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அைற தகவ ெதாட
ெதாழி பதிவழி தாெமாழி க ற க பித! ஆவைத#$
ஈ&பா ைட#$ ஏ ப&(வேதா& ெமாழிதிறைனகளி மாணவக- ேம$பா&
அைடய
ேவ.&$ எப( இத 1கிய ேநா1கமா$. சீனாைவ சா5த
கவியாள ெஹ கி க பாி5(ைரத க பித ைற இ(வா$. இ5த1
க பித ைற சிைக நா 7 8ழ91ேக ப மா றக- ெசய ப &
அமலா1க$ க.ட(. இ5த அைற உயிேரா ட-ள ஓ இைணய 8ழ!
நடத ப &,(interactive environment)ய1க றைல#$ உடனிைண5( க றைல#$
வ!#=(கிற(.
10’CMT(Chinese,

10’T
10’T பணி-சட

Malay

&

Tamil)

10’T
10’T இைணயபக

அகற வாசி  பதி

இ5த 10’T தகவ ெதாட ெதாழி ப அைறயி ஆசிாிய வழிநட($
க ற நடவ71ைக 50 வி>1காடாக$ இைணய$வழி(www.10tsigaram.com)
அகற வாசி பி மாணவக- ஈ&ப&வ( 50 வி>1காடாக$ ப1க ப &-ளன.
இ5த 10’T ெதாழி ப அைற வார(1 ?= ைற நைடெப=$.
ஒAெவாB வாசி  பாட$ 3 பாடேவைளகC1 நடத ப&$ (90நிமிடக-).
ஆசிாிய வழிநட( க/ற நடவ*ைக( த பதி- 50%)
50%)

இ5த 10’T தகவ ெதாட ெதாழி ப அைறைய ஆசிாிய தமிேழாைச
பாடDேலா&$ ெபாிய தக$ ம =$ சி=வ கைத Dேலா&$ இைண(
வாசி  பாட$ க பி ப. வாவி & வாசி பி 1கிய1 E=களான
எ>(1E ட பயி சி அவசிய$. ஆதலா எ>( அறிகதி ஆசிாியகஒAெவாB ெசா!9-ள எ>ைத#$ எ>(1E 7 வாசி1க1 க =1 ெகா& ப(
மிக
மிக
அவசியமா$. ஆசிாியாி மாதிாி வாசித( Model Reading)
இறியைமயாைம. ஆசிாியைர பிப றி மாணவக- வாசி ப( Chorus
Reading),
பிற இைண வாசி ; இ=தியாக தனி வாசி . ைறசாரா
மதி F ைட#$ ஆசிாிய மாணவேரா& நட(வா.
10’T
10’T சிகர இைணயவழி நடவ*ைக(50%)
50%)

ஒAெவாB மாணவB1$ ஒB கணினி வழக ப&$. மாணவக- இைணயதி
அவகC1ெகன வழக ப ட அகற வாசி  பதிகைள1 ‘காெரௗ1ைக’
(Karaoke) ஒ! வழி >ைமயாக1 ேக &, வாவி & உசாி(
பயி சி ெச(
ஒ! பதி ெசவ. இAவா= மாணவக- யக ற! ஈ&ப&வ. சில
ேவைளகளி இைணயாக$ ஈ&ப&வ. இ=தியி மதி பி&த நைடெப=$.
ைறசாரா மதி F& இேக வ!#=த ப&கிற(.
ஆ&0 வினாக1
1.

2.

‘

10’T சிகர, தகவ ெதாழி

ப அைற’ எAவா= ெதாட1கநிைல

இர.டா$ வ  தமிH மாணவகளி வாவி & வாசித திறைன
ேம$ப&($?
10’T சிகர$, தகவ ெதாழி
ப அைறைய பயப&(வத ?ல$
வாசி  பாடதி ெதாட1கநிைல இர.டா$ வ  தமிH மாணவகளி
ஈ&பா&(Engagement) எAவா= ெவளி ப&கிற(?

ஆ&0 ெநறிைற
ஆ&வி வ*வைம

ஆவாள அள ேநா1கிய ஆ, தர$ ேநா1கிய ஆ(Mixed method research
design) ஆகியவ றிவழி தரக- திர 7னா. இ5த வ7வைம  ‘Explanatory
Sequential
Mixed Method Design’ எ= அைழ1க ப&$. ஆ வினா ஒ=1
விைட காண ஆவாள அள ேநா1கிய தரகC$ (Quantitative) ஆ வினா
இர.&1 விைட காண தர$ ேநா1கிய தரகC$ ( Qualitative) திர ட ப டன.
இ$ைறயி
ஆ
ெசவதா
ஒBதைல
சாபிறி ப பா
ெசயலா$(Creswell,2003). இAவா ஐ5( வாரகC1 நைடெப ற(. த
வார$ மாணவகளிட$ கB(1கணி $ னிைல ேத$ ஐ5தாவ( வார$

பினிைல ேத, ஆசிாியாி வினாநிர, மாணவகளி ேநகாண
நடத ப டன. இைட ப ட ?= வாரகC1 10’Tசிகர$, தகவ ெதாழி ப
அைறைய ஆசிாிய பயப&தி வாசி  பாடகைள வாரதி 
இBைற நடதி வ5தா. ெமாத$ ஐ5( பாடகைள ஆவாள உ =ேநா1க
ெசதா.
ஆ&0பேவா

தகவ ெதாழி ப அைறைய பிப =$ ஓ அரசாக
ெதாட1க ப-ளி#$ அ5த ெதாட1க ப-ளிைய சா5த 21 இர.டா$ வ 
பயி9$ தமிH மாணவகC$ அ5த வ  தமிழாசிாியB$ இெசயலா1
உ ப&த ப டன.
10’T

சிகர

தர0களி பபா&0 – *0க1

அள0 ேநாகிய தர0களி பபா&0

ஆவாள வாவி & வாசித91கான கிய களான உ சாி ம
சரளைத ப பா ெசவேதா& பத ெசாகைள மாணவக- நிைன
ைவ(-ளாகளா எ=$ பகாத ெசாகைள அைடயாள களனரா
எ= அறிய அவா ெகா.டா. பிவB$ நா E=க- வழியாக தரகதிர ட ப டன. 7க- பிவBமா= அைம5தன.
அடவைண 1.
மாணவ களி வா&வி வாசித+ னிைல, பினிைல ேத 0 விவர2க1
( Pre-test and Post –test results of the Reading Aloud Test )

வா&வி வாசித

சராசாி

திட விலக

(Mean)

Standard
Deviation

1.

பத எக ெகா ட
ெசாக

3.

பகாத எக ெகா ட
ெசாக
உசாி

4

சரள

2.

5

ெமாத மதிெப

(3&4)

Pre

Post

Pre

Post

17.19

19.33

6.13

6.76

9.67

9.24

6.08

5.25

3.33

3.38

1.35

1.28

3.10

3.52

1.41

1.54

6.43

6.90

2.71

2.76

ப*த எ4(க1 ெகா!ட ெசா/க1

ெசா க- ெகா.ட வாசி  பதியி னிைலேத ெச#$ேபா(,
மாணவக- எகர உயிெர>( வைர ப7திB5தன. அ ேபா( அவக- ப7த
எ>(க- ெகா.ட ெசா க-, 23-ஆக இB5தன. பினிைல ேத ெச#$ேபா(
மாணவக- எகர உயிெமெய>(க- வைர ப7( 7திB5தன. ஆதலா
அவக- ப7த எ>(க- ெகா.ட ெசா க- 25- ஆக1 E7ன.
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இ5த1Eைற ப பா ெச#$ேபா( மாணவக- னிைல ேதைவவிட
பினிைல ேதவி சிற பாக ெச(-ளன. மாணவக- ெப ற +2.14 சராசாி
மதி ெப.ைண இத  சாறா$. இ( மாணவகளி இ5த1 Eறி அைட5த
ேன றைத1 கா &கிற(. இதனா 10’T அைற விB$பத1க
தா1கைத ஏ ப&தி#-ள( எனலா$. இB பிJ$ SD 0.630.63-ஐ பா1$ேபா(
மீதிற ம =$ சராசாி மாணவகளிைடேய இ5த தா1க$ அதிக$
காண ப&கிற( எ=$ ைபய பயி9$ மாணவகளிைடேய அ5த ேன ற$
ச =1 ைறவாக1 காண ப&கிற( எ=$ றி பி&கிற(.
ப*காத எ4(க1 ெகா!ட ெசா/க1

ெசா க- ெகா.ட வாசி  பதியி னிைலேதவி அவக- ப71காத
எ>(க- ெகா.ட ெசா க- ெமாத$ 17-ஆக இB5தன. பினிைல ேதவி
ப71காத எ>(க- ெகா.ட ெசா க- ெமாத$ 15-ஆக1 ைற5தன. மாணவகஇ5த ெசா கைள இயபாக ெபாிய தக$, சி=வ கைத D ம =$ 10’T
அகற வாசி  பJவக-வழி ப71கிறன. 10’T அகற வாசி  பதியி
ப71காத எ>(க- ெகா.ட ெசா கைள
ப7 பத  ஒ!  ைற
வழக ப &-ள(. மாணவக- அெசா கைள ெமௗK’(mouse) ெச(
அெசா! உசாி ைறைய அறி5(ெகா-வ.
40

ம =$ SDபா1$ேபா( ெபB$பாலான மாணவக- சிற பாக
SD- ைய
ெசயவிைல எனலா$. இB பிJ$ ெபற ப ட மதி ெப.கைள ஒ பி &
பா1$ேபா($ ஆழமாக ப பா ெச#$ேபா($ மீதிற மாணவகசிற பாக ெச(-ளன எ= அறிய 7கிற(. கி டத ட எலா மீதிற
மாணவகC$ எலா ெசா கைள#$ ப71க1E7ய திறைன ெப றிB5தன.
பால ப-ளியி தமிH ப7ேத எ= 43% மாணவக- கB(1கணி பி
Eறினா9$ இBவ ம &ேம எலா தமிH எ>(கC$ அறி5(-ளாக- எ=
Eறி#-ளன. ஆதலா இ5த நைம 10’T அைறயா இவகளிட$
விB$பத1க மா றைத ஏ ப&தி#-ள( எனலா$. ஆனா9$ சராசாி ம =$
ைபய பயி9$ மாணவகளிைடேய அAவளவாக ஒB ேன றைத1 காண
7யவிைல.
சராசாி

உசாி
மாணவக- உசாி பி ேன ற$ க.&-ளன எ= உசாி பி அவகெப ற னிைல பினிைல சராசாி மதி ெப.க- சாறாக விளகிறன.
அேத
ேவைளயி ெபB$பாலான மாணவக- இ5த1 Eறி சிற பாக
ெச(-ளன எ= தி ட வில1க SDயி னிைல பினிைல மதி ெப.கஎ&(1 கா &கிறன.
சரள

சரளதி மாணவகளிைடேய ேன ற$ காண ப&கிறன. னிைல
ேதைவவிட பினிைலேதவி மாணவக- சிற பாக ேதசியைட5(-ளன
எ= தரக- கா &கிறன. இB பிJ$ தி ட வில1க SD பா1$ேபா( அ5த
வில1க ச = ஏமா றைத1 ெகா&1கிற(. இேக#$ மீதிற மாணவகசிற பாக ெச(-ளன.சராசாி மாணவகளி இB மாணவக- னிைல
பினிைலேதகளி
அேத
மதி ெப.கைள
ெப =
எ5தவித
மா றமிறி#-ளன. ைபய பயி9$ மாணவகளி ஐவாிட$ ேன ற$
ெதப&கிற(.
ெமாத மதிெப!க1

னிைல , பினிைல ெமாத மதி ெப.கைள ஒ  ேநா1$ேபா( மாணவகேன ற$ க.&-ளன. இB பிJ$ தி ட வில1க SD பா1$ேபா( அ5த
வில1க 0.05 வித$ விலகி#-ள( எனலா$. மீ.&$ மீதிற மாணவகளி
நாவ உச மதி ெப.ணான 101
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மதி ெப.க- னிைல,
பினிைலேதகளி ெப =-ளன. ைபய பயி9$ மாணவகளி ஐவ
வாவி & வாசி பி ேதசி ெப =-ளன. அதி ஒB மாணவ மிக சிற பாக
ெச(-ளா. அவ உச மதி ெப.ணாக னிைல பினிைல ேதவி 8
மதி ெப.க- வாகி#-ளா. ம ற நாவB$ ெமாத மதி ெப.களி
ேதாவிைய த>வின.
தர ேநாகிய தர0க1- *0க1

ஆவாள மீதிற, சராசாி, ைபய பயி9$ மாணவக- ?வைர1 றி பான
ேநா1க$ ஏ(ம ற(Random selection) வைகயி ேத5ெத&தா. அவகளிட$ இ5த
அைறயி நடத ப&$ பாடக- அவகளிைடேய ஆவ$ ஈ&பா&$
ஏ ப&தினவா எ= க.டறிய விB$பினா.
ேநகாண ேப 7 க.ட ?= மாணவகC$ ஆசிாியாி ப மிக$ 1கிய$
எபைத எ&(ைரதன. தகவ ெதாழி ப பயபா &1 எ ேபா(ேம ஓ
எைல உ.&. அ( ஆசிாியேபா >ைமயாக த ஆதி1கைத
ெச9த7யா( (Seetha,2006) எபைத மாணவக- ெத-ள ெதளிவாக

எ&(ைரதன. வ பி த 50% பாடதி ஆசிாியBட இைட
விைனயாட, கல5(ைரயாட, பாதிரேம = ந7த, பாடவழி அல(
காெணாளிவழி பாட$ நைடெப=த த!யைவ மாணா1காி ஈ&பா& நிைலைய1
கா &கிற(.
அேதா& அ&த 50% பாட$ கணினியி நைடெப=$ேபா( அேக#$ மாணவகஅகற வாசி  பதிகைள அவரவ நிைலகC1
ஏ ப ஆவேதா&
வாசி1கிறன எ= Eறின. ய க ற! ஈ&ப&$ேபா( ய மதி F & ?ல$
தகCைடய க றைல ேம$ப&தலா$ எறன. இைணேயா& ெச#$ேபா($
அAவா=தா எறன.
*0ைர

இைறய மாணவகC1 பார$பாிய ைறயி க பிதா, அவகCைடய
எதிகாலைத நா$ அவகளிடமிB5( பறி(வி&கிேறா$’ (John Dewey,1944) .
பார$பாிய ைறயி க பித, மனன$ ெசத, ெசானைத திB$பி
ெசாவ(, ஆசிாிய க =1ெகா&தைத அ ப7ேய ெசா9வ( ேபாறைவ
அைறய காலக ட(1 சிற பானதாக அைம5திB1$. ஆனா
இ$மாதிாியான க பித ைறக- 21-ஆ$ D றா.7 பிற5த மாணவகC1
ெபாBதமானதாக அைமயா(. ஆசிாியக- ெதாட5( பார$பாிய ைறயி
க பிதா மாணவக- க ற! தி இழ5(, க ற தைட ப &, இ=தியி
க ற! ஆவ$ ஈ&பா&$ றி காண ப&வ.ஆதலா ஆசிாியகளாகிய
நம1 ஒB தனிதைம வா5த ெபா= -ள(. ஒAெவாB க பிதைல#$
தா1கேதா& வ7வைம(1 க பி ப( நம( தைலயாய கடைமயா$. அத 
தகவ ெதாட ெதாழி ப$ நிசய$ (ைணாி#$ எ= ெமாழி5தா அ(
மிைகயாகா(.
‘

