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ன் ைர 

         இன்ைறய கல்வியில் கணினித் ெதாழில் ட்பம் நா ம் வளர்ந்  வ கிற ; 
மிகுந்த வரேவற்ைபப் ெபற் ள்ள . அைனத் ப் பாடப் பிாி களி ம் இந் ட்பம் 
பயன்ப கிற . தமிழ் கற்றல் கற்பித்த ம் இந் ட்பத்தின் பல்ேவ  தளங்கைளக் 
கண்டறிவ  தமிழக் கல்வியாளர்களின் ேவட்ைகயாகக் காணப்ப கிற . கணினி 

ட்பத்ேதா  இைணந்த இைணயவழி அ கு ைறயில் தமிழ் கற்ற க்கும் 
கற்பித்த க்கும் பயன்ப த்தப் படேவண் ய சூழல்கள் உ வாகி வ கின்றன. அைவ 

நி வனம் சார் (Formal) நி வனம் சாரா (Non formal), இயல்  நிைல (Informal) 
ஆகியனவற்றில் காணப்ப கின்றன. இவற்றிற்குக்க த் ட்டம் வழங்குவ  தமிழ்க் 
கல்வி வல் நர்கேளா  இைணந்த கணினி வல் நர்களின் கடைமயாகும் 

தகவல் ெதாடர்  ெதாழில் ட்பத்தின் மிக விைரவான வளர்ச்சி கல்வித் 
ைறயி ம் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . கணினிைய ம் இைணயத்ைத ம் 

பயன்ப த்தாத கல்வி நி வனங்கேள இல்ைல என்கின்ற அள க்குத் ெதாடக்கப் 
பள்ளி ெதாடங்கி உயர்க்கல்விக் கழகங்கள் வைரயில் எல்லா இடங்களி ம் இதன் 
ஆதிக்கம் ெப கி வ கின்ற . இத்தைகயச் சூழ ல், கற்றல் கற்பித்த ல் 
இைணய ம், இைணய ஏந் க ம் க்கிய இடத்ைதப் பி த் விட்டன எனலாம்.  
1996 / 1997ஆம் ஆண் களிேலேய கற்றல் கற்பித்த ல் இைணயம் ஊ வி 
வளர்ந் விட்ட   ஆகேவதான், இைணயத்ைதப் பயன்ப த்தி கற்றல் கற்பித்தைல 
வழிநடத் வதற்கு உலகம் வதி ம் உள்ள எல்லாக் கல்வி நி வனங்க ம், 
தனியார், தன்னார்வ நி வனங்க ம் ண் ய த் க்ெகாண்  யற்சிகைள 

ன்ென க்கின்றன. 

 நி வனங்கள் கற்பித்தல் ைறகைள வகுக்க ம் நைட ைறப் ப த்த ம் பல 
அ கு ைறகைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றன. கணினி ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி 

ெமன் க்கைளத் (Software) தம் பாடப் பகுதிக க்ேகற்ப ஆசிாியர்கேள உ வாக்கி 
வ கின்றனர். உ வாக்கப்ப ம் ெமன் க்களின் தன்ைம அறிவியல் 

பாடங்க க்கான ெமன் க்களி ந்  தமிழ்ப்பாட ெமன் க்கள் தன்ைமயா ம், 



தயாாிப்  ைறயா ம் ேவ ப கின்றன. உயிேராட்ட ைடய தகவல்கைளக் 

ெகாண்  அைமவன தமிழ்ப் பாடங்கள். அதைனப் பவர் பாயிண்ட் (Power Point) 
த யவற்றில் ெவளிப்ப த் ம்ேபா  அவற் ள் இயக்கமிகு காட்சிகைளப் 

பதிக்கேவண் ம். இவற்றிற்கான பயிற்சிகள் தமிழாசிாியர்க க்கு - தமிழகத்தி ள்ள 

தமிழாசிாியர்க க்குத் ேதைவப் ப கின்றன. இன்ைறய கல்வி, ெதாடக்கம், 

உயர்ெதாடக்கம், உயர்நிைல, ேமனிைல, இளநிைலப்பட்டம், நிைலப்பட்டம், 

ஆராய்ச்சி என 7 ப  நிைலகளி ம் நி வனம் சாரா  வளர்ந்  வ கிற .  

அச்சு ஊடகங்கள் சாதிக்க யாத கற்றல் கற்பித்தல் ைறகைளக் கணினி 

இைணய ட்பங்கள் சாதிக்கவிய ம். ஆசுெபல் (Ausubul) ெப சமின் ம் 

(Benjamin Bloom)  தலாேனார் எத்தைகய க னமான கற்றல் பகுதிைய ம் 
கற்கவிய ம் என்பதற்கு உளவியல் விளக்கங்கைளத் தந் ள்ளனர். 

இைணயத்தின் வழியாக அல்ல  ெசய கள், ெமன்ெபா ள்கள், 
வைலத்தளங்கள், மின்னிதழ்கள், ஒ  ஒளி மின் டகங்கள், மடற்கு க்கள், ச க 
வைலத்தளங்கள் தலான இைணய ஏந் கள்  வழியாகத் தமிழ்ெமாழிையக் கற்க ம் 
கற்பிக்க ம் ேவண் ய ேதைவகள் அதிகாித்  வ கின்றன. ஆகேவ, காலத்திற்கு ஏற்ற 
வைகயில் திய அ கு ைறயில் தமிழ்ெமாழிக் கற்றல் கற்பித்தைல ேமம்ப த்த 
ேவண் ம். அதற்குாிய விாிவான வாய்ப் கள் இன்  உ வாகி இ ப்பைத 
ஊக்கத் டன் வரேவற்  விாிவாகப் பயன்ெகாள்ள ேவண் ம். 

இைணயம் வழிக் கற்றல் (e-learning) இரண்  வைகயில் ெசயல்ப கின்ற . 
ஒன்  இைணயம் வழி கற்பித்தல் (web based instruction, WBI). மற்ெறான் , கல்வி 
வைலத்தளங்கள் வழி கற்றல் (educational web sites, EWS). இவ்விரண் ம் 
ஆங்கிலத்தில் மட் ேம ெசயற்பட ம் என்ற நிைலைம மாறி, இன்  தமிழி ம் 
மிக இலகுவாகச் ெசயல்ப த்த கின்ற . 

இைணயம் வழி கற்பித்த ல் (WBI), இைணயம் ஒ  பயிற் த் ைணப் 
ெபா ளாக அல்ல  கற்றல் ஊடகமாகப் பயன்ப கின்ற . அதாவ , ஆசிாியர் 
மாணவ க்குக் கற்பிக்க இைணயத்ைத ஓர் ஊடகமாகப் பயன்ப த்திக்ெகாள்வதாகும். 
இதன்வழி ஆசிாியர் மாணவ க்கு அல்ல  ஒ  மாணவர் இன்ெனா  மாணவ க்கு 
இைணயம் வழியாக ஒன்ைறப் பயிற் விக்க ம், வழிகாட்ட ம், தகவல்கைளப் 
பாிமாறிக்ெகாள்ள ம் கின்ற . இதற்கு, மின்ன சல் (email), இைணய 
உைரயாடல் (chat), நிகழ்ப்பட க த்தரங்கு (video conference), மடற்கு  (news 
group), ேகாப்  பாிமாற்  ெநறி ைற (File Transfer Protocol, FTP), ச க 



வைலத்தளம் (social network) தலான இைணய ஏந் கள் மிக ம் உ ைணயாக 
உள்ளன. ேம ம் ஆயிரக்கணக்கிலான தமிழ் வைலத்தளங்க ம் வைலப்பதி க ம் 
கற்பித்த க்கு உதவக்கூ ய தர கள், ெசய்திகள், தகவல்கள், கட் ைரகள், கைதகள், 
கவிைதகள் எனப் பல்ேவ  வைகயான கற்றல் கற்பித்தல் லங்கைள (Teaching and 
Learning Source) வழங்குகின்றன. 

ெமாழி இலக்கியப் பாடங்களில் ேமற்குறிப்பிட்ட ஏ  ப  நிைலக க்குாிய 
கற்றல் ெபா ள் அைமந் ள்ள . ப நிைலக்ேகற்றவா  எளிைமயி ந்  க னம் 
என் ம் ேகாட்பாட் ன் அ ப்பைடயில் கற்றல் ப வல்கைள வழங்க இைணத்தள 

ட்பம் வழிெசய்கிற . வணிகத் ைறயில் நி வனங்க ைடய வைலத்தளங்கள் 

அவற்றி ைடய பல்ேவ  பிாி கைள ம் ெசயல்பா கைள ம் 'அவற்றின் கப் ப் 
பக்கத்தில் குறித் க் காட்  மிகச் சிறப்பான ைறயில் விவரங்கைளத் 
த கின்றன.  

தமிழ்ெமாழிக் கற்றல் கற்பித்த க்கு உத ம் இைணய ஏந் கள் தற்ேபா  
பல்கிப் ெப கி வ கின்றன. மழைலயர் கல்வி ெதாடங்கி ைனவர் ப ப்  வைரயில் 
தமிழில் ப ப்பதற்குாிய வாய்ப் கைள இன்ைறய இைணய உலகம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தி க்கிற . ேகட்டல், ேபச்சு, வாசிப் , எ த்  தலான அ ப்பைடப் ப ப்  

தல் ஆராய்ச்சிப் ப ப்  வைரயில் இைணயத்தில் ப க்கக்கூ ய நிைலைம 
உ வாகிக்ெகாண்  வ கின்ற . இலக்கணத்ைத ம் இலக்கியத்ைத ம் திய 
ஊடகத்தின் வழியாக திய அ கு ைறகேளா  கற்பதற்கும் கற்பிப்பதற்கும் 
வாய்ப் கள் ெப கி வ கின்றன.  

இன்ைறய ச தாயச் சூழ ல் கணினி அறி  இைளய தைல ைற யினாிடத் ப் 
ெப கி வ கிற . நாள்ேதா ம் கணினியின் ன்னமர்ந்  தகவல்கைளத் திரட் த ல் 
இவர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட் கின்றனர். அவர்கள் ஆர்வத்திற்ேகற்றவா  ெமாழி 
இலக்கிய வைலத்தளங்கைளக் கற்பித்தல் ட்பங்கேளா  உ வாக்குவ  தமிழ்க் 
கல்வியாளர்களின் ெபா ப்பாகும். இவர்களின் கல்வி ட்பத்ைதக் கணினி 
வல் நர்கள் வைலத்தள ட்பத் ள் இைணக்க ேவண் ம். 

இந்தக் கட் ைரயான , தமிழ்ெமாழிக் கற்றல் கற்பித்த க்கு இைணயத்ைத 
எவ்வா  பயன்ெகாள்ள ம் என்பைத ம்; இைணயம் ெதாடர்பான ஏந் கைளத் 
(வசதிகள்) தமிழ்ெமாழி கற்றல் கற்பித்த க்கு எவ்வாெறல்லாம் பயன்ப த்த ம் 
என்பைத ம் ஆராய்கின்ற . மற்ற எல்லாத் ைறகைள ம் ேபாலேவ, இைணயம் 
கற்றல் கற்பித்த ம் மிகப்ெபாிய உ மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி ள்ள . மர  



வழிசார்ந்த கற்றல் கற்பித்தல் அ கு ைறகள் கு யி ந்த வகுப்பைறகளில், 
தற்ேபா  நவினமான அ கு ைறகள் இடம்பி த் ள்ளன. 

ைர 

இைணயம் வழியான கல்வி ைற ஆசிாியர்களின் கற்பித்த ம் 
மாணவர்களின் கற்ற ம் திய வைகப் பாிணாமங்கைள உண்டாக்கிக் 
ெகா த்தி க்கின்றன. எளிைம, கற்றல் கற்பித்த க்கு உத ம் வைகயில் 
பலவைகயான இைணய ஏந் கள் (வசதிகள்), ெசய கள், ெமன்ெபா ள்கள், 
வைலத்தளங்கள் த யைவ நிைறய வந் விட்டன. இைணயத்ைதப் பயன்ப த்தி 
தமிழ்ெமாழிையக் கற்க ம் கற்பிக்க ம்கூ ய வழிவைககள் அறிந்  ெசயல்ப த்த 
ேவண் ம். ெமாத்தத்தில், தமிழ்ெமாழிக் கற்றல் கற்பித்த ல் தகவல் ெதாடர்  
ெதாழில் ட்பத்ைத ம் இைணய ஏந் கைள ம் ைறப்ப த்தித் திட்டமிட் ச் 
சாியாகப் பயன்ப த்தினால் நன்ைம விைள ம் என்பதில் ஐயமில்ைல. 

 


