
ெசல்ேபசிகள் வாயிலான பாட ல்கள் ஆக்க ம் பயன்பா ம்  
( Text book creation through Mobile Phone and Internet media) 

 

ைனவர் நா. ஜானகிராமன்#  &  ைனவர் ெப.தனலட் மி§ 
#தமி த் ைறத்தைலவர் பாரதிதாசன் பல்கைலக்கழகக் கல் ாி, 

கு ம்ப ர், ெபரம்ப ர்-621 107. 
§உதவிப்ேபராசிாியர், சாரதா மகளிர் கல் ாி, ேசலம்-636 016.   

 

நா க்குநாள் அறிவிய ம் கணினி ம் வளர்ந் வ கின்ற . கணினி கம் 
என்ற நிைலமாற்றம் ெபற்  ண்கணினிகள், ண்ணறி   ெசல்ேபசி சாதனங்கள் 
(Micro Computers, Smart Phones)  தமிழின் வளத்ைத ெபற்  எழச்ெச  
வ கின்ற . ஐ-ேபான், ஐ-ேபட் என்ற வளர்ச்சி உலகளாவிய மக்களிைடேயயான 
ெதாடர்பிைன ஏற்ப த் வேதா  மட் மல்லாமல் மாெப ம் தாக்கத்திைன ம் 
உ வாக்கிவ கின்றன. கிராமத்  மக்களிைடேய கணினி ப ப்ப யாக ெசல்வாக்கு 
ெபற்  வந்தா ம் அைவ இன்  அர த ம் ம க்கணினி (laptop) ச ைகயில் 
மாணவர்கள் அதைனப்பாடத்திற்கு, ப ப்பதற்கு எந்த அளவில் பயன்ப த் கின்றனர் 
என் ம் ஆ  எ கின்ற . ெபா  ேபாக்கு அம்சமாக ம் (entertainment) 
க த் ப்பதிவிற்காக ம், (facebook, twitter) உடன  ெச தி பாிமாற்றத்திற்காக ம் 
பயன்பட்ட கணினி ம் இைணய ம்  ேமன்ேம ம் வளர்ந்தா ம் இன்  ெமாைபல் 
ேபான் எனப்ப ம் ெசல்ேபசிகள் ெசல்வாக்கு அதிகம் இடம்ெபற் வ வைத 
உணர்கின்ேறாம்.  

உள்ளீ  ெச யப்ெபற்ற பாடங்கள், (already input)  இைணயவழியிலான பாடங்கள் 
(internet) 

மாணவர்க க்கு அர  சார்பில் தரப்ப ம் ம க்கணினிகளில் (government 
laptop) பல்ேவ  வகுப் க்குாியபாடங்கள் உள்ளீ  ெச யப்ெபற்  
வழங்கப்ெப கின்றன. ெப ம்பா ம் அைனத் ப்பாடங்க ம் படக்ேகாப்பில்  (PDF 
Format) அல்ல  சாதாரண ேகாப் க்களில் வழங்கப்ெப கின்றன. மாணவர்க க்கு 
அ  திய எ வித மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த் தில்ைல. பாடங்கைள ஏட் ல் 
ப ப்ப ேபாலேவ உணர்விைன மாணவர்களிடத்  உணர கின்ற . படங்கள் 
(Pictures), இதர ள்ளிவிபரங்கள் (satistics) படவ விேலேய உள்ளன.  ெசல்ேபசிகள் 
வாயிலான பாடங்களில் ந ன க விப்பயன்பா களின் லமாக ம், 
ெமன்ெபா ட்கள் (softwares) லமாக ம் தரமான பாடங்கள் உள்ளீ  
ெச யப்ெபற் த் தரப்படல் ேவண் ம். ஆண் ரா  (Android) ெமன்ெபா ள் உள்ள 
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ெசல்ேபான்களில் பாடங்கள் எளிதாகப்ப க்கப்படல் ேவண் ம். அதற்ேகற்ற 
பாடத்திட்டங்கைள வல் நர்கள் திட்டமிட்  உ வாக்கும் யற்சியில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். ேம ம் இ  ெசம்ைம ற ேவண் ம்.  சாதாரண ஏட் ப்பாடங்க க்கும் 
இைணயவழியிலான பாடங்க க்கும் ேவ பா கள் உள்ளன. பாடப்ெபா ண்ைமகள் 
(subject matter) , உட்தைலப் கள் (sub titles), படங்கள் (pictures), வைரபடங்கள் 
(graphs), ள்ளிவிபரங்கள், அைச ப்படங்கள்  (animations) ேபான்றன 
இைணயத்தில் இலகுவாக பயன்ப த்தப்ப கின்றன. ேத தல் லம் எளிதான 
வைகயில் பாடப்ெபா ைள அறியலாம். இைணயவழிப்பாடங்கள் சில 
கட்டணத் ட ம் (payment) , கட்டணமின்றி ம் கிைடக்கின்றன.  

ெபா வான பாடத்திட்ட ம் ல்க ம் (General syllabus settings and books) 

பாடத்திட்டத்தில் இ வைக உண் . ஒன் , ெபா மக்க க்கான . மற்ெறான் , 
மாணவர்க க்கான . ெபா வான பாடத்திட்டத்தில் ெசல்ேபான்களில் 
உ வாக்கப்ெப ம் பாடமான  மனமகி ச்சி டன்(enterainment), தியெதா  
உத்ேவகத் டன் அைமவதாக இ த்தல் ேவண் ம். ெப ம்பா ம் இயக்கவியல் 
பாடங்கள் (animation) சிறப்பிடம் ெப வதாகக் ெகாள்ளலாம். எ த் ப்பாடங்கள், 
ேபச் ப்பாடங்கள், ேபான்றன இதன் களாகும்.  

கணினிவழி பாடத்திட்டங்க ம் உ வாக்க ைறக ம் (Designing  methods) 

கணினிவழிப் பாடத்திட்டங்கைள தற்ெபா  அர நி வனங்கள் அர சாரா 
நி வனங்கள் (government -  non government) என இரண் ம் ேபாட்  ேபாட்  
ெச வ கின்றன. இ வா  நடக்கும் ேபாட் களால் நிைறய பாடங்க ம் 
பாடத்திட்ட வ வைமப் க்க ம் பல்ேவ  ெமாழியில் நைடெபற்  வ கின்றன. 
உலகஅளவில் சீனெமாழி, இந்திய அளவில் இந்தி, மற் ம் மாநில ெமாழிக க்கு 

க்கியத் வம் அளித்  கணினிவழியில் பாடத்திட்டங்கள் உ வாக்கப்ெபற்  
வ கின்றன. கணினிவழி பாடங்கள் பின்வ ம்  நிைலகளில் உ வாக்கம் 
ெப கின்றன. அைவ, 

1. எ த் வ வம் (word format எனப்ப ம் இவற்றில் அைனத் ம் சாதாரண 
எ த் வ வில் க த் க்கள் எ தப்ெப கின்றன.) 

2. அச்  வ வம் ( அச் வ வம் pdf format என்  அைழக்கப்ெப கின்ற ) 

3. உயிேராட்ட வ வம் (animation mode – இதில் பாடங்கள் உயிேராட்டங்கள் 
ெப கின்றன. மாணவர்க க்கு இத்தகு வ வில் ஆர்வம் மிகுதியாகின்ற .) 
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4. ஆ க்கட் ைர வ வம் ( பல இைணய தளங்கள் ஆ க்கட் ைரைய ெவ ேவ  
வ வில் தரம்பிாிக்கப்பட்  ெவளியிடப்ெப கின்ற .) 

5. இைணப்  த ம் வ வம்  (HTML - link mode text – என்  அைழக்கப்ெப வதாகும். 
இதன்வழி ெதாடர் ைடய ேவெறா  தளத்திற்குச் ெசன்  பாடங்கைளப் பயி ம் 
வசதிையப் பயன்ப த்தலாம்.) 

6. இத க க்குாிய வ வம் ( E-journal – என்ற இந்த வ வில் பலஇத  நி வனங்கள் 
பல நிைலகளில் கட் ைரகைள ெவளியி கின்றன.) 

7. ல்க க்குாிய வ வம் ( E-books-  என்ற வ வில் அச்  வ வக்ேகாப் க்க ம், 
அதற்குள் ெசல்ைகயில் ெதாடர் ைடய பல தளங்க ம் காண்பிக்கப்ெப கின்றன.)  

8. தல் தகவல் த ம் வ வம் (Additoinal message site- என்  அைழக்கப்ெப ம் 
இைவ பல தகவல்கைளக் கண் ன் ெகாண் வந்  ெகாட் கின்றன. 

பாடத்திட்ட வ வைமப்பில் ெசல்ேபசிகளின் சிறப்  ( cellphone : Structure based 
framing) 

கணினிக்குாிய பாடவ வைமப் க்கள் மாற்றம் ெபற்  ெசல்ேபசிக க்கான 
பாடத்திட்டமா  வ வைமப்பா  உ வமாறல் ேவண் ம். பைழய ெசல்ேபான்களில் 
சில வசதிகள் இல்ைல. இ ப்பி ம் ஒ ெவா  வைகயான ெசல்ேபசிக க்குாிய 
பாடத்திட்ட வ வைமப் க்க ம் மாற்றம் ெபற ேவண் ம்.  

பல்ேவ  விதமான பாடங்கைள உ வாக்குதல்   (இயல்பான , உயிேராட்டமான  
(animation) 

இயல்பான பாடத்திட்ட வ வைமப்பில் ெபாிதாக  ஒன் ம் ெச ய யா  
என்றா ம் உயிேராட்ட நிக வில் கார்ட் ன், மற் ம் பிற ந ன வசதிகள் ெகாண்  
வ ம் ெசல்ேபசிகளில் உயிேராட்டத்ைத ம் வித வழிகளில் ெசால்ல கணினி 
வல் னர்கள் யற்சிக்கேவண் ம். ெசல்ேபான் வழி பாடத்திட்டங்களில் இ  நடத்தல் 
ேவண் ம். 

தைலப் , வ வைமப் , லாக்கத்தில் ெசல்ேபசிகளில் பின்பற்றக்  யைவ (sub 
titles and other things) 

தைலப் க்கள் கவர்ச்சிகரமாக ம், ெபா ள் ெபா த்தத்ேதா ம் இ த்தல் 
அவசியமாகும். ஒ  தைலப்பின் வழியாக ம், உட்தைலப்பின் வாயிலாக ம் 
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பாடக்க த் க்கள் உள் ைழக்கப்ெப கின்றன. இதற்கு ெமாழி அறிஞர்களின் 
பங்களிப் ம், பாட அறிஞர்களின் கவன ம் அவசியமாகின்ற .  

மாணவர்களின் பயன்பாட்  ேநாக்கிலான பாட ல்கள் (user friendly) 

அர  இன்  பல வகுப் க க்குாிய பாடத்திட்டத்ைத ம க்கணினியில் 
உள்ளீ  ெச  தந் ள்ள .  

வகுப்  சார்ந்த பாடங்க ம், ெபா ப்பாடங்க ம் (Text Books and general books) 

வகுப் சார்ந்த பாடங்களில் திட்டமிட்ட பாடப்பகுப்  உண் ். ஆனால் 
ெபா ப்பாடங்களில் வாசகர்கள் பலவா  ப த்தறிந்  ெகாள் ம் 
பலவிதக்க த் க்கள் ெபாதிந் ள்ளன. 

ெசல்ேபசிகளில் கைல மற் ம் அறிவியல் பாட ல்கள் (Arts and Science text books) 

ன்ேப ெசான்ன  ேபால கைல மற்றம் அறிவியல் பாட ல்கள் 
ெசல்ேபான்களில் தரவிறக்கம் ெச  பயில்வதற்கான வசதிகள் ேவண் ம். 
ம க்கணினிைய ம், ேமைசக்கணினிைய ம் எல்ேலா ம் பயன்ப த் ம் நிைலயில் 
இன் வைர மக்கள் ைமயைடயவில்ைல. ஆனால் ெசல்ேபசிப் 
பயன்பாட்டாளர்களின் வி க்கா  ள்ள . இவற்ைற மனதில் ெகாண்  கைல 
அறிவியல் பாட ல்கள் ெசல்ேபசிகளில் உள்ளீ  ெச யப்ெபற்  வழங்கப்ெபறல் 
ேவண் ம்.  

ம த் வம் ெபாறியியல் பாட ல்க க்கான சிறப்  வ வைமப் கள்     ( Engineering 
and medicine Books) 

கைல அறிவியல் பாட ல்கைளப்ேபாலேவ  ம த் வம் ெபாறியியல் பாட ல்க ம் 
ெசல்ேபசிகளில் ழக்கத்திற்கு வந்தால் ேம ம் சிறப்பாக இ க்கும். 

கணினியில் பயில்வதற்கும் ெசல்ேபசிகளின் பயன்பாட் ற்கு ள்ள உள்ள 
ேவ பா கள் (Different to the two mode of influence) 

கணினி ெபாிய வ வம் ெகாண்ட  (ம க்கணினியாக இ ந்தா ம்), ேமைசக்கணினி 
(tablet PC) என எ வாக இ ந்தா ம் பயன்பாட் நிைலயி ம் எ த் க் 
ைகயாள்வதி ம் சிரமம் உண் . ஆனால், ெசல்ேபசிகளில் இ  எளிதான . ஏேத ம் 
ஐயப்பா  இ ந்தால் உடேன திறந்  பார்த்  ெதளி ம் வண்ணம்  ெசல்ேபசிகளின் 
பயன்பா  எளி . ஓாிடம் விட்  மற்ேறார் இடம் ெசல்வெதன்றால் ெசல்ேபசியிைன 
உடன் எ த் ச்ெசல்லலாம். ம க்கணினி ட இதில் சிரமத்ைத ஏற்ப த் ம்.  



5 
 

ைர 

கணினியில் பாடம் ப ப்பைத விட்  இன்  ேப ந்தில் ெசல் ம்ேபாேத பல 
தகவல்கைளப் பயில ம், பகிர ம் ெசல்ேபசிகேள ெபாி ம் பயன்ப கின்றன. 
எனேவ, இவற்ைற மனதில் ெகாண்  பாடங்கைள எ த ம், வ வைமக்க ம் 
ெதாழில் ட்பவியலாளர்க ம், பாடமாக்க அறிஞர்க ம் யல ேவண் ம். 
பாடங்கைள உ வாக்க ம், மாணவர்க க்குாிய பாடங்கைள வ வைமக்க ம், 
மின் ல்கைள தியெதா  ேகாணத்தில் உ வாக்க ம், மின்- ஆ வித கைள 
இன் ம் இலகுவாக மாற்ற ம்  யற்சிெய க்கேவண் ம். கணினிையப் 
பயன்ப த்திப் பாடம் கற்பைதவிட ம், ெசல்ேபசிகைளக் ெகாண்  பாடம் 
கற்ற க்கும், கற்பித்த க்கும் உாிய கு ங்கணினியாக இன்  தகவல் ெதாழில் ட்பம் 
மாற்றமைடந் ள்ள . இ  வரேவற்கக் யதாகும். மீக்கு  ெதாழில் ட்ப 
(nanotechnology) வளர்ச்சிைய இதன் லமாக அறிய கின்ற . 
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