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ன் ைர: 

 
‘ ன்ைனப் பழைமக்கும் ன்ைனப் பழைமத்தாய்ப் பின்ைனப் ைமக்கும் 

ெபயர்த் ம் அப்ெபற்றியதாய்’  நம் தமிழ்ெமாழி விளங்குகிற . இக் ற் க்குத் 
தகுந்தவா  பழைமவாய்ந்த ெசம்ெமாழியான நம் தமிழ்ெமாழி ந ன காலத்தில் 
ஏற்ப ம் மாற்றங்க க்கு ஈ ெகா க்கும் வல்லைம ைடயதாக உள்ள . தமிழ்ெமாழி 
கற்பித்தல், கற்றல் ைறகளில்  ஓைலச் வ கைளப் பயன்ப த்திய அன்  தல், 
கணினி -  இைணயத்ைதப் பயன்ப த் ம் இன் வைர தமிழ்ெமாழிையக் கற்பிக்க 
எத்தைனேயா ைறகள் பயன்ப த்தப்பட்  வ கின்றன. ெமாழி வளர்ச்சியில், 
‘பைழயன கழித ம் தியன குத ம் வ வல’என்ப  ன்ேனார் க த் . எனேவ, 
காலமா த க்ேகற்ப திய ந ன ைறகைளக் கண் பி த் க் கற் க்ெகாண் , 
அம் ைறகைளக் கற்றல், கற்பித்தல் ெதாடர்பான நடவ க்ைககளில் பயன்ப த்தி 
மாணவர்களின் தமிழ்ெமாழி கற்கும் ஆர்வத்ைத வளர்க்க ேவண் ய  தமிழ்ெமாழி 
ஆசிாியர்களின் தைலயாயக் கடைமயாகிற . 

 
சிங்கப் ாில் தமிழ் மாணவர்கள்: 
 
 களி ம் ெவளியிடங்களி ம் தாய்ெமாழிையப் பயன்ப த்தாமல் 
ஆங்கிலத்ைதப் பயன்ப த் ம் ழ ல் சிங்கப் ர் இைளய தைல ைறயினர் 
இ க்கின்றனர். அவர்கள் ஆங்கிலக் கல்வி ைறயில் கல்வி கற்பேதா  
தாய்ெமாழியான தமிைழ இரண்டாம் ெமாழியாகக் (Second Language) கற்  
வ கின்றனர். 
 

ெபா ளீட்ட தமிழ்க்கல்வி பயன்படா  என்ற எண்ணம் இவர்களிடம் உள்ள .  
இதனால்தான், தமிழ் வகுப் களில் மாணவர்கள், “தமிைழ நான் ஏன் கற்க ேவண் ம்?”, 
“தமிைழக் கற்பதால் ெபா ளியல் பயன்கள் (economic value) உண்டா?” “பண்பா  – 
கலாச்சாரம் பற்றிெயல்லாம் ெதாிந் ெகாள்வதால் விைள ம் பயன் என்ன?” என்பன 
ேபான்ற ேகள்விகைளக் ேகட்பவர்களாக உள்ளனர். இத்தைகயவர்க க்கு 
ெமாழிையக் கற்பிக்க ேவண் ம்; அப்ப க் கற்பிக்கும்ேபா  அதில் பண்பா  – 
கலாச்சாரம் ெதாடர்பான ெசய்திகைள ம் தகுந்தவா  குத்த ேவண் ம்; இவற்ைற 
மாணவர்கள் ஆர்வத் டன் கற்க ேவண் ெமனில், த ல் அவர்கள் தமிழ்ெமாழி 



வகுப் க்கு ஆர்வத் டன் வர வி ம்ப ேவண் ம். இங்குதான் தமிழாசிாியாின் பணி 
மிக ம் சவா க்குாியதாகிற ; கால மாற்றத்திற்கு ஏற்பக் கற்றல் கற்பித்த ல் 
பல்ேவ  ந ன உத்தி ைறகைளக் கற்  அவற்ைற வகுப்பைறகளில் பயன்ப த்த 
ேவண் ய கட்டாயநிைல சிங்கப் ாில் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்க க்கு ஏற்ப கிற . 
எனேவ, மாணவர்களிடம் தமிழ்ெமாழியின்பால் ஆர்வத்ைத ம் ஈ பாட்ைட ம் 
ஏற்ப த்த ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த கைளத் தமிழ்க் கற்றல், கற்பித்தல் 
நடவ க்ைகக க்குப் பயன்ப த்த ேவண் ய  அவசியமாகிற . 

 
வகுப்பைறயில் தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த் வதன் 
ேநாக்கங்கள்: 
 

• மாணவர்கள் தமிழ் வகுப் க்கு வ வைதச் ைமயாக நிைனக்காமல் 
மகிழ்ச்சியாகக் க தச்ெசய்தல், 

• மாணவர்கைள ெமாழி கற்றல், கற்பித்தல் நடவ க்ைககளில் ஆர்வ டன் 
ஈ ப த்தல், 

• ‘தமிழ்’ இைணயத்தில் எங்ெகல்லாம், எவ்வாெறல்லாம் உலா வ கிற  
என்பைத அறியச் ெசய்தல், 

• தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த க விகைள இலகுவாகப் 
பயன்ப த் வதற்கானத் திறன்கைள  வளர்த்தல். 
  

ஆகிய ேநாக்கங்கைளக் ெகாண்  வகுப்பைறயில் தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பம் 
பயன்ப த்தப்ப கிற . இந்ேநாக்கங்கள் நிைறேவற Video editing tools (e.g. 
Windows Movie Maker/ VCD Cutter), Audio Editing tools (e.g. Nero Wave editor / 
Audacity), Effective PPT presentations ேபான்றைவ மாணவர்க க்குக் கற் க் 
ெகா க்கப்ப கின்றன. 
 
தமிழ் வகுப்ைறயில் வைலெயா : 
 

இனி வைலெயா  (Pod-Casting)  என்றால் என்ன என்ப  பற்றி ம், அைத 
வகுப்பைறகளில் பயன்ப த்தத் ெதாடங்கிய விதம் பற்றி ம், அைதத் தயாாிக்க 
மாணவர்க க்கு எவ்வா   பயிற்சியளிக்கப்பட்ட  என்ப  பற்றி ம், 
ஒ ங்கிைணக்கப்பட்ட ெமாழித்திறன்கைளக் (Integrated Language Skills) 
கற் க்ெகா ப்பதில் வைலெயா யின் பங்கு எத்தைகய  என்ப  பற்றி ம், 
வகுப்பைற கற்றல் கற்பித்த க்கு இைதப் பயன்ப த்த வி ம் பவர்க க்கான 
பாிந் ைர தலானைவ பற்றி ம் விாிவாகப் பார்க்கலாம். 
 



வைலெயா  பற்றிய சில விவரங்கள்: 
 

இைணயத்தளங்களில் ஒ க்ேகாப் களாக வைலெயா கள் உள்ளன. 
இவற்ைறப் ெபற வி ம் பவர்கள் ஊட் கள் (feeds) லம் தங்கள் கணினியில் 
இவற்ைறக் தரவிறக்கம் ெசய்  கணினியிேலா ைகயில் எ த் ச்ெசல்லக் ய தகவல் 
சாதனங்கைளப் பயன்ப த்திேயா ேகட்கலாம். ேதைவயானைதத் ேதர்ந்ெத த்தல், 
ேதைவயான தகவல்கைளப் ெபற பதி ெசய்  (subscribe) நம் கணினி லம் 
அவற்ைறப் ெபற் த் ேதைவப்ப ம்ேபா  ேகட்கும் வசதி தலான தந்திரங்கைள 
இவ்வைலெயா  வழங்குகிற . இதற்ெகனத் தனிப்பட்ட அைமப் ைற (format) 
எ மில்ைல. ஒ வேர தன  எண்ணங்கள், அ பவங்கைள மற்றவர்கேளா  
பகிர்ந் ெகாள் தல் (monologues), இ வேரா அதற்கு ேமற்பட்டவர்கேளா ஏேத ம் 
ஒ  க த்  ெதாடர்பாகப் ேபசிக்ெகாள் தல் (dialogue), எ த்  வ வி ள்ளைத 
வாசிக்காமல் ேநர யாகப் ேபசச் ெசய்தல் (interview) ேபான்ற அைமப் ைறகளில் 
வைலெயா ையத் தயாாிக்கலாம். 

 
வகுப்பைறகளில் வைலெயா ையப் பயன்ப த்த வி ம் பவர்கள் 

ஒ க்ேகாப் கைளத் (Sound file) தயாாித்தல், வைலெயா கைளக் தரவிறக்கம் 
(Download)  ெசய்தல் ேபான்ற சில அ ப்பைட வழி ைறகள் பற்றி அறிந்தி க்க 
ேவண் ய  மிக ம் அவசியமாகும். 

 
வகுப்பைறயில் வைலெயா ையப் பயன்ப த்திக் கற்பிக்க ஆரம்பித்தவிதம்: 
 

சிங்ைகயின் ஒ  96.8, லண்டன் பிபிசி-யின் தமிேழாைச ஆகியவற்றி ள்ள 
வைலெயா கைளக் ேகட்டேபா  அைவ, தமிழ்ெமாழி கற்றல், கற்பித்த க்குப் 
ெபா த்தமாக இ ப்பைதக் கண் , அவற்ைற வகுப்பைறகளில் பயன்ப த்தத் 
ெதாடங்கிேனாம். இவ்வா  ஏற்பட்ட ஆர்வத்தில் இைணயப்பக்கங்களில் 
இடம்ெபற் ள்ள வைலெயா  பற்றிய ெசய்திகைளத் திரட்  வைலெயா ையச் 
ெசாந்தமாகத் தயாாிக்கும் யற்சிகைள ேமற்ெகாண்ேடாம். 

 
தமிழ்ெமாழி கற்ற ல் மாணவர்களின் ஆர்வத்ைத வளர்த்தல், அவர்க ைடய 

பல்ேவ  ெமாழித்திறன்கைள ேமம்ப த் தல், சிந்தித்தல் மற் ம் பைடப் கைள 
உ வாக்குதல், ஒ க்ேகாப் கைள (Sound file) உ வாக்கத் ைண ாிதல் 

தலானவற்ைற மனதில் ெகாண்   கணினி ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி 
வைலெயா  சார்ந்த தமிழ்க் கற்றல், கற்பித்தல் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 
 



எங்கள் பள்ளியில் நாங்கள் ேமற்ெகாண்ட சில வைலெயா ப் பயிற்சிகள்: 
 

(அ) சிங்கப் ர் தமிழ் வாெனா யான ஒ  96.8 இல் ெவளிச்சம் என்ற பகுதியில் 
இடம்ெபற்ற உலக மி தினம் - உலக ெவப்பமாதல் (Global Warming) என் ம் 
பகுதிைய ம் இ ெதாடர்பான youtube காெணாளிக் காட்சிகைள ம் 
மாணவர்க க்குப் ேபாட் க்காட் , அவர்களின் க த் க்கைளக் மா  
பதி ெசய் , அைத வைலெயா ப் பாடமாகத் தயாாித் ப் பள்ளியின் 
இைணயத்தளத்தில் ஏற்றி, மற்ற மாணவர்கைள ம் ேகட் க் க த் ைரக்குமா  

றிேனாம். 
 
(ஆ) சிங்கப் ர் ைமத் தற்காப் த் தினம் (Singapore Total Defence Day) 

ெதாடர்பிலான பாட ல், பயிற்சி ல்களில் இடம்ெபற்ற ெசய்திகைள ம் இைணயப் 
பக்கங்களில் திரட் ய தகவல்கைள ம் ெகாண்  ெசய்தியறிக்ைக, உைரயாடல் என 
அைமத்  மாணவர்கைளக்ெகாண்  அைத ஒ  வைலெயா ப் பாடமாகத் 
தயாாித்ேதாம்.  

 
எதிர்ேநாக்கிய பிரச்சிைனக ம் அவற்ைறச் சமாளித்த வித ம்: 
 

1. ட் ப்பாடமாக வைலெயா ையத் தயாாிப்பதில் சிரமமி ப்பதாக 
மாணவர்கள் பலர் றினர். தமிழ் வகுப்  ேநரத்திேலேய தயாாிப் ப் பணிகளில் 
ஈ ப வைதேய ெப ம்பாலான மாணவர்கள் வி ம்பினர். ஆனா ம், பலரால் 
வகுப்  ேநரத்திற்குள் அவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட்ட பகுதிையத் தயாாித்  

க்கவியலவில்ைல. அவ்வா  க்க யாமல் சிரமப்பட்ட 
மாணவர்க க்கு உதவ வாரத்தில் இரண் நாட்கள் பள்ளி லகத்தி ள்ள 
ம க்கணினிகைள இரவல் ெபற்  பயன்ப த்த ஏற்பா  ெசய்  ெகா த்ேதாம். 
 

2. க த் கைளத் தாங்கேள தயாாிக்கும்ேபா  ேபா மான க த் வளம் உைடய 
பைடப் கைள உ வாக்க மாணவர்கள் சிரமப்பட்டனர். அவ்வா  சிரமப்ப ம் 
மாணவர்க க்கு ஆசிாியர்களின் தல் வழிகாட் தல் ேதைவப்பட்ட . 
 

3. மாணவர்க ைடய ேநரம், ஆர்வத்ைத ஊட் ம் தைலப் கள், தலானவற்ைற 
மனதில்ெகாள்ள ேவண் ய  அவசியம் என்பைத மாணவர்களின் 
க த் கைளக் ேகட்டேபா  ெதாிந் ெகாண்ேடாம். மாணவர்களின் நிைலக்கு 
(மீத்திறம்/சராசாி/கைடநிைல) ஏற்றவா  ஆர்வத்ைத ஊட் ம் தைலப் கள் 
ஆசிாியர்களால் ேதர்ந்ெத த் க் ெகா க்கப்பட்டன.  

 
பாிந் ைரகள்: 



 
• வைலெயா  தயாாிக்கும்பணியில் க்கியமான ப நிைலயான ஒ க்ேகாப்  

தயாாித்தைலக் (Creating Sound File) கற்பித்த க்கு மட் மன்றி 
மாணவர்களின் ேபச்ைசப் பதி ெசய்  அவர்களிடம் ேபாட் க்காட் , 
அவர்கள் ெசய் ம் உச்சாிப் ப் பிைழகைளத் தி த்தி, மாணவர்களின் வாசிப் த் 
திறைன ேமம்ப த்த ம் பயன்ப த்தலாம். 
 

• வைலெயா கைளத் தயாாிக்க அதிகமான ேநரம் ெசலவாகும் என நிைனத்தால், 
ஏற்கனேவ, இைணயத்தளங்களில் உள்ள வைலெயா கைளப் பயன்ப த்தி 
வகுப்பைறகளில் கற்றல், கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள எளிதாக 
ேமற்ெகாள்ளலாம்.   

 
• களில் தமிழ் இைணய வாெனா  மற் ம் வைலெயா கைளப் பயன்ப த்த 

மாணவர்கைள ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் ஆசிாியர்கள் ெமாழி ெதாடர் ைடய 
கற்றல், கற்பித்தல் நடவ க்ைககைள வ வைமத் க் ெகா க்கலாம். 

 
ைர: 

 
தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பம் நா ம் வளர்ந் வ ம் ஒ  ைறயாகும். 

தமிழாசிாியர்கள் அைனவ ம் வளர்ந் வ ம் அத் ைறயில் வகுப்பைற கற்றல் 
கற்பித்த க்கு இந்த வைலெயா ையப் ேபான்ற இன் ம் பல ெபா த்தமானக் 
க விகைள அைடயாளம் கண் , அவற்ைறப் பயன்ப த்தக் கற் க்ெகாள்வேதா  
மாணவர்களிடத்தி ம் அவற்ைறக் ெகாண்  ேசர்க்கேவண் ம். இதன்வழி 
மாணவர்கள  ஆர்வ நிைலையத் தக்க ைவப்பேதா  தமிழ்ெமாழியின்பால் 
அவர்க க்கு ஈ பாட்ைட ம் ஆர்வத்ைத ம் ஏற்ப த்த ம் என்ப  திண்ணம்.  

*** 


