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தமிழ்ெமாழிக் கற்றல் கற்பித்த ல் மின் ல் வழி திய அ கு ைற 

 
ேகாபிநாதன் சுப்ரமணியம் 

கல்வியல் ெதாழில் ட்ப அதிகாாி 
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ன் ைர 

அறி ைடயவேர எல்லாம் உைடயவர் என்ப  தி வள் வாின் அ ள் வாக்காகும். 
இ வாக்கிற்கு ஏற்ற வண்ணம் அைனத் த் தரப்பின ம் நிைறயறிவிைனப் 
ெப வதற்கு இ த நிைறமதி என்ற இைணயத்தளம் உ வாக்கப்பட் ள்ள . 
பல் ைற சார் த அறிவிைனப் ெபற, இ  மாணவர்க க்கு வழி வகுக்கும். 
ெபற்ேறார்க க்கும்  ஆசிாியர்க க்கும் மற் ம் வாசகர்க க்கும் பய ைடயதாக 
இ க்கும். ெவ ம் ைளப்பதிவாக மட் மல்லாமல் இதயத்தின் ஆழ ஊ வி 
பாய்  நிைலெப ம் தன்ைம ைடயதாக நிைறமதியின் உள்ளடக்கம் 
அைம ள்ள . 
ஆசிாியர்கள் தங்களின் பாட ேபாதைனக்கு நிைறமதி எ ம் இக்களஞ்சியத்தி  
தர கைள எ த்  பயன்ப த்தி பலன் ெபறலாம்.  
கற்றாேர கண் ைடயார், கற்றவைன அரசும் வி ம் ம், கற்றவ க்குச் ெசன்ற 
இடெமல்லாம் சிறப்  என்ற ைவர வாிகள் கற்க ேவண் யதன் அவசியத்ைத 
வ த் கின்றன. இவற்றிைன ெமய்ப்பிக்க இ த நிைறமதி நற் ைணயாக 
இ க்கும் என்ப  உ தி.  
இ ளில் உலகிற்குக் குளிர்ச்சியான ஒளிைய ஈவ  நிலெவாளியாகும். அ வண்ணம் 
வாசகர்களின் அறி த் ேதட க்கு ஓர் அற் தக் களமாக இ த நிைறமதி இைணயத் 
தளம் திக ம் என்ப  திண்ணம். 
நிைறமதியில் இ க்க ய மின் ல் கணினி லமாக ம், ைகயடக்க சாதனங்கள் 

லமாக ம் ப க்க/வாசிக்க இயன்ற மின்ன  வ விலான பதிப்  ஆகும். 
இம்மின் லான  ப்பாிமான (3D) அைமப்  ைறைய ெகாண் க்கும். 
ஆைகயால், இம்மின் ைலக் ெகாண்  த்தக வ வில் கவ ம் வண்ணம் தரமான 
ஆவணங்கள் நிர தரமான ஆவணக் ேகாப்ைபப் (PDF) பயன்ப த்தித் தயாாிக்கலாம். 
ேம ம், படங்கள், பல் டகக்காட்சி, இைச, நாடகம் மற் ம் திைர ேபான்றைவகைள 
இைணத் க் ெகாள்ளலாம். பல்ேவ  வர்ணங்கைள ம் வ வங்கைள ம் 
உபேயாகப்ப த்தி மின் ல் ெசய்வதன் லம் கற்றல் கற்பித்தல் நடவ க்ைகயின் 
ேபா  மாணவர்களின் கவனத்ைத ம் ஈர்க்க கின்ற .  இம்மின் ல் 
மாணவர்க க்கு அ வப்ேபா  ஏற்ப ம் ச ப் த் தன்ைமையப் ேபாக்கப் ெபாி ம் 



ைணப் ாிகிற . ேம ம், சுயக்கற்ற க்கு வழிவகுக்குவேதா  ேநரத்ைத ம் 
சிக்கனப்ப த்த உத கிற . 
 
நிைறமதியில்  உள்ளடங்கிய மின் ல்கள்  6 பகுதிகள் பிாிக்கப்பட் ள்ளன :  
1) ேதசிய பள்ளி  
ேதசிய பள்ளி கற்றல் கற்பித்தல் நடவ க்ைக உபேயாகத்திற்கு இம்மின் ல்கள் 
நிைறமதியில் உள்ளன. இதைன ேதசிய பள்ளி ேபாதிக்கும் ஆசிாியர்கள், பயி ம் 
மாணவர்கள், இம்மாணவர்களின் ெபற்ேறார்கள் எளிதில் ைகயாள ம். காரணம், 
இதில் உள்ள மின் ல்கள் ேதசிய பள்ளி பாடத்திட்டத்திற்கு உட்பட் ள்ள . 
 
2) ேதசிய வைகத் தமிழ்ப்பள்ளி  
ேதசிய வைகத் தமிழ்ப்பள்ளி கற்றல் கற்பித்தல் நடவ க்ைக உபேயாகத்திற்கு 
இம்மின் ல்கள் நிைறமதியில் உள்ளன. இதைன ேதசிய வைகத் தமிழ்ப்பள்ளி 
ேபாதிக்கும் ஆசிாியர்கள், பயி ம் மாணவர்கள், இம்மாணவர்களின் ெபற்ேறார்கள் 
எளிதில் ைகயாள ம். காரணம், இதில் உள்ள மின் ல்கள் ேதசிய வைகத் 
தமிழ்ப்பள்ளி பாடத்திட்டத்திற்கு உட்பட் ள்ள . 
 
3) இைடநிைலப்பள்ளி  
இைடநிைலப்பள்ளி கற்றல் கற்பித்தல் நடவ க்ைக உபேயாகத்திற்கு இம்மின் ல்கள் 
நிைறமதியில் உள்ளன. இதைன இைடநிைலப்பள்ளி ேபாதிக்கும் ஆசிாியர்கள், 
பயி ம் மாணவர்கள், இம்மாணவர்களின் ெபற்ேறார்கள் எளிதில் ைகயாள ம். 
காரணம், இதில் உள்ள மின் ல்கள் இைடநிைலப்பள்ளி பாடத்திட்டத்திற்கு 
உட்பட் ள்ள . 
 
4) பாடல்கள் 
அைனத் த் தரப்பின ம் பயன்ப த் ம் வைகயில் இம்மின் ல் பாடல் வ வில் 
அைம தி க்கும். பாடல்கள் அறிைவ ஊட் வேதா  மனமகிழ்ைவத் த ம். ேம ம், 
வாசகர்கைள ெமன்ேம ம் இம்மின் ைலப் பயன்ப த்த வழிவகுக்கும். 
 
5) சமய ம் நன்ெனறி ம் 
சமயத்ைத ம் நன்ெனறிைய ம் அைனத் த் தரப்பின ம் அறி க்ெகாள்ள 
இம்மின் ல் அைம தி க்கிற . இைணயத்தில் சமய ம் நன்ெனறி ம் ந ன 
உலகிற்கு ஒ  திய சகாப்தமாக க தப்ப வதால் கற்றல் கற்பித்தல் நடவ க்ைககள் 
கைதயின் வாயிலாக ேபாதிக்கும்ேபா  இைவ மாணவர்கைள கவ வேதா   
மனமகிழ்ைவத் த கிற .  



 
6) ெதளி ைர 
அைனத் த் தரப்பின க்கும் பயன்மிக்கைவ. இைணயம், ச தாயம், இலக்கியம், 
விஞ்ஞானம், வரலா , ஆன்மீகம், ெபா ேபாக்கு, தகவல் ெதாழில் ட்பம், கல்வி 
என விரல் னியில் விாி ம் விவரக் களஞ்சியமாக இம்மின் ல் அைம தி க்கும். 
ேநர  கெனா யாக ம் ெதாடர் நிகழ்வாக அைம தி க்கும். இைணயம் தகவல் 

கத்திற்கு ஒ  காப்பியம். 
 
ச க வைலய இைணயத்தளத்தில் நிைறமதி 
நிைறமதி இேதா  நின் விடமால் ச க வைலய இைணத்தளத்தி ம் 
உலாவ கின்ற . அவற்றில் க ல் (Facebook), விட்டர் (Twiter), வைலப்  
(Blogger), கிள் ப்ள  (Google Plus)  மற் ம் தப்ளர் (Thumpler) ேபான்றவற்றி ம் 
ஒேர ேநரத்தில் உலகம் வ ம் ஒ  தகவைல  ெவளிப்ப த்திவி வதற்கு ஒ  சிற த 
சாதனமாக விளங்குகிற . நிைறமதிக்கு ேதைவயான நல்ல பல க த் க்கள், 
ெசய்திகள் ேபான்றவற்ைற அறிவதற்கும், அறிவிப்பதற்கும் மிக ம் இலகுவான ஒ  
ெபாறி ைறயாக இ  க தப்ப கின்ற . 
 
நிைறமதியின் எதிர்பார்ப்  
ெதாழில் ட்பம் லம் உலகம் உங்கைள இைணக்கின்ற  என்ற ெபான் வாிக க்கு 
ஏற்ப நிைறமதி மேலசியாவில் மட் ம் நின் விடாமல் மற்ற நா க டன் இைணயக் 
காத்தி க்கிற . எனேவ உலெகங்கும் இ க்கும் தமிழர்கைள ம், தமிழ்ெமாழி வழி 
இைணயத்ைத ம் ஒன்றிைணப்பேத நிைறமதியின் ேநாக்கமாகும். ஒன்றிைணேவாம் 
நிைறமதியின் வழி தமிழ்ெமாழியின்  மாண்ைப ஓங்கச் ெசய்ேவாம். 
“ நிைறமதி ம குலத்தின் அறி மதி ” 
 


