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 இன்  த ழ் பாடத் ட்டங்கள் இைணயத் ல் ெவற்  ெபற் ள்ளதா இல்ைலயா 

என்ற ேகள்  றந்தால்   இல்ைல என்  அ த்தமாகக் கூற ம்.ஏென ல் இைணயம்  

என்ற ஒ  ைணக்க ையத் த ழ் ெமா  இன் ம் ச யாகப் பயன் ப த் க் 

ெகாள்ள ல்ைல.  அ ப்பைடயான மழைலக் கல்  இைணயத் ல் ெவற் கரமாக 

அைமந்தால் தான் நாம் மற்றப் பாடத் ட்டங்கைள  ெவற் கரமாக  இைணயத் ற்கு 

எ த் ச் ெசல்ல ம்.  

அதனால் இந்த ஆராய்ச்சிக்காக இைணயத் ன் வ  கிைடக்கும்  த ழ் இைணயப் 

பல்கைலக்கழக   மழைலக் கல்  பாடங்கைள ம், ெதாடக்க ைல த ழ் நாட்  அரசு 

பாட ல்க ன் தல் வகுப் ப் பாடங்கைள ம் மா க்கு எ த்  அெம க்கத் 

ேதசத் க்கும்  The International association for K-12 Online Learning (iNACOL) 

என்ற வனத் ன் வைர ைறகைள அள  ேகாலாகக் ெகாண்   பாடத் ட்டத் ல் 

வகுக்கப்பட்ட கு க்ேகாள்கள் மாணவர்கைளச் ெசன்  அைடந்ததா என்  ஆய்வ டன் 

த ழ் பாடத் ட்டங்கள் இைணயத் ல் ெவற்  ெபற  என்ன ெசய்ய ேவண் ம் எனத் 

ர் ைன ம் இந்தக் கட் ைர ெகா க்க யல்கிற . 

 இராமசா  ைன  பல்கைலக் கழகத் ன் அயலகத் த ழாசி யர் பட்டயப் 

ப ப் ல் மழைலக் கல் க்கு அ ப்பைடயான கு க்ேகாள் குழந்ைதக ன் ேகட்டல் 

றைன ம் அைடயாளப் ப த் ம் றைன ம் வளர்த்தல் என்  

கு ப் டப்ப கிற .இந்தக் கு க்ேகாைளத்  த ழ் இைணயப் பல்கைலக்கழக   மழைலக் 

கல்  பாடங்க ம்  ெதாடக்க ைல  த ழ் நாட்  அரசு பாட ல்க ன் தல் வகுப் ப் 

பாடங்க ம் அைடந்தனவா என்  ஆராயப்ப ம். மாணவர்க ன் ெசயல் றைனக் 

க  லம் வளர்க்கும் வ கள் பாடத் ட்டத் ல் உள்ளதா என் ம் பார்க்கப் ப ம் 

ஒ  பாடத் ட்டத் ன் கு க்ேகாள் கத் ல் யமாக இ ந்தால் மட் ேம  அந்தப் 

பாடத் ட்டம்  ச யான ைற ல் மாணவர்கைளச் ெசன்  அைட ம். த்தகத்ைதப் 

ப த்  ஆசி யர் கூ யைத அப்ப ேய மனப்பாடம் ெசய்   அவர்  ெகா க்கும் ேதர் ல் 

கு யான ம ப்ெபண் ெப வ ல் ஒ  மாணவ ன் உண்ைமயான ெவற் ைய அள ட 

யா  என்பைதத்  த ழ் ெமா  கற் ப்பவர்க ம் கற்பவர்க ம் உணர்ந்ேத 

உள்ளனர். 



 வகுப்பைற ல் ப க்கும் ெமா க் கல்  வகுப்பைறக்கு ெவ ேய ஒ  மாணவர்க்கு 

ெவற்  ேத த் த வதாக இ ந்தால் மட் ேம ெகா க்கப்ப ம் ெமா க் கல்  

ம க்கப்ப ம் என்ப  அைனவ ம் அ ந்தேத. எனேவ மாணவர்க ன் ேதைவையச் 

சுட் க்காட் . மாணவர்க க்கு  எந்த மா யான  அ ப்பைட அ  ேதைவ என்ற  

ளக்க ம்  மாணவர்கள் கு க்ேகாைள அைடயப் ப ப்ப யான வ கைள ம் அவர்கள்   

ேதர்ச்சிைய ஜ வாழ்க்ைக ல்  அ த்தவ ன் உத  இன்  எப்ப ச் ெசயல் 

ப த் கின்றனர் என்ற ற்றாய்ைவ ம்  ெகாண்டேத ஒ    இைணயப் பாடத் ட்டத் ன் 

சிறந்த கு க்ேகாள் ஆக இ க்க ேவண் ம்.. 

ெதாடக்க ைல பாடத் ட்டம் என்  வ ம் ேபா  ஆசி ய ன் ைண இல்லாமல் 

குழந்ைதகளால் கற்க யா  என்றா ம் இைணய வ ப்பாடம் என்  வ ம் ேபா  

மாணவர்கள் தன் ைமயாகச் ெசயல்பட ேவண் ம் என்பைத மன ல் ெகாண்ேட 

பாடத் ட்டங்கள் எ தப்பட ேவண் ம். தாங்கள் கற்றவற்ைற   எவ்வா  வகுப்பைறக்கு 

ெவ ேய பயன் ப த் கிறார்கள் என்ப ல் தான் ஒ  பாடத் ட்டத் ன் கு க்ேகாளாக 

இ க்க ேவண் ம்.ெமா ைய வாழ்க்ைக ல் பயன்ப த் னால் மட் ேம மாணவர்கள் 

தன்னார்வத் டன் ெமா ையக் கற்பர். 

மாணவர்கள் இைணயத் ல் தன்னார்வத் டன் கற்க அவர்க க்கு ப்பமான 

பல் டகங்கைளக் காட்  ப ல் ப்பேதா  அவர்கைள ம் பல் டகங்கைள ம்  

தயா க்க ைவக்க ேவண் ம். பாடங்கள் ெசய் ைற ப ற்சி ைறந்தைவயாக ம்  

ப ற்சி ன் ம ப்  உடன யாக அவர்க க்கு கிைடக்கும் ப ம் ஒ  பாடத் ட்டம் 

அைமய ேவண் ம். மாணவர்கள் தங்கள் அ ைவ தாேன ப ேசா த் க் ெகாள் ம் 

வ ம் இ க்க ேவண் ம். 

மாணவர்க ன்  பாடங்கைள கற் க்ெகாள் ம் தம் ஒவ்ேவா வ க்கும் 

மா பட்  இ க்கும் என்பைத இன்ைறய த ழ் கல்  ைற உணர்ந்  

ெசயல்பட ல்ைல. ஒ  த  மாணவைன மன ல் ெகாண்  அைமக்கப்ப ம் கல்  

ைறேய இைணயத் ல் ெவற்  ெப ம்.ஒவ்ெவா  மாணவ ம் கற்கும் தம் 

ேவ பட் க்கும் என்ற க த்ைத மன ல் ெகாண்ேட பாட த் ட்டங்கள் அைமய 

ேவண் ம். 

 கற்கும் நைடகள் ஏ  தமாக இ க்கும்.கண்ணால் பார்த்  கற்றல், காதால் 

ேகட் க் கற்றல், ெசய்  கற்றல், க த் க்கைள ேபசிக் கற்றல்,ெசய் ைற கற்றல்,ஆராய்ந்  

கற்றல், பல டன் பகிர்ந்  கற்றல், த ப் ப ற்சி ைற  என்ற இந்த ஏ தமான கற்றல் 

ைறகைள ம் ஊக்கு க்கும் தமாக இைணயப் பாட்த் ட்டங்கள் அைமந்தால் 

மட் ேம  ஒ  மாணவனால் இைணய கல்  வ யாக ெவற்  ெபற ம். 



அெம க்கா ல் இ க்கும் The International ssociation for K-12 Online Learning  

என்ற வனம் இைணயக் கல் க்கான ஒ  பாடத் ட்டம் எப்ப  இ க்க ேவண் ம் 

என்  வைரயைற ெசய்  உள்ள .அந் வனத் ன் க த்  ப  இைணயக் கல் ன் 

ேநாக்கம் ஒ  த ப்பட்ட மாணவ ன் றைமைய  ெவ ப்ப த்  வளர்க்கும் வண்ணம்.  

ன் யல் வளங்கள் பயன் ப த்த பட ேவண் ம் என்ப  தான்.  ன் யல் வளங்கைள 

வகுப் ல் பயன் ப த் வ  மாணவர்க ன் ெமா த் றன்கைளப் பட்ட வாக வளர்க்க 

உத கிற . ன் வ ம் பட் யல் ெசயல் றைன வளர்க்க்க் கூ ய பாடத் ட்டம் எப்ப  

இ ந்தால் மாணவர்க ன் கற்றல் ேமன்ைமயாக இ க்கும் என்  ளக்குகிற  
 

 ெசயல் றைன வளர்க்கும்  

பாடத் த் ட்டம் 

ம சீராய் ல் க த் ல் ெகாள்ள 

ேவண் ய  
1 பாடத் ட்டம் எல்லா வைகயான 

மாணவர்க ன் ேதைவைய ம் ஆராய்ந்  

அைமக்கப் பட் ள்ள . 

மாணவர்கள் தங்கள் ேதர்ச்சிைய உணர்த் ம் 

வைக ல் பல ேவ பாடான ைற ல் 

க ப் கள் அைமக்கப்பட் ள்ள . 

2   பாடங்கள் ஒவ்ெவான் ம் த த்த யாக 

அ ர்வமாகப் க்கப் பட்  அலகுக ன் 

கு க்ேகாள்கள்  பலவைகயான  ப ற்சிகள், 

வளங்கள்  ம ப் கள் ெகா க்கப் பட் ள்ள .

ஒவ்ெவா  அலகின் ெதாடக்கத் ம் மாணவர்கள் 

எைத எப்ப க் கற் க் ெகாள்வார்கள் அவர்க ன் 

ேதர்ச்சிக்கான றைம எவ்வா  ம ப்  

ெசய்யப்ப ம் என்  ெத வாகக் கு ப் டப் 

பட் ள்ள . 
3 குழந்ைதகள் தங்கள் ெசயல் றைன வளர்க்கும் 

வைக ல் ப ற்சிகள் பல உள்ளன. 

மாணவர்கேள கு க்களாகப் ந்  தங்கள் 

றைமைய ம ப் கைளச் ெசய்ய உத ம் 

ப ற்சிக ம், ைளயாட் க ம் காெணா கைளக் 

கண்  உைரயாட ைவப்ப ம், பாடச் சாரத்ைத 

வைர படமாக  மாணவர்களால் வைரய 

ம்.(concept mapping) 

4 மாணவர்க ன் ேதைவைய அ ந்  பல்ேவ  

வ க ம் ேவ பா  ைறகைள ஆசி யர்கள்
பாடம் நடத் கின்றனர். 

பாடம் யாதா மாணவர்க க்கு உத ம் 

வைகவைகயான ப ற்சிகள் ஆசி யர்களால் 

ெகா க்கப் ப கின்றன. 
5 மாணவர்கள் ேமம்பட்ட வ ல் சிந் க்கும் 

வ ல் காரணக் கா யங்கைள ஆராய்ந்  

ெசயல் ப த் ம் கற் க்கும் ப ற்சிகள் உள்ளன. 

ெகா க்கப்ப ம் பாடங்க ம் ட் ப் பாடங்க ம் 

ப ற்சிக ம் மாணவர்க ன் சிந் க்கும் றைன 

ேமம்ப த் வதாக அைமந் ள்ளதா என்  பார்க்க 

ேவண் ம். 

7 குழந்ைதக க்கு ஏற்ற வைக ல் பாடப் 

ப ற்சிகைள ேமம்ப த் ம் வைக ல் ப ற்சிகள்
அைமக்கப்பட்  இ க்க ேவண் ம் 

மாணவர்கேள ப த் ப் ந்  ெகாள் ம் 

வைக ல் பாடங்கள் எ தப் பட் க்க ேவண் ம். 



8 மாணவர்க ம் ஆசி ய ம் ஒ வ க்கு ஒ வர் 

க த்  ப மா க்ெகாள்ள வச  உள்ள . 

மாணவர்க ன் ன்ேனற்றம் பற் ய க த்  

அவ்வப்ேபா  மாணவர்க டன் பகிர்ந்  

ெகாள்ளப் பட ேவண் ம். 

கற் க்கும் ெசயல் வைககள் ஆசி யர் மாணவர் 

க த்  ப மாற்றம் ெசய் ம் வைக ல் 

அைமந்  இ க்க ேவண் ம். 

9 பாடங்கள் ெதாடங்கின தல் வாரங்க ேலேய  

மாணவர்க ம் ஆசி யர்க ம் க த் கைளப் 

ப மா  மாணவர்க ன் ேதைவகைள  ஆசி யர் 

ந்  ெகாள் ம் வச  இ த்தல் 

பாடத் ெதாடக்கத் ன்  ேபாேத ஒவ்ெவா   

மாணவ ட ம் ஆசி யர் க த் கைளப் ப மா  

மாணவர்கள்  ப ற்சிகைள ஈ பாட் டன் ெசய்ய 

வ  வகுக்கப்பட்  இ க்கிற . 

10 பாடங்க க்குத் ேதைவயான பல வளங்கள் 

மாணவர்க க்குக் ெகா க்கப் பட்  இ க்க 

ேவண் ம். 

பலவைகயான  கு  வைக க த்  ப மாற்றங்கள் 

நைடெபற வைக இ க்க ேவண் ம். 

த ழ் நா  பாடத் ன் தல் ன்  வகுப் க ன் த ழ் பாட ல்க ம் , 

இைணயக் கல்  கழகத் ன் மழைலப் பாடங்கைள ம் குழந்ைதகள் தன் யற்சியால் 

ெமா த் றைன வளர்க்க ஊக்கு க்கப்ப கிறார்களா என்  கவ த் ப் 

பட் ய டப்பட் ள்ள .ெமா த் றன் நான்ைகப் பற் ம் அலசி ஆராயப் பட்ட  
 

 

த ழ்நாட்  பாட ல் வனம் 

 ேகட்டல் றன் ேபசுதல் றன் ப த்தல்  எ தல் 

ஆசி ய ன் பங்கு க க க்கியம் க க க்கியம் க க க்கியம் க க க்கியம் 
மாணவர்க ன் தன் 

யற்சி 
இல்ைல இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

ெசயல் றன் ப ற்சி கக் குைற  கக் குைற  க கக் குைற  க கக் குைற  
மாணவர்க ன் தன் 

ம ப்  
இல்ைல இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

இைணய கல் க் கழகம் 

 ேகட்டல் றன் ேபசுதல் றன் ப த்தல்  எ தல் 

ஆசி ய ன் பங்கு க்கியம் க்கியம் க்கியம் க்கியம் 
மாணவர்க ன் தன் யற்சி க்கியம் க்கியம் க்கியம் இல்ைல 

ெசயல் றன் ப ற்சி சராச  சராச  சராச  இல்ைல 

மாணவர்க ன் தன் ம ப்  சராச  இல்ைல இல்ைல இல்ைல 

 



இந்தப் பட் யைல ஒட்  நாம்  த ழ் மழைலப் பாடத் ட்டங்கைளப் பார்க்கும் 

ேபா ம்  இைவ இன் ம் இைணயதளத் ற்குத் தயாராக ல்ைல  என்ப  கிற . 

ஆனா ம் தற்ேபா  வழக்கத் ல் இ ந்  வ ம் பாடத் ட்டங்கைள  உடேன மாற்ற ம் 

யா . இதனால் த ம் ம த உைழப் ம் ணாகும்.இைதத்  த ழ் ஆசி யர்க ம் 

பல ன் யல் வளங்கைள மாணவர்க க்குத் தங்கள் பாடத் ட்டத் ல் ேசர்க்க 

ேவண் ம்.  த ழ் ஆசி யர்கள் இதற்கு ந வல் காட்சி ல்ைலகைளப் பயன் ப த்தலாம். 

ஏற்கனேவ பல ஆசி யர்க க்கு இைவ பழக்கமாதலால் இைதக் ெகாண்  பாடம் 

நடத் வ ம் மாணவர்கைளத்  தன் ஆர்வத் டன் தங்கள்  ெசயல் றைன வளர்த்  

ெகாள்ள ம்  தங்கைளத் தாங்கேள சுய ற்றாய்  ெசய்  ெகாள்ள ம் இந்த ெமன் 

ெபா ட்கள் உத கின்றன. இப்ேபா  கிைடக்கும் காட்சி ல்ைல ெமன்ெபா ள்க ல் 

ைமக்ேராசாஃப்ட் வனத் ன்  power point ெமன்ெபா ள் ஆசி யர்க க்கு ஏற்ற ப  

எல்லா வச கைள ம்  ெகாண் ள்ள  காெணா  , ஒ க்  ேகாப் கள்  இைணக்கும் 

வச  த ர, Actions, Action button animations  and triggers ஆகியைவ ெகாண்   

சி சி  ைளயாட் கைள அைமக்கலாம். இந்த ெமன்ெபா ள் லம் தயா க்கப் ப ம் 

காட்சி ல்ைலகைல  காெணா யாக மாற்றலாம். எல்லா இயங்குதளங்க ம் 

ைகயடக்கக் க க ம் இவற்ைற எ தாக இைணயம் லம்.இதனால் தற்ேபா  

இ க்கும் பாடத் ட்டங்கைள ஆசி யர்கள் எ ல் இைணயத் ற்கு எ த் ச் ெசல்ல 

ம்.குழந்ைதகைள ம் காட்சி ல்ைலகைளக் காெணா கைளத் தயா க்கச் 

ெசால்லலாம். 

வகுப்பைற ல் கற் க்கப்ப ம் ப ம் த ழ் ெமா ப் பாடங்கள் ஒ வர் த ைழத் தங்கள் 

அன்றாட வாழ்க்ைக ல் பயன்ப த்தப்ப ம் வைக ல் இன்  வைர அைமய ல்ைல 

என்ப  வ ந்தத் தக்க . இந்த ைல மாற ேவண் ம் என்றால் ஒ  பாடத் ட்டத்ைத 

எப்ப  அைமக்க ேவண் ம் என்பைத ஒ  க் கண்ேணாட்டத் ல் பார்க்க 

ேவண் ம்.தற்ேபா  இ க்கும் பாட ட்டஙகள்  இைணயம் வ   கற் த்தரச் 

ெசய்யப்ப ம் இந்த எ ய யற்சிகள்  ைர ேலேய  

இைணயத்ைதக்  கல் க்கு க்கியத் வம் ெகா க்கும் 

பாடத் ட்டங்கைள அைமக்க வ  வகுக்கும்.அதற்கு 

பாடத் ட்டம் மாணவ ன் ேதைவ ஆராய்ந்  அ ந்  

அைத ர்த்  ெசய் ம் வைக ல் அைமய 

ேவண் ம்.ஒ  பாடத் ட்டம் ெசவ்வேன ெசயல் 

ப கிறதா என்ற ேநாட்டத்ேதர்  ஒ  பாடத் 

ட்ட்த் ல் ேகட்கப்ப ம் ேகள் கைளக் க் ெகாண்  எ தாக ம ப் ட் டலாம் 



Benjamin Bloom என்ற சிகாேகா பல்கைலக் கழகப் ேபராசி யர் 1950 ஆம் ஆண் ல் 

குழந்ைதக க்குக் கற் த்தல் சிறக்க  எப்ப ப்பட்ட ேகள் கள் ேகட்க ேவண் ம் என்  

ஆராய்ந்தார். அவ ைடய  ெகாள்ைக  Bloom’s Taxonomy என்  அைழக்கப்ப கிற . 

இந்தக் ேகள்  ைறகைளப் ன்பற் னால் குழந்ைதக ன் சிந் க்கும் ற ம் கற்றைதப் 

பயன்பாட் ல் ெகாண் வ ம் ற ம் ெம ேக ம்.  

அவர  க த்  ப   பாடங்கைள ைன  கூர்தல், ந்  ெகாள் தல் ப த்தைதப் 

பயன் ப த் தல் ஆகியவற்ைற ஆ ம் ேகள் கள் கற்ற க்கு அ ப்பைட றன்கள் 

தான்.கற்கும் பாடத் ன் பல  பகு கைள ஆராய்ந்  அவற் ன்  ஒற் ைம 

ேவற் ைமகைள அ ந்  ெகாள் தல், ஆராய்ந்  அ ந்தைதக் ெகாண்   ஒ  க்கு 

வ தல், தங்க ன்  ச  என்  வா த்தல்  ப ன்ற பாடத்ைதக் ெகாண்  தாக 

ஒன்ைற உ வாக்குதல் ஆகிய  றன்கைள வளர்க்கும் ேகள் கள் மாணவர்க ன் 

சிந் க்கும் றைன வளர்த்    அவர்கள் ப ன்றைதப் பட்ட  அ வாக மாற் கிற . 

ெமா ையப் பட்ட  அ வாக இளம் வய ேலேய ெப ம் மாணவர்கள் வாழ்க்ைக ல் 

த ழ் என் ம் ைலக்கும் என்பைதப் பா ட ட்டம் தயா ப்பவர்கள்  மன ல் ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

இன்ைறய த ழ் கல்   ஒ  மாணவ ன் ைன  கூ தைல மட் ேம  ஆய்வதாக 

இ க்கிற . அதனால்  த ழ் கல்  ஏட் ச்சுைரக்காயாகேவ மா  ட்ட . ன் யல் 

வளங்கைளப் பயன்ப த்  இந்த இ ைலைய மாற்ற ஆசி யர்கள் யற்சி ெசய்ய 

ேவண் ம். த ைழ அ த்த தைல ைறக்கு எ த் ச் ெசல்லத்  த ழ் பாடத் ட்டங்கள்  

மாணவர்கள் ப த்தைத  அ பவ அ வாக மாற்ற ேவண் ய  கட்டாயம். அப்ப ச் 

ெசய்ய இைணய வ  த ழ் கல்  கற் ப்பவர்கள் யற்சிக்க ேவண் ம். 


