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ன்

ைர:
ேபசப்ப ம் ெமாழியின் அ த்தளம் தான் ெசால். இ

இந்த ஒ ச் ேசர்க்ைகயிைன ஒ

க த்

ஒ களின் ேசர்க்ைகயாகும்.

வ வத் டன் ெதாடர்

ப த்தாவி ல், அந்த

ஒ கள் ெபா ளற்ற ஒ களாகேவ இ க்கும். கணிதம், அறிவியல், அல்ல
அறி த்

ைறயிைனப்

ைணெகாண்
அைனத் த்
ெசயல்ப வ

ெதளிவதற்கும் ெமாழி

தன்ைமகைள ம்

ெதாடர்

ப த்தி,

ஆகிய அைனத்ைத ம் ெமாழி
குழந்ைதயின் அறி

எந்த

தன்ைமயான . ெமாழியின்

தான் குழந்ைத சிந்திக்க, ேபச, எ த, தீர்மானிக்க

குழந்ைத ெசய்கிற . ஒ
ஒன்

ாிந்

ேவ

கிற . கல்வியின்

நிைனப்ப ,

ெவ ப்ப ,

லமாக ம், ெமாழியின் உதவியா

ேம

வளர்ச்சி ம், ெமாழி வளர்ச்சி ம் ஒன்ைற

வ ம் சார்ந் ள்ள .

ெமாழித்திறன்கள்:
ஒ

ெமாழி எ த்

ெமாழிையக் ெகாண்டதாயின் அ

அம்ெமாழி வாழ்வதற்கு

க்கிய காரணம் அதன் எ த்

ெதாழில்

ட்பம், கைல அம்சங்கள் ேபான்றவற்ைற ஒ

தைல ைறக்கு எ த் ச்ெசல்

ம் ஊடகம் எ த்

உலகில் நிைலத்

நிற்கும்.

ைறயாகும். அறிவியல்

தைல ைறயி

ந்

அ த்தத்

ெமாழியாகும். ஆைகயால் எ த் த்

திறன்கைள வளர்ப்ப
ைறயான கல்விச் ெசயற்பா களில்
தன்ைமயானதாகும்.
ேபச் ெமாழி எ த் ெமாழி ஆகிய இரண் ேம ஒ வா ம்ெமாழிக்கு அ ப்பைடயாக
இ ந்தா ம் ெமாழியின் அ ப்பைடத் திறன்களான ேகட்டல், ேபச் , வாசிப் , எ த்
என்பனவற் ள் வ ம் எ
தல்த் திறன் ஏைனய
ன்றி
ந் ம் சற்
ேவ பட்ட
நிைலயில்
காணப்ப கின்ற
ெமாழியின்வழி
க த் க்கைள
வல்லைமயாக
ெவளியி கின்ற திறன் எ

தல்த் திற

க்குண் . ஆதலால்தான் இ

உயர்நிைலத் திறனாகக் ெகாள்ளப்ப கின்ற .

ெமாழியின்

தாய்ெமாழிக் கல்வி ம் ச தாய ேமன்ைம ம்:
தாய் ெமாழியில் சிந்திக்கத் ெதாடங்கும் குழந்ைதக

க்கு தாய் ெமாழியிேலேய

எ த ம், வாசிக்க ம் கற் க் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அ ேவ அவர்களின்
வளர்ச்சிக்கும்

உதவி

ாி ம்வைகயி

ம்

ாி ம். தாய் ெமாழியில் கற்பேத அவர்க

ைள

க்கு எளிதாக ம்

இ க்கும். உலக நா கள் அைனத் ம் தாய் ெமாழிக் கல்வியின்

அவசியத்ைத உணர்ந்
அைத ேநாக்கி நகர்ந் ள்ளன. நம் நாட்
ம் அதன்
க்கியத் வத்ைத உணர்ந்
தாய் ெமாழிக் கல்விைய வ
றித்தினால்தான்
ஒ வ ைமயான தைலநிமிர்ந்த ச

கத்ைத உ வாக்க

தாய் ெமாழியில் கல்வி பற்றி ஐ நா சைபயின்
பல்லாண்

ம்.
ெநஸ்ேகா (UNESCO) அைமப்

காலமாக ஆராய்ச்சி ெசய் வ கிற . அந்த ஆராய்ச்சியின் அ ப்பைடயில்

சில தகவல்கள் மற் ம் வழி ைறகைள வழங்கி ள்ள .
தலாவதாகத் தாய் ெமாழியில் கல்வி பயி ம் குழந்ைதகேள மிக ம் ஆழமாகக்
கல்வி கற்கின்றனர். இ அைனத் வயதினர்க்கு அளிக்கப்ப ம் கல்விக்கும் ெபா ந் ம்.
தாய் ெமாழியில் கல்வி கற்பதன்
லம் குழந்ைதகள் கற்பைத தாங்கள்
ேப வ டன் அல்ல

ச

கத் டன் ஒப்பிட் ப் பார்க்க

ம். அதனால் அவர்கள்

எளிதில் கற்கின்றனர், அவர்கள் ஒன்ைற ேநாக்கும் விதம் ேவ ெமாழியில் கற்பவர்கைள
விட மா ப கிற . இைவ அைனத் ம் கற்கும் திறைன நாளைடவில் அதிகாிக்கச்
ெசய்கிற . இ
கற்கின்ற குழந்ைதக க்கு மட் மில்லாமல் அதைனச் ெசால் க்
ெகா க்கும் ஆசிாியர்க க்கும் தாங்கள் ெசால்ல வ வைதக் கற்பவ க்கும் சாியாகக்
கற்பிக்க

கிற . தாய் ெமாழியில் குழந்ைதகளால் எளிைமயாக உைரயாட

ஆசிாியர்கள் ேபாதிக்கும் ெபா
கிற . மாணவர்களின் பங்களிப்

வதால்

அவர்களால் எளிதில் கலந் ைரயாட ல் ஈ பட
உள்ள ஒ

ேம ம் மாணவர்களின் தன்னம்பிக்ைகக்
பைடப்பாக்கத்திறன் வளர்கிற

கல்வி

ைறைய ெகா க்க

கிற , ேபச்சாற்றல் சிறக்கிற

கிற .
மற் ம்

தமிழ்ெமாழி ம் ஆட்சி ெமாழி அங்கீகார ம்:
தமிழ், இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட் ன் ஆட்சி ெமாழியாக ம், இந்தியாவின்
ேதசிய

ெமாழிகளில்

ஒன்றாக ம்

ெபற்றெமாழியாகும். இலங்ைகயி

உள்ள டன்,

ம் தமிழ்

ன்

ெசம்ெமாழித்

ஆட்சி ெமாழிக

அங்கீகாரம் ெபற் ள்ள . சிங்கப் ர் நாட்

ம் ேதசிய ெமாழிக

இடம் ெபற் ள்ள டன், ெதன்னாபிாிக்காவி

ம் தமி க்கு அரசியலைமப்

உள்ள .

தகுதி ம்
ள் ஒன்றாக

ள் ஒன்றாகத் தமிழ்
அங்கீகாரம்

அதன ப்பைடயில் தமிழ்ெமாழி கற்றல் கற்பித்த ல் தல்ெமாழியாகத் தமிைழப்
பயில்ேவா ம் இரண்டாம் ெமாழியாகப் பயில்ேவா ம் லம்ெபயர்ந்ததமிழ் மாணவர்கள்
யாவ ம் பய

ம் வைகயி

ம் படங்கள் வழி ம் வினா-விைட வழி ம் ெபயர்ச்ெசாற்கள்

கற்க ம் கற்றைத ேசாதிக்க ம் உத ம் வைகயில் தமிழ் – ெபயர்ச்ெசால்த் ெதாகுப்
என்ற ெமன்ெபா ள் ஆய்வாளர்களால் 2014-ஆம் ஆண்

இைணய மாநாட் ற்காக

உ வாக்கப்பட் ள்ள .
தமிழில் ெபயர்ச்ெசாற்கள்:
தமிழ்ெமாழியில் ெசாற்கள் ெபயர்ச்ெசாற்கள், விைனச்ெசாற்கள், இைடச்ெசாற்கள்,
உாிச்ெசாற்கள் என நான்கு வைகப்ப ம். ெபயர்ச்ெசாற்கள் ெபயர், இடம், காலம், சிைன,
குணம், ெதாழில் ஆகிய ஆறின் அ ப்பைடயில் ெதால்காப்பியரால் வைகப த்தப்
பட் ள்ள .
விைரவாக

அவற் ள்

தமிழ்ெமாழியின்

அழிந் ப வைத

அறிகிேறாம்.

ேபாகின்ேறன்” என்பைதத் ெதாிவிக்கும்ெபா

ெபயர்ச்ெசாற்கள்
சான்றாக,

பிறெமாழிக்

“நான்

ேப ந்

கலப்பால்
நிைலயம்

, “நான் Bus Stand ேபாகிேறன்” என்

சாதரணமாகப் பயன்ப த் ம் பழக்கம் தமிழகத்தில் காணப்ப கிற . இதில் நாம்
விைரவாக இழந் ெகாண்
ப்ப ம் மறந் ெகாண்
ப்ப ம் ெபயர்ச்ெசாற்கைளேய
ஆகும்.
இச்

ழ ல்

தமிழக

அரசான

ட்பவழிக்

கல்விையச்

கல்வித்தரத்ைத உயர்த் ம் ேநாக்குடன், “தமிழகத்தில் உள்ள அர

ெசயல்ப த்தி

ெதாடக்க, ந நிைல.

உயர்நிைல மற் ம் ேமல்நிைலப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் ஆசிாியர்/ஆசிாிையகளின்
வகுப்பைறக் கற்றல், கற்பித்தல்

ைறகைள ேமம்ப த் ம் வைகயி

ம் ICT@Schools

(Information and Communication Technology @ Schools), TamilNadu என்ற

திய

திட்டம் உ வாக்கப்ப ம் . இத்திட்டத்தில் எல்லா வகுப் க க்கும் ஆன பாட
த்தகங்களின் உட்ெபா ைள கணினி மயமாக மாற்றி ைமய கணினி
லமாக
வகுப்பைறகளில் வழங்க வழிவைக ெசய்யப்ப ம். எல்லா மாணவ, மாணவியர்க ம்
பயனைட ம் ெபா ட்
சிறந்த ஆசிாியர்களின் விாி ைரகளின் ெதாகுப் கள் கல்வி
ெசயற்ைகக்ேகாள் வழியாக வகுப்பைறக க்கு ெசன்றைடய இத்திட்டத்தின் வாயிலாக
நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம் என்பைத இந்த அைவக்கு ெப மிதத் டன் ெதாிவித்
ெகாள்கிேறன்.” என்ற அறிவிப்ைப ெவளியிட்டேதா

அதைனச் ெசயல்ப த்தி ம்

வ கிற . ேம ம் மாணவர்க க்கு விைலயில்லா ம க்கணினி வழங்கும் திட்டத்ைத ம்
ெசயல்ப த்தி ள்ளதால் பனிெரண்டாம் வகுப்
த்தப் ெப ம்பாலான மாணவர்கள்
ைககளில் ம க்கணினி உள்ள . ஆனால், கற்ற க்கான ெமன்ெபா ள்த்ேதைவ
ர்த்தியாகாத நிைலயில் இ ப்பதால் ஆய்வாளர்களால் தயாாிக்கப்பட்
க்கும் இந்த
ெமன்ெபா ள் கற்ற ல் மாணவர்க

க்கு உ

ைணயாக இ க்கும் என நம் கிேறாம்.

ெமன்ெபா ள் அைமப் :
ஆரம்ப
யற்சியாக ஐ
தமிழ்ப் ெபயர்ச்ெசால் ெதாகுப்பான
ப்பதிற்கும்
ேமற்பட்ட தைலப் களில் ெதாகுக்கப்பட்
அைவ ேசாதித்தல் அ ப்பைடயில்
மாணவர்களிடம்

நிைலப த்தப்ப ம்ப

அைமக்கப்பட் ள்ள ,

சான்றாக,

சிங்கத்தின் படம் ெகா க்கப்பட் , அதன் ெபயைரத் தட்டச்சி மா
வினாவிற்கு

மாணவர்

தட்டச் ப்பலைகயி

கீேழ ள்ள

எ த்

ந்ேதா தட்டச்சிட்

அட்டவைணயி

விைட அளிக்குமா

ஒ

ேகட்கப்பட்ட

ந்ேதா,

தமிழ்

அைமக்கப்பட்

99

க்கும்.

இதனால் மாணவர்கள் தமிழின் உயிர், ெமய், உயிர்ெமய் எ த்
அட்டவைணைய
மீண் ம் மீண் ம் பார்த் ப் பதிலளிக்ைகயில் அ ப்பைட எ த் க ம் எ த் வ வ ம்
நன்கு மனத்தில் பதி ம். ேம

ம் தமிழக அரசால் தரப்ப த்தப்பட்

தமிழ் 99 விைசப்பலைக வழி விைட நல்கும்ெபா

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட

மாணவர்க

க்கு விைசப்பலைக

அைமப் ம் நன்கு பழக்கமாகும்.
ேம ம், கற்றைல ஊக்குவிக்கும் வண்ணமாகப் பின் ட்ட ம் தவறாக
விைடத ம் ெபா
சாியானக் கற்றைல ைறப த் ம் வைகயிலான குைறதீர்கற்ற ம்
இடம்ெபற் ள்ளன.
சிறப் கள்:
1. ஒ

ெமாழியில் வன்ைமெபறத்

என்பைத

மனதில்

இ த்தி,

ேவண் ெமன்ற ேநாக்ேகா

ைணெசய்வ

ெபயர்ச்ெசாற்களில்

ெசாற்கள சியப் ெப க்கேம
மாணவர்கள்

திறன்

ெபற

இம்ெமன்ெபா ள் தயாாிக்கப்பட் ள்ள ,

2. தமிழக அரசான
ட்பவழி கற்ற
கற்றல்
ெமன்ெபா ளின்

க்கானச் ழைல உ வாக்கும் இந்ேநரத்தில்
ேதைவக தித்
தயாாிக்கப்பட்டேத

இம்ெபன்ெபா ளாகும்.
3. கற்றல் என்ப
நிைற

கிற

ேசாதித்தேலா ம் அதன் வழி மாணவர்ெப ம் அைடவினா

ேம

என்பதைன மனதில் இ த்தித் தயாாிக்கப்பட் ள்ள ,

4. ேம ம், எ
தல் திறேன உயர்நிைலத்திறன் என்பதைன மனதில் ெகாண்
அ ப்பைட எ த் கைள மாணவர்கள் திறம்படக் கற்கும்விதமாக ேசாதித்தல்
நிைலயி ம் தமிழின் அ ப்பைட எ த் அட்டவைணவழியாக விைடயளிக்கும்
வண்ணம் அைமக்கப்பட் ள்ள .
5. தமிழகக் கிராமப் றப் பள்ளிகள் அைனத்தி ம் இைணய இைணப் என்ப சற்
சிக்கலான இக்காலகட்டத்தில் கு வட் வழி ெதாகுப்பிைனத்த தல் சிறப்பாகப்
பயன்ப த்த உத ம் என்ற அ ப்பைடயில் கு வட் ல் ெமன்ெபா ள்
தயாாிக்கப்பட் ள்ள .

எதிர்காலத்ேதைவ:
1. கற்ற

க்கு உத ம் வைகயில் இன்

2. ெபயர்ச்ெசால்ேலா

–

ம் அதிகமான ெசாற்கைள இைணப்ப .

விைனச்ெசால்,

இைடச்ெசால்,

உாிச்ெசால்த்

ெதாகுப்பிைனய ம் உ வாக்குவ .
3. நான்கு ெமாழித்திறன்கைள ம் ேசாதிக்கும் விதமாக ெமன்ெபா ள் உ வாக்கம்.
ேபான்றைவ எதிர்காலத்தில் இதன் வளர்ச்சி நிைலயாக ம் ேதைவயாக ம்
உள்ளன.
பயன்பட்ட இைணயதளங்கள்:
1. http://www.tnschools.gov.in/ICT-Schools.html
2. http://ccat.sas.upenn.edu/plc/tamilweb/tamil.html
3. http://www.azimpremjifoundation.org/pdf/CALP-Report-2008.pdf

