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ன் ைர : 

 ெமாழி என்ப  இயற்ைகயின் அற் தப் பைடப் .  இந்த ெமாழிதான் மனிதைன 
விலங்கி ந்  ேவ ப த்திக் காட் கிற .  ெமாழி சிந்தைனைய ெவளிப்ப த்த 
உத கிற .  ஒ வ ைடய பிறப்பி ந்  இறப்  வைர அ  அவ டன் வாழ்கிற .  
அ வாறான ெமாழி கற்பித்தல் என்ப  காலந்ேதா ம் நடந் வ ம் ஒ  திட்டமிட்ட 
ச க, நடவ க்ைகயாகும்.  இக் கற்பித்தல் கைலையக் கற் க் ெகா ப்பதற்குப் 
பல்ேவ  அைமப் க ம், கல்வி நி வனங்க ம் ெசயலாற்றி வ கின்றன.  இ ந்த 
ேபா ம் அன்ைறய காலம் தல் இன்ைறய காலம் வைர அைனத்  மக்க க்கும் 
இன் ம் சாிவர கல்வி ெசன்  அைடயவில்ைல என்ற நிைலேய உள்ள . 
 தமிழ்ெமாழி கற்பித்த ல் நம  ன்ேனார் தம  அ பவத்தின் அ ப்பைடயில் 
உள்ள சில அ கு ைறகைளேய அதிகமாக பயன்ப த்தி வந்தனர்.  
அண்ைமக்காலங்களில் சில திய வழி ைறகi ம், திட்டங்க ம், க்திக ம், 
ெமாழித்திறன்கைளக் கற்பிக்கப் பயன்ப த்தப்பட்   வ கின்றன. அைவ ம் 

ைமயான அள  பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. எனேவ நாம் அைடய வி ம்பிய 
ெமாழித்திறன்கைள ம் ெமாழிக் கைள ம், பண்பாட்  வி மங்கைள ம் 
ஆழமாகக் கற்பிக்க, தமிழ் ெமாழியில் நம் மாணவர்கள் தான் ேபசுவைத ம், 
ேகட்பைத ம், பைடப்பைத ம், எ வைத ம், ப ப்பைத ம் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற 
அள க்கு ெகாண்  ெசல்ல இன்ைறய அறிவியல் ெதாழில் ட்ப சாதனங்களில் 
ஒன்றான கணினி இன்  பல ைமகைளப் குத்திக் ெகாண்  வ கிற . 
அ வாறான அறிவியல் ெதாழில் ட்பக் க விக ள் தைலைம இடம்  ெபற் த் 
திகழ்கின்ற கணினிேய எல்லா வளர்ச்சிக்கும் இதயம் ேபான்றைமந்  அறிவியல் 
ெதாழில் ட்பக் க விக ள் தைலைம இடம் ெபற் த்திகழ்கிற . 
 அவற்றி ந்  கற்பித்த க்குத் ேதைவயானவற்ைற ஏற் ப் பயன்ப த்தி 
கற்பித்தல் திற க்கு ஏற்ற ைறகைளக் ைகயாண்  தமிழ் ெமாழிைய இன் ம் 
சிறப்பாக கற்பிக்க, கற்பித்தல் திறன் இனிைமயாக ம், எளிைமயாக ம் நைடெபற 

திய திய வழி ைறகளில் தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல் எ வா  தற்காலத்தில் ேமம்பட்  
வ கிற  என்பைத விளக்குவேத இக்கட் ைரயின் ேநாக்கமாகும். 
  
கல்வியின் வளர்ச்சி ம்,  அறிவியல் வளர்ச்சி ம்: 
 பலங்காலத்தில் மனிதன் காலத்ைத அளந்  ெசால்ல வானத்தில் ேதான் ம் 
நட்சத்திரங்கைள ம், தன் நிழைல ம் க வியாகப் பயன்ப த்திக் ெகாண்டான்.  தன் 
எ த்தறிைவ மண ம், தானியங்களி ம் ெதாடங்கி ஓைலச் சுவ கைளப் 



பயன்ப த்தத் ெதாிந்  ெகாண்டான். இப்ப த்தான் ஆதிகாலக் கல்வி ைற 
வளர்ச்சியைடந்த . 
   ‘பள்ளிப்ப ப்  ள்ளிக்குதவா ’ 
   ‘ஏட் ச் சுைரக்காய் கறிக்கு உதவா ’ 
என் ம் பழெமாழிகள் பள்ளிப்ப ப்  என்றாேல ஏெட த்  எ திப்ப க்கும் ப ப்  
என எ த்  விளக்குகின்றன. 
இன்  அறிவியல் வளர்ந்ததால் கல்வி ம் வளர்ந்த .  கல்வி அறிவியைல வளர்க்கிற ,  
அறிவியல் கல்விைய வளர்க்கிற .  அறிவியல் வளர்ச்சியால் கண்  
பி க்கப்பட்ட தான் கணிப்ெபாறி. 
காகிதத்தில் எ திப் பார்க்காமேலேய கணக்குப் ேபா ம் க வி கண் பி த்த ம் 
அறிவியேல. காகிதத்தில் பல நிமிடங்கள் எ திப் ேபாட் ப் பார்த்  விைட கா ம் 
கணக்ைகச் சில வினா களில் விைட ெகா த்  வி ம் கணிப்ெபாறி. இக்கல்வி ம் 
காகிதமற்ற கல்வி தான். ஏெட க்காமேலேய எ த்  எ தாமேலேய விரல்களால் 
தட் ப் பார்த்  விைட கா ம் கணிப்ெபாறிக் கல்விேய காகிதமற்றக் கல்வி ஆகும். 
ெமாழிப்பாடத்தின்  தற்கால ேபாக்கு: 
ஆரம்பத்தில் மனிதன் பயன்ப த்திய ஓைல ம் எ த்தாணி ம் இன்றில்ைல. 
அறிவியல் வளர்ச்சியில் உ வான அச்சும், காகித ம், கல்வி ைறையேய 
மாற்றிவிட்டன.  த்தகக் கல்வி என்ப  கல்வித் ைறயில் மாெப ம் ம மலர்ச்சிதான். 
ஆனால் அ ம் இப்ேபா  சுைமயாகிவிட்ட .  இந்தச்சுைமகைளக் குைறப்ப  பற்றி 
அவசர அவசியமான நடவ க்ைககள் எ க்கவில்ைலெயன்றால் மாணவர்களின் 
தமிழ்ெமாழிக் கல்விையக் காப்பாற்ற இயலா  என்றார் கல்வியாளர் வசந்திேதவி  
இந்தக்குைறைய ேபாக்க  இன்  வளர்ந்  வ ம் ெதாழில் ட்பம் ைகெகா க்கிற ,  
‘ -டநயசniேப’ எனப்ப ம் மின்கற்றல் ைற இதற்காகப் பாிந் ைர ெசய்யப்ப கிற . 
இ   ெமாழிப்பாடக்  கல்வியின் அ த்த பாிணாமம் என்  கல்வித் ெதாழில் ட்ப 
அறிஞர்கள் கின்றனர்.  வழக்கமான த்தகக் கல்வியில் இல்லாத பல நன்ைமகள் 
இதில் இ க்கின்றன.  அத் டன் இப்ேபா  உள்ள தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பம் 
மின் கற்ற க்கான பற்பல வசதிகைள நமக்கு அளித் ள்ள . மின்கற்றல் என் ம் 
காகிதமற்ற கல்விையத் ெசன்ைன தமிழ் இைணயப் பல்கைலக்கழகம் சிறப்பாகச்  
ெசயல்ப த்தி வ கிற .  
 
கணினியின் வ ைக ம் வளர்ச்சி ம்: 
 ஆரம்பக் காலங்களில் பாடங்கள் கு ந்தக கள் (ஊ. ) லம் 
ெகா க்கப்பட்டன. இ ம் ஒ  த்தகத்ைதக் ைகயில் ைவத்தி ப்ப  ேபான்ற தான். 
ஆனால் கு ந்தக ம், கணினி ம் இ ந்தால்தான் பயன்ப த்த ம். அந்தக் 
காலக்கட்டங்களில் அகண்ட அைலவாிைச ( ச யன யேன) இைணய 
வைலக ம் இல்ைல. 
 இப்ேபா  ெமாழிப் பாடங்கள் இைணய தளங்கள் லமாகேவ கிைடக்கின்றன.  
இதனால் இைணய தளவசதியி ந்தால் உலகத்தின் எந்த ைலயில் இ ந் ம் 
கற்கலாம். அத் டன் பார்ைவ ல்கைள ம்  பாடம் ெதாடர் ைடய மற்ற 

ல்கைள ம் ப க்க ம். பல ேநரங்களில் ஆசிாிய டன் ெதாடர்  ெகாண் ம் 
ஐயங்கைளக் ேகட்டறியலாம். 



 
கல்வியின் ேதைவ : 
 எந்த ஒ  கல்வி கற்ற க்கும் கற்பித்த க்கும் அ ப்பைடத் ேதைவகள் உள்ளன. 
அதற்கான வசதிக ம் ெசய்  தரப்பட ேவண் ம். 
1. பாடங்க ம், கலந் ைரயாடல்க ம் 
2. பயிற்சிக ம், மதிப் க ம் 
3. லகம் மற் ம் அகராதி 
4. இ தித் ேதர்  
 
வகுப்பைறப் பாடங்களில் இைவயி ப்பி ம் குைறபா கள் உண் . ஆனால் இைணய 
தளம் லம் கற்கும்ேபா  இைவயைனத் ம் ைமயாகக் கிைடக்கும் 
கலந் ைரயாடல்கைள ஊழஹ  வசதி ல ம் ெபறலாம். ேம ம் வகுப்பைறயில் 
விைரவாகப் ாிந்  ெகாள்ளத் தவறிய மாணவர்கள் தி ம்பக் ேகட்கத் தயக்கம் வந்  
த த்  வி ம். அதனால் அந்தப் பாடத்ைதேய இழந்  வி வர். இந்தக் 
குைறபாட்ைடப் ேபாக்கேவ எத்தைன ைற ேவண் மானா ம் தி ம்பத் தி ம்பக் 
கற்கும் வாய்ப் ட ம் மின் கற்றல் பாடங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன. 
 
இைணய வழி தமிழ் கற்பித்தல் : 
 இைணய வழிக் கற்றல் என்ப  மாணவர்கள் தாமாகேவ கற்கும் ைறயாதலால் 
அதற்கு ஏற்றாற் ேபாலப் பாடங்கள் அைமய ேவண் ம். ெபா வாக இைணய 
வழிப்பாடங்கள் அவற்றின் தன்ைமக்ேகற்ப மா ப ம். 
1. கற்பவாின் தனி இயல் கள் - வய , ெமாழி மற் ம் கற்கும் திறன். 
2. பாடத்தின் இயல் கள் - கணிதம், அறிவியல் மற் ம் ெமாழி 
3. ேதர்  எ ம் ைற 
சி  குழந்ைதக க்கான பாடங்கள் சிறிய ெதாடர்களாக ம், அைச ப் படங்கள் 
(ஹniஅயவi n) நிைறந்தனவாக ம், கார் ன் (உயசவ n) படங்கள் 
ெகாண்டனவாக ம் அைமந்தி க்கும்.  இத்தைகய ெதாழில் ட்பக் கைலக க்கு 
இைணயதளேம ஏற்ற சாதனமாகும். 
மாதிாி வகுப்பைறகள்: 
 உலகம் எங்கும் வா ம் மாணவர்கள் தாமாகேவ கற் க்ெகாண்ட ேபாதி ம் 
அவர்க க்கான உ வக வகுப் க ம் (எைசவரயட உடயளளநள) 
நடத்தப்ப கின்றன.  இதில் ஆசிாியர் தமக்கு ன்னால் மாணவர்கள் அமர்ந்தி ப்ப  
ேபால கற்பைனயாக உ வகப்ப த்திக் ெகாண்  பாடம் நடத் வார். 
 இ  ஒளிக்க த்தரங்கமாக (எைனந  உ ேகநசநnஉந) இைணயதளத்தின் 

லம் அ ப்பப்ப கிற .  இந்த வசதி லம் ேநர யாக வகுப்பில் கலந்  ெகாண்ட  
ேபான்  பயன்ெபறலாம்.  தகுந்த க விகள் இ ந்தால் பாடம் நடத் ம் ஆசிாியேரா  
ேநர த் ெதாடர் ம் ெகாள்ளலாம். 
 



 
தமிழ் இைணயப் பல்கைலக் கழகம்: 
 உலகம் எங்கும் வா ம் தமிழ் மக்க ம், தமிழில் ஈ பா  ெகாண் ள்ள மற்ற 
ெமாழியின ம், தமிைழக் கற்க ம், தமிழர் வரலா , இலக்கியம், கைல, பண்பா  
ஆகியைவ பற்றி அறிந்  ெகாள்ள ம் வாய்ப் கைள இைணய வழி அளிப்பேத தமிழ் 
இைணயப் பல்கைலக் கழகத்தின் ேநாக்கமாகும். 
 
 இப்பல்கைலக்கழகம் தமிழ்க் கல்விைய அாிச்சுவ  தல் ஆராய்ச்சி வைர 
வழங்க திட்டமிட் ச் ெசயலாற்றி வ கின்ற .  எந்த வயதினராயி ம் இதில் 
இைணந்  கற்காலாம். ேதர்ெவ தி சான்றித ம், பட்ட ம் பட்டய ம் ெபறலாம். 
அ ப்பைட நிைலப்பாடங்கள் எ த் க்கைள ம், மழைலப்பாடல்கைள ம் 
கற்பிக்கின்றன. சான்றிதழ்க் கல்வி, அ ப்பைட, இைடநிைல, ேமல்நிைல என் ம் 

ன்  நிைலகளில் தமிழ்ப்பயிற்சி அளிக்கிற . 
 இதைனப் ப த்தால் தமிழ் அறி  ெபறலாம் ேமற்சான்றிதழ்க் கல்வி ம் ன்  
நிைலகளில் அைமந் ள்ள . இங்குள்ள சிறந்த மின் லகம் தமிழ் 
இைணயப்பாடத்திட்டத்தில் ேசர்ந்  பயில்ேவார் மற் ம உலகத்தமிழர் 
பயன்பாட் ற்காக உ வாக்கப்பட் ள்ள . இ வா  ெமாழிப்பாடம் கற்பித்தல் 
தற்காலத்தில் கணினித்ெதாழில் ட்பத்தின் லம் விைரவான வளர்ச்சிையப் ெபற்  
வ கிற . 
 

ைர: 
 பல்லாயிரம் ஆண்  வரலாற் ப் ெப ைம ம் இலக்கிய, இலக்கண வள ம் 
உைடய ெசம்ெமாழித் தமிழ் இன்ைறய கணினி  கத்தில் உலக அளவில் ேமைல 
நாட்  ெமாழிக க்கு இைணயாக நைட ேபாட கணினித் தமிழாக ம் நன்கு வளர்ச்சி 
அைடய ேவண் ம்.  தமிழ் லேம உலகில் எச்ெசயைல ம் தமிழன் ேமற்ெகாள்ளலாம் 
என்ற நிைல உ வாக ேவண் ம் ெசம்ெமாழித் தமி க்கு ேம ம் சிறப் ட் ம் 
வைகயில், அதன் மற்ெறா  மகுடமாகக் கணிணித்தமிழ் அைம ம் என்பதில் எ வித 
ஐய ம் இல்ைல. 
 
 
 
 


