
 

 

10’T 10’T 10’T 10’T சிகர�சிகர�சிகர�சிகர�,,,,    தகவ�தகவ�தகவ�தகவ�    ெதாட��ெதாட��ெதாட��ெதாட��    ெதாழி���பெதாழி���பெதாழி���பெதாழி���ப    அ���ைறைய�அ���ைறைய�அ���ைறைய�அ���ைறைய�    பய�ப��தி�பய�ப��தி�பய�ப��தி�பய�ப��தி�    ெதாட�கநிைலெதாட�கநிைலெதாட�கநிைலெதாட�கநிைல    இர!டா�இர!டா�இர!டா�இர!டா�    வ���வ���வ���வ���    தமி#தமி#தமி#தமி#    மாணவ�களி�மாணவ�களி�மாணவ�களி�மாணவ�களி�        வா&வி��வா&வி��வா&வி��வா&வி��    வாசி�த�வாசி�த�வாசி�த�வாசி�த�    திறைனதிறைனதிறைனதிறைன    ேம�ப��(த�ேம�ப��(த�ேம�ப��(த�ேம�ப��(த�....        தி)வா�*தி)வா�*தி)வா�*தி)வா�*    அ�+அ�+அ�+அ�+    அழ�அழ�அழ�அழ�    க�வி� ெதாழி�
�ப பிாி� க�வி அைம��, சி�க��  பி�னணிபி�னணிபி�னணிபி�னணி    10101010’’’’CMT CMT CMT CMT தகவ�தகவ�தகவ�தகவ�    ெதாட��ெதாட��ெதாட��ெதாட��    ெதாழி���பெதாழி���பெதாழி���பெதாழி���ப    அ���ைறஅ���ைறஅ���ைறஅ���ைற        10’CMT(Chinese, Malay & Tamil) அ���ைற தகவ� ெதாட��� ெதாழி�
�ப�தி�வழி தா�ெமாழி க ற� க பி�த!� ஆ�வ�ைத#$ ஈ&பா�ைட#$ ஏ ப&�(வேதா& ெமாழி�திறைனகளி� மாணவ�க- ேம$பா& அைடய ேவ.&$ எ�ப( இத� �1கிய ேநா1கமா�$. சீனாைவ� சா�5த க�வியாள� ெஹ கி க�  பாி5(ைர�த க பி�த� �ைற இ(வா�$. இ5த1 க பி�த� �ைற சி�ைக  நா�7� 8ழ91ேக ப மா ற�க- ெச�யப�& அமலா1க$ க.ட(. இ5த அ���ைற உயிேரா�ட�-ள ஓ� இைணய� 8ழ!� நட�தப�&,(interactive environment)�ய1க றைல#$ உடனிைண5( க றைல#$ வ!#=�(கிற(. 
 10101010’T ’T ’T ’T பணி-ச�ட�பணி-ச�ட�பணி-ச�ட�பணி-ச�ட�                                        10101010’T ’T ’T ’T இைணய�ப�க�இைணய�ப�க�இைணய�ப�க�இைணய�ப�க�                                                    அக�றஅக�றஅக�றஅக�ற    வாசி��வாசி��வாசி��வாசி��    ப�திப�திப�திப�தி     இ5த 10’T தகவ� ெதாட��� ெதாழி�
�ப அ���ைறயி� ஆசிாிய� வழிநட�($ க ற� நடவ71ைக 50 வி>1காடாக�$ இைணய$வழி(www.10tsigaram.com) அக�ற வாசிபி� மாணவ�க- ஈ&ப&வ( 50 வி>1காடாக�$ ப�1கப�&-ளன. இ5த 10’T ெதாழி�
�ப அ���ைற வார�(1� ?�= �ைற நைடெப=$. ஒAெவாB வாசி� பாட�$ 3 பாடேவைளகC1� நட�தப&$ (90நிமிட�க-).         ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�    வழிநட�(�வழிநட�(�வழிநட�(�வழிநட�(�    க/ற�க/ற�க/ற�க/ற�    நடவ*�ைகநடவ*�ைகநடவ*�ைகநடவ*�ைக( ( ( ( �த��த��த��த�    ப�திப�திப�திப�தி----    50505050%) %) %) %)         



 

 

இ5த 10’T தகவ� ெதாட��� ெதாழி�
�ப அ���ைறைய ஆசிாிய� தமிேழாைச பாடDேலா&$ ெபாிய ��தக$ ம =$ சி=வ� கைத Dேலா&$ இைண�( வாசி� பாட$ க பிப�. வா�வி�& வாசிபி� �1கிய1 E=களான எ>�(1E�ட� பயி சி அவசிய$. ஆதலா� எ>�( அறி�க�தி� ஆசிாிய�க- ஒAெவாB ெசா�!9-ள எ>�ைத#$ எ>�(1E�7 வாசி1க1 க =1 ெகா&ப( மிக மிக அவசியமா�$. ஆசிாியாி� ��மாதிாி வாசி�த�( Model Reading) இ�றியைமயாைம. ஆசிாியைர பி�ப றி மாணவ�க- வாசிப�( Chorus Reading), பிற� இைண வாசி�; இ=தியாக� தனி வாசி�. �ைறசாரா மதிF�ைட#$ ஆசிாிய� மாணவேரா& நட�(வா�. 10101010’T ’T ’T ’T சிகரசிகரசிகரசிகர    இைணய�வழிஇைணய�வழிஇைணய�வழிஇைணய�வழி    நடவ*�ைகநடவ*�ைகநடவ*�ைகநடவ*�ைக((((50505050%)%)%)%)    ஒAெவாB மாணவB1�$ ஒB கணினி வழ�கப&$. மாணவ�க- இைணய�தி� அவ�கC1ெகன வழ�கப�ட அக�ற வாசி� ப�திகைள1 ‘காெரௗ1ைக’ (Karaoke) ஒ!�வழி �>ைமயாக1 ேக�&, வா�வி�& உ�சாி�( பயி சி ெச�( ஒ!பதி� ெச�வ�. இAவா= மாணவ�க- �யக ற!� ஈ&ப&வ�. சில ேவைளகளி� இைணயாக�$ ஈ&ப&வ�. இ=தியி� மதிபி&த� நைடெப=$. �ைறசாரா மதிF& இ�ேக வ!#=�தப&கிற(. ஆ&0ஆ&0ஆ&0ஆ&0    வினா�க1வினா�க1வினா�க1வினா�க1        1. ‘10’T சிகர�, தகவ� ெதாழி��ப அ���ைற’ எAவா= ெதாட1கநிைல இர.டா$ வ��� தமிH மாணவ�களி� வா�வி�& வாசி�த� திறைன ேம$ப&�($? 2. 10’T சிகர$, தகவ� ெதாழி�
�ப அ���ைறைய பய�ப&�(வத� ?ல$  வாசி� பாட�தி� ெதாட1கநிைல இர.டா$ வ��� தமிH மாணவ�களி� ஈ&பா&(Engagement) எAவா= ெவளிப&கிற(?  ஆ&0ஆ&0ஆ&0ஆ&0    ெநறி�ைறெநறி�ைறெநறி�ைறெநறி�ைற    ஆ&வி�ஆ&வி�ஆ&வி�ஆ&வி�    வ*வைம�வ*வைம�வ*வைம�வ*வைம�    ஆ�வாள� அள� ேநா1கிய ஆ��, தர$ ேநா1கிய ஆ��(Mixed method research design) ஆகியவ றி�வழி� தர�க- திர�7னா�. இ5த வ7வைம� ‘Explanatory Sequential  Mixed Method Design’ எ�= அைழ1கப&$. ஆ�� வினா ஒ�=1� விைட காண ஆ�வாள� அள� ேநா1கிய தர�கC$ (Quantitative) ஆ�� வினா இர.&1� விைட காண தர$ ேநா1கிய தர�கC$ ( Qualitative) திர�டப�டன. இ$�ைறயி� ஆ�� ெச�வதா� ஒBதைல சா�பி�றி ப�பா�� ெச�யலா$(Creswell,2003). இAவா�� ஐ5( வார�கC1� நைடெப ற(. �த� வார$ மாணவ�களிட$ கB�(1கணி�$ ��னிைல� ேத��$ ஐ5தாவ( வார$ 



 

 

பி�னிைல� ேத��, ஆசிாியாி� வினாநிர�, மாணவ�களி� ேந�காண� நட�தப�டன. இைடப�ட ?�= வார�கC1� 10’Tசிகர$, தகவ� ெதாழி�
�ப அ���ைறைய ஆசிாிய� பய�ப&�தி வாசி� பாட�கைள வார�தி � இB�ைற நட�தி வ5தா�. ெமா�த$ ஐ5( பாட�கைள ஆ�வாள� உ =ேநா1க� ெச�தா�.      ஆ&0���ப�ேவா�ஆ&0���ப�ேவா�ஆ&0���ப�ேவா�ஆ&0���ப�ேவா�    10’T சிகர தகவ� ெதாழி�
�ப அ���ைறைய பி�ப =$ ஓ� அரசா�க� ெதாட1கப-ளி#$ அ5த� ெதாட1கப-ளிைய� சா�5த 21 இர.டா$ வ�� பயி9$ தமிH மாணவ�கC$ அ5த வ��� தமிழாசிாியB$ இ�ெசயலா��1� உ�ப&�தப�டன�.  தர0களி�தர0களி�தர0களி�தர0களி�    ப��பா&0ப��பா&0ப��பா&0ப��பா&0 –    �*0க1�*0க1�*0க1�*0க1 அள0அள0அள0அள0    ேநா�கியேநா�கியேநா�கியேநா�கிய    தர0களி�தர0களி�தர0களி�தர0களி�    ப��பா&0ப��பா&0ப��பா&0ப��பா&0 ஆ�வாள� வா�வி�& வாசி�த91கான ��கிய���கிய���கிய���கிய�    ��களான��களான��களான��களான    உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��    ம���ம���ம���ம���    சரள�ைத�சரள�ைத�சரள�ைத�சரள�ைத� ப�பா�� ெச�வேதா& ப��தப��தப��தப��த    ெசா�கைளெசா�கைளெசா�கைளெசா�கைள மாணவ�க- நிைன� ைவ�(-ளா�களா எ�=$ ப��காதப��காதப��காதப��காத    ெசா�கைளெசா�கைளெசா�கைளெசா�கைள    அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�அைடயாள�    க���ளனராக���ளனராக���ளனராக���ளனரா எ�= அறிய அவா ெகா.டா�. பி�வB$ நா�� E=க- வழியாக தர�க- திர�டப�டன. �7�க- பி�வBமா= அைம5தன.        அ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைணஅ�டவைண    1111. . . .     மாணவ�களி�மாணவ�களி�மாணவ�களி�மாணவ�களி�    வா&வி��வா&வி��வா&வி��வா&வி��    வாசி�த+�வாசி�த+�வாசி�த+�வாசி�த+�    ��னிைல��னிைல��னிைல��னிைல,,,,    பி�னிைல�பி�னிைல�பி�னிைல�பி�னிைல�    ேத�0ேத�0ேத�0ேத�0    விவர2க1விவர2க1விவர2க1விவர2க1    ( ( ( ( PPPPre-test and Post –test results of the Reading Aloud Test )  வா&வி��வா&வி��வா&வி��வா&வி��    வாசி�த�வாசி�த�வாசி�த�வாசி�த�    சராசாி (Mean) தி�ட வில�க	 Standard Deviation   Pre Post Pre Post 1. ப��தப��தப��தப��த    எ���க	எ���க	எ���க	எ���க	    ெகா�டெகா�டெகா�டெகா�ட    ெசா�க	ெசா�க	ெசா�க	ெசா�க	    17.19 19.33 6.13 6.76  2. ப��காதப��காதப��காதப��காத    எ���க	எ���க	எ���க	எ���க	    ெகா�டெகா�டெகா�டெகா�ட    ெசா�க	ெசா�க	ெசா�க	ெசா�க	    9.67    9.24    6.08    5.25    3. உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��        3.33    3.38    1.35    1.28    4 சரள�சரள�சரள�சரள�        3.10    3.52    1.41    1.54    5 ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    மதி�ெப�மதி�ெப�மதி�ெப�மதி�ெப�((((3333&4)&4)&4)&4)        6.43    6.90    2.71    2.76    



 

 

ப*�தப*�தப*�தப*�த    எ4�(க1எ4�(க1எ4�(க1எ4�(க1    ெகா!டெகா!டெகா!டெகா!ட    ெசா/க1ெசா/க1ெசா/க1ெசா/க1 40 ெசா க- ெகா.ட வாசி� ப�தியி� ��னிைல�ேத�� ெச�#$ேபா(,,,, மாணவ�க- எகர உயிெர>�( வைர ப7�திB5தன�. அேபா( அவ�க- ப7�த எ>�(க- ெகா.ட ெசா க-,,,, 23-ஆக இB5தன. பி�னிைல� ேத�� ெச�#$ேபா( மாணவ�க- எகர உயி�ெம�ெய>�(க- வைர ப7�( �7�திB5தன�. ஆதலா� அவ�க- ப7�த எ>�(க- ெகா.ட ெசா க- 25- ஆக1 E7ன.         இ5த1Eைற ப�பா�� ெச�#$ேபா( மாணவ�க- ��னிைல� ேத�ைவவிட பி�னிைல� ேத�வி� சிறபாக� ெச�(-ளன�.  மாணவ�க- ெப ற +2222....14141414 சராசாி மதிெப.ைண இத �� சா�றா�$. இ( மாணவ�களி� இ5த1 Eறி�  அைட5த ��ேன ற�ைத1 கா�&கிற(. இதனா� 10’’’’TTTT    அ���ைற விB$ப�த1க� தா1க�ைத ஏ ப&�தி#-ள( எனலா$. இBபிJ$ SD 0.63SD 0.63SD 0.63SD 0.63----ஐ பா�1�$ேபா( மீ�திற� ம =$ சராசாி மாணவ�களிைடேய இ5த� தா1க$ அதிக$ காணப&கிற( எ�=$ ைபய பயி9$ மாணவ�களிைடேய அ5த ��ேன ற$ ச =1 �ைறவாக1 காணப&கிற( எ�=$ �றிபி&கிற(.      ப*�காதப*�காதப*�காதப*�காத    எ4�(க1எ4�(க1எ4�(க1எ4�(க1    ெகா!டெகா!டெகா!டெகா!ட    ெசா/க1ெசா/க1ெசா/க1ெசா/க1    40 ெசா க- ெகா.ட வாசி� ப�தியி� ��னிைல�ேத�வி� அவ�க- ப71காத எ>�(க- ெகா.ட ெசா க- ெமா�த$ 17-ஆக இB5தன. பி�னிைல� ேத�வி� ப71காத எ>�(க- ெகா.ட ெசா க- ெமா�த$ 15-ஆக1 �ைற5தன. மாணவ�க- இ5த� ெசா கைள இய�பாக ெபாிய ��தக$,,,, சி=வ� கைத D� ம =$ 10’T ’T ’T ’T அக�ற வாசி� பJவ�க-வழி ப71கி�றன�. 10’T ’T ’T ’T அக�ற வாசி� ப�தியி� ப71காத எ>�(க- ெகா.ட ெசா கைள ப7பத � ஒ!� �ைற வழ�கப�&-ள(. மாணவ�க- அ�ெசா கைள ெமௗK’(mouse)’(mouse)’(mouse)’(mouse) ெச�( அ�ெசா�!� உ�சாி��ைறைய அறி5(ெகா-வ�.     சராசாி ம =$ SDSDSDSD----    ைய பா�1�$ேபா( ெபB$பாலான மாணவ�க- சிறபாக� ெச�யவி�ைல எனலா$. இBபிJ$ ெபறப�ட மதிெப.கைள ஒபி�& பா�1�$ேபா($ ஆழமாக ப�பா�� ெச�#$ேபா($ மீ�திற� மாணவ�க- சிறபாக� ெச�(-ளன� எ�= அறிய �7கிற(. கி�ட�த�ட எ�லா மீ�திற� மாணவ�கC$ எ�லா� ெசா கைள#$ ப71க1E7ய திறைன ெப றிB5தன�. பால� ப-ளியி� தமிH ப7�ேத� எ�= 43% மாணவ�க- கB�(1கணிபி� Eறினா9$ இBவ� ம�&ேம எ�லா� தமிH எ>�(கC$ அறி5(-ளா�க- எ�= Eறி#-ளன�. ஆதலா� இ5த ந�ைம 10’T’T’T’T அ���ைறயா� இவ�களிட$ விB$ப�த1க மா ற�ைத ஏ ப&�தி#-ள( எனலா$. ஆனா9$ சராசாி ம =$ ைபய பயி9$ மாணவ�களிைடேய அAவளவாக ஒB ��ேன ற�ைத1 காண �7யவி�ைல.    



 

 

    உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��உ�சாி��    மாணவ�க- உ�சாிபி� ��ேன ற$ க.&-ளன� எ�= உ�சாிபி� அவ�க- ெப ற ��னிைல பி�னிைல சராசாி மதிெப.க- சா�றாக விள��கி�றன. அேத ேவைளயி� ெபB$பாலான மாணவ�க- இ5த1 Eறி� சிறபாக� ெச�(-ளன� எ�= தி�ட வில1க� SDSDSDSDயி�     ��னிைல பி�னிைல மதிெப.க- எ&�(1 கா�&கி�றன.    சரள�சரள�சரள�சரள� சரள�தி� மாணவ�களிைடேய ��ேன ற$ காணப&கி�றன. ��னிைல� ேத�ைவவிட பி�னிைல�ேத�வி� மாணவ�க- சிறபாக� ேத��சியைட5(-ளன� எ�= தர�க- கா�&கி�றன. இBபிJ$ தி�ட வில1க� SD SD SD SD பா�1�$ேபா( அ5த வில1க� ச = ஏமா ற�ைத1 ெகா&1கிற(. இ�ேக#$ மீ�திற� மாணவ�க- சிறபாக� ெச�(-ளன�.சராசாி மாணவ�களி� இB மாணவ�க- ��னிைல பி�னிைல�ேத��களி� அேத மதிெப.கைள ெப = எ5தவித மா ற�மி�றி#-ளன�.... ைபயபயி9$ மாணவ�களி� ஐவாிட$ ��ேன ற$ ெத�ப&கிற(.     ெமா�தெமா�தெமா�தெமா�த    மதி�ெப!க1மதி�ெப!க1மதி�ெப!க1மதி�ெப!க1 ��னிைல ,,,, பி�னிைல ெமா�த மதிெப.கைள ஒ� ேநா1�$ேபா( மாணவ�க- ��ேன ற$ க.&-ளன�. இBபிJ$ தி�ட வில1க� SD SD SD SD பா�1�$ேபா( அ5த வில1க� 0.05 வித$ விலகி#-ள( எனலா$. மீ.&$ மீ�திற� மாணவ�களி� நா�வ� உ�ச மதிெப.ணான 101� 10 மதிெப.க- ��னிைல,,,, பி�னிைல�ேத��களி� ெப =-ளன�. ைபயபயி9$ மாணவ�களி� ஐவ� வா�வி�& வாசிபி� ேத��சி ெப =-ளன�. அதி� ஒB மாணவ� மிக� சிறபாக� ெச�(-ளா�. அவ� உ�ச மதிெப.ணாக ��னிைல பி�னிைல� ேத�வி� 8 மதிெப.க- வா�கி#-ளா�. ம ற நா�வB$ ெமா�த மதிெப.களி� ேதா�விைய� த>வின�.  தர�தர�தர�தர�    ேநா�கியேநா�கியேநா�கியேநா�கிய    தர0க1தர0க1தர0க1தர0க1----    �*0க1�*0க1�*0க1�*0க1 ஆ�வாள� மீ�திற�,,,, சராசாி,,,, ைபய பயி9$ மாணவ�க- ?வைர1 �றிபான ேநா1க$ ஏ(ம ற(Random selection)Random selection)Random selection)Random selection) வைகயி� ேத�5ெத&�தா�. அவ�களிட$ இ5த அ���ைறயி� நட�தப&$ பாட�க- அவ�களிைடேய ஆ�வ�$ ஈ&பா&$ ஏ ப&�தினவா எ�= க.டறிய விB$பினா�.      ேந�காண� ேப�7 க.ட ?�= மாணவ�கC$ ஆசிாியாி� ப�� மிக�$ �1கிய$ எ�பைத எ&�(ைர�தன�. தகவ� ெதாழி�
�ப பய�பா�&1� எேபா(ேம ஓ� எ�ைல உ.&. அ( ஆசிாிய�ேபா� �>ைமயாக� த� ஆதி1க�ைத� ெச9�த�7யா( (Seetha,2006) எ�பைத மாணவ�க- ெத-ள� ெதளிவாக 



 

 

எ&�(ைர�தன�. வ�பி� �த� 50% பாட�தி� ஆசிாியBட� இைட விைனயாட�, கல5(ைரயாட�, பா�திரேம = ந7�த�, பாட�வழி அ�ல( காெணாளிவழி பாட$ நைடெப=த� �த!யைவ மாணா1காி� ஈ&பா& நிைலைய1 கா�&கிற(.   அேதா& அ&�த 50% பாட$ கணினியி� நைடெப=$ேபா( அ�ேக#$ மாணவ�க- அக�ற வாசி� ப�திகைள அவரவ� நிைலகC1�  ஏ ப ஆ�வ�ேதா& வாசி1கி�றன� எ�= Eறின�. �ய க ற!� ஈ&ப&$ேபா( �ய மதிF�& ?ல�$ த�கCைடய க றைல ேம$ப&�தலா$ எ�றன�. இைணேயா& ெச�#$ேபா($ அAவா=தா� எ�றன�.  �*0ைர�*0ைர�*0ைர�*0ைர     ‘‘‘‘இ�ைறய மாணவ�கC1� பார$பாிய �ைறயி� க பி�தா�,,,, அவ�கCைடய எதி�கால�ைத நா$ அவ�களிடமிB5( பறி�(வி&கிேறா$’’’’ (John Dewey,1944) . John Dewey,1944) . John Dewey,1944) . John Dewey,1944) .  பார$பாிய �ைறயி� க பி�த�,,,, மனன$ ெச�த�,,,, ெசா�னைத� திB$பி� ெசா�வ(,,,, ஆசிாிய� க =1ெகா&�தைத அப7ேய ெசா�9வ( ேபா�றைவ அ�ைறய காலக�ட�(1�� சிறபானதாக அைம5திB1�$. ஆனா� இ$மாதிாியான க பி�த� �ைறக- 21-ஆ$ D றா.7� பிற5த மாணவ�கC1� ெபாB�தமானதாக அைமயா(. ஆசிாிய�க- ெதாட�5( பார$பாிய �ைறயி� க பி�தா� மாணவ�க- க ற!� �தி இழ5(,,,, க ற� தைடப�&,,,, இ=தியி� க ற!� ஆ�வ�$ ஈ&பா&$ ��றி காணப&வ�....ஆதலா� ஆசிாிய�களாகிய நம1� ஒB தனி�த�ைம வா�5த ெபா=�-ள(. ஒAெவாB க பி�தைல#$ ��தா1க�ேதா& வ7வைம�(1 க பிப( நம( தைலயாய கடைமயா�$. அத �� தகவ� ெதாட��� ெதாழி�
�ப$ நி�சய$ (ைண�ாி#$ எ�= ெமாழி5தா� அ( மிைகயாகா(.          


