
எ ண்  வழி ெதாடக்கப்பள்ளிக க்கான தகவல் ெதாழில் ட்பம் 
கற்றல் கற்பித்தல் – விண்ேடா  உடன் ஒப் . 

 
ேமகவர்ணன் ெஜகதீசன் 

ல்தான் இட்ாி  கல்வியல் பல்கைலக்கழகம், மேலசியா 

 
 
தகவல் ெதாழில் ட்பம் பாடம் மேலசிய ெதாடக்கப்பள்ளிகளில் 2014-ஆம் ஆண்  தல் 
நான்காம் வகுப்  மாணவர்க க்கு கட்டாய பாடமாக்கப்பட்ட ஒன் . எ ண்  
இயங்குதளம் மற் ம் ைமக்ேராசாப்ட் விண்ேடாைவப் பயன்ப த்தி நடத்தப்ப ம் 
வகுப் க டன் ஒப்  ெசய்யப்பட்ட . இந்த ஆய்  மேலசிய தமிழ்ப்பள்ளி 
ஆசிாியர்கைள ம் நான்காம் வகுப்  மாணவர்கைள ம் ைமயமாக ைவத்  
நடத்தப்பட்ட . ஆசிாியர்களிட ம் மாணவர்களிட ம் ேநர்காண ம் ஆய்ைவெயாட் ய 
வினாத்தா ம் வழங்கப்பட்ட . ஆய்வின்  அட்டவைண மற் ம் குறிவைரைவப் 
பயன்ப த்தி காட்டப்ப ம்.  
 

ன் ைர 
 
தகவல் ெதாழில் ட்பம் எ ம் பாடம் 2013-ஆம் ஆண்  தர ஆவணம் தயாாிக்கப்பட்  
2014-ஆம் அண்  தல் நான்காம் ஆண்  மாணவர்க க்கு ேபாதிக்கப்பட்  வ கிற . 
இந்த பாடத்திற்கான பாடப் த்தகம் ெப ம்பா ம் ைமக்ராசாப்ட் இயங்குதளத்ைதேய 
அ ப்பைடயாக ைவத்  எ தப்பட்ட . இந்த பாடத்தின் வாயிலாக ஆரம்பக் 
கல்வியிேலேய மாணவர்கள் கணினி அ ப்பைட அறிைவ ெபற்  வி கின்றனர். 
ைமக்ராசாப்ட் இயங்குதளத்ைத ைமயமாக ைவத்  இந்த பாடப் த்தகம் எ தப்பட்டதால், 
மாணவர்க ம் ஆசிாியர்க ம் ைமக்ராசாப்ட் கணினிகைளப் பயன்ப த்திேய பாடத்ைதப் 
ேபாதிக்கின்றனர். இந்த எ ண்  இயங்குதளத்ைத ம் ைமக்ராசாப்ட் 
இயங்குதளத்ைத ம் ைவத்  ஒப்  ெசய்யப்பட்ட் . 
 
 



பயன்ப த்தப்ப ம் ெசய கள் 
 
இந்த பாடப் த்தகத்தில் ெப ம்பா ம் கட்டற்ற ெமன்ெபா ள்க ம் ைமக்ராசாப்ட் 
ெமன்ெபா ள்கைள ம் ைவத்ேத கற்றல் நடவ க்ைககள் நடத்தப்ப கிற . மாணவர்கள் 
ஒ த்ெதாகுப் , வைரகைலத் ெதாகுப்  காெணாலளித் ெதாகுப் , பல் டகம் தயாாிப்  
மற் ம் ெசாற்ெசய கள் பற்றி ம் கற்பிக்கப்ப கிற . இந்த பாடத்திற்காக 
பயன்ப த்தப்ப ம் அைனத்  ெசய க ம் பயனர்கள் தனியாக வாங்கிேயா அல்ல  
பதிவிறக்கம் ெசய்ேதா பயன்ப த்த ேவண் ம். எ ண்  இயங்குதளத்தில் இந்த சிக்கல் 
பயனர்க க்கு இல்ைல. இந்த பாட்த்திற்குத் ேதைவயான அைனத்  ெமன்ெபா ளக் ம் 
அதில் தானியங்கியாக இ க்கின்றன. அப்ப  தலாக ேதைவப்பட்டா ம் உ ண்  
கிடங்கி ந்  நி விக்ெகாள்ளலாம். இந்த பாடத்திற்காக இ  இயங்குதளத்தி ம் 
பயன்ப த்தப்ப ம் ெமன்ெபா ள்களின் ஒப் ட்  அட்டவைண கீழ்வ மா  :- 
 

திறன் ைமக்ராசாப்ட் எ ண்  

ெசாற்ெசய  ைமக்ராசாப்ட் ேவார்ட் ப்ரா ஆபி  ைரட்டர் 
ஆவணம் 

வைரகைலத் ெதாகுப்  கிம்ப் கிம்ப் 

நச்  நிரல்கள் ைமக்ராசாப்ட் ெசக்குாி  
எசண்சியல் 

 
- 

ஒ த் ெதாகுப்  அ டாசி  அ டாசி  

காெணாளித் ெதாகுப்  ேயா ேபட் ஒபன் ேசாட் 

பல் டகம் ைமக்ேராசாப்ட் பவர் 
பாயிண்ட் 

ப்ரா ஆபி  
இம்பிெர  வழங்கல் 
(ெதாைலக்ேகா டன்)

 
 
எ ண்  மாணவர்கள் தங்களின் தகவல் ெதாழில் ட்பக் கல்விையத் தங்கள  
தாய்ெமாழியான தமிழ் ெமாழியில் கற்க வழி ெசய்கிற . விண்ேடா ல் காட்சி ெமாழி 

ைமயாக தமிழ் ெமாழியில் இல்ைல. அ மட் மின்றி அதில் உள்ள 
ெமன்ெபா ள்க ம் தமிழ் ெமாழிைய காட்சி ெமாழியாக ைவத்தி ப்ப  குைற . 



ஆங்கில பாடத்தில் பின் தங்கிய மாணவரால் இந்த ெமன்ெபா ைள சாியாக பயன்ப த்த 
வதில்ைல. எ ண்  இயங்குதளத்தில் இந்த பிரச்சைணகள் இல்ைல.  இதனால் 

அவர்கள் இப்பாடத்ைத இன் ம் எளிதாக ாிந் க்ெகாள்ள ம் வழி ெசய்கிற . 
ஆசிாியாின் பாட ேநாக்க ம் எளிதில் நிைறேவறிவி கிற . 


