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தி மதி ர ந்திரன் ெஜகேஜாதி & தி மதி சுஜாதா 
சின் ெதாடக்கப்பள்ளி (Shuqun Primary School), சிங்கப் ர் 

 

மாணவர்களின்  த்தாக்கத் திறைன ைமயமாக ைவத்  அவர்களின் வயதிற்குட்பட்ட 

கற்பைனையக் ெகா  கைதயிைன உ வாக்குத ம், மாணவர்களிைடேய 

வாசிப் ப்  பழக்கத்ைத  சுவராசியமான ைறயில் ேமம்ப த் த ம், மாணவர்களின் 

ாிந் ணர்ைவ அவர்க க்கு ஏற்ற நடவ க்ைககைளக் ெகா  அறித ம் 

இப்பகிர்வின் ேநாக்கங்களாகும். 

இ பத்திேயாராம் ற்றா க் கல்வித் திறன்களில் ஒன்  கணினி. அத்திறன்களில் 

ஒன்  சுயகற்றலாகும். எங்கள் நாட் ல் கணினிையக் ெகா  கற்பிப்பதற்கு அதிக 

க்கியத் வம் தரப்ப கிற . பள்ளியில் பயி ம் ஒ ெவா  மாணவ ம் 

கணினித்திறன் ெபற்றவர்களாகத் திகழ்வதால் நடவ க்ைககைள அதைன  சார்ந்ேத 

அைமத்  வ கிேறாம்.  

எங்கள் மாணவர்கள் ேகட்பைதக் ெகா ம் பார்ப்பைதக் ெகா ம் தங்கள் 

அ பவங்கைள  சிறப்பாக ெவளிப்ப த் ம் திறன் ெபற்றவர்கள். அத்திறன்கைள 

நாங்கள் வகுப்பைறக்குள் கட் ப்ேபாட வி ம்பவில்ைல. அந்த எ த்திற்குத் தகுந்த 

அங்கீகாரத்ைதப் ெபற் த் தர ேவ ம் என்  நிைனத்ேதாம். அவற்ைற உலகறிய  

ெசய்ய ேவ ம் என்ப  எங்கள் பள்ளியின் குறிக்ேகாளாக இ ந்த . அந்தக் 

குறிக்ேகாைள  ெசயற்ப த்தேவ மின் ல் தயாாிக்கும் யற்சியில் இறங்கிேனாம். 

அஞ்சல் மின் ல் உ வாக்கும் ெமன்ெபா ள் (Anjal Ebook Creator) 

எங்கள் மாணவர்கள் கணினிையப் பயன்ப த்திக் கற் க்ெகாள்வதில் ஆர்வம் 

ெகா டவர்கள். கணினித்திைரயில் விரைல  ெசா க்கிப் பக்கங்கைளப் ரட்  

மின் ல்கள் ப ப்பைதத்தான் நம் இன்ைறய மாணவர்கள் வி ம் கின்றனர். 

மாணவர்களின் கற்பைனக்கு ேவைல ெகா க்க சி கைத எ ம் பயிற்சிைய 



அளித்ேதாம். அதன் லம் சி கைத எ ம் உத்திகைள ம், அவற்றில் இடம்ெபற 

ேவ ய கூ கைள ம் மாணவர்களின் மனதில் பதியவிட்ேடாம். அதன்பின்  

பள்ளி சார்பில் தமிழில் மின் ல் உ வாக்க ெமன்ெபா ைள (Ebook creator, Murasu 

Anjal) வாங்கி மாணவர்க க்கு மின் ல் உ வாக்கும் பயிற்சிைய ம் அளித்ேதாம். 

அப்பயிற்சிையத் ெதாடர்ந் , மாணவர்கள் தாங்கள் எ திய கைதகைள MS Word 

docல் எளிய கட் ைர அல்ல  கைத வ வில் தட்ட சு ெசய்தனர். பின்  

அக்கைதக க்குப் ெபா த்தமான வ ணப்படங்கைள இைணயத்தில் தரவிறக்கம் 

ெசய்ேதா அல்ல  ெசாந்தமாக வைரந்ேதா அவற்ைறப் படவில்ைலகளில் மாற்றி 

மின் ல்கைள உ வாக்கத் ெதாடங்கினர். அவர்கள் உ வாக்கிய மின் ல்கைளக் 

ைகயடக்க கணினி லம் (iPad) மற்ற மாணவர்கள் ப க்க ம் க த் கள் உைரக்க ம் 

வாய்ப் கைள ஏற்ப த்தித் தந்ேதாம். தாங்கள் ப த்த சக ந பர்களின் கைதகைள 

விமர்சிப்பதன் லம் மாணவர்க க்கு எ வதில் வி ப்பம் அதிகாித்த . 

ெதாடக்கத்தில் சாதாரணமாக எ திவந்த மாணவர்கள் தங்கள் எ த் த்திறைன 

ேமம்ப த்திக் ெகாள்ள நிைறய வாசித்தனர். கைத ல்கள், கட் ைரகள், ெசய்தித்தாள், 

இைணயத்தில் ெவளியிடப்ப ம் கைதகள், ெசய்திகள், தகவல்கள் த யவற்ைறப் 

ப க்கும் பழக்கம் அவர்களிடம் அதிகாித்த . அதன் பயனாக, மாணவர்கள் எ திய 

கைதகளின் தரம் உயர்ந்தி ப்பைதக் காண ந்த .  

 

Mangoreader  

ரசு அஞ்சல் மின் ல் உ வாக்க ெவற்றிையத் ெதாடர்ந்  பள்ளியில் அைனத்  

ெமாழிகளில் மாணவர்களின் பைடப் கைள ெவளியிட ஒ  தளத்ைதத் ேத ேனாம். 

அந்தத் ேதட ல் கிைடத்த தான் Mangoreader என்ற மின் ல் உ வாக்கும் 

இைணயத்தளம். ேனயில் இ க்கும் Mangoreader  என்ற நி வனம் எங்க டன் 

இைணந்  ெசயல்பட இணங்கிய . இதைனத் ெதாடர்ந்  ஆங்கிலம், தமிழ், சீனம், 

மலாய் என் ம் நான்கு ெமாழிகளி ம் எங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் எ திய கைதகளில் 



தரமானவற்ைறத் ேதர்ந்ெத த்ேதாம். எங்கள் மாணவர்களின் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 

கைதக க்குப் ெபா த்தமான மின்ேனாவியங்கள் Mangoreader நி வனத்தினேர 

வைரந்  அதற்ேகற்ற நடவ க்ைககைள ம் இைணத்  மின் ல்களாக 

இைணயத்தளத்தில் பதிேவற்ற ம் ெசய்தனர்.  

இத்தளத்தில் அைமந் ள்ள ஒ  சில நடவ க்ைககள். அைச ட்டப்பட்ட படங்கள், 

படத் கைள/ெசாற்கைளப் ெபா த்தமாக இைணத்தல், குரல்பதி  ெசய்தல், 

ெதாி ெசய் ம் வைகயில் அைமந்த கூ கள் (Read to me, Read by myself, Read with 

games) கைதக்கு ஏற்ற இ வழித்ெதாடர்  ெமாழி நடவ க்ைககள் (எ- ) 

ெதாி விைட, இைணத்தல், நிரப் தல் ேபான்றைவ மாணவர்களின் ஆர்வத்ைதத் தக்க 

ைவக்க உதவிய . 

தற்ேபா  எங்கள் மாணவர்கள் எ திய பதிைனந் க்கும் ேமற்பட்ட கைதகள் 

இத்தளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்  கணினி உலகில் பவனி வ கின்றன என்பதில் 

நாங்கள் ெப மிதம் ெகாள்கிேறாம். மின் ல்களாக ெவளிவந்த கைதகைள ம் 

வகுப்பில் வாசிப் , க த்தறிதல் ஆகிய பாடங்கைளக் கற்பிக்க கூ தல் வளங்களாகப் 

பயன்ப த் கிேறாம். 

இ வழித்ெதாடர்  மின் ல் 

மின் ல்கைளத் ெதாடர்ந்  மாணவர்களின் ஆர்வத்ைத ேம ம் தக்கைவத் க் 

ெகாள்ள உ வான தான் இ வழித்ெதாடர்  மின் ல். மாணவர்களின் ஆழ்ந்த 

ப ப் க்கு வாய்ப்பளித்தல்; பாடப் ாிந் ணர்  ேமம்ப தல்; ெசால்வளம் ெப குதல்; 

சிந்தித் ப் பதிலளித்தல்; சுய கற்றைல ஊக்குவித்தல் (Self Directed Learning); 

எ வதற்குத் தன்னம்பிக்ைக ஏற்ப தல்; கற்ற ல் ேபாட் த்தன்ைம டன் 

ெசயற்ப தல்; ெபா  அறிைவ வளர்த் க்ெகாள் தல்; ஒ ெவா  மாணவ ம் 

ஈ பா  காட் தல்; விைளயாட்ேடா  கூ ய கற்றைல உ வாக்கித் த தல் 

இைவகள்தான் இ வழித்ெதாடர்  மின் ல் உ வாகக் காரணங்களாக அைமந்தன. 



அைனத்  தர மாணவர்களின் சுய கற்றைல (Self Directed Learning) ேமம்ப த் ம் 

ேநாக்கத்தில் எங்கள் ஆசிாியர்கள் மாணவர்களின் மின் ல்கைள இ வழித்ெதாடர்  

மின் ல்களாக மாற்றியி க்கிறார்கள். இ வழித்ெதாடர்  மின் ல் தற்ேபா  

ஆசிாியர்கள் மாணவர்க க்குப் பயிற்சி நடத்தி வ கின்றனர். அதில் உ வாக்கப்ப ம் 

மாணவர்களின் கைதகள் இனிவ ம் வ டங்களில் கீழ்த் ெதாடக்கநிைல 

மாணவர்க க்கு வாசிப் ப் பயிற்சியாக அளிக்கப்ப ம்.  

குழந்ைத இலக்கியங்கைளப் ப கக்கூ யவர்கள் நம் குழந்ைதகேள. 

அவர்கைளவிட்ேட இலக்கியங்கள் பைடத்தால் என்ன? என்ற ேகள்விக்கு பதில்தான் 

இந்த மின் ல்கள். மாணவர்களின் மனவியைலப் ப த்த ஆசிாியர்கேளா  

மாணவர்க ம் ைகக்ேகார்த்தால் குழந்ைத இலக்கியத்திற்கு குைறபா  வரா  

என்பதில் எங்க க்கு எள்ள ம் சந்ேதகம் இல்ைல. அதற்கு எங்கள் மாணவர்கேள 

ஒ  சிறந்த எ த் க்காட் . மாணவர்கள் தங்கள் ெசாந்த எ த் ப் பைடப் கைள 

இைணயத்தில் ப த் ப் ெப மிதம் ெகாள்கின்றனர். சக மாணவர்களின் கைதகைளப் 

ப த் த் தாங்க ம் சிறப்பாக  எ த ேவ ம் என்  தன் ைனப்  ஏற்ப வைதக் 

க கூடாகக் காண கின்ற . இந்த மின் ல் ெவளி ட் ல் ன்  தளங்களி ம் 

எங்கள் பள்ளிக்ேக த டம் என்பைத ம், எங்கள் மாணவர்கள் வள ம் 

எ த்தாளர்களாகப் பாாினில் பவனி வ வைத ம் எ ணி எங்கள் பள்ளி கர்வம் 

ெகாள்கிற .  

 


