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தமிழ் ெமாழிப் பாடத்திட்டத்தில் ேகட்டல் திற ம் 

தகவல் ெதாழில் ட்பத்தின்வழி அைத ன்னிைலப்ப த்த ம் - ஒ  பார்ைவ 
 

டாக்டர் சீதாலட்சுமி* & தி மதி சின்னம்மா ேதவி** 
*ேதசியக் கல்விக் கழகம், சிங்கப் ர்; **ஜூேராங் ெதாடக்கப்பள்ளி, சிங்கப் ர் 

 
சு க்கம்: 
ெமாழித்திறன்கைளக் கற் த்த ம் வைகயில் ெமாழிப்பாடத்திட்டம் அைமவ  ஒ  

றெமனில் அதற்கு வ ைவச் ேசர்க்கச் சில அ ப்பைடக் க ப்ெபா ள்க ம் 
ஆசிாியவியல் அ கு ைறக ம் அங்கு இடம்ெபற்றி க்கும். ெமாழித் திறன்கள் 
எ ம்ேபா  ேகட்டல், ேபசுதல், வாசித்தல், எ தல் என்ற ைறயில் அத்திறன்கள் 
அைமந்தி க்கும். ேகட்டல் என்ப  தலாவ  திறன். எனி ம் அத்திறன் எந்த 
அளவிற்கு இன்றியைமயாத  என்றால் அ தான் எல்லாத்திறன்கைள ம் ெபற 
வழிவகுக்கும் லத் திறனாக உள்ள  எனலாம். எந்த ஒ  ெமாழித் திறைன ம் 
கற்ற க்கும் கற்பித்த க்கும் ஊடகமாக உள்ள பாடத்திட்டத் டன்(Wee, 1997) 
இைணத் க்கற்பிக்கும்ேபா  அங்ேக, உள்ளடக்க அறி ம் ஆசிாியவியல் அறி ம் 
ெதாழில் ட்ப அறி ம்(Technical Pedagogical Content Knowledge - TPCK) 
இைணந்தி க்கும் ஆசிாியாின் பாடம் தனித்தன்ைம டன் திக ம். அத்தகு 
தனித்தன்ைம டன் தமிழாசிாியர் எவ்வா  ேகட்டல் திறைன மாணவர்களிைடேய 
வளர்க்கலாம் என்  ேநாக்குவ  இன்ைறய நிைலயில் இன்றியைமயாததாக 
இ க்கிற . ஏெனனில் கிராஷன்(Krashen, 1981) கூறிய ேபால ெபா ள்ெபாதிந்த 
உள்ளீ  என்பதற்குக் ேகட்டல் திறன் ெபாி ம் வழிவகுக்கும். ேம ம் சிங்கப் ாில் 
கல்வி அைமச்சு(MOE, 2008), தகவல் ெதாழில் ட்ப தன்ைமத் திட்டங்கள் 1, 2, 3 
(ICT Master Plans 1: 1997 — 2002;  2: 2003 — 2008; & 3: 2009-2014) ஆகியவற்ைற 
அறி கப்ப த்தி ள்ள . இத்தகு திட்டங்கள், நாட் ன் ெதாைலேநாக்குத் திட்டமான 
“சிந்திக்கும் பள்ளிகள் கற்கும் நா ” என்ற தாரகமந்திரத்ைதச் ெசயல்ப த்த 
அத்தியாவசியமானைவ (ேகாபிநாதன், 2014). பாடத்திட்டத்தில் இடம்ெப ம் இத்தகு 

ைனப் கைள ம் மாற்றங்கைள ம் உள்வாங்கி அவற் க்கு உயிர்ெகா ப்பவர்கள் 
ஆசிாியர்கள்( ைனடர், ேபா ன், ஸூம்வாட் 1992).  இவர்கள் தாங்கள் மட் மின்றி 
மாணவர்க ம் தகவல் ெதாழில் ட்பத்ைதத் தம் வாழ்வியல் அ பவத்திற்கும் 
வயதிற்கும் வா ம் சூழ க்கும் ஏற்பப் பயன்ப த்தித் தம் பாடங்களில் ேமம்பட ம் 
அம்மாணவர்கள் குவலயக் கு மக்களாக உயர ம் வழிவகுக்க ேவண் ம். அத்தைகய 

யற்சிகள் குறித் க்கட் ைர ேபசுகிற . ேம ம், பாடத்திட்டத்தில் ேகட்டல் என்ப  
எந்த அளவிற்கு இடம் ெபற் ள்ள ? அ  எத்தகு அ கு ைறயில் கற் த் 
தரப்ப கிற ? ேகட்டைலக் கற் த்த வதில் ெசலவி ம் ேநரம் எந்த அளவிற்கு 
இன்றியைமயாத ? என்ற வினாக்கள் ெதாடர்பாக இடம்ெபற்ற சி  ஆய்  
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ெதாிவிக்கும் ெசய்திகள் யாைவ? தகவல் ெதாழில் ட்பத்தின் உதவிேயா  
ேகட்டைலத் தமிழ் ெமாழி கற்றல் கற்பித்த ல் மட் மின்றி மதிப்பீட் ம் எந்த 
அளவிற்கு ன்னிைலப்ப த்தலாம் என்ப  குறித்த க த் கைள ன்ைவக்கிற , 
இக்கட் ைர. ேகட்டைல மாணவர்களிைடேய எவ்வா  ேமம்ப த்தலாம் என்ப  
ெதாடர்பான தைலப்பில் ேமற்ேபாக்கான ேநாக்கில் பரந் பட்டவைகயில் 
இடம்ெப ம் க த் கைளக் ெகாண்டைமகிற  இக்கட் ைர 
 

க்கியச்ெசாற்கள்: ேகட்டல், ன் ைரத்தல், தகவல் ெதாழில் ட்பத் டன் கூ ய 
ேகட்டல், ேபசுதல் 
 
ேகட்டல்  
ேகட்டல் என்ப  வாழ்வில் இன்றியைமயாத ஒ  திறன் என்றால் அைதச் 
ெசய்திகைளக் ேகட்பதற்கும் அறி ப் ர்வமாகச் சிந்தித்தப  ேகட்பதற்கும் ஒ  
வினாைவ அல்ல  திைரப் த்திசா த்தனமாக விைடகாணக் ேகட்பதற்கும் 
சாைலயில் ெசல் ம் வாகனங்களின் சத்தம் வி ம்பி ம்வி ம்பாம ம் காதில் 
ேகட்பதற்கும் ேவ பா கள் பல உள்ளன. அந்நிைலயில் ேகட்டல் என்ப  வகுப்பில் 
நிகழேவண் மாயின் ஆசிாியர் மிக ம் கவனமாகப் பாடத்ைத நடத்தேவண் ம். 
கிராஷன் என்பார் கூறிய ேபால அதிகமான ெசய்திகைளக் ேகட்கும்ேபா  
மாணவர்கள் திய ெசாற்கைள ம் வாழ்க்ைக அ பவங்கைள ம் வாக்கிய 
அைமப் கைள ம் ெமாழியின் தன்ைமைய ம் பாடத்தின் உள்ளடக்கத்ைத ம் 
அறிந் ெகாள்கின்றனர். இ  அவர்கள் ைளயில் ெச த்திச் சிந்தித் ப்பதித் ப் பின் 
மீண் ம் ேதைவயானேபா  பயன்ப த்த வழி கிைடக்கும். அவ்வைகயில் ேகட்டல் 
என்ப  மிக ம் இன்றியைமயாத தல் திறன். ஆனால் அைத ேநர யாகக் 
கற்பிப்பைதவிட அத்திறைன வளர்க்கும் வைகயில் கைத கூ தல், பாடல் ேகட்டல், 
பாடைல விளக்குதல், மாணவர்கள் வாழ்வியல் அ பவங்கைளப் பகிர்தல், 
ெசய்திக்ெகாத்ைதக் ேகட்டல் எனப்பல நிகழ் கைள வகுப்பைறயில் நிகழ்த்திக் 
ேகட்ட டன் ேபசுதைல ம் இைணக்கலாம். ங்கு மாணவர்கள் வகுப்பைறயில் 
ேநர யாகப் ேபசிக் ேகட்  மகிழ்வ டன் தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பம் 
வழிையேய ம் ேகட்டைலப் பயிற்சி ெசய்  ேமம்ப வ  அதிகப் பயன்த ம். 
 
தமிழ்ெமாழிப் பாடத் க்கான 2008 பாடத்திட்டத்தில் ேகட்டல் என்ப  ேபசுதல் 
இைணந்  வ ம்வைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  
ெப ம்பா ம் கூறப்ப ம் எளிய கட்டைளகைள, எளிய கைதகைள, எளிய 
பாடல்கைள மாணவர்கள் ேகட் ப் ாிந் ணர்ைவ ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் 
ஆரம்பிக்கும் ேகட்டல் பயிற்சிகள் ெமல்ல ெமல்லக் க னத்தன்ைமையப் 
ெப கின்றன. இங்கு மாணவர்க க்கு ேகட்டல் க த்தறிதல் பயிற்சி டன் கூ தலாக 
ஆசிாியர்கள் ேகட்டைல ன்னிைலப்ப த்திப் பாடங்கைள நடத் வ  
பய ைடயதாக இ க்கும். ஏெனனில் ெபா த்தமான, ெபா ள் ெபாதிந்த மற் ம் 
அதிகமான உள்ளீ  இ ந்தால்தான் அங்ேக ஏற் ைடய ெவளியீ ம் அைம ம். 
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ேம ம் மாணவர்களின் ன்னறிைவ இயக்கும்வைகயில் அைம ம் ேகட்ட ம் 
அதற்கு உதவியாக அைம ம் ேபசுத ம் ெப ம்பயன் த ம். 
 

 
(கல்வி அைமச்சு, 2008:10) 
 
ஆழமான க க்காகக் ேகட்டல், ஒ  ேவைலக்காகக் ேகட்டல், 

க்கியக்க த் க்காகக் ேகட்டல், ன் ைரப்பதற்காகக் ேகட்டல், சிறப்பான ஒ  
ெசய க்காகக் ேகட்டல், ஒ க்கூ  ேவ பாட் க்காகக் ேகட்டல், குரல் ஏற்ற 
இறக்கத் க்காகக் ேகட்டல், ேபசுபவாின் குணப்ேபாக்ைகக் கண்டறிவதற்காகக் 
ேகட்டல்(David Nunan, 1999) எனப்  பல காரணங்க க்காகக் ேகட்டல் இடம்ெப ம். 
இந்தக் ேகட்டல் எந்த அள க்கு க்கியமான , எந்த அள க்குப் பய ைடய  
என்பைத அறி ம் வைகயில் ெதாடக்கப்பள்ளி ஒன்றில் ஆய்  ஒன்ைற  
இக்கட் ைரயின் இைண ஆசிாியர் ேமற்ெகாண்டார். அவர  கைலக் கல்வியியல் 
பட்டத் க்கான ஒ  பாடத்திற்காக இந்தச் சிறிய லனாய்ைவ அவர் ேமற்ெகாண்டார். 
கட் ைரயின் அள  க தி, அ  குறித் ச் சில தகவல்கள் இங்கு இடம்ெப கின்றன. 
 
ஆய்வின் சு க்கம் 
சிங்கப் ர் தமிழ் மாணவர்கள் ெப ம்பா ம் ஆங்கிலம் ேபசும் பின்னணியி ந்  
வ கிறார்கள். மாணவர்கள் தமிழில் ேபச யற்சி ெசய் ம் ெபா  த ல் 
ஆங்கிலத்தில் ேயாசித் ப் பின் தமிழில் ெமாழிெபயர்ப்பார்கள். ஆங்கிலத்தில் 
அவர்கள் வி ம்பிப் ப ப்ப ேபால, வி ம்பிக் ேகட்ப ேபால தமிழில் அவர்கள் 
ெசய்வதில்ைல. ெமாழி கற்ற ல் இைவ இரண் ம் மிக ம் க்கியம். தற்ேபாைதய 
தமிழ் வகுப்பைறயில் ெமாழி திறன்களில் தல் திறனான ேகட்டல் திற க்கு 

க்கியத் வம் ெகா க்கப்படவில்ைல. தமிழ் மாணவர்க க்கு அதிகமான தமிழில் 
ெசால்வளம் இல்லாததால் ேபசும் ேபா  சிரமத்ைத எதிர்ேநாக்குகின்றனர்; தவறான 
ெசால் பயன்பா ம் அதிகம் காணப்ப கிற  ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய உள்ளீட் க்கும் 
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ேகட்ட க்கும் நீ த்த ேபசுத க்கும் ெதாடர்  உள்ள . மாணவர்க க்கு 
வகுப்பைறயில் அதிகம் ேபசும் வாய்ப் க ம் ஆசிாியர் மாணவர்க க்கிைடேய 
இைடவிைனயாட ம் அதிகம் இடம்ெபற்றால் அவர்களின் ெமாழி கற்ற ல் 
சாதகமான விைள கள் ஏற்ப ம் என்ப ம் லனாய்வாளாின் க த் . 
 
சிங்கப் ாில் தமிழ் 
தற்ேபாைதய நிைலயில் தாய்ெமாழியின் ழக்கம் குைறந் ெகாண் தான் 
வ கின்ற . அ ம் குறிப்பாகத் தமிழ்க் கு ம்பங்கள் ெப ம்பா ம் ஆங்கிலம் ேபசும் 
கு ம்பங்களாக இ க்கின்றன. தாய்ெமாழிகள் ம  ஆய்வில் ெதாடக்கநிைல ஒன்றில் 
ேச ம் மாணவர்களில் 58% ஆங்கிலம் ேபசும் கு ம்பங்களி ந்   வ கின்றனர் 
என்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள  (தாய்ெமாழிகளின் ம  ஆய் க்கு  அறிக்ைக, 2010).        
  
சிங்கப் ாில் தமிழ் ெமாழிக் கல்வி சற்  சிக்கலானேத. தல் ெமாழி ேபால் தரம் 
இ க்க ேவண் ம் என்ற ஆைசயினால், எதிர்பார்ப்பினால் தமிழ் ெமாழிக் கல்வி 
க ைமயானதாக விளங்கிய . ெதாடக்கநிைலயிேலேய இலக்கணம் கற்பிக்கப்பட்ட ; 
க த்தறிதல் பகுதிகள் க னத் தன்ைம வாய்ந்தைவயாக இ ந்தன. 
மாணவர்களிடமி ந்  அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட . ஆனால் சிங்கப் ர் 
மாணவர்கள் இரண்டாம் ெமாழியாகேவ தமிைழக் கற்கின்றனர். அவர்களிடமி ந்  
எந்தள க்கு எதிர்பார்ப்ப ? மாறி வ ம் சூழலால், வாழ்க்ைகத் தரத்தால், 
மாணவர்களின் ேதாற்றங்கள் மிக ம் மாறிவிட்டன. இரண்டாம் ெமாழிக் கற்ற ம் 
இந்த மாற்றத்ைதப் பிரதிப க்கும் வைகயில் அைமய ேவண் ம். 
 
சிக்க ன் பின்னணி 

லனாய்வாளர் இ வைர கற் க்ெகா த் ள்ள தமிழ் மாணவர்கள் ெப ம்பா ம் 
ஆங்கிலம் ேபசும் பின்னணியி ந்  வ கிறார்கள். சிங்கப் ாின் ெபா வான 
நிைல ம் இேத. மாணவர்கள் தமிழில் ேபச யற்சி ெசய் ம் ெபா  த ல் 
ஆங்கிலத்தில் ேயாசித் ப் பின் தமிழில் ெமாழிெபயர்ப்பார்கள். அவர்க க்குத் தமிழில் 
அதிக ெசாற்கள் ெதாியவில்ைல. ஒன் , அவர்கள் தமிழில் வாசிப்பதில்ைல. இரண் , 
அவர்கள் தமிைழ அதிகம் ேகட்பதில்ைல. ெமாழிக் கற்ற ல் இைவ இரண் ம் மிக ம் 

க்கியம். தமிழ் வகுப்பிற்கு அப்பால் அவர்கள் தமிைழப் பயன்ப த் வ ம் இல்ைல. 
சிங்கப் ர்த் தமிழ் மாணவர்கள் ெப ம்பா ம் இவ்வைகயில் அடங்குவர். 
இந்தியாவி ந்  வ ம் மாணவர்கள் தல் ெமாழியாகத் தமிைழப் 
பயன்ப த் பவர்கள். அவர்க க்கு இச்சிக்கல் இல்ைல. ஒ  நாைளக்கு சுமார் ஒ  
மணி ேநரம் மட் ேம மாணவர்கள் தமிைழக் ேகட் ப் ேபசுகிறார்கள். ஒ  மணி 
ேநரத்தில் எவ்வள தான் ெசய்வ ? அவர்கள் வாய்ெமாழித் ேதர்வில் தட் த் 
த மாறிப் ேபசுவைதக் கண் கூடாகப் பார்க்க கின்ற . கட் ைர எ ம்ேபா , 
அ க்க  அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் ெசாற்கைளக் கூறி, தமிழில் எப்ப ச் ெசால்வ  
என்  ேகட்கிறார்கள். இவர்க க்குத் தமிழில் ெசால்வளம் அதிகம் இல்லாததால் 
மிக ம் சிரமப்ப கின்றனர். 
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மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் சிரமங்கள் 
மாணவர்கள் எப்ேபா ம் கட் ைர எ த ம் க த்தறித ல் பதில் எ த ம் 
சிரமப்ப கின்றனர் என்ப  ெபா வான ஒ  குற்றச்சாட் . அதனால் நாம் கற்பித்தல் 
உத்திகைளப் பற்றி ஆராய்ந்  ப்  உத்திகைளக் ைகயா கின்ேறாம். ஆனால் 
என்ைனப் ெபா த்தமட் ம் இதற்கான அ ப்பைடக் காரணம் ெசால்வளம் 
இன்ைமேய. ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் வி ம்பிப் ப ப்ப ேபால, வி ம்பிக் 
ேகட்ப ேபால தமிழில் அவர்கள் ெசய்வதில்ைல. அ த்தளம் வ வாக இல்லாத 
நிைலையேய லனாய்வாளர் கண் ள்ளார்.  இங்கு அ த்தளம் என்ப , 
மாணவர்களின் தமிழ் ெசால்வள அறி . ஏன் இந்த நிைல? நாம் ஏன் ெசால்வளத்ைதப் 
ெப க்க யலவில்ைல? ெசால்வளம் ஒ  ெமாழிக்கு மிக ம் க்கியம். அதனால் 
இப்பிரச்சிைன ஆராயப்பட ேவண் ய ஒ  க்கிய பிரச்சிைன. ேம ம் இரண்டாம் 
ெமாழி கற்ற ல் ேகட்டல் திற க்கு அதிக க்கியத் வம் ெகா க்க ேவண் ம் என்  
ஆய் கள் கூ கின்றன (ெசல்சி-மர்சியா, 2001 & சிெயாங், 2010). ஆனால் நம  
வகுப் களில் அந்த நிைல இல்ைல. ேம ம் எ த க்ேக அதிக க்கியத் வம் 
ெகா க்கப்ப கின்ற . இரண்டாம் ெமாழிக் கற்ற ல் ேகட்ட க்கும் ேபசுத க்குேம 
அதிக க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். நன்கு ேகட் ப் ேபசிய பின்னேர 
மாணவர்களால் நன்றாக எ த ம். அதனாேலேய இப்பிரச்சிைன எதிர்ேநாக்க 
ேவண் ய ஒன்  என்ப  லனாய்வாளாின் எண்ணம்.    
 
ஆய்வின் பின்னணி 
ஆசிாிய ம் மாணவர்க ம்தான் வகுப்பைறயில் நடக்கும் உண்ைம நிலவரத்ைத 
விளக்க ம். அவர்களிடமி ந்  ெப ம் தர கள் உண்ைமயானைவயாக இ க்கும் 
என்  நம் கிேறன். மாணவர்களிடமி ந்  தர கைளச் ேசகாிப்பதால் அவர்கள் 
தற்ேபா  எதிர்ேநாக்கும் சவால்கள் என்ன என் ம் அவற்ைறக்ெகாண்  
எதிர்காலத்தில் எத்தைகய மாற்றங்கள் ேதைவ என் ம் பாிந் ைரக்க இய ம். 
ஆசிாியர்களிடமி ந்  ெப ம் தர களால் அவர்களின் பார்ைவயில் தமிழ் வகுப்பில் 
எைவ க்கியமாகக் கற்பிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைதக் கண்டறிய ம். 
அவற்ைறக்ெகாண்  என்ெனன்ன மாற்றங்கள் ேதைவ என் ம் தமிழ் வகுப்பைறயில் 
ேகட்டல் திற க்கு அதிக க்கியத் வம் ெகா க்கப்படவில்ைலயா என்பைத ம் 
எ த க்குக் ெகா க்கப்ப ம் க்கியத் வம் ேபால் ெசால்வளத்ைதப் 
ெப க்குவதற்குக் ெகா க்கப்படவில்ைலயா என் ம் கண்டறிய ம்.   
 
ேகட்ட ன் க்கியத் வம் 
ஆங்கிலத்ைத இரண்டாம் ெமாழியாகக் கற்பைதப் பற்றி ம் அதில் ேகட்டல் 
க த்தறித ன் க்கியத் வத்ைதப் பற்றி ம் இக்கட் ைர (சிெயாங், 2010) 
விளக்குகிற . ேம ம் ேகட்டல் க த்தறிதல் கற்பித்தல் அதிக க்கியத் வம் ெபற 
ேவண் ம் என் ம் இக்கட் ைர வ த் கிற . ெமாழி கற்றல் நான்கு கூ களின் 
அ ப்பைடயில் இடம்ெப கிற . இக்கூ களில் ேகட்டல் திறேன மற்ற கூ கைளக் 
காட் ம் த ல் கற்பிக்கப்பட ேவண் ம் என்  ஆசிாியர் கூ கிறார் (சிெயாங், 
2010). ேபசுதல் திறைன வளர்க்க ேகட்டல் திறேன அ த்தளமாகும் என் ம் ஆசிாியர் 
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விளக்கி ள்ளார். ேவற்  ெமாழிைய த ல் கற்பிக்கும் ேபா , சிலவற்ைற 
நிைனவில் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

• கற்பித்த ன் ெதாடக்க காலத்தில் வாய்ெமாழிக்கான ேதைவையக் 
குைறத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

• ேகட்டல் க த்தறிதல் பயிற்சிக்கு ன் ாிைம வழங்க ேவண் ம். 
இவ்வா  ெசய் ம்ெபா , ெமாழி ஆ ைம வளர வழி கிைடக்கும். அத்ேதா  தீவிர 
வாய்ெமாழி பயிற்சி அளிப்பதன் லம் கிைடக்கும் கைளக் காட் ம் 
ேமற்கூறப்பட் ள்ள வழிகளில் இடம்ெப ம் ெமாழிக்க கற்றல் லம் ேமம்பட்ட 

கள் கிைடக்கும் என்ப  இக்கட் ைர ஆசிாியாின் க த் . ெசல்சி-மர்சியா 
கூறி ள்ளேதா  (2001), சிெயாங் இங்கு கூறி ள்ள  ஒத் ப் ேபாகின்ற . ெசல்சி-
மர்சியா இரண்டாம் ெமாழி கற்ற ல் த ல் அதிகமான ேகட்டேல இடம்ெபற 
ேவண் ம் என்  கூறி ள்ளார் (2001). சிெயாங் (2010), ஆசிாியர்கள் ெப ம்பா ம் 
ெமாழி கற்பித்த ல் ெசய் ம் தவ  என்  ஒன்ைறச் சுட் க்காட் கிறார். இரண்டாம் 
ெமாழிையக் கற்பிக்கத் ெதாடங்கிய டன் அவர்கள் உடன யாக மாணவர்கைளப் 
ேபசுத ல் ஈ ப த் கின்றனர். இ ேவ அவர  குற்றச்சாட் . குழந்ைதகள் தங்கள  

தல் ெமாழிைய மாதக் கணக்கில் ேகட்ட பிறேக தங்கள  தல் ெசால்ைலேய 
உச்சாிக்கின்றனர். இவ்வா  இ ப்பின், ஒ வர் ேவற்  ெமாழிையக் கற்கும்ேபா  
மட் ம் அவர் தல் நாளி ந்ேத ேபச ேவண் ம் என்  எதிர்பார்ப்ப  ஏன் என்ற 
விவாதத்ைத ஆசிாியர் ன்ைவக்கின்றார்.  
 
ேபசப்ப ம் ெசாற்கைளப் ாிந் ெகாள்வேத ேபசுத க்கும், ப த்த க்கும், 
எ த க்கும் ன் ேதைவப்ப கின்ற ஒன்றாகும். ேகட்டல் க த்தறித க்கும் 
ெமாழிக் ைகவரப்ெப த க்கும் ெந ங்கிய ெதாடர்  உண்  என்  ஆய் கள் 
காட் கின்றன என்  குறிப்பிட் ள்ளார் (சிெயாங், 2010). ேம ம் இரண்டாம் ெமாழி 
ைகவரப்ெப த க்குக் ேகட்டல் திறன்கள் தாம் தன்ைமயான திறன் என்ப ம் 
இவாின் வாதம். ெமாழி ஆசிாியர்கள் ேகட்டைல தன்ைமயாகக் ெகாண்ட 
அ கு ைறைய ைமயாக ஏற் க் ெகாள்ளாததற்குச் சிலவற்ைறக் காரணங்களாக 

ன் ைவக்கின்றார். 
 
வைரயைற 
இந்த ஆய்வில் பங்ெக த்த மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 33 தான். இ  மிக ம் சிறய 
மாதிாி அளேவ. இந்த ஆய்வில் கண்ட கள் சிங்கப் ாின் தமிழ் மாணவர்களின் 
நிைல என்  கூற யா . அேத ேபால 1 ஆசிாியர் லம் மட் ேம க த் கள் 
திரட்டப்பட்டன. இ ம் மிகச் சிறிய மாதிாி அளேவ. இந்த ஆய்  கு கிய கால 
அளவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . நிர்வாகச் சிக்கல்களினால் ைறயான அ மதி ெபற 
அதிக காலம் பி த்த . அதன் காரணமாக இைடயீட் ப் பாடங்கள் 3 மட் ேம 
அைமந்தன.  
 
பாிந் ைர ம் ஆேலாசைன ம் 
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இரண்டாம் ெமாழி கற்ற ல் ேகட்ட ன் பங்கு, க்கியத் வம், அதிகமாக ஆய்  
ெசய்யப்படாத ஒன் . சிங்கப் ர்ப் பின்னணிையக் ெகாண்ட மாணவர்கள் 
(கணிசமான அளவில்) இம்மாதிாியான ஆய்வில் பங்ெக க்க ேவண் ம். அதன் லம் 
ெபறப்ப ம் தர கள் பாடத்திட்ட வைர  பிாி க்குப் ேப தவியாக இ க்கும்.  
 
இரண்டாம் ெமாழி கற்ற ல் ேகட்ட க்கு அதிக க்கியத் வம் அளிக்கப்பட 
ேவண் ம். மாணவர்களின் கு அள  அதிகாிக்கும் ேபா  அவர்களின் ெசால்வளம் 
அதிகாித் , ேபச்சு ெமாழி சிறப்பாக இ க்கும் என்ப  ஆய்வாளாின் நம்பிக்ைக. 
இதன் அ ப்பைடயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ஆய் களினால் ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய 
உள்ளீட் க்கும் ேகட்ட க்கும் நீ த்த ேபசுத க்கும் உள்ள ெதாடர்  ெதளிவாக 
ெவளிப்ப ம். எ த க்குக் ெகா க்கப்ப ம் க்கியத் வத்தால் வகுப்பைறகளில் 
அதற்கான பயிற்சிகேள அதிகம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. இரண்டாம் ெமாழி 
கற்ற ல் எத்திறன்கள் வ த்தப்பட ேவண் ம் என்பதில் பல ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. தமிழில், சிங்கப் ர்ச் சூழ ல், இத் ைறயில் ஆய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  மதிப்பீட்  ைறகள் மாற்றம் ெபற ேவண் ம். ேகட்டல் திறைன 
மாணவர்களிடம் எவ்வா  வளர்ப்ப  என்  ஆசிாியர்க க்குப் பயிற்சி அளிக்க 
ேவண் ம். அப்ேபா தான், ேகட்டல் க த்தறிதேலா  ேகட்டல் பயிற்சிகள் 
நின் விடா.  
 
ஆசிாியர்கள் ெசால்வளத்ைத வளர்க்க பல்ேவ  யற்சிகைள எ க்க ேவண் ம். 
இராைமயா (1998) குறிப்பிட் ள்ள ேபால, ெசாற்கைள ம், ெசாற்ெறாடர்கைள ம் 
ெகாண்  ெசாந்தமாக வாக்கியங்கள் அைமத்தல், வாய்க்குள் ப த்தல் ேபான்ற 
பயிற்சிகைள அளித்  ெசாற்ேகாைவப் பிைழகைளக் குைறத்  அதில் மாணவர்கள் 
ேதர்ச்சி அைடய ெசய்யலாம்.  
 
ேகட்ட ல் தகவல் ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி, பாடல்கள், கைதகள், ெசய்தி 
அறிவிப் கள், அரசியல் தைலவர்களின் ெபா த்தமான ெசய்திகள், பிபிசி, சிஎன்என் 
ேபான்ற ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் இடம்ெப ம் ஒ ச்சித்திரங்கள், பாட்கா ட் 
எனப்ப ம் ஒ தெதாகுப் கள், ெபா  நிகழ்ச்சிகள், வினா வினா, தி க்குப் பதில் 
என்ன? என்பன ேபான்ற நிகழ்ச்சிகைளப் பதி  ெசய்  அல்ல  ேநர யாகப் 
ேபாட் க் ேகட்டைல ேமம்ப த்தலாம். ெபா த்தமான வினாக்கள், ெதளி ப த் தல் 
குறிப் கள் ஆகியவற்ைறப் பயன்ப த்தி மாணவர்க க்கு மகிழ்ைவ ம் அறிைவ ம் 
ஊட்டலாம். இன்  கல்வி அைமச்சு தகவல் ெதாழில் ட்ப தன்ைமத்திட்டங்கள் 1-3 
(ICT Master Plans 1-3, MOE)வைர அறி கப் த்தி ள்ள . அவற்றின் 
ப நிைலக க்கு ஏற்ப மாணவர்கள் தாங்களாகக் ேகட்டல் பகுதிகைள உ வாக்க ம் 
அவற் க்கு ஏற்ற ேபசுதைலப் பதி  ெசய்  பிறாிடம் ேபாட் க்காட்ட ம் சிறந்த 
பகுதிகைளத் ேத த் ெதாி  ெசய்  ஒளி, ஒ டன் தர ம் பயிற்சி ெகா க்கும்ேபா  
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அங்ேக தகவல் ெதாழில் ட்பம் திறம்பட்ட ைறயில் இைடவிைனயாட டன் 
பயன்ப த்தப்ப வைத உ திெசய்யலாம்.   
 
இன்ைறய மாணவர்கள் ஒ  நாட் க் கு மக்களாக மட் மின்றி உலகக்கு மக்களாக 
உயரேவண் ம், இ பத்ேதாராம் ற்றாண் க்கான உயிர்வாழ் த் திறன்கைளக் 
ெகாண் க்கேவண் ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்றனர். அந்த எதிர்பார்ப் க்கு 
ஏற்ப ஆசிாியர்கள் ெமாழித்திறன்களில் மாணவர்கைள ேமம்ப த்தேவண் ம். 
குறிப்பாக தல் ெமாழித்திறனான ேகட்ட ல் உயர்த்த ேவண் ம். அ ேவ நாம் 
அவர்க க்குச் ெசய் ம் நல்ல ெசயலாகும். 
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