கொட்டினவர அறிமுக நடவடிக்வகக்கொகக் கொட்டப்படும் ஒளிக்கொட்சிகள் 
கவர்ந்திருந்தது ததொியவந்தது. ததொவலக்கொட்சிக் கலந்துவரயொடல்  84.38 
விழுக்கொட்டினவரயும், குறும்படம்  75 விழுக்கொட்டினவரயும்ஈர்த்திருந்தது. இவவ 
மட்டுமல்லொமல்,  பொடத்வத ஆழமொகப் புொிந்துதகொள்ள இவணயத்தில் உள்ள 
படக்கொட்சிகவளப் பொர்த்துக் கற்றது  62.50 விழுக்கொட்டினவரக் கவர்ந்தது ததொியவந்தது. ( 
கொண்க : பிற்தசர்க்வக)  

2.சிந்தவன விொிவொக்கம் 

கணினி, இவணயம் வழிக் கற்றது உங்கள் சிந்தவனவய விொிவொக்கியதொக உணருகிறீர்களொ? 

ஏன் அப்படி உணருகிறீர்கள்? எந்தப் பொடத்தில் அப்படி உணர்ந்தீர்கள்? என்ற தகள்விக்கு 

எல்தலொருதம ஆம் எனக் கூறியிருந்தனர். அவர்கள் தந்த விளக்கங்களுள் இரண்டு  மட்டும்கீதழ  

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

 மொணவர்1: கணினியில் நடனக்கவலவயப் பற்றி வொசித்துவிட்டு, அதன் ததொடர்பொக 
எங்கள் கருத்துகவளக் குழுக்களில் கலந்துவரயொடி ஒலிப்பதிவொக எட்தமொதடொவில் 
பதிதவற்றம் தசய்ததத என்வனக் கவர்ந்த கணினிப் பொடம். ஏதனனில், வழக்கமொக 
எங்கள் கருத்துக்கவளத் தட்டச்சு தசய்வதற்கு மொறொக ஒலிப்பதிவவ உருவொக்கிதனொம். 
நடனக் கவலவயப் பற்றி நொங்கள் படித்த கட்டுவரயும் மிக அறிவுபூர்வமொகவும் 
கவனத்வத ஈர்க்கும் வவகயிலும் எழுதப்பட்டிருந்ததொல் அவதப் படித்துப் பற்பல புது 
விஷயங்கவளக் கற்றுக்தகொண்தடன் 
 

 மொணவர்2: நிச்சயமொக. ததொவலக்கொட்சி கலந்துவரயொடல் நிகழ்சிகவள யூடியூப் இல் 
பொர்த்துவிட்டு அவத பற்றிய எங்கள் கருத்துகவள எட்தமொதடொ இவணயதளத்தில் 
தபொடும்தபொது, மற்றவர்களின் கருத்துகவளயும் பொர்க்கும் வொய்ப்பு எங்களுக்குக் 
கிவடக்கிறது. இவ்வொறு, எப்படி ஒரு விஷயத்வதப் பல கண்தணொட்டங்களில் இருந்து 
பொர்க்கலொம் என்பவத அறிந்துதகொண்டதொல் எனது சிந்தவன விொிவவடந்துள்ளது. 
 

இவ்வொறு தபரும்பொலொன மொணவர்கள் உடன்பொடொன ஊக்கமூட்டும் வவகயிலொன 
பின்னூட்டங்கவளதய தகொடுத்திருந்தனர். ஆனொலும், ஓொிருவர் மொறுபட்ட கருத்துகவளத் 

ததொிவித்திருந்தனர். அது விழுக்கொட்டில் பொர்க்வகயில் மிகவும் குவறவு ஆகும்.  

 

 

நிவறவு: 

இரொஃபிள்ஸ் தபண்கள் பள்ளியின் கல்வித்திட்டத்தில் தகவல் ததொழில் நுட்பத்வத 
ஒருங்கிவணத்துக் கற்பித்து அவடயதவண்டிய கற்றல் 
அவடவுநிவலகளொகதமற்கூறப்பட்டஇலக்குகவள முன்வவத்து மின்னஞ்சல் எழுதுதல், 
கருத்துவரத்தல், ஆகிய நடவடிக்வககள்  தமற்தகொள்ளப்பட்டன. இவவமட்டுமன்றி யூடியூப் 
வளங்களும் பயன்படுத்திக் கற்பித்தல் தமற்தகொள்ளப்பட்டது. ஒலிப்பவடப்புகள் உருவொக்கல், 
கொதணொளிப்பவடப்புகள் தயொொித்தல் ஆகிய வொய்ப்புகள் ஏற்படுத்திக்தகொடுக்கப்பட்டன. 
இவற்றில்   மொணவியர் ஆர்வத்ததொடுஈடுபட்டவதயும் கற்றலில் பயன்தபற்றவதயும் அவர்கள் 
அளித்த கருத்துத் ததொிவிப்புகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனதவ, கணினி மற்றும் 
இவணயத்வதப் பயன்படுத்திக்  கற்றவல தமருகூட்டவும் நுண்ணொய்வுச் சிந்தவனவய 
வளர்க்கவும் தமற்தகொண்ட முயற்சிகள் விரும்பத்தக்க விவளவுகவள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன 
என்தற கூற தவண்டும்.   

 

துவணநூற்பட்டியல் 

1. தொய்தமொழிகள் மறு ஆய்வுக்குழு அறிக்வக 
2. Multiple Inteligences Dr . Spencer Kagan &  Miguel Kagan  
3. தமிழ்தமொழிப்பொடத்திட்டம் 2011 உயர்நிவல  
4. http://www.creducation.org/resources/perception_checking/index.html 

 
****************************************** 
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பிற்தசர்க்வக 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு ததொகுதியில் தகவல் ததொழில் நுட்பம் ஒருங்கிவணக்கப் பட்டவமக்கொன பொடக்குறிப்பு 

கருப்தபொருள் :  சமூகமும் நொடும் 
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பிற்தசர்க்வக 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு ததொகுதியில் தகவல் ததொழில் நுட்பம் ஒருங்கிவணக்கப் பட்டவமக்கொன பொடக்குறிப்பு 

கருப்தபொருள் :  சமூகமும் நொடும் 
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துவணக்கருப்தபொருள் : சமூக முன்தனொடிகள் 
வகுப்பு : உயர்நிவல மூன்று 
 

மொணவர் புொிந்துதகொள்ளதவண்டிய வமயக் கருத்துகள்  

 சமூக முன்தனொடிகள் சமூகத்திற்கும் நொட்டுக்கும் ஆற்றிய பங்கு  
 அவர்களது பணியும் பங்களிப்பும்  தபொற்றப்பட தவண்டும்  

அறிமுகம்: 

டொக்டர் வீரொசொமி குறித்த ஒளிக்கொட்சிவயக் கொணச்தசய்தல்  

சிங்கப்பூொில் சில தனிமனிதர்களின் தபயர்கள், இந்தியொவில் உள்ள ஊர்களின் தபயர்கள் 

தபொன்றவவ சூட்டப்பட்டிருப்பதன் பின்னணி என்னவொக இருக்கும் என்பது குறித்து யூகித்துக் 
கூற ஊக்குவித்தல் 

தூண்டுதல் வினொக்கள் - தபசுதல் நடவடிக்வக  

பின்வருவன குறித்துக் குழுவில் சிந்தித்து வகுப்பில் பகிர்ந்துதகொள்வர்  

1. சமூக முன்தனொடிகள் என்பவர் யொர் ? 
2. நொம் அவர்களுக்கு ஏதொவது தசய்ய தவண்டுமொ ? 
3. ஆம் எனில், இன்று நம்தமொடு வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கும் சமூக முன்தனொடிகளுக்கு 

என்ன தசய்லொம் ? 
4. வரலொற்றில் வொழும் சமூக முன்தனொடிகளுக்கு என்ன தசய்லொம்? 

 

வொசிப்பு :  

 சமூக முன்தனொடிகளொன பி. தகொவிந்தசொமிப்பிள்வள, தசொஃபியொ பிளொக் தமொர் ஆகிதயொர் 
பற்றிய பொடநூல் பனுவல்கள் 

நடவடிக்வக -  நொன் மதிக்கும் முன்தனொடி  

 மொணவியர் இரு அணியொகப் பிொிந்துதகொண்டு வொிவசயில் நிற்றல்  
 இருமுன்தனொடிகளும் தொம் தபொிதும் மதிக்கும் முன்தனொடி யொர், அதற்கொன 

கொரணங்கள் என்ன என்பதுபற்றிப் பகிர்ந்துதகொள்தல்  
உயிர்தபற்று வந்தொல்…  ( விருப்ப நடவடிக்வக)  

தமற்குறிப்பிட்ட நடவடிக்வகயில் கலந்துதகொள்ளொதவர்க்கொனது இது  

 

 

நடிப்பில் ஆர்வம் உள்தளொர்பி.தகொவிந்தசொமிப்பிள்வள, தசொஃபியொ பிளொக் தமொர் இன்று 
உயிர்தபற்று வந்தொல்  சிங்கப்பூவரப் பொர்த்து என்ன தபசிக்தகொள்வர் என்று எண்ணிப் பொர்த்து 
நடித்தல்  

இவணயத்தில் சமூக முன்தனொடிப்பொடம்  

கீழ்க்கொணும் இவணயப்பக்கத்துக்குச் தசன்று  சமூக முன்தனொடியொன திரு தகொ. தகொ. 

சொரங்கபொணி குறித்த தகவல்கவளப் படித்தறிவர்.  

எட்தமொதடொ  இவணயத்தளத்தில் வினொக்களுக்குப் பதிவலத் தட்டச்சு தசய்து பதிதவற்றம் 
தசய்வர். 

http://www.kalachuvadu.com/issue-60/page30.asp 

குறிப்பு : 

 மீத்திறன் மிக்க மொணவர்கள் அவனத்து வினொக்களுக்கும் விவட எழுதி 
ஒப்பவடக்கலொம் 

 மற்றவர்கள் ஏததனும் 3/4 வினொக்களுக்கு மட்டும் விவடகவள எழுதி ஒப்பவடக்கலொம்  
 

1.சிங்கப்பூொில் குடிதயறிய தகொ. சொரங்கபொணி  எவ்வொதறல்லொம் தம்வம    

   வளர்த்துக்தகொண்டொர்? 

2.1930 களில் சிங்கப்பூொிலும் மதலசியொவிலும் இருந்த இந்திய மக்களின்  

    நிவல பற்றி எழுதுக.  

3.மதலசியொ சிங்கப்பூர் வட்டொரத்தில் தமிழ்தமொழிக் கல்வி நிவலக்க, தகொ.  

   சொரங்கபொணி ஆற்றிய பணிகள் யொவவ ? 

4.தகொ. சொரங்கபொணிவயச் சமூக முன்தனொடி என்று மக்கள்  எதனொல்  

தபொற்றுகிறொர்கள்? 

5. தகொ. சொரங்கபொணிவயச் சமூகச் சீர்திருத்தவொதி என்று தசொல்வது  

    எவ்வவகயில் தபொருத்தமொனது? 

6. தகொ. சொரங்கபொணி தமிழ்க் கல்விக் கழகத்வத  அவமக்கொது   

    இருந்திருந்தொல், எத்தவகய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்? 

7. தகொ.சொரங்கபொணியின் எப்பணிவய நீ மதித்துப் தபொற்றுவொய்? ஏன்? 

சுருக்கி வவரதல் 

1. பனுவலில் இடம்தபற்றுள்ள தமிழர் திருநொள் பற்றிய கருத்துகவளச் சுருக்கி எழுதுக.  
     ********** 
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துவணக்கருப்தபொருள் : சமூக முன்தனொடிகள் 
வகுப்பு : உயர்நிவல மூன்று 
 

மொணவர் புொிந்துதகொள்ளதவண்டிய வமயக் கருத்துகள்  

 சமூக முன்தனொடிகள் சமூகத்திற்கும் நொட்டுக்கும் ஆற்றிய பங்கு  
 அவர்களது பணியும் பங்களிப்பும்  தபொற்றப்பட தவண்டும்  

அறிமுகம்: 

டொக்டர் வீரொசொமி குறித்த ஒளிக்கொட்சிவயக் கொணச்தசய்தல்  

சிங்கப்பூொில் சில தனிமனிதர்களின் தபயர்கள், இந்தியொவில் உள்ள ஊர்களின் தபயர்கள் 

தபொன்றவவ சூட்டப்பட்டிருப்பதன் பின்னணி என்னவொக இருக்கும் என்பது குறித்து யூகித்துக் 
கூற ஊக்குவித்தல் 

தூண்டுதல் வினொக்கள் - தபசுதல் நடவடிக்வக  

பின்வருவன குறித்துக் குழுவில் சிந்தித்து வகுப்பில் பகிர்ந்துதகொள்வர்  

1. சமூக முன்தனொடிகள் என்பவர் யொர் ? 
2. நொம் அவர்களுக்கு ஏதொவது தசய்ய தவண்டுமொ ? 
3. ஆம் எனில், இன்று நம்தமொடு வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கும் சமூக முன்தனொடிகளுக்கு 

என்ன தசய்லொம் ? 
4. வரலொற்றில் வொழும் சமூக முன்தனொடிகளுக்கு என்ன தசய்லொம்? 

 

வொசிப்பு :  

 சமூக முன்தனொடிகளொன பி. தகொவிந்தசொமிப்பிள்வள, தசொஃபியொ பிளொக் தமொர் ஆகிதயொர் 
பற்றிய பொடநூல் பனுவல்கள் 

நடவடிக்வக -  நொன் மதிக்கும் முன்தனொடி  

 மொணவியர் இரு அணியொகப் பிொிந்துதகொண்டு வொிவசயில் நிற்றல்  
 இருமுன்தனொடிகளும் தொம் தபொிதும் மதிக்கும் முன்தனொடி யொர், அதற்கொன 

கொரணங்கள் என்ன என்பதுபற்றிப் பகிர்ந்துதகொள்தல்  
உயிர்தபற்று வந்தொல்…  ( விருப்ப நடவடிக்வக)  

தமற்குறிப்பிட்ட நடவடிக்வகயில் கலந்துதகொள்ளொதவர்க்கொனது இது  

 

 

நடிப்பில் ஆர்வம் உள்தளொர்பி.தகொவிந்தசொமிப்பிள்வள, தசொஃபியொ பிளொக் தமொர் இன்று 
உயிர்தபற்று வந்தொல்  சிங்கப்பூவரப் பொர்த்து என்ன தபசிக்தகொள்வர் என்று எண்ணிப் பொர்த்து 
நடித்தல்  

இவணயத்தில் சமூக முன்தனொடிப்பொடம்  

கீழ்க்கொணும் இவணயப்பக்கத்துக்குச் தசன்று  சமூக முன்தனொடியொன திரு தகொ. தகொ. 

சொரங்கபொணி குறித்த தகவல்கவளப் படித்தறிவர்.  

எட்தமொதடொ  இவணயத்தளத்தில் வினொக்களுக்குப் பதிவலத் தட்டச்சு தசய்து பதிதவற்றம் 
தசய்வர். 

http://www.kalachuvadu.com/issue-60/page30.asp 

குறிப்பு : 

 மீத்திறன் மிக்க மொணவர்கள் அவனத்து வினொக்களுக்கும் விவட எழுதி 
ஒப்பவடக்கலொம் 

 மற்றவர்கள் ஏததனும் 3/4 வினொக்களுக்கு மட்டும் விவடகவள எழுதி ஒப்பவடக்கலொம்  
 

1.சிங்கப்பூொில் குடிதயறிய தகொ. சொரங்கபொணி  எவ்வொதறல்லொம் தம்வம    

   வளர்த்துக்தகொண்டொர்? 

2.1930 களில் சிங்கப்பூொிலும் மதலசியொவிலும் இருந்த இந்திய மக்களின்  

    நிவல பற்றி எழுதுக.  

3.மதலசியொ சிங்கப்பூர் வட்டொரத்தில் தமிழ்தமொழிக் கல்வி நிவலக்க, தகொ.  

   சொரங்கபொணி ஆற்றிய பணிகள் யொவவ ? 

4.தகொ. சொரங்கபொணிவயச் சமூக முன்தனொடி என்று மக்கள்  எதனொல்  

தபொற்றுகிறொர்கள்? 

5. தகொ. சொரங்கபொணிவயச் சமூகச் சீர்திருத்தவொதி என்று தசொல்வது  

    எவ்வவகயில் தபொருத்தமொனது? 

6. தகொ. சொரங்கபொணி தமிழ்க் கல்விக் கழகத்வத  அவமக்கொது   

    இருந்திருந்தொல், எத்தவகய இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்? 

7. தகொ.சொரங்கபொணியின் எப்பணிவய நீ மதித்துப் தபொற்றுவொய்? ஏன்? 

சுருக்கி வவரதல் 

1. பனுவலில் இடம்தபற்றுள்ள தமிழர் திருநொள் பற்றிய கருத்துகவளச் சுருக்கி எழுதுக.  
     ********** 
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தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் (VLE) வழி தமிழில் கற்றலும் 

கற்பித்தலும் 

தசனொதி ரொஜொ இளஞ்தசரன் (சிறப்பொசிொியர்) 

ததசிய வவக பியூட் ததொட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி, 43900 சிப்பொங், சிலொங்கூர், மதலசியொ 

 

1.0 முன்னுவர 

தற்தபொவதய தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் பொினொம வளர்ச்சி கல்வித்துவறயில் மிகப் 
தபொிய மொற்றத்வத ஏற்படுத்தி உள்ளது எனலொம். கணினிவயயும் இவணயத்வதயும் அன்றொடம் 

பயன்படுத்தொத நபர்கதள இருக்கதவ முடியொது. பொலர் பள்ளி ததொடங்கி உயர்க்கல்வி கழகங்கள் 

வவர கணினி மற்றும் இவணயத்தின் ஆதிக்கமும் வகதயொங்கி இருக்கிறது. ஈனிய்ம் வழி கற்றல் 

கற்பித்தல் முவற இன்று உலகளவில் நொதளொரு தமனியும் தபொழுததொரு வண்ணமமொக வளர்ச்சி 
அவடந்துக் தகொண்டு வருகிறது. இவணயத்தின் வழி கற்றல் கற்பித்தலுக்கு பலர் தங்கவள 

தயொர் தசய்துக் தகொண்டு வருகின்றனர். 

 தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் மூலம் ஆசிொியரும் மொணவரும் பல வழிகளில் ததொடர்பு தகொள்ள 
முடிகிறது. குறிப்பொக, தகவல் பொிமொற்றம், கற்றல் கற்பித்தல் ததொடர்புவடய ஐயப்பொடுகள், 

தமம்பொடுகள், பவடப்புகள் தபொன்ற ஏவனய தகவல்கள் இத்தளத்தில் இடம் தபற்றிருக்கின்றன. 

வடிவவமக்கப்பட்ட தபன்தபொருள்கள் மூலம் தமய்நிகர் தளத்தில் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு வலு 
தசர்க்கும் வவகயில் மதிப்பீடு, ததொடர்பியல், பதிதவற்றம், மொணவர்கள் நிர்வொகக் குழு, 

வங்கிகள், வவலப்பதிவுகள், அரட்வட, கருத்துக்களம் தபொன்றவற்வற இவணயத்தின் 

வொயிலொகப் தபற்றுப் பயனவடயலொம். மொணவர்கள் இத்தளத்தில் நுவழவதன் மூலம் தங்களின் 

வகுப்பில் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பணிகவளயும் ஆவணங்கவளயும் பதிவிறக்கம் தசய்யலொம். 

தமலும், தங்களுவடய இடுபணிகள் மற்றும் மதிப்பீடுகவள தசய்து முடிக்க ஏதுவொக 

அவமகிறது. 

அதன் அடிப்பவடயில்தொன், தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் (VLE) மூலம் கற்றல் கற்பித்தவல 

தமிழில் நடத்தினொல் நன்வம அவடய முடியும். மதலசியொவில் இத்தளம் சுமொர் 10000 

பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பொக 524 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் இத்தளம் இயக்கத்தில் 

உள்ளது. இத்தளத்வத மதலசிய கல்வி அவமச்சும் YTL நிறுவனமும் இவணந்து 1BESTARINET  

திட்டத்தில் வழங்குகின்றன. கல்வி தமம்பொட்டு தபருந்திட்டம் (PPPM 2013-2015), 7வது 

இலக்கொன தகவல் ததொழில் நுட்பத்வதப் பயன்பொட்வட மொணவர்களிவடதய அதிகொிக்க தமிழ் 
தமொழியின் மூலம் தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 1 : மரபு வழி கற்றல் கற்பித்தல் 

 

 

 

 

 

 

படம் 2 : தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்தில் கற்றல் கற்பித்தல் 

 

1.1 ஆய்வுக்கொன சிக்கல் 
தற்தபொவதய 21ஆம் நூற்றொண்டின் நிவலக்கு ஏற்ப கற்றல் கற்பித்தலில் புறநகர் 

மொணவர்கள் நகர்புற மொணவர்களுக்கு ஈடொக மின்னஞ்சல், கருத்துக்களம், கொதணொளி, 

மின்னூலகம், மின்னகரொதி, மற்றும் சமூக வவலதளங்கள் பயன்படுத்துவது தபொன்றவவ 

எட்டொக் கனியொக இருக்கின்றது. பியூட் ததொட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி தவளித் ததொடர்பு இல்லொத 

மொணவர் பள்ளி 
வருதல் 

வகுப்பவறயில் 
ஆசிொியொின் தபொதவன 
 

நண்பர்களுடன் 
கலந்துவரயொடுதல் 

இவணப்பொட 
நடவடிக்வக 

வீடு  
திரும்புதல் ? 

ஆசிொியர் 

மொணவர் 

தபற்தறொர் 

தமய்நிகர் 
கற்றல் சூழல் 

¾Çõ 

நிரலிகள் 

தசயலிகள் 
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தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் (VLE) வழி தமிழில் கற்றலும் 

கற்பித்தலும் 

தசனொதி ரொஜொ இளஞ்தசரன் (சிறப்பொசிொியர்) 

ததசிய வவக பியூட் ததொட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி, 43900 சிப்பொங், சிலொங்கூர், மதலசியொ 

 

1.0 முன்னுவர 

தற்தபொவதய தகவல் ததொழில்நுட்பத்தின் பொினொம வளர்ச்சி கல்வித்துவறயில் மிகப் 
தபொிய மொற்றத்வத ஏற்படுத்தி உள்ளது எனலொம். கணினிவயயும் இவணயத்வதயும் அன்றொடம் 

பயன்படுத்தொத நபர்கதள இருக்கதவ முடியொது. பொலர் பள்ளி ததொடங்கி உயர்க்கல்வி கழகங்கள் 

வவர கணினி மற்றும் இவணயத்தின் ஆதிக்கமும் வகதயொங்கி இருக்கிறது. ஈனிய்ம் வழி கற்றல் 

கற்பித்தல் முவற இன்று உலகளவில் நொதளொரு தமனியும் தபொழுததொரு வண்ணமமொக வளர்ச்சி 
அவடந்துக் தகொண்டு வருகிறது. இவணயத்தின் வழி கற்றல் கற்பித்தலுக்கு பலர் தங்கவள 

தயொர் தசய்துக் தகொண்டு வருகின்றனர். 

 தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் மூலம் ஆசிொியரும் மொணவரும் பல வழிகளில் ததொடர்பு தகொள்ள 
முடிகிறது. குறிப்பொக, தகவல் பொிமொற்றம், கற்றல் கற்பித்தல் ததொடர்புவடய ஐயப்பொடுகள், 

தமம்பொடுகள், பவடப்புகள் தபொன்ற ஏவனய தகவல்கள் இத்தளத்தில் இடம் தபற்றிருக்கின்றன. 

வடிவவமக்கப்பட்ட தபன்தபொருள்கள் மூலம் தமய்நிகர் தளத்தில் கற்றல் கற்பித்தலுக்கு வலு 
தசர்க்கும் வவகயில் மதிப்பீடு, ததொடர்பியல், பதிதவற்றம், மொணவர்கள் நிர்வொகக் குழு, 

வங்கிகள், வவலப்பதிவுகள், அரட்வட, கருத்துக்களம் தபொன்றவற்வற இவணயத்தின் 

வொயிலொகப் தபற்றுப் பயனவடயலொம். மொணவர்கள் இத்தளத்தில் நுவழவதன் மூலம் தங்களின் 

வகுப்பில் தகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பணிகவளயும் ஆவணங்கவளயும் பதிவிறக்கம் தசய்யலொம். 

தமலும், தங்களுவடய இடுபணிகள் மற்றும் மதிப்பீடுகவள தசய்து முடிக்க ஏதுவொக 

அவமகிறது. 

அதன் அடிப்பவடயில்தொன், தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் (VLE) மூலம் கற்றல் கற்பித்தவல 

தமிழில் நடத்தினொல் நன்வம அவடய முடியும். மதலசியொவில் இத்தளம் சுமொர் 10000 

பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பொக 524 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் இத்தளம் இயக்கத்தில் 

உள்ளது. இத்தளத்வத மதலசிய கல்வி அவமச்சும் YTL நிறுவனமும் இவணந்து 1BESTARINET  

திட்டத்தில் வழங்குகின்றன. கல்வி தமம்பொட்டு தபருந்திட்டம் (PPPM 2013-2015), 7வது 

இலக்கொன தகவல் ததொழில் நுட்பத்வதப் பயன்பொட்வட மொணவர்களிவடதய அதிகொிக்க தமிழ் 
தமொழியின் மூலம் தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 1 : மரபு வழி கற்றல் கற்பித்தல் 

 

 

 

 

 

 

படம் 2 : தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்தில் கற்றல் கற்பித்தல் 

 

1.1 ஆய்வுக்கொன சிக்கல் 
தற்தபொவதய 21ஆம் நூற்றொண்டின் நிவலக்கு ஏற்ப கற்றல் கற்பித்தலில் புறநகர் 

மொணவர்கள் நகர்புற மொணவர்களுக்கு ஈடொக மின்னஞ்சல், கருத்துக்களம், கொதணொளி, 

மின்னூலகம், மின்னகரொதி, மற்றும் சமூக வவலதளங்கள் பயன்படுத்துவது தபொன்றவவ 

எட்டொக் கனியொக இருக்கின்றது. பியூட் ததொட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி தவளித் ததொடர்பு இல்லொத 

மொணவர் பள்ளி 
வருதல் 

வகுப்பவறயில் 
ஆசிொியொின் தபொதவன 
 

நண்பர்களுடன் 
கலந்துவரயொடுதல் 

இவணப்பொட 
நடவடிக்வக 

வீடு  
திரும்புதல் ? 

ஆசிொியர் 

மொணவர் 

தபற்தறொர் 

தமய்நிகர் 
கற்றல் சூழல் 

¾Çõ 

நிரலிகள் 

தசயலிகள் 
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ஒரு புறநகர் பள்ளிக்கூடமொக சிப்பொங்கில் அவமந்துள்ளது. இப்பள்ளியில் ததொவலதபசி 

மற்றும் ததொவலநகல் வசதிகள் இல்வல. இந்நிவலயில் கல்வி அவமச்சு இப்பள்ளிக்கு 

வழங்கிய இவணய வசதி (OCPE) இச்சிக்கல்களுக்கு தீர்வொக அவமய உதவியது. தமலும், 

தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப் பயன்படுத்தி மொணவர்கள் எவ்வொறு தவற்றிக் கண்டனர் 
என்பதத ஆய்வுக்கொன சிக்கலொகும்.  

 

1.2 ஆய்வு தநொக்கம் 
- புறநகர் பள்ளிகளில் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தகவல்கவள எவ்வொறு எளிவமயொகப் 

தபறுவது என்பவதக் கண்டறிதல். 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப் பயன்படுத்தி மொணவர்களின் கல்வி அவடவு 
நிவலவய மொற்றியவமத்தல். 

- இத்தளத்வதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆசிொியர், மொணவர், மற்றும் தபற்தறொர்களின் 

இவடதவளிவயக் குவறத்தல். 

- புறநகர் மொணவர்களும் நகர்புற மொணவர்களுக்கு ஈடொக இவணய பயன்பொட்டில் 
தங்கவள ஈடுபடுத்திக் தகொள்ள முடியும். 

 

1.3 ஆய்வு வினொ 
- கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின் தபொது தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப்    

  பயனடுத்தும் தபொது மொணவர்களிவடதய அவடவுநிவல எந்த அளவில் உள்ளது? 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஆசிொியொின் திறவமவய எவ்வொறு தவளிக்தகொணர்வது? 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழலில் தபற்தறொர்களின் பங்களிப்பு எவ்வொறு உள்ளது? 

 

1.4 ஆய்வு எல்வல 
- இந்த ஆய்வு சிலொங்கூர் மொநிலம், சிப்பொங் மொவட்டத்தில் அவமந்துள்ள பியூட் ததொட்டத் 

தமிழ்ப்பள்ளியில் பயிலும் 29 மொணவர்களிடதய நடத்தப்பட்டது. ஆசிொியர் தமிழில் 

கற்பிக்கும் தபொது மொணவர்கவள எவ்வொறு வளப்படுத்துகிறது என்பதத இவ்வொய்வின் 
தநொக்கமொகும். மலொய் தமொழி மற்றும் ஆங்கில தமொழி தவிர்த்து, தமிழ் தமொழி வழி 

கற்றல் கற்பித்தலில் ஏற்படுத்திய தொக்கத்வத உணர்த்துகிறது. 

 

  

 

 

2.1 ஆய்வு வடிவவமப்பு  

-  இந்த ஆய்வு வடிவவமப்பொனது தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஏற்படுத்திய முன்தனற்றங்கள்  

பதிவு தசய்யப்பட்டது. இந்த ஆரொய்ச்சியொனது ஆசிொியர், மொணவர்கள் மற்றும் 

தபற்தறொர்கவள உட்படுத்தியதொகும். 29 மொணவர்களின் ததர்வு முடிவுகளின் 

அடிப்பவடயிலும் மற்றும் 21 தபற்தறொர்கவள வொய்தமொழியொகவும் தரவுகள் 

திரட்டப்பட்டது. 

 2.2 ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்தடொர் 

- இந்த ஆய்வுக்கு 29 மொணவர்கள் 10 ஆசிொியர்கள், 21 தபற்தறொர்கள்         

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர். 

2.3 ஆய்வுக் கருவிகள் 

      இந்த ஆய்வுக்கொன முக்கியக் கருவியொக தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளம் விளங்கியது 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ஆசிொியர் மொணவர் 

படம் 3 : தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளம் 
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ஒரு புறநகர் பள்ளிக்கூடமொக சிப்பொங்கில் அவமந்துள்ளது. இப்பள்ளியில் ததொவலதபசி 

மற்றும் ததொவலநகல் வசதிகள் இல்வல. இந்நிவலயில் கல்வி அவமச்சு இப்பள்ளிக்கு 

வழங்கிய இவணய வசதி (OCPE) இச்சிக்கல்களுக்கு தீர்வொக அவமய உதவியது. தமலும், 

தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப் பயன்படுத்தி மொணவர்கள் எவ்வொறு தவற்றிக் கண்டனர் 
என்பதத ஆய்வுக்கொன சிக்கலொகும்.  

 

1.2 ஆய்வு தநொக்கம் 
- புறநகர் பள்ளிகளில் உள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தகவல்கவள எவ்வொறு எளிவமயொகப் 

தபறுவது என்பவதக் கண்டறிதல். 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப் பயன்படுத்தி மொணவர்களின் கல்வி அவடவு 
நிவலவய மொற்றியவமத்தல். 

- இத்தளத்வதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆசிொியர், மொணவர், மற்றும் தபற்தறொர்களின் 

இவடதவளிவயக் குவறத்தல். 

- புறநகர் மொணவர்களும் நகர்புற மொணவர்களுக்கு ஈடொக இவணய பயன்பொட்டில் 
தங்கவள ஈடுபடுத்திக் தகொள்ள முடியும். 

 

1.3 ஆய்வு வினொ 
- கற்றல் கற்பித்தல் நடவடிக்வகயின் தபொது தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளத்வதப்    

  பயனடுத்தும் தபொது மொணவர்களிவடதய அவடவுநிவல எந்த அளவில் உள்ளது? 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஆசிொியொின் திறவமவய எவ்வொறு தவளிக்தகொணர்வது? 

- தமய்நிகர் கற்றல் சூழலில் தபற்தறொர்களின் பங்களிப்பு எவ்வொறு உள்ளது? 

 

1.4 ஆய்வு எல்வல 
- இந்த ஆய்வு சிலொங்கூர் மொநிலம், சிப்பொங் மொவட்டத்தில் அவமந்துள்ள பியூட் ததொட்டத் 

தமிழ்ப்பள்ளியில் பயிலும் 29 மொணவர்களிடதய நடத்தப்பட்டது. ஆசிொியர் தமிழில் 

கற்பிக்கும் தபொது மொணவர்கவள எவ்வொறு வளப்படுத்துகிறது என்பதத இவ்வொய்வின் 
தநொக்கமொகும். மலொய் தமொழி மற்றும் ஆங்கில தமொழி தவிர்த்து, தமிழ் தமொழி வழி 

கற்றல் கற்பித்தலில் ஏற்படுத்திய தொக்கத்வத உணர்த்துகிறது. 

 

  

 

 

2.1 ஆய்வு வடிவவமப்பு  

-  இந்த ஆய்வு வடிவவமப்பொனது தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஏற்படுத்திய முன்தனற்றங்கள்  

பதிவு தசய்யப்பட்டது. இந்த ஆரொய்ச்சியொனது ஆசிொியர், மொணவர்கள் மற்றும் 

தபற்தறொர்கவள உட்படுத்தியதொகும். 29 மொணவர்களின் ததர்வு முடிவுகளின் 

அடிப்பவடயிலும் மற்றும் 21 தபற்தறொர்கவள வொய்தமொழியொகவும் தரவுகள் 

திரட்டப்பட்டது. 

 2.2 ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்தடொர் 

- இந்த ஆய்வுக்கு 29 மொணவர்கள் 10 ஆசிொியர்கள், 21 தபற்தறொர்கள்         

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர். 

2.3 ஆய்வுக் கருவிகள் 

      இந்த ஆய்வுக்கொன முக்கியக் கருவியொக தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளம் விளங்கியது 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ஆசிொியர் மொணவர் 

படம் 3 : தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தளம் 
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தபற்தறொர் நிர்வொகி 

படம் 4 : தசயலிகள் மற்றும் நிரலிகள் 

 

 

 

2.4  ஆய்வில் தபறப்பட்ட தரவுகளும் முடிவுகளும் 

 ஆய்வுக்கு முன்பு ஆய்வுக்கு பின்பு 

 

மொணவர்கள் 
 

- தவளித் ததொடர்பு குவறவு 
- சிறப்பொன அவடவு நிவலயின்வம 
- ஒரு வழி தபொதவன 
- சுயக்கற்றல் குவறவு 
- அவனத்து ஊடகங்களும் (இவணயம்) 

தபரும்பொலும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளது. 

- ஆசிொியர் மொணவர் ததொடர்பு கற்றல் 
கற்பித்தலில் மட்டுதம உள்ளது. 

- பலொிடம் ததொடர்பு 

- இருவழி தபொதவன 

- தமிழ் தமொழியில் 

தமொழியொக்கம்  
  தசய்தல் 
- மின்னஞ்சல், கருத்துகளம்   

  ஈடுபொடு 
- சிறந்த அவடவு நிவல 

- ததசிய அளவில் 

தபொட்டிகளில்  
   தவற்றி 

 

ஆசிொியர்கள் 
 

- மொணவர்கவள சிந்திக்க தூண்டுவது 
சிரமமொக உள்ளது. 

- முழுவமயொக பொட நூவலதய 
நம்பியிருத்தல் 
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ள் 

 

- 100 % ஆசிொியவரதய நம்பியிருத்தல் 

- ஆசிொியவடதய ததொடர்பு குவறவு 
- தபொருளொதர நிவல கொரணமொக 

கணினி அல்லது இவணய வசதி 
ஏற்படுத்த முடியொவம 

-மின்னஞ்சல் பயன்பொடு 

-பள்ளியுடன் சிறப்பொன 

ததொடர்பு 
-மொணவர்களின் கல்வி 

நலனில்  
 கூடுதல் அக்கவற 
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3.1 ஆய்வின் முடிவு (பிற முடிவுகள்) 

- மொணவர்கள் தமிழில் தட்டச்சு தசய்ய முடிந்தது. 

- மின்னஞ்சல் பயன்பொடு ஆசிொியர் மொணவர் மத்தியில் அதிகமொக புலப்பட்டது. 

- தமிழ் தமொழியில் கற்றலின் மூலம் மொணவர் ததசிய அளவிலொன இவணய தபொட்டிகளில்   

  சிறந்த அவடவு நிவலவய அவடந்தனர் . 

- சுயமொக நிரலிவய தசயல்படுத்த முவனந்தனர்.  

- 4 மொணவர்கள் சிலொங்கூர் மொநில தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் தூதுவர்களொக கல்வி அவமச்சொல்  

  நியமனம் தசய்யப்பட்டனர் 
- தன்னம்பிக்வக, சுயக்கட்டுபொடுமிக்க மொணவர்கவள உருவொக்குகிறது. 

- இடுபணிவய சொிவர தசய்ய முடிந்தது. 

- புறநகர் மொணவர்கள் கல்வி கற்ற (21ஆம் நூற்றொண்டு) சமூகமொக உருமொற வழி வகுத்துள்ளது. 

 

 இவணயத்தின் வழி தொய் தமொழியில் தபொதிக்கும் தபொது மொணவர்கவள 
கவரும்படி அவமயும் என்பதில் ஐயமில்வல. தமலும், நொட்டிதலதய தவலச் சிறந்த 

மொணவர்களொக உருதவடுக்க முடியும் என்பது திண்ணம். ஆகதவ, தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் 

தளத்வதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆக்ககரமொன முன்தனற்றங்கவள கற்றல் கற்பித்தலில் 
ஏற்படுத்த முடியும் என்பதவன இந்த ஆய்வு புலப்படுத்துகிறது. 

4.0 பொிந்துவரகள் 

1. தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஏற்படுத்திய இந்த நிவறவொன தொக்கம் பியூட் ததொட்டத் 

தமிழ்ப்பள்ளியில் மட்டும் பதிவு தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. ததசிய அளவில் பல பள்ளிகளில் 

தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் பயன்பொட்டில் இருக்கிறது. குறிப்பொக, தமிழ்ப்பள்ளிகளில் கற்றல் 

கற்பித்தலில் ஏற்படுத்திய தொக்கம் இன்னும் ஆய்வு தசய்யப்படவில்வல. ஆகதவ, இந்த ஆய்வு 

ததசிய அளவில் முன்தனடுக்கப்படட தவண்டும். 

2. இந்த ஆய்வொனது கற்றல் கற்பித்தலில் தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் ஏற்படுத்திய மொற்றத்வத 

பதிவு தசய்துள்ளது. தமய்நிகர் கற்றல் சூழல் பள்ளி நிர்வொக நடவடிக்வககளுக்கும் 

பயன்படுத்தலொம். அது ஏற்படுத்திய தொக்கத்வத ஆய்வு தசய்யலொம். 

 

  

 

 

தமற்தகொள் நூல்கள் : 
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 தமிழன்வனக் கொலத்திற்தகற்றக் தகொலத்வதப் புவனவதில் வல்லவள். கல்தலழுத்தில் 

வடிக்கப்பட்டவள் இன்று கணினி வவலச்தசொவலயில் வண்ண வண்ணச் தசவல கட்டி 
மகிழ்கிறொள். ததொல்கொப்பியம் ததொடங்கித் தற்கொல இலக்கியம் வவர பல்வவக வடிவங்களொலும் 

கற்பவன ஊற்றுகளொலும் எழுச்சி மிக்க சிந்தவனகளொலும் தசழிப்பவடந்து வரும் தமிழ் தமொழி, 

பழவம கட்டுவடத்துப் புதுவமயில் புகுந்து புகழ் மொவலயிவனச்; சூட்டிக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

புதுவம தவட்வகயொல் சுவவ மிகுந்த பவடப்புகளின் எண்ணிக்வகயும் சிந்தவன மிகுந்த 
பவடப்பொளர்களின் வருவகயும் தமிழில் பல்கிப் தபருகத் ததொடங்கலொயிற்று.  

 இயல், இவச, நொடகம் என்று முத்தமிழொய்ப் பகுத்துவரத்தக் கொலம் மொறி இவணய தமிழ் 

என்னும் பொிமொணத்வதப் தபற்றிலங்குகின்றது. இவணயப் புரட்சிக் கொலமொன இக்கொலச் 

சூழலில் பிற தமொழிகளுக்கிணங்கத் தமிழ் தமொழி பற்பல வளர்நிவலகவள இவணயத்தில் 
தபறலொயிற்று. அவ்வவகயில் தமொழியின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியவமயொத அகரொதியியலும் 

இவணயத்தில் ஈடில்லொ வளர்ச்சிவய எய்து வருகின்றது. அவ்வளர்நிவல பற்றியும் பயன்பொடு 

குறித்தும் மதிப்பிடும் தநொக்கில் இக்கட்டுவர அவமந்துள்ளது. 

தமிழ் மின் அகரொதி 

 தமிழில் அகரொதியியல் என்னும் களம் ததொன்றுவதற்கு வித்திட்டவரொய்த் 
ததொல்கொப்பியவரச் சுட்டுவர். தமிழில் கிவடக்கப்தபற்ற நூல்களுள் முதன்வமயொனதொய் 

விளங்கும் ததொல்கொப்பியம் நிகண்டுகளும் அகரொதிகளும் தமிழில் ததொற்றம் தபற 
அடிதகொலியது. தசொற்தபொருள் விளக்கமுவறயொனது ததொடக்கக் கொலத்தில் தசய்யுள் 

வடிவிதலதய இயற்றப்பட்டன. இதவன நிகண்டுகள் என்பர். தமிழின் முதல் நிகண்டொக திவொகர 

நிகண்டு சுட்டப்படுகிறது. இதவன ஆதி நிகண்டு என்றும் கூறுவர்.  

 நிகண்டுகள் கொலமொற்றத்தொல் தசய்யுள் வடிவிவன விட்டுவிட்டு உவரநவட வடிவம் 
தபற்றன. அதவன அகரொதிகள் என்று தபயொிட்டவழத்தனர். தமிழின் முதல் அகரொதியொக 

சதுரகரொதி விளங்குகின்றது. வீரமொமுனிவர் இயற்றிய சதுரகரொதிவயத் ததொடர்ந்து தமிழில் 

 

 

பன்தமொழி அகரொதிகளும் ததொற்றம் தபறலொயின. தமிழொய்வுக் களத்தில் அகரொதியியலொனது 

இன்று ஆயப்படும் முக்கிய ஆய்வுக்களமொய் விளங்குகிறது. தமிழின் வளர்ச்சிக்கு அரணொய் 

விளங்கும் அகரொதிகவள மின்னொக்கம் தசய்து மின் அகரொதிகள் என்று இவணயத்தில் 
தமிழொர்வளர்கள் வலம் வரச்தசய்தனர். பலரது கடின உவழப்பொல், அயரொத முயற்சியொல் மின் 

அகரொதிகள் தமிழில் தபருகலொயின.  

 மின் அகரொதிக்கொன விளக்கமொக முவனவர் துவர.மணிகண்டன், “இவணய அகரொதி 

அல்லது மின் அகரொதி என்பது தபொதுவொக உருவொக்கப்பட்ட ஓர் அகரொதிவய இவணயத்துடன் 
இவணத்துக் கணினியின் மூலம் தரவுகவளப் தபறுவதொகும்” என்று கூறகிறொர். தமலும் தமிழில் 

வலம்தவரும் மின் அகரொதிகளின் எண்ணிக்வக எழுபத்வதந்து என்றும் குறிப்பிடுகிறொர். தமிழ் 

மின் அகரொதிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கனவொக தமிழ் இவணய கல்விக் கழகத்தின் மின் அகரொதி, 

ததன்னொசிய மின் அகரொதி, விக்கிப்பீடியொவின் தமிழ் விக்சனொி, கூகுள் தமிழ் - ஆங்கிலம் மின் 

அகரொதி முதலியன திகழ்கின்றன. 

தமிழ் மின் அகரொதிகளின் பயன்பொடு 

 மக்கவள மக்கதளொடு இவணக்கும் ஊடகங்களுள் முதன்வமயொனதொய் இவணய 
ஊடகங்கள் விளங்குகின்றன. நொடு, கடல், தமொழி முதலொன எல்வலகவளக் கடந்து உலகில் 

வொழும் தமிழர்கள் அவனவவரயும் ஒன்றொய்ச் சங்கமிக்கச் தசய்த கருவிகளுள் இன்று இவணயம் 
தவலயொனதொய்த் திகழ்கிறது. உலகத் தமிழர்களின் தசயற்கொிய தசயல்களொல் தமிழ் தமொழி பிற 

தமொழிகளுக்குச் சவொல் விடும் வவகயில் கணினிக் களத்தில் முன்தனற்றம் தபற்று வருவது 
தபொற்றுதற்குொியதொகும். 

 இவணயம் தமொழிவயப் பரப்புவதற்கு மட்டுமல்லொது பொதுகொக்கவும் பயன்படுகின்றது. 

தமொழிவயப் பொதுகொக்கும் இவணய ஊடகங்களுள் எண்ணிம நூலகம் முக்கியப் பங்கிவன 
வகிக்கின்றது. எண்ணிம நூலகங்களின் முதன்வமக் கூறொய் அகரொதி – கவலச்தசொல் 

விளங்குகின்றது. எண்ணிம நூலகத்தின் ஒரு கூறொய் மட்டுமல்லொது தனித்தும் மின் அகரொதி 

இயங்குகின்றது.   
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சீதொதலட்சுமி ஆச்சி மளிர் கல்லூொி, பள்ளத்தூர், சிகங்வக மொவட்டம் 
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 தமிழன்வனக் கொலத்திற்தகற்றக் தகொலத்வதப் புவனவதில் வல்லவள். கல்தலழுத்தில் 

வடிக்கப்பட்டவள் இன்று கணினி வவலச்தசொவலயில் வண்ண வண்ணச் தசவல கட்டி 
மகிழ்கிறொள். ததொல்கொப்பியம் ததொடங்கித் தற்கொல இலக்கியம் வவர பல்வவக வடிவங்களொலும் 

கற்பவன ஊற்றுகளொலும் எழுச்சி மிக்க சிந்தவனகளொலும் தசழிப்பவடந்து வரும் தமிழ் தமொழி, 

பழவம கட்டுவடத்துப் புதுவமயில் புகுந்து புகழ் மொவலயிவனச்; சூட்டிக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

புதுவம தவட்வகயொல் சுவவ மிகுந்த பவடப்புகளின் எண்ணிக்வகயும் சிந்தவன மிகுந்த 
பவடப்பொளர்களின் வருவகயும் தமிழில் பல்கிப் தபருகத் ததொடங்கலொயிற்று.  

 இயல், இவச, நொடகம் என்று முத்தமிழொய்ப் பகுத்துவரத்தக் கொலம் மொறி இவணய தமிழ் 

என்னும் பொிமொணத்வதப் தபற்றிலங்குகின்றது. இவணயப் புரட்சிக் கொலமொன இக்கொலச் 

சூழலில் பிற தமொழிகளுக்கிணங்கத் தமிழ் தமொழி பற்பல வளர்நிவலகவள இவணயத்தில் 
தபறலொயிற்று. அவ்வவகயில் தமொழியின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியவமயொத அகரொதியியலும் 

இவணயத்தில் ஈடில்லொ வளர்ச்சிவய எய்து வருகின்றது. அவ்வளர்நிவல பற்றியும் பயன்பொடு 

குறித்தும் மதிப்பிடும் தநொக்கில் இக்கட்டுவர அவமந்துள்ளது. 

தமிழ் மின் அகரொதி 

 தமிழில் அகரொதியியல் என்னும் களம் ததொன்றுவதற்கு வித்திட்டவரொய்த் 
ததொல்கொப்பியவரச் சுட்டுவர். தமிழில் கிவடக்கப்தபற்ற நூல்களுள் முதன்வமயொனதொய் 

விளங்கும் ததொல்கொப்பியம் நிகண்டுகளும் அகரொதிகளும் தமிழில் ததொற்றம் தபற 
அடிதகொலியது. தசொற்தபொருள் விளக்கமுவறயொனது ததொடக்கக் கொலத்தில் தசய்யுள் 

வடிவிதலதய இயற்றப்பட்டன. இதவன நிகண்டுகள் என்பர். தமிழின் முதல் நிகண்டொக திவொகர 

நிகண்டு சுட்டப்படுகிறது. இதவன ஆதி நிகண்டு என்றும் கூறுவர்.  

 நிகண்டுகள் கொலமொற்றத்தொல் தசய்யுள் வடிவிவன விட்டுவிட்டு உவரநவட வடிவம் 
தபற்றன. அதவன அகரொதிகள் என்று தபயொிட்டவழத்தனர். தமிழின் முதல் அகரொதியொக 

சதுரகரொதி விளங்குகின்றது. வீரமொமுனிவர் இயற்றிய சதுரகரொதிவயத் ததொடர்ந்து தமிழில் 

 

 

பன்தமொழி அகரொதிகளும் ததொற்றம் தபறலொயின. தமிழொய்வுக் களத்தில் அகரொதியியலொனது 

இன்று ஆயப்படும் முக்கிய ஆய்வுக்களமொய் விளங்குகிறது. தமிழின் வளர்ச்சிக்கு அரணொய் 

விளங்கும் அகரொதிகவள மின்னொக்கம் தசய்து மின் அகரொதிகள் என்று இவணயத்தில் 
தமிழொர்வளர்கள் வலம் வரச்தசய்தனர். பலரது கடின உவழப்பொல், அயரொத முயற்சியொல் மின் 

அகரொதிகள் தமிழில் தபருகலொயின.  

 மின் அகரொதிக்கொன விளக்கமொக முவனவர் துவர.மணிகண்டன், “இவணய அகரொதி 

அல்லது மின் அகரொதி என்பது தபொதுவொக உருவொக்கப்பட்ட ஓர் அகரொதிவய இவணயத்துடன் 
இவணத்துக் கணினியின் மூலம் தரவுகவளப் தபறுவதொகும்” என்று கூறகிறொர். தமலும் தமிழில் 

வலம்தவரும் மின் அகரொதிகளின் எண்ணிக்வக எழுபத்வதந்து என்றும் குறிப்பிடுகிறொர். தமிழ் 

மின் அகரொதிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கனவொக தமிழ் இவணய கல்விக் கழகத்தின் மின் அகரொதி, 

ததன்னொசிய மின் அகரொதி, விக்கிப்பீடியொவின் தமிழ் விக்சனொி, கூகுள் தமிழ் - ஆங்கிலம் மின் 

அகரொதி முதலியன திகழ்கின்றன. 

தமிழ் மின் அகரொதிகளின் பயன்பொடு 

 மக்கவள மக்கதளொடு இவணக்கும் ஊடகங்களுள் முதன்வமயொனதொய் இவணய 
ஊடகங்கள் விளங்குகின்றன. நொடு, கடல், தமொழி முதலொன எல்வலகவளக் கடந்து உலகில் 

வொழும் தமிழர்கள் அவனவவரயும் ஒன்றொய்ச் சங்கமிக்கச் தசய்த கருவிகளுள் இன்று இவணயம் 
தவலயொனதொய்த் திகழ்கிறது. உலகத் தமிழர்களின் தசயற்கொிய தசயல்களொல் தமிழ் தமொழி பிற 

தமொழிகளுக்குச் சவொல் விடும் வவகயில் கணினிக் களத்தில் முன்தனற்றம் தபற்று வருவது 
தபொற்றுதற்குொியதொகும். 

 இவணயம் தமொழிவயப் பரப்புவதற்கு மட்டுமல்லொது பொதுகொக்கவும் பயன்படுகின்றது. 

தமொழிவயப் பொதுகொக்கும் இவணய ஊடகங்களுள் எண்ணிம நூலகம் முக்கியப் பங்கிவன 
வகிக்கின்றது. எண்ணிம நூலகங்களின் முதன்வமக் கூறொய் அகரொதி – கவலச்தசொல் 

விளங்குகின்றது. எண்ணிம நூலகத்தின் ஒரு கூறொய் மட்டுமல்லொது தனித்தும் மின் அகரொதி 

இயங்குகின்றது.   
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தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின் அகரொதி 

 தமிழ் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் என்னும் தபயொில் முன்பு இயங்கித் தற்தபொது தமிழ் 
இவணயக் கல்விக் கழகம் என்ற தபயொில் வழங்கப்பட்டு வரும் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் 
மொணவர்கவள வமயப்படுத்திச் தசயல்படுகிறது. இந்நிறுவனத்தின் மின் அகரொதியும் 

மொணவர்களின் பயன்பொட்டிவன வமயப்படுத்திதய வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் 

தமிழ்ச் தசொற்கவளத் துவறவொொியொகப்; பகுக்கப்பட்டு மொணவர்களின் பயன்பொட்வட 

எளிவமயொக்கியுள்ளது. சமுதொயவியல், மருத்துவவியல், கொல்நவட மருத்துவவியல், கவல 

மற்றும் மொனுடவியல், தகவல் ததொழில் நுட்பவியல், தபொறியியல் மற்றும் ததொழில்நுட்பவியல் 

முதலொன பல்துவறக் கவலச்தசொற்களின் சங்கமமொய்; இம்மின்னகரொதி மிளிர்கிறது. 

ததன்னொசிய மின் அகரொதி 

 ஆசிய தமொழிகளின் கூட்டு முயற்சியொல் தசயல்படும் மின் அகரொதியொகத் ததன்னொசிய 
மின் அகரொதி விளங்குகிறது. இம்மின் அகரொதி இந்திய அரசுக் குழுமத்தொரொல் தசயலொக்கம் 

தபற்றுள்ளது. பன்தமொழிகளின் அகரொதிக் குழுமமொய் ததன்னொசிய மின் அகரொதி 

இயங்குகின்றது. அவற்றுள் முதன்வமயொனதொய்த் தமிழ் தமொழி மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 

தமிழ் விக்சனொி 

 கட்டற்ற கவலக் களஞ்சியமொய்த் திகழும் விக்கிப்பீடியொவின் தமிழ் மின் அகரொதியின் 
தபயதர தமிழ் விக்சனொி. தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கிலம், தமிதழொடு பிதரஞ்ச், தஜர்மன் என்று 

பன்னொட்டு தமொழிகதளொடு இந்திய தமொழிகளுக்கொன தசொற்களஞ்சியமொகவும் விக்சனொி 
இயங்குகின்றது.  அகர வொிவசப்படுத்தப்பட்ட தசொற்களஞ்சியங்களில் சொியொன தசொற்கவளப் 

புதிதொகச் தசர்த்து, தமலும் தமலும் வளப்படுத்தும் வசதி தபொதுவமயொக்கப்பட்டுள்ளது. 

விக்சனொிவயப் பயன்படுத்துதவொர் யொரொக இருப்பினும் தசொற்களஞ்சியத்தின் தசொல்வளத்வதச் 
தசம்வமயொக்க முடியும். அதற்தகற்ற வடிவவமப்பில் தமிழ் விக்சனொி ஆக்கம் தபற்றுள்ளது. 

இவ்வசதி தமிழொர்வளர்கவளத் தூண்டுவததொடு மின் அகரொதிவயச் தசம்வமயுறச் 
தசய்யவல்லது. 

கூகுள் மின் அகரொதி 

 கூகுள் தமிழ் மின் அகரொதி புதிதொகத் தமிழ் கற்தபொருக்தகனதவ 
வடிவவமக்கப்பட்டதொகும். இம்மின் அகரொதி தசொற்களுக்தகற்ற படங்கதளொடு தசர்ந்து தபொருள் 

தருகின்றது. தமிழ் - ஆங்கிலம் என்று அகரவொிவசப்படுத்தப்பட்ட தசொற்களஞ்சியமொன இம்மின் 

அகரொதி பிற தமொழியினவர எளிதில் தமிழ் கற்கச் தசய்யும் துவணவனொகும்.  

 

 

 தமலும் தமிழில் மின் ததொழில்நுட்பச் தசொற்கவள வமயப்படுத்தி இயங்கிவரும் ததொழில் 
நுட்பம் மின் அகரொதி, இலக்கண நுட்பத்ததொடு இயங்கும் மதுரம் அகரொதி, தஜர்மன் தமொழி கற்க 

உதவும் தமிழ் டிக்சனொி, சிங்களம் கற்க உதவும் ஆங்கிலம் - சிங்களம் - தமிழ் மின் அகரொதி என்று 

தமிழன்வனக்கு அணி தசர்க்கும் வவகயில் மின் அகரொதிகள் ததொடர்ந்து ததொற்றம் 
தபற்றவருகின்றன.   

மின் அகரொதிகளின் ஆக்கத்தொல் ஆய்வு மொணவர்களும் தமிழொர்வளர்களும் நூலகத்வத 

நொடிதயொ, பதிப்பகத்வத நொடிதயொ தநரத்வத வீணொக்கொது தவண்டிய தசொற்தபொருவள 

தவண்டிய தநொடியில் கற்கும் வசதிவயப் தபற்றுள்ளனர்.  

அறிவியல் வளர்ச்சி சொர்ந்த புதிய தசொற்களுக்கு உடனடியொகத் தமிழொக்கம் தபறும் சூழவல 

மின் அகரொதி ததொற்றுவித்துள்ளது. 

தமிழ்ச் தசொல்லுக்கு ஆங்கிலம் மட்டுமல்லொது இந்திய தமொழிகதளொடு பன்னொட்டு 

தமொழிகளுக்குமொன தபொருளிவனயும் எளிதில் அறிந்து தகொள்ளலொம்.  

தசொற்கள் அகரவொிவசப் படுத்தப்பட்டததொடு துவறவொொியொகவும் பகுக்கப்பட்டுள்ளதொல் 

தசொற்களஞ்சியம் பயன்படுத்துதவொருக்கு எளிதொக உள்ளது. 

தசொற்தபொருதளொடு படவிளக்கமும் தசர்ந்திருப்பதொல், புதிதொய்த் தமிழ்க் கற்தபொொின் 

ஆர்வத்வதத் தூண்டவல்லவனவொய் மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 

நிவறவுவர 

 தமிழில் தசொற்தபொருள் களஞ்சியமொனது நிகண்டு என்னும் தசய்யுள் வடிவத்திலிருந்து 
பொிணமித்து உவரநவடயொல் அகரொதி வடிவத்திவன அவடந்தது. தகவல் புரட்சிக் கொலமொன 

இக்கொலத்தில் மின்னொக்கம் தபற்று மின் அகரொதி வடிவத்தில் இயங்குகின்றது. இவ்வொறு 

கொலமொற்றத்திற்தகற்ப தன்வனத் தொதன தகவவமத்துக் தகொள்வதில் தமிழ் தமொழிக்கு நிகர் தமிழ் 
தமொழிதய. 

 தமிழில் கற்றல் பணிவய எளிதொக்கிய இவணய ஊடகங்களுள் மின் அகரொதியும் ஒன்று. 

கற்தபொொின் கொலம், தபொருள், உடல் உவழப்பு முதலியவற்வறக் குவறத்து, தவண்டிய கொலத்தில் 

தவண்டிய தசொற்தபொருவள வீட்டில் இருந்தபடிதய தபறும் எளிய வசதிவய மின் அகரொதியின் 
வொயிலொகப் தபறலொம். பழந்தமிழ்ச் தசொற்களுக்கு மட்டுமொது பன்னொட்டு தமொழிச் 

தசொற்களுக்கும் அறிவியல் வளர்ச்சிக்தகற்ப தபொருவள அள்ளித்தரும் தசொற்தபொருள் 
களஞ்சியங்களின் சங்கமமொய் மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 
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தமிழ் இவணயக் கல்விக் கழக மின் அகரொதி 

 தமிழ் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் என்னும் தபயொில் முன்பு இயங்கித் தற்தபொது தமிழ் 
இவணயக் கல்விக் கழகம் என்ற தபயொில் வழங்கப்பட்டு வரும் இவணயப் பல்கவலக்கழகம் 
மொணவர்கவள வமயப்படுத்திச் தசயல்படுகிறது. இந்நிறுவனத்தின் மின் அகரொதியும் 

மொணவர்களின் பயன்பொட்டிவன வமயப்படுத்திதய வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் 

தமிழ்ச் தசொற்கவளத் துவறவொொியொகப்; பகுக்கப்பட்டு மொணவர்களின் பயன்பொட்வட 

எளிவமயொக்கியுள்ளது. சமுதொயவியல், மருத்துவவியல், கொல்நவட மருத்துவவியல், கவல 

மற்றும் மொனுடவியல், தகவல் ததொழில் நுட்பவியல், தபொறியியல் மற்றும் ததொழில்நுட்பவியல் 

முதலொன பல்துவறக் கவலச்தசொற்களின் சங்கமமொய்; இம்மின்னகரொதி மிளிர்கிறது. 

ததன்னொசிய மின் அகரொதி 

 ஆசிய தமொழிகளின் கூட்டு முயற்சியொல் தசயல்படும் மின் அகரொதியொகத் ததன்னொசிய 
மின் அகரொதி விளங்குகிறது. இம்மின் அகரொதி இந்திய அரசுக் குழுமத்தொரொல் தசயலொக்கம் 

தபற்றுள்ளது. பன்தமொழிகளின் அகரொதிக் குழுமமொய் ததன்னொசிய மின் அகரொதி 

இயங்குகின்றது. அவற்றுள் முதன்வமயொனதொய்த் தமிழ் தமொழி மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 

தமிழ் விக்சனொி 

 கட்டற்ற கவலக் களஞ்சியமொய்த் திகழும் விக்கிப்பீடியொவின் தமிழ் மின் அகரொதியின் 
தபயதர தமிழ் விக்சனொி. தமிழ் - தமிழ் - ஆங்கிலம், தமிதழொடு பிதரஞ்ச், தஜர்மன் என்று 

பன்னொட்டு தமொழிகதளொடு இந்திய தமொழிகளுக்கொன தசொற்களஞ்சியமொகவும் விக்சனொி 
இயங்குகின்றது.  அகர வொிவசப்படுத்தப்பட்ட தசொற்களஞ்சியங்களில் சொியொன தசொற்கவளப் 

புதிதொகச் தசர்த்து, தமலும் தமலும் வளப்படுத்தும் வசதி தபொதுவமயொக்கப்பட்டுள்ளது. 

விக்சனொிவயப் பயன்படுத்துதவொர் யொரொக இருப்பினும் தசொற்களஞ்சியத்தின் தசொல்வளத்வதச் 
தசம்வமயொக்க முடியும். அதற்தகற்ற வடிவவமப்பில் தமிழ் விக்சனொி ஆக்கம் தபற்றுள்ளது. 

இவ்வசதி தமிழொர்வளர்கவளத் தூண்டுவததொடு மின் அகரொதிவயச் தசம்வமயுறச் 
தசய்யவல்லது. 

கூகுள் மின் அகரொதி 

 கூகுள் தமிழ் மின் அகரொதி புதிதொகத் தமிழ் கற்தபொருக்தகனதவ 
வடிவவமக்கப்பட்டதொகும். இம்மின் அகரொதி தசொற்களுக்தகற்ற படங்கதளொடு தசர்ந்து தபொருள் 

தருகின்றது. தமிழ் - ஆங்கிலம் என்று அகரவொிவசப்படுத்தப்பட்ட தசொற்களஞ்சியமொன இம்மின் 

அகரொதி பிற தமொழியினவர எளிதில் தமிழ் கற்கச் தசய்யும் துவணவனொகும்.  

 

 

 தமலும் தமிழில் மின் ததொழில்நுட்பச் தசொற்கவள வமயப்படுத்தி இயங்கிவரும் ததொழில் 
நுட்பம் மின் அகரொதி, இலக்கண நுட்பத்ததொடு இயங்கும் மதுரம் அகரொதி, தஜர்மன் தமொழி கற்க 

உதவும் தமிழ் டிக்சனொி, சிங்களம் கற்க உதவும் ஆங்கிலம் - சிங்களம் - தமிழ் மின் அகரொதி என்று 

தமிழன்வனக்கு அணி தசர்க்கும் வவகயில் மின் அகரொதிகள் ததொடர்ந்து ததொற்றம் 
தபற்றவருகின்றன.   

மின் அகரொதிகளின் ஆக்கத்தொல் ஆய்வு மொணவர்களும் தமிழொர்வளர்களும் நூலகத்வத 

நொடிதயொ, பதிப்பகத்வத நொடிதயொ தநரத்வத வீணொக்கொது தவண்டிய தசொற்தபொருவள 

தவண்டிய தநொடியில் கற்கும் வசதிவயப் தபற்றுள்ளனர்.  

அறிவியல் வளர்ச்சி சொர்ந்த புதிய தசொற்களுக்கு உடனடியொகத் தமிழொக்கம் தபறும் சூழவல 

மின் அகரொதி ததொற்றுவித்துள்ளது. 

தமிழ்ச் தசொல்லுக்கு ஆங்கிலம் மட்டுமல்லொது இந்திய தமொழிகதளொடு பன்னொட்டு 

தமொழிகளுக்குமொன தபொருளிவனயும் எளிதில் அறிந்து தகொள்ளலொம்.  

தசொற்கள் அகரவொிவசப் படுத்தப்பட்டததொடு துவறவொொியொகவும் பகுக்கப்பட்டுள்ளதொல் 

தசொற்களஞ்சியம் பயன்படுத்துதவொருக்கு எளிதொக உள்ளது. 

தசொற்தபொருதளொடு படவிளக்கமும் தசர்ந்திருப்பதொல், புதிதொய்த் தமிழ்க் கற்தபொொின் 

ஆர்வத்வதத் தூண்டவல்லவனவொய் மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 

நிவறவுவர 

 தமிழில் தசொற்தபொருள் களஞ்சியமொனது நிகண்டு என்னும் தசய்யுள் வடிவத்திலிருந்து 
பொிணமித்து உவரநவடயொல் அகரொதி வடிவத்திவன அவடந்தது. தகவல் புரட்சிக் கொலமொன 

இக்கொலத்தில் மின்னொக்கம் தபற்று மின் அகரொதி வடிவத்தில் இயங்குகின்றது. இவ்வொறு 

கொலமொற்றத்திற்தகற்ப தன்வனத் தொதன தகவவமத்துக் தகொள்வதில் தமிழ் தமொழிக்கு நிகர் தமிழ் 
தமொழிதய. 

 தமிழில் கற்றல் பணிவய எளிதொக்கிய இவணய ஊடகங்களுள் மின் அகரொதியும் ஒன்று. 

கற்தபொொின் கொலம், தபொருள், உடல் உவழப்பு முதலியவற்வறக் குவறத்து, தவண்டிய கொலத்தில் 

தவண்டிய தசொற்தபொருவள வீட்டில் இருந்தபடிதய தபறும் எளிய வசதிவய மின் அகரொதியின் 
வொயிலொகப் தபறலொம். பழந்தமிழ்ச் தசொற்களுக்கு மட்டுமொது பன்னொட்டு தமொழிச் 

தசொற்களுக்கும் அறிவியல் வளர்ச்சிக்தகற்ப தபொருவள அள்ளித்தரும் தசொற்தபொருள் 
களஞ்சியங்களின் சங்கமமொய் மின் அகரொதி விளங்குகின்றது. 
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கட்டுவரச் சுருக்கம். 

இன்வறய யுகம் கணினி யுகம் (Age of Computer) இயல், இவச, நொடகம் என்று 

மூன்றொக இருந்த தமிழ் அறிவியல் தமிழ் என்று நொன்கொகவும் கணினித் தமிழ் என்று ஐந்தொகவும் 
இன்று வளர்ந்துள்ளது. 

 கணினி யுகத்தில் தனி மனிதரொகட்டும் அல்லது பன்னொட்டு ததொழில் நிறுவனமொகட்டும் 
கணினியின்றி அன்றொடச் தசயற்பொடுகவள தமற்தகொள்ள முடியொத ஒரு நிவல நீடிக்கிறது. 

கட்டுவர, கடிதங்கள் ஆகியவற்வறத் தட்டச்சு தசய்தல் (Typing) ததவவயொன தகவல்கவளத் 

தரவுகவளத் தசமித்து வவத்தல் (Database Development) தபொன்றவற்றிற்கு கணினி 

ததவவப்படுகிறது. தகவல்கவள படிதயடுத்தல் (Information Extraction and Retrieval) 

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல் (Email) வினொடிகளில் உலதகங்கும் இவணயதளம் (Internet and Web) 

மூலம் ததொடர்பு தகொள்ளுதல், இவணயதளம் மூலம் ததொழில் மற்றும் வணிகத் ததொடர்புகவள 

தமற்தகொள்ளுதல் (E-commerce) என்று கணினியின் பயன்பொடுகவள அடுக்கிக் தகொண்தட 

தசல்லலொம். இது தபொன்ற நிவலகளில் ஏன் நமது அரசொங்கதம மின் ஆளுவக மூலம் (E-

governance) நடத்தப்படுகிறது. 

இது தபொன்ற சூழலில் அடிப்பவடத் ததவவகளில் ஒன்று கணினி என்ற நிவலக்கு நொம் 
தள்ளப்பட்டுள்தளொம். அதன் ததவவயும் அதன் மதிப்பும் மனித மொண்பின் விழுமியங்களுள் 

புவதந்துவிட்ட புரொணிகங்கள். 

அதன் அடிப்பவடயில் எங்கள் கல்லூொியில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் 200 தபவரத் ததொடர்பு 

தகொண்டு கணினி வழி இவணயப் பயன்பொடு குறித்து ஒரு (Database) தரவுகவளத் 

திரட்டிதனன்.  அதனடிப்பவடயில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்களின் இவணயப் பயன்பொடு 

மற்றும் கற்றல் நிவலக் குறித்த தசய்திகவள விளக்குவதத இக்கட்டுவரயின் தநொக்கம். 

மொணவர்கள் பயிலும் துவற மற்றும் வகுப்புகள் 

தமிழ் இளங்கவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள்  - 30 

தமிழ் இளங்கவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் - 35 
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கட்டுவரச் சுருக்கம். 

இன்வறய யுகம் கணினி யுகம் (Age of Computer) இயல், இவச, நொடகம் என்று 

மூன்றொக இருந்த தமிழ் அறிவியல் தமிழ் என்று நொன்கொகவும் கணினித் தமிழ் என்று ஐந்தொகவும் 
இன்று வளர்ந்துள்ளது. 

 கணினி யுகத்தில் தனி மனிதரொகட்டும் அல்லது பன்னொட்டு ததொழில் நிறுவனமொகட்டும் 
கணினியின்றி அன்றொடச் தசயற்பொடுகவள தமற்தகொள்ள முடியொத ஒரு நிவல நீடிக்கிறது. 

கட்டுவர, கடிதங்கள் ஆகியவற்வறத் தட்டச்சு தசய்தல் (Typing) ததவவயொன தகவல்கவளத் 

தரவுகவளத் தசமித்து வவத்தல் (Database Development) தபொன்றவற்றிற்கு கணினி 

ததவவப்படுகிறது. தகவல்கவள படிதயடுத்தல் (Information Extraction and Retrieval) 

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல் (Email) வினொடிகளில் உலதகங்கும் இவணயதளம் (Internet and Web) 

மூலம் ததொடர்பு தகொள்ளுதல், இவணயதளம் மூலம் ததொழில் மற்றும் வணிகத் ததொடர்புகவள 

தமற்தகொள்ளுதல் (E-commerce) என்று கணினியின் பயன்பொடுகவள அடுக்கிக் தகொண்தட 

தசல்லலொம். இது தபொன்ற நிவலகளில் ஏன் நமது அரசொங்கதம மின் ஆளுவக மூலம் (E-

governance) நடத்தப்படுகிறது. 

இது தபொன்ற சூழலில் அடிப்பவடத் ததவவகளில் ஒன்று கணினி என்ற நிவலக்கு நொம் 
தள்ளப்பட்டுள்தளொம். அதன் ததவவயும் அதன் மதிப்பும் மனித மொண்பின் விழுமியங்களுள் 

புவதந்துவிட்ட புரொணிகங்கள். 

அதன் அடிப்பவடயில் எங்கள் கல்லூொியில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் 200 தபவரத் ததொடர்பு 

தகொண்டு கணினி வழி இவணயப் பயன்பொடு குறித்து ஒரு (Database) தரவுகவளத் 

திரட்டிதனன்.  அதனடிப்பவடயில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்களின் இவணயப் பயன்பொடு 

மற்றும் கற்றல் நிவலக் குறித்த தசய்திகவள விளக்குவதத இக்கட்டுவரயின் தநொக்கம். 

மொணவர்கள் பயிலும் துவற மற்றும் வகுப்புகள் 

தமிழ் இளங்கவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள்  - 30 

தமிழ் இளங்கவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் - 35 
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தமிழ் இளங்கவல மூன்றொமொண்டு மொணவர்கள் - 35 

தமொத்தம்  100 

தமிழ் முதுகவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள் - 20 

தமிழ் முதுகவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் - 20 

ஆய்வியல் நிவறஞர் மொணவர்கள் - 30 

முவனவர்ப் பட்ட ஆய்வொளர்கள் - 30 

தமொத்தம் - 100 

சுமொர் தமிவழ முதன்வமப் பொடமொக எடுத்துப் பயிலும் 200 மொணவர்களிடம் எடுத்த 

கண்தகடுப்வப வவத்துக் தகொண்டு தமிழ் கற்ற மொணவர்களில் தமிழ் இவணய பயன்பொடு 
எவ்வவக மொற்றத்வதக் தகொண்டு வந்துள்ளது என இக்கட்டுவர வொயிலொக அறியலொம். இனி 

இவர்களின் பயன்பொட்டு கல்வி நிவலக்கு தசல்தவொம். 

தமிழ் படிக்க கூடிய மொணவர்களின் நிவல: 

திருச்சிரொப்பள்ளி மொவட்டத்தில் பொரதிதொசன் பல்கவலக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட அரசு 
உதவிதபறும் கல்லூொியொம் உருமு தனலட்சுமி கல்லூொி இயங்கி வருகிறது. இக்கல்லூொி அதன் 

சுற்று வட்டொரத்தில் உள்ள முதலொம் தவலமுவற மொணவர்களின் நலன் கருதி தசயல்பட்டு 
வருகிறது. இக்கல்லூொியில் பயிலும் மொணவர்களில் தபரும்பொலொதனொர் ஏவழ மொணவர்கதள. 

அவர்களின் கல்வித் தரத்வத உயர்த்துவதற்கு கல்லூொி நிர்வொகம் அவனத்து உதவிகவளயும் 
தசவ்வதன தசய்து வருகிறது.  

 இலக்கிய வளர்ச்சியில் மட்டுமன்றி அவனத்துத் துவறகளிலும் தமது தசல்வொக்வக 
நிவலநிறுத்தியுள்ளது என்று இவணயத்வதக் கூறலொம். இவணயதளம், இவணயச் சந்திப்பு, 

இவணயக் கடிதம், இவணயப் படங்கள், இவணயத் திவரப்படம், இவணயக் குறும்படம், 

இவணய இதழ், இவணய அகரொதி, இவணய நூலகம், இவணயக் கல்வி, இவணய 

விவளயொட்டு, இவணய வணிகம், இவணய வங்கி, இவணய அலுவலகம், இவணயக் 

குழுமங்கள் என்று அவனத்துத் துவற வசதிகவளயும் இவ் இவணயத்தின் மூலம் நம்மொல் 
எளிதில் தபற்றுக் தகொள்ள முடிகிறது.  

  

 

 

அதனடிப்பவடயில் 

1. www.uyirmai.com 
2. www.thirutamil.blogspot.com 
3. www.ta.wikipedia.org 
4. www.ulakatamizhchemmozhi.org 
5. www.tamilauthors.com 

தபொன்ற வவலதளங்கள் தமிவழத் தவல நிமிர்த்தி நிற்கின்றன. 

 உலகு தழுவிய தமிழர்களின் அக்கவறயினொல் 17.02.2001 அன்று தமிழ் இவணயப் 

பல்கவலக்கழகம் ததொற்றம் தபற்றது. இது பல நொட்டு மொணவர்கள் தமிழ்தமொழிவயப் பயிலும் 

தநொக்கில் உருவொக்கப்பட்டது. இவற்றில் மின்நூலகம் என்ற பகுதியில் தமிழ் நூல்கள் 

மட்டுமின்றி தமிழ் நூல்களின் தரொமன் வடிவம், அகரொதிகள், கவலக்களஞ்சியம், கவலச் தசொல் 

ததொகுப்புகள், சுவடிக் கொட்சியகங்கள், பண்பொட்டுக் கொட்சியகங்கள், பயணியர் தபொன்ற 

உட்தவலப்புகளில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

மொணவர்களிடம் தகட்கப்பட்ட வினொ - விவட 

தமிழ் தமொழி வழியில் படிக்கும் மொணவனுக்குத் ததவவயொன தசய்திகவள 
இவணயத்தின் மூலம் முழுவமயொக தபற முடியவில்வல. இளங்கவல தமிழ் இலக்கியம் படிக்கும் 

ஒவ்தவொரு மொணவனிடமும் இவணய பயன்பொடு குறித்து தகட்கப்பட்ட வினொக்களில்:  

தமிழ் இளங்கவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள் 12 தபர் 1 மணி தநரம் 

 10 தபர் 2 மணி தநரம் 

 8 தபர் 3 மணி தநரம் 

 30 6 மணி தநரம் 

தமிழ் இளங்கவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் 14 தபர் 1 மணி தநரம் 

 12 தபர் 2 மணி தநரம் 

 4 தபர் 3 மணி தநரம் 

 30 தபர் 6 மணி தநரம் 
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தமிழ் இளங்கவல மூன்றொமொண்டு மொணவர்கள் - 35 

தமொத்தம்  100 

தமிழ் முதுகவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள் - 20 

தமிழ் முதுகவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் - 20 

ஆய்வியல் நிவறஞர் மொணவர்கள் - 30 

முவனவர்ப் பட்ட ஆய்வொளர்கள் - 30 

தமொத்தம் - 100 

சுமொர் தமிவழ முதன்வமப் பொடமொக எடுத்துப் பயிலும் 200 மொணவர்களிடம் எடுத்த 

கண்தகடுப்வப வவத்துக் தகொண்டு தமிழ் கற்ற மொணவர்களில் தமிழ் இவணய பயன்பொடு 
எவ்வவக மொற்றத்வதக் தகொண்டு வந்துள்ளது என இக்கட்டுவர வொயிலொக அறியலொம். இனி 

இவர்களின் பயன்பொட்டு கல்வி நிவலக்கு தசல்தவொம். 

தமிழ் படிக்க கூடிய மொணவர்களின் நிவல: 

திருச்சிரொப்பள்ளி மொவட்டத்தில் பொரதிதொசன் பல்கவலக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட அரசு 
உதவிதபறும் கல்லூொியொம் உருமு தனலட்சுமி கல்லூொி இயங்கி வருகிறது. இக்கல்லூொி அதன் 

சுற்று வட்டொரத்தில் உள்ள முதலொம் தவலமுவற மொணவர்களின் நலன் கருதி தசயல்பட்டு 
வருகிறது. இக்கல்லூொியில் பயிலும் மொணவர்களில் தபரும்பொலொதனொர் ஏவழ மொணவர்கதள. 

அவர்களின் கல்வித் தரத்வத உயர்த்துவதற்கு கல்லூொி நிர்வொகம் அவனத்து உதவிகவளயும் 
தசவ்வதன தசய்து வருகிறது.  

 இலக்கிய வளர்ச்சியில் மட்டுமன்றி அவனத்துத் துவறகளிலும் தமது தசல்வொக்வக 
நிவலநிறுத்தியுள்ளது என்று இவணயத்வதக் கூறலொம். இவணயதளம், இவணயச் சந்திப்பு, 

இவணயக் கடிதம், இவணயப் படங்கள், இவணயத் திவரப்படம், இவணயக் குறும்படம், 

இவணய இதழ், இவணய அகரொதி, இவணய நூலகம், இவணயக் கல்வி, இவணய 

விவளயொட்டு, இவணய வணிகம், இவணய வங்கி, இவணய அலுவலகம், இவணயக் 

குழுமங்கள் என்று அவனத்துத் துவற வசதிகவளயும் இவ் இவணயத்தின் மூலம் நம்மொல் 
எளிதில் தபற்றுக் தகொள்ள முடிகிறது.  

  

 

 

அதனடிப்பவடயில் 

1. www.uyirmai.com 
2. www.thirutamil.blogspot.com 
3. www.ta.wikipedia.org 
4. www.ulakatamizhchemmozhi.org 
5. www.tamilauthors.com 

தபொன்ற வவலதளங்கள் தமிவழத் தவல நிமிர்த்தி நிற்கின்றன. 

 உலகு தழுவிய தமிழர்களின் அக்கவறயினொல் 17.02.2001 அன்று தமிழ் இவணயப் 

பல்கவலக்கழகம் ததொற்றம் தபற்றது. இது பல நொட்டு மொணவர்கள் தமிழ்தமொழிவயப் பயிலும் 

தநொக்கில் உருவொக்கப்பட்டது. இவற்றில் மின்நூலகம் என்ற பகுதியில் தமிழ் நூல்கள் 

மட்டுமின்றி தமிழ் நூல்களின் தரொமன் வடிவம், அகரொதிகள், கவலக்களஞ்சியம், கவலச் தசொல் 

ததொகுப்புகள், சுவடிக் கொட்சியகங்கள், பண்பொட்டுக் கொட்சியகங்கள், பயணியர் தபொன்ற 

உட்தவலப்புகளில் இடம்தபற்றுள்ளன. 

மொணவர்களிடம் தகட்கப்பட்ட வினொ - விவட 

தமிழ் தமொழி வழியில் படிக்கும் மொணவனுக்குத் ததவவயொன தசய்திகவள 
இவணயத்தின் மூலம் முழுவமயொக தபற முடியவில்வல. இளங்கவல தமிழ் இலக்கியம் படிக்கும் 

ஒவ்தவொரு மொணவனிடமும் இவணய பயன்பொடு குறித்து தகட்கப்பட்ட வினொக்களில்:  

தமிழ் இளங்கவல முதலொமொண்டு மொணவர்கள் 12 தபர் 1 மணி தநரம் 

 10 தபர் 2 மணி தநரம் 

 8 தபர் 3 மணி தநரம் 

 30 6 மணி தநரம் 

தமிழ் இளங்கவல இரண்டொமொண்டு மொணவர்கள் 14 தபர் 1 மணி தநரம் 

 12 தபர் 2 மணி தநரம் 

 4 தபர் 3 மணி தநரம் 

 30 தபர் 6 மணி தநரம் 
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தமிழ் இளங்கவல மூன்றொமொண்டு மொணவர்கள் 15 தபர் 1 மணி தநரம் 

 13 தபர் 2 மணி தநரம் 

 12 தபர் 3 மணி தநரம் 

 40 தபர் 6 மணி தநரம் 

தமற்கண்ட அட்டவவணவய பொர்க்கும் தபொது தமிழ்த்துவற மொணவர்களின் இவணய 
பயன்பொடு நொதளொன்றுக்கு 100 மொணவர்கள் 18 மணி தநரதம பயன்படுத்துகின்றொர்கள். 

இவ்வொறு தபொதுவொக நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் இளங்கவல தமிழ் படிக்கும் 
மொணவர்களின் நிவலயும் M.Phil., Ph.D. படிக்கும் மொணவர்களின் நிவலயும் சரொசொியொக 

ஒருமித்தத தசல்கின்றன. ஏதனனில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் மற்ற மொணவர்கவளப் தபொல 

அறிவுத்ததடலுக்கு தவகமொக தசல்ல முடியொத நிவலக்கு தமொழிச் சிக்கதல கொரணம். 

ஆய்வுப் பயன். 

 தமொழிச் சிக்கல் என்று பொர்க்கும் தபொது ஒன்று ‘ஆங்கிலம்’ சொி ஆங்கிலம் 

ததொியவில்வலதயன்று தமிழிதல இருக்கக் கூடிய வவலத் தளங்கவள பொர்ப்பதற்கு 
மொணவர்களுக்கு தபொதுமொன பயிற்சி அளிக்கொமல் தமிழ் தமொழியிதல இவணய பயன்பொட்டு 
வொர்த்வதகள் ததொிவதில்வல. அதனொல் தபரும்பொன்வம மொணவர்களுக்கு தொய்தமொழி தமிழ் 

வழியிதல கணினி மற்றும் இவணயதளத்வத பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. எனதவ 

தமிழ்த்துவற மொணவர்களும் பயன்தபறும் வவகயில் தமிழ் இவணயதளங்களும் தமிழ் 
பயன்பொட்டுச் தசொற்களும் உருவொக்கப்பட தவண்டும். 

 தசொல்லும் தபொருளும் ததொிந்தொல் தொன் மனிதப் பயன்பொடு அதிகொிக்கும். எங்கும் தமிழ் 

எதிலும் தமிழ் என்ற நிவலயில் நொம் தசம்தமொழியொல் இவணந்ததொம். இனி உலகதமல்லொம் 

நம்முடன் இவணயத் தமிவழ படிக்க தவண்டும். பழக தவண்டும். உருவொக்க தவண்டும். 

கணினியில் இவணய ஒளிவய ஏற்ற தவண்டும் என்பதத என்னுவடய தபரவொ! 

 இவவ தபொன்று பல கொரணங்கள் இவணயத்வதயும், கணினிவயயும் பயன்படுத்துவதில் 

மொணவர்கள் பல சிரமங்கவள எதிர் தகொள்கின்றனர். ஊடகங்கள் வழியொக இயந்திரக் கணினி 

தபொன்று தரொதபொட் என்று தசொல்லப்படும் ஓர் இயந்திரம் தபொலக் கணினியில் தமிழ் வழி படித்த 
மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் அளவிற்கு ஓர் உதவிக்கரம் எளிவமயொன தபச்சுத் தமிழில் 
ஏற்படுத்த தவண்டும். இதுதபொன்ற சிக்கவல தவிர்க்க “INFITT” என்று தசொல்லக்கூடிய 

 

 

‘உத்தமம்’ என்னும் அவமப்பு சிறந்து தசயலொற்றுகிறது. தமிழ் தமிழ் என்று முழங்கும் நொம் தமிழ் 

படிக்கும் மொணவர்களுக்கு வகதகொடுப்தபொம் வொொீர்! 

முடிவுவர 

 இக்கட்டுவரயின் தநொக்கம் எங்கும் கணினி மயமொன இவ்வுலகில் இவணயத்தின் 
பயன்பொடு இருந்தும் மொணவர்கள் குறிப்பொக தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் இவணயதளத்வத 
பயன்படுத்துவதில் ஏற்படும் சிக்கலின் கொரணமொக ஒரு சதவீதம் தபர் இவணயதளத்வத 
பயன்படுத்த முடியொத சூழலில் உள்ளனர். இந்நிவல மொறதவண்டும். 

தனி ஒருவனுக்கு உணவில்வலதயனில்  

 சகத்திவன அழித்திடுதவொம்  

என்று பொரதி அன்று பொடினொன். கணினி மயமொன இச்சூழலில் தமிழ் படித்த மொணவன் 

ஒருவனுக்கு இவணய அறிவு எட்டவில்வல தயன்றொல் உலகமயமொதல் என்ற சூழல் 
மவறந்துவிடும். இதற்கொக உவழத்த உத்தமர்களின் உவழப்பின்  பயன் இல்லொமல் 

தபொய்விடும். கணினி மற்றும் இவணய பயன்பொடு இன்வறய மொணவர்கள் ஒவ்தவொருவரும் 

அறிய தவண்டிய கட்டொயத்தில் உள்ளனர். அதற்குப் பல்தவறு பயிற்சிகள் வழங்க தவண்டும்.  

ஆய்விற்குப்பயன்பட்ட நூல்கள் மற்றும் இவணயதளங்கள். 

1. முவனவர் துவர.மணிகண்டன், இவணயத்தில் தமிழ் வவலப்பூக்கள், கவுதம் பதிப்பகம், 

தசன்வன. 

2. முவனவர் துவர. மணிகண்டன், இவணயத்தில் தமிழ்த் தரவுத்தளங்கள், கவுதம் 

பதிப்பகம், தசன்வன. 

3. www.ta.wikipedia.org. 

4. www.tamilvu.org 
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தமிழ் இளங்கவல மூன்றொமொண்டு மொணவர்கள் 15 தபர் 1 மணி தநரம் 

 13 தபர் 2 மணி தநரம் 

 12 தபர் 3 மணி தநரம் 

 40 தபர் 6 மணி தநரம் 

தமற்கண்ட அட்டவவணவய பொர்க்கும் தபொது தமிழ்த்துவற மொணவர்களின் இவணய 
பயன்பொடு நொதளொன்றுக்கு 100 மொணவர்கள் 18 மணி தநரதம பயன்படுத்துகின்றொர்கள். 

இவ்வொறு தபொதுவொக நடத்திய கருத்துக் கணிப்பில் இளங்கவல தமிழ் படிக்கும் 
மொணவர்களின் நிவலயும் M.Phil., Ph.D. படிக்கும் மொணவர்களின் நிவலயும் சரொசொியொக 

ஒருமித்தத தசல்கின்றன. ஏதனனில் தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் மற்ற மொணவர்கவளப் தபொல 

அறிவுத்ததடலுக்கு தவகமொக தசல்ல முடியொத நிவலக்கு தமொழிச் சிக்கதல கொரணம். 

ஆய்வுப் பயன். 

 தமொழிச் சிக்கல் என்று பொர்க்கும் தபொது ஒன்று ‘ஆங்கிலம்’ சொி ஆங்கிலம் 

ததொியவில்வலதயன்று தமிழிதல இருக்கக் கூடிய வவலத் தளங்கவள பொர்ப்பதற்கு 
மொணவர்களுக்கு தபொதுமொன பயிற்சி அளிக்கொமல் தமிழ் தமொழியிதல இவணய பயன்பொட்டு 
வொர்த்வதகள் ததொிவதில்வல. அதனொல் தபரும்பொன்வம மொணவர்களுக்கு தொய்தமொழி தமிழ் 

வழியிதல கணினி மற்றும் இவணயதளத்வத பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. எனதவ 

தமிழ்த்துவற மொணவர்களும் பயன்தபறும் வவகயில் தமிழ் இவணயதளங்களும் தமிழ் 
பயன்பொட்டுச் தசொற்களும் உருவொக்கப்பட தவண்டும். 

 தசொல்லும் தபொருளும் ததொிந்தொல் தொன் மனிதப் பயன்பொடு அதிகொிக்கும். எங்கும் தமிழ் 

எதிலும் தமிழ் என்ற நிவலயில் நொம் தசம்தமொழியொல் இவணந்ததொம். இனி உலகதமல்லொம் 

நம்முடன் இவணயத் தமிவழ படிக்க தவண்டும். பழக தவண்டும். உருவொக்க தவண்டும். 

கணினியில் இவணய ஒளிவய ஏற்ற தவண்டும் என்பதத என்னுவடய தபரவொ! 

 இவவ தபொன்று பல கொரணங்கள் இவணயத்வதயும், கணினிவயயும் பயன்படுத்துவதில் 

மொணவர்கள் பல சிரமங்கவள எதிர் தகொள்கின்றனர். ஊடகங்கள் வழியொக இயந்திரக் கணினி 

தபொன்று தரொதபொட் என்று தசொல்லப்படும் ஓர் இயந்திரம் தபொலக் கணினியில் தமிழ் வழி படித்த 
மொணவர்கள் பயன்படுத்தும் அளவிற்கு ஓர் உதவிக்கரம் எளிவமயொன தபச்சுத் தமிழில் 
ஏற்படுத்த தவண்டும். இதுதபொன்ற சிக்கவல தவிர்க்க “INFITT” என்று தசொல்லக்கூடிய 

 

 

‘உத்தமம்’ என்னும் அவமப்பு சிறந்து தசயலொற்றுகிறது. தமிழ் தமிழ் என்று முழங்கும் நொம் தமிழ் 

படிக்கும் மொணவர்களுக்கு வகதகொடுப்தபொம் வொொீர்! 

முடிவுவர 

 இக்கட்டுவரயின் தநொக்கம் எங்கும் கணினி மயமொன இவ்வுலகில் இவணயத்தின் 
பயன்பொடு இருந்தும் மொணவர்கள் குறிப்பொக தமிழ் படிக்கும் மொணவர்கள் இவணயதளத்வத 
பயன்படுத்துவதில் ஏற்படும் சிக்கலின் கொரணமொக ஒரு சதவீதம் தபர் இவணயதளத்வத 
பயன்படுத்த முடியொத சூழலில் உள்ளனர். இந்நிவல மொறதவண்டும். 

தனி ஒருவனுக்கு உணவில்வலதயனில்  

 சகத்திவன அழித்திடுதவொம்  

என்று பொரதி அன்று பொடினொன். கணினி மயமொன இச்சூழலில் தமிழ் படித்த மொணவன் 

ஒருவனுக்கு இவணய அறிவு எட்டவில்வல தயன்றொல் உலகமயமொதல் என்ற சூழல் 
மவறந்துவிடும். இதற்கொக உவழத்த உத்தமர்களின் உவழப்பின்  பயன் இல்லொமல் 

தபொய்விடும். கணினி மற்றும் இவணய பயன்பொடு இன்வறய மொணவர்கள் ஒவ்தவொருவரும் 

அறிய தவண்டிய கட்டொயத்தில் உள்ளனர். அதற்குப் பல்தவறு பயிற்சிகள் வழங்க தவண்டும்.  

ஆய்விற்குப்பயன்பட்ட நூல்கள் மற்றும் இவணயதளங்கள். 

1. முவனவர் துவர.மணிகண்டன், இவணயத்தில் தமிழ் வவலப்பூக்கள், கவுதம் பதிப்பகம், 

தசன்வன. 

2. முவனவர் துவர. மணிகண்டன், இவணயத்தில் தமிழ்த் தரவுத்தளங்கள், கவுதம் 

பதிப்பகம், தசன்வன. 

3. www.ta.wikipedia.org. 

4. www.tamilvu.org 
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இவணயவழித் தமிழ்க் கல்வி (Web based Tamil Literature) 
முவனவொி்.கி.கீதொ, உதவிப் தபரொசிொியொி், 

தமிழ்த்துவற, தநரு நிவனவுக் கல்லூொி, புத்தனொம்பட்டி. 
 
ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract) 

    “மொற்றம் ஒன்தற மொறொதது” என்பது தபொதுதமொழி. மனிதொி்களின் வளொி்ச்சிக்கும் இது 

தபொருந்தும். ததொடக்க கொலத்தில் மனிதன் படிக்க எடுத்துக்தகொண்ட தபொருள் கொல மொற்றத்தில் 

அவன் அவடந்த வளொி்ச்சி நிவலகள் என அவனத்துதம ஒரு கனவு நிவலதய. களிமண், 

ஓவலச்சுவடிகள், அச்சு இயந்திரம், கணிப்தபொறி இன்று இவணயம் வவர முன்தனற்றம். 

     தமிழறிஞொி்களின் ஆொி்வம், தமிழ் அவமப்புக்களின் முயற்சி, தமிழ் தமன்தபொருள் இவற்றின் 

ஒட்டுதமொத்த வளொி்ச்சியொல் தமிழ் இலக்கணம், இலக்கியம், சமயம், ஆரொய்ச்சி, இக்கொல 

வடிவங்கள் ஆகிய அவனத்தும் இவணயத்தின் மூலம் வளொி்ச்சி தபற்று வருகின்றன. 

முதன்வம தசொற்கள் (Key words) 

     இவணயம் – தொய்தமொழிக் கல்வியின் சிறப்பு – இவணயத்தில் தமிழ்ப் பயன்பொடு – 

இவணயவழி கல்விப் பொடத்திட்டங்கள் 
இவணயம் 
     கி.பி.1780 – ல் ஏற்பட்ட ததொழில் புரட்சியொல் (Industrial Revolution) தமவல நொடுகளில் 

விவசொயச் சமுதொயம் (Agricultural Society)  ததொழில் துவறச் சமுதொயமொக (Industrial Society) 

மொறுவதற்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு தமலொனது. 1969- ல் ததொன்றிய தகவல் ததொடொி்பு புரட்சியொல் 

(Information Revolution) (இவணயம் ததொன்றிய ஆண்டு) உலகம் தகவல் சமுதொயமொக 

(Information Society) மொற கொல் நூற்றொண்தட தபொதுமொனதொகிவிட்டது. இதனொல் உலகின் 

எல்லொப் பகுதிகதளொடும் உடனடித் ததொடொி்பு தகொள்ள முடியும் என்கிற (Global Satellite 

Communication) சொதவன பிறந்துள்ளது. மொர்ஷன் மொக் லூகன் (Marshall Me Luhan) கூறியபடி 

”உலகம் ஒரு குக்கிரொமமொக” மொறிவிட்டது. தகவல் ததொடொி்பு புரட்சியின் ததொடக்கம் கணினி, 

ததொடொி்வது இவணயம் (Internet). 

       மனித வரலொற்றில் கணிப்தபொறியின் வருவக ஒரு திருப்பு முவன என்தற கூறலொம். 

மனிதனின் தவதறந்த விஞ்ஞொனக் கண்டுபிடிப்பும் சொதிக்கொக மொதபரும் சொதவனகவளக் 
கணிப்தபொறி சொதித்து வருகிறது. கணிப்தபொறியின் மற்தறொரு வளர்ச்சியொன இவணயத்திவன 

இன்று பயன்படுத்தொத துவறகதள இல்வல என்றுக் கூறலொம். அவ்வவகயில் தமிழுக்குப் 

பல்தவறு வளொி்ச்சியிவன அளித்துவருகிறது. உலகிலுள்ள அவனத்துக் கண்டங்களிலும, 

 

 

தீவுகளிலும் வொழ்ந்து வரும் தமிழினம் ஒதர குடும்பமொய் வொழ்ந்து வருவதற்கு இவணயம் 
துவணயொக விளங்குகிறது.  

இவணயவழிக் கல்வியின் தநொக்கம் 

      உலகளொவிய நிவலயில் பல்தவறு நொடுகளில் வொழ்கின்ற தமிழொி்கள் தொய்தமொழியிவனயும் 
தங்களது பண்பொட்டு அவடயொளங்கவளயும் நிவலநிறுத்திக் தகொள்ளும் கொலக்கட்டமொகும். 

தமிழொி்கள் தமிழ் கற்றுக்தகொள்வதற்கொன தநொக்கம் பண்பொட்டிற்கொக மட்டுமல்லொமல், அவொி்கள் 

வொழும் நொட்டில் தமிழின் தமன்வமவயயும், சிறப்புகவளயும் எடுத்தியம்புவதற்கொகவும் 

பயன்படுத்துகின்றனொி். 

     தமிழ் இலக்கியம், கவல, பண்பொடு ஆகியவற்வறப் பற்றித் ததொிந்து தகொள்ளதவண்டும் 

என்ற ஆவல் அயல் நொட்டினருக்கும் உண்டு. மற்றும் புலம் தபயொி்ந்த தமிழொி்களின் 

குழந்வதகளுக்குத் தமிவழக் கற்றுக் தகொடுக்கவும், தமிழின் பண்பொட்டுக் கலொச்சொரத்வத 

உணொி்த்தவும் இத்ததவவகவள நிவறதவற்றும் வவகயில் தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம் 
ததொற்றுவிக்கப்பட்டது. 

இவணயத்தில் தமிழ் பயன்பொடு 

       உலகு தழுவிய நிவலயில் வொழும் தமிழொி்களும் அவொி்களின் சந்ததியினரும் தமிழில் ஈடுபொடு 
தகொண்டுள்ள மற்ற தமொழியினரும் தமிழ் தமொழிவயக் கற்கவும், தமிழொி் வரலொறு, இலக்கியம், 

கவல, பண்பொடு ஆகியவவ பற்றி அறிந்துதகொள்ள தவண்டிய வொய்ப்புகவள இவணயவழி 

அளிப்பதுதம இப்பல்கவலக் கழகத்தின் தநொக்கமொகும். உலகதமங்கும் வொழும் தமிழொி்கள் கல்வி 

கற்க ஏதுவொன பொடத்திட்டத்திவனயும் உருவொக்கித் தந்திருக்கிறொர்கள். இவணயத்தின் 

முகப்புப் பக்கம் ”ததமதுரத் தமிதழொவச உலகதமல்லொம் பரவும் வவக தசய்தல் தவண்டும்” என்ற 

வொசகத்துடன் ததொடங்குகிறது. இக்கூற்றிவன உறுதி தசய்யும் வவகயில் இவணயத்தில் 

தமிவழ உலகதமல்லொம் பரப்பி வருகிறது.  

இவணய கல்விப் பொடத்திட்டங்கள் 

     தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம் தமிழ்க் கல்விவய அறிச்சுவடி முதல் ஆரொய்ச்சி வவர 
வழங்கத் திட்டமிட்டு தசயல்பட்டு வருகிறது. இவணயவழிப் பொடங்களின் அவமப்புகள் 

மொணவொி்கள். ஆசிொியொி்கள் துவணயின்றித் தொனொகக் கற்கும் பொடங்கள் www.tamilvu.org என்ற 

தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழக முகவொியில் நடத்தப்படுகின்றன. ததொடக்கக் கல்வி முதல் 

பயணிகள் கல்வி வவரயில், பொடம் கற்றுத்தரும் பணிவயச் தசய்கிறது. 
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இவணயவழித் தமிழ்க் கல்வி (Web based Tamil Literature) 
முவனவொி்.கி.கீதொ, உதவிப் தபரொசிொியொி், 

தமிழ்த்துவற, தநரு நிவனவுக் கல்லூொி, புத்தனொம்பட்டி. 
 
ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract) 

    “மொற்றம் ஒன்தற மொறொதது” என்பது தபொதுதமொழி. மனிதொி்களின் வளொி்ச்சிக்கும் இது 

தபொருந்தும். ததொடக்க கொலத்தில் மனிதன் படிக்க எடுத்துக்தகொண்ட தபொருள் கொல மொற்றத்தில் 

அவன் அவடந்த வளொி்ச்சி நிவலகள் என அவனத்துதம ஒரு கனவு நிவலதய. களிமண், 

ஓவலச்சுவடிகள், அச்சு இயந்திரம், கணிப்தபொறி இன்று இவணயம் வவர முன்தனற்றம். 

     தமிழறிஞொி்களின் ஆொி்வம், தமிழ் அவமப்புக்களின் முயற்சி, தமிழ் தமன்தபொருள் இவற்றின் 

ஒட்டுதமொத்த வளொி்ச்சியொல் தமிழ் இலக்கணம், இலக்கியம், சமயம், ஆரொய்ச்சி, இக்கொல 

வடிவங்கள் ஆகிய அவனத்தும் இவணயத்தின் மூலம் வளொி்ச்சி தபற்று வருகின்றன. 

முதன்வம தசொற்கள் (Key words) 

     இவணயம் – தொய்தமொழிக் கல்வியின் சிறப்பு – இவணயத்தில் தமிழ்ப் பயன்பொடு – 

இவணயவழி கல்விப் பொடத்திட்டங்கள் 
இவணயம் 
     கி.பி.1780 – ல் ஏற்பட்ட ததொழில் புரட்சியொல் (Industrial Revolution) தமவல நொடுகளில் 

விவசொயச் சமுதொயம் (Agricultural Society)  ததொழில் துவறச் சமுதொயமொக (Industrial Society) 

மொறுவதற்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு தமலொனது. 1969- ல் ததொன்றிய தகவல் ததொடொி்பு புரட்சியொல் 

(Information Revolution) (இவணயம் ததொன்றிய ஆண்டு) உலகம் தகவல் சமுதொயமொக 

(Information Society) மொற கொல் நூற்றொண்தட தபொதுமொனதொகிவிட்டது. இதனொல் உலகின் 

எல்லொப் பகுதிகதளொடும் உடனடித் ததொடொி்பு தகொள்ள முடியும் என்கிற (Global Satellite 

Communication) சொதவன பிறந்துள்ளது. மொர்ஷன் மொக் லூகன் (Marshall Me Luhan) கூறியபடி 

”உலகம் ஒரு குக்கிரொமமொக” மொறிவிட்டது. தகவல் ததொடொி்பு புரட்சியின் ததொடக்கம் கணினி, 

ததொடொி்வது இவணயம் (Internet). 

       மனித வரலொற்றில் கணிப்தபொறியின் வருவக ஒரு திருப்பு முவன என்தற கூறலொம். 

மனிதனின் தவதறந்த விஞ்ஞொனக் கண்டுபிடிப்பும் சொதிக்கொக மொதபரும் சொதவனகவளக் 
கணிப்தபொறி சொதித்து வருகிறது. கணிப்தபொறியின் மற்தறொரு வளர்ச்சியொன இவணயத்திவன 

இன்று பயன்படுத்தொத துவறகதள இல்வல என்றுக் கூறலொம். அவ்வவகயில் தமிழுக்குப் 

பல்தவறு வளொி்ச்சியிவன அளித்துவருகிறது. உலகிலுள்ள அவனத்துக் கண்டங்களிலும, 

 

 

தீவுகளிலும் வொழ்ந்து வரும் தமிழினம் ஒதர குடும்பமொய் வொழ்ந்து வருவதற்கு இவணயம் 
துவணயொக விளங்குகிறது.  

இவணயவழிக் கல்வியின் தநொக்கம் 

      உலகளொவிய நிவலயில் பல்தவறு நொடுகளில் வொழ்கின்ற தமிழொி்கள் தொய்தமொழியிவனயும் 
தங்களது பண்பொட்டு அவடயொளங்கவளயும் நிவலநிறுத்திக் தகொள்ளும் கொலக்கட்டமொகும். 

தமிழொி்கள் தமிழ் கற்றுக்தகொள்வதற்கொன தநொக்கம் பண்பொட்டிற்கொக மட்டுமல்லொமல், அவொி்கள் 

வொழும் நொட்டில் தமிழின் தமன்வமவயயும், சிறப்புகவளயும் எடுத்தியம்புவதற்கொகவும் 

பயன்படுத்துகின்றனொி். 

     தமிழ் இலக்கியம், கவல, பண்பொடு ஆகியவற்வறப் பற்றித் ததொிந்து தகொள்ளதவண்டும் 

என்ற ஆவல் அயல் நொட்டினருக்கும் உண்டு. மற்றும் புலம் தபயொி்ந்த தமிழொி்களின் 

குழந்வதகளுக்குத் தமிவழக் கற்றுக் தகொடுக்கவும், தமிழின் பண்பொட்டுக் கலொச்சொரத்வத 

உணொி்த்தவும் இத்ததவவகவள நிவறதவற்றும் வவகயில் தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம் 
ததொற்றுவிக்கப்பட்டது. 

இவணயத்தில் தமிழ் பயன்பொடு 

       உலகு தழுவிய நிவலயில் வொழும் தமிழொி்களும் அவொி்களின் சந்ததியினரும் தமிழில் ஈடுபொடு 
தகொண்டுள்ள மற்ற தமொழியினரும் தமிழ் தமொழிவயக் கற்கவும், தமிழொி் வரலொறு, இலக்கியம், 

கவல, பண்பொடு ஆகியவவ பற்றி அறிந்துதகொள்ள தவண்டிய வொய்ப்புகவள இவணயவழி 

அளிப்பதுதம இப்பல்கவலக் கழகத்தின் தநொக்கமொகும். உலகதமங்கும் வொழும் தமிழொி்கள் கல்வி 

கற்க ஏதுவொன பொடத்திட்டத்திவனயும் உருவொக்கித் தந்திருக்கிறொர்கள். இவணயத்தின் 

முகப்புப் பக்கம் ”ததமதுரத் தமிதழொவச உலகதமல்லொம் பரவும் வவக தசய்தல் தவண்டும்” என்ற 

வொசகத்துடன் ததொடங்குகிறது. இக்கூற்றிவன உறுதி தசய்யும் வவகயில் இவணயத்தில் 

தமிவழ உலகதமல்லொம் பரப்பி வருகிறது.  

இவணய கல்விப் பொடத்திட்டங்கள் 

     தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம் தமிழ்க் கல்விவய அறிச்சுவடி முதல் ஆரொய்ச்சி வவர 
வழங்கத் திட்டமிட்டு தசயல்பட்டு வருகிறது. இவணயவழிப் பொடங்களின் அவமப்புகள் 

மொணவொி்கள். ஆசிொியொி்கள் துவணயின்றித் தொனொகக் கற்கும் பொடங்கள் www.tamilvu.org என்ற 

தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழக முகவொியில் நடத்தப்படுகின்றன. ததொடக்கக் கல்வி முதல் 

பயணிகள் கல்வி வவரயில், பொடம் கற்றுத்தரும் பணிவயச் தசய்கிறது. 
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இவணய வகுப்பவற 

     இவணய வழிக்கல்வியில் கற்கின்றவொி்களுக்கொக இவணயம் வழியொகதவ பொடங்கள் 
நடத்தப்படுகின்றன. இதில் தொதன சுயமொகக் கற்கும் மொணவொி்கவள அடிப்பவடயொகக் 

தகொண்டு அவமக்கப்பட்டுள்ள கல்வியில் விரும்பிக் கற்கும் சூழவல உருவொக்கிதய கற்றல் 
அவமகின்றன. இவணய வழிக கல்வியின் தவற்றிக்கு இவவ தபருந்துவண ஆற்றுகின்றன. 

இவணய வழியில் கற்கும் மொணவொி்களின் வசதிக்கொக இவணயவழிக் கலந்துவரயொடல், 

இவணய வழி ஒளி, ஒலி சந்திப்பு (Videa Conference) இவணய வகுப்பவற தபொன்ற முவறயில் 

கல்வி கற்ப்பிக்கப்படுகிறது. 

     இவ் இவணய வகுப்பவற முன்னதொகதவ மொணவொி்களுக்குத் ததொியப்படுத்தப்படுகிறது. 

அவனவரும் ஒரு நொள் கூடுகின்றனொி். இல்வலதயல் ஆசிொியரும் ஒரு மொணவரும் பொடம் எடுக்க 

மொணவன் தகட்கிறொன். சில வினொக்களும் தகட்கப்பட்டு விவடயும் தசொல்லப்படுகிறது. இது 

மற்வறய மொணவொி்கவள எளிதில் தசன்றவடகிறது. இதனொல் உலகத்வததய ஒரு 

வகுப்பவறக்குள் தகொண்டு வரமுடிகிறது. இவணய வகுப்பவற மூலமொக உலகில் எந்த 

மூவலயில் உள்ள மொணவொி்களும் ஒதர தநரத்தில் சந்திக்கின்ற வசதியிவணப் தபறுகின்றனொி். 

இவணய வழி ததொி்வுமுவறகள் 

      இவணய வழிக் கல்வியின் ததொி்வுகள் இவணயம் வழியொகதவ நடத்தப்படுகின்றன. சில 

தநரங்களில் எழுத்துத் ததொி்வுகளும் நடத்தப்படுகின்றன. இவணயத்தின் துவணதகொண்டு 

இவணயத் ததொி்விற்குொிய வினொக்கள் ததொி்வு எழுதும் ஒவ்தவொரு மொணவருக்கும் தவவ்தவறொன 
வினொக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதனொல் ததர்வில் கொப்பியடித்தல் என்ற தபொக்கு 

தவிர்க்கப்படுகிறது. தமலும் இத்ததர்வு முவறயில் ததொி்விற்கொன கொல எல்வல சொியொன 

முவறயில் பின்பற்றப்படுகிறது. கணினியில் ததொி்வவ எழுத ததொடங்கி விட்டொல் ததொி்வு முடியும் 

தநரம் வரும்தபொது விவடயளிக்கும் பகுதி தொனொகதவ நின்று விடும். 

      ததொி்வு முடிந்தவுடன் மறுநிமிடம் அதற்கொன மதிப்தபண் முடிவுகவள இவணயம் அளித்து 
வருகிறது. இதனொல் ததொி்வு முடிவுக்கொகக் கொத்திருக்க தவண்டிய கொல விரயம் இல்லொமல் 

தபொய்விடுகிறது. இவ்வொறு தமிழ் வளொி்ச்சிக்கு இவணயத்தின் மூலம் உலகத்தில் உள்ள எந்த 

நொடும் தமிழ்தமொழிவயக் கற்றுக் தகொள்ளலொம் என்ற நிவல வந்துள்ளது. தமிழ் இவணயப் 

பல்கவலக்கழகம் தவிர உலகின் தவறு சில அவமப்புகளும், தனிநபொி்களும் தமிழின் மீது 

இருக்கும் பற்றொல் கல்வி கற்றுக் தகொடுக்கின்றனொி். 

 

 

 

கல்வி வளொி்ச்சிக்கு உதவும் வமயங்கள் 

     தமிழ் இவணயப் பல்கவலக் கழகம் தவிர உலகில் தவறு சில தமிழ் அவமப்புகளும், 

தனிநபொி்பளும் தமிழின் மீது இருக்கும் பற்றொல் கல்விக் கற்றுத் தருகின்றனொி். தமொழி எழுதும் 

வமயம் (Per Language centre) என்ற அவமப்பு தமிவழக் கற்றுக் தகொடுக்க முன் வந்தது. 

திரு.வொசுரங்கநொதன் அவொி்கள் இதவன முவனப்புடன் தசய்து வருகின்றொர். தமிழ் 

பயில்வதற்கொன பல வழிகவள இவணயத்தில் பயன்படுத்தி வருகிறொர். 

     நியூசிலொந்தில் முவனவொி் இளங்தகொ என்பவொி் இரண்டு இவணய தளங்கவள உருவொக்கித் 
தமிழ்தமொழிவயப் பயிற்றுவிக்கிறொர். தமிழ்க் கற்பித்தல்       வவலபொர்வவ(Tamil Tutorial web 

site) அவவ தமிழ் வீட்டுதமொழி (Tamil Tutorial Home) என்ற இவணய தளங்கள் ஆகும். 

இவ்விவணயத் தளங்கள் மூலம் தமிழ் தமொழிக் கற்பவத எளிதொக்கும் தநொக்கத்துடன் 
இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. தமலும், வொிவடிவத்தில் தமிவழ எப்படி எழுதுவது என்பதற்கு ரொம் 

ரவீந்திரன் பயிற்சியும் அளித்து வருகிறொர். பிலதடல்பியொவவச் சொர்ந்த தபரொசிொியொி் தேச். 

ஷிப்மன் என்பவொி் இவணயத்தின் மூலமொகத் தமிவழக் கற்றுக் தகொடுக்கும் திட்டத்தில் 
தீவிரமொகக் கவனம் தசலுத்துகிறொர். 

முடிவுவர (conclusion): 

     21 – ஆம் நூற்றொண்டில் அணுகுண்டு கலொச்சொரத்தில் உலவக பயமுறுத்திக் 

தகொண்டிருந்தொலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு எல்லொ நொட்டு மக்கவளயும் தமொழி இனம் கருதொது 
இவணத்து வவக்கும் மொயவவலயொக வலம் வருவது இந்த இவணயம் ஆகும். இதில் தமிழின் 

பயன்பொடும் தசல்வொக்கும் நொளுக்கு நொள் வளொி்ந்து வந்து தகொண்ருக்கின்றன. 

        ”தசன்றிடுவீொி் எட்டுத்திக்கும் 

        கவலச்தசல்வத்வதக் தகொணர்ந்திங்கு தசொி்ப்பீர்” 

என்ற பொரதியின் வொக்கிற்கிணங்க தவளிநொடுகளுக்குச் தசன்ற தமிழொி்கள் இன்று அயல் நொட்டு 
அறிவியல் ததொழில் நுட்பத்தில் (இவணயத்தில்) தமிவழ நீந்த விட்டிருக்கின்றனொி். 

பயன்கள் (Results); 

      இவணயம் எனும் மொக்கடலில் மூழ்கிப் பொர்த்தவற்றுள் சிலவற்வறத் ததொி்ந்ததடுத்துப் 
பகுத்துப் பொர்த்தொல் இன்வறய மின்யுகத்தில் தமிழ் மின்னொக்கம் தசய்தல் எனும் பொவதயில் 
முன்தனறிக் தகொண்டிருக்கிறது. வொய்தமொழி இலக்கியங்கள் ஏடுகளில், பின் கொகிதங்களில் 

வடிதவடுத்து வொழ்ந்தது தபொல் எதிர்கொலத் ததவவகவளளும் நிவறவு தசய்ய 
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இவணய வகுப்பவற 

     இவணய வழிக்கல்வியில் கற்கின்றவொி்களுக்கொக இவணயம் வழியொகதவ பொடங்கள் 
நடத்தப்படுகின்றன. இதில் தொதன சுயமொகக் கற்கும் மொணவொி்கவள அடிப்பவடயொகக் 

தகொண்டு அவமக்கப்பட்டுள்ள கல்வியில் விரும்பிக் கற்கும் சூழவல உருவொக்கிதய கற்றல் 
அவமகின்றன. இவணய வழிக கல்வியின் தவற்றிக்கு இவவ தபருந்துவண ஆற்றுகின்றன. 

இவணய வழியில் கற்கும் மொணவொி்களின் வசதிக்கொக இவணயவழிக் கலந்துவரயொடல், 

இவணய வழி ஒளி, ஒலி சந்திப்பு (Videa Conference) இவணய வகுப்பவற தபொன்ற முவறயில் 

கல்வி கற்ப்பிக்கப்படுகிறது. 

     இவ் இவணய வகுப்பவற முன்னதொகதவ மொணவொி்களுக்குத் ததொியப்படுத்தப்படுகிறது. 

அவனவரும் ஒரு நொள் கூடுகின்றனொி். இல்வலதயல் ஆசிொியரும் ஒரு மொணவரும் பொடம் எடுக்க 

மொணவன் தகட்கிறொன். சில வினொக்களும் தகட்கப்பட்டு விவடயும் தசொல்லப்படுகிறது. இது 

மற்வறய மொணவொி்கவள எளிதில் தசன்றவடகிறது. இதனொல் உலகத்வததய ஒரு 

வகுப்பவறக்குள் தகொண்டு வரமுடிகிறது. இவணய வகுப்பவற மூலமொக உலகில் எந்த 

மூவலயில் உள்ள மொணவொி்களும் ஒதர தநரத்தில் சந்திக்கின்ற வசதியிவணப் தபறுகின்றனொி். 

இவணய வழி ததொி்வுமுவறகள் 

      இவணய வழிக் கல்வியின் ததொி்வுகள் இவணயம் வழியொகதவ நடத்தப்படுகின்றன. சில 
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கல்வி வளொி்ச்சிக்கு உதவும் வமயங்கள் 
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வமயம் (Per Language centre) என்ற அவமப்பு தமிவழக் கற்றுக் தகொடுக்க முன் வந்தது. 
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முடிவுவர (conclusion): 

     21 – ஆம் நூற்றொண்டில் அணுகுண்டு கலொச்சொரத்தில் உலவக பயமுறுத்திக் 

தகொண்டிருந்தொலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு எல்லொ நொட்டு மக்கவளயும் தமொழி இனம் கருதொது 
இவணத்து வவக்கும் மொயவவலயொக வலம் வருவது இந்த இவணயம் ஆகும். இதில் தமிழின் 

பயன்பொடும் தசல்வொக்கும் நொளுக்கு நொள் வளொி்ந்து வந்து தகொண்ருக்கின்றன. 

        ”தசன்றிடுவீொி் எட்டுத்திக்கும் 

        கவலச்தசல்வத்வதக் தகொணர்ந்திங்கு தசொி்ப்பீர்” 

என்ற பொரதியின் வொக்கிற்கிணங்க தவளிநொடுகளுக்குச் தசன்ற தமிழொி்கள் இன்று அயல் நொட்டு 
அறிவியல் ததொழில் நுட்பத்தில் (இவணயத்தில்) தமிவழ நீந்த விட்டிருக்கின்றனொி். 

பயன்கள் (Results); 

      இவணயம் எனும் மொக்கடலில் மூழ்கிப் பொர்த்தவற்றுள் சிலவற்வறத் ததொி்ந்ததடுத்துப் 
பகுத்துப் பொர்த்தொல் இன்வறய மின்யுகத்தில் தமிழ் மின்னொக்கம் தசய்தல் எனும் பொவதயில் 
முன்தனறிக் தகொண்டிருக்கிறது. வொய்தமொழி இலக்கியங்கள் ஏடுகளில், பின் கொகிதங்களில் 

வடிதவடுத்து வொழ்ந்தது தபொல் எதிர்கொலத் ததவவகவளளும் நிவறவு தசய்ய 
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மின்னொக்கமயமொதல் இன்றியவமயொததொகிறது. இவ்வழியும் தசந்தமிழுக்கு தசவ்வழிதய. 
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Abstract:  

Reading Comprehension, which is an essential part of successfully developing 21stcentury 
literacy, is also a vital tool for reading in our modern age. It is a vehicle through which we (1) gain 
meaning from the words someone else has constructed, (2)learn something new, (3)to confirm 
something we think and (4) understand another’s viewpoint.Reading Comprehension is only introduced 
at Primary 3 level as Primary 1 and 2 curriculums focus mainly on Tamil alphabet introduction.This 
was quoted from Cathy Puett Miller, TLA. Ambassador®, who is a national educational consultant. 
This is a component that we were concerned as it poses a great challenge to many students due to 
transition from handling simple sentences at P1 and P2, to passages in P3. To ensure that this transitionis 
smooth and enable the students to perform better in this component, we decided to work on this aspect 
at P2 level itself. Due to the significance and importance given to reading comprehension, this paper 
documents the Lesson Study carried out by the Tamil Teachers from St Anthony’s Primary in 
collaboration with Educational Technology Division (ETD) from MOE.  In this study, collaborative 
learning tasks and 10’T programme, an ICT based programme initiated by ETD (MOE), were infused 
in the teaching of Reading Comprehension during the Tamil class.To ensure that the comprehension 
passage is well understood by the pupils, Annotation method combined with questioning technique 
strategies wereused. Annotating helps readers to reach a deeper level of engagement and promotes 
active reading. It makes the reader’s “dialogue with the text”, a visible record of the thoughts that 
emerge while making sense of the reading. This was quoted from Carol Porter-O’Donnell beyond the 
Yellow Highlighter. It alsoenabled the slow learners to receive more guidance from their peers and 
teacher. Though they, the slow learners were not able to write their answers in full sentences, they were 
able to understand the passage.  They managed to identify the key words of the passage.To further 
deepen the skill acquired, resources from 10’T portal was utilized where students were involved in 
individual work.The skill learnt at the first part of the lesson enabled the pupils toanswer questions 
without much assistance from the teacher though the passage was new to them.  

Keywords: ICT based pedagogy, understanding comprehension, annotation, questioning techniques, 
deepen skill, assisting tool 
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1 Introduction  
Keith Lenz, Ph.D., University of Kansas, writes in his article "An Introduction to Reading 
Comprehension" at the Special Connections website mentions that "the process of 
comprehending involves decoding the writer's words and then using background knowledge to 
construct an approximate understanding of the writer's message." How the student interprets 
the words to make meaning of the words can be different for different students. Knowledge of 
the topic, language structures, text structures, genres, cognitive and metacognitive strategies, 
reasoning abilities, and motivation has an impact on comprehension. 

1.1 Objectives 
Comprehension  component is introducedonly at Primary 3 level.Though students are exposed 
to simple sentence structures at Primary 1 and 2, they only handle a full text at Primary 3 level.  
Thus, to many students comprehension becomes an uphill task as it requires students to read 
not only the text but read the text with understanding. Hence, we found this component to be 
an area of concern for the Primary 3 students, taking into consideration the limited exposer they 
get in regards to full texts. In order to enable students to perform better in this component and 
to ensure a smooth transition from just reading a given text to reading with understanding, it 
was decided that we work on this aspect at Primary2 level itself. Using the 10’T 
Sigaramprogramme’s pedagogical approach we embarked on a lesson study with infusing 
ICT.The focus of our study was Reading for Understanding. 
 

2 10’T Sigaram Programme – An ICT Based Pedagogy  
 

The 10’T Sigaramprogramme isICT based pedagogy, initiated by the Educational Technology 
Department of the Ministry of Education Singapore.As this programme leverages on the use of 
ICT to increase pupils’ interest and competency in Tamil Language in an interactive 
environment, we at St Anthony's Primary embarked on the 10’T Sigaram programme.The 
pedagogical approach in this programme places equal emphasis given to both teacher centered 
activities and student centered learning facilitates differentiated, collaborative and 
independentlearning. The teacher provides students with opportunities to learn independently 
and from one another and coaches those in the skills they need to do so effectively.  

3 Literature review 
 
The effects of multimedia glossing (annotation) received increased attention as researchers 
considered the possibility that computer-aided reading could create more proficient readers by 
offering a choice of various types of glosses to develop better vocabularies, greater background 
knowledge surrounding the text, and more effective reading strategies (Lyman-Hager and 
Davis, 1996: 775). Various studies argued that multimedia glossing is beneficial for reading 
comprehension and, consequently, for vocabulary acquisition.Lomicka (1997) in her studies, 
indicated that the students who had access to full glossing improved better than those who had 
access to either limited glossing or no glossing.  
 
Similarly, in an article exploring multimedia annotations and vocabulary acquisition, Chun and 
Plass (1996a) present the positive results of three studies with students in their second year of 
German who used Cyberbuch, a multimedia application offering various types of annotations 
(picture, text, video). The results of this case study supported previous research on the 

 

 

 

effectiveness of different types of annotations, according to which visual imagery was found to 
help in learning and retention of new foreign words. Moreover, visual multimedia advance 
organizers were found to help not only recalling new words, but also act as facilitators of 
reading comprehension, which stresses the close relationship between vocabulary and reading 
(Chun and Plass, 1996b: 512). Text+picture annotations produced the best results in the recall 
protocol focusing on reading comprehension. 
 
On the other hand, the self-questioning strategy teaches the student to form questions about the 
content of a passage as he or she reads to maintain interest and to enhance recall.  Nadine Sporer 
(2009), in her study noted that a strong relationship existed between reading comprehension 
and questioningstrategies. 

4 The First Cycle 

4.1.1 Lesson Plan 1: 

A lesson plan with the instructional objectives, tuning-in activities, closure and 
assignments was drawn up.Teacher prepared resources (comprehension passages, 
worksheets) and online resources (“YouTube”, google and 10T portal) were used.  The 
team also included the questions with visual representations pitched carefully at the 
level of the pupils. Possible pupils’ responses were anticipated and penned down in the 
lesson plan. This was necessary so that the teacher can give meaningful feedback to the 
pupils’ correct and incorrect responses. 

4.1.2 Conducting the Research Lesson 

The research teacher then executed the lesson in the class while the other members in 
the team were observers. The ETD officers took the role of knowledgeable others.  The 
objective of this observation was to assess the suitability of both ICT and non ICT 
based activities in gettingthe pupils andto read the given passages with understanding 
and answer the questions using the annotation approach. Each teacher observers were 
assigned a group which consisted of pupils with mixed ability.  As observers, teachers 
took notes of the behaviour, attention span, engagement level, suitability of activities 
for the group of pupils assigned to them.   

4.1.3 10T Usage 

 ICT tool in the form of 10T Sigaram (http://www.10tsigaram.com) was incorporated to 
allow students to read varied passages and answer the questions given in the worksheet .  
This facilitated independent learning as well as enabled teachers to give immediate 
feedback based on learning gaps 

4.1.4 First Cycle Post-Conference 

During the 1st post conference, the following were raised and discussed. The activities 
carried out were mainly focussed on answering the questions and not understanding the 
passages. Hence, it was not aligned to the objective of the lesson.The objective of the 
tuning in activity was not clearly explained to the pupils. Hence, the pupils were not 
clear of the expectations. 
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not only the text but read the text with understanding. Hence, we found this component to be 
an area of concern for the Primary 3 students, taking into consideration the limited exposer they 
get in regards to full texts. In order to enable students to perform better in this component and 
to ensure a smooth transition from just reading a given text to reading with understanding, it 
was decided that we work on this aspect at Primary2 level itself. Using the 10’T 
Sigaramprogramme’s pedagogical approach we embarked on a lesson study with infusing 
ICT.The focus of our study was Reading for Understanding. 
 

2 10’T Sigaram Programme – An ICT Based Pedagogy  
 

The 10’T Sigaramprogramme isICT based pedagogy, initiated by the Educational Technology 
Department of the Ministry of Education Singapore.As this programme leverages on the use of 
ICT to increase pupils’ interest and competency in Tamil Language in an interactive 
environment, we at St Anthony's Primary embarked on the 10’T Sigaram programme.The 
pedagogical approach in this programme places equal emphasis given to both teacher centered 
activities and student centered learning facilitates differentiated, collaborative and 
independentlearning. The teacher provides students with opportunities to learn independently 
and from one another and coaches those in the skills they need to do so effectively.  

3 Literature review 
 
The effects of multimedia glossing (annotation) received increased attention as researchers 
considered the possibility that computer-aided reading could create more proficient readers by 
offering a choice of various types of glosses to develop better vocabularies, greater background 
knowledge surrounding the text, and more effective reading strategies (Lyman-Hager and 
Davis, 1996: 775). Various studies argued that multimedia glossing is beneficial for reading 
comprehension and, consequently, for vocabulary acquisition.Lomicka (1997) in her studies, 
indicated that the students who had access to full glossing improved better than those who had 
access to either limited glossing or no glossing.  
 
Similarly, in an article exploring multimedia annotations and vocabulary acquisition, Chun and 
Plass (1996a) present the positive results of three studies with students in their second year of 
German who used Cyberbuch, a multimedia application offering various types of annotations 
(picture, text, video). The results of this case study supported previous research on the 

 

 

 

effectiveness of different types of annotations, according to which visual imagery was found to 
help in learning and retention of new foreign words. Moreover, visual multimedia advance 
organizers were found to help not only recalling new words, but also act as facilitators of 
reading comprehension, which stresses the close relationship between vocabulary and reading 
(Chun and Plass, 1996b: 512). Text+picture annotations produced the best results in the recall 
protocol focusing on reading comprehension. 
 
On the other hand, the self-questioning strategy teaches the student to form questions about the 
content of a passage as he or she reads to maintain interest and to enhance recall.  Nadine Sporer 
(2009), in her study noted that a strong relationship existed between reading comprehension 
and questioningstrategies. 

4 The First Cycle 

4.1.1 Lesson Plan 1: 

A lesson plan with the instructional objectives, tuning-in activities, closure and 
assignments was drawn up.Teacher prepared resources (comprehension passages, 
worksheets) and online resources (“YouTube”, google and 10T portal) were used.  The 
team also included the questions with visual representations pitched carefully at the 
level of the pupils. Possible pupils’ responses were anticipated and penned down in the 
lesson plan. This was necessary so that the teacher can give meaningful feedback to the 
pupils’ correct and incorrect responses. 

4.1.2 Conducting the Research Lesson 

The research teacher then executed the lesson in the class while the other members in 
the team were observers. The ETD officers took the role of knowledgeable others.  The 
objective of this observation was to assess the suitability of both ICT and non ICT 
based activities in gettingthe pupils andto read the given passages with understanding 
and answer the questions using the annotation approach. Each teacher observers were 
assigned a group which consisted of pupils with mixed ability.  As observers, teachers 
took notes of the behaviour, attention span, engagement level, suitability of activities 
for the group of pupils assigned to them.   

4.1.3 10T Usage 

 ICT tool in the form of 10T Sigaram (http://www.10tsigaram.com) was incorporated to 
allow students to read varied passages and answer the questions given in the worksheet .  
This facilitated independent learning as well as enabled teachers to give immediate 
feedback based on learning gaps 

4.1.4 First Cycle Post-Conference 

During the 1st post conference, the following were raised and discussed. The activities 
carried out were mainly focussed on answering the questions and not understanding the 
passages. Hence, it was not aligned to the objective of the lesson.The objective of the 
tuning in activity was not clearly explained to the pupils. Hence, the pupils were not 
clear of the expectations. 
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4.2  The Second Cycle 

4.2.1 Lesson Plan 2:   

The teacher took into account the feedback given by the team in after cycle 1.  In 
thesecondcycle,the lesson plan, instructional objectives, tuning-in, activities, closure and 
assignment were clearly stated.  Resources suchasflashcards,power-pointslidesand online 
resources “YouTube”, 10T portal were made available.Anticipated students’ responses were 
also included. . Other observations were also recorded in the lesson plan. (e.g.: 
pupils’participationingroupwork,recordingtheiranswersin 01Tsigaramportal).The lesson plan 
was sent to the team for feedback and refinement before the actual lesson. 

4.2.2 The Second Cycle 

The pointers raised at the post observation meeting were indeed very useful in the preparation 
for the second cycle. All these points were taken into account when planning and executing the 
second cycle.  In the second cycle, the processes of understanding the passage were well taught 
incorporating annotation strategy with signs and symbols involved.Visualization like drawing 
arrows from verbs to the keyword based on questions were used. This helped pupils to 
understand the passage and how to use questioning words.  . Groups were made up of the 
same ability pupils to lessen the dominating of the High Ability pupils inthe mixed ability 
group.Each Low Ability group had 0 HA as a facilitator. The facilitator had to hand-hold 
their group members.  

4.2.3 Post Conference 

There a struggle for pupils in understanding the passage as the passages was lengthy. Also, too 
many questioning words were focused in the passage. Therefore, reduction of questions words 
would have helped the pupils.   The clarity in explaining how to do the annotation part did not 
reach the students.  More structured mode was needed.  Therefore, a 3rd cycle was carried out 
to rectify all these problems. 

5 Challenges 
Every new effort comes with challenges. Time management was a key challenge forme and the 
class. Attimes, some activities took ability of time such pupils were not able to finish it on time. 
Also, pupils did face difficulty to apprehend the skillinitially. Since skills are being taught, the 
team would need to look into using shorter passages.  

6      FINDINGS  

6.1      Benefits 

Embarking on this research lesson has allowed the team members to work together and plan a 
well thought lesson which catered to the need of our pupils.  The in-depth discussion on the 
content to be taught and the collaborative decision taken has strengthened the bond between the 
team members. This has certainly allowed for professional development and growth.  Teacher's 
competencies have also been enhanced. These lessons were therefore something out of the norm 
and helped to create a holistic lesson. 

 

 

 

These research lessons also provided an opportunity for teachers to better understand their 
students' learning needs and their styles. Students' individual needs and understanding capacity 
were also thought through during the planning stage, thus, resulting in greater benefits for the 
children, making a greater impact on student learning.  

Various research materials together with pre and post data findings were used to ascertain that 
the 10’T programme was indeed effective.  Through this research the teachers affirmed that the 
ICT based pedagogy does help pupils to improve their reading skills and encourage learner 
independence. 

Team members also reflected on their own teaching competencies. The biggest takeaway 
as a result of the Lesson Study was indeed the power of sharing and collaboration . The 
learning curve for the team members was high. There was indeed greater collegiality and 
this process had opened up avenues for future collaboration and networking.All these 
were done in a non-threatening environment and everyone's suggestions were taken into 
consideration and necessary modifications were made.  

7        Conclusion 
 
The Lesson Study carried out show-cased the teacher as a researcher in the classroom. With the 
lesson objectives in mind, the teacher was able to incorporate meaningful and engaging 
activities linking 10T portal in the lesson using the annotation approach to teach Reading 
Comprehension. The pupils have benefited in this journey being exposed to a new learning 
interactive platform. Also, the pupils, currently in Primary 3, are able to use the annotation 
strategy in their Reading Comprehension. It has helped them to understand the given passages 
and is able to answer the questions more accurately. 
 

8 Moving Forward 
 

Considering the benefits for the pupils and teachers, the team had decided to work on 
Compositionin the year 2015 with the same group of pupils. Compositionwas selected as the 
curriculum area as this would serve as a good bridging point for the pupils as they prepare 
themselves fromreadingtowritingcomponent in the Upper Primary levels. Furthermore, 
working on Composition would also serve as a good follow up to the importance given to 
recognition of the alphabet and reading. 
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