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 த்தக கேள சமர்த்தாயி கள்! 
 குழந்ைதகைளக் கிழித்  விடாதீர்கள்! 
 -கவிக்ேகா அப் ல் ரகுமான் 
  
          ெமாழி நாம் நிைனக்கும் எண்ண ஓட்ட கைள ெவளிப்ப த் ம் க்கியக் 
காரணி. ட் ல் தாய்ெமாழி அறிைவக் குழந்ைதகள் ெபறி ம், பள்ளியில் அக்கல்வி 
பயி ம்ேபா தான் ைம ெப கின்றனர்.இயந்திர உலகில் அறிவியல் 
வளர் சிையத் த க்க இயலா . அறிவியல் உலகின்வழி தமிழ்ெமாழியிைன 
எ த் ெசல்ல ேவண் ய காலகட்டத்தில் இ ப்பதால், ேடப்லட் வழி தமிழ் 
கற்றல்,கற்பித்தல் ைறயிைன ெவளிப்ப த் தல் இவ்ஆய்வின் ேநாக்கமாகிற . 

தமிழ்ெமாழி கற்றல்நிைல 

     தமிழ்ெமாழியின்பழைம ஏ களி ம், கல்ெவட் களி ம் காணப்பட்டா ம் 
ெவளிநா களில் பயி ம் மாணவர்கள் பல ல்கைளத் ேத க் கற்றல் மிக ம் குைறந்த 
அளவில் காணப்ப கிற . கற்றல் திறன்களான  

 ேகட்டல், ேப தல்,ப த்தல்,எ தல் ைறகைள ேடப்லட் வழி கல்வி ைற 
எளிதாக்குகிற .ஒவ்ெவா  மாணவ ம் தம் ெமாழித்திறன் குறித்த ப மத்ைத 
வளர்த் க் ெகாள்வதற்கும், தன்ைன உணர்ந்  வாழ்க்ைகயின் நிைலப்பாட் ைன 
அறிந்  வாழ்வதற்கும் ேடப்லட் வழி தமிழ்கற்றல் உத கிற . 

 வகுப்பைறயில் மாணவர்கள் எ த்  வ வம் அறிதல்,ெமாழித்திறன் ெப தல், 
பைடப்பாற்றல் திறன் ெவளிப்ப த் தல் 

ேபான்றவற்ைற ெவளிப்ப த்த ேடப்லட் அாிய கற்பித்தல் க வியாகும். 
இதன்வழி ெசயல்திறன்கற்றல்நிைல மிகுந்  மாணவர்களின் அறிவாற்றல் 

ண்டப்ெப கிற . 
வகுப்பைறயில் 

 மீத்திறன் மிகுந்தவர் 
 ந த்தரக் கற்றல்திறன் 
 மீத்திறன் குைறந்தவர் 

என்ற நிைலகளில் மாணவர்கள் இ ப்பி ம் கற்றல்நிைல ேமம்பா  ெப வதற்கு 
ேடப்லட் உத ம். 
ேடப்லட் ன் பயன்கள் 

ேடப்லட் பயன்பாட் ன்ேபா   
 உற் ேநாக்குதல் 
 பயிற்சி ெசய்தல் 



 ஆழ்ந்த ண்ணறி  ெசய்திகைள ெவளிக்ெகாணர்தல் 
ேபான்ற நிைலகள் ஏற்ப கின்றன. 

ஒ   சிக்கைலப் பல ேகாண களில் தீர்க்க்க் ய  பைடப்பாற்றல்திறன். 
பைடப்பாற்றல்திறைன ெவளிக்ெகாணரப் பல தைடகள் ஏற்ப கின்றன. 

 கவனமின்ைம 
 உடல்நலமின்ைம 
 க த்  பற்றிய ெதளிவான ாித ன்ைம 
 ெசய்திகைளப் பல ேகாண களில் ஆராய்ந்  ப க்கும் திறனின்ைம 

ேபான்றைவ காரண களாக அைமகின்றன. 
பைடப் த்திறைன எளிதில் ெவளிக்ெகாணர அ கு ைற மாற்ற கள் ெசய்தல் 
அவசியம். அத்தைகய அ கு ைறத்திறைன ேடப்லட்வழிகல்வி ைற அளிக்கிற . 
ஒ  நாட் ன் எதிர்காலேம வகுப்பைறயில்தான் தீர்மானிக்கப்ப கிற . 
காமினிய  ெவளியிட்ட கல்வி ேநாக்க கள் 

1. வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி ெப வதற்குாிய அறிைவப் ெபற் க் ெகா த்தல் 
2. அறம் மற் ம் ஒ க்கம் சார்ந்த ேமம்பா க க்குாிய அறிைவ வழ குதல் 
3. மனிதர்களிைடேய ெதய் க ஈ பாட்ைட ஏற்ப த் தல் 
ேபான்றைவயாகும். 

ேமற் றப்பட்ட ேநாக்க கள் அைனத் ம் தாய்ெமாழிக்கல்விவழி 
ஏற்படக் யைவயாகும்.ெமாழியிைன ன்  ேநாக்க க க்காகப் 
பயன்ப த் வதாகக் வர்.  

1. க த் கைளக் தல் 
2. மகிழ்வித்தல் 

3. பிறைர நம் பக்கம் தி ப் தல் 
இம் ைறகைள ேடப்லட்வழி கற்றல் ெதளிவாக்குகிற . 
ெமாழித்திறன் குைறவதற்கான காரண கள் 

 ெமாழி கற் க்ெகாள்வதில் ஆர்வமின்ைம 
 விடா யற்சியின்ைம 

ேபான்றைவயாகும். காரணம் இன்ைறய கல்விநிைலயில் 
தமிழ்ெமாழிகற்ற னால் கிைடக்கும் பணிவாய்ப் கள்  மிக ம் குைறவாக 
உள்ளன. இதனால் மாணவர்களிைடேய தமிழ் கற்றல் மிக ம் குைறந்  
வ கிற . 

ஒ  ெமாழி வளர பின்பாட் ப் பணிப் லம் அவசியமாகிற . இத்தைகய நிைலயிைன 
ேடப்லட்வழி  கல்விநிைல அளிக்கிற .ேவற் ெமாழித்தாக்கத்தினால் வ விழந்  
ெகாண் க்கும் தமிழ்ெமாழி தைழத்ேதா க வகுப்பைறயில் ைமகைளப் குத்த 
ேடப்லட் சிறந்த கற்பித்தல் க வியாகிற . ெதாிந்தவற்றி ந்  ெதாியாத 
நிைலக்கு  ெசல் தல் ைற ெமாழித்திறைன வளர்க்கும்.  தமிழ்ெமாழியில் 
எ த் கள் கற்பித்தல்,எ தல் நிைலயில் ஏற்ப ம் சிக்கல்கைள எ த் .காம் 
ெதளிவாக அைச ட்டம் வழி விளக்கி ள்ள . MS-OFFICE-இன்வழியாக 
பாடப்ெபா ள் ெதாடர் ள்ளவற்ைறத் தயாாிக்கலாம். 



 
இதற்குத் ேதைவயான பாட கைளத் தயாாிக்க Tamil virtual academy.com, Tamil 
unltd.com,Californian academy.com.,balamithra.com ேபான்ற 
இைணயத்தள களில் பார்ைவயிடலாம். 
vdraw, kidspainter, pencil, photoshop ேபான்ற ெமன்ெபா ட்களின் வழி 
தமிழ்பாடப்ெபா ள் ெதாடர்பான ெசயல் ைறப்பயிற்சிகள்,பயிற்சித்தாள் 
ேபான்றவற்ைற மாணவர்கள் உ வாக்கும் நிைல வளரேவண் ம். 
 

 



 
 
ேமற்காணப்ப ம் வைரகைல நிைலயில் பைடப் த்திறன் வள ம்ேபா  
மாணவர்களின் கற்றல்திறன் வளர்கிற . அ பவ ர்வமான 
ெசயல் ைறகளினா ம், ஆய்ந்  கற்பதினா ம் ெமாழியின் சிறப்பிைனத் 
ெதளிவாகப் ாிந்  ெகாள்ள இய ம். 

  

  
இவ்வைரபட களின்வழி பாடத் டன் ய இலக்கணப்பயிற்சி கிைடப்பதால்  
எளிைமயான கற்றல் பயிற்சி டன் ெமாழித்திறைன ம் அைடகின்றனர். 
ெதாைலேநாக்கு  சிந்தைன 

லன்கள் வழியாகத்தான் கற்பித்தல் நிகழேவண் ம் என் ம், குழந்ைதகைள 
ைமயமாகக்ெகாண் ம் கற்பிக்கேவண் ம் என் ம் ேசா றியதற்ேகற்ப 
தமிழ்க்கல்வி கல்வி ைற உலெக கும் அைமயேவண் ம். கல்வியின் இ தி சிறந்த 



மாணவர்கைள உ வாக்குவேத என்ற விேவகானந்தர் வாக்கின்ப  இன்ன ம் 
தமிழ்ெமாழி கற்பித்தல் ைமயாக்கப்படேவண் ம். 
               குலன ள் ெதய்வம் ெகாள்ைக ேமன்ைம 
               கைல பயில் ெதளி  கட் ைர வன்ைம 
               நிலம் மைல நிைறேகால் மலர்நிகர் மாட்சி ம் 
               உலகியல் அறிேவா  உயர்குணம் இைணய ம் 
                அைமபவன் ைர ஆசி ாியன்ேன. 
                                              நன் ல்-பவணந்தி னிவர் 
இத்தைகய சிறப் மிக்க ெப ைம ெபற்ற ஆசிாியர் ச தாயம் அறிவியல் 
உலகிற்ேகற்ப தமிழ்ெமாழியில் ைமகைளப் குத்திக் கற்பிக்க ன்வரேவண் ம். 
எளிைமயாக ேடப்லட்வழி தமிழ்ெமாழி கற்றல்-கற்பித்தல் ைற 
இவ்ஆய் க்கட் ைரயின்வழி ெதளிவாக்கப்பட் ள்ள . 

 
 


