
 

 

 

கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 

2021 
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2021ெதாகுதி – 2 

December 27th,28th 2022 

“கல்வியியலில் இைணயத்தின் ஆளுைம” 
இைணயவழிப் பன்னாட்டு மாநாடு 

Print ISSN 2767-0597 



A 
 

Title:  கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 

2021ெதாகுதி – 2 

ISBN:  979-8-9856875-4-5 

  

Subject:  Conference Proceedings 

Language:  Tamil English 

Authors:   

Edition;  First 

Copyright:  Authors 

Fonts Microsoft Vijaya 

Font  size :  16 

Publisher:  Tamilunltd 

  10 Maybellecourt 

   Mechanicsburg PA 17050 

 
  



B 
 

 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், ெமாழியியல் துைற, தஞ்சாவூர். 

தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (த), 
தமிழ்த்துைற, சிவகாசி. 

பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி, தமிழ்த்துைற, திண்டுக்கல். 
ஜி.டி.என். கைலக்கல்லூரி (த), கணித்தமிழ்ப் ேபரைவ, (தமிழ்த்துைற 

& கணினிப் பயன்பாட்டுத்துைற), திண்டுக்கல். 
�  கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

தமிழ்த்துைற, கணினிப் பயன்பாட்டியல் துைற, ேகாயம்புத்தூர். 
ைசவபானு சத்திரிய கல்லூரி,தமிழ்த்துைற, அருப்புக்ேகாட்ைட .  

ஓயிஸ்கா, தமிழ்நாடு கிைள (இந்தியா). 
தமிழ் அநிதம் (அெமரிக்கா)  

தமிழ்த் திறவூற்று ெமன்ெபாருள் குடும்பம் (அெமரிக்கா). 
பாரதி தமிழ்ச் சங்கம் (பகைரன்). 

நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம், நாகூர். 
முத்துக்கமலம் மின்னிதழ். 

வல்லைம மின்னிதழ். 
தமிழ் அநிதம் அறக்கட்டைள (இந்தியா). 

நாகூர்  தமிழ்ச்சங்கம் , நாகூர். 
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மாநாட்டுக் குழு 

மாநாட்டு ஆேலாசகர்கள் 
முைனவர் இ.இனியேநரு 
துைணத் தைலைம இயக்குநர். 
ேதசியத் தகவலியல் ைமயம்,விஜயவாடா. 
திரு. ெசா. ஆனந்தன் BE 
உரிைமயாளர், 
வள்ளி ெமன்ெபாருள் நிறுவனம், ெசன்ைன 
வழக்கறிஞர் த.சரவணன் 
தைலவர், 
ேதசிய &சர்வ ேதசிய வர்த்தக இைசவுத்தீர்வு 
குழுமம்(CNICA),  
தைலவர், 
ஓயிஸ்க்கா நிறுவனம். தமிழ்நாடு கிைள  
திரு. எம்.ஜி.ேக. ஹுைசன் மாலிம் 
நிறுவனர்,  
நாகூர் தமிழ்ச் சங்கம்/பாரதி தமிழ்ச் சங்கம், 
பஃகைரன். 
ேபராசிரியர் ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன் 
ேமனாள் இயக்குநர்.பதிப்பகத்துைற 
ெநறியாளர் , 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்,தஞ்சாவூர். 
நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம். 
மாநாட்டுத் தைலவர்கள் 
மரு. ெவங்கேடஷ்  க  நாடார்  M.D  
ேபராசிரியர்   
சிக்கலான  இரத்தநாடி ெசருகுக் குழாய்  
சிகிச்ைசக் குழு அெமரிக்கா 

இயக்குனர் CARE  
மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அெமரிக்கா 
தமிழ்அநிதம் (அெமரிக்கா)  
தமிழ்அநிதம் அற நிறுவனம். இந்தியா 
வழக்கறிஞர் திரு .P.G. சந்ேதாஷ் குமார் 
ெசயலர்  
ஓயிஸ்க்கா நிறுவனம். தமிழ்நாடு கிைளஆய்வு 
வல்லுநர் குழு 
முைனவர்.இ.இனியேநரு 
துைணத்தைலைம இயக்குனர். 
ேதசியத் தகவலியல் ைமயம், விஜயவாடா. 
முைனவர் வீ. ேரணுகாேதவி 
தைகசால் ேபராசிரியர்,  
ேமனாள் புலம்& துைறத் தைலவர் 
ெமாழியியல் &தகவல் ெதாடர்பியல் புலம் 

மதுைர  காமராஜர் பல்கைலக்கழகம்.மதுைர 
ேபராசிரியர் ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன் 
ேமனாள் இயக்குநர்.பதிப்பகத்துைற 
ெநறியாளர் , 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்,தஞ்சாவூர். 
நாகூர் தமிழ்ச்சங்கம். 
ேபரா. அ. காமாட்சி  
தைகசால் ேபராசிரியர் 
(கால்டுெவல் இருக்ைக) 
தமிழ் பல்கைலக்கழகம் தஞ்சாவூர்   
ெசயலர் 
தமிழ்அநிதம் 
முைனவர். T மாலா ேநரு 
இைணப்ேபராசிரியர்   
அறிவியல் தகவல் ெதாழில் நுட்பப்பிரிவு  
கிண்டி ெபாறியியல் கல்லூரி  
அண்ணா பல்கைலக் கழகம் ெசன்ைன 
முைனவர்.வ.தனெலட்சுமி 
இைணப்ேபராசிரியர்,  
சுப்பிரமணிய பாரதி தமிழ்துைற புதுச்ேசரி 
பல்கைலக் கழகம் 
முைனவர் கா.உமாராஜ் 
உதவிப்ேபராசிரியர்  
ெமாழியியல் 
தகவல் ெதாடர்பியல் புலம்  
மதுைர காமராஜர் பல்கைலக்கழகம். மதுைர.  
ஒருங்கிைணப்புக் குழு 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், தஞ்சாவூர். 
முைனவர்  ப. மங்ைகயற்கரசி 
துைறத்தைலவர் ெமாழியியல் துைற  
முைனவர். மா.ரேமஷ்குமார் 
உதவிப் ேபராசிரியர் ெமாழியியல் துைற 
 
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் 
இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி  
(தன்னாட்சி),  சிவகாசி. 
முைனவர் த.பழனீஸ்வரி 
முதல்வர்  
தமிழ்த்துைறப் ேபராசிரியர்கள் 
முைனவர். பா.ெபான்னி  
துைறத்தைலவர் 
திருமதி கு.வளர்மதி 
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உதவிப்ேபராசிரியர் 
முைனவர் வி.அன்னபாக்கியம் 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி மா.முத்துச்ெசல்வி 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
 
பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் 
கல்லூரி,திண்டுக்கல் 
முைனவர் ேசா.சுகுமார் 
முதல்வர் 
தமிழ்த்துைறப் ேபராசிரியர்கள் 
முைனவர்  ப.கைலவாணி  
துைறத்தைலவர் 
திருமதி இ.ேஹமமாலா+ 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திரு ேப.பாரத் 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி ப.கனகவள்ளி 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
கவிஞர்  மு. உமா மேகஸ்வரி 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
ஜி.டி.என்.கைலக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) 
திண்டுக்கல். 
முைனவர்  ெப. பாலகுருசாமி 
முதல்வர் 
தமிழ்த் துைற & 
கணினிப்பயன்பாட்டுத்துைற 
(கணித் தமிழ்ப் ேபரைவ) 
முைனவர் ச.மாசிலா ேதவி 
உதவிப்ேபராசிரியர்  தமிழ்த்துைற 
திருமதி மு.சாந்தேமானா 
துைறத்தைலவர்  கணினிப் 
பயன்பாட்டுத்துைற 
� கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் 
அறிவியல் கல்லூரி, ேகாயமுத்தூர். 
முைனவர் ெச. பழனியம்மாள் 
முதல்வர் 
முைனவர் சு . ெசல்வநாயகி 
துைறத்தைலவர்தமிழ்த்துைற 
முைனவர். த  சத்யராஜ் 
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற 
திரு.ப.ராேஜஷ் 

உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற 

திருமதி ரா. கல்பனா 
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற 
 
ைசவபானு சத்திரிய கல்லூரி, 
அருப்புக்ேகாட்ைட. 
முைனவர் ந . முத்துெசல்வன் 
முதல்வர்  
தமிழ்த்துைறப் ேபராசிரியர்கள் 
முைனவர் ெக .ெசல்லத்தாய், 
துைறத்தைலவர்& இைணப்ேபராசிரியர் 
தி முைனவர்  இரா.தனசுபா 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி சி.விஜயலட்சுமி  
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி ெபா.சங்கீதா 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி ம.தனலட்சுமி  
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திருமதி ெப.காளியானந்தம்  
தமிழ்த்துைறத்தைலவர் (சுயநிதி) 
தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா 
வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார் 
ெசயற்குழு உறுப்பினர்  தமிழ்நாடு ஓயிஸ்கா 
கிைள 
தைலவர் மகளீர் அணி ஓயிஸ்கா ெசன்ைன 
பாரதி தமிழ்ச்சங்கம். பஃகைரன் 
திரு. வல்லம் பசீர் 
துைணத்தைலவர்  
இலக்கியச் ெசயலர்  
ெமன்ெபாருள் ெபாறியாளர் 
திரு. G. P. சாமி. 
ெபாதுச்ெசயலாளர் 
நாகூர் தமிழ்ச் சங்கம், நாகூர். 
ேபராசிரியர்  ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன் 
ேமனாள் இயக்குநர்,பதிப்பகத்துைற 
ெநறியாளர் , 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்,தஞ்சாவூர். 
திரு. எஸ். சாஹா மாலிம் 
ெபாதுச்ெசயலாளர் 
திரு. M. ெசய்கு அப்துல் காதர்  
தமிழ் ஆய்வாளர். 
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வல்லைம மின்னிதழ் 
முைனவர். அண்ணாகண்ணன் 
ஆசிரியர். 
முத்துக்கமலம் மின்னிதழ் 
திரு. ேதனி மு. சுப்பிரமணி 
ஆசிரியர். 
தமிழ்அநிதம் (அெமரிக்கா). 
தமிழ் அநிதம் அற நிறுவனம் (இந்தியா) 
திருமதி சுகந்தி நாடார் 
நிறுவனர்,  

நிகழ்ச்சித் தயாரிப்புக் குழு 
முைனவர் ப.கைலவாணி 
முைனவர் பா.ெபான்னி 
திரு ப.ராேஜஷ் 
முைனவர் மா.ரேமஷ் குமார் 
திருமதி ெபா .சங்கீதா 
தன்னார்வலர்கள் 
முைனவர். இரா. குணசீலன் 
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற 
பூ.சா.ேகா. கைல   அறிவியல் கல்லூரி. 
ேகாயமுத்தூர். 
திரு. பன்னீர்ெசல்வம் இராசமாணிக்கம் 
தரவு ஆய்வளர், தமிழ் ஆர்வலர்,  PA(USA). 

திருமதி  மது மயில்வாகனன் 
கணினிப் ெபாறியாளர், சிட்னி (ஆஸ்திேரலியா). 
திரு .பா. பிரசன்னா ெவங்கேடஷ்  
ெமன்ெபாருள் ெபாறியாளர், (USA). 

தமிழ்த் ெதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி 
ேமம்பாட்டுக் குழு 
திரு. ேடவிட்இராசாமணி  
திருமதி  மது மயில்வாகனன் 
திரு.பன்னீர்ெசல்வம் இராசமாணிக்கம் 
திரு. பா.  பிரசன்ன ெவங்கேடஷ் 
திரு.வல்லம் பசீர் 
திரு. எஸ். சாஹா மாலிம் 
பதிப்பகக்குழு 
ேபரா அ. காமாட்சி 
முைனவர் ப. மங்ைகயற்கரசி 
முைனவர் ெக .ெசல்லத்தாய் 
முைனவர் பா.ெபான்னி 

முைனவர் ப.கைலவாணி 
முைனவர் ச.மாசிலா ேதவி 
முைனவர் வி.அன்னபாக்கியம் 
கவிஞர்  மு. உமா மேகஸ்வரி 
முைனவர் அண்ணாகண்ணன் 
ெதாழில்நுட்பக் குழு 
திரு. ேடவிட் இராசாமணி 
முைனவர். இரா. குணசீலன் 
முைனவர் த .சத்தியராஜ் 
முைனவர். கு . கீதா 
திருமதி ரா. கல்பனா 
திருமதி மு.சாந்தேமானா 
முைனவர் இரா.தனசுபா 
இைணயக் குழு 
திருமதி சுகந்தி நாடார் 
முைனவர் இரா. குணசீலன் 
முைனவர் த  சத்தியராஜ் 
திரு. ப . ராேஜஷ் 
திருமதி மா.முத்துச்ெசல்வி 
முைனவர் இரா.தனசுபா 
நூல் அச்சாக்கக் குழு 
முைனவர் ெக .ெசல்லத்தாய் 
முைனவர் பா.ெபான்னி 
முைனவர் ப.கைலவாணி 
திருமதி கு . வளர்மதி 
திருமதி மா.முத்துச்ெசல்வி 
 திருமதி ெபா.சங்கீதா 
திருமதி ம .தனலட்சுமி 
திருமதி சுகந்தி நாடார் 
திரு. ப.ராேஜஷ் 
திருமதி இ.ேஹமமாலா 
 திரு.ேப.பாரத் 
திரு.G. P. சாமி  
கலாச்சாரக் கல்விக் குழு 
ேபராசிரியர்  ெஜ.ஆர்.ெஜயசந்திரன் 
 திரு. பன்னீர்ெசல்வம் இராசமாணிக்கம் 
திருமதி மா.முத்துச்ெசல்வி 
திரு. ேதனி மு. சுப்பிரமணி 
மாணவர் குழு 



 

F 
 

வழக்கறிஞர்  சங்கீதா ராஜ்குமார் 
திரு. ேடவிட் இராசாமணி 
திருமதி ெப.காளியானந்தம் 
முைனவர் ச.மாசிலா ேதவி 

திரு. ப.ராேஜஷ் 
திருமதி இ.ேஹமமாலா 
திரு.ேப.பாரத்
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\வாழ்த்துைர 

முைனவர் த.பழனீஸ்வரி 
முதல்வர் 
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),  சிவகாசி.  
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பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி, தமிழ்த்துைற, திண்டுக்கல். 

 
வாழ்த்துைர 

 

 

 

 

முைனவர் ேசா. சுகுமார் 
முதல்வர் 
பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரிதிண்டுக்கல் 
 

தமிழ் அநிதம் (அெமரிக்கா) நடத்தும் இைணயவழிப் பன்னாட்டு மாநாடு –II (2021) 

இரண்டாவது முைறயாக ‘கல்வியியலில் இைணயத்தின் ஆளுைம’  என்னும் தைலப்பில் 

நைடெபறவுள்ளது. இம்மாநாடானது மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனள்ள வைகயில் 

அைமயவிருக்கின்றது. தமிழ் மாணவர்கள் இைணயத்தின் மூலமாக பல அறிய தகவல்கைள ெபற்று 

பல்துைற அறிவிைன ெபறுவதற்கு இவ்இைணய வழி மாநாடு மிகவும் பயனுைடயதாக அைமயும் 

என ெதரிவிப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சிைய அைடகின்ேறன். ேமலும் மாணவர் தங்களுைடய 

தரத்திைன உயர்;த்துவதற்கும் வாழ்வில் ெமன் ேமலும் உயர்வு ெபறவும் உறுதுைணயாய் இயங்கும் 

.தமிழ் அநிதம் நிறுவனத்தார்க்கும் மற்ற நிறுவனங்களுக்கும் என்னுைடய வாழ்த்துக்கைள 

ெதரிவித்துக்ெகாண்டு ெமன்ேமலும் வளர வாழ்த்துகின்ேறன். 

 

நன்றி 
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ஜி.டி.என். கைலக்கல்லூரி (த), 

வாழ்த்துைர 

 

 

முைனவர்  ெப. பாலகுருசாமி 
முதல்வர் 
ஜி.டி.என். கைலக்கல்லூரி (த), 

 

நாள் 24.02.2022 

தமிழ் அநிதம் (அெமாரிக்கா) நடத்திய இைணய வழிப் பன்னாட்டு மாநாடு – II(2021) 

இரண்டாவது முைறயாக “கல்வியலில் இைணயத்தின் ஆளுைம” என்னும் தைலப்பில் 27.12.2021 

மற்றும ; 28.12.2021 ஆகிய இருநாட்கள் நைடெபற்றது. இம்மாநாடு உலகக் கணினி வலலுநர்களின் 

நுட்பமும், தமிழறிஞர்களின் ெமாழித்திறமும ; ஒருங்ேக சங்கமிக்க நல்லெதாரு களமாய் 

அைமந்துள்ளது. உலகத் தமிழர்கைள இைணயத்தால் ஒன்றிைணத்து, உயர்தமிழ்ப் பணியாற்றி வரும்  

தமிழ் அநிதம்(அெமரிக்கா), இம்மாநாட்டின் வழியாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள். 

தமிழார்வலர்கள் அைனவரும் காலத்திற்ேகற்ற கணினித்ெதாழில்நுட்பங்கைளயும்,இைணத்தின் 

வாயிலாக தமிழ் ெமாழி பயிற்றுவிக்கும் முைறகைளயும ; ஒருங்ேக அறிவதற்கு வழிவைக 

ெசய்துள்ளது. ேமலும ; தமிழ் மாணவர்கள் தங்களுைடய தரத்திைன உயர்த்துவதற்கு 

அரும்பாடுபடும் தமிழ் அநிதம ; (அெமரிக்கா) நிறுவனத்தார்க்கு வாழ த்துக்கைளயும், 

பாராட்டுக்கைளயும் ; ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறன். 
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� கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
\வாழ்த்துைர 

முைனவர் ெச. பழனியம்மாள் 
முதல்வர் 
� கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ேகாயமுத்தூர். 

 

இன்ைறய சூழலில் இைணயத்தின் பயன்பாடு பட்டி - ெதாட்டிெயல்லாம் 

பரவியிருக்கின்றது. கல்விச் சூழலிலும் அதன் இன்றியைமயாைமைய அைனவரும் 

உணர்ந்துள்ளனர் என்ேற கூற ேவண்டும். குறிப்பாக இந்தப் ெபருந்ெதாற்றுக் காலத்தில் 

கல்வி கற்றலில் அதனின் முக்கியத்துவத்ைத இன்னும் உணர்ந்துள்ேளாம். இந்தத் 

தருணத்தில் கல்வியியலில் இைணயத்தின் ஆளுைம எனும் ெபாருண்ைமயிலான 

பன்னாட்டு மாநாடு வரேவற்கத்தக்க ஒன்று. இம்மாநாட்டில் எம் கல்லூரியும் 

பங்ேகற்றிருப்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது.  
இந்த மாநாடு தமிழ்ெமாழியின் அழகிற்குக் கூடுதல் அழகு ேசர்க்கும் வண்ணம் 

அைமந்துள்ளது. ெதாழில்நுட்பத்ைதத் தமிழில் பரவலாக்கம் ெசய்யும் இதுேபான்ற 

மாநாடுகள் காலத்தின் கட்டாயம். உலக அளவில் தமிழ் ெமாழிக்குத் தனித்த 

அைடயாளம் உண்டு. இன்ைறய ஆய்வுகளின்படிச் சிந்துெவளிப் பண்பாடு ெதாடங்கி 

இன்ைறய கணினிப் பயன்பாடு வைர தமிழ்ெமாழி தடம் பதித்து வந்துள்ளது. 
அந்த வைகயில் இம்மாநாடு இரண்டாவதாக இருந்தாலும், இன்னும் 

இம்மாநாட்ைடப் ேபால் பல மாநாடுகள் நிகழேவண்டும் எனும் என் அவாைவக் கூறி 

மனமாற வாழ்த்துகின்ேறன்.  
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ைசவபானு சத்திரிய கல்லூரி, , அருப்புக்ேகாட்ைட  

வாழ்த்துைர 

முைனவர் ந . முத்துெசல்வன் 
முதல்வர் 
ைசவபானு சத்திரிய கல்லூரி,தமிழ்த்துைற, அருப்புக்ேகாட்ைட. 
 

 

இைணய வழிப் பன்னாட்டு கல்வியியல்  மாநாடு – II 

(2021)27.12.2021 மற்றும ; 28.12.2021 ஆகிய இருநாட்கள் “கல்வியலில் 

இைணயத்தின் ஆளுைம” என்னும்  

தைலப்பில் பல கல்விநிறுவனங்கைளன் ஒருங்கிைணப்ப்பினால் நடந்தது 

அனைனத்தமிைழ அழகு தமிைழ ஈடில்லாத்தமிைழ அகில உலகமும் கணினி மூலம் 

கற்பிக்க ேவண்டும் என்று அவனி முழுதும் பயணம் ெசய்து சிறப்பாக 

மாநாடுகள்நடத்தித் தமிழுக்கு ெபருைம ேசர்த்துகெகாண்டிருக்கும் (அெமரிக்கா)தமிழ் 

அநிதத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் ேமன்ேமலும் சிறப்பைடய 

வாழ்த்துக்கைளத்ெதரிவித்துக்ெகாள்கிேறன் நன்றி 

 

முதல்வர்  

ைசவ பானு சத்திரிய கல்லூரி 

அருப்புக்ேகாட்ைட. 
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தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், ெமாழியியல் துைற, தஞ்சாவூர். 

தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (த), 

தமிழ்த்துைற, சிவகாசி. 

பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி, தமிழ்த்துைற, திண்டுக்கல். 

ஜி.டி.என். கைலக்கல்லூரி (த), கணித்தமிழ்ப் ேபரைவ, (தமிழ்த்துைற & 

கணினிப் பயன்பாட்டுத்துைற), திண்டுக்கல். 

�  கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

தமிழ்த்துைற, கணினிப் பயன்பாட்டியல் துைற, ேகாயம்புத்தூர். 
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இருக்கிறது.இைதத் ெதாழில்நுட்ப் பபரிணாம வளர்ச்சி என்பர்  

அதுேபால் வல்லைமயான ெமாழி மற்றவற்ைற ேமற்ெகாள்ளும். ேதடுங்கள் 
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உள்ளங்களுக்கும் என் ெநஞ்சார்ந்த நன்றியும்,பாராட்டுக்களும்
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ஆய்வுச்சுருக்கம்: 

இரண்டாம் ெமாழி கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் பல்லூடகத்தின் பயன்பாடு இரண்டாம் ெமாழி 

கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் கணினிைய அறிமுகம் ெசய்தன் மூலம் முக்கியத்துவம் அைடந்தது. பல்லூடகத்தின் 

அறிமுகம் கணிவழி ெமாழிக் கற்பித்தைல (CALT) குைறத்து, கணினி வழி ெமாழி கற்றைல (CALL) ஊக்குவித்தது. 

ெமாழி கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் ெமாழி ஆசிரியரின் பங்கு ஏறக்குைறய குைறக்கப்பட்டு இைணய வசதிகள் 

ெகாண்ட கணினி ெமாழி ஆசிரியர்கைள இடம்ெபயர்த்தது. ெமாழிைய கற்றுக்ெகாள்வதில் இைணயத்தின் பங்கு, 

பாரம்பரிய ெமாழி அைற சார்ந்த ெமாழி ேபாதைனைய இைணய அடிப்பைடயிலான ெமாழி கற்றலாக மாற்றியது. 

இைணய அறிமுகத்திற்குப்பின் இைணயம் வழி கற்றலும் கற்பித்தலும் மிகப்பரவலாக நடந்து வருகின்றன. 

ஆங்கிலம் ேபான்ற ெமாழிகளுக்கான இைணயம் வழி ெமாழி கற்பித்தல்/கற்றல் ெசயல்பாடுகள் மிகச்சிறப்பாக 

நைடெபற்று வருகின்றன. தமிைழப் ெபாறுத்த வைரயில் இைணயம் வழி தமிழ் கற்றல் அல்லது கற்பித்தல் அதன் 

ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் உள்ளது. ெசன்ைனயிலுள்ள தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் இைணயம் வழி தமிழ்கற்பிக்கத் 

தன்ைன ஆயத்தப்படுத்தி இைணயம் வழி அயல்நாடுகளில் தமிழ்க்கற்றைல வளர்த்தைலச் ெசய்து வருகின்றது. 

இைணயம்வழி தமிழ்க் கற்றைல வளர்க்கும் வழிமுைறகைள ஆயும் முன் உலகளாவிய அளவில் கணிவழி ெமாழி 

கற்றல்-கற்பித்தல் எவ்வாறு வளர்ச்சியுற்றது என்பைத அறிந்து ெகாள்வது கட்டாயம் ஆகின்றது. இவ்வைகயிலான 

அறிமுகம் இக்கட்டுைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அறிமுகம் (Introduction) 

இரண்டாம் ெமாழி கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் பல்லூடகத்தின் 

பயன்பாடு இரண்டாம் ெமாழி கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் கணினிைய 

அறிமுகம் ெசய்தன் மூலம் முக்கியத்துவம் அைடந்தது. பல்லூடகத்தின் 

அறிமுகம் கணிவழி ெமாழிக் கற்பித்தைல (CALT) குைறத்து, கணினி வழி 

ெமாழி கற்றைல (CALL) ஊக்குவித்தது. ெமாழி கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் 

ெமாழி ஆசிரியரின் பங்கு ஏறக்குைறய குைறக்கப்பட்டு இைணய வசதிகள் 
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ெகாண்ட கணினி ெமாழி ஆசிரியர்கைள இடம்ெபயர்த்தது. ெமாழிைய 

கற்றுக்ெகாள்வதில் இைணயத்தின் பங்கு, பாரம்பரிய ெமாழி அைற சார்ந்த 

ெமாழி ேபாதைனைய இைணய அடிப்பைடயிலான ெமாழி கற்றலாக 

மாற்றியது. 

இைணய அறிமுகத்திற்குப்பின் இைணயம் வழி கற்றலும் கற்பித்தலும் 

மிகப்பரவலாக நடந்து வருகின்றன. ஆங்கிலம் ேபான்ற ெமாழிகளுக்கான 

இைணயம் வழி ெமாழி கற்பித்தல்/கற்றல் ெசயல்பாடுகள் மிகச்சிறப்பாக 

நைடெபற்று வருகின்றன. தமிைழப் ெபாறுத்த வைரயில் இைணயம் வழி 

தமிழ் கற்றல் அல்லது கற்பித்தல் அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் உள்ளது. 

ெசன்ைனயிலுள்ள தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் இைணயம் வழி 

தமிழ்கற்பிக்கத் தன்ைன ஆயத்தப்படுத்தி இைணயம் வழி அயல்நாடுகளில் 

தமிழ்க்கற்றைல வளர்த்தைலச் ெசய்து வருகின்றது. இைணயம்வழி தமிழ்க் 

கற்றைல வளர்க்கும் வழிமுைறகைள ஆயும் முன் உலகளாவிய அளவில் 

கணிவழி ெமாழி-கற்றல்-கற்பித்தல் எவ்வாறு வளர்ச்சியுற்றது என்பைத 

அறிந்து ெகாள்வது கட்டாயம் ஆகின்றது. இவ்வைகயிலான அறிமுகம் 

இக்கட்டுைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

கணினிவழி ெமாழிகற்றல்  

கணினி வழி ெமாழிகற்றல் முப்பது ஆண்டுகளாக நைடெபற்றாலும் 

இதன் வளர்ச்சிைய ஓரளவுக்குச் சமரசம் ெசய்துெகாண்டு மூன்று 

வளர்ச்சிப்படிகளாகப் பகுக்கலாம்.  

1. நடத்ைதயியல் அடிப்பைடயிலான கணி வழி ெமாழிகற்றல்  

2. கருத்துப்பரிமாற்றம் அடிப்பைடயிலான கணி வழி ெமாழிகற்றல்  

3. ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்புபடுத்தப்பட்ட கணி வழி ெமாழிகற்றல்  
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ஒரு வளர்ச்சிப்படியின் ெதாடக்கம் அதற்கு முற்பட்ட 

வளர்ச்சிப்படியிலுள்ள ெசயல்முைறத் திட்டங்களுக்கும் ெநறிமுைறகளுக்கும் 

ஒரு முற்றுப்புள்ளி ைவத்துவிட்டு ெதாடங்கப்பட்டது என்று ெபாருள்படாது. 

மாறாகப் பைழயது புதியதிற்குள் உட்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்றுதான் 

ெபாருள்படும். மட்டுமன்றி ஒரு வளர்ச்சிப்படி திடீெரன்று முக்கியத்துவம் 

ெபறவில்ைல. எல்லாப் புதிய அறிமுகங்[கைளப் ேபால் ெமதுவாகவும் 

சீரின்றியும் முக்கியத்துவம் ெபற்றது.  

நடத்ைதயியல் அடிப்பைடயிலான கணினி வழி ெமாழிகற்றல்  

1950களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 1960 மற்றும் 1970களில் 

ெசயல்படுத்தப்பட்ட கணினிவழி ெமாழிகற்றலின் முதல் வளர்ச்சிப்படி 

அப்ேபாது அதிகாரம் ெசலுத்திய நடத்தைதயில் கற்றல் ேகாட்பாடுகைள 

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அைமந்தது. இந்த வளர்ச்சிப்படியின் 

ெசயல்முைறத்திட்டங்கள் மாணவர்கைள ஒரு ஒழுங்குமுைறக்கு உட்படுத்தி 

மீள்பயிற்சி தரல் (drill and practice) என்ற நிைலயில் அைமந்தது. (Drill and kill 

என்று ேகலியாக அைழக்கப்பட்டது.) ஒரு ஒழுங்குமுைறக்கு உட்படுத்தி 

மீள்பயிற்சி தரல் என்ற ெசயல்பாடு கணினிைய ஒரு பயிற்சியாளராகக் கருதும் 

மாதிரி அடிப்பைடயில் அைமந்தது. அதாவது கணினி மாணவர்களுக் 

கற்பித்தல் கருவிகைளக் ெகாண்டுெகாடுக்கும் வாகனமாகப் பயன்பட்டது. 

ஒரு ஒழுங்குமுைறக்கு உட்படுத்தி மீள்பயிற்சி தருவதன் பகுத்தறிவு 

அடிப்பைடயிலான காரணம் ேபாலியானது அல்ல. எனேவ தான் 

ஒழுங்குமுைறக்கு உட்படுத்தி மீள்பயிற்சி தரல்/ெபறல் இன்றும் 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்தப் பகுத்தறிவு அடிப்பைடயிலான 

காரணங்கைளக் பின்வருமாறு சுருக்கமாகப் பட்டியலிடலாம்.  
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1. ஒேரகற்றல் ெபாருளுக்கு திரும்பத்திரும்ப உட்படுத்துவது பயளுள்ளது 

மட்டுமல்ல ேதைவயானதும் கூட.  

2. ஒேர கற்றல்ெபாருைள மீண்டும் தருவதில் கணினிக்குச் சலிப்பு 

ஏற்படாது என்பேதாடு அது உடனடித் தீர்மானத்தற்கு அப்பாற்பட்ட 

மீள்பயிற்சிையயும் தர இயலும்  

3. கணினி மாணவர்கைள அவரவர் ேவகத்தில் ேபாகவிட்டு வகுப்ைபப் 

பிற ெசயல்பாடுகளில் ஈடுபட விட்டு தனிநபர் அடிப்பைடயில் இந்தக் 

கற்பித்தல் சாதனங்கைளத் அறிமுகப்படுத்துகிறது.  

இந்தக் கருத்துச்சாயல் அடிப்பைடயில் அச்சமயத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட ெமயின்பிேரம் கணினிவழி பல கற்பிக்கும் 

ஒழுங்குமுைறகள் உருவாக்கப்பட்;டன. இந்த ஒழுங்குமுைறகளில் 

ெசாற்ெறாைக, வாய்ெமாழிவழி மீள்பயிற்சி, சுருக்கமான இலக்கண 

விளக்கமும் மீள்பயிற்சியும், பல இைடேவைளகளில் ேதர்வுகள் என்பன 

அடங்கியிருந்தன.  

நடத்ைதயியல் அடிப்பைடயிலான கணினி வழி ெமாழிகற்றலின் 
குைறபாடுகள்  

1970களிலும் 1980இன் ெதாடக்கத்திலும் நடத்ைதயியல் 

அடிப்பைடயிலான கணினி வழி ெமாழிகற்றல் இரண்டு முக்கிய 

காரணங்களால் குைறயுள்ளதாகக் கருதப்பட்டது.  

1. முதலாவதாக ெமாழி கற்றலில் நடத்ைதயியல் அடிப்பைடயிலான 

அணுகுமுைற ேகாட்பாடு நிைலயிலும் ெமாழிகற்பித்தல் நிைலயிலும் 

ஒதுக்கப்பட்டது.  

2. இரண்டாவதாக ைமக்ேரா கணினியின் அறிமுகம் பல புதிய 

ெசயல்பாடுகைள உள்ேள வரவிட்டது.  
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கருத்துப் பரிமாற்ற அடிப்பைடயிலான கணி வழி ெமாழிகற்றல்  

கணி வழி ெமாழிகற்றலின் இரண்டாவது வளர்சிப்படி 1970 மற்றும் 

80களில் முக்கியத்துவம் அைடந்த கருத்துப்பரிமாற்ற அடிப்பைடயிலான 

அணுகுமுைற. இந்த அணுகுமுைறைய அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் முந்ைதய 

வளர்ச்சிப்படியின் ெசயல்திட்டங்களான வாய்ெமாழிப்பயிற்சியும் 

மீள்பயிற்சியும் உயர்ந்த மதிப்பீடு உைடய கருத்துப்பரிமாற்றத்ைத 

அனுமதிக்கவில்ைல என்று கருதினார்கள். இந்த அணுகுமுைறைய 

அறிமுகப்டுத்தியவர்களில் முக்கியமானவர்களில் ஒருவர் ஜாண் அண்டர்உட் 

என்பவராவார். இவர் 1984-இல் “Premises for Communicative CALL” எனபைதச் 

சிபாரிசு ெசய்தார்.  

கருத்துப்பரிமாற்ற அடிப்பைடயிலான கணி வழி ெமாழிகற்றலின் 
முக்கியமான பண்புகள்  

இம்முைற வடிவுகைளத் தருவைதவிட அவற்ைறப் பயன்படுத்துவதற்கு 

முக்கியத்துவம் தந்தது. இதில் இலக்கணம் ெவளிப்பைடயாகக்க 

கற்பிக்கப்படாமல் உட்பைடயாகக் கற்பிக்கப்பட்டது. இது மாணவர்கள் 

ஏற்கனேவ தயார்ெசய்துெகாண்ட ெமாழிையப்பயன்படுத்துவைத 

அனுமதிக்காமல் அவர்கைள தாங்களாகேவ புதியகூற்றுகைள உருவாக்கிப் 

பயன்படுத்த வழிவைக ெசய்தது. மாணவர்கள் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் 

தீர்மானமும் மதிப்பீடும் ெசய்து ஊக்கச்ெசய்திகளாேலா மணி ஓைசகளாேலா 

மின்விளக்கு மின்னச்ெசய்ேதா சன்மானம் தரப்படவில்ைல. மாணவர்கள் 

தவைற சுட்டிக்காட்டுவைத தவிர்த்தேதாடு அவர்களின் ேவறுபட்ட 

ெவளிப்பாட்டிற்கு உதவும் வைகயில் ெநகிழ்வு உைடயதாய் இருந்தது. 

இலக்கணம்கூறி ெமாழிெபயர்த்தல் என்ற நிைலயில் இல்லாமல் 

முழுவதுமாக இலக்குெமாழிையப் பயன்படுத்தியது மட்டுமன்றி கணிையப் 
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பயன்படுத்தும் ேபாதும் சரி பயன்படுத்தாத ேபாதும் சரி இலக்குெமாழிையப் 

பயன்படுத்தும் சூழைல உருவாக்கித்தந்தது. வான்ஸ் ஸ்டீவன்சன் என்பார் 

கணினி வழி கல்விகற்றல் பாடத்திட்டமும் ெசயல்பாடும் 

அகச்ெசயல்ேநாக்கத்தின் (intrinsic motivation) அடிப்பைடயில் அைமவதுடன் 

கணிக்கும் கற்பவருக்கும் இைடேய ஒன்றுக்ெகான்றான ெதாடர்ைப 

வளர்க்கேவண்டும் என்று கூறினார் (Stevens, 1889). இந்தக் கருத்துப்பரிமாற்ற 

அடிப்பைடயிலான ெமாழிகற்றல் வளர்ச்சிப்படியில் பல ெசயல்திட்டங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன.  

கணினி கற்பிப்பவர் மாதிரியாக  

முதலாவது திறைன வளர்க்கும் பயிற்சிக்காக பல வைகப்பட்ட 

ெசயல்திட்டங்கள் வாய்ெமாழிப்பயிற்சி மற்றும் மீள்பயிற்சி இல்லாத 

நிைலயில் தரப்பட்டன. இச்ெசயல்திட்டங்களின் எடுத்துக்காட்டாகப் 

படித்தல்திறைன வளர்த்தல், பனுவைலப்புரிந்து ெகாள்ளுதல் மற்றும் ெமாழி 

விைளயாட்டுகள் இவற்ைறக் கூறலாம். இந்தச் ெசயல்பாட்டிலும் கணினி 

‘சரியானவிைடெதரிபவர்’ என்ற நிைலயில் இருந்தது. எனேவ இது கணினி 

கற்பிப்பவர் மாதிரியாக இருப்பைதத் ெதாடரச்ெசய்யும் நிைலயில் 

அைமந்தது. ஆனால் முந்ைதய வாய்ெமாழிப்பயிற்சி மற்றும் மீள்பயிற்சித் 

திட்டத்திற்கு மாறாக சரியான விைடையக் கண்டுபிடிப்பது மாணவர்களின் 

ேதர்வுக்கும் கட்டுப்பாட்டிற்கும் ஒன்றுக்ெகான்றான ெதாடர்புக்கும் 

ஓரளவுக்கு விடப்பட்டது.  

கணினி ஊக்கியாக  

கணினி கற்பிப்பவராக மட்டுமன்றி கருத்துப்பரிமாற்றச் 

ெசயல்பாட்ைடத் தூண்டும் ஊக்கியாகவும் ெசயல்பட்டது. இதில் கணினிவழி 
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கற்றல் ேநாக்கம் மாணவர்கள் சரியான விைடகைளக் கண்டுபிடித்தல் என்று 

அைமயாமல் மாணவர்கைள விவாதிக்கவும் எழுதவும் திறனாய்வு 

அடிப்பைடயில் எண்ணவும் தூண்டுவதாக அைமந்தது. இந்த 

ேநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ெமான்ெபாருள்கள் பல ெவவ்ேவறு 

வைகப்பட்ட ெசயல்திட்டங்கைள உள்ளடக்கியிருந்தன, ஆனால் 

கற்பவருக்காக என்று குறிப்பிட்டு உருவாக்கப்படவில்ைல.  

கணினி ஒரு கருவியாக  

இந்தக் கணினிவழி கற்றலின் மூன்றாவது மாதிரியில் கணினி ஒரு 

கருவியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்தப் பங்களிப்பில் 

ெசயல்பாட்டுத்திட்டங்கள் ெமாழிகற்றல் ெபாருள்கள் தருவதாகமட்டும் 

அைமயாமல் கற்பருக்கு ெமாழிையப் புரிந்துெகாள்ளேவா பயன்படுத்தேவா 

அதிகாரம் தருவதாக அைமந்தது. கணினி ஒரு கருவியாக ெசால்லாளர், எழுத்து 

மற்றும் இலக்கணத்திருத்தி, ேமைஜக் கணினி ெவளியீட்டு ெசயல்திட்டங்கள் 

(desk-top publishing programs) மற்றும் ெசாற்ெறாகுதி விளக்கப்பட்டியல் 

(concordancers) இவற்ைற உள்ளடக்கியதாய் அைமந்தது.  

இந்த மூன்று மாதிரிகளின் ேவறுபாடு முைமயானதல்ல. திறைன 

வளர்க்கும் பயிற்சிச் ெசயல்திட்டங்கள் கருத்துப்பரிமாற்ற ஊக்கியாகவும் ஒரு 

மாணவர் ெசால்லாளரில் எழுதும் பத்தியாகவும் அைமயலாம். 

இம்மாதிரிப்பட்ட வாய்ெமாழிப்பயிற்சி மற்றும் மீள்பயிற்சி சார்ந்த 

ெசயல்பாடுகள் கூடுதலாக கருத்துப்பரிமாற்ற ெசயலுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. மாணவர்கள் இைணகளாகேவா குழுக்களாகேவா 

பிரிக்கப்பட்டு ேவைல தரப்பட்டதுடன் தங்கள் விைடகைள ஒப்பிடவும் 

விவாதிக்கவும் சந்தர்ப்பம் தரப்பட்டது.  
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நடத்ைதயியல் அடிப்பைடயிலான கணினிவழி ெமாழி கற்றலுக்கும் 

கருத்துப்பரிமாற்ற ெமாழி கற்றலுக்கும் உள்ள ேவறுபாடு எந்த 

ெமான்ெபாருள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று அைமயாமல் எவ்வாறு 

ெமன்ெபாருள் மாணவர்களாலும் ஆசிரியர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டது 

என்ற நிைலயில் அைமந்தது. இவ்வாறு கருத்துப்பரிமாற்ற அடிப்பைடயிலான 

கணினிவழி ெமாழி கற்றல் அதற்கு முந்ைதயைதவிட குறிப்பிடத்தக்க 

முன்ேனற்றம் உள்ளதாய் அைமந்தது.  

கருத்துப்பரிமாற்ற அடிப்பைடயிலான கணினிவழி ெமாழி கற்றலின் 

குைறபாடுகள்  

1980இன் இறுதியில் கல்வியாளர்கள் கருத்துப்பரிமாற்ற கணினிவழி 

ெமாழி கற்றலின் குைறபாடுகைள உணரத்ெதாடங்கினார்கள். 

மதிப்பீடுெசய்ேவார் கணிப்ெபாறி ஒரு வையைறக்கு உட்பட்டு 

ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்பில்லால் பயன்படுத்தப்படுவைதயும் 

முக்கியமானவற்றிற்கு ெபரிய பங்களிப்பு ெசய்யாமல் மிக குறுகிய 

விஷயங்களுக்ேக பங்களிப்பு ெசய்வைதயும் சுடிக்காட்டினார்கள்.  

பிரிவிைன ெசய்யப்பட்ட திறன்கைளயும் அைமப்புகைளயும் 

கற்பிப்பதில் திருப்தியைடயாத கல்வியாளர்கள் பலர் ஒருங்கிைணந்த 

வழியில் கற்றலுக்கு வைகெசய்யும் வழிகைள நாடத் ெதாடங்கினார்கள். 

ெவவ்ேவறு வைகயில் படும் கற்றல் ெசயல்பாட்ைட ஒருங்கிைணக்கும் 

மாதிரிைய உருவாக்குவதில் கவனம் ெசலுத்தினார்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக 

கணினிெதாழில் நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட முன்ேனற்றம் இதற்கு சந்தர்ப்பம் 

வகுத்துத் தந்தது. பர்சனல் கணினி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

ஒருங்கிைணந்த கணினிவழி கற்றலுக்கான முன்ேனற்றப்படிகள்  
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ஒருங்கிைணந்த கணினிவழி கற்றலுக்கான முன்ேனற்றப்படிகளாக 

பன்ேநாக்கு ஊடகம், உயர்ஊடகம் என்பனவற்ைற வரிைசப்படுத்தலாம். 

பன்ேநாக்கு ஊடகம் 

 ஒருங்கிைணந்த கணினிவழி கற்றல் இரு முக்கியமான ெதாழில்நுட்ப 

முன்ேனற்றங்கைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அைமந்தது.  

1. பன்ேநாக்கு ஊடகக் கணினிகள் (Multimedia computers)  

2. இைணயம் (internet)  

பன்ேனாக்கு ெதாழில் நுட்பம் ஒரு இயந்திரத்திேலேய பனுவல், 

வைரபடம், ஒலி, உயிரியக்கம், கட்புலக்காட்சி ேபான்ற பல ஊடகங்களுடன் 

ெதாடர்புெகாள்ள வசதிெசய்தது. பன்ேநாக்கு ஊடகம் உயர்ஊடகத்ைத 

உள்ளடக்கிய காரணத்தால் மிகச் சக்திவாய்ந்ததாய் அைமந்தது. பன்ேனாக்கு 

ஊடகத் திறன்கள்/வழிமுைறகள் எல்லாம் ஒன்று ேசர்க்கப்பட்டு 

குறிப்பாைனச் சுண்டி கற்பவர்கள் தங்கள்வழியில் மிதக்க/பவனிவர வைக 

ெசய்யப்பட்டது.  

உயர்ஊடகத்தின் நிைறகள் 

முதலாவதாக ேகட்டலும் காணலும் ஒருங்கிைணக்கப்பட்ட 

காரணத்தால் கற்றலுக்கான கூடுதல் அதிகாரபூர்வமான சூழல் 

உருவாக்கப்பட்டது. இரண்டாவதாக வாசிப்பது, எழுதுவது, ேபசுவது மற்றும் 

ேகட்பது என்பன ஒேர ெசயல்பாடாகத் ெதாடர்புபடுத்தப்பட்டதால் எல்லாத் 

திறன்கைளயும் எளிதில் ஒருங்கிைணக்க முடிந்தது. மூன்றாவதாக 

மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பிய ேவகத்தில் ேபாக இயலவில்ைல என்றாலும் 

தாங்கள் விரும்பிய வழிகளில் ேபாக, ெசயல்திட்டங்களின் பலபாகங்களில் 

முன்னுக்கும் பின்னுக்குமாகப் ேபாக, சில விஷயங்களில் கூடுதல் 
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கவனம்ெசலுத்த சிலவற்ைற முற்றிலுமாக விட்டுச்ெசல்ல வசதிதரப்பட்டதால் 

மாணவர்களால் தங்கள் கற்றைலக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. இறுதியாக 

இரண்டாவது நிைலயில்படும் ெமாழிவடிவத்திேலா ெமாழிகற்றல் 

ெசயல்திட்டத்திேலா கவனம் ெசலுத்தைல விட்டுவிடாமல் அேதசமயம் 

முதல்நிைலயில் படும் ெபாருளடக்கத்தில் கவனம் ெசலுத்த உயர்ஊடகத்தில் 

வசதிெசய்துதரப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக முக்கிய பாடங்கள் 

முன்னிடத்தில் இருந்தாலும் மாணவர்கள் பல் ேவறுபட்ட 

ெசயல்திட்டங்களில் ெதாடர்புெகாண்டு இலக்கண விளக்கங்கள், பயிற்சிகள், 

ெசாற்ெறாைகப் ெபாருள்கள், உச்சரிப்புச் ெசய்திகள், ேகள்விகளுக்கான 

விைடகள், கற்றலுக்கான ெபாருத்தமான திட்டத்ைதத் ெதரிவுெசய்ய 

ஊக்குவிக்கும் முன்ேனற்ற உதவிகள் இவற்ைறப் ெபற இயலும்.  

உயர் ஊடகத்தின் குைறபாடுகள்  

இருப்பினும் உயர்ஊடகத்தின் கற்றலுக்கான ெவளிப்பைடயான 

அனுகூலங்கள் உள்ள ெமன்ெபாருள்கள் ெபரிய ஒரு தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த 

இதுவைரத் தவறிவிட்டன. பன்ேநாக்கு ஊடகத்ைத பயன்படுத்திக் ெமாழி 

கற்றலில் பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. முதலாவது சிக்கல் உயர்திறம் உள்ள 

ெசயல்திட்டங்கள் இல்லாைம. ஆசிரியர்கள் சில ெமான்ெபாருள்கைளப் 

பயன்டுத்தி அவர்களுக்ெகன்று பன்ேநாக்கு ஊடகச் 

ெசயல்பாட்டுத்திட்டங்கைள உருவாக்க முயன்றாலும் அவர்களின் 

பயிற்சின்ைம காரணமாக இது சாத்தியப்படவில்ைல. வியாபாரரீதியில் 

உருவாக்கப்பட்டைவ வலிைமவாய்ந்த கற்றல் ெகாள்ைககைளப் பின்பற்றி 

தங்கள் ெசயல்திட்டங்கைள உருவாக்கவில்ைல. முக்கியமாக இன்ைறய 

கணினிச் ெசயல்பாடுகள் உண்ைமயிேலேய முற்றிலுமாக ஒருங்கிைணந்த 
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நிைலயில் இல்ைல. அதிர்ஷ்டவசமாக ெதாழில்நுட்ப முன்ேனற்றம் 

இைணயத்ைத அறிமுகப்படுத்தி மின்கருத்துப்பரிமாற்றத்திற்கு வைகெசய்து 

கணினிவழி கற்றலின் வளர்ச்சிக்கு உதவியது.  

ஒருங்கிைணந்த கணினிவழிக் கல்விக்கான முன்ேனற்றப்படிகள்  

இைணயத்தின் அறிமுகம் ெமாழிகற்ேபார்க்கும் ேபசுேவாருக்கும் 

கருத்துப்பரிமாற்றம் ெசய்ய இருபத்திநான்கு மணிேநர வசதிையச் ெசய்து 

ெகாடுத்துள்ளது. ஒருெவாருக்ெகாருவர் என்ற நிைலேயாடு நின்றுவிடாமல் 

ஒருவேராடு பலர், பலேராடு பலர் என்ற நிைலகளில் கருத்துப்பரிமாற்றம் 

நிகழ வழிெசய்தது. இைணயத் தளங்கைளப் பயன்படுத்தி தங்களுக்கு 

விருப்பப்பட்ட பனுவல்கைளத் ேதர்வுெசய்து பலேராடும் ெதாடர்புெகாண்டு 

கற்க வசதி ெசய்து ெகாடுத்தது. கற்றல் ஒரு பாரமாக அைமயாமல் ஒரு 

ெபாழுதுேபாக்காக மாற வைகெசய்தது. மாணவர்கள் மின்அஞ்சல் வழி 

கருத்துக்கைளப் பரிமாறிக்ெகாண்டு தங்கள் எழுத்துத்திறைன 

வளர்துக்ெகாள்ள முடிந்தது. இைணயம் வழி கருத்துப்பரிமாற்றம் ெசய்யவும் 

ேபசும் திறைன வளர்கவும் உதவியது. இவ்வாறு கணினிவழி கற்றலில் 

இைணயத்தின் பங்ைகப் பட்டியலிட்டுக் ெகாண்ேட ெசல்லலாம்.  

முடிவுைர  

கணினிசார் ெமாழிகற்றலின் வரலாறு கணினி உதவிசார்ந்த ெமாழி 

கற்பித்தலுக்குக் கணினி பலவைகயான பயன்பாடுகளுடன் 

ெசயல்படவியலும் எனக் காட்டுகின்றது. அது ெமாழிப் பயிற்சியும் திறன் 

பயிற்சியும் தரும் ஒரு பயிற்சியாளராகச் ெசயல்படவியலும். விவாதத்திற்கும் 

கருத்துப்பரிமாற்றத் ெதாடர்புக்கும் ஊக்கியாகச் ெசயல்படவியலும். 

எழுதுவதற்கும் ஆராய்சிக்கும் கருவியாகச் ெசயல்படவியலும்.  
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இன்ைறய உலகத்தில் நாட்டுப்புற மருத்துவம் என்பது அழிந்து வரும் நிைலயில் ஒரு புத்துணர்ச்சி வழக்கும் 

முைறயில் இைணயதலத்தில் மூலமாக மருந்துவ பதிவுகள் மிகவும் பயன் உள்ள நிைலயில் என்றும் நின்று நிைலப் 

ெபற்றுள்ளது. இன்ைறய ெகாரானா காலகாட்டத்தில் இைணயத்தின் மூலம் நாட்டுப்புற மருத்துவம் மக்களுக்கு 

நன்ைமபயக்கும் வைகயில் பலன் அளிக்கும் நிைலயில் சிறப்பாக ெசயல்பாட்டு வருவது இைணயத்தில் மருத்துவம் 

என்பது இவ்வாய்வு கட்ைரயின் வழி முைறயாகும். 

வயிற்று  ெபாருமல் (https://www.femina.in>tamil), இருமல் (https://patient.info)>  சளி (https://ta.vikaspedia.in), மூலம் 

(https://handehospita.org)>  கால் வீக்கம் (https://m.dinamalar.com)>  கண்ணு வலி (https://tamil.boldsky.com), மஞ்சள் காமாைல 

(https://www.vikatan.com), மூக்குவலி (https://www.vondt.net), காது வலி (https://www.myupchar.com), வயிற்று வலி 

(https://tamil.asianetnews.com), தைலவலி (https://www.aboutkidsHealth.ca), ைக வலி  (https://www.vondt.net), கழுத்து வலி 

(https://tamil.news18), முதுகு வலி (https://ta.m.wikipedia.org), பாத வலி (https://www.maalaimalar.com), ெபாடுகு 

ெதால்ைல(https://tamil.samayam.com), உடம்பு வலி ((https://zha.co.in), முகப்பருப் ேபாக்க (https://www.yogaatral.com), பல் 

வலி (https://www.pothunalam.com), மறதிேநாய் (https://www.rcpsych.ac.uk), அரிப்பு ஏற்படுவது (https://www.hindutamil.in), 

ெநஞ்சு எரிச்சல் (https://www.toptamilnews.com), ெகாழுப்பு கட்டி (https://www.seithipunal.com),  உதடு ெவடிப்பு 

(https://tamil.boldsky.com), விரல் நகங்களில் ெவள்ைள புள்ளிகள் (https://toowa.ru.com),  ெகாேரானா (https://www.bbc.com)  

என்னும் இைணயத்தின் வழி ேநாய்காண காரணம், ேநாய்காண தீர்வுகைள அறிந்து பயன் ெபறும் வைகயில் 

இவ்வாய்வு கட்டுைர அைமந்துள்ளன. 

இன்ைறய சூழலில் இைணயத்தின் மூலம் ைகேமல் பயன் அளிக்கும் வைகயில் ைகயில் ைவத்து பயன் 

ெபறும் நிைலயில் அைமந்துள்ளன. இந்த இைணய மருத்துவ முைறகள் குழந்ைதகள் முதல் முதியவர்கள் வைரயில் 

அைனவருக்கும் உதவும் மருத்துவம் முைறகள் ஆகும். இம் மருந்தினால் உடலுக்கு எவ்வித பக்க விைளவும் 

ஏற்படாது வைகயில் அைமந்துள்ளன. அன்று ஆணிேவர் ேபால் ேவரூரின்றி மருத்துவ முைறகள். இன்று ஆலமரம் 

ேபால் இைணயத்தில் வளர்ந்துள்ளன. 
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முன்னுைர 

இன்ைறய உலகத்தில் நாட்டுப்புற மருத்துவம் என்பது அழிந்து வரும் 

நிைலயில் ஒரு புத்துணர்வு வழங்கும் முைறயில் இைணயதளத்தின் மூலமாக 

மருத்துவ பதிவுகள் மிகவும் பயன் உள்ள வைகயில்  நிைலப்ெபற்றுள்ளது. 

இன்ைறய ெகாேரானா காலகாட்டத்தில் இைணயத்தில் நாட்டுப்புற 

மருத்துவம் மக்களுக்கு நலம் பயக்கும் வைகயில் பலனளிக்கும் நிைலயில் 

சிறப்பாக ெசயல்பட்டு வருகிறது என்பைத இவ்வாய்வுக் கட்டுைர 

ஆராய்கிறது..   

தைலவலி  

தைலவலி : இன்று சிறியவர் முதல் ெபரியவர்கள் வைர அைனத்து 

வயதினருக்கும்  வரக்கூடிய ஒரு ேநாய் ஆகும். இந்ேநாய்க்கு நமது கிராமப்புற, 

நகர்ப்புற மக்கள் அைனவரும் பயன் ெபறும் வைகயில் இைணயத்தின் 

வழியாக எளிதில் வீட்டில் உள்ள மருந்துவப் ெபாருட்கைள ெகாண்டு மருந்து 

தயாரிக்கிலாம். 

   இதில் 11 விதமான தைலவலிகள் உள்ளன.  அைவ குைறந்த தைலவலி, 

தீவிர தைலவலி என்று பாகுபாடின்றி  தைலவலி எப்படி ஏற்பட்டாலும் அது 

அதிக அசவுகரியத்ைதயும் பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த தைலவலி 

காரணமாக ெபரும்பாலும் குமட்டல், வாந்தி ேபான்ற பிரச்சிைனகைள 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

தைலவலி தீர்ப்பாதற்க்கான மருந்து 

   இஞ்சி ஒற்ைற தைலவலிைய சரி ெசய்ய உதவுகின்றது. 

   புதினா எண்ெணைய, ெநற்றி மற்றும் தைலயில் நன்றாக 

ேதய்த்துக்ெகாண்டால் தைலவலி      சரியாகி விடுகின்றன.   
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காது ேநாய்கள்  

   ஒருதுண்டுச் சக்ைகத் ேதால்நீக்கிக் கால் லிட்டர் நீரில் ேபாட்டுப் 

பாதியாகக் காய்ச்சிப்  பால், சர்க்கைர ேசர்த்துக் காைல, மாைல சாப்பிட்டு வரக் 

குத்தல் தீரும். 

 எலுமிச்சம் பழச்சாறு நான்கு துளிகள் காதில் விட்டு வரக் காதுவலி தீரும். 

   பிரண்ைடச்சாறு ஓரிரு துளி காதில் விட்டு வர சீழ்ப்பிடித்தல் தீரும். 

வயிற்றுப் ெபாருமல் 

   புதினா துைவயல் வயிற்றுக் ேகாளர்றுகளுக்கு நல்ல மருந்தாகும். 

   ஏலக்காய் ெபாடி ேதனில் ஒரு நாைளக்கு மூன்று ேவைள சாப்பிட்டு வர 

வயிற்றுவலி, வயிற்று ெபாருமல், அஜீரணம் குணமாகும்.  

இருமல் சளி 

   ஆடாேதாைட இைல பாதி எடுத்து ெவதுெவதுப்பான ெவந்நீரில் 

சுத்தம் ெசய்து இடித்து அதன் சாைற பிழிந்து எடுத்து;. மூன்று துளித்ேதனில் 

மூன்று துளி இந்த சாைற விட்டு நன்றாக தடவி விடவும். இது சளிைய முறித்து 

தீவிரத்ைதத் தடுக்கும். இருமல் மட்டுப்படும். தினமும் மூன்று ேவைள 

ெகாடுத்தால் ேபாதுமானது ஆகும். 

   கல்யாண முருங்ைக இைலைய ெகாண்டு வந்து ெவந்நீரில் அலசி 

இடித்து அதன் சாைற எடுக்கவும். இைதயும் மூன்று துளி ேதேனாடு மூன்று 

துளி சாறு கலந்து ெகாடுத்தால் சளிேயாடு உள்ளிருக்கும் கிருமிையயும் 

ெவளிேயற்றும், இருமலுக்கும் நல்லது.    

மூலம்  

    இந்ேநாய் பிரச்சைனயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 100 கிராம் 

ேவகைவத்த கருைணக்கிழங்கு ஒரு ஸ்பூன் ேவகைவத்த ெவந்தயம் மற்றும் 
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இரண்டு அல்லது மூன்று ஸ்பூன் விளக்ெகண்ெணய் ஆகியவற்ைற ஒரு 

சுத்தமான கிண்ணத்தில் ேசர்த்து நன்றாக மசித்து ெகாள்ளுங்கள். இந்த 

கலைவைய இரவு உறங்குவதற்கு முன் தயார் ெசய்து சாப்பிட்டு வர ெவகு 

சீக்கிரம் இந்த மூலேநாய் குணமாகும். 

   பசைலக்கீைர, சுக்காங்கீைர, மீன், பீன்ஸ், ெவண்ைடக்காய், 

அவைரக்காய் ஆகிய உணவுப்ெபாருட்கள் மூலேநாய்க்கு சிறந்த உணவாகும். 

கால் வீக்கம்  

   ெவதுெவதுப்பான நீரில் ஒரு சிட்டிைக கல்லுப்பு கலந்து காைல 

ஊறைவத்தால் வீக்கம் நீடித்தால் வீக்கம் மற்றும் வலி குைறயும். 

   காயம் காரணமாக கணுக்கால் மற்றும் பாதத்தில் ஏற்படும் வீக்கத்திற்கு 

ஐஸ் ேபக் ைவத்தால் சரியாகிவிடும். 

கண் வலி 

   கண் வலி உள்ளவர்கள் இரண்டு ைக பிடி அளவு புளியம்பூைவ பறித்து 

அைத நீர் விட்டு நன்கு அைரத்து கண்கைள சுற்றி பற்று ேபாடேவண்டும். 

இப்படி ெசய்வதன் மூலம் கண் வலி குணமாகும். அேதாடு கண்கள் 

சிவந்திருந்தால் அதுவும் குைறயும். 

   சிலருக்கு கண்களில் அடிக்கடி அல்லது ெதாடர்ந்து நீர் வடிதல் 

பிரச்சைன இருக்கும். அது ேபான்ற பிரச்சைன உள்ளவர்கள் இஞ்சி, ெவள்ளம், 

மிளகு மற்றும் ேவைளக்கீைர ஆகியவற்ைற சம அளவு எடுத்துக்ெகாண்டு 

சிறிது நீர் விட்டு நன்கு அைரத்து அதிகாைலயில் ெவறும் வயிற்றில் 15 கிராம் 

அளவிற்கு சாப்பிடடு;. அைத ெதாடர்ந்து ெசய்வதன் மூலம் சில நாட்களில் 

கண்ணில் நீர் வடிதல் பிரச்சைன சரியாகும். 

மஞ்சள் காமாைல  
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   கீழாெநல்லி ஒரு ைகப்பிடி, சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இரண்ைடயும் 

நீர்விட்டு அைரத்து கஷாயம் ெசய்து காைல,மாைல இரு ேவைளயும் 

ெகாடுத்து வந்தால் பித்தம் தணிந்து, காமாைல ேநாய்த்ெதாற்று கிருமிகள் 

அழிந்துவிடும்.  

   கீழாெநல்லி, சுக்கு, மிளகு, சீரகம், ேசாம்பு, மஞ்சள் இவற்ைற சம அளவு 

எடுத்து தண்ணீரில் ெகாதிக்க ைவத்து, சர்க்கைர கலந்து 4 மணி ேநரத்திற்கு ஒரு 

முைற அருந்தி வந்தால் ெமல்ல ெமல்ல முழுைமயாக குணமைடயும். 

மூக்குவலி 

    ைசனஸ் ெதாந்தரவு உைடயவர்கள் தினமும் ஆவிபிடித்தால் 

சரியாகவிடும். 

   மாதுளம்பூ சாறு, அருகம்புல் சாறு இைவகைள கலந்து ஒரு டம்ளர் 

அளவு தினமும் இருேவைள அருந்தி வர மூக்கிலுpருந்;து இரத்தம் வடிவது 

நிற்கும். 

காது வலி 

    துளசி இைலைய சிறிதளவு பறித்து நசுக்கி அதன் சாைற மட்டும் 

தனியாக வடிகட்டி எடுத்து அைத இரண்டு ெசாட்டுகள்; காதில் விட்டால் காது 

வலி சரியாகிவிடும். 

   காதுகளில் ஏற்படும் வலிகைள குணப்படுத்த ெவற்றிைலையப் 

பயன்படுத்தலாம். ெவற்றிைலையச் சாறுப் பிழிந்து ஒரு சில ெசாட்டுகைள 

வலியுள்ள காதுகளில் விட்டால் காது வலி குைறயும். 

வயிற்று வலி 

     மாதுளம் பழத்ேதாைல நன்கு காய ைவத்து எடுத்துக் ெகாள்ளவும். 

புpன்னர் இரவு மாதுைளத் ேதாைல தண்ணீரில் ஊற ைவக்க ேவண்டும். காைல 
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அந்தத் தண்ணீைர வடிகட்டி குடிக்க ேவண்டும். அப்படி ெசய்தால் வயிறு வலி 

உடேன குணமாகும். ஆண் ெபண் ஆகிய இருவருேம இந்த குடிநீைரக் 

குடிக்கலாம். 

   ஒரு டம்ளர் தண்ணீைர நன்கு ெகாதிக்க ைவக்க ேவண்டும். அத்துடன் 

இரண்டு ஸ்பூன் ேதன் கலந்து குடித்து வந்தால் வயிறு வலி குணமாகும். 

தைலவலி 

   இஞ்சி ஒற்ைற தைலவலிைய சரிெசய்ய உதவுகிறது. 

   புதினா எண்ெணைய, ெநற்றி மற்றும் தைலயில் நன்றாக ேதய்த்துக் 

ெகாண்டால் தைலவலிக்கு அது சிறந்த வலி நிவாரணியாக இருக்கும். 

ைக வலி  

   ேவலி பருத்திச் சாறு, சுண்ணாம்பு கலந்து ைக வலியுள்ள  இடததில் 

தடவ வலி குைறயும். 

   சீந்தில் ெகாடி இைலகைளப் பாலுடன் கலந்து வர ைக வலி குைறயும் 

கழுத்து வலி  

    ஒரு சிறிய டவலில் ஐஸ் கட்டிைய சுற்றி ைவத்து கழுத்தில் வலி 

இருக்கும் இடத்தில் 2 நிமிடம் ஒத்தடம் ெகாடுத்து வந்தால் கழுத்து வலி 

குணமாகும். 

  கழுத்து வலி நீங்க நல்ெலண்ைணயில் ெநாச்சி இைலைய ேசர்த்து 

நன்றாக காய்ச்சி தைலயில் அைரமணி  ேநரம் ஊறைவத்து அதன் பிறகு 

ெவந்நீரில் குளித்து வர கழுத்து வலி நீங்கும். 

 

 

முதுகு வலி  
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    விளக்ெகண்ைணைய சிறிது சூடுபடுத்தி பாதிக்கப்பட்ட முதுகுpல் 

தடவ குணமாகும். 

   பூண்டு ஐந்து பல்கைள எடுத்து ஐம்பது மில்லி நல்ெலண்ைணயில் 

இட்டு, காய்ச்சி ஆற ைவத்து, இளம் சூட்டில், பாதிக்கப்பட்ட வலியுள்ள 

இடங்களில் தடவலாம். 

 

பாத வலி 

   ெநாச்சி இைல மற்றும் வாத முடக்கி இைல ஆகியவற்ைற சம அளவு 

எடுத்து ெகாண்டு, ஒரு வாணலியில் விளக்ெகண்ெணய் ஊற்றி இந்த 

இைலைய ேபாட்டு வதக்கி ைவத்தால் பாத வலி குைறயும். 

   கால்களில் ஷாக்ஸ் அணிந்து நடக்க ேவண்டும். இதனால் குளிரில் 

பாதமும் நரம்புகளும் பாதிக்காமல் இருக்கும்.   

ெபாடுகு ெதால்ைல 

   முதல் நாள் சாதம் வடித்த கஞ்சிைய எடுத்து ைவத்து, மறுநாள் அைத 

தைலயில் ேதய்த்து குளித்தால், ெபாடுகு நீங்கும். 

   ேதாங்காய் பால் எடுத்த பின் ைகைய தைலயில் நன்றாகத் ேதய்த்து, 

சிறிது ேநரம் கழித்து மிதமான நீரில் தைலைய அலசினால் ெபாடுகு மைறந்து 

விடும்.  

உடம்பு வலி  

வாதநாராயணன் இைலையப் ேபாட்டு தண்ணீரில் ெகாதிக்க ைவத்து 

குளிக்க உடல்வலி குைறயும் 

உடல் வலி அதிகமாக இருப்பவர்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் அதிகமாக 

இருப்பவர்கள், ெசரி ஜீைஸ பருகலாம். இது சைதகளில் உண்டாகும் வலிைய 
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குைறக்கிறது. இது ஓட்டபந்தய வீரர்களுக்கும், உடற்பயிற்சி ெசய்து 

உடல்வலியால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு மிகச்சிறந்தது.   

முகப்பருப் ேபாக்க 

   எலுமிச்ைச சாற்றில் உள்ள சிட்ரிக் அமிலம், சருமத்தில் உள்ள 

எண்ெணய் பைசையக் கட்டுப்படுத்தி, பருக்கள் வராமல் ெசய்யும். அதற்கு 

எலுமிச்ைச சாற்றிைன பருக்கள் மீது தடவி உலர்ந்ததும் குளிர்ந்த நீரில் கழுவ 

ேவண்டும். 

ஆப்பிள் சீடர் வினிகரில் உள்ள அல்கைலன் தன்ைம, முகப்பருைவப் 

ேபாக்க உதவும் அதற்கு ஆப்பிள் சீடர் வினிகைர நீரில் சரிசம அளவில் கலந்து 

ெகாண்டு பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் தடவி 1 நிமிடம் ஊற ைவத்து கழுவ 

ேவண்டும். இச்ெசயலால் பருக்கள் மைறவேதாடு, பருக்களால் ஏற்படும் 

தழும்புகளும் நீங்கும்.  

பல் வலி 

பல் வலிக்கு கிராம்பு ைதலம் சிறப்பான மூலிைக மருந்துகளில் ஒன்றாக 

கருதப்படுகிறது. கிராம்பு ைதலத்துடன் ஒரு சிட்டிைக மிளகு தூள் கலந்து, 

பல்லின் பரித்க்கப்பட்ட பகுதியின் ேமல் ைவக்கேவண்டும். 

   கடுகு எண்ெணய், பல் வலிைய குைறக்க மற்ெறாரு இயற்ைகயான 

நிவாரணி கடுகு எண்ைணயுடன் ஒரு சட்டிைக உப்பு கலந்து பாதிக்கப்பட்ட 

ஈறுகளின் ேமல் தடவ ேவண்டும். 

மறதிேநாய் 

வல்லாைர, அதிமதுரம், மண்டுக பரணி, சங்குபூ, ெகாட்டம், திப்பிலி, 

அவண்தாமைர, வசம்பு, கல்யாணப்பூசணிச்சாறு, ெநய், சிற்றமிர்து, பால், தயிர், 

தியானம், மந்திரம், தைலக்கு எண்ெணய் ேதய்த்துக்குளித்தல் ேபான்றைவ 
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ஆயுர்ேவதத்தில் நிைனவாற்றைலப் ெபருக்கும் மருந்துகள்  நிைனவாற்றல் 

ஆகும். 

பத்து பாதாம் பருப்ைப ஊைறைவத்து இரவு சாப்பிட ேவண்டும். மறதி 

மைறயும். 

 

அரிப்பு  

துளசி இைலகைள நீர் விட்டு அைரத்து ேபஸ்ட் ஆக்கி ைவக்கவும். இைத 

பாதிக்கப்பட்ட சருமத்தில் தடவி விடவும். ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து 

சருமத்ைத குளிர்ந்த நீரில் கழுவி எடுக்கவும். இதற்கு மாற்றாக துளசி 

இைலகைள நீரில் ேசர்த்து ெகாதிக்க ைவத்து சருமம் பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் 

காட்டைன நைனத்து ஒற்றி எடுக்கலாம். இைவ உலர உலர மீ;ண்டும் மீண்டும் 

ைவத்து சருமத்தில் ேதய்ப்பதன் மூலம் சரும அரிப்பு குைறயக்கூடும். 

ேதங்காெயண்ெணய் சருமத்துக்கு நன்ைம ெசய்ய கூடியது. அது அரிப்பு 

ேபான்று நைமச்சலுக்கும்  இைவ மிகவும் பயனளிக்க ெசய்யும். தினமும் 

ெவதுெவதுப்பான நீரில் குளித்த உடன் உடைல துைடத்து உலர விட்டு உடல் 

முழுவதும் ேதங்காெயண்ெணய் தடவி விட ேவண்டும். தினசரி இைத ெசய்து 

வந்தால் நாளைடவில் சரும அரிப்பு சரியாக கூடும். 

ெநஞ்சு எரிச்சல் 

நமக்கு ெநஞ்ெசரிச்சல் ஏற்பட்டால் கண்ட டானிக்குகைள குடிக்க 

ேவண்டியதில்ைல. மாறாக நீரில் இரண்டு ஏலக்காைய கசக்கி ேபாட்டு ஐந்து 

நிமிடம் ெகாதிக்க விட்ட பின்னர் இந்த நீைர குடிக்கவும். இவ்வாறு ெசய்து 

வந்தால் உடனடியாக ெநஞ்ெசரிச்சைல குணப்படுத்தி விடலாம். 



 

31 
 

   மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் ெகாண்ட மூலிைககளில் துளசி 

முதன்ைமயான இடத்தில் உள்ளது. ெநஞ்ெசரிச்சலால அவதிப்படுேவாருக்கு 

இது அருைமயாக உதவும். ஆறு துளசி இைலகைள ெமன்றால் ெநஞ்ெசரிசிசல் 

பறந்து ேபாய் விடும். ேமலும், இைவ வயிற்றில் உண்டாக கூடிய வாயுக்கைள 

தடுத்து வயிற்று பகுதியில் எரிச்சல் ஏற்படாதவாறு காத்து ெகாள்கிறது. 

ெகாழுப்புக் கட்டி 

ஆரஞ்சு பழத்தில் ஏராளமான ைவட்டமின்கள் நிைறந்துள்ளது. ேமலும் 

இவற்றில் உள்ள அமிலத்தன்ைம, உடலில் ேசரும் ேதைவயற்ற 

ெகாழுப்புகைள கைரக்க பயன்படுகின்றது. எனேவ ெகாழுப்புக் கட்டிகள் 

கைரய தினமும் ஆரஞ்சுப் பழத்ைத அதிகளவு உட்ெகாள்ளவும். குறிப்பாக 

விைத உள்ள ஆரஞ்சு பழங்கைள மட்டுேம உண்ண ேவண்டும். 

ஒரு பருத்தித் துணியில் சிறிது கல்லுப்ைப ேபாட்டு முடிந்து ெகாண்டு 

நல்ெலண்ெணய் அல்லது விளக்ெகண்ெணயில் அந்த முடிப்ைப ேதாய்ந்து, 

ஒரு ேதாைசக்கல்லில் சூேடற்றி அதில் இந்த முடிப்ைப ைவத்து தாங்கும் 

அளவுக்கு சூேடற்றி ெகாழுப்பு கட்டிகளின் மீது ஓத்தடம் ெகாடுத்து வர 

ேவண்டும். 

உதடு ெவடிப்பு 

தினமும் காைல மாைல இருேவைள பசும்பாலின் பாேலட்ைட 

உதடுகளின் மீது தடவ ேவண்டும். ேமலும் கரும்பின் இைலகைளச் சுட்டு 

சாம்பலாக்கி அதனுடன் பசுமாட்டின் ெவண்ைணையக் குைழத்து தடவ உதடு 

ெவடிப்பு நீங்கும். 

 ெநல்லிக்காய்ச் சாற்ைற அதன் சம அளவு ேதனுடன் கலந்து தடவிவர 

நல்ல பலன் ெதரியும். ேகரட் சாறு, கிளசரின், பசும்பாலாைட ஆகிய 
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மூன்ைறயும் கலந்து தடவ ேவண்டும். இதன் மூலம் உதடு ெவடிப்பு 

குணமாகும். 

ெகாேரானா 

கபசுர குடிநீர் ெபாடி, ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து, ஒரு டம்பர் தண்ணீரில் 

கலந்து, 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் ெகாதிக்க ைவக்க ேவண்டும். பின்னர் கால் 

டம்ளராக வற்றியப்பின் அதைன, வடிகட்டி குழந்ைதகள் 30 மி.லி., 

ெபரியவர்கள், 60 மி.லி., அளவு காைல ஒரு ேவைளயில் அருந்த ேவண்டும். 

நாட்டு ெநல்லிக்காய் 50 மி.லி., துளசி 50 மி.லி., எலுமிச்ைச 5 மி.லி., இஞ்சி 

10 மி.லி., மஞ்சள் கால் ஸ்பூன், தண்ணீர் 150 மி;லி., ஆகிய அளவில் எடுத்து 

இயற்ைக பானம் தயாரித்து, குடிக்கலாம்.   

முடிவுைர 

இவ்வாறாக நமக்கு ேதைவயான அைனத்து மூலிைகப் ெபாருட்;கள் 

மற்றும் நாட்டுப்புற மருத்துவம் சார்ந்த  மருத்துவ குறிப்புகள் ேபான்ற எல்லா 

ெசய்திகைளயும் இன்று இைணயம் வழியாக நமக்குக் கிைடக்கிறது. அைவ 

கிைடத்தேதாடு மட்டுமல்லாமல் அதன் நன்ைம தீைமகைளயும் 

எடுத்துைரப்பேதாடு இைணயம் மருத்துவத்திலும் நம்ைம வழிநடத்துகிறது. 

இவ்வாறு மக்கள் தங்கள் வாழ்வில் பயன்ெபற்று அனுபவத்தில் கூறிய 

ெசய்திகைள இக்கட்டுைர ஆராய்ந்து ெவளிப்படுத்துகிறது. 
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ேமல்நிைலப் பள்ளி ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி வழி கட்டகம் 

மூலம் கற்றல் கற்பித்தலால் ஏற்படும் பயனுறுதி 

முைனவர் இரா.முத்ைதயன்  
உதவிப் ேபராசிரியர்   
drmuthaiyantamiluniv@gmail.com 

ர. கபீர்     
முைனவர்பட்ட ஆய்வு மாணவர் 
கல்வியியல் மற்றும் ேமலாண்ைமயியல் துைற   
தஞ்சாவூர்-10. 
kabeer3515@gmail.com 
 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

ேமல்நிைல இரண்டாமாண்டு ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி வழி கட்டகம் மூலம் கற்றல் கற்பித்தலில் 

ஏற்படும் பயனுறுதிைய கண்டறிதைல ேநாக்கமாக ெகாண்டு ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. ஒற்ைறக்குழு 

பரிேசாதைனமுைற மூலம்  ேமற்ெகாள்ளப் பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ேசாழன் பதிமன் பள்ளியில் 

ேமல்நிைல இரண்டாமாண்டு பயிலும் ஐம்பது மாணவர்கைள மாதிரிக்கூறாக ெகாண்டு இவ்வாய்வு 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. முன்ேதர்வு-பயிற்சி-பின்ேதர்வு என்ற முைறயில் ஆய்வு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. சராசரி, 

திட்டவிலக்கம், ‘t’-ேசாதைன மற்றும் F-ேசாதைனகைளக் ெகாண்டு கருதுேகாள்கள் ேசாதிக்கப்பட்டது. இவ்வாய்வின் 

முடிவுகளாக பாலினம், குடும்பவைக மற்றும் ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகுதி ேபான்ற மாறிகளின் சராசரி ேவறுபாடு 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இல்ைல. தனியாக மாணவர்கைளவிட குழுவாக படிக்கும் மாவர்களிடம் கற்றல் அைடவு 

அதிகமாக காணப்படுகிறது எனத் ெதரியவருகிறது. 

முக்கிய வார்த்ைதகள்: 

கணினிவழிக் கட்டகம், ஒற்ைறகுழு பரிேசாதைன, பயனுறுதி.  

முன்னுைர 

இவ்வாய்வு கட்டுைரயானது ேமல்நிைலப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 

கற்பிக்கப்படும் ேவதியியல் பாடத்தில் ஒரு பகுதியான அணு அைமப்பு 

கணினி வழி கட்டகம் மூலமாக கற்பித்தலால் ஏற்படும் பயனுறுதிைய 

கண்டறிய முற்படுகிறது. ேமலும் இவ்வாறு கண்டறிந்து அறிவிப்பதால் 
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மாணவர்களுக்கு தாேனகற்றல் கருவியாக கணினி வழிகட்டகம் கிைடக்கிறது. 

ேமலும் அைனத்து மாணவர்களிடேய ேவதியியல் பாடத்தில் சிறந்த கற்றல் 

அைடைவ ஏற்படுத்துகிறது. எனேவ, இந்த ஆய்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

அைமகிறது.  

கணினி வழி கட்டகம் 

கணினி வழி கட்டகம் என்பது மாணவர்கள் ைமயக்கற்பித்தல் முைறயில் 

சமீபகால முயற்சிகளில் ஒன்றாகும். இதில் பாடப்பகுதிகள் சிறிய 

பகுதிகளாக்கப்பட்டு கற்க எளிைம படுத்தப்பட்ட ஒரு புதிய முைறயாகும் 

கணினி வழி கட்டகம் என்பது கடினமான பாடக்கருத்ைத தைலப்பு, அலகு, 

உபஅலகு, விளக்கம், அட்டவைண, எடுத்துக்காட்டுகள், ஒருங்கிைணத்தல், 

ெதாடர்புைடய விளக்கம், ேமலும் கற்க வாய்ப்புகள், விைரவு குறியீடுகள் 

மற்றும் ெதாடர்புைடய பாடங்கள் ேபான்றைவகைள உள்ளடக்கிய 

கட்டைமக்கப்பட்ட பாடப்குதியாகும். இதில் பாடக்கருத்துகளுக்கு 

ஏற்புைடய பகுதிகைள ெகாண்டு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ேமலும் இைவ தனி 

தனி பகுதிகளாக ேகாடிட்டு பிரித்துக் காட்டப்படுகிறது. 

ஆய்வுத் தைலப்பு 

ேமல்நிைலப் பள்ளியில் அறிவியல், கணிதம், கணினி மற்றும் சில 

பாடப்பிரிவுகளில் கற்பிக்கப்படும் ேவதியியல் பாடத்தின் கற்றல் அைடைவ 

அதிகரிக்கும் ேநாக்கத்துடன் கீழ்கண்ட தைலப்பு ஆய்வு தைலப்பில் ஆய்வு 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. “ேமல்நிைலப் பள்ளி ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி 

வழி கட்டகம் மூலம் கற்றல் கற்பித்தலால் ஏற்படும் பயனுறுதி”. 

ஆய்வின் ேநாக்கம் 
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1.  ேமல்நிைலப்பள்ளி இரண்டாமாண்டு ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி 

வழி கட்டகம் மூலம் கற்பித்தலால் ஏற்படும் கற்றல் அைடவின் 

பயனுறுதிைய அறிதல். 

2. ேமல்நிைலப்பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் பின்ேதர்வு 

அைடவின் சராசரி ேவறுபாட்டின் முக்கியத்துவத்ைத மாணவர்களின் 

பாலினம், குடும்பவைக, படிக்கும் பழக்கம் மற்றும் ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி ேபான்ற மாறிகளின் அடிப்பைடயில் கண்டறிதல். 

ஆய்வின் கருதுேகாள்கள் 

1. ேமல்நிைலப்பள்ளி இரண்டாமாண்டு ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி வழிகட்டம் 

மூலம் கற்றலால் கற்றல் அைடவின் சராசரி ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக 

இல்ைல.  

2. ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் பின்ேதர்வு அைடவு 

மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் பாலினம், குடும்பவைக மற்றும் 

படிக்கும் பழக்க ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல.  

3. ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் பின்ேதர்வு அைடவு 

மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகுதி 

ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல. 

ஆய்வின் மாதிரிக்கூறு 

 காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ேசாழன் பதிமன் ேமல்நிைலப் பள்ளியில் 

ேவதியியல் பயிலும் மாணவர்களில் ஐம்பது ேபர் மட்டும் சமவாய்ப்பு 

முைறயில் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்கள். 

ஆய்வு முைற  
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இவ்வாய்வு ஒற்ைற குழு பரிேசாதைன முைறயில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. அதாவது முன்ேசாதைன – பயிற்சி - பின்ேசாதைன 

என்ற முைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. 

ஆய்வு கருவி 

“ேவதியியல் கற்றல் அைடவுச் ேசாதைனத்தாள்” இவ்வாய்வுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த அைடவுச் ேசாதைன தாளில்  அணு அைமப்பு 

என்ற பாடப்பகுதியில் ஐம்பது பலவுள் ேதர்வு உருபடிகள் உருவாக்கப்பட்டு 

தரப்படுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்கு பயன்படுத்திய புள்ளியியல் நுட்பங்கள் 

சராசரி, திட்டவிலக்கம், இரு மாறிகளுக்கு ‘t’-ேசாதைனயும் இரண்டிற்கு 

ேமற்பட்டைவக்கு ‘F’- ேசாதைனயும் பயன்படுத்தப்பட்டது.  

புள்ளியியல் பகுப்பாய்வும் கருதுேகாள்கைள ேசாதித்தலும் 

கருதுேகாள் எண்-1 

ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி 

வழி கட்டகம் மூலம் கற்றலால் கற்றல் அைடவின் சராசரி ேவறுபாடு 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாக இல்ைல. 

 இக்கருதுேகாளானது ‘t’-ேசாதைன மூலம் ேசாதித்தறிப்பட்டது. 

மாறிகள் எண்ணிக்ைக சராசரி திட்டவிலக்கம் திட்டபிைழ ‘t’-மதிப்பு 

முன்ேதர்வு 50 45.6000 10.102 1.4196 26.1490 

பின்ேதர்வு 50 82.7200 6.8185 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயில் இருந்து கண்டறிந்த ‘t’-மதிப்பானது 

(26.1490) அட்டவைண மதிப்ைபவிட 0.01 நிைலயில் அதிகமாக உள்ளது. 

எனேவ, இரு சராசரிகளின் ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 
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முன்ேதர்வு கற்றல் அைடைவவிட பின்ேதர்வு கற்றல் அைடவு அதிகமாக 

காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் ேவதியியல் பாடத்ைத கணினி வழி 

கட்டகம் மூலம் கற்றல் ஆகும்.  

கருதுேகாள் எண்-2 

ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் பின்ேதர்வு 

அைடவு மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் பாலினம், குடும்பவைக 

மற்றும் படிக்கும் பழக்க ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

இல்ைல. 
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இக்கருதுேகாளனது ‘t’-ேசாதைன மூலம் ேசாதிக்கப்பட்டது. 

மாறிகள் N சராசரி திட்டவிலக்கம் திட்டப்பிைழ ‘t’-மதிப்பு 

பாலினம் ஆண் 25 81.92 3.90 1.1133 0.1440 

ெபண் 25 82.08 

குடும்ப 
வைக 

தனிக் குடும்பம் 38 82.02 3.90 1.9520 0.0205 

கூட்டுக்குடும்பம் 12 81.98 

படிக்கும்  
பழக்கம் 

தனியாக 28 79.26 3.90 1.0485 2.6133 

குழுவாக 22 84.74 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயின் முதல் இரண்டு பகுதியில் கண்டறிந்த ‘t’-

ன் மதிப்புகள் முைறேய 0.1440 மற்றும் 0.0205 அைவகள் அட்டவைண 

மதிப்ைபவிட 0.01 நிைலயில் குைறவாக உள்ளது. எனேவ இரு சராசரிகளின் 

ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இல்ைல இன்ைம கருதுேகாள் ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்படுகிறது. 

அட்டவைணயின் மூன்றாம் பகுதியில் கண்டறிந்த ‘t’-ன் மதிப்பானது 

(2.6133) அட்டவைண மதிப்ைபவிட 0.01 நிைலயில் அதிகமாக உள்ளது. 

இன்ைம கருதுேகாள் மறுக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து தனியாக படிக்கும் 

மாணவர்கைளவிட குழுவாக படிக்கும் மாணவர்களிடம் கற்றல் அைடவு 

அதிகமாக காணப்படுகிறது எனத் ெதரியவருகிறது. 

கருதுேகாள் எண்-3 

ேமல்நிைலப்பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் பின்ேதர்வு 

அைடவு மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக  இல்ைல. 

இக்கருதுேகாளனது F-ேசாதைன மூலம் ேசாதிக்கப்பட்டது.  
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மாறுபாட்டின் 
ஆதாரம் 

வர்க்கங்களின் 
கூடுதல் 

பாைக சராசரியின் 
வர்க்கம் 

F-மதிப்பு 

மாதிரிக்கு 
இைடயில்  17.8400 3 5.9470 

0.3770 
மாதிரிக்குள் 726.1600 46 15.7860 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயில் இருந்து கண்டறிந்த F-மதிப்பானது 0.3770 

அட்டவைண மதிப்ைபவிட குைறவாக உள்ளது. எனேவ, சராசரிகளுக்கு 

இைடேயயான ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இல்ைல. எனேவ, 

இன்ைமக்கருதுேகாள் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறது. இதிலிருந்து 

மாணவர்களின் ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகுதி கற்றல் அைடவில் 

எவ்விதமான மாறுபாட்ைடயும் ஏற்படுத்தவில்ைல எனத் ெதரியவருகிறது. 

ஆய்வின் முடிவுகள்: 

1. ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் ேவதியியல் கற்றல் 

அைடவு கணினி வழி கட்டகம்வழி கற்றலால் அதிகரிக்கிறது எனக் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

2. ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் ேவதியியல் கற்றல் 

அைடவில் அவர்களின் பாலினம், குடும்பவைக மற்றும் ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி ேபான்ற மாறிகளினால் எவ்விதமான மாறுபாட்ைடயும் 

ஏற்படுத்தவில்ைல. 

3. ேமல்நிைலப் பள்ளி இரண்டாமாண்டு மாணவர்களின் ேவதியியல் கற்றல் 

அைடவு தனியாக படிக்கும் மாணவர்கைளவிட குழுவாக படிக்கும் 

மாணவர்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது எனத் ெதரியவருகிறது.  

  



 

40 
 

ஆய்வின் பரிந்துைரகள் 

1. அட்டவைண எண்-1 ன்படி கண்டறிந்த ‘t’-மதிப்பானது (00000) அட்டவைண 

மதிப்ைபவிட அதிகமாக உள்ளது. எனேவ முன்ேதர்ைவவிட பின்ேதர்வின் சராசரி 

அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் கணினி வழிக் கட்டகம் மூலம் 

கற்பதனால் ஏற்பட்டதாகும். எனேவ, ஆசிரியர்களுக்கு கணினி வழிக் கட்டகம் 

தயார் ெசய்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவதற்கு பயிற்சிைய அரசு மற்றும் அரசு சாராத 

நிறுவனங்களின் வாயிலாக அளிக்கப் பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.  

2. அட்டவைண எண்-2 இன் மூன்றாம் பகுதியில் இருந்து கண்டறிந்த ‘t’-ன் மதிப்பு 

(2.6133) அட்டவைண மதிப்பவிட அதிகமாக உள்ளது. அதாவது தனியாக படிக்கும் 

மாணவர்கைளவிட குழுவாக படிக்கும் மாணவர்களின் கற்றல்அைடவு அதிகமாக 

காணப்படுகிறது. எனேவ ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்கைள குழுவாக படிக்க 

தூண்டேவண்டும். ேமலும் இதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பரிந்துைறக்கப்படுகிறது. 

முடிவுைர 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேவதியியல் பாடத்தில் அணு அைமப்பு என்ற 

பாடத்ைத கணினி வழி கட்டகம் வாயிலாக கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடும் 

ேபாது கற்றல் அைடவு அதிகரிக்கிறது. எனேவ இதுேபால ேவதியியலில் 

உள்ள அைனத்துப் பாடங்களுக்கும் கணினி வழி கட்டகத்ைத உருவாக்கி 

பயன்படுத்தினால் கற்றல் அைடவு அதிகரிக்கும் என்பது உள்ளங்ைக 

ெநல்லிக்கனி ேபான்ற உண்ைமயாகும். 

ேமற்ேகாள் நூல்கள்: 

1.  தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம், (2017), ேமல்நிைல இரண்டாமாண்டு ேவதியியல், பாடப் 
புத்தகம், ெசன்ைன-6. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக ெவளியீடு, கல்லூரி சாைல. முத்ைதயன், 
இரா. (2009). கைலத்திட்ட மதிப்பீடு, தஞ்சாவூர்-7, அகரம், மைன எண்-1, நிர்மலா நகர். 

2.  Aggarwal, Y.P. (2002). Statistical methods: Concepts, Application and Computation. New Deli, Sterling 
publication, Private Limited. 

3. Best, W. John (1975). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India private limited. 
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4.  
ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் முைறைகைள 

வைலெயாளி வாயிலாக கற்றலால் ஏற்படும் பயனுறுதி 

முைனவர் இரா.முத்ைதயன், 
உதவிப் ேபராசியரிரயர்   
drmuthaiyantamiluniv@gmail.com  , 
ேகா.ெபரியசாமி, 
முைனவர்பட்ட ஆய்வு மாணவர், 
 கல்வியியல் மற்றும் ேமலாண்ைமயியல் துைற, 
 தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10. 
gpdietkrr@gmail.com      

 

  ஆய்வுச் சுருக்கம் 
கணிதம் கற்பித்தல் முைறகைள வைலெயாளி வாயிலாக கற்பிக்கும் ேபாது ஏற்படும் விைளவிைன 

கண்டறியும் ேநாக்கில் ஒற்ைறகுழு முைற பரிேசாதைன வாயிலாக ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இவ்வாய்விற்கு 

கரூர் மற்றும் புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், அரசு 

உதவிெபறும் மற்றும் சுயநிதி நிறுவனத்தில் ெதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் பயிற்சி ேமற்ெகாள்ளும் 50-ஆசிரியர் பயிற்சி 

மாணவர்கைள ஆய்வு மாதிரியாக ெகாண்டு ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. இவ்வாய்வுக்கு இன்ைம கருதுேகாள் 

உருவாக்கப்பட்டு பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்டது. இவ்வாய்வின் முடிவாக பாலினம், இருப்பிடம், குடும்பநிைல, 

ெபற்ேறார் கல்வித்தகுதி மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாழில் ேபான்ற மாறிகளின் சராசரி ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக இல்ைல எனத் ெதரியவருகிறது. 

 முக்கிய வார்த்ைதகள்:- வைலெயாளி, பயனுறுதி, ஆசிரியர்பயிற்சி பட்டயப்படிப்பு. 

முன்னுைர 

கணிதம் என்பது எண், இடம் ஆகிய கருத்துக்கைள உள்ளடக்கிய 

பகுத்தறி முடிவுகைளக் ெகாண்ட ஒரு கருத்துருைவதரும் அறிவியல் எனப் 

புதிய ஆங்கில அகராதி குறிப்பிடுகிறது. ெபர்ட்ராண்ட்ரஸல் என்பவர், 

“சரியாகக் சிந்தித்து ேநாக்கின், கணித்தில் உண்ைம மட்டுமின்றி, மிகசிறந்த 

அழகும் உள்ளது” என்று கூறினார். கவுஸ் என்பவர் “அறிவியலின் அரசி 

கணிதம்” என்று கூறியுள்ளார். ேபக்கள், “கணிதம் எல்லா அறிவியல் 

துைறக்கும் நுைழவாயிலும், திறவு ேகாலானது” என்கிறார். இவ்வளவு 

mailto:drmuthaiyantamiluniv@gmail.com
mailto:gpdietkrr@gmail.com
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சிறப்புமிக்க கணிதம் இன்று மாணவர்கள் மத்தியில் எட்டிக்காயாக கசக்கிறது. 

இதற்கு காரணம் ஆர்வமில்லா மாணவர்களா அல்லது சிறப்பாக கற்பிக்காத 

ஆசிரியர்களா என்றால் சில ேவைலகளில் இருவரும் காரணமாகிறார்கள். 

ஆனால் ஆர்வமில்லாத மாணவைனயும் ஆர்வமூட்டி கணித்ைத கற்கண்டாக்க 

ேவண்டியது ஆசிரியரின் தைலயாய கடைம ஆகும். எனேவ தான் 

ெதாடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க பயிற்சிெபறும் மாணவ 

ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் முைறகைள திறம்பட புரிந்து சிறந்த ஆசிரியர்கைள 

உருவாக்க இந்த ஆய்வில் வைலெயாளி வாயிலாக கணிதம் கற்பித்தைல 

ேமற்ெகாண்டு அவர்களின் கற்றல் அைடைவ கண்டறிந்து அறிவிப்பதன் 

மூலம் இவ்வாய்வு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது.   

வைலெயாளி 

வைலெயாளி என்பது ஒரு அெமரிக்க நாட்டு நிகழ்நிைல காெணாளி 

பகிர்வு மற்றும் சமூக ஊடகதளமாகும். இது சாட்ஹர்லி ஸ்டீவ்ெசன் மற்றும் 

ஜேவத்கரீம் ஆகிேயாரால் பிப்ரவரி-2005 இல் ெதாடங்கப்பட்டது. இது ஒரு 

ெசயல்படும் ெமன்ெபாருள் கருவியாகும். ஆய்வாளர் ெதாடக்கப்பள்ளி 

ஆசிரியர் பட்டயபயிற்சி கற்பிக்கும் அரசு நிறுவனத்தில் கணித விரிவுைரயாளர் 

எனேவ, தான் கற்பிக்க ேவண்டிய பாடப்ெபாருைள ேபசி பதிவுெசய்து 

அதைன ேகள்விகருவியாக மாற்றி வைலெயாளியில் புதிவுெசய்து மாணவைர  

ேகட்கெசய்துள்ளார். ேமலும் வைலெயாளியில் காணப்படும் கணிதம் 

கற்பித்தலுக்கான ேகள்வி-காட்சி மூலம் காணப்படும் பதிவுகைளயும் 

இனங்கண்டு அவற்ைற மாணவர்களிடம் ெகாண்டு ெசன்றுள்ளார். இவற்றின் 

ெதாகுப்ைப வைலெயாளிக் கருவியாகெகாண்டு ஆய்வாளரால் ஆய்வு 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது.  
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ஆய்வு தைலப்பு 

கணித்ைத கற்கண்டாக்குவது ஆசிரியர் கற்பிப்பு முைறயாகும். எனேவ 

இந்த கற்பிப்பு முைறைய முழுைமயாக கற்றுெதளிவுெபற ெதாடக்கப்பள்ளி 

ஆசிரியர் பயிற்சி ேமற்ெகாள்ளும் மாணவர்களுக்கு வைலெயாளி மூலம் 

கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடும் ேபாது அதன் விைளைவ காணும் ெபாருட்டு 

கீழ்கண்ட தைலப்பில் ஆய்வு ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. “ஆசிரியர் பயிற்சி 

பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் முைறகைள வைலெயாளி 

வாயிலாக கற்றலால் ஏற்படும் பயனுறுதி”. 

ஆய்வின் ேநாக்கம் 

1. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் பாடத்ைத 

வைலெயாளி மூலம் கற்பித்தலால் ஏற்படும் கற்றல் அைடவின் பயனுறுதிைய 

அறிதல். 

2. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் என்ற பாடத்தில் 

மாணவர்களின் பின்ேதர்வு அைடவின் சராசரி ேவறுபாட்டின் முக்கியத்துவத்ைத 

மாணவர்களின் பாலினம், இருப்பிடம், குடும்பநிைல, ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி  மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாழில் ேபான்ற மாறிகளின் அடிப்பைடயில் 

கண்டறிதல். 

ஆய்வின் கருதுேகாள்கள் 

1. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் பாடத்ைத 

வைலெயாளி மூலம் கற்பித்தலால் ஏற்படும் கற்றல் அைடவின் சராசரி ேவறுபாடு 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல.  

2. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர்களின் பின்ேதர்வு அைடவு 

மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் பாலினம், இருப்பிடம் மற்றும் 

குடும்பநிைல ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல.  
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3. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர்களின் பின்ேதர்வு அைடவு 

மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகுதி மற்றும் 

ெபற்ேறார்களின் ெதாழில் ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல. 

ஆய்வின் மாதிரிக்கூறு 

கரூர் மற்றும் புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு, அரசு 

உதவிெபறும்  மற்றும் சுயநிதி ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப்படிப்பு பயிலும் 

ஐம்பது ஆசிரியர் மாணவர்கள் மட்டும் சமவாய்ப்பு முைறயில் ெதரிவு 

ெசய்யப்பட்டார்கள். 

ஆய்வு முைற  

இவ்வாய்வு ஒற்ைறகுழு பரிேசாதைன முைறயில் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. அதாவது முன்ேசாதைன – பயிற்சி - பின்ேசாதைன 

என்ற முைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது. 

 

ஆய்வு கருவி 

“கணிதம் கற்பித்தல் முைறயின் கற்றல் அைடவுச் ேசாதைனத்தாள்” 

இவ்வாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த அைடவுச் ேசாதைன தாளில் 

கணிதம் கற்பித்தல் முைறகள் என்ற பாடப்பகுதியில் ஐம்பது பலவுள் ெதரிவு 

உருபடிகள் உருவாக்கப்பட்டு தரப்படுத்தி பயன்படுத்தப்பட்டது. 

ஆய்வுக்கு பயன்படுத்திய புள்ளியியல் நுட்பங்கள் 

 சராசரி, திட்டவிலக்கம், இரு மாறிகளுக்கு ‘t’-ேசாதைனயும் 

இரண்டிற்கு ேமற்பட்டைவக்கு ‘F’- ேசாதைனயும் பயன்படுத்தப்பட்டது.  
புள்ளியியல் பகுப்பாய்வும் கருதுேகாள்கைள ேசாதித்தலும் 
கருதுேகாள் எண்-1 
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ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் பாடத்ைத 

வைலெயாளி மூலம் கற்பித்தலால் ஏற்படும் கற்றல் அைடவின் சராசரி 

ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல.  

 இக்கருதுேகாளானது ‘t’-ேசாதைன மூலம் ேசாதித்தறிப்பட்டது. 

மாறிகள் எண்ணிக்ைக சராசரி திட்டவிலக்கம் திட்டபிைழ ‘t’-மதிப்பு 

முன்ேதர்வு 50 50.04 13.24 1.3408  19.2572  

பின்ேதர்வு 50 76.00 6.85 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயில் இருந்து கண்டறிந்த ‘t’-மதிப்பானது 

(19.2572) அட்டவைண மதிப்ைபவிட 0.01 நிைலயில் அதிகமாக உள்ளது. 

எனேவ, இரு சராசரிகளின் ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 

முன்ேதர்வு கற்றல் அைடைவவிட பின்ேதர்வு கற்றல் அைடவு அதிகமாக 

காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் கணிதம் கற்பித்தல் முைறகைள 

வைலெயாளி மூலம் கற்றல் ஆகும்.  

கருதுேகாள் எண்-2 

ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர்களின் பின்ேதர்வு 

அைடவு மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் பாலினம், இருப்பிடம் 

மற்றும் குடும்பநிைல ேவறுபாட்டால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல.  

இக்கருதுேகாளனது ‘t’-ேசாதைன மூலம் ேசாதிக்கப்பட்டது. 

 

மாறிகள் N சராசரி திட்டவிலக்கம் திட்டப்பிைழ ‘t’-மதிப்பு 

பாலினம் ஆண் 25 75.92 6.85 1.1133 0.1600 

ெபண் 25 76.08 

குடும்ப தனிக் குடும்பம் 32 75.2857 6.85 0.2626 1.7110 
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நிைல கூட்டுக்குடும்பம் 18 76.2727 

இருப்பிடம் கிராமம்  28 76.2857 6.85 1.9583 0.5040 

நகரம் 22 75.8364 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயில் கண்டறிந்த ‘t’-ன் மதிப்புகள் முைறேய 

0.1600, 1.7110 மற்றும் 0.5040 அைவகள் அட்டவைண மதிப்ைபவிட 0.01 

நிைலயில் குைறவாக உள்ளது. எனேவ இரு சராசரிகளின் ேவறுபாடு 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இல்ைல இன்ைம கருதுேகாள் ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்படுகிறது. 

கருதுேகாள் எண்-3 

ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர்களின் பின்ேதர்வு 

அைடவு மதிப்பின் சராசரி ேவறுபாடு அவர்களின் ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி மற்றும் ெபற்ேறார்களின் ெதாழில் ேவறுபாட்டால் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாக இல்ைல. 

இக்கருதுேகாளனது F-ேசாதைன மூலம் ேசாதிக்கப்பட்டது.  

மாறிகள் மாறுபாட்டின் ஆதாரம் வர்க்கங்களின் 
கூடுதல் 

பாைக சராசரியின் 
வர்க்கம் 

F-மதிப்பு 

ெபற்ேறார் கல்வித்தகுதி மாதிரிக்கு 
இைடயில்  

52.4230 3 17.4740 0.3610 

மாதிரிக்குள் 2225.6570 46 48.3840 

ெபற்ேறார்  
ெதாழில் 

மாதிரிக்கு 
இைடயில்  

136.9040 4 34.2260 0.719 

மாதிரிக்குள் 2141.1760 45 47.5820 

ேமற்கண்ட அட்டவைணயில் இருந்து கண்டறிந்த F-மதிப்பானது 0.3610 

மற்றும் 0.7190 அட்டவைண மதிப்ைபவிட குைறவாக உள்ளது. எனேவ, 

சராசரிகளுக்கு இைடேயயான ேவறுபாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 
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இல்ைல. எனேவ, இன்ைமக்கருதுேகாள் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறது. 

இதிலிருந்து மாணவர்களின் ெபற்ேறார்களின் கல்வித்தகுதி மற்றும் ெதாழில் 

கற்றல் அைடவில் எவ்விதமான மாறுபாட்ைடயும் ஏற்படுத்தவில்ைல எனத் 

ெதரியவருகிறது 

. 
ஆய்வின் முடிவுகள்: 

1. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் பாடத்ைத 

வைலெயாளி மூலம் கற்பித்தலால் கற்றல் அைடவு அதிகரிக்கிறது எனக் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  

2. ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர்களின் கணிதம் கற்பித்தல் கற்றல் 

அைடவில் அவர்களின் பாலினம், இருப்பிடம், குடும்பநிைல, ெபற்ேறார்களின் 

கல்வித்தகுதி மற்றும் ெதாழில்  ேபான்ற மாறிகளினால் எவ்விதமான 

மாறுபாட்ைடயும் ஏற்படுத்தவில்ைல. 

ஆய்வின் பரிந்துைரகள் 

3. அட்டவைண எண்-1 ன்படி கண்டறிந்த ‘t’-மதிப்பானது (19.2572) அட்டவைண 

மதிப்ைபவிட அதிகமாக உள்ளது. எனேவ முன்ேதர்ைவவிட பின்ேதர்வின் சராசரி 

அதிகமாக காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் வைலெயாளி மூலம் கற்பதனால் 

ஏற்பட்டதாகும். எனேவ, ஆசிரியர்களுக்கு வைலெயாளி வழி கற்பிக்கும் 

முைறயின் பயிற்சிைய அரசு மற்றும் அரசு சாராத நிறுவனங்களின் வாயிலாக 

அளிக்கப் பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.  

முடிவுைர 

 ஆசிரியர் பயிற்சி பட்டயப் படிப்பிற்கான கணிதம் கற்பித்தல் 

முைறகைள வைலெயாளி வழியாக கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபடும்ேபாது 

கற்றல் அைடவு அதிகரிக்கிறது. எனேவ இதுேபால பிற பகுதிகளுக்கும் 
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வைலெயாளி வாயிலாக கற்றல் கற்பித்தலில் ஈடுபட்டால் கற்றல் அைடவு 

அதிகரிக்கும்.  
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ேமற்ேகாள் நூல்கள்: 

5.  தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம், (2009), கணிதம் கற்பித்தல், பாடப் புத்தகம், ெசன்ைன-6. 
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக ெவளியீடு, கல்லூரி சாைல.  

6. முத்ைதயன், இரா. (2009). கைலத்திட்ட மதிப்பீடு, தஞ்சாவூர்-7, அகரம், மைன எண்-1, நிர்மலா 
நகர். 

7.  Aggarwal, Y.P. (2002). Statistical methods: Concepts, Application and Computation. New Deli, Sterling 
publication, Private Limited. 

8. Best, W. John (1975). Research in Education. New Delhi: Prentice Hall of India private limited. 
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ஆசிரியர்களுக்கான வளங்கள்  

முைனவர் ேத. பிரியா,  
உதவிப்ேபராசிரியர்,தமிழ்த்துைற,  
ேவ.வ.வன்னியப்ெபருமாள் ெபண்கள் கல்லூரி (தன்னாட்சி), 
விருதுநகர்.  
 

ஆய்வுச்சுருக்கம்: 

உலகமயமாதலினால் உலகமானது சுருங்கி உள்ளங்ைகக்குள் இயங்கத் ெதாடங்கியுள்ளைத எவரும் மறுக்க 

இயலாது . கணினி சார்ந்த ெதாழில்நுட்பக் கருவிகளின் பயன்பாடானது ஆசிரியர்களுக்கு இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் 

தவிர்க்க இயலாதைவ. பாரம்பரிய கல்வி முைறகளில் இருந்து விடுபட்டு , எளிைமயாக, இருக்கும் இடத்திலிருந்து 

மாணவர்கள் விரும்பும் ேநரத்தில் கற்பதற்கு ஏற்ற வைகயில் கல்விப் புகட்டுதலில் திறவூற்று ெதாழில்நுட்பங்களின் 

பயன்பாடுகள் விளக்கப்படுகின்றன.திறவூற்றுத் ெதாழில்நுட்பத்தில்(Open sourse) ஒருங்குகுறி (Unicode)உதவிேயாடு, 

தமிழ் ெமாழி வழி கற்பித்தல் முைற மற்றும் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்கைள நுட்பமாக , எளிதாக மாணவர்கள் 

மனங்ெகாள்ளத்தக்க வைகயில் கற்பிக்கும் முைறகள் புலப்படுத்தப்படுகின்றன .வைலயைமப்பு உதவிேயாடு 

இைணயம்வழி தமிழ்ெமாழி கற்றல் கற்பித்தலில் உதவும் கருவிகள் வைலயைமப்பு உதவிேயாடு இைணயம்வழி 

தமிழ்ெமாழி கற்றல் கற்பித்தலில் உதவும் கருவிகைள இனம் காணுவதாய் இக்கட்டுைர 

அைமகின்றது.வைலப்பூக்கள்(BLOGS), வைலத்தளங்களின்(WEBSITE) பங்களிப்புகள் கல்விப் புலத் ேதைவகைளப் 

பூர்த்தி ெசய்யும் ேநாக்கத்தில்  வடிவைமக்கப்பட்டுள்ள பாங்கும் ,பயன்பாடும் எடுத்துைரக்கப்படடுள்ளன.தமிழ் 

வளங்களான சுவடிகள், கல்ெவட்டுக்கள் , பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் ேபான்றவற்ைற ெமன்ெபாருள் உதவிேயாடு 

எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்கும் விைரவான- இலகுவான முைறயிலும் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளும் விதமாக 

ெமன்ெபாருள் வடிவைமப்பு முைறகள், ேதடு தளங்கள் குறித்த கருத்துக்கள் இக்கட்டுைரயில் ஆராயப் பட்டுள்ளன .  

கணினியின் வழியாக இைணயத்தின் ேசைவையப் பயன்படுத்தி, தரமான முைறயில் கல்வி வழங்கிடவும் கற்றல் 

அைமவதற்கும், கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு இைணயவழியில் கற்பித்தலுக்கு உதவும் ெசயலிகள் மற்றும் முைறகைள 

ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர அைமகின்றது.  

இைணயவழி கற்றல் (virtual learning) 

இைணயவழி கற்றல் (virtual learning) முைறயில் கற்றல் - கற்பித்தல் 

இரண்டுேம ெதாழில்நுட்பங்களின் வழியாக நிகழ்கின்றது.இம்முைறயில் 

கல்வி கற்கும் ஒவ்ெவாரு மாணவனின் நிைலையயும் கருத்தில் இருத்தி , 

மாணவர்களிைடேய ஆர்வத்ைதயும் புரிதைலயும் யாருைடய உதவியும் 

இன்றி ேமம்படுத்தும் வைகயில் ஆசிரியர்கள் பாடங்கைளத் திட்டமிட்டு 
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வடிவைமத்தல் அவசியமாகின்றது. ஏெனனில் இம்முைறயானது  ஒரு 

ஆசிரியர் ஒரு மாணவன் என்ற நிைலயிேலேய நிகழ்கின்றது .அதில் ஆசிரியர் 

மாணவர்கைள மதிப்பீடு ெசய்திட, Discussion, Problem solving, Storytelling, 

Presenting , Brainstorming ,Collaborative writing, Joumailing என்பதன் 

அடிப்பைடயில் கற்றல் முைறகைளத் திட்டமிட்டு உருவாக்குதல் 

இன்றியைமயாதது ஆகும். http://tsaponar.blogspot.com/2013/12/elearning-technology-

compass.html?m=1 

முன்ைவப்பி (Power Point Presentation)  

முற்காலத்தில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்குப் பாடம் புகட்டும் 

ெபாழுது மனனம் ெசய்யும் பழக்கத்ைதயும் நிைனவாற்றைலத் தக்க ைவக்கும் 

முைறகைளயும் கற்றுக் ெகாடுத்தேதாடு ேதர்ந்த பயிற்சியும் வழங்கினர். 

ஆதலால் தமிழ் இலக்கண நூற்பாக்கள் மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தில் சிறந்த 

பாடல்கைள எக்காலத்திலும் மறவாமல் ெசால்வதற்கு ஏற்ப தளம் அைமத்துக் 

ெகாடுக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்காலத்து ெகாரானா ெபருந்ெதாற்றுக் 

காலத்திலும் கற்றல் கற்பித்தல் ெதாடர் சங்கிலி இைணப்பானது அறுந்து 

விடக்கூடாது என்ற நிைலயில் இைணய வழி வகுப்புகள் நைடெபற்று 

ெகாண்டு இருக்கின்ற ெபாழுது மாணவர்களின் மனம் கவர்ந்து , பாடங்கைள 

ஆர்வத்ேதாடு ேகட்பதற்கும் நிைனவில் எளிதில் நிறுத்துவதற்கும் பல்ேவறு 

நுணுக்கமான உத்திகைள பல்லூடகங்கைள (Multimedia) உதவிேயாடு 

தயாரித்துப் பாடங்கைள நடத்திட ேவண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகின்றது. 

இந்தச் சூழ்நிைலயில் முன்ைவப்பி (PowerPoint presentation) உதவிேயாடு 

இயங்குபடம்(Animation) தயாரித்து மாணவர்களுக்கு விருப்பமான ேநரத்தில் 

இருந்த இடத்தில் இருந்ேத கற்கச் ெசய்வதற்கும், இைணய வகுப்புகைள 
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உயிர்ப்புடன் ைவத்துக் ெகாள்வதற்கும் ஆசிரியப்ெபருமக்களுக்கு உதவும் 

ெதாழில்நுட்பம் எனலாம்.  

வைலெயாளி (YouTube) 

 ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழ் ஆர்வம் 

மிக்கவர்கள் எளிதில் கற்றுப் புரிந்துெகாள்வதற்கும் முன் ைவப்பி (PowerPoint 

presentation) மற்றும் இயங்குபடம் (Animation)உதவிேயாடு உருவாக்கிய 

காெணாளி காட்சிகைள(video) தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி (email ID) வழி 

வைலெயாளியில் தனி வைலெயாளி   வரிைசயிைன உருவாக்கி ,தமிழ் 

பணியாற்றிட உதவும் ஒரு புதிய ைமல்கல்லாக வைலெயாளி (YouTube) 

அைமப்பிைனப் பாராட்டலாம். 

குறுவட்டு (CD) & குறுஞ்ெசயலி(app)   

இைணயவழியில் தமிழ் ஆர்வம் உைடேயார் கற்பதற்கு 

பல்லூடகங்களின் (Multimedia) உதவிேயாடு ெமன்ெபாருட்கள் 

உருவாக்கப்படுகின்றன. குழந்ைதகளுக்கான எழுத்துப் பயிற்சி, கைதகள், 

பாடல்கள் குறுவட்டு (CD)மற்றும் குறுஞ்ெசயலி(app) வழியாகவும் 

பயிற்றுவிப்பைதயும் கற்பைதயும் ைமயமிட்ட வைகயில் சில ெமன்ெபாருள் 

நிறுவனங்கள் உதவிேயாடு தயாரித்து இலவசமாகவும் மிகக் குைறந்த 

விைலயிலும் ைகயடக்க கணினி (iPad, tablet PC) Smartphone ேபான்றவற்றில் 

உபேயாகப்படுத்தி, பயன் ெபறும் வைகயில் உருவாக்கலாம். 
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வைலப்பூ (Blog) 

ெதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியில் இைணயதளத்ைத (website )தனி 

நபர்கள் உருவாக்கி , ெதாடர்ந்து  ைகயாளுதல்  என்பது எளிதான ெசயல் அல்ல. 

ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியானது அடித்தளமாக அைமகின்றது. 

ேமலும் கட்டணத்திற்கு சிறிதளவு ெபாருட்ெசலவும் ஏற்படக்கூடும். 

ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவி, ெபாருட்ெசலவு ஏதுமின்றி மின்னஞ்சல் 

முகவரிைய (e mail ID) ைவத்து இட்டு நிரப்பி (upload)பயன்படுத்துவதற்கு 

வைலப்பூ (Blog)என்ற அைமப்பு ேபருதவியாக உள்ளது. இதில் இடப்படும் 

தகவல்கள் படங்களாகேவா (image), காெணாளிகளாகேவா (video)ஒலி 

ேகாப்புகளாகேவா (audio), ெசய்தி அல்லது உைரயாகேவா (text)பகிர்ந்து 

ெகாள்ளலாம். பின்னர், அதற்கான பின்னூட்டங்கைளயும் ெபற 

முடியும்.தமிழ்ெமாழி கற்றல் ஆர்வத்ைதத் தூண்டுவதற்கும் புதிய 

பைடப்பாக்கங்களுக்கு வித்திடவும்  வைலப்பூ (Blog) ேசைவையத் தமிழ் 

பணியாற்ற விரும்புேவார் பயன்படுத்திடலாம். ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கு என 

வைலப்பூக்கைள உருவாக்கி, சிந்தைனக்கு விருந்தளிக்கும் ஆக்கபூர்வமான 

கருத்துக்கைளப் பதிவிடும் ெபாழுது புதிய கருத்துக்கள் தமிழுலகுக்கு 

புலப்படுதேலாடு அக்கருத்துக்கள் குறித்துப் ெபறப்படும் பின்னூட்டங்கள் 

வழி பகிர்ந்து ெகாண்ட கருத்துக்கைள ெசம்ைமயாக்கம் ெசய்து 

ெபாலிவுபடுத்தி வலுப்படுத்த இயலும். ேமலும் மாணவர்கைளயும் தமிழ் 

ஆர்வலர்கைளயும் தங்களுக்ெகன தனி வைலப்பூைவ உருவாக்கி 

எழுத்தாற்றைல ஊக்குவிக்க இயலும்.  

மின் நூலகம் (e library ) 
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 தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகத்தின் மின்நூலகமானது நூல்கள், 

அகராதிகள்,கைலக்களஞ்சியங்கள் கைலச்ெசால் ெதாகுப்புகள், சுவடிக் 

காட்சியகம், பண்பாட்டுக் காட்சியகம் என்னும் பிரிவுகளில் நூலகங்கள் 

ெசன்று ேசகரிக்கும் அரிய தகவைல தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழகத்தின் இந்த 

மின்நூலகம் வழி தமிழ் கணினி மற்றும் தமிழ் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தின் 

வளர்ச்சியினால்  தமிழ் ெமன்ெபாருள்கள் வடிவைமப்பின் வாயிலாக இருந்த 

இடத்தில் இருந்ேத ெபறுவதற்கு ெமன்ெபாருள் நிறுவனங்கள் ேசைவ புரிந்து 

வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.இந்தத் தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழகத்தின் 

உதவிேயாடு தமிழ் பண்பாட்டிைன அடுத்ததைலமுைறக்குக் ெகாண்டு 

ெசல்வதற்கும், ஓைலச்சுவடிகைள ெமன்ெபாருள் உதவிேயாடு படி எடுத்து 

,தாள் சுவடியாக்கி  அதில் இருக்கும் அரிய கருத்துக்கைள 

இருக்குமிடத்திேலேய சுவடி வாசிப்ைபக் கற்று எழுத்து வடிவத்ைதப் புரிந்து 

அறிந்து  அழிவின் விளிம்பில் இருந்து  மீட்ெடடுக்க இயலும். 

துைணநூல் 

1. சுந்தரம். இல, 2015, கணினித்தமிழ், விகடன் பிரசுரம், ெசன்ைன. 
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Abstract 

Educational processes have seen a lot of tremendous changes after the advent of internet. The introduction of ‘Technology in 

Education has revolutionised classroom transaction. NCF (2005) mentions that children come to school with prior knowledge and they are 

not the empty vessels to be filled with information. Of course, students can gather knowledge by the click of the mouse thanks to the internet 

and digital resources. Hence, the role of teachers has got changed from the dispensers of information to facilitators of learning. The present 

day teachers need to be tech savvy to tap all the print and digital resources adopting the most appropriate pedagogical processes that suit 

their students. 

English language is regarded as a skill subject. Like any other languages, it also has importance on the expression. The students 

need to develop their communication skill in English both in oral and written in their school days itself. The highly performing students in 

Engineering subjects fail to secure jobs in multinational companies in the era of globalisation and liberalisation just because of the lack of 

English language communication skills. The present day engineers need to converse with the global clients and sell their products, i.e 

softwares through their companies.  

The faculty members of Engineering Colleges struggle to develop the English language communication skills of students. ‘Blended 

Language’ or ‘Blended e-learning’ is a method which can be adopted to develop the communication skills of students in English. In the 

traditional method of teaching, students are given common instruction as a whole class activity. It does not focus on individual performance 

of students. The research studies show that there exists individual difference among students. So, the classroom processes should not be 

generalised but individualistic according to the learning pace of students. 

Blended Teaching is a concept that incorporates face to face teaching with ICT support. It includes instruction, indirect instruction, 

collaborative teaching, individualised computer assisted learning. It is the integrated combination of traditional learning with web based 

online approaches, the combination of media and tools deployed in e-learning environment with the combination of number of pedagogical 

approaches. Hence, the investigators have selected the problem and stated it as “An Impact of Blended Learning in the Teaching and 

Learning of English”. 
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Introduction 

Educational processes have seen a lot of tremendous changes after the advent of 

internet. The introduction of ‘Technology in Education has revolutionized classroom 

transaction. NCF (2005) mentions that children come to school with prior knowledge and they 

are not the empty vessels to be filled with information. Of course, students can gather 

knowledge by the click of the mouse thanks to the internet and digital resources. Hence, the 

role of teachers has got changed from the dispensers of information to facilitators of learning. 

The present day teachers need to be tech savvy to tap all the print and digital resources 

adopting the most appropriate pedagogical processes that suit their students. English 

language is regarded as a skill subject. Like any other languages, it also has importance on 

the expression. The students need to develop their communication skill in English both in oral 

and written in their school days itself. The highly performing students in Engineering subjects 

fail to secure jobs in multinational companies in the era of globalization and liberalization 

just because of the lack of English language communication skills. The present day engineers 

need to converse with the global clients and sell their products, i.e software through their 

companies.  

The faculty members of Engineering Colleges struggle to develop the English language 

communication skills of students. ‘Blended Language’ or ‘Blended e-learning’ is a method 

which can be adopted to develop the communication skills of students in English. In the 

traditional method of teaching, students are given common instruction as a whole class 

activity. It does not focus on individual performance of students. The research studies show 

that there exists individual difference among students. So, the classroom processes should not 

be generalised but individualistic according to the learning pace of students. 
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Blended Teaching is a concept that incorporates face to face teaching with ICT support. 

It includes instruction, indirect instruction, collaborative teaching, individualized computer 

assisted learning. It is the integrated combination of traditional learning with web based 

online approaches, the combination of media and tools deployed in e-learning environment 

with the combination of number of pedagogical approaches.  

Hence, the investigators have selected the problem and stated it as “An Impact of 

Blended Learning in the Teaching and Learning of English”.  

The following are the objectives formulated for the study. 

1. To study the effectiveness of the Blended method of teaching of English for the students of 

Computer Science Department. 

2. To study the significance of the difference in the achievement test in English for the pre-test and 

post-test between the male and female and rural and urban students of the Computer Science 

Department in respect of the a) Control Group, b) Experimental Group. 

Hypotheses 

 The following hypotheses have been framed from the objectives formulated.  

1.  The effectiveness of the Blended Method of teaching English for the students from the 

Computer Science Department is found to be at high level, 

2.  There is no significant difference in the achievement test in English for the students from 

the Computer Science Department for the pre-test and post-test between the male and female and 

rural and urban students in respect of the a) Control Group, b) Experimental Group.  

Sample and Tool 

 The purposive sampling technique has been used in the selection of the sample of 

40 students from the Computer Science Department of the Gojan Engineering College, 
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Chennai. The tool, Achievement Test in English (ATE), constructed and validated by the 

investigators was used in the present study.  

Method  

Experimental method was used in the present study. It consists of a) Control Group (Traditional 

Method of Teaching), b) Experimental Group  (Teaching by ICT). Each group had 20 students.  

Statistical Techniques Used 

3.  The following statistical techniques have been employed in the present investigation. 

4. • Percentage Analysis 

5. • Descriptive Analysis 

6. • Differential Analysis (‘t’ test) 

Delimitations of the Study 

7.  The study is delimited only to the  

8. • students from the Computer Science Department only, 

9. • select demographic variables only. 

Review of Literature 

The investigators referred to the educational research studies and journals available. 

Chintan Kishorbhai Vaghela., (2019) conducted a studied study on the Blended 

Learning: A Transformative Potential for Higher Education. This paper identified three 

distinct approaches for designing a blended course that emerged as a result of the multitude 

of definitions of Blended learning.  Kavitha.R.K., et al (2018) investigated a study on the 

Student Experiences in Blended Learning Environments. HananTawil., (2018) examined a 

study on the Blended Learning Approach and Its Application in Language Teaching. The 

general finding regarding blended learning in language teaching is that it delivers a number 

of advantages for language teaching. Peter mozelius et al., (2017), investigated a study on the 
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critical factors for implementing blended learning in higher education. The findings support 

the factor for innovative didactics and instructional design to satisfy the needs in 

heterogeneous student groups. Narangerel Jachin., et al (2017) conducted a study on the 

Potential Impact of Blended Learning on Teacher Education in Mongolia. The results show 

that the goal of improving quality of the blended course and reducing the instructor workload 

has been achieved. This research result shows that blended learning implementation can 

improve quality of education, benefiting both students and instructors. 

Methodology 

Standardization of the Tool 

 The investigators developed an achievement test consisting of 50 questions. The 

questions were administered to a sample of 100 studying in private Engineering colleges in 

Chennai. The index of difficulty and index of discrimination of each item were calculated for 

finalising the tool. The achievement test tool constructed by the investigators has content 

validity as the scale test contains items from the content areas prescribed before and the same 

was ratified by a panel of experts. It has construct validity as the items were selected following 

item analysis procedure following ‘split half method’. The intrinsic validity was found to be 

0.90. The reliability of the test-retest method was found to be 0.81. The researchers adopted 

internet based learning to teach communicative English to students with regard to the Blended 

Learning. A set of PowerPoint slides was prepared to ensure self learning by students.  
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Tool Administration 

The tool was administrated to the sample before and after the treatment as pre-test and 

post-test. The data were analysed statistically. 

Data Analysis 

 The results of the achievement test in the pre test and post test were presented in the following tables. 

Table-1 Levels of Achievement of Computer Science Department Students in the Pre-test 

Group Sub group Low Average High 

  N % N % N  % 

 

Control Group  

Entire  6 30.0 14 70.0 0 0 

Male 2 23.3 10 71.4 0 0 

Female 4 66.7 4 28.6 0 0 

Rural 3 50.0 10 71.4 0 0 

Urban 3 50.0 4 28.6 0 0 

 

Experimental Group 

Entire  0 0 20 100.0 0 0 

Male 0 0 10 50.0 0 0 

Female 0 0 10 50.0 0 0 

Rural 0 0 8 40.0 0 0 

Urban 0 0 12 60.0 0 0 
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Table-2 Levels of Achievement of Computer Science Department Students in the Post-test 

Group Sub group Low Average High 

  N % N % N  % 

 

Control Group  

Entire  0 0 20 100.0 0 0 

Male 0 0 12 60.0 0 0 

Female 0 0 8 40.0 0 0 

Rural 0 0 13 65.0 0 0 

Urban 0 0 7 35.0 0 0 

 

Experimental Group 

Entire  0 0 7 35.0 13 65.0 

Male 0 0 3 42.9 7 53.8 

Female 0 0 4 57.1 6 46.2 

Rural 0 0 4 57.1 4 30.8 

Urban 0 0 3 42.9 4 69.2 
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Table-3 The Significance of Difference Between Mean Scores of Male & Female and Rural & Urban Students of the Computer 

Science Department in the Pre-test 

 Sub Sample N M SD ‘t’ value Significance 

Control Group Male 8 14.62 3.70 2.12 Significant 

Female 12 11.75 1.21 

Rural 12 13.50 3.47 1.39 Not Significant 

Urban 8 12.00 1.06 

Experimental Group  Male 9 26.88 1.45 0.37 Not Significant 

Female 11 27.18 2.04 

Rural 13 27.30 1.79 0.87 Not Significant 

Urban 7 26.57 1.71 
 

 Sub 

Sample 

N M SD ‘t’ 

value 

Significance 

Control 

Group 

Male 8 24.12 1.95 0.92 Not 

Significant Female 12 23.33 1.72 

Rural 12 23.50 1.56 0.41 Not 

Significant Urban 8 23.87 2.23 

Experimental 

Group 

Male 9 33.66 3.74 1.07 Not 

Significant Female 11 32.09 2.58 

Rural 13 32.00 2.85 1.51 Not 

Significant Urban 7 34.28 3.40 
Table-4 The Significance of Difference Between Mean Scores of Male & Female and Rural & Urban Students of the Computer 

Science Department in the Post-test 

Discussion 

The study indicates that Blended Learning has advantage over traditional method of 

teaching and learning. The results indicate that the performance of students in the post-test 

was better than the pre-test. The Experimental Group performed better than the Control 

Group. The levels of performance in the pre test and post test indicate that the Blended 
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Learning has positive impact in the learning of communicative skills of students. The level of 

significance indicates that there is no significant difference in the Experimental Group. This 

is the impact of Blended Method of Teaching. 

Conclusion 

There have been a lot of changes in the pedagogy, assessment, curriculum and syllabus 

according to the changes in the field of education. The stakeholders of education should be 

willing to adapt to the changing scenario to discharge their roles for the benefit of students. 

The traditional methods of teaching and learning should be slowly replaced by technology 

based teaching and learning. The teachers and faculty members of schools and higher 

education institutions should be trained to adopt the changes in the process of pedagogical 

transaction. This will make the learning atmosphere in educational institutions holistic and 

beneficial to students for enhancing their learning. This will have a long term impact on the 

development of human capital with innovative attitude and skills capable of facing challenges 

of 21st century.           
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Abstract 

 Today's learners are digital natives and the teachers are digital immigrant. Digital learners grew up with the knowledge 

of digital technologies. Teachers have to solve important issues related to the adaptation of the new learning process towards students who 

have different learning styles and new requirements for teaching and learning. Teacher should be updated with the digital technologies 

otherwise they will struggle in teaching to the digital learners. There are many digital tools and technologies are available in the society. 

Gasification is one of them and be an educational approach that increase motivation and engagement of the learners. The aim of this article 

is to display the nature and benefits of gamification and to provide some ideas how to adopt it in education. 

Keywords: Gamification, Education, Learning, Classroom, Engagement, Motivation 

Introduction:   

 Today's learners are digital natives and have new profile. They grew up with 

digital technologies and so they have different learning styles, new attitude to the learning 

process and higher requirements for teaching and learning. Teachers are facing new 

challenges and have to solve important issues related to the adaptation of the learning process 

towards students’ needs, preferences and requirements. Teachers have to use different 

teaching methods and approaches that allow students to be active participations with strong 

motivation and engagement on their learning. Modern pedagogical paradigms and trends in 

education, reinforced by the use of ICT, create prerequisites for use of new approaches and 

techniques in order to implement active learning. Gamification in training is one of these 

mailto:ravivarmansathu@gmail.com
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trends. The aim of the article is to present the nature and benefits of gamification and to 

provide some ideas how to implement it in education. 

 Albert Einstein himself indicated they are the most elevated form of investigation. 

He knew games are avenues for something deeper and more meaningful than a childish waste 

of time. Games promote situated learning, or in other words, learning that occurs in groups 

of practice during immersive experiences. Oftentimes, playing games are the first method 

children use to explore higher-order thinking skills associated with creating, evaluating, 

analyzing, and applying new knowledge. 

What is Gamification? – The Meaning: 

 Gamification is a novel approach exists in education that applies video game 

design in learning contexts in order to motivate and engage the students in their learning. 

There are many aspects of games that can be integrated in gamification, such narrative, point 

based reward systems, collaborative problem solving, trial and error, or opportunities for 

leveling up. An activity does not necessarily need to have all these features in order to be 

considered gamification. 

Gamification in the Educational Context: 

 Games have many elements that make them powerful vehicles for human 

learning. Games are commonly structured for players to solve a problem; an essential skill 

needed for today and tomorrow. Many games promote communication, cooperation, and even 

competition amongst the players. Some of the most immersive games have a rich narrative 

that spawns creativity and imagination to the players who are gaming on a particular game. 

Finally, depending on how they are designed, games can both teach and test the players. They 

are incredible packages of teaching, learning, and assessment. 
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Game Elements:  

 Each game has its own elements, rules and number of players.  Gamification in 

learning involves incorporating game elements to motivate learners. Some of these elements 

include the following: 

• Narrative 

• Immediate feedback 

• Fun 

• “Scaffolded learning” with challenges that increase 

• Mastery (for example, in the form of leveling up) 

• Progress indicators (for example, through points/badges/leaderboards, also 

called PBLs) 

• Social connection 

• Player control 

 A classroom that contains some or all of these elements can be considered a 

“gamified” classroom. The best combinations, the ones that create sustained engagement, 

consider the unique needs of the learners and do more than just use points and levels to 

motivate players. The most effective gamification systems make use of other elements such as 

narrative and connection with fellow players/learners to really capture the learner’s interest. 

Software Tools for Gamification: 
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 There are many tools for gamification and some of them are web-based (cloud 

services) and do not require installation of special software and allow access at any time 

and from any location. Among the most  

popular gamification tool are: 
10. Socrative,  

11. Kahoot!,  

12. FlipQuiz,  

13. Duolingo,  

14. Ribbon Hero,  

15. Class Dojo  

16. Goal book.  

Badge OS™ and its add-on Badge Stack is a free plugin to WordPress that 

automatically creates different achievement types and pages needed to set up badging system. 

Mozilla Open Badges Project is a project which goal is to enable the identification and 

recognition of acquired knowledge and skills of students outside the classroom – results of 

informal learning. Via Mozilla's Open Badges project anyone can issue wins and display 

badges through shared technical infrastructure (Mozilla Open Badges).  

How does it help Students? – The Route: 

 Games are about problem solving, this alone makes them a great tool for 

teaching, learning and assessing one’s learning. It has been shown that gamification helps 

student focus, retain information, and improve their overall performance. This is mostly 

thanks to the fact that younger generations are so used to video game dynamics that seeing 

them recreated at school is guaranteed to increase their engagement. Instant feedback, trial-

and-error deductive learning, and a fun more active way of studying are among the aspects 
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that make gamification so appealing. Students feel more in control of their choices, just like 

they feel when playing as the main character in a game. 

Benefits of Gamification to Education: 

 Gamification is generally used for playing based problem solving and fostering 

the motivation towards games. By adopting gaminfication to education, it provides: 

• Students feel ownership over their learning 

• More relaxed atmosphere in regard to failure, since learners can simply try again 

• More fun in the classroom 

• Learning becomes visible through progress indicators 

• Students may uncover intrinsic motivation for learning 

• Students can explore different identities through different avatars/characters 

• Students often are more comfortable in gaming environments 

 Gamification is not just for elementary school and universities are also opening 

up to it. Coursera, for example, is a company that has already partnered with several 

universities to provide free online classes. The courses include video lectures and weekly 

assignments, feedback is immediate and students “level up” or receive badges as a reward 

system. 

How can we bring it into the classroom? 

• Integrating more technology into the curriculum is incredibly helpful and often 

cheaper than we think, but gamification can be introduced even without a 

budget. 
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• Grades are the easiest thing to gamify, introducing points, bonuses, 

achievements and even badges to reward students and assess their level of 

understanding of the subject. 

• Quests, treasure hunts, and other interactive activities could help gamify 

homework, motivating students to maintain their engagement after school hours. 

Encouraging team work, or even stirring up competition organizing tournaments can 

have the same results, while also teaching students valuable skills they will need in the 

workplace. Using the students’ own resources, like their phones and home computers, they 

can turn their homework into youtube videos, websites or blogs. Encouraging children to 

share their work on the internet will make them feel more motivated and invested than they 

would be if they were writing an assignment for just the teacher to read. 

 Gamification can completely change the way young students look at school, and 

really help them to feel passionate about what they are studying. This is more than just a trend, 

it is going to be the future of our school system. 

• Enhances the overall learning experience for all age groups: 

Regardless of whether you are designing e-Learning deliverables for adult learners or 

for K-12 students, gamification in eLearning can help to make the overall e-Learning 

experience much more effective. If learners are having fun and are getting excited about 

learning, then they are more likely to actually acquire information. Even a subject matter that 

may be dull or complicated can be absorbed more easily, because learners are actually 

enjoying the process and are actively participating. In fact, you can even integrate 

gamification into your e-Learning courses in such a way that learners won't even know they 

are acquiring new information. Knowledge absorption simply becomes a byproduct, as they 
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are focused on achieving rewards and accomplishments within the eLearning course. This is 

often when real learning takes place, however, as the boundaries that often hinder the learning 

process are removed. For example, learners don't have to deal with the stress that can be 

associated with learning, because they are too busy having fun and enjoying the eLearning 

course 

 

What does gamification for the future? 

 While the concept of gamification may not be new, we have already seen it 

employed in unique and far more prevalent ways, partially thanks to the development of 

technology and our immersion within it. Universities offer online terminal degrees, augmented 

reality and artificial intelligence are with us everywhere we go in our phone apps, and that 

technology has become tailored to engagement and user retention. With this immersion, 

learning, not just gaming, has become available to everyone, and with it the ability to shape 

how we interact with information in the future. 

 Broadening the spectrum of gamified learning is not only a powerful tool to 

capture the attention of students, but to help create adults who can approach large scale 

problems in new ways. Strong evidence suggests that playing video games can actually 

increase creativity in people who play them, in ways that they apply to other non-creative 

tasks. By melding games into educational resources for people regardless of age, the benefits 

of increased creative thinking and engagement are available to students and professionals 

alike.  

 Already, students who experienced the first release of the popular Mavis Beacon 

Teaches Typing game in 1987 are taking their places as the teachers of tomorrow, and 
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bringing with them a technology-focused and gamified background. As these adults find their 

own path to becoming professors and educators, they are bringing with them a growing 

knowledge of teaching techniques that are changing how we learn. As they apply the concepts 

of gamification to education, they are helping create a future shaped by creative, nonlinear 

problem-solving. 

 

 

 

CONCLUSION 

 E-learning is suitable for easy and effective integration of gamification. Game 

techniques and mechanisms can be implemented in the learning process as activities which 

purpose is to achieve certain learning objectives, increase learners’ motivation to complete 

and engage students in a friendly competitive environment with other learners. Gamification 

may be an effective approach to make positive change in students’ behavior and attitude 

towards learning, to improve their motivation and engagement. Based on the above 

discussion, gamification is an approach for enhancing motivation to the 21st century learners 

and the author of this article suggested that the teachers can adopt gamification in their 

classroom for developing learner friendly and motivational among the learners.   
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 

ெமன்ெபாருள்கைளத் தனியுரிம ெமன்ெபாருள்கள், கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கள் என இருவைகயில் 

பகுக்கலாம். தனியுரிம ெமன்ெபாருள்கள் கட்டணத்துடன் கிைடக்கும், அதன் மூல நிரல்கள் கிைடக்காது, 

பகிரமுடியாது, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு புதுப்பித்துக்ெகாள்ளக் கட்டணம் கட்டேவண்டும். ஆனால் கட்டற்ற 

ெமன்ெபாருள்கள் இலவசமாகேவ கிைடக்கின்றன. அதன் மூல நிரல்கைள யாவரும் பதிவிறக்கலாம், திருத்தலாம், 

ேமம்படுத்தலாம், பகிரலாம். கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கள் பல்ேவறு வைகயில் பல வைக உரிமங்களுடன் 

இலவசமாகவும் கட்டணத்துடனும் கிைடக்கின்றன. அவற்றுள் கற்றல் கற்பித்தலில் பயன்படும் கட்டற்ற வளங்கைள 

வைகப்படுத்தி அதன் தனித்தன்ைமகைளயும் அவற்ைறப் பயன்படுத்துவதால் தனிநபர், நிறுவனம், அரசு ெபறும் 

நன்ைமகைளயும் எடுத்தியம்புவதாக இக்கட்டுைர அைமகிறது  

Software can be divided into two types, Proprietary software and Open source software. Proprietary software is available for a 

fee, its source code is not available and cannot be shared, and you must pay a fee to renew after a certain period of time. But Open source 

software is available for free. Its source code can be downloaded, edited, upgraded and shared by anyone. Open source softwares is available 

for free and for a fee with a wide variety of licenses. This article categorizes the Open source software used in teaching and learning and 

highlights their uniqueness and the benefits to individuals, organizations, and governments of using them.  

குறிச்ெசாற்கள்  

கட்டற்ற வளங்கள், கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கள், திறந்த மூல 

ெமன்ெபாருள்கள், Open source software, teaching, oss, 

முன்னுைர 

இன்ைறய சூழலில் கற்றல் கற்பித்தலில் கணினியின் பங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ளது. கணினி என்ற வன்ெபாருள் இயங்க 
ெமன்ெபாருள்கள் ேதைவப்படுகின்றன. ெமன்ெபாருள்கைளத் தனியுரிம 
ெமன்ெபாருள்கள்(Proprietary software), கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கள் என 
இருவைகயில் பகுக்கலாம். கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கைளத் திறந்தமூல 
ெமன்ெபாருள்கள் (Open source software) என்றும் திறவூற்று ெமன்ெபாருள்கள் 
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என்றும் அைழக்கிேறாம். தனியுரிம ெமன்ெபாருள்கள் கட்டணத்துடன் 
கிைடக்கும், மூல நிரல் கிைடக்காது, பகிரேவா திருத்தேவா அனுமதி 
கிைடயாது. திறந்த மூல ெமன்ெபாருள்கள் இலவசமாகவும் மூல நிரலுடன் 
பகிரும் அனுமதியுடன் திருத்தும் சுதந்திரத்துடன் கிைடக்கும். கற்றல் 
கற்பித்தலில் கட்டற்ற வளங்களின் பங்ைக எடுத்துைரப்பதாக இக்கட்டுைர 
அைமகிறது. 
மூடுல் - இைணய வழி கற்றல் ேமலாண்ைம அைமப்பு   

மூடுல் ஓர் இலவச மற்றும் திறந்த மூல கற்றல் ேமலாண்ைம அைமப்பு 

(LMS - (Learning management system) பிஎச்பியில் (PHP) ெமாழியில் எழுதப்பட்டு 

குனூ (GNU) ெபாது உரிமத்தின் கீழ் விநிேயாகிக்கப்படுகிறது. பள்ளிகள், 

பல்கைலக்கழகங்கள், ெதாைலதூர கல்வியகம், இைணயவழியிலான தனியார் 

பயிற்சி ைமயங்கள் எனப் பல நிைலகளில் மூடுல் பயன்படுகிறது.  

மூடுல் (Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment - Moodle) என்பது 

ஒரு திறந்த மூல பாட ேமலாண்ைம அைமப்பு. இது கல்வியாளர்களுக்கு 

இைணய அடிப்பைடயிலான படிப்புகள் மற்றும் இைணயதளங்கைள 

உருவாக்க உதவுகிறது.  மூடுல் கல்வி உள்ளடக்க ேமலாண்ைம அைமப்பின் 

(Content Management System) அைனத்து அதிநவீன உயர்நிைல 

ெசயல்பாடுகைளயும் வழங்குகிறது. தனிப்பயனாக்கக்கூடிய ேமலாண்ைம 

அம்சங்களுடன், கற்றல் இலக்குகைள அைடய கல்வியாளர்கள் மற்றும் 

பயிற்சியாளர்களுக்கு இத்தளம் ெபரிதும் உதவுகிறது. இதன் குறிப்பிட்ட 

அடிப்பைட ேசைவகைள இலவசமாகேவ ெபறமுடியும் கூடுதல் 

ேசைவகைளப் ெபற கட்டணம் கட்டேவண்டும். இதன் இைடமுகம் 40 

ெமாழிகளில் உள்ளது. அதில் தமிழ்ப் பதிப்பும் ஒன்று. இதில் பாடெநறி 

உருவாக்கம், வருைகப்பதிவு, கலந்துைரயாடல், வைலப்பதிவு, ேதர்வு 

நடத்துதல், வினா வங்கி உருவாக்கம், பல வைகயான ேதர்வு முைறகள் எனப் 
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பல்ேவறு வசதிகள் உள்ளன. இைதக் கணினி, மடிகணினி மட்டுமின்றி 

திறன்ேபசிகளிலும்  குறுஞ்ெசயலியாகவும் பயன்படுத்தமுடியும். 

ஸ்க்ராட்ச் 

ஸ்க்ராட்ச் (Scratch) என்பது கட்டற்ற நிகழ்வு சார்ந்த நிரலாக்க (Event driven 

programming) ெமாழி. இம்ெமாழிைய ெகாண்டு அைசவூட்டும் படங்கள் 

(Animation), ெசயல்பாடுகள், கைதகள், விைளயாட்டுக்கள் ேபான்றவற்ைற 

உருவாக்கி மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துெகாள்ள முடியும். இது ஆசிரியர்கள், 

மாணவர்கள், ெபற்ேறார்கள் என அைனத்து தரப்பினரும் பயன்படுத்தும் 

வைகயில் கட்டைமக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சமீபத்திய பதிப்பு 2.0. அைனத்து 

இயங்கு தளங்களிலும் இயங்கும் வண்ணம் குனூ ெபாதுமக்கள் உரிமம் 

(GPLv2) மற்றும் ஸ்க்ராட்ச் மூல குறியீடு உரிமத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. 

ஓபிஎஸ் ஸ்டுடிேயா(OBS Studio) 

காெணாலிப் பதிவு மற்றும் ேநரைல ஒளிபரப்புக்கான இலவச மற்றும் 

திறந்த மூல ெமன்ெபாருளாக ஓபிஎஸ் ஸ்டுடிேயா Open Broadcast Studio (OBS) 

பயன்படுகிறது. இதில் ஒலி மற்றும் காட்சிப் பதிவு, கணினித் திைரப் பதிவு, 

யூடியூப் ஒலிபரப்பு எனப் பல ெசயல்கைளச் ெசய்ய முடியும். ெதாழில்முைற 

திறந்த மூல ெமன்ெபாருளாக இம்ெமன்ெபாருள் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது.  
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பிக் புளூபட்டன் 

பிக் புளூபட்டன் (BigBlueButton) என்பது இைணயவழியான கூட்டங்கள் 

(Web conferencing platform) நடத்தப் பயன்படும் திறந்தமூல ெமன்ெபாருளாகும். 

கூகுள் மீட்(google meet), சூம் (ZOOM)ேபான்ற தனியுரிம ெமன்ெபாருள்கைளப் 

ேபான்ேற பல்ேவறு வசதிகளுடன் பயன்படுகிறது. திைரப்பகிர்வு, 

காெணாலிப் பதிவு எனப் பல நிைலகளில் ஆற்றலுடன் ெசயல்படுகிறது. பல 

இயங்குதளங்களிலும் சிறப்பாக இயங்குகிறது. 

ெவேயான்  

ெவேயான் (Veyon -Virtual Eye On Networks) என்பது பல தளங்களில் உள்ள 

கணினிகைளக் கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படும் இலவச 

மற்றும் திறந்த மூல ெமன்ெபாருளாகும். பல இயங்குதளங்களில் இயங்கும் 

கணினிகைளயும் இதில் எளிைமயாகக் கண்காணிக்கலாம்.  ெவேயான் 

பயனர்களுக்கு இைணயவழிக் கற்றல் சூழல்களில் கற்பித்தல், ெமய்நிகர் 

பயிற்சிகள் அல்லது ெதாைலதூர ஆதரைவ வழங்குதல் ஆகியவற்றில் 

ஆதரவளிக்கிறது. ஒேர சுட்டுதலில் தனிப்பட்ட கணினிகைள அணுகலாம். 

கணினிகளின் திைரகைளப் பதிவு ெசய்தல், அைனத்து கணினிகைளயும் 

பூட்டுதல் மற்றும் உள்ளீட்டு சாதனங்கைளத் தடுத்தல் எனப் பல 

பணிகைளயும் உடனடியாகச் ெசய்ய இயலும். திைரகைள அைனத்து 

மாணவர்களுடனும் பகிர்ந்து ெகாள்ள அனுமதிக்கிறது. வணிக வகுப்பைற 

ேமலாண்ைம தீர்வுகளுக்கு இலவச மாற்றாக இந்த திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.  

ேவர்டுபிரசு (Wordpress) 
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 கூகுள் நிறுவனத்தின் பிளாக்கர் ேசைவ ேபால ேவர்டுபிரசு என்பது 

வைலப்பதிவு ேசைவ ஆகும். மின்னஞ்சல் முகவரிையக் ெகாண்டு யாவரும் 

தமக்ெகன ஒரு வைலப்பதிைவ உருவாக்கிக்ெகாள்ளலாம். அந்த 

வைலப்பதிவில் தம் சிந்தைனகைளத் தமிழ் உள்ளிட்ட அவரவர் 

தாய்ெமாழியில் பகிர்ந்துெகாள்ளலாம்.  

ேவர்ட்பிரசு (WP, WordPress.org) என்பது பிஎச்பி (PHP) இல் எழுதப்பட்ட 

ஓர் இலவச மற்றும் திறந்த மூல உள்ளடக்க ேமலாண்ைம அைமப்பு (Free and 

open-source content management system /CMS) ஆகும். அழகான வடிவைமப்புகள், 

சக்திவாய்ந்த கூறுகள் மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் எைதயும் உருவாக்க சுதந்திரம் 

ஆகியன ேவர்டுபிரசின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும். நிழற்படங்கள், ஒலிகள், 

காெணாலிகைள இப்பக்கத்தில் பதிேவற்றலாம். 

விக்கிப்பீடியா  

விக்கிப்பீடியா, ஜிம்மி ேவல்ஸ் மற்றும் லாரி சாங்கர் ஆகிேயாரால் சனவரி 

15, 2001-இல் ெதாடங்கப்பட்டது. விக்கிப்பீடியா என்பது, வணிக ேநாக்கற்ற 

விக்கிமீடியா நிறுவனத்தின் உதவியுடன் நடத்தப்படும், பன்ெமாழி, கட்டற்ற 

இைணயக் கைலக்களஞ்சியமாகும். விக்கிப்பீடியாவில் யாரும் இலவசமாகக் 

கணக்ைக உருவாக்கிக் ெகாள்ளலாம், திருத்தலாம், ெதாகுக்கலாம், புதிய 

கட்டுைரைய உருவாக்கலாம். இைணயதளத்தில் இயங்கும் 

பரிந்துைரக்கப்படும் பக்கங்களில் மிகவும் ெபரியதும், அதிகப் 

புகழ்ெபற்றதுமாகும். 
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தமிழ் விக்சனரி  

தமிழ் விளக்கங்களுடன் வளரும் பன்ெமாழி அகரமுதலி ஆகும். 

தற்ெபாழுது 3,60,400  ெசாற்கள்  உள்ளன. இது ெசாற்களின் ெபாருள், மூலம், 

அடங்கிய, கட்டற்ற பன்ெமாழி அகரமுதலிெயான்ைற உருவாக்கும் கூட்டு 

முயற்சியாகும். இதில் தமிழ் ெசாற்களுக்கான விளக்கம் வழங்குப்பட்டு 

வருகிறது. ஒரு ெசால்லின் ெபாருள், அதன் இலக்கியப் பயன்பாடு. 

அச்ெசால்லின் படம், அந்தச் ெசால்லின் ஒலி உச்சரிப்பு எனப் பல விவரங்கள் 

உள்ளீடு ெசய்யப்படுகின்றன.  

விக்கிமூலம்  

விக்கிமூலம் ஒரு பதிப்புரிைமயில்லா விக்கிநூலகத் திட்டமாகும். இது 

கட்டற்ற உள்ளடக்கம் ெகாண்ட மூல நூல்களின்  இைணயத் ெதாகுப்பாக 

விளங்குகிறது. ேதடுெபாறிகளுக்கு ஒருங்குறி வடிவில் உள்ள தமிழ் 

எழுத்துருக்கள் மட்டுேம ெதரியும் என்பதால் மின்வருடப்பட்ட பல 

நாட்டுைடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கைள எழுத்துணரியாக்கம் ெசய்து 

விக்கிமூலத்தில் பதிேவற்றியுள்ளனர். இப்பக்கங்கைளச் சரிபார்த்துப் 

பிைழகைளத் திருத்துவதால் இைணயத்தில் தமிழின் வளம் ேமம்படும். பிைழ 

திருத்தங்கைள யாரும் ெசய்ய இயலும். மாணவர்களுக்கு இப்பணிையப் 

பயிற்சியாக வழங்கலாம். 

விக்கிேமற்ேகாள் 

விக்கிேமற்ேகாள் என்பது புகழ் ெபற்ற நபர்களின் கூற்றுகைளயும் 

பைடப்புகளின் ேமற்ேகாள்கைளயும் ெகாண்ட, யாவரும் ெதாகுக்கப்படக் 

கூடிய ஒரு நிகழ்நிைலக் களஞ்சியமாகும்.    இதில் தமிழ் உள்ளிட்ட 

ேமற்ேகாள்கைளத் ெதாகுக்குவம் உருவாக்கவும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி 
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வழங்குவதால் மாணவர்கள் அறிவு வளர்ச்சி ெபறும் ேமலும் 

ெமாழியறிைவயும் வளர்த்துக்ெகாள்ள இயலும். 

விக்கிப் ெபாதுவகம் 

விக்கிப் ெபாதுவகமானது (Wiki Commons) கட்டற்ற ஊடகக் கிடங்காக 

ேமம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. யார் ேவண்டுமானாலும் பங்களிக்கக்கூடிய 

இலவசமாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஊடகக் ேகாப்புகளின் ெதாகுப்பாக 

இப்பக்கம் உள்ளது. இதில் மாணவர்கைளப் நிழற்படங்கள், ஒலி, ஒளிக் 

ேகாப்புகைளப் பதிேவற்றச் ெசய்யலாம்.  

டிசி ேதர்வு ெமன்ெபாருள் 

டிசி ேதர்வு (TCExam) என்பது இைணயவழித் ேதர்வுகளுக்கான திறந்த 

மூல கணினி அடிப்பைடயிலான மதிப்பீட்டு ெமன்ெபாருள் (Open Source system 

for electronic exams) அைமப்பாகும். இது கல்வியாளர்கள் மற்றும் 

பயிற்சியாளர்களுக்கு வினாடி வினாக்கள், ேசாதைனகள் மற்றும் எழுதுதல், 

திட்டமிடுதல், வழங்குதல் மற்றும் புகாரளிக்க உதவுகிறது. ேதர்வுகள். இது 

பாரம்பரியக் கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தப்படும் எழுத்து வடிவத் ேதர்வு 

முைறகளுக்குச் இைணயாக உள்ளது. ஆசிரியர்கள் தங்கள் பணிகைள 

வடிவைமத்து அவற்ைற ஆய்வுகள், ேதர்வுகள், ேசாதைனகள் மற்றும் வினாடி 

வினாக்கள் வடிவில்  வழங்க உதவுகிறது. வணிகம் அல்லாத 

பயன்பாட்டிற்கான மூலக் குறியீடு TCExam அதன் மூலக் குறியீட்ைட (AGPLv3) 

ெபாது உரிமத்தின்கீழ் வழங்குகிறது. 24 ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்ப்புகள் 

மற்றும் ெமாழிெபயர்ப்பு நிைனவக பரிமாற்றம் ெசய்வதற்கான வசதியுள்ளது.  

நிைறவுைர 



 

80 
 

இன்ைறய சூழலில் கற்றல் கற்பித்தலில் தனியுரிம ெமன்ெபாருள்கள் 

பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தனியுரிம ெமன்ெபாருள்களுக்கு 

இைணயாகக் கட்டற்ற ெமன்ெபாருள்கள் இருந்தாலும் அைவ பற்றிய 

ேபாதிய விழிப்புணர்வு இல்ைல.  

மூடுல் என்ற கற்றல் ேமலாண்ைம அைமப்பு கூகுள் கிளாஸ்ரூம் ேபால 

பல்ேவறு வசதிகைளக் ெகாண்டுள்ளது. இலவசமாகவும் கட்டணத்துடனும் 

இைதப் பயன்படுத்த இயலும். 

ஸ்கிராட்ச் என்ற நிரலாகக் ெமாழி வழியாக அைசவூட்டும் படங்கள், 

ெசயல்பாடுகள், கைதகள், விைளயாட்டுக்கள் என பலவற்ைற 

உருவாக்கமுடியும்.  

ஓபிஎஸ் ஸ்டுடிேயா என்ற ெமன்ெபாருள் காணாலிகைளப் 

பதிவுெசய்யவும் ேநரைல ஒளிபரப்புகளுக்கும் ெபரிதும் பயன்படுகிறது. 

அதனால் ஒரு ஆசிரியர் பல மாணவர்கைள எளிதில் ெதாடர்பு ெகாள்ள 

முடியும். 

பிக் புளூடூத் என்ற ெசயலி கூகுள் மீட், சூம் ேபால இைணயவழிக் 

கூட்டங்கள் நிகழ்த்த உதவுகிறது. 

ெவேயான் என்ற ெமன்ெபாருள் பல கணிகைளக் கண்காணிக்கவும் 

கணினி வழியாகவும் ெமய்நிகர் பயிற்சிகள் வழங்கவும் உதவுகிறது. 

ேவர்டு பிரசு இலவச மற்றும் திறந்த மூல உள்ளடக்க ேமலாண்ைம 

அைமப்பாகப் பயன்படுகிறது. ேவர்டுபிரசு வைலப்பதிவு வழியாக கற்றல் 

கற்பித்தல் சார்ந்த பல பணிகைளச் ெசய்ய இயலும்.  

விக்கிப்பீடியா, தமிழ் விக்சனரி, விக்கிமூலம், விக்கிேமற்ேகாள், விக்கிப் 

ெபாதுவகம் ஆகிய கட்டற்ற விக்கித் திட்டங்கள் வழியாக ஆசிரியர்கள் 
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மாணவர்களுக்கு பல பயிற்சிகைள வழங்கமுடியும். இதன் வழியாக 

மாணவர்கள் கற்பதுடன் ெமாழியும் வளப்படுத்தப்படுகிறது. 

டிசி ேதர்வு ெமன்ெபாருள் இைணயவழித் ேதர்வுகைள நிகழ்த்தப் 

பயன்படுகிறது. 
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ெஜ.அருள்இருதயெஜயந்தி 
ேமற்பார்ைவயாளர் 
ெஜயராஜ்அன்னபாக்கியம்மகளிர், கல்லூரி(தன்னாட்சி)  
அன்ைன ெதரசா மகளிர்  பல்கைலக்கழகம் ெகாைடக்கானல். 

க.அமுதவள்ளி,  
ஆய்வாளர்,   
ெஜயராஜ்அன்னபாக்கியம்மகளிர்,  
கல்லூரி(தன்னாட்சி)  
அன்ைன ெதரசா மகளிர்  பல்கைலக்கழகம்  
ெகாைடக்கானல். 
 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம்: 

தகவல் ெதாழில் நுட்பத்தின் உதவியுடன்  தமிழ் ெமாழிப் ேபசக்கூடிய உலகத் தமிழர்கள் அைனவைரயும் 

ஒருங்கிைணக்க  முடிகின்றது. ேமலும் இதன் மூலம் உலகந்தழுவி வாழுகின்ற தமிழ் மக்கள் மட்டுமல்லாது பிற 

ெமாழி ேபசும் மக்களும் தமிழ் ெமாழிைய கற்பதற்கும், தமிழர்களின் வரலாறு, கைல,பண்பாடு உள்ளிட்ட 

வாழ்வியல் கூறுகைளப் பற்றி அறிந்து ெகாள்வதற்கும் இன்ைறய இைணயம் சிறப்பான பங்கு ஆற்றி வருகின்றது. 

இதற்கு இைணயத்தில் தமிழ் ெமாழிைய கற்பதற்கு ேதைவயான  சில மாற்றங்கள் மற்றும் அணுகுமுைறகள் ேதான்றி 

வளர்ந்து வருகின்றன.குறிப்பாக பாடப்புத்தகம் வாயிலாக மாணவர்களுக்குச் ெசய்யுள் மற்றும் இலக்கணம் கற்பதில் 

உள்ள சவாைல எதிர்ெகாள்ள நவீன கணிப்ெபாறி ெதாழில் நுட்பம் மிக இன்றியைமயாததாக உள்ளது. 

வகுப்பைறயில் இைணயதளம் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக ெசய்யுள் மற்றும் இலக்கணம் ேபான்ற தமிழ் 

பாடப் பகுதிகைள ேநரடியாக காட்சிப்படுத்த முடிகின்றது. இதன் மூலம் தமிழ் கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் மிகவும் 

எளிதாகின்றது. அைதப் பற்றி இக்கட்டுைர விரிவாகப் ேபச இருக்கின்றது.   

குறியீட்டு ெசாற்கள்:  இைணய தளம், கணிப்ெபாறி ெதாழில் நுட்பம், வாழ்வியற் 

கூறுகள்,தமிழ் ெமாழி 

முன்னுைர : 

                          “ெபற்ற தாயும் பிறந்த ெபான்னாடும் 

                           நற்றவவானினும்நனசிறந்தனேவ” –  

                                                               தமிழ்கற்பித்தல்பகுதி1 (2013), 



 

83 
 

என்ற புதுயுகக் கவிஞர் பாரதியார் கூறுவது ேபால உலக அளவில் மிக 

அதிகமான ெதாடக்கப் பள்ளிகைளக் ெகாண்ட நாடு நம் இந்தியா நாடு. உலக 

அளவில் அதிகமான இைடநிைலப் பள்ளிகைளக் ெகாண்ட நாடுகளில் 2-ம் 

இடத்தில் உள்ள நாடும் நம் இந்தியாேவ.  உலக அளவில் அதிக பல்ைலகழக 

மாணவர்கைளப் ெபற்றுள்ள நாடுகளில் 4-ம் இடத்தில் உள்ள நாடும் நம் 

இந்தியாேவ. இவ்வாறு கல்வித் துைறகளில் மிகப் ெபரிய வளர்ச்சி அைடந்து 

ெகாண்டிருக்கும் நாடு நம் இந்திய நாேட  ஆகும்.  

இந்தியக் கல்வி துைறயின் கலங்கைர விளக்கமாக இன்று தமிழ்நாடு 
வளர்ந்துள்ளது.கல்வியின் வாயிலாக நம் நாட்டின் ஆண்களும் ெபண்களும் 

ஒரு ேசர எல்லாத் துைறகளிலும் சாதித்து வருகின்றனர். கல்வி என்பது “அள்ள 
அள்ளக் குைறயாது வரும் அமுத சுரபி”  என்பதைன உணர்ந்ததால் தான் 
இன்றும் நம் வாழ்க்ைகேயாடு கல்வியும் இைணந்து ெசயல்பட்டுக் 

ெகாண்டிருக்கின்றது.ஏெனனில் ெகாரனாெதாற்றின் காரணமாக வழிபாட்டு 

கூடங்கள் உட்பட அைனத்தும் பின்னைடைவ சந்தித்த சூழ்நிைலயிலும் கல்வி 

மட்டும் இைணய வழியில் நைடெபற்றது. இதேனாடு தமிழ் ெமாழியும் 

அதனுைடய பயன்பாடும் வளர்ச்சி ெபற்றது. தமிழில் புலைமப் ெபற்ற 

கல்வியாளர்கள் தங்களுைடய தனித்திறன் மூலமாக, ஆசிரியர்கள் மற்றும் 

மாணவர்கள் பயன் ெபறும் வைகயில் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் 

‘’வினாடி வினா, கருத்தரங்கு மற்றும் ெசயலரங்கு” ேபான்றவற்ைற நடத்தி 

உலகத்தில் உள்ள தமிழ் ெமாழி பற்றாளர்கள் மட்டுமல்லாது அைனவைரயும் 

சிந்திக்க தூண்டினார்கள். உலகேம ெசயல்படாத நிைல இருந்தாலும் அறிைவ 

ெசயல்பட ைவத்தது ேபாற்றுதற்குரியது. இவ்வாய்வு கட்டுைரயில் இைணய 
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வழியில் தமிழ் ெமாழியின் ெசயல்பாட்ைடயும் அதன் வளர்ச்சிையயும் புதிய 

கண்ேணாட்ேடாத்துடன் விரிவாக காணலாம். 

தமிழ்ெமாழியின் சிறப்பு: 

                      இனிைமத் தமிழ்ெமாழி எமதுஎமக்- 
                      கின்பந் தரும்படி  வாய்த்த நல் அமுது 
                       தமிழ் எங்களுயிர் என்பதாேலெவல்லுந் 
                       தரமுண்டு தமிழருக் கிப்புவிேமேல’’-2  
                                                                   பாரதியார் கவிைதகள்( 1990), 

த��ன் ெப�ைம�ைன எ�த்�க்காட்��ற�. ஏெனனில் அ�ந்த�ழ், 

ந�ந்த�ழ்,ைபந்த�ழ் என்பேதா� கணினித் த�ழ் என்ற �றப்�ம் த��க்� 

�ைடத்� உள்ள� எனலாம். அன்���ந்� இன்� வைர ெமா�ையத் ெதய்வமாக 

வ�ப�ம் மர�  ேதான்�ய�ம்,தாய்ெமா�யாம் த�ழ்பால் மக்கள் ெகாண்��க்�ம் 

அ�யாக் காதைல ெவளிப்ப�த்�வ�ம் த�ழ் ெமா� ஒன்ேறயா�ம்.எல்ேலாைர�ம் 

ஈரத்்த த�ழ் ெமா� இலக்�யம் மட்�மல்லா� கல்��ய��ம் தனி�டம் ��த்� 

வளரச்�் ெபற்�ள்ள�. நா�ம் ேதான்�ம் கல்��யல் மாற்றங்கைள ஏற்� எ��ற 

இயங்�ம் ெமா�யாகத ் த�ழ் ெமா�த ் �கழ்�ன்ற�. ஆ�ரியர ் கல்��ய��ம் 

த�ழா�ரியர ் கல்� மா�பட்ட தன்ைம�ைடய�. கணிதம், அ��யல்  ேபான்ற 

பாடங்கைளக் கற்�க்�ம் ஆ�ரியரக்ள் பாடப்ெபா�ைள மட்�ம் 

கற்�க்கன்றனர.்ஆனால் த�ழா�ரியேரா பாடப்ெபா�ள் ெவளிப்ப�ம் ஊடகமான 

ெமா�ைய பயன்ப�த்�ம் �றைன�ம் அைத வளரக்்�ம் 

�ைறகைள�ம்,அத�ைடய அ�ைம ெப�ைமகைள�ம் வளரத்்�க் 

ெகாண்��க்�ன்றாரக்ள். அவற்�ள் தகவல் ெதா�ல் �ட்பத்�ன் �கச ் �றந்த 
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ஊடகமான இைணயத்��ம் த�ழ் ெமா��ன் �றப்�ம் ஒங்� வளரந்்� 

நிற்�ன்ற� என்ப�ல் எள்ள�ம் ஐய�ல்ைல. 

பழங்காலத்தில் தமிழ் கற்றல் : 

            “எண்ெணன்ப ஏைன எழுத்ெதன்ப இவ்விரண்டும் 

             கண்ெணன்ப வாழும் உயிர்க்கு” 3     - திருவள்ளுவர் (1998) 

என்ற திருக்குறளின் மூலம் கல்வியின் சிறப்ைப  நாம் உணர்ந்து 

ெகாள்ளலாம். இதன் அடிப்பைடயில்  நம் முன்ேனார்கள்  பழங்காலத்தில் 

குருகுலம் மூலம் கல்விைய கற்றுக் ெகாடுத்தனர்.இதைன   
                   “ேகாடல் மரேப கூறுங்காைலப் 

                    ெபாழுேதாடு ெசன்று வழிபடல் முனியான் 

                    முன்னும் பின்னும் இரவினும் பகலினும் 

                   அகலானாகி அன்ேபாடு ெகழீஇக் 

                   குணத்ேதாடு பழகிக் குறிப்பின் வழி நின்று”4 நன்னூல்(1994)   

என்னும் நூற்பாவின் வழி அறியலாம்.பின்னர் திண்ைணப் பள்ளிகள் 
மூலம் கல்விையப் ேபாதித்து வ ந்தனர். அதன் பின்னர் சங்கம் மற்றும் சங்க 
மருவியக் காலங்களில் கல்விைய ேபாதிப்பதில் தமிழ்ச் சங்கங்கள் 
ெபரும்பங்கு வகித்தன . இதைன  

                            “உற்றுளி யுதவியும் உறுெபாருள் ெகாடுத்தும் 

                              பிற்ைற நிைல முனியாது கற்றல் நன்ேற”5  

                                                       புறநானூறு மூலமும் உைரயும்(2010), 

என்ற புறநானூற்று பாடல் மூலம் அறியலாகிறது. அதாவது நம் 

முன்ேனார்கள் கல்விைய எப்படியாயினும் கற்க ேவண்டும் என்ற 
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எண்ணத்தில் ஆசிரியர் இல்லத்திற்ேக ெசன்று குருவின் வார்த்ைதக்குக் 

கீழ்படிந்து  கல்விைய கற்றனர் என்பைத உணர்ந்து ெகாள்ளலாம். ேமலும் 

கல்விக்கூடங்கள் பற்றிேயா,கற்பித்தல் முைறகள் பற்றிேயா சங்க 

இலக்கியங்களில் யாெதாரு குறிப்பும் இடம் ெபறவில்ைல 

எனலாம்.இந்தியாவில் ஆங்கில ஆதிக்கம் ேவரூன்றத் ெதாடங்கியப் 

பின்னேர பள்ளிக்கூடங்கள் கல்வி ேபாதிக்கும் இடங்களாக மாறின. கிறித்துவ 
மிஷினரிகளால் கல்வி அைனவருக்கும் ெபாதுவாகி, நாடு முழுவதும் பாடத் 
திட்டங்களுடன் ஒரு முைறயானக் கல்வி ேபாதிக்கப்பட்டது. காலத்திற்கும், 

ேதைவக்கும் , அறிவியல் மற்றும் ெதாழில்நுட்ப முன்ேனற்றத்திற்கும் ஏற்ப 
கல்வித்துைற பல மாற்றங்கைளப் ெபற்று வளர்ச்சி அைடந்துள்ளது.அதைன 

பற்றி இனி காணலாம். 

நவீன யுகமும் தமிழ் கற்றலும் : 

கல்விேய ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணியாக அைமகின்றது. 
அக்கல்வியால் மட்டுேம அறிவார்ந்த சமுதாயம் மலர்கின்றது எனலாம். கல்வி 
கற்கும் முைறகளில் காலந்ேதாறும் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் 
உள்ளன. 

ேநரடி வகுப்பைற நிகழ்வில் ஆசிரியரும் மாணவரும் இைணந்து கற்றல், 

கற்பித்தல் ெசயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இன்ைறய சூழலில் 
ெகாரானாவின் காரணமாக இந்நிைல மாறி  இைணய வழியில் கல்வி கற்கும் 
நிைல ஏற்பட்டுள்ளது. பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்குப் 
புது வரவாக இன்று இைணய வழிக் கல்வி விளங்குகின்றது. எல்லா 
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நிைலகளிலும் தன்ைனத் தகுதிப் படுத்திக் ெகாள்ளத் தூண்டுேகாலாய் 
இைணயம் விளங்குகின்றது.மாணவர்களுக்கு இைணயவழிக் கல்வி ெபரிதும் 
ேதைவயான ஒன்றாகின்றது.  

அவற்றுள் திறன் ேபசி (Smart Phone), மடிக்கணினி (Laptop), கணினி 

(Computer) முதலான  ெதாழில்நுட்பக் கருவிகள் இன்ைறய காலத்தில் கல்வி 

கற்கத் துைண ெசய்கின்றது.  பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் பல்கைலக்கழக 

மாணவர்களுக்குப்  பல வசதிகேளாடு இைணயத்தில் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டு 
வருகின்றன. அதற்கு  ெவப்ெயக்ஸ்  சந்திப்பு (webex meet) கூகுள் சந்திப்பு (Google 

Meet) ஜீம் (Zoom) மற்றும் குழு இைணப்பு(Team link) ேபான்ற பல இைணய 

வழிச் ெசயலிகள் அறிமுகமாகியுள்ளது. தகவல் ெதாழில்நுட்பப் ெபரு 

வளர்ச்சியால் உலகேம ஒரு சிறிய குைடக்குள் அடங்கிவிட்டது எனலாம். 
இைணய வழியில் தமிழ் ெமாழிப் பயன்பாடு: 

தமிழ் ெமாழிக் கல்விைய அரிச்சுவடி முதல் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு வைர 

பல்லூடகத்தின் (multimedia) மூலம்    அைசவு படங்களாக   ஒலி வடிவம்,ஒளி 

வடிவம் ெகாண்டு அைமக்கப் படுவதால் ேகட்டல்,ேபசுதல்,படித்தல், 

எழுதுதல்  ஆகிய அடிப்பைட ெமாழித்திறன்கைள நம் தமிழ் 

மாணவர்களிடமும் தமிழ் ெமாழி அல்லாத பிற ெமாழிப் ேபசும் 

மாணவர்களிடமும் எளிதாக வளர்க்க முடிகின்றது. 

அண்ைட நாட்டில் வாழும் பிறெமாழி ேபசக்கூடிய மற்ற மாணவர்களூம் 

தங்கள் ெமாழித் திறன்கைள வளர்த்துக் ெகாள்ளும் வாய்ப்புகைள 

கீழ்க்காணும் வைலயைமப்புகள் வழங்குகின்றன.அைவயாவன 
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http://www.southasia.upenn.edu/tamil 

http://www.tamil.net/projectmadurai 

http://wwwtamil-heritage.org 

http://www.tamil.net 

http://www.tamil.org   

முகநூல்(face book), புலனம் (WhatsApp) படவிரி (InStagram) என்ற சமூக 

வைல ஊடகங்கள் தமிழாசிரியர் பயிற்சியில் தனக்ெகன ஓரிடம் ெபற்று 

விளங்குகின்றது.ஏெனனில் தமிழ்ப் பண்பாடு, பாரம்பரியம், வாழ்வியல் 

ேபான்ற தகவல்கைள மாணவர்களுக்கு எடுத்து ெசல்லும் மிகப்ெபரிய 

ஊடகமாக  இைவெயல்லாம் விளங்குகின்றது.ேமலும் மாணவர்களூக்குத் 

ேதைவயான தகவல்கைளத் திரட்டவும், தம்முைடய நண்பர்களுக்கும் 

ெபாருள் ெபாதிந்த கருத்துக்கைள அளித்து புதிய அறிைவ கட்டைமக்கவும், 

புதிய பரிமாணத்ைத உருவாக்கவும் வழிெசய்கின்றது. 

இைணயத்தில் ேபாஸ்ட்ரஸ் என்ற ெமன்ெபாருள் மாணவர்கள் ேபச்சுத் 

தமிழில் சரியாக ேபசுவதற்கு   உதவி  ெசய்கின்றது.ஏெனனில் பதின்ம வயது 

மாணவர்கள் தகவல் ெதாடர்பு சாதனங்களில் நிகழ்ச்சி ெதாகுப்பாளராக 

ெசயல்பட்டு தம் கருத்துக்கைள பலரிடம் 

ெதரியப்படுத்துவதற்கும்,மற்றவர்களிடம் ேநர்காணல் மூலம் கிைடத்த 

கருத்துக்கைள ஒருங்கிைணத்து நிகழ்ச்சிகைள முைறயாக வழங்குவதற்கும் 

இன்ைறய நவீன யுக இைணயம் ெபரும் பங்காற்றுகின்றது. 

வாய்ஸ்த்ெரட் என்ற ெமன்ெபாருள் மூலம் இலக்கணம் மற்றும் ெசய்யுள் 

ேபான்ற தமிழ் பாடப்பகுதிகள் திைரயில் படம் மற்றும் படக்காட்சியாக 

http://www.southasia.upenn.edu/tamil
http://www.tamil.net/projectmadurai
http://wwwtamil-heritage.org/
http://www.tamil.net/
http://www.tamil.org/
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ெவளிப்படுவதன் மூலம் அப்பாடக்கருத்துக்கைள ஒலி மற்றும் ஒளி வழிேய 

கற்றுக் ெகாள்ளவும்,பகிர்ந்து ெகாள்ளவும் பயன்படுகின்றது. 

புைகப்படக் கைத என்பதின் மூலம் படத்திரட்டல்,கருத்துத் 

திரட்டல்,ேதைவயான படங்கைள ெதரிவு ெசய்தல்,படங்களுக்கான 

வாசகங்கைள எழுதிக் குரல் தருதல், இைணய ெபாருத்தமாக இைணத்தல் 

ேபான்ற பலவற்றிற்கும் பயன்படுகின்றது. 

விம்பாைலவ் என்பது ஒரு ெமன்ெபாருள். இதன் மூலம் மாணவர்கள் 

தங்களுக்குள் தாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்ேத ெதாடர்ைப 

நிகழ்த்தவும்,குழுக் கலந்துைர யாடலிற்கும்,  வாய்ெமாழிப் பைடப்பிற்கும் 

மிகவும் அதிகமாக பயன்படுகின்றது 

முடிவுைர: 

“எளிய நைடயில் தமிழ் நூல்கள் எழுதிடவும் ேவண்டும் 

இலக்கண   நூல்கள் புதிதாக இயற்றுதல் ேவண்டும் 

                              ெவளியுலகில் சிந்தைனயில் புதிது புதிதாக 

      விைளந்துள்ள எவற்றினுக்கும் ெபயர்கெளல்லாம் கண்டு 

ெதளிவுறுத்தும் படங்கேளாடு சுவடிெயல்லாம் ெசய்து 

ெசந்தமிைழ ெசழுந்தமிழாய் ெசய்திடவும் ேவண்டும்”6 

                                                         பாரதிதாசன் கவிைதகள் (2018), 

என்ற பாேவந்தர் பாரதிதாசனின் ெபான்ெமாழிக்ேகற்ப இன்றளவிலும் 

நம் தமிழ்ெமாழி எல்லாத் துைறகளிலும் ெசழுைம வாய்ந்த ெமாழியாகேவ 

திகழ்கின்றது என்பதில் எள்ளவும் ஐயமில்ைல. இவ்வாறு இைணயத்தின் 

மூலம் தமிழ் ெமாழி ெபரும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என்பதைன நாம் அறிந்து 

ெகாள்ளலாம். 
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துைண நின்ற நூல்கள்:  

1. முைனவர்.பூ.தீனதயாள்-தமிழ்கற்பித்தல்பகுதி1(2013),கிருஸ்ணாபப்ளிேகஷன்ஸ், ெசன்ைன  
(பக்-15) 

2. சி.சுப்பிரமணிய பாரதி-பாரதியார் கவிைதகள்( 1990),மணிவாசகர்  பதிப்பகம் 8/7 சிங்கர் ெதரு, 
பாரீமுைன, ெசன்ைன 

3. திருவள்ளுவர்-திருக்குறள் (1998) மீனாட்சி புத்தக நிைலயம்,திருச்சி(குறள்-392) 
4. பவணந்தி முனிவர்-நன்னூல்(1994)  முல்ைல நிைலயம்,திருச்சி நூற்பா:40 
5. புலியூர்க்ேகசிகன்-புறநானூறு மூலமும் உைரயும்(2010), சாரதா பதிப்பகம்  
6. (பாடல் எண்:183) 
7. புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் - பாரதிதாசன் கவிைதகள் (2018), கற்பக புத்தகாலயம்,ெசன்ைன. 
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ெசயற்ைக நுண்ணறிவுத் ெதாழில் நுட்பம் (e-Learning – Development and Uses) 

முைனவர் மு.கருப்ைபயா,  
உதவிப் ேபராசிரியர், 
தமிழ்த்துைற, 
ஆர்.வி.எஸ். குமரன் கைல அறிவியல் கல்லூரி, 
அய்யலூர், 
திண்டுக்கல்  
dr.karu1975@gmail.com 

 
இன்ைறய அறிவியல் அறிஞர்கள் நுண்ேணாக்கியால் பார்க்கும் 

ெபாருைளயும் கருத்ைதயும்  ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப தமிழ்ப் 

புலவர்கள் நுண்ேணாக்கி பார்த்திருக்கிறார்கள். ெசயற்ைக நுண்ணறிவுத் 

ெதாழில் நுட்பத்தில் ஈடுபடவில்ைல என்றாலும் இயற்ைகைய 

நுண்ணறிேவாடு ேநாக்கும் ெதாழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். மனித 

சமுதாயத்தின் நுண்ைமயான முதிர்ச்சிேய அறிவியலின் முயற்சியாகும். 

அறிவியலின் முதிர்ச்சிேய நுண்ணறிவு ெதாழில் நுட்பத்தின் வளர்ச்சியாகும். 

இயற்ைகயின் நுண்ணறிேவாடு இயங்கிய மனிதன் தான் ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவால் ெசயல்பட ஆரம்பித்தான் அதன் விைளவுதான் உணவு, உைட, 

இருப்பிடம், பண்பாடு, மரபு,  நாகரிகம், கலாச்சாரம், பழக்கவழக்கம், 

ஒழுக்கம், கல்வி, அறிவு, ஆட்சி ஆகிய ஆளுைமகள் ஆகும். இைவகளில் 

இயங்கிய மனிதன் இைவகைள இயக்கும் மனிதன் ஆனான். பிறகு 

இைவகளில் இயங்கும் மானிதனாக மாறினான். முற்ெபாழுது இைவகைள 

இயக்கும் இயந்திரங்கைளக் கண்டுபிடுத்து தான் இயக்கினான். தான் இயக்கிய 

இயந்திரங்கைளத் தற்ெபாழுது தாேன அதாவது தானாகேவ தன்ைனப்ேபால் 

இயங்க ைவக்கிறான். இதன் அறிைவத்தான் “ெசயற்ைக நுண்ணறிவுத் 

ெதாழில் நுட்பம்” என்கிறான். இத்ெதாழில் நுட்பம் பல்ேவறு ெதாழிலில் 

சாதித்துக்ெகாண்டு இருந்தாலும் கல்வியில் இைணயத்தால் இைணந்து 
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வகுப்பைறச் சூழலில் வளர்ந்து வரும் வளர்ச்சி குறித்து ஆய்வேத 

இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கமாகும். 

 

ெசயற்ைக – நுண்ணறிவு – ெதாழில்நுட்பம் - விளக்கம்     

   ெசயல் + ைக =  ெசயற்ைக ஆகும். ெசயல் என்பது ெசயல்படுதல், ைக 

என்றால் “ஒழுக்கம்”1 என்பர். அதாவது உணர்தல் எனப் ெபாருள்படும். 

இதைன உணர்ந்து ெசயல்படுதல் என்பதாகும். நுண்ைம + அறிவு = 

நுண்ணறிவு ஆகும். நுண்ைம என்றால் “கூர்ைம”2 எனப்படும். அறிவு என்பது 

அறிதல் ஆகும் அதாவது கூர்ைமயாக அறிதலாகும். ெதாழில் + நுட்பம் = 

ெதாழில்நுட்பமாகும். ெதாழில்  என்றால் “ெசயல்”3 என்று ெபாருளாகும். 

நுட்பம் என்பது “காலநுட்பம்”4 ஆகும் என்பர் வீரமாமுனிவர். அதாவது 

காலத்தால் ெசயல்படும் நுட்பமாகும். ெசயற்ைக நுண்ணறிவு ெதாழில்நுட்பம் 

என்பது தக்க கால நுட்பச் ெசயலால் கூர்ைமயான அறிவால் உணர்ந்து 

ெசயல்படுதலாகும். 

 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவின் ேதாற்றம்  

   கணினி,கணினித் ெதாடர்புைடயச் சாதனம் எந்திரம் ேபான்ற 

இயந்தியரங்களில் காணப்படும் அறிவுக் கூர்ைமதான் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

என்பர். இது அறிவியல்,ெபாறியியல் ேபான்ற துைறகளில் வியக்க ைவக்கும்; 

அறிைவ புகுத்தும் ெதாழில்நுட்பேம நுண்ணறிவு எனலாம். மனிதைனப் 

ேபாலேவ பகுத்தறிந்து சிந்திக்கும் இயந்திரக் கருவிகைளக் கண்டுபிடிக்க 

முடியும் என்று முதன்முதலில் ெதரிவித்தவர் தத்துவஞானி ‘ராேமான்லல் 

என்பவேர ஆவார். இவர் 13-ஆம் நுற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் என்பர். இவர்தான் 
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ெசயற்ைக நுண்ணறிவின் பிதாமகன் எனக் கூறுவர். ஆனால் ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவு(Artificial Intelligence) ஆர்டிபிசியல் இன்டலிெசன்சு எனும் 

ெசால்ைல 1955-ல் சான் ெமக்கார்த்தி என்பவேர கூறினார். இவைரேய 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவின் தந்ைத என்பர். 

 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு கருவிகள் 

   மனிதன் தன்ைனப் ேபான்று பகுத்தறியும் கருவிகைள உருவக்கி 

ெசயல்பட ைவப்பேத ெசயற்ைக நுண்ணறிவாகும் என்பர். “மனிதரின் 

நுண்ணறிவுத் திறைனச் ெசயற்ைகயாக உருவாக்குவதன் வழியாக ஓர் 

இயந்திரத்துக்கு மனிதைரப் ேபாலேவ கற்கும் திறனும் சிந்திக்கும் திறனும் 

பிரச்சைனகளுக்கு முடிவு காணும் திறனும் இருந்தால் அந்த இயந்திரம் 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரமாகக் கருதப்படுகிறது. அது ஒரு 

குறிக்ேகாைள ைவத்துக்ெகாண்டு மனிதர்களால் கற்றுக் ெகாடுக்கும் 

தரவுகளின் அடிபைடயில் ஆராய்ந்தும் பகுத்தறிந்தும் தமது குறிக்ேகாைள 

அைடயும்”5 என்பார் ெபாதுநல மருத்துவர் கு.கேணசன் அவர்கள். 

 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவுப் பயன்பாடுகள் 

   ஓட்டுநர் இல்லா கார் ெதாழிற்சாைல, மருத்துவத்துைற, வங்கிகள், 

கல்வித்துைற, ேமலாண்ைமத்துைற, ெசய்தித்துைற, நீதித்துைற, தகவல் 

ெதாழிலநுட்பத்துைற, விஞ்ஞானத்துைற, ெபாறியியல்துைற, 

சமூகவைலதளம், கூகுள், ெமாழியியல்துைற, ேவளாண்ைமத்துைற, 

ஆட்ேடாெமாைபல், ஆசிரியர்பணி வீடிேயா விைளயாட்டுகள் ேபான்ற 
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பல்ேவறு துைறகளின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவுத் ெதாழில் நுட்பம். 

 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரங்களின் வைககள் 

   கூகுள் எனும் நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் டீப்ைமண்ட் எனக் 

கூறப்படும் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரம். ைமசின் என்ற ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவு இயந்திரமும் வாட்சன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எனக் கூறப்படும் 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரமும் மருத்துவத்துைறயில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ேபாக்குவரத்துத்துைறயில் மக்களின் 

கூட்டங்கைள மிகத் துல்லியமாகக் காட்டும் கூகிள் ேநவிக்ேகசன் நாம் 

ெசால்லுகின்றைதக் காதில் ேகட்டு பதில் கூறும் அெலக்சா கூகிள் வாய்சு 

ேபான்ற பல ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரங்கள் இன்று பல்கிப் ெபருகி 

வந்துெகாண்டிருக்கின்றன. 

கணினியும் ெசயற்ைக நுண்ணறிவும் 

   ெசயற்ைக நுண்ணறிவு என்பது கணினிைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு 

மிக நுட்பமான இயந்திரங்கைள உருவாக்கி மனிதைனப் ேபாலேவ சிந்திக்க 

ைவக்கும் ஒரு நுண்ைமயான ெதாழில்நுட்பந்தான் ெசயற்ைக நுண்ணறிவுத் 

ெதாழில்நுட்பம். இத்ெதாழில் நுட்பத்ைதக் ெகாண்டு வகுப்பைறயில் கற்றல் 

முைறைய ேமம்படுத்தி வருகிறார்கள். “கணினி வழிக்காட்டுதலாேலேய 

கற்கும் அளவிற்கு ெசயற்ைக நுண்ணறிவு வலுப்ெபற்று வருகிறது”6 என்பர். 

பாடத்திட்டம் தயாரித்தல் முைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

   இன்ைறக்கு ெதாழில்நுட்ப முைற வளர்ந்து வரும் சூழலில் 

மாணவர்களுக்கானப் பாடத்திட்டத்ைத உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. 
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“ெதாழில்நுட்பக் கல்வி முைறயில் மட்டும் அல்லாமல் மருத்துவக் கல்வி, 

உயிரிக்கல்வி, ேமலாண்ைமக்கல்வி, கைல மற்றும் அறிவியல் கல்வி 

முைறயிலும் இனி வரும் காலங்களில் பாடத்திட்டத்ைத உருவாக்க ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவு ெதாழில்நுட்பத்தின் பங்கு இன்றியைமயாதது.”7 என்பர். 

 

வகுப்பைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

   வகுப்பைறயில் மாணவர்கள் பாடங்கைளக் கவனிக்கிறார்களா? 

இல்ைலயா? என்பைத ஆசிரியர்களாலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ைல, 

மாணவர்கள் வகுப்பைறயில் ஆசிரியைர பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்தாலும் 

அவர்களின் மனங்கள் எங்ேகேயா ேபாய்க்ெகாண்டு இருக்கின்றன. 

இவற்ைறயும் கண்காணிக்க ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

வந்துவிட்டது.”சினா,சிங்கப்பூர் ேபான்ற மத்திய மற்றும் ெதற்கு ஆசிய 

நாடுகளில் கல்வியில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவின் பயன்பாடு உச்சத்ைதத் 

ெதாட்டுள்ளது. உதாரணமாக சீனாவில் சில பள்ளிகளில் வகுப்பைறயில் 

கண்டறிய ெசயற்ைக நுண்ணறிவு நுட்பம் வாய்ந்த ேகமராக்கள் மற்றும் 

மாணவர்களின் மூைளயின் ெசயல்பாடுகைள உடனுக்குடன் ஆசிரியரின் 

கணினியில் பார்த்து அறிந்துெகாள்ளவும் பயன்படுகிறது. பாடத்தில் கவனம் 

ெசலுத்தாத மாணவனுக்கு சிறப்பு பயிற்சிகைளக் ெகாடுக்க பரிந்துைர 

ெசய்யும் அளவிற்கு ெசயற்ைக நுண்ணறிவு ெதாழில் நுட்பம் 

வளர்ச்சியைடந்துள்ளது.”8 எனப் ேபரா,இரா.ராசுக்குமார் குறிப்பிடுகின்றார். 

 

கற்றல் முைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 
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   இயல்பாக ஆசிரியரிடம் மாணவர்கள் கற்கின்ற முைற ேபாய் தற்ேபாது  

ெசயற்ைக நுண்ணறிவால் ஆசிரியைரப் ேபான்ற இயந்திரங்கைனக் 

கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இக்கருவி மூலேம இனி மாணவர்கள் 

வகுப்பைறயில் பாடம் கற்கப் ேபாகிறார்கள்.”மாணவர்களின் கற்றல் 

திறனறிந்து அதற்குத் தகுந்தவாறு ஆசிரியர்கைளப் ேபால இயந்திரக் 

கருவிகேள பாடங்கைளப் ேபாதிப்பேத கல்வி சார் ெசயற்ைக நுண்ணறிவின் 

அடிப்பைடயாகும்.”9 எனக் கூறுவதால் ெசயற்ைக நுண்ணறிவிைன பற்றி 

அறியமுடிகின்றது 

மனித ஆசிரியரும் மனிதைனப் ேபான்ற ஆசிரியரும் 

   மாணவர்களுக்கு மனித ஆசிரியரால் கற்பிக்கின்ற முைறேபாய் 

மனிதைனப் ேபான்ற ஆசிரியரிடம் மாணவர்கள் கற்கப் ேபாகிறார்கள். 

வகுப்பைறைய நவீன அைறகளாக மாற்றிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் 

கல்லூரிகேள மனித ஆசிரியர்கள் இல்லாது மனிதைனப் ேபான்ற இயந்திர 

ஆசிரியர்கைள நியமிக்கும் நவீனக் கல்லூரிகளாக (smart colleges) மாறும். 

”இைணயவழி கற்றல் பள்ளி,கல்லூரிகளின் ஒரு பகுதியாக மாறவிருக்கிறது. 

பாடத்திட்டத்ைத வகுக்கும் ேபாேத இைணயவழி கற்றல் அதன் 

அடிப்பைடயாக மாறும் காலம் ெவகுெதாைலவில் இல்ைல”10 என்றக் 

கூற்றால் அறியலாம். 

 

கற்பித்தல் முைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு  

   இனிேமல் மாணவர்கள் பாடங்கைள விைளயாடிக் கற்கப் 

ேபாகிறார்கள். உடற்கல்வி படிப்புப் ேபான்று விைளயாட்டு மாணவர்களாக 

அைனத்துத்துைற மாணவர்களும் மாறப்ேபாகிறார்கள்.”கணினி அல்லது 
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இைணயவழியான விைளயாட்டுக்கு மாணவர்களிைடேய நல்ல வரேவற்பு 

காணப்படுகிறது. பாடங்கைள ஈடுபடுத்துவது கற்றைல எளிைமப்படுத்தும். 

அறிவியல்,வரலாறு, ெமாழிப்பாடங்கள் உள்ளிட்ட அைனத்ைதயும் 

விைளயாட்டாக மாற்றி அதன் வழி கற்றுக்ெகாடுக்கும் ேபாக்கு 

பரவலாகும்.”11 கணினிக்கும் இயந்திரமாகிய ேராேபாவிற்கும் கற்பித்தல் 

வழியாக நுண்ணறிைவ உருவாக்கின்ற முைறேய ெசயற்ைக நுண்ணறிவாகும். 

இக்கருவிகேள மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் திறன் ெகாண்டதாக மாற்றுவேத 

ெசயற்ைக நுண்ணறிவு ெதாழில் நுட்பமாகும். 

“அறிவு,அனுபவஅறிவு,நிைனவுத்திறன் ெசயல்திறன் உணர்வுகைளக் 

ைகயாளும் திறன் என பல்ேவறு ெசயல்பாடுகைள மனிதைன 

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு கணினிக்குக் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.”12 என 

இரா.குணசீலன் குறிப்பிடுவதனால் அறியமுடிகின்றது. 

வினாத்தாள் தயாரிப்புமுைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

   இனிேமல் மாணவர்கள் எழுதும் ேதர்விற்கு ஆசிரியர்கள் வினாத்தாள் 

தயாரிக்க ேவண்டியதில்ைல ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இயந்திரங்கேள தயாரித்து 

அது சரியான முைறயில் இருக்கின்றதா? தவறு இருக்கின்றனவா? என்பைத 

எல்லாம் ஆராய்ந்து ெசயல்படப்ேபாகின்றது.”ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

அடிப்பைடயிலான வர்த்தகம் 45 சதவீதமாக உயரும் என்று கூறப்படுகின்றது. 

வினாக்கைளத் தயாரிப்பது அைவ சரியாக இருக்கிறதா? என்று மதிப்பிடுவது 

மாணவர்களின் கற்றல் திறன்கைள மதிப்பிடுவது அதன் அடிப்பைடயில் 

பாடங்கைளச் ெசால்லித் தருவது என்று மாணவர்கைள ைமயப்படுத்தி 

கற்றலில் ஏராளமான மாற்றங்கைளச் ெசய்யவிருக்கின்றது ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவு.”13 என்று குறிப்பிடுவர். 
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ேதர்வு முைறயில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

   ேதர்வைறயில் ேதர்வுகள் எழுதும்ெபாழுது மற்றவைரப் பார்த்து 

எழுதுவது, ேகட்டு எழுதுவது, துண்டுத்தாள் ெகாண்டுவந்து எழுதுவது, 

ஆள்மாறாட்டம் ேபான்ற பல்ேவறு முைறேகடுகளில் மாணவர்கள் 

ஈடுபடுகின்றனர். இவற்ைற ேமற்பார்ைவயாளரால் கண்டுபிடுக்க 

முடியவில்ைல. மாணவர்கள் இத்தவறான வழிகைளத் தடுப்பதற்கு  இன்ைறய 

நவீன ேகமரா எனும் ஒளிப்படப் கருவிகள் ேதர்வைறகளில் 

ெபாருத்துகிறார்கள். இக்கருவிகள் சாதாரண ேகமராக்கள் அல்ல ெசயற்ைக 

நுண்ணறிவுைடயச் சாதனங்களாக உள்ளன.”மருத்துவத் ேதர்வுகளில் 

முைறேகடுகைளத் தடுக்க நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.ேதர்வு 

ைமயங்களில் ேகமரா ெபாருத்தப்படுவதுடன் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

ெதாழில் நுட்ப முைறயில் ேதர்வுகைளக் கண்காணிக்க திட்டமிடப்பட்டு 

உள்ளது. இதற்காகப் பிரத்ேயக ெமன்ெபாருள் வடிவைமக்கப்பட்டு வருகிறது. 

இது நைடமுைறக்கு வந்த பின் எந்த ேதர்வுக் கூடத்தில் முைறேகடுகள் 

நடந்தாலும் அது குறித்த தகவல்கள் உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அைறக்கு 

வந்துவிடும்”14 என தமிழ்நாடு எம்.ஜி.ஆர்.மருத்துவ பல்கைலக் கழகத் 

துைணேவந்தர் சுதா ேசசய்யன் கூறியக் கூற்றின் வழி ெசயற்ைக நுண்ணறிவு 

முைறயால் ேதர்வு முைறேகடுகைளத் தடுக்கும் முைறகைள அறிந்து ெகாள்ள 

முடிகின்றது. இது ேபான்ற ெசயற்ைக நுண்ணறிவு முைறயில் இைணயவழித் 

ேதர்வுகளும் இன்று நைடெபற்று வருகின்றன. விைடத்தாள் திருத்தும் 

பணியில் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு பயன்பட்டு வருகின்றது. அதற்கான 

ெமன்ெபாருள்களும் தயாரித்து வருகின்றனர். 

முடிவுைர 
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   ெசயற்ைக நுண்ணறிவு என்று கூறுவது கணினி அறிவியேலாடு 

ெதாடர்புைடயது. மனிதைனப் ேபான்று ெசயல்படக் கூடிய மனித 

இயந்திரங்கைள உருவாக்கி அதற்கு உணர்திறைனக் கற்றுக் ெகாடுப்பதாகும். 

இதன் மூலம் மனதில் நிைனத்தைதயும் தாேன ேமம்படுத்திக் ெகாண்டு கற்கும் 

மாணவராக, கற்பிக்கும் ஆசிரியராக, பாடத்ைதத் திட்டமிடுபவராக, 

வினர்த்தாள் தயாரிப்பவராக, ேதர்ைவ நடத்துபவராக, விைடத்தாள் 

திருத்துபவராக தாேன உருவாகிவிடும். இது நுண்ைம அறிைவப் ெபற்று  

உண்ைம அறிைவத் தரும் கருவியாகும். வகுப்பைறயில் நடக்கும் அைனத்து 

நிகழ்வுகைளயும் இயக்கும் இயந்திரமாக ெசயற்ைக நுண்ணறிவு சாதனம் 

உள்ளது. இந்திரைன நம்பிய காலம் ேபாய் இனி இயந்திரைன நம்பும் 

காலமாகிவிட்டது நம் காலம். 
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தமிழரின் பண்பாடும்,கணினிப் பயன்பாடும் - ஓர் ஒப்புைம 

முைனவர் ப.கைலவாணி 
    தமிழ்த்துைற தைலவர், உதவிப்ேபராசிரியர்,  
  பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி, திண்டுக்கல் 
 

முன்னுைர 

பண்ைடயத் தமிழரின் வாழ்க்ைக முைறேய பண்பட்ட வாழ்க்ைக 

முைறயாகும். பன்ெனடுங்காலமாக சமூகத்தில் மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்வு 

முைறயிைனக் காணப்படுவேத பண்பாடாகும். அத்தைகய தமிழரின் 

பண்புமிக்க மரபிைன, வாழ்க்ைக முைறயிைன இலக்கிய, இலக்கணங்களின் 

வாயிலாக நாம் அறி;ந்து ெகாள்ள முடிகிறது. தற்ேபாது காலமாற்றங்களால் 

மக்களின் நாகரீக வாழ்க்ைக முைறயில் நம் பண்பாடானது உணவு முைற, 

கல்விமுைற, பழக்கவழக்கங்கள் ேபான்றவற்றிலிருந்து சற்று மாற்றமைடந்து 

வந்துள்ளைதக் காணமுடிகின்றது. பல நிைலகளில் உடல் உைழப்ைப 

மட்டுேம ெகாடுத்து உயர்ந்த மனித இனம் இன்று தனது அறிவின் 
ெதாழில்நுட்பத்தால் உடல் உைழப்பின்றி இயந்திரத்தின் வாயிலாகேவ தனது 

ேவைலகைள எளிைமயாக்கிக் ெகாண்டு வாழ பழகிவிட்டனர். அவ்வாறு 

மனிதர்களின் பயன்பாட்டு கருவிகளுள் ஒன்றாக இன்று அதிகளவு 
உலகத்தைனவரும் பயன்படுத்தும் ெதாழில்நுட்ப சாதனமான கணினிப் 

பயன்படுவது நிதர்சனேம. நாம் வாழும் வாழ்க்ைக முைறேயாடு கணினியும் 

எவ்வாறு மனிதேனாடு இைணந்து ஒன்றாக இயங்கி ெகாண்டு வருவைத 

இக்கட்டுைரயின் வழி ஆயலாம்.  
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பண்பாடு 

தமிழரின் கலாச்சாரேம தமிழரின் பண்பாடாகும். தமிழ் கலாச்சாரமானது 

உலெகங்கும் வாழும் தமிழர்களின் வாழ்க்ைக வழிகளில் ேவரூன்றி உள்ளது. 

நம் தமிழ் கலாச்சாரம் ெமாழி, இலக்கியம், கைலகள், விைளயாட்டு, 

ஊடகங்கள், உணவு, உைட, ெகாண்டாட்டங்கள், மதங்கள், தத்துவங்கள், 

ெதாழில்நுட்பம் ேபான்றவற்ேறாடு தமிழர் பண்பாடு தமிழ்ெமாழியின் 

ஊடாகவும் இருக்கின்றன. மக்கைளப் பண்படுத்துவது, பிற 

உயிர்களிடமிருந்து ேவறுபடுத்திக் காட்டக் கூடிய பண்பாட்டில் மக்கள், 

இன்ைறய வாழ்க்ைக நிைலயில் ெபரும்பான்ைமேயார் தன்னலம் 

மிக்கவர்களாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதனால் பண்பாட்டு முைறைய 

மறந்து மக்கள் வாழ்ந்து ெகாண்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் 

பழங்காலத்ெதாட்ேட இப்பண்பாடு மக்களின் வாழ்க்ைகயிலும், 

இலக்கியங்களிலும் நிைலெபற்று இருப்பைத, 

 “ பண்ெபனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்”1 – (கலித் - 133) 

என்ற கலித்ெதாைகப் பாடலில் பண்பாடு பற்றி எடுத்து கூறுகிறது.  

தமிழரின் பண்பாட்டிைன அ.தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் மக்களின் 

வரலாற்றில் அவர்கள் பைடத்துக் ெகாண்ட கருவிகள் சமூக 

பழக்கவழக்கங்கள்,நம்பிக்ைககள், ஒழுக்கங்கள், ெகாள்ைககள் 

முதலியவற்றின் சாராம்சங்கைளப் பண்பாடு எனக் கூறலாம். என்று தமிழர் 

நாகரீகமும் பண்பாடும் என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்ைறயப் 
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பண்பாட்டு வாழ்க்ைக முைறேயாடு மனிதன் தனது ேதைவகளுக்காக 
பைடத்துக் ெகாண்ட சாதனங்களில் தைலயாய ஒன்றான கணினியின் 

பயன்பாட்டிைன கீழ்க்கண்ட வைகயில் ெதாடர்புப்படுத்திக் காணலாம். 

1. கல்வி முைற 

2. உணவு முைற 

3. விைளயாட்டு முைற 

4. ஆைட, ஆபரணங்கள் 

5. வாணிகம் 

கல்வி முைற 

மனிதனுைடய பண்பாட்டில் முதற்படி வளர்ச்சியாக கல்வி அைமகிறது. 

அக்கல்வியில் இலக்கியங்களின் வாயிலாக அக்காலம் முதல் இக்காலம் வைர 

மக்களின் வாழ்க்ைகைய முைறகைளயும், அறவழிகைளக்கைளப் பின்பற்றி 

வாழ்வதால் உண்டாகும் நலன்கைளயும் அறிந்துக்ெகாள்ள முடிகின்றன. 

அக்கால குருகுலக்கல்வி முைறயானது இயற்ைகேயாடு இையந்த கல்வி 

முைறையப் பின்பற்றினர். ெவட்டெவளியில் காற்ேறாட்டான சூழலில் 

அமர்ந்து படித்தனர். ஆனால் இன்ைறய கல்விமுைறயில் காற்ேறாட்டான 

வகுப்பைறக்குள் அமர்ந்து பயில்கின்றர். பண்ைடய காலத்தில் கல்விக்கு 

முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. அைனவரும் கல்வி பயில்தல் அவசியம் என்று 

உணர்த்தப்பட்டது. கல்லாதவனின் மனது இருள் ேபான்றது என்றும் 

கல்விையப் பயில்வதற்கான பருவம் இளைம பருவம் என்றும் 

கருதப்பட்டன. இதைனக் காணும் ேபாது கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு பழந்தமிழக 
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காலத்தில் முக்கியத்துவம் அளித்தைதக் காணமுடிகின்றது. கல்வியின் 

சிறப்பிைன நாலடியாரில் “ மிகுதியான நூல்கைள ஆண்கள் ேசகரித்து 

படிப்பது அவர்கள் வீடு முழுக்க ஒலித்தது” என்று குறிப்பிடுகின்றது. 

வானியல், அறிவியல், கணிதம், தர்க்கம் ேபான்றவற்ைறயும் படித்துவந்தனர்.  

 “ உற்றுழி உதவியும் உறுெபாருள் ெகாடுத்துப் 

   பிற்ைற நிைலமுனியாது கற்றல் நன்ேற”2 என்ற பாடல்வரி 

கல்வியின் ேமன்ைமைய உணர்த்துகிறது. காலங்கள் மாறமாற நாகரீகங்கள் 

மாறமாற இத்தைகய கல்வியிலும் மாற்றம் அைடந்துள்ளது. ஆண்கள் 

மட்டுேம அதிகம் கல்விக்கற்ற சூழல் நீங்கி ஆண் - ெபண் இருவரும் 

கல்விப்பயிலும் நிைல இன்ைறய காலச்சூழலில் நிலவியுள்ளேதாடு கல்வி 

முைறயில் மாற்றங்களும் அதிகரித்துள்ளன. ஏடுகைள ைவத்து படித்துக் 

ெகாண்டிருந்த மாணவர்கள் ெதாழில்நுட்ப சாதனங்களின் மூலம் 

கல்விக்கற்கும் நிைல இன்று உருவாகியுள்ளன. புத்தகங்கைளத் ேதடி 

நூலகங்கள் ெசன்ற காலங்கள் ேபாய்; இைணயத்திற்குள் புத்தகங்கைளத் ேதடி 

பயிலும் நிைல உருவாகியுள்ளன. ெதாழில்நுட்ப சாதனமான கணினி 

தகவல்கைளச் ேசமித்து ைவத்துக் ெகாள்வதற்கு மட்டுமல்லாமல் புதிய 

ெதாழில்நுட்பத்திைனக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், உருவாக்குவதற்கும் 

பயன்படுகிறது. தற்காலத்தில் மாணவர்களுக்குக் கல்வித்ெதாடர்பான 

புத்தகங்கைள எடுத்து பயில்வதற்கு இைணயத்தளங்களில் ஏராளமான 

நூலகங்கள் உள்ளன. Manybooks.net, openlibrary.org, Children’s Digital Library, LibriVox, National 
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digital library இதுேபான்ற இைணயதள நூலகங்கள் அதிகம் உள்ளன. தமிழ் 

இலக்கியம் ெதாடர்பான நூல்கள், ஆய்வுக்கட்டுைரகள், கைதகள் 

ேபான்றவற்ைற www.wikipedia.com, Tamil digital library.in, tamilsurangam.in, www.tamilvu.org.in, 

tamilkalvi.in இதுேபான்ற பல இைணயதளங்களில் அறிந்துக்ெகாள்ள 

முடிகின்றது. இைவெயல்லாம் இக்காலச்சூழலில் ெகாேரானா 

காலக்கட்டத்தில் இைணயவழியாக வீடுகளிலிருந்து கல்விக்கற்கும் நிைல 

உருவாகியுள்ளதால் மாணவர்களின் அறிவுதிறைனயும், கற்றல் ஆற்றைல 

ேமம்படுத்துவதற்காகவும் zoom , google meet  ெசயலிகைளக் ெகாண்டு 

இைணயவழி வகுப்புகள் நைடெபறுகின்றன. புத்தகங்கைள பதிவிறக்கம் 

ெசய்வதற்கும், உலக நிகழ்வுகைள இைணயத்தின் வழியாக நாம் 

அறிந்துெகாள்வதற்கு கணினித் ெதாழில்நுட்பம் முக்கியப் 

பங்குவகிக்கின்றது. 

உணவுமுைற 

சங்கால மக்களின் உயிர்நாடியாக விவசாயம் இருந்தைத அவர்களின் 

உணவுபழக்கவழக்கங்கள் மூலம் அறிந்துெகாள்ள முடிகின்றது. 

பண்ைடயதமிழர்கள் நிலப்பாகுப்பாட்டின் அடிப்பைடயில் வாழ்விைன 
ேமற்ெகாண்டு அத்திைணகளுக்கு ஏற்ப ேவளாண்ைம உற்பத்தி ெசய்து 

இயற்ைகேயாடு இையந்த வாழ்விைன வாழ்ந்து வந்துள்ளன. குறிஞ்சிநில 

மக்கள் திைன,ேதன், கிழங்கு வைககைளப் பயரிட்டும், முல்ைல நிலமக்கள் 

ஆடு மாடுகைள ேமய்த்தும், மருதத்திைண மக்கள் உழவுத்ெதாழில் ெசய்தும், 

ெநய்தல் திைண மக்கள் மீன்பிடித்தல் ெதாழில் ெசய்தும். பாைல நில மக்கள் 

http://www.wikipedia.com/
http://www.tamilvu.org.in/
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வழிப்பறிெசய்தும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். ஆனால் காலங்கள் மாறினாலும் 

நவ நாகரீகம் ெபருகினாலும் உயிர்வாழ்வதற்கு முக்கியேதைவயாக உள்ள 

உழவுமுைறைய நம் மக்கள் இன்றளவும் ேமற்ெகாண்டு வருகின்றனர். 

ஆனால் இயற்ைகயாக விைளவிக்கக் கூடிய முைறகைள மாற்றி 

ெசயற்ைகயாக அரிசி, காய் கனிகைள விைளவிக்கும் முைற அதிகரித்துள்ளது. 

இதனால் மனிதர்களின் ஆேராக்கியமான வாழ்வானது குைறவேதாடு பல 

ேநாய்களும், உடல் உபாைதகளும் ஏற்படுகின்றன.  

 தமிழர் பண்பாட்�ல் தைலயாய ��க�ள் ஒன்� உண� �ைற ஆ�ம். உணவ�ைன �ைவ�ற 

சைமத்� உண்பதில் தமிழர்கள் சிறந்� வ�ளங்�கின்றனர். சி�பாணாற�ப்பைட, 

ெப�ம்பாணாற்�ப்பைட, �றநா�� ேபான்ற சங்க இலக்கிய பாடல்கள�ல் இைறச்சிேயா� உணவ�ைன 

உண்� வாழ்ந்� வந்�ள்ளைத காண��கின்ற�. சங்ககால மகள�ர் தன் வ �ட்�ல் உள்ளவர்க�க்� 

வ��ம்ப� அ��ைவ உண�கைள சைமத்� மகிழ்ேவா� இல்லறத்ைத நடத்தினர். ஆனால் இன்ைறய 

காலக்கட்டத்தில் தன் ��ம்ப ெபா�ளாதாரத்ைத ெப�க்கிக்ெகாள்வதற்� கணவன் - மைனவ� இ�வ�ம் 

ேவைலக்� ெசல்�ம் �ழல் உ�வாகி�ள்ள�. இதனால் உண்�ம் உணவ��ம் �ட அதிக அக்கைற 

எ�த்�க்ெகாள்வதில்ைல. ஆேராக்கியமான உண�கைள தவ�ர்த்� வடநாட்� ேமைலநாட்� 

உண��ைறகள் கலந்�வ�ட்டதால் ப�ட்சா,பர்க்கர், �ல்�ஸ், ப்ைர�ைரஸ், ப�ெரன்ஞ்ப�ைர, சான்ட்வ�ச் 

ேபான்ற உண�கைள இைளஞர்கள் அதிகம் வ��ம்�கின்றனர். இத்தைகய உண�கைள வ �ட்�ல் 

அ�தின�ம் ெசய்ய��வதில்ைல. இதனால் ெதாழில்�ட்பவளர்ச்சி அதிக�த்�ள்ள 

இக்காலக்கட்டத்தில் உணவகங்க�க்�ச் ெசன்� உணவ�ைன உண்பதற்�க் �ட வ��ம்பாமல் ‘uber Eats, 

zomzto, foodpanda, faases, Swiggy’ ேபான்ற ெசயலிகள் இைணயவழிகள�ல் உணவகங்களாக 

ெசயல்பட்�வ�கின்றன. இந்த ெசயலிகள�ல் அைலப்ேபசி �லமாகேவா அல்ல� கண�ன� வழியாகேவா 

ஆடர் ெசய்� வ �ட்�ற்ேக வரவைழத்� உணவ�ைன வாங்கி உண்�ம் �ைற ெப�கி�ள்ள�. இவ்வா� 

மன�தர்கள�ன வாழ்வ�ல் உண��ைறகள�ல் �ட கண�ன�பயன்பா� இ�ப்பைத அறிய��கிற�. 

வ�ைளயாட்� �ைற 
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 தமிழ�ன் வாழ்��ைறய�ல் வ�ைளயாட்� �க்கிய ஒன்றாக இ�ந்�ள்ள�. சிறியவர் �தல் 

ெப�யவர் வைர அைனவரா�ம் வ��ம்பக்��ய ஒன்றாக�ம் ெபா�ேபாக்கிற்��யவாக�ம் 

வ�ைளயாட்� இ�ந்�ள்ள�. வ�ைளயாட்�ல் ெபண்கள் வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்� ஆண்கள் 

வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்� இ�வ�ம் வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்� என்� பல வ�ைளயாட்�கள் 

வ�ைளயா��ள்ளைத சங்க இலக்கிய பாடல்கள் வழி அறிய��கின்ற�. ஆடவ�ம், மகள��ம் 

ஆ�கள��ம், �ளங்கள��ம் ந�ரா� மகிழ்ந்� வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்� �னலா�தல் அ�ம். 

கிணற்�க்�ள் �தித்� மணல் எ�த்� ேமேல வந்� அைனவைர�ம் வ�யப்ப�ல் ஆழ்த்�ம் வ�ைளயாட்� 

மணல் எ�த்தல் வ�ைளயாட்� இதைன நற்றிைணய�ல், 

  “ இன� நிைனத்திரக்க மாகின்ற திண�மணல் 

    ெசய்�� பாைவக்�க் ெகாய்�த் ைதஇத்”3 என்ற பாடலின் �லம் அறிந்� ெகாள்ள 

��கிற�. பண்ைடயகாலத்தில் ேவப்பம்பழங்கள�ன் காய்கள், ெநல்லிகன�ய�ன் காய்கள் ேபான்ற 

மரங்கள�ன் காய்கைளக்ெகாண்� மரத்திற்க�ய�ல் அமர்ந்� வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்� வட்டாடல். 

மகள�ர் வ�ைளயா�ம் வ�ைளயாட்�கள�ல் கழங்�ம் ஒன்றா�ம். திண்ைணகள�ல் அமர்ந்� 

ேதாழிகேளா� ெபான்னாலான கழங்கிைன ைவத்� வ�ைளயா�வதா�ம். இதைன 

  “ ெசறிய�ச் சிலம்ப�ன் ��ந்ெதா� மகள�ர் 

    ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யா�ம்”4  �றநா�ற்றில் �றப்ப�கின்ற�. 

இதைனப்ேபான்� நண்�ைன ைவத்�ம் ெபண்கள் வ�ைளயா��ள்ளைத ��ந்ெதாைகய�ல், 

  “ ஓைர ஆ�ம் �றக் ேகட்�ம்”5 – (��ந்ெதாைக 48) 

என்றபாடல் வ�கள�ல் காண��கின்ற�. இவ்வா� இயற்ைகேயா� ஒன்றி வ�ைளயாட்�ைன 

வ�ைளயா� மகிழ்ந்தனர் அக்கால மக்கள். நாக�கம் சற்� மாறிய காலத்தில் �ழந்ைதகள�ன் 

வ�ைளயாட்� �ைற�ம் மாறிய�. கிராம�றங்கள�ல் சி�வர் சி�மியர்கள் வ�ைளயா�ம் 

வ�ைளயாட்�கள் ‘ ச���’, ‘ஐயன் ெகாம்�’, ‘ஆ�ம் ஓநா�ம்’ இ�ேபான்ற வ�ைளயாட்�கள் 

�ழந்ைதக�க்�ப் ேபச்�க் கற்�க்ெகா�ப்பதற்�ம், ெசாற்பய�ற்சி அள�ப்பதற்�ம் இவ்வ�ைளயாட்�கள் 

இ�ந்தனர். உடற்பய�ற்சிக்�ம், �வாசப்பய�ற்சிக்�ம் மிகச்சிறந்ததாக இ�ந்த வ�ைளயாட்� ச���. “ 

உச்ச�ப்�த் தி�ந்�வதற்காகச் சில வாக்கியங்கைள வ�ைரவாகச் ெசால்லிப் பழகேவண்�ம். அவற்�ள் ‘ர
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’,’ற’ கரங்க�ம், ன,ண கரங்க�ம், ல,ள,ழ கரங்க�ம் வ�ரவ� வ�ம். வ�ைரவாக�ம் ச�யாக�ம் 

அவ்வாக்கியங்கைளச் ெசான்னால் உச்ச�ப்� ச�யாக �ழந்ைதக�க்�த் தி�ந்�ம்  

              “ ஓ�கிற ந�ய�ேல ஒ� ந� சி�ந�, சி�ந� ��கிேல 

                ஒ� ப�� நைர மய�ர்”6 என்ற பாடல் �ழந்ைதக�க்� வ�ைளயாட்ேடா� கற்றல் ஆற்றல் 

மி�ந்ததாக இ�ந்த�. ஆனால் இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் ெதாழில்�ட்ப வளர்ச்சிய�ல் �ன்ன�ைலய�ல் 

உள்ள� கண�ன�. அக்கண�ன�ய�ல் �லம் இன்� இைணயவழி வ�ைளயாட்�கள் ஏராளமாக உள்ளன. 

இதனால் �ழந்ைதகள் ஓ�வ�ைளயா�ம் நிைலேய இல்லாமல் ேபாய்வ�ட்டன. “kogama,bubble hit, nuova 

balla, pirale bubbles, Tiger ball, bubble rain, Block cratt 3D வ�ைளயாட்�களான building game, my talking 

Tom, Candy crush, carom pool, Sudoku, Solitaire, இ�ேபான்ற ஏராளமான வ�ைளயாட்�கள் சி�வர்கள் 

வ�ைளயாடக் ��யைவயாக உள்ளன. இதில் அதிகமாக பாதிப்�கைளத் தரக்��ய வ�ைளயாட்�கள் 

தான் அதிக�த்�ள்ளன என்� �றலாம். Freefire, pubg ேபான்ற வ�ைளயாட்�கள் சி�வர்கள் �தல் 

இைளஞர்கள் வைர ஏராளமான ேபர் வ�ைளயா�க்ெகாண்� வ�கின்றனர். இவ்வ�ைளயாட்டால் 

மனபதற்றம், நிைனவாற்றல் �ைற�, ேகாபம், வன்�ைற �ண்�தல் ேபான்ற பாதிப்�கள் 

உ�வா�கின்றனர். அக்கால வ�ைளயாட்�கள் சி�வர்கள் �தல் இைளேயார்கள் வைர அைனவ�க்�ம் 

உடல் ஆேராக்கியத்திற்�ம், மன ஆேராக்கியத்திற்�ம் உகந்ததாக இ�ந்தனர். ஆனால் இந்த நவ �ன 

காலத்தில் வ�ைளயாடக்��ய இைணய வ�ைளயாட்�கள் அைனத்�ம் உடல் ஆேராக்கியத்திற்� 

ஏற்றதத்ததாக இல்ைலெயன்ேற �றலாம்.  

ஆைட அண�கலன்கள் 

        சங்ககால பண்பாட்�ன் மர� நிைலகளன்களாக �தன்ைமயாக சிறந்� வ�ளங்கிய� ஆைடயா�ம். 

ஒ� மன�தைன �� மன�தனாக மதிக்கதக்கதாக ஆைடகள் பயனப�த்தப்ப�கின்றன. உணைவவ�ட�ம் 

இன்றியைமயாத ஒன்றாக ஆைட வ�ளங்�கிற�. பண்ைடய காலத்தில் �றிஞ்சி, �ல்ைல நிைல மக்கள் 

இைலகைள�ம், �க்கைள�ம் பறித்� அதைனக் ேகார்த்� ஆைடயாக அண�ந்தி�ந்தனர் என்பைத சங்க 

பாடல்கள�ன் வழி அறிய��கின்ற�.  

         “ தைழ அண�ந்� அலம�ம் அல்�ல் ெத�வ�ன்”7 நற்றிைண ( 320) 

         “ உ�க்�ம் தைழ தந்தனேனயாம் அஃ� 

           உ�ப்ப�ன், யாய் அஞ்��ேம ெகா�ப்ப�ன்”8 நற்றிைண ( 359) 
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என்ற நற்றிைணப் பாடலின் வழி காண��கின்றன. அக்காலத்தில் ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் ஆைடகள் 

அண�ந்� வந்�ள்ளைத�ம், ஆைடகைளப் ேபாலேவ அண�கலன்கைள�ம் ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் 

அண�ந்� வந்�ள்ளனர். அண�கலன்கைள அதிகமாக அண�வ� பண்பா� சார்ந்த ஒ� மரபாக�ம் 

க�த்தினர். �த்�மாைல, ைகவைளயல்கள் ஆகிய அண�கலன்கைள அண�ந்தி�ந்தைத 

கலித்ெதாைகய�ல்,  

               “ பல் காழ்�த்� அண� ஆரம் பற்றினள் ப�வானால்”9 (79 : 12) 

               “ தம்தம் கலங்க�ள் ைக�ைற என்� இவற்�”10 (84: 16 ) என்ற பாடல் வ�கள் �லம் 

காணலாம். ஆைட, அண�கலன்கள் என்ப� நம� பாரம்ப�ய மர�கள�ல் ஒன்றாகேவ திகழ்ந்� வந்�ள்ள� 

என்றா�ம் இக்கால நைட�ைறகள�ல் சற்� மாற்றம் அைடந்�ள்ளேதா� அதன் ம�� இ�க்�ம் 

ஆர்வ�ம், வ��ப்ப�ம் ஈர்ப்�ம் ��தலாகேவ இ�க்கின்ற� என்ேற தான் நாம் �றேவண்�ம். இக்கால 

ஆண், ெபண் இ�வ�ம் நவநாக�க �ைறகள�ல் ஆைட ஆபரணங்கைள அண�ய வ��ப்�கின்றனர். 

காலத்திற்ேகற்றப� கண�ன�த் ெதாழில்�ட்ப வளர்ச்சியால் பல வ�வங்கள�ல் ஆைட ஆபரணங்கள் 

வ�வைமத்� ெவள�வ�வதால் மக்க�ம் அைத ஏற்� வ��ம்ப� அண�ந்� மகிழ்கின்றனர். 

அ�மட்�மின்றி ஆைட ஆபரணங்கள் சார்ந்த பட்டயப்ப�ப்�கள் பல்கைலகள��ம், கல்��கள��ம் 

ெகாண்�வரப்பட்� மாணவர்கள் அதிகம் பய�ற்� வ�வைத�ம், இதில் மாணவர்கள் மத்திய�ல் 

ஆர்வத்திைன அதிக�த்�ள்ளைத�ம் காண��கின்ற�. இப்ப�ப்�கள் ஒ�வ�ட ப�ப்பாகேவா, 

இரண்�வ�ட ப�ப்பாகேவா, அல்ல� இரண்�, �ன்� மாதப்ப�ப்பாகேவா இ�க்கின்றன. உதாரணமாக 

‘Diploma in graphic Desingning,  Diploma in jewellery Desingning, Diploma in gemology, Diploma Desingning 

in jewellery, B.Sc in in jewellery Desingning, Certificate Course in jewellery Desingning,  2D Desingning of 

jewellery on system, 3D Modeling of jewellery’  ேபான்ற ப�ப்�கள் இன்� மாணவர்கள் மத்திய�ல் அதிகமாக 

பய�ன்� வரப்ப�கின்றன. ேம�ம் கைடக�க்�ச் ெசன்� ஆைட, ஆபரணப் ெபா�ள்கைள வாங்க��ய 

நிைலமாறி இைணயவழியாக தங்க�க்�த்; ேதைவயான உபகரணங்கைள வாங்கி மகி�ம் 

ெதாழில்�ைற இன்� அதிக�த்�ள்ளன. இதனால் காலேநரங்கள் �ைறவேதா� வ��ம்ப�யப்  

ெபா�ட்கைள வாங்�வதற்� அதிக சிரமங்க�ம் ஏற்ப�வதில்ைல என்பைத அறிந்�ெகாள்ள 

��கின்ற�.   

வாண�கம் 
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    பண்ைடயக் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்க�க்�த் ேதைவயான உண�கைளத் தாங்களாகேவ 

உற்பத்தி ெசய்� வாழ்வந்தனர். திைன, உப்�, பால், தய�ர், ம�ன் ேபான்ற ெபா�ட்கைள அக்காலத்தில் 

கா�க்ெகா�த்� வாங்�ம் �ைறய�;ல்ைல. இப்ெபா�ட்கைள பண்டமாற்� �ைறய�ல் ெசய்� 

ெகாண்டனர். பண்டமாற்� �ைற என்ப� ஒ� ெபா�ைளக் ெகா�த்� மற்ெறா� ெபா�ைளப் 

ெப�வதா�ம். வ�ைலமதிப்�ள்ள ெபா�ள்கைள மட்�ம் கா� ெகா�த்� ெபற்�ெகாண்ட வழக்கம் 

இ�ந்தன. சங்க காலத்தில் கப்பல் வழியாக�ம், தைரவழியாக�ம் வாண�கத்ைத ேமற்ெகாண்� 

வந்�ள்ளனர். தைரவழி வாண�கமான� உந்�வண்�கள், இரய�ல்வண்�கள், வ�ைர� வாகனங்கள் 

இல்லாத காலத்தில் �திைர, காைள, க�ைத ெகாண்� வண்�கள் �ட்� வாண�கம் ேமற்ெகாண்� 

வந்தனர். “இைடச்சியர் ெநய்ையப் பண்டமாற்� ெசய்யாமல் கா�க்� வ�ற்� அக்கா�கைளச் ேசமித்� 

ைவத்தார்கள். �றிப்ப�ட்ட ெதாைக கா� ேசர்ந்தேபா� அக்காைசக் ெகா�த்�ப் ப�ைவ�ம் 

எ�ைமைய�ம் வ�ைலக்� வாங்கினார்கள் என்பைத உ�த்திரங்கண்ணணார் ��கிறார். 

             “ ெநய்வ�ைலக் கட்�ப் ப�ம்ெபான் ெகாள்ளாள் 

               எ�ைம நல்லான் க�நா� ெப�உம் 

               ம�வாய்க் ேகாவலர் ”11 ( ெப�ம்பாண் - 164-166) 

இத்தைகய வாண�கமான� நவ �னகாலமாக்கிய இக்காலகட்டத்தில் கண�ன�த் ெதாழில் �ட்பத்தின் �லம் 

இைணயம் வழியாக பல ெபா�ட்கைள ஏற்�மதி இற�மதி ெசய்யக்��ய அளவ�ற்� 

வளர்ச்சிெபற்�ள்ள�. உள்நாட்�, ெவள�நாட்� பங்�ச்சந்ைத நிலவரங்கள், அயல்நாட்�ப் ெபா�ட்கைள 

இைணயத்தின் வழியாக ெப�தல் ேபான்ற வசதிகள் இன்� உ�வாகி�ள்ளனர். அக்காலம் �தல் 

இக்காலம் வைர வாண�கமான� ெதாழில்�ட்ப வசதிகள் ெப�க ெப�க பல மாற்றங்கள் அைடந்� 

வளர்ச்சியைடந்�க் ெகாண்ேட ெசல்கின்றனர் என்பைத இதன் வழி அறிய��கின்ற�. 

��வைர   

    தமிழ�ன் பாரம்ப�ய பழக்கவழக்கங்கள் அவர்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைறய�ல் உண�, கல்வ�, 

வ�ைளயாட்�, ஆைட, ஆபரணங்கள், வாண�கம், வான�ைல என்ற அைனத்தி�ம் மாற்றங்கள் 

கண்டேதா�, கண�ன� ெதாழில்�ட்பமான� ேமற்கண்ட அைனத்தி�ம் மக்கள�ன் வாழ்வ�ல் ஒன்றாக 

இைணந்� பயன்பாட்�ற்��யதாக வ�ளங்�வைத�ம் காண��கின்ற�.  இந்த நவ �ன காலத்தில் இதன் 

பயன்பாடா� �ைறயாமல் ெப�கிக் ெகாண்ேட ெசல்கிற� என்ப�ேவ  ம�க்க ��யாத உண்ைமயா�ம். 
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ஆனால் கண�ன�ய�ன் பயன்பா� நமக்� ேதைவயானதாக இ�ந்தா�ம் அதனால் வரக்��ய சில 

த�ைமகைள�ம் எண்ண� உணர்ந்� நம� பண்பா�ம் சீர்க்�ைலயாமல் அைத பயன்ப�த்தி ெசல்வ�வேத 

சிறந்தா�ம். 

 

 

 

 

 

 

அ�க்�றிப்�: 
1. �ைனவர் அ.வ��வநாதன் (உைரயாசி�யர்) –  சங்க இலக்கியம் கலித்ெதாைக       

                                                                                                   �ல�ம்   உைர�ம். 

                                                                                                                            நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                             ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                            �தல் பதிப்� – 2004 

2. �லி�ர்ேகசிகன்                                                                -     சங்க இலக்கியம் �றநா�� 

                                                                                                                            சாரதா பதிப்பகம் 

                                                                                                                             ெசன்ைன – 14 

                                                                                                                              7ம் பதிப்� – 2019 

3. �ைனவர் �.ெவ.பால�ப்ப�ரமண�யன்            – சங்க இலக்கியம் நற்றிைண �ல�ம்    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                         உைர�ம். 

                                                                                                                        நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                         ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                        6ம் பதிப்� – 2017 

4. �லி�ர்ேகசிகன்                                                             – சங்க இலக்கியம் �றநா�� �ல�ம்    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                     உைர�ம். 

                                                                                                                      சாரதா பதிப்பகம் 

                                                                                                                      ெசன்ைன – 14 

                                                                                                                       7ம் பதிப்� – 2019 
 
 
 

5. �ைனவர் வ�.நாகராஜன்                                   – சங்க இலக்கியம் ��ந்ெதாைக �ல�ம்    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                   உைர�ம். 

                                                                                                                  நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                 ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                 �தல் பதிப்� – 2004 
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6. நா.வானமாமைல                                                   -   தமிழர் நாட்�ப் பாடல்கள் 

                                                                                                                 நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                 ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                  நான்காம் பதிப்� – 2000 
 

7. �ைனவர் �.ெவ.பால�ப்ப�ரமண�யன்      – சங்க இலக்கியம் நற்றிைண �ல�ம்    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                    உைர�ம். 

                                                                                                                       நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                      ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                      6ம் பதிப்� – 2017 

8. �ைனவர் �.ெவ.பால�ப்ப�ரமண�யன்      – சங்க இலக்கியம் நற்றிைண �ல�ம்    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                 உைர�ம். 

                                                                                                                  நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                   ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                     6ம் பதிப்� – 2017 

9. �லி�ர்ேகசிகன்                                                            -  சங்க இலக்கியம் கலித்ெதாைக 

                                                                                                                   சாரதா பதிப்பகம் 

                                                                                                                  ெசன்ைன – 14 

                                                                                                                 7ம் பதிப்� – 2019 

10. �லி�ர்ேகசிகன்                                                           -  சங்க இலக்கியம் கலித்ெதாைக 

                                                                                                                  சாரதா பதிப்பகம் 

                                                                                                                  ெசன்ைன – 14 

                                                                                                                   7ம் பதிப்� – 2019 
 

11. �ைனவர் இரா. ேமாகன்                                    – பத்�ப்பாட்� ெப�ம்பாணாற்�ப்பைட    

          (உைரயாசி�யர்)                                                                நி� ெசஞ்ச� �க் ஹ�ஸ் (ப�) லிட் 

                                                                                                                 ெசன்ைன – 600098 

                                                                                                                   6ம் பதிப்� – 2017 
 

 

                                        

 

 

 

                             

தமிழ�ன் பண்பா�ம்,கண�ன�ப் பயன்பா�ம் - ஓர் ஒப்�ைம 

    �ைனவர் ப.கைலவாண� 
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                          உதவ�ப்ேபராசி�யர், தமிழ்த்�ைற 

  பார்வத�ஸ் கைல அறிவ�யல் கல்��, திண்�க்கல் 

  

தமிழ�ன் பண்பா�ம்,கண�ன�ப் பயன்பா�ம் - ஓர் 

ஒப்�ைம 

�ன்�ைர 

 பண்ைடயத் தமிழ�ன் வாழ்க்ைக �ைறேய பண்பட்ட வாழ்க்ைக �ைறயா�ம். 

பன்ென�ங்காலமாக ச�கத்தில் மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்� �ைறய�ைனக் காணப்ப�வேத பண்பாடா�ம். 

அத்தைகய தமிழ�ன் பண்�மிக்க மரப�ைன, வாழ்க்ைக �ைறய�ைன இலக்கிய, இலக்கணங்கள�ன் 

வாய�லாக நாம் அறி;ந்� ெகாள்ள ��கிற�. தற்ேபா� காலமாற்றங்களால் மக்கள�ன் நாக�க வாழ்க்ைக 

�ைறய�ல் நம் பண்பாடான� உண� �ைற, கல்வ��ைற, பழக்கவழக்கங்கள் ேபான்றவற்றிலி�ந்� 

சற்� மாற்றமைடந்� வந்�ள்ளைதக் காண��கின்ற�. பல நிைலகள�ல் உடல் உைழப்ைப மட்�ேம 

ெகா�த்� உயர்ந்த மன�த இனம் இன்� தன� அறிவ�ன் ெதாழில்�ட்பத்தால் உடல் உைழப்ப�ன்றி 

இயந்திரத்தின் வாய�லாகேவ தன� ேவைலகைள எள�ைமயாக்கிக் ெகாண்� வாழ பழகிவ�ட்டனர். 

அவ்வா� மன�தர்கள�ன் பயன்பாட்� க�வ�க�ள் ஒன்றாக இன்� அதிகள� உலகத்தைனவ�ம் 

பயன்ப�த்�ம் ெதாழில்�ட்ப சாதனமான கண�ன�ப் பயன்ப�வ� நிதர்சனேம. நாம் வா�ம் வாழ்க்ைக 

�ைறேயா� கண�ன��ம் எவ்வா� மன�தேனா� இைணந்� ஒன்றாக இயங்கி ெகாண்� வ�வைத 

இக்கட்�ைரய�ன் வழி ஆயலாம்.  

பண்பா� 

 தமிழ�ன் கலாச்சாரேம தமிழ�ன் பண்பாடா�ம். தமிழ் கலாச்சாரமான� உலெகங்�ம் வா�ம் 

தமிழர்கள�ன் வாழ்க்ைக வழிகள�ல் ேவ�ன்றி உள்ள�. நம் தமிழ் கலாச்சாரம் ெமாழி, இலக்கியம், 

கைலகள், வ�ைளயாட்�, ஊடகங்கள், உண�, உைட, ெகாண்டாட்டங்கள், மதங்கள், தத்�வங்கள், 
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ெதாழில்�ட்பம் ேபான்றவற்ேறா� தமிழர் பண்பா� தமிழ்ெமாழிய�ன் ஊடாக�ம் இ�க்கின்றன. 

மக்கைளப் பண்ப�த்�வ�, ப�ற உய�ர்கள�டமி�ந்� ேவ�ப�த்திக் காட்டக் ��ய பண்பாட்�ல் மக்கள், 

இன்ைறய வாழ்க்ைக நிைலய�ல் ெப�ம்பான்ைமேயார் தன்னலம் மிக்கவர்களாக வாழ்ந்� வ�கின்றனர். 

இதனால் பண்பாட்� �ைறைய மறந்� மக்கள் வாழ்ந்� ெகாண்� வ�கின்றன. தமிழ்நாட்�ல் 

பழங்காலத்ெதாட்ேட இப்பண்பா� மக்கள�ன் வாழ்க்ைகய��ம், இலக்கியங்கள��ம் நிைலெபற்� 

இ�ப்பைத, 

  “ பண்ெபனப்ப�வ� பாடறிந்� ஒ��தல்”1 – (கலித் - 133) 

என்ற கலித்ெதாைகப் பாடலில் பண்பா� பற்றி எ�த்� ��கிற�.  

           தமிழ�ன் பண்பாட்�ைன அ.தட்சிணா�ர்த்தி அவர்கள் மக்கள�ன் வரலாற்றில் அவர்கள் பைடத்�க் 

ெகாண்ட க�வ�கள் ச�க பழக்கவழக்கங்கள்,நம்ப�க்ைககள், ஒ�க்கங்கள், ெகாள்ைககள் 

�தலியவற்றின் சாராம்சங்கைளப் பண்பா� எனக் �றலாம். என்� தமிழர் நாக�க�ம் பண்பா�ம் என்ற 

�லில் �றிப்ப�ட்�ள்ளார். இன்ைறயப் பண்பாட்� வாழ்க்ைக �ைறேயா� மன�தன் தன� 

ேதைவக�க்காக பைடத்�க் ெகாண்ட சாதனங்கள�ல் தைலயாய ஒன்றான கண�ன�ய�ன் பயன்பாட்�ைன 

கீழ்க்கண்ட வைகய�ல் ெதாடர்�ப்ப�த்திக் காணலாம். 

 கல்வ� �ைற 

 உண� �ைற 

 வ�ைளயாட்� �ைற 

 ஆைட, ஆபரணங்கள் 

 வாண�கம் 

கல்வ� �ைற 

 மன�த�ைடய பண்பாட்�ல் �தற்ப� வளர்ச்சியாக கல்வ� அைமகிற�. அக்கல்வ�ய�ல் 

இலக்கியங்கள�ன் வாய�லாக அக்காலம் �தல் இக்காலம் வைர மக்கள�ன் வாழ்க்ைகைய 

�ைறகைள�ம், அறவழிகைளக்கைளப் ப�ன்பற்றி வாழ்வதால் உண்டா�ம் நலன்கைள�ம் 

அறிந்�க்ெகாள்ள ��கின்றன. அக்கால ���லக்கல்வ� �ைறயான� இயற்ைகேயா� இையந்த 

கல்வ� �ைறையப் ப�ன்பற்றினர். ெவட்டெவள�ய�ல் காற்ேறாட்டான �ழலில் அமர்ந்� ப�த்தனர். 



 

115 
 

ஆனால் இன்ைறய கல்வ��ைறய�ல் காற்ேறாட்டான வ�ப்பைறக்�ள் அமர்ந்� பய�ல்கின்றர். பண்ைடய 

காலத்தில் கல்வ�க்� �க்கியத்�வம் தரப்பட்ட�. அைனவ�ம் கல்வ� பய�ல்தல் அவசியம் என்� 

உணர்த்தப்பட்ட�. கல்லாதவன�ன் மன� இ�ள் ேபான்ற� என்�ம் கல்வ�ையப் பய�ல்வதற்கான ப�வம் 

இளைம ப�வம் என்�ம் க�தப்பட்டன. இதைனக் கா�ம் ேபா� கல்வ�ய�ன் வளர்ச்சிக்� பழந்தமிழக 

காலத்தில் �க்கியத்�வம் அள�த்தைதக் காண��கின்ற�. கல்வ�ய�ன் சிறப்ப�ைன நால�யா�ல் “ 

மி�தியான �ல்கைள ஆண்கள் ேசக�த்� ப�ப்ப� அவர்கள் வ �� ��க்க ஒலித்த�” என்� 

�றிப்ப��கின்ற�. வான�யல், அறிவ�யல், கண�தம், தர்க்கம் ேபான்றவற்ைற�ம் ப�த்�வந்தனர்.  

 “ உற்�ழி உதவ��ம் உ�ெபா�ள் ெகா�த்�ப் 

   ப�ற்ைற நிைல�ன�யா� கற்றல் நன்ேற”2 என்ற பாடல்வ� கல்வ�ய�ன் ேமன்ைமைய 

உணர்த்�கிற�. காலங்கள் மாறமாற நாக�கங்கள் மாறமாற இத்தைகய கல்வ�ய��ம் மாற்றம் 

அைடந்�ள்ள�. ஆண்கள் மட்�ேம அதிகம் கல்வ�க்கற்ற �ழல் ந�ங்கி ஆண் - ெபண் இ�வ�ம் 

கல்வ�ப்பய��ம் நிைல இன்ைறய காலச்�ழலில் நிலவ��ள்ளேதா� கல்வ� �ைறய�ல் மாற்றங்க�ம் 

அதிக�த்�ள்ளன. ஏ�கைள ைவத்� ப�த்�க் ெகாண்��ந்த மாணவர்கள் ெதாழில்�ட்ப சாதனங்கள�ன் 

�லம் கல்வ�க்கற்�ம் நிைல இன்� உ�வாகி�ள்ளன. �த்தகங்கைளத் ேத� �லகங்கள் ெசன்ற 

காலங்கள் ேபாய்; இைணயத்திற்�ள் �த்தகங்கைளத் ேத� பய��ம் நிைல உ�வாகி�ள்ளன. 

ெதாழில்�ட்ப சாதனமான கண�ன� தகவல்கைளச் ேசமித்� ைவத்�க் ெகாள்வதற்� மட்�மல்லாமல் 

�திய ெதாழில்�ட்பத்திைனக் கண்�ப��ப்பதற்�ம், உ�வாக்�வதற்�ம் பயன்ப�கிற�. தற்காலத்தில் 

மாணவர்க�க்�க் கல்வ�த்ெதாடர்பான �த்தகங்கைள எ�த்� பய�ல்வதற்� இைணயத்தளங்கள�ல் 

ஏராளமான �லகங்கள் உள்ளன. Manybooks.net, openlibrary.org, Children’s Digital Library, LibriVox, 

National digital library இ�ேபான்ற இைணயதள �லகங்கள் அதிகம் உள்ளன. தமிழ் இலக்கியம் 

ெதாடர்பான �ல்கள், ஆய்�க்கட்�ைரகள், கைதகள் ேபான்றவற்ைற www.wikipedia.com, Tamil digital 

library.in, tamilsurangam.in, www.tamilvu.org.in, tamilkalvi.in இ�ேபான்ற பல இைணயதளங்கள�ல் 

அறிந்�க்ெகாள்ள ��கின்ற�. இைவெயல்லாம் இக்காலச்�ழலில் ெகாேரானா காலக்கட்டத்தில் 

இைணயவழியாக வ ��கள�லி�ந்� கல்வ�க்கற்�ம் நிைல உ�வாகி�ள்ளதால் மாணவர்கள�ன் 

அறி�திறைன�ம், கற்றல் ஆற்றைல ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம் zoom , google meet  

http://www.wikipedia.com/
http://www.tamilvu.org.in/
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ெசயலிகைளக் ெகாண்� இைணயவழி வ�ப்�கள் நைடெப�கின்றன. �த்தகங்கைள பதிவ�றக்கம் 

ெசய்வதற்�ம், உலக நிகழ்�கைள இைணயத்தின் வழியாக நாம் அறிந்�ெகாள்வதற்� கண�ன�த் 

ெதாழில்�ட்பம் �க்கியப் பங்�வகிக்கின்ற�. 

உணவுமுைற 

சங்கால மக்களின் உயிர்நாடியாக விவசாயம் இருந்தைத அவர்களின் 

உணவுபழக்கவழக்கங்கள் மூலம் அறிந்துெகாள்ள முடிகின்றது. 

பண்ைடயதமிழர்கள் நிலப்பாகுப்பாட்டின் அடிப்பைடயில் வாழ்விைன 

ேமற்ெகாண்டு அத்திைணகளுக்கு ஏற்ப ேவளாண்ைம உற்பத்தி ெசய்து 

இயற்ைகேயாடு இையந்த வாழ்விைன வாழ்ந்து வந்துள்ளன. குறிஞ்சிநில 

மக்கள் திைன,ேதன், கிழங்கு வைககைளப் பயரிட்டும், முல்ைல நிலமக்கள் 

ஆடு மாடுகைள ேமய்த்தும், மருதத்திைண மக்கள் உழவுத்ெதாழில் ெசய்தும், 

ெநய்தல் திைண மக்கள் மீன்பிடித்தல் ெதாழில் ெசய்தும். பாைல நில மக்கள் 

வழிப்பறிெசய்தும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். ஆனால் காலங்கள் மாறினாலும் நவ 

நாகரீகம் ெபருகினாலும் உயிர்வாழ்வதற்கு முக்கியேதைவயாக உள்ள 

உழவுமுைறைய நம் மக்கள் இன்றளவும் ேமற்ெகாண்டு வருகின்றனர். 

ஆனால் இயற்ைகயாக விைளவிக்கக் கூடிய முைறகைள மாற்றி ெசயற்ைகயாக 

அரிசி, காய் கனிகைள விைளவிக்கும் முைற அதிகரித்துள்ளது. இதனால் 

மனிதர்களின் ஆேராக்கியமான வாழ்வானது குைறவேதாடு பல ேநாய்களும், 

உடல் உபாைதகளும் ஏற்படுகின்றன.  

தமிழர் பண்பாட்டில் தைலயாய கூறுகளுள் ஒன்று உணவு முைற ஆகும். 

உணவிைன சுைவயுற சைமத்து உண்பதில் தமிழர்கள் சிறந்து 

விளங்குகின்றனர். சிறுபாணாறறுப்பைட, ெபரும்பாணாற்றுப்பைட, 

புறநானூறு ேபான்ற சங்க இலக்கிய பாடல்களில் இைறச்சிேயாடு உணவிைன 
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உண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ளைத காணமுடிகின்றது. சங்ககால மகளிர் தன் 

வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு விரும்பி அறுசுைவ உணவுகைள சைமத்து 

மகிழ்ேவாடு இல்லறத்ைத நடத்தினர். ஆனால் இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் 

தன் குடும்ப ெபாருளாதாரத்ைத ெபருக்கிக்ெகாள்வதற்கு கணவன் - மைனவி 

இருவரும் ேவைலக்கு ெசல்லும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் உண்ணும் 

உணவிலும் கூட அதிக அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்வதில்ைல. ஆேராக்கியமான 

உணவுகைள தவிர்த்து வடநாட்டு ேமைலநாட்டு உணவுமுைறகள் 

கலந்துவிட்டதால் பீட்சா,பர்க்கர், நூல்டுஸ், ப்ைரடுைரஸ், பிெரன்ஞ்பிைர, 

சான்ட்விச் ேபான்ற உணவுகைள இைளஞர்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர். 

இத்தைகய உணவுகைள வீட்டில் அனுதினமும் ெசய்யமுடிவதில்ைல. 

இதனால் ெதாழில்நுட்பவளர்ச்சி அதிகரித்துள்ள இக்காலக்கட்டத்தில் 

உணவகங்களுக்குச் ெசன்று உணவிைன உண்பதற்குக் கூட விரும்பாமல் ‘uber 

Eats, zomzto, foodpanda, faases, Swiggy’ ேபான்ற ெசயலிகள் இைணயவழிகளில் 

உணவகங்களாக ெசயல்பட்டுவருகின்றன. இந்த ெசயலிகளில் அைலப்ேபசி 

மூலமாகேவா அல்லது கணினி வழியாகேவா ஆடர் ெசய்து வீட்டிற்ேக 

வரவைழத்து உணவிைன வாங்கி உண்ணும் முைற ெபருகியுள்ளது. இவ்வாறு 

மனிதர்களின வாழ்வில் உணவுமுைறகளில் கூட கணினிபயன்பாடு 

இருப்பைத அறியமுடிகிறது. 

 

 

விைளயாட்டு முைற 

தமிழரின் வாழ்வுமுைறயில் விைளயாட்டு முக்கிய ஒன்றாக 

இருந்துள்ளது. சிறியவர் முதல் ெபரியவர் வைர அைனவராலும் 
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விரும்பக்கூடிய ஒன்றாகவும் ெபாழுேபாக்கிற்குரியவாகவும் விைளயாட்டு 

இருந்துள்ளது. விைளயாட்டில் ெபண்கள் விைளயாடும் விைளயாட்டு 

ஆண்கள் விைளயாடும் விைளயாட்டு இருவரும் விைளயாடும் விைளயாட்டு 

என்று பல விைளயாட்டுகள் விைளயாடியுள்ளைத சங்க இலக்கிய பாடல்கள் 

வழி அறியமுடிகின்றது. ஆடவரும், மகளிரும் ஆறுகளிலும், குளங்களிலும் 

நீராடி மகிழ்ந்து விைளயாடும் விைளயாட்டு புனலாடுதல் அகும். 

கிணற்றுக்குள் குதித்து மணல் எடுத்து ேமேல வந்து அைனவைரயும் வியப்பில் 

ஆழ்த்தும் விைளயாட்டு மணல் எடுத்தல் விைளயாட்டு இதைன 

நற்றிைணயில், 

  “ இனி நிைனத்திரக்க மாகின்ற திணிமணல் 

    ெசய்வுறு பாைவக்குக் ெகாய்பூத் ைதஇத்”3 என்ற பாடலின் 

மூலம் அறிந்து ெகாள்ள முடிகிறது. பண்ைடயகாலத்தில் ேவப்பம்பழங்களின் 

காய்கள், ெநல்லிகனியின் காய்கள் ேபான்ற மரங்களின் காய்கைளக்ெகாண்டு 

மரத்திற்கடியில் அமர்ந்து விைளயாடும் விைளயாட்டு வட்டாடல். மகளிர் 

விைளயாடும் விைளயாட்டுகளில் கழங்கும் ஒன்றாகும். திண்ைணகளில் 

அமர்ந்து ேதாழிகேளாடு ெபான்னாலான கழங்கிைன ைவத்து 

விைளயாடுவதாகும். இதைன 

  “ ெசறியரிச் சிலம்பின் குறுந்ெதாடி மகளிர் 

    ெபாலஞ்ெசய் கழங்கிற் ெறற்றி யாடும்”4  புறநானூற்றில் 

கூறப்படுகின்றது. 

இதைனப்ேபான்று நண்டிைன ைவத்தும் ெபண்கள் 

விைளயாடியுள்ளைத குறுந்ெதாைகயில், 

  “ ஓைர ஆயும் கூறக் ேகட்கும்”5 – (குறுந்ெதாைக 48) 
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என்றபாடல் வரிகளில் காணமுடிகின்றது. இவ்வாறு இயற்ைகேயாடு 

ஒன்றி விைளயாட்டிைன விைளயாடி மகிழ்ந்தனர் அக்கால மக்கள். நாகரீகம் 

சற்று மாறிய காலத்தில் குழந்ைதகளின் விைளயாட்டு முைறயும் மாறியது. 

கிராமபுறங்களில் சிறுவர் சிறுமியர்கள் விைளயாடும் விைளயாட்டுகள் ‘ 

சடுகுடு’, ‘ஐயன் ெகாம்பு’, ‘ஆடும் ஓநாயும்’ இதுேபான்ற 

விைளயாட்டுகள் குழந்ைதகளுக்குப் ேபச்சுக் கற்றுக்ெகாடுப்பதற்கும், 

ெசாற்பயிற்சி அளிப்பதற்கும் இவ்விைளயாட்டுகள் இருந்தனர். 

உடற்பயிற்சிக்கும், சுவாசப்பயிற்சிக்கும் மிகச்சிறந்ததாக இருந்த 

விைளயாட்டு சடுகுடு. “ உச்சரிப்புத் திருந்துவதற்காகச் சில வாக்கியங்கைள 

விைரவாகச் ெசால்லிப் பழகேவண்டும். அவற்றுள் ‘ர’,’ற’ கரங்களும், 

ன,ண கரங்களும், ல,ள,ழ கரங்களும் விரவி வரும். விைரவாகவும் சரியாகவும் 

அவ்வாக்கியங்கைளச் ெசான்னால் உச்சரிப்பு சரியாக குழந்ைதகளுக்குத் 

திருந்தும்  

              “ ஓடுகிற நரியிேல ஒரு நரி சிறுநரி, சிறுநரி முதுகிேல 

                ஒரு பிடி நைர மயிர்”6 என்ற பாடல் குழந்ைதகளுக்கு 

விைளயாட்ேடாடு கற்றல் ஆற்றல் மிகுந்ததாக இருந்தது. ஆனால் இன்ைறய 

காலக்கட்டத்தில் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் முன்னிைலயில் உள்ளது 

கணினி. அக்கணினியில் மூலம் இன்று இைணயவழி விைளயாட்டுகள் 

ஏராளமாக உள்ளன. இதனால் குழந்ைதகள் ஓடிவிைளயாடும் நிைலேய 

இல்லாமல் ேபாய்விட்டன. “kogama,bubble hit, nuova balla, pirale bubbles, Tiger ball, bubble rain, 

Block cratt 3D விைளயாட்டுகளான building game, my talking Tom, Candy crush, carom pool, Sudoku, 

Solitaire, இதுேபான்ற ஏராளமான விைளயாட்டுகள் சிறுவர்கள் விைளயாடக் 

கூடியைவயாக உள்ளன. இதில் அதிகமாக பாதிப்புகைளத் தரக்கூடிய 
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விைளயாட்டுகள் தான் அதிகரித்துள்ளன என்று கூறலாம். Freefire, pubg ேபான்ற 

விைளயாட்டுகள் சிறுவர்கள் முதல் இைளஞர்கள் வைர ஏராளமான ேபர் 

விைளயாடிக்ெகாண்டு வருகின்றனர். இவ்விைளயாட்டால் மனபதற்றம், 

நிைனவாற்றல் குைறவு, ேகாபம், வன்முைற தூண்டுதல் ேபான்ற பாதிப்புகள் 

உருவாகுகின்றனர். அக்கால விைளயாட்டுகள் சிறுவர்கள் முதல் 

இைளேயார்கள் வைர அைனவருக்கும் உடல் ஆேராக்கியத்திற்கும், மன 

ஆேராக்கியத்திற்கும் உகந்ததாக இருந்தனர். ஆனால் இந்த நவீன காலத்தில் 

விைளயாடக்கூடிய இைணய விைளயாட்டுகள் அைனத்தும் உடல் 

ஆேராக்கியத்திற்கு ஏற்றதத்ததாக இல்ைலெயன்ேற கூறலாம்.  

ஆைட அணிகலன்கள் 

சங்ககால பண்பாட்டின் மரபு நிைலகளன்களாக முதன்ைமயாக சிறந்து 

விளங்கியது ஆைடயாகும். ஒரு மனிதைன முழு மனிதனாக மதிக்கதக்கதாக 

ஆைடகள் பயனபடுத்தப்படுகின்றன. உணைவவிடவும் இன்றியைமயாத 

ஒன்றாக ஆைட விளங்குகிறது. பண்ைடய காலத்தில் குறிஞ்சி, முல்ைல நிைல 

மக்கள் இைலகைளயும், பூக்கைளயும் பறித்து அதைனக் ேகார்த்து ஆைடயாக 

அணிந்திருந்தனர் என்பைத சங்க பாடல்களின் வழி அறியமுடிகின்றது.  

         “ தைழ அணிந்து அலமரும் அல்குல் ெதருவின்”7 நற்றிைண ( 320) 

         “ உடுக்கும் தைழ தந்தனேனயாம் அஃது 

           உடுப்பின், யாய் அஞ்சுதுேம ெகாடுப்பின்”8 நற்றிைண ( 359) 

என்ற நற்றிைணப் பாடலின் வழி காணமுடிகின்றன. அக்காலத்தில் 

ஆண்களும் ெபண்களும் ஆைடகள் அணிந்து வந்துள்ளைதயும், ஆைடகைளப் 

ேபாலேவ அணிகலன்கைளயும் ஆண்களும் ெபண்களும் அணிந்து 

வந்துள்ளனர். அணிகலன்கைள அதிகமாக அணிவது பண்பாடு சார்ந்த ஒரு 
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மரபாகவும் கருத்தினர். முத்துமாைல, ைகவைளயல்கள் ஆகிய 

அணிகலன்கைள அணிந்திருந்தைத கலித்ெதாைகயில்,  

               “ பல் காழ்முத்து அணி ஆரம் பற்றினள் பரிவானால்”9 (79 : 12) 

               “ தம்தம் கலங்களுள் ைகயுைற என்று இவற்கு”10 (84: 16 ) என்ற 

பாடல் வரிகள் மூலம் காணலாம். ஆைட, அணிகலன்கள் என்பது நமது 

பாரம்பரிய மரபுகளில் ஒன்றாகேவ திகழ்ந்து வந்துள்ளது என்றாலும் இக்கால 

நைடமுைறகளில் சற்று மாற்றம் அைடந்துள்ளேதாடு அதன் மீது இருக்கும் 

ஆர்வமும், விருப்பமும் ஈர்ப்பும் கூடுதலாகேவ இருக்கின்றது என்ேற தான் 

நாம் கூறேவண்டும். இக்கால ஆண், ெபண் இருவரும் நவநாகரீக முைறகளில் 

ஆைட ஆபரணங்கைள அணிய விருப்புகின்றனர். காலத்திற்ேகற்றபடி 

கணினித் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் பல வடிவங்களில் ஆைட ஆபரணங்கள் 

வடிவைமத்து ெவளிவருவதால் மக்களும் அைத ஏற்று விரும்பி அணிந்து 

மகிழ்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி ஆைட ஆபரணங்கள் சார்ந்த 

பட்டயப்படிப்புகள் பல்கைலகளிலும், கல்லூரிகளிலும் ெகாண்டுவரப்பட்டு 

மாணவர்கள் அதிகம் பயிற்று வருவைதயும், இதில் மாணவர்கள் மத்தியில் 

ஆர்வத்திைன அதிகரித்துள்ளைதயும் காணமுடிகின்றது. இப்படிப்புகள் 

ஒருவருட படிப்பாகேவா, இரண்டுவருட படிப்பாகேவா, அல்லது இரண்டு, 

மூன்று மாதப்படிப்பாகேவா இருக்கின்றன. உதாரணமாக ‘Diploma in graphic 

Desingning,  Diploma in jewellery Desingning, Diploma in gemology, Diploma Desingning in jewellery, B.Sc in 

in jewellery Desingning, Certificate Course in jewellery Desingning,  2D Desingning of jewellery on system, 3D 

Modeling of jewellery’  ேபான்ற படிப்புகள் இன்று மாணவர்கள் மத்தியில் அதிகமாக 

பயின்று வரப்படுகின்றன. ேமலும் கைடகளுக்குச் ெசன்று ஆைட, ஆபரணப் 

ெபாருள்கைள வாங்ககூடிய நிைலமாறி இைணயவழியாக தங்களுக்குத்; 
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ேதைவயான உபகரணங்கைள வாங்கி மகிழும் ெதாழில்முைற இன்று 

அதிகரித்துள்ளன. இதனால் காலேநரங்கள் குைறவேதாடு விரும்பியப்  

ெபாருட்கைள வாங்குவதற்கு அதிக சிரமங்களும் ஏற்படுவதில்ைல என்பைத 

அறிந்துெகாள்ள முடிகின்றது.   

வாணிகம் 

பண்ைடயக் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்களுக்குத் ேதைவயான 

உணவுகைளத் தாங்களாகேவ உற்பத்தி ெசய்து வாழ்வந்தனர். திைன, உப்பு, 

பால், தயிர், மீன் ேபான்ற ெபாருட்கைள அக்காலத்தில் காசுக்ெகாடுத்து 

வாங்கும் முைறயி;ல்ைல. இப்ெபாருட்கைள பண்டமாற்று முைறயில் ெசய்து 

ெகாண்டனர். பண்டமாற்று முைற என்பது ஒரு ெபாருைளக் ெகாடுத்து 

மற்ெறாரு ெபாருைளப் ெபறுவதாகும். விைலமதிப்புள்ள ெபாருள்கைள 

மட்டும் காசு ெகாடுத்து ெபற்றுெகாண்ட வழக்கம் இருந்தன. சங்க காலத்தில் 

கப்பல் வழியாகவும், தைரவழியாகவும் வாணிகத்ைத ேமற்ெகாண்டு 

வந்துள்ளனர். தைரவழி வாணிகமானது உந்துவண்டிகள், இரயில்வண்டிகள், 

விைரவு வாகனங்கள் இல்லாத காலத்தில் குதிைர, காைள, கழுைத ெகாண்டு 

வண்டிகள் பூட்டி வாணிகம் ேமற்ெகாண்டு வந்தனர். “இைடச்சியர் ெநய்ையப் 

பண்டமாற்று ெசய்யாமல் காசுக்கு விற்று அக்காசுகைளச் ேசமித்து 

ைவத்தார்கள். குறிப்பிட்ட ெதாைக காசு ேசர்ந்தேபாது அக்காைசக் ெகாடுத்துப் 

பசுைவயும் எருைமையயும் விைலக்கு வாங்கினார்கள் என்பைத 

உருத்திரங்கண்ணணார் கூறுகிறார். 

             “ ெநய்விைலக் கட்டிப் பசும்ெபான் ெகாள்ளாள் 

               எருைம நல்லான் கருநாகு ெபறூஉம் 

               மடிவாய்க் ேகாவலர் ”11 ( ெபரும்பாண் - 164-166) 
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இத்தைகய வாணிகமானது நவீனகாலமாக்கிய இக்காலகட்டத்தில் 

கணினித் ெதாழில் நுட்பத்தின் மூலம் இைணயம் வழியாக பல ெபாருட்கைள 

ஏற்றுமதி இறகுமதி ெசய்யக்கூடிய அளவிற்கு வளர்ச்சிெபற்றுள்ளது. 

உள்நாட்டு, ெவளிநாட்டு பங்குச்சந்ைத நிலவரங்கள், அயல்நாட்டுப் 

ெபாருட்கைள இைணயத்தின் வழியாக ெபறுதல் ேபான்ற வசதிகள் இன்று 

உருவாகியுள்ளனர். அக்காலம் முதல் இக்காலம் வைர வாணிகமானது 

ெதாழில்நுட்ப வசதிகள் ெபருக ெபருக பல மாற்றங்கள் அைடந்து 

வளர்ச்சியைடந்துக் ெகாண்ேட ெசல்கின்றனர் என்பைத இதன் வழி 

அறியமுடிகின்றது. 

முடிவைர   
தமிழரின் பாரம்பரிய பழக்கவழக்கங்கள் அவர்களின் வாழ்க்ைக 

முைறயில் உணவு, கல்வி, விைளயாட்டு, ஆைட, ஆபரணங்கள், வாணிகம், 

வானிைல என்ற அைனத்திலும் மாற்றங்கள் கண்டேதாடு, கணினி 

ெதாழில்நுட்பமானது ேமற்கண்ட அைனத்திலும் மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றாக 

இைணந்து பயன்பாட்டிற்குரியதாக விளங்குவைதயும் காணமுடிகின்றது.  

இந்த நவீன காலத்தில் இதன் பயன்பாடாது குைறயாமல் ெபருகிக் ெகாண்ேட 

ெசல்கிறது என்பதுேவ  மறுக்க முடியாத உண்ைமயாகும். ஆனால் கணினியின் 

பயன்பாடு நமக்கு ேதைவயானதாக இருந்தாலும் அதனால் வரக்கூடிய சில 

தீைமகைளயும் எண்ணி உணர்ந்து நமது பண்பாடும் சீர்க்குைலயாமல் அைத 

பயன்படுத்தி ெசல்வதுவேத சிறந்தாகும். 
 

அடிக்குறிப்பு: 

1. முைனவர் அ.விசுவநாதன் (உைரயாசிரியர்) –  சங்க இலக்கியம் கலித்ெதாைக       மூலமும்   
உைரயும். நியூ ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்ெசன்ைன – 600098முதல் பதிப்பு – 2004 
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2. புலியூர்ேகசிகன்  சங்க இலக்கியம் புறநானூறு  சாரதா பதிப்பகம்ெசன்ைன – 147ம் பதிப்பு – 
2019 

3. முைனவர் கு.ெவ.பாலசுப்பிரமணியன்  சங்க இலக்கியம் நற்றிைண மூலமும்    
(உைரயாசிரியர்) உைரயும். நியூ ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட் ெசன்ைன – 600098 6ம் பதிப்பு – 
2017 

4. முைனவர் வி.நாகராஜன்  சங்க இலக்கியம் குறுந்ெதாைக மூலமும்(உைரயாசிரியர்)  
உைரயும்.யூ ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட் ெசன்ைன – 600098 முதல் பதிப்பு – 2004 

5. நா.வானமாமைல தமிழர் நாட்டுப் பாடல்கள்நியூ ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்ெசன்ைன – 
600098 நான்காம் பதிப்பு – 2000 

6. முைனவர் கு.ெவ.பாலசுப்பிரமணியன்  சங்க இலக்கியம் நற்றிைண மூலமும்    
(உைரயாசிரியர்) உைரயும்.நியூ ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்ெசன்ைன – 600098 

7. புலியூர்ேகசிகன் சங்க இலக்கியம் கலித்ெதாைகசாரதா பதிப்பகம்ெசன்ைன 147ம் பதிப்பு – 2019 
8. முைனவர் இரா. ேமாகன்  பத்துப்பாட்டு ெபரும்பாணாற்றுப்பைட(உைரயாசிரியர்) நியூ 

ெசஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்ெசன்ைன – 600098 6ம் பதிப்பு – 2017 
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தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான கணினி வளங்கள்:தமிழ் நூலகம்  

முைனவர் வி.வசுமதி 
தமிழ்த்துைறத் தைலவர்& இைணப் ேபராசிரியர்  
� ஜிவிஜி விசாலாட்சி மகளிர் கல்லூரி  
உடுமைலப்ேபட்ைட.  
 

 

Abstract: 

வளர்ந்து வரும் காலச்சூழலில் கல்விக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் 

ெபறுவைகயில் ஒன்றாக அைமவது கணினியும், அதனூேட ெசயாற்றும் 

ெமன்ெபாருள்களும்.  இைணயத்தின் பயன்பாட்டில் வாசிப்பு எனும் பழக்கம் 

பல மாற்றங்கைளக் ெகாண்டு அழிவின் பாைதக்குள் அடிெயடுத்து 

ைவக்கிறது. இந்நிைல மாறிட வளர்ந்துவரும் ெமன்ெபாருள் நிறுவனங்கள் 

ெசயலிகைள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. அதில் ஒரு ெசயலிைய பற்றி மட்டும் 

காண்பது இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கம். 
ஆய்வுப் ெபாருள் 
வாசிப்பு என்பது ஒரு கைல. இது இன்று அழியும் தருவாயில் இன்ைறய 

இைளய தைலமுைறயினரிடம் உள்ளது. இதற்குக் காரணம் திறன்ேபசியாக 

மாறிய ைகப்ேபசிேய ஆகும். இதன் வழிேய நாம் வாசிப்புக் கைலைய 

மீட்ெடடுக்க தமிழ் நூலகம் என்ற ெசயலி வழி காணலாகும் ெசய்திகைள 

ஆய்வது இக்கட்டுைரயின் ஆய்வுப்ெபாருளாகும் 
ஆய்வின் கருதுேகாள் 
வாசிப்பிைன மீட்ெடடுக்க பயன்படும் ெசயலிகளில் நன்ைம தீைமகைள 

ஆய்ந்து ஒரு ெசயலியின் தன்ைமைய மட்டும் கூறி அதன்வழி வாசிப்புக் 
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கைலக்கு முக்கியத்துவம் காணுவைத இக்கட்டுைர கருதுேகாளாகக் 

ெகாண்டுள்ளது. 
உட்தைலப்புகள் 
ெசயலிகள் உருவாக்கம் -  புதினச் ெசயலிகள் -  தமிழ் நூலகம் – ெசயலி - 

விைளவுகள் – நன்ைமகள் – தீைமகள் - முடிபு என்ற தைலப்புகளில்  

இக்கட்டுைர அைமயவுள்ளது.  

உலகத்ேதாடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றுங்                               

                             கல்லார் அறிவிலா தார்  

                                                                             குறள் எண் – 140 

என்பது வள்ளுவம். உலகத்தின் ஊேட ெசல்லும் வாழ்வில் கல்வி 

கட்டாயமாகி விட்டது. ேநர்முக வகுப்ேபா  இைணய வழி  வகுப்ேபா  

ஏதாயினும்  மாணவர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சூழலில் உள்ளனர். ேநர்முக 
வகுப்பில் அவர்களது படிப்பார்வம் மிகினும் இைணயத்தின் பயன்பாடு 
கட்டாயம் ேதைவப்படுகிறது 

தமிழ்ப் பயிலும் மாணவன் தனது இலக்கிய ேதடலில் தன்ைன 

மறக்கிறான். நூலகம் ெசன்று பார்த்த காலம் மாறி நூலகச் ெசயலியில் 

வாழ்கிறான். அவ்வைகயில் ெசயலிகள் கல்வியியலில் தனி இடம் ெபற்றுத் 

திகழ்கின்றன. ெசயலிகளின் ெசயல்பாடுகள் அளப்பரிய தன்ைம ெபறுகிறது. 
ெசயலிகள் உருவாக்கம் 

கணினி ெதாழில்நுட்பவியல் ெசயலிகளின் வரப்பிசாதம் ஆகும் 
கணினியுடன் இைணந்த இன்ைறய கல்விமுைற மாணவர்களின் கற்றல் 

திறைன ேமம்படுத்துகிறது. அவ்வைகயில் மழைலயர் பருவம் முதல் 
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அைனத்து பருவம் வைர எல்லா வயதினருக்கும் ெசயலிகள் உள்ளன. 
படிக்கவும், ேகட்கவும், சைமயல் ெசய்யவும், பாடம் படிக்கவும் ேகட்கவும், 

எழுதும் முைற (ெமாழிகளுக்கு ஏற்ப) இைசவடிவில் இது ேபான்ற அைனத்து 
கணினி வளங்களும் வைலத்தளத்தில் வலம் வருகின்றன என்றால் 

மிைகயாகாது. இதுேபான்ற ெசயலிகைள ெமன்ெபாருள் நிறுவனங்கள் 
நிறுவுகின்றன இவற்றுள் கல்வியியல் ேநாக்கில் இடம்ெபறும் சில ெசயல்கள் 
வடிவைமப்பு அதன் பயன்பாடு அதனால் ஏற்படும் விைளவுகள் இதைன 
ஆய்வதாக இக்கட்டுைர அைமகிறது 

 புதினச் ெசயலிகள்வகுப்பு கல்வி முதல் கற்பிக்கப்படுவது தமிழில் 

வாசிப்பு என்னும் கைல.  வாசித்தல் என்பது பல்ேவறு வைககளில் 
காணமுடியும் 

 நாளிதழ் வாசித்தல், மனப்பாடச் ெசய்யுள்கைள வாசித்தல், நூல்கள் 

வாசித்தல், சிறுகைத மற்றும் புதினங்கள் வாசித்தல். இைவயைனத்தும் 
குைறவதற்குக் காரணமாக நம்மிடமுள்ள திறன்ேபசிகேள என்பதும் மறுக்க 

முடியாத உண்ைம. 

புதின வாசிப்பு என்பது நீண்டு ெசல்லும் ஒரு பயணம். அன்ைறய 
காலங்களில் ெதாடர்கைதகளாக வலம் வந்த கைதகள் பின்னாளில் 

ெதாகுக்கப்பட்டு புதினங்கள் ஆயின. இதற்கு உதாரணம் ெபான்னியின் 

ெசல்வன், பார்த்திபன் கனவு. இன்று அைனத்து இைணய வழியிலும்  

ெதாடர்கேள வலம் வருகின்றன என்பது சிக்கலான ெசய்தி. 



 

128 
 

புதின வாசிப்பு என்பதன் வழி புதின ஆசிரியர் தமது உலகத்திற்ேக 

வாசிப்பாளைர இழுத்துச் ெசல்கிறார். வாசகனும் எழுத்தாளேனாடு 
இைணந்து பயணிக்கும் இந்தப் புதிய பயணத்தில் தமிழ் நூலகம் என்று ஒரு 

ெசயலியின் பங்களிப்பிைனப்  பற்றி இக்கட்டுைரயில் காண்ேபாம். 

தமிழ் நூலகம் - ெசயலி 

‘’உங்கள் ைகேபசியில் ஒரு நூலகம் ேமற்பட்ட புத்தகங்கள் ஒேர 

தளத்தில்’’ - என்ற வாசகத்துடன் உள்ேள ெசல்கிறது இந்தச் ெசயலி.  அதனுள் 
புத்தகங்கள், வரலாறு, தமிழ் இலக்கியம், உலக இலக்கியங்கள், ஆன்மீகம், 
கட்டுைர நூல்கள், பிற நூல்கள், பல்சுைவ புத்தகங்கள், தத்துவங்கள், 

புதுைமப்பித்தன், கல்கி, அ. ச ஞானசம்பந்தன், அண்ணாதுைர, வாணிதாசன், 
நா பார்த்தசாரதி,  லா ச ராமாமிர்தம், சாவி, ெஜயகாந்தன், வடுவூர் துைரசாமி, 

டாக்டர் இராசமாணிக்கனார், சு சமுத்திரம், எஸ்.எம். கமால், வானமாமைல, 

கி. வா ெஜகந்நாதன்,, மயிைல சிவமுத்து, ேபராசிரியர் நா.சஞ்சீவி, அ.கா. 
ெபருமாள், ெஜயேமாகன், ேகாைவ இளஞ்ேசரன், சிபி சிற்றரசு, கவிஞர் மீரா, 

டாக்டர் ரா.சீனிவாசன், புலவர் கா.ேகாவிந்தன் மற்றும் இளம் எழுத்தாளர்கள்  

வைர  இடம் ெபற்றுள்ளனர். 
 இவர்களின் பைடப்புகள் அைனத்தும் மின் நூலகத்தில் 

இைணக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று அச்சில் இல்லாத நூல்களும் இச்ெசயலில் 

இடம்ெபறுவது சிறப்பு. நூலக நூலகமாய்ச் ெசன்று சுற்றித் திரிந்து அதில் 
உறுப்பினராகி, நூலகக் கணக்கிற்கு ஒப்பிட்டு நூல் எடுத்துவிட்டு உரிய நாளில் 

ஒப்பைடக்காவிடின் அதற்கு அபராதம் விதித்து அப்பப்பா…. என்று 
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இத்தைன வழிவைககைளக்  கடந்து இன்று மின்னிதழில் நூலகள் வலம் 

வருவது   வாசிப்பாளர்களுக்கு  வரப்பிரசாதமாகும். 
விைளவுகள்      

நன்ைமகள் 
எல்லா வளங்களும் நிைறந்த நம் நாட்டில் கணினி ெமன்ெபாருள் 

ெதாழில் நுட்பவியல் மிக  அருைமயாக உள்ளது இதைன முன்ெனடுத்து 
மக்களாகிய நாம் கைடபிடித்தால் ேதைவயற்ற அைலேபசி ெதால்ைலகளில் 

இருந்து  சற்ேறனும் ஆறுதல் அைடயலாம்.  

வாசிப்பில் மனம் இைணயும் ேபாது மன அழுத்தம் குைறயும். 

ெசயல்திறன் ேமம்படும். சிக்கலான சூழைல எதிர்ெகாள்ளும் மன வலிைம 

ெபறும். கற்பைனத் திறன் கூடும். மனித வாழ்வின் பல்ேவறு ேகாணங்களில் 

எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்களுக்கு ஒரு முடிவு கிைடக்கும். மன ேபாராட்ட 

தருணங்களில் மனம் அைமதி ஏற்படும். ைகப்ேபசி இப்ேபாது திறன்ேபசி 

ஆக மாறியுள்ளது. அத்தைன ெகாண்டு நம் திறைமைய வளர்ப்பது 

புத்திசாலித்தனம். என் வாயிலாக நாம் ஒரு இலக்கியத்ைத வாசித்தல் என்பது 
நல்ல தன்ைமைய நமக்கு ஏற்படுத்தும் என்பதில் எந்த விதிவிலக்கும் 

இல்ைல. 
 
தீைமகள் 
வாசித்தல் பழக்கத்திற்கு புத்தகத்ைதக் ைகயில் எடுக்கும் ேபாது 

மட்டுமல்ல ெகயலிகளின் வழிேய படிக்கும்ேபாதும் பல்ேவறு இைடயூறுகள் 

வருவது இயல்பு. ேவற்றுச் ெசயலிகைள தரவிறக்கம் ெசய்ய திைர முன் 
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ேதான்றும் திைர ெதாடுதல்கள். ெதாடுதிைர என்பதால் ஏேதனும் ஒன்ைற 

ெதாட்டாேல அடுத்தடுத்து வரும் இைடயூறுகள். தவிர்க்க இயலாத புலனச் 
ெசய்திகள் மின்னஞ்சல் மற்றும் வைலெயாளி வாயிலாகப் ெபறப்படும் 

வருைககள்இ. இைவயைணத்தும் வாசிப்புப் பழக்கத்ைத ெதாடர முடியாத 

சூழ்நிைல காரணிகளாகும். இைவகைள தக்க முைறயில் மீண்டும் 
வராதபடிக்கு நமது திறன்ேபசியின் அைமப்புமுைறகைள மாற்றிவிட்டால் 

படிக்கத் ெதாடங்கலாம் எனினும் இது 100%  சாத்தியமற்றதாகேவ  ெதளிய 
முடியும் 
முடிவு 

வாழ நிைனத்தால் பூமியில்  வழி இல்லாமல் இல்ைல. ஒரு பாைன 
ேசாற்றுக்கு ஒரு ேசாறு பதம் என்ற பழெமாழிக்கு ஏற்ப இன்ைறய 
ெதாழில்நுட்பவியல் உலகில் ஒரு ெசயைல பற்றிய அறிமுகம் மட்டும் ஈண்டு 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் நூலகம் என்ற ெசயலின் வழி தைலப்புகளில் 
இனம் பிரித்து காட்டப்பட்ட ஆசிரியர்கள், அறிஞர்கள் என்றால் அைனத்து 

தரப்பு நூல்களும் இடம் ெபறுகின்றன. இத்தகு சிறப்பான ெசயலிகள் ‘தமிழ் 

இலக்கிய இலக்கியங்களுக்கான கணினி வளங்கள்’ -  என்று கூறுவது மிகச் 

சரியாக ெபாருந்தும். இதுேபான்ற கணினி உலகில் இடம்ெபறும் பல்ேவறு 
ெசயல்கைள நாம் இனம் கண்டு பயன் ெபறுேவாமாக. 
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Abstract:  

Information Extraction is an essential task in Natural Language Processing. It is the process of extracting useful information from 

unstructured text. Information extraction helps in most of the NLP applications like sentiment analysis, named entity recognition, medical 

data extraction, features extraction from research articles, feature extraction from agriculture, etc. Most of the applications in information 

extraction are performed by machine learning models. Many research work shave been carried out on machine learning based information 

extraction from various domain texts in English such as Bio medical, Share market, Weather, Business, Social media, Agriculture, 

Engineering, and Tourism. However domain specific information extraction for a particular regional language is still a challenge. There 

are different types of classification algorithms. However, for a selected domain to select the appropriate classification algorithm is very 

difficult. In this paper three famous classification algorithms are selected to do information extraction by classifying the Gynecological 

domain data in Tamil Language. There are 1635 documents being involved in classification task to extract the features by these selected 

three algorithms. By evaluating the classification task of each model it has been found that the Naive Bayes classification model provides 

highest accuracy value (82%) for the gynecological domain data.  

Keywords: Machine Learning, Information Extraction, Gynecology, Naive Bayes classifier, Support Vector Machines, K-

nearest neibhour classifier 

1. INTRODUCTION 

Since the recent decade the text information in the form of digital way has been booming 

in our Technological world. As it is significant, it is needed to bring together and classify this 

text data for further development. The text information is to be extracted, classified, and 

clustered according to the categories. Mostly information is available in the global language, 

English.  Information is available in unstructured or semi structured format. The information 

is to be processed to get in structured format. Several approaches have been done in 

information extraction from English text. But in India, a multi lingual country, information is 
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scattered in many languages. It is a big challenge to extract the needed information in the 

regional languages. But there are a number of research contributions by various researchers 

in information extraction from a specific domain text in various regional languages. To 

classify the unstructured information is one of the tasks in information extraction. Based on 

the categories of a particular domain, information is to be classified. There are many machine 

learning based classification models that are available. To select the appropriate 

classification model for the selected domain is a challenging job. This paper deals with the 

machine learning models for Gynecological domain text in Tamil language and compares the 

performance of those classification models.   

2. BACKGROUND STUDY 

Information classification task is the major task in extracting useful information from 

unstructured data. The text classification will be performed by most of the classification 

models. There are various types of machine learning classification models that are available 

for text classification. These classification algorithms classify the input data into a specific 

category. The classification algorithms are classified as Binary classification, multi-class 

classification, and multi-label classification. Binary classification means that the 

classification task gives two possible outcomes. More than two possible outcomes are referred 

to as multi-class classification. In multi-label classification each sample is mapped to a set of 

target labels. 

The following is a list of machine learning classification algorithms: 

1. Linear Regression 

2. Naive Bayes classification 

3. Stochastic Gradien Descent 

4. K-Nearest Neighbours 
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5. Decision Tree 

6. Random Forest 

7. Support Vector Machine 

The performances of the above machine learning classification models are verified to 

choose the best model to extract the information by classification task.  

2.1. Gynecological domain data in Tamil 

All the above machine learning algorithms have been implemented in information 

classification task in English. In this research work, the gynecological domain data in Tamil 

language is chosen to process the extraction of useful information. 1635 documents in 

gynecological domain data in Tamil language have been collected from various internet 

sources web sites, blogs, News. These documents are categorized as women physical 

problems. The content of the document is available based on the category of the document.  

3. RELATED WORKS 

An efficient English text classification using selected machine learning technique has 

been approached by Xiaou [1]. In this research work, the support vector machine model is 

used to classify English text and documents. Two analytic experiments have been done to 

check the selected classifiers to classify the English text. The Rocchio classifier provides the 

best performance results in 1033 English text documents compared with SVM classifier. The 

Rocchio classifier provides a good accuracy of 90% in English documents classification. 

An Automatic text classification using machine learning and optimization algorithms 

has been proposed by R. Janani &S. Vijayarani [2]. The text classification task is done in two 

phases. The first one is to select important features for classification and the second one is to 

classify the text documents. An optimization technique for feature selection algorithm is used 

to implement the classification of text documents. To evaluate the proposed method the 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-020-05209-8#auth-R_-Janani
https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-020-05209-8#auth-S_-Vijayarani
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performance of selected algorithm is compared with other classification techniques SVM 

classifier, K-nearest neighour, Naive Bayes algorithm, and probabilistic neural networks. The 

proposed method has yielded very high accuracy compared with the other classification 

models.  

A comparative study of five text classification algorithms with their improvements has 

been done by Ahmed et al.,[3]. This research work has been done on the comparative study 

of all the amendments done on five essential text classification algorithms, namely Decision 

Tree, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes, and Hidden Markov 

Model. The comparative study has been done on Learner modification, main algorithm 

modifications and addition in feature extraction and reduction.  

A Performance comparison of different classification algorithms for household poverty 

classification has been done by Janelyn et al.,[4]. To identify the poor households of poverty 

alleviation programs they have used machine learning algorithms to analyze the poverty data 

from Community based monitoring system database of Langangilang, Abra, Philippines. 

Major classification algorithms like Naive Bayes, ID3, Decision Tree, Logistic Regression 

and K-Nearest Neighbour have been compared. The algorithmshave been evaluated based on 

the performance metrics--accuracy, precision, recall, F1 score, error date, and AUC. This 

study concludes that the Naive Bayes algorithm is the most efficient algorithm for the 

prediction of households that are poor or non-poor. The error rate of the Naive Bayes 

algorithm is 0.014 only. 

The Automated Named Entity Recognition model has been proposed by R. Srinivasan 

et al.,[5]. By using supervised learning method, the system automatically assigns the NER 

tags to the tokens in Tamil documents. The Naïve Bayes algorithm is used to design the feature 
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extraction from Tamil documents. The corpus has 1028 documents in Tamil language. They 

have used three feature extraction models such as Regex Feature extraction, Morphological 

Feature extraction, and Context Feature extraction. The model has been evaluated by 

Precision and Recall method. The final F-measure has achieved 83.54%. 

A framework for Named Entity Recognition for Malayalam has been proposed by R. 

Rajimol et al.,[6]. It is deep learning approach in NER system for Malayalam. A comparison 

has been done across the different deep learning methods, recurrent neural networks, gated 

recurrent unit, long short-term memory, and bi-directional long short-term memory. For NER, 

it has been discovered that DL-based approaches outperform traditional shallow-learning-

based approaches significantly. It has been found that deep learning approach for NER system 

in Malayalam has outperformed in terms of precision, recall, and F-measure and it has 

yielded an F-score of8.92%.  

A Rule based Kannada named entity recognition has been approached by M. 

Pushpalatha et al.,[7]. There are two stages--pre-processing and entity recognition. In the 

pre-processing stage the sentences are collected from different sources and are divided into 

words. For the named entity recognition of Kannada words, the Support Vector Machine 

model is used.  The rule is formed to identify the names of the person, place, and designation 

of the person. This approach has yielded a good result of 89.32% in accuracy.  

From the above review, it has been noted that there is an essential gap in the 

comparison of machine learning algorithms in Tamil language domain datasets in 

performance metrics like accuracy, precision, recall, F1-score, error rate and time duration. 

In this research work the above said performance metrics are compared with the essential 
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classification algorithms, namely Naive Bayes classification algorithm, support vector 

machines, and K-nearest neighbour algorithm. 

3.1. Objectives 

The main objective of this research work is to compare the performance of machine 

learning classification algorithms using gynaecological domain text in Tamil Language. The 

comparison of machine learning algorithms is done based on performance metrics, accuracy, 

precision, recall, F1-score, error rate, and time duration for classification.  

 
 
 

4. MATERIALS AND METHODS 

The classification task is done by using gynaecological domain datasets in Tamil 

Language. The corpus is developed using blogs, news websites. Collected data is so noisy. So 

it is pre-processed using cleansing and cleaning techniques. The data is cleaned by removing 

punctuation marks, extra spaces, English words, and hyperlinks. The cleaned datasets are 

stored with their appropriate keywords to access easily. There are 9 types of categories of 

1635 documents that have been collected for classification. The list of documents is shown in 

Table.1. 

Topic No. of Doc 

ஆேராக்கியபாடம்(Women Health Education) 211 

ெவள்ைளப்ப�தல்(White discharge) 167 

சிைனப்ைப�ற்�ேநாய்(Ovarian Cancer) 127 

க�ப்ைபந�ர்க்கட்�கள்(PCOS/PCOD) 231 

ப�றப்��ப்��ற்�ேநாய்(Vaginal Cancer) 195 

க�ப்ைபவாய்�ற்�ேநாய்(Cervical Cancer) 168 

மார்பகப்�ற்�ேநாய்(Breast Cancer) 206 
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ைதராய்�(Thyroid) 153 

மாதவ�டாய்ப�ரச்சிைன(Menstrual Problems) 177 

Total number of documents 1635 
Table.1. List of documents 

 

This collection of documents is used to check the accuracy of the classification done 

manually. By using machine learning classification techniques the classification is checked 

for the accuracy of the classified documents.  

4.1. Machine learning based classification models 

There are many text classification algorithms being available a few of which are most 

essential and famous[8]. They are Logistic Regression, Naive Bayes classifier, Stochastic 

Gradient Descent, K-Nearest Neighbor, Decision Tree, Random Forest, and Support Vector 

algorithm. These algorithms are briefly explained here: 

4.1.1. Logistic Regression 

In this classification algorithm, the probabilities of classified data describing the 

possible outcomes of a single modeled probability logistic function. It is mostly used for 

several independent variables and single outcome variable. The limitation of this model is 

[that it can] only predict the binary variable. 

4.1.2. Naive Bayes classification 

Naive Bayes classification algorithm is based on Naive Bayes theorem, the probabilistic 

assumption of individuality of every data instance. The Naive Bayes model performs well in 

document classification. To find the most probable classification tag of the given entity,  

𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) = 𝑃𝑃�𝐵𝐵�𝐴𝐴�𝑃𝑃(𝐴𝐴)
𝑃𝑃(𝐵𝐵)

is used. 
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Finding the probability of A, when probability of B is true, P(A|B) is Priori probability. 

P(B|A) is posterior probability. 

4.1.3. Stochastic Gradient Descent 

The gradient descent optimization algorithm will do iteration over a function and adjust 

the parameters of the function until it finds the minimum combinations. This SGD model is 

very easy to implement and a very efficient method to fit in linear models. It supports different 

loss functions and penalties for classification. This model requires a number of hyper-

parameters and it is very sensitive to feature scaling. 

4.1.4. K-Nearest Neighbour algorithm 

The K-NN algorithm is comparability based learning algorithm and it has been a very 

effective model for text categorization. Given a text document, the K-NN algorithm finds the 

K nearest neighbour element among the whole training documents. It uses the categories of 

K-NN to calculate the weight of neighbour candidate. The similarity score of each document 

with the selected word is to be calculated and the minimum value of neighbour weight is to be 

found. The resulting weighted sum is used as neighbour score. It is to be obtained for the test 

document. Based on the weighted value the word is to be categorized. 

4.1.5. Decision Tree 

Given data is classified by applying sequence of rules that can be implemented till the 

model produces optimum results. The decision tree classification uses sequence of conditions 

with two possible outcomes. Each outcome may have another condition to classify the data. It 

is simple to understand and easy to visualize.  

4.1.6. Random Forest 
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Random Forest model is a moderate predictor, established that to fits a number of 

decision trees on various datasets. It uses the average value of prediction to improve the 

accuracy of the model. It also controls the over-fitting data to improve the accuracy. The sub-

datasets are also the same as actual input datasets. It is more accurate than decision trees in 

the classification task. It is difficult to implement because it has complex algorithm process. 

4.1.7. Support Vector Machine 

Support Vector Machine or SVM is, perhaps, the most famous Supervised Learning 

model, which is utilized for Classification and Regression issues. Essentially, it is used for 

Classification issues in Machine Learning. The objective of the SVM algorithm is to make the 

best line or decision limit that can isolate n-dimensional space into classes so we can easily 

put the new data in the right classification later on. This best choice limit is known as a hyper 

plane. SVM model is used for text classification, image classification, face detection, and 

identifying objects. There are two types of SVM classifier-- Linear and Non-Linear model. If 

data is to be classified as two separate classes by single linear plots, it is called linear. If it is 

not possible to separate data as two classes, it is non-linear model. In SVM model the data to 

be considered as word vectorization, it is to convert text documents into numerical feature 

vectors.   

4.2. TF-IDF weighting method 

To classify a document in a particular category the TF-IDF method is used tofind the 

frequency of the word in the document. Based on the weight value of TF-IDF, the document 

is classified as the particular category. The most popular method to convert word to vector is 

TF-IDF (term frequency-inverse document frequency). TF refers to the frequency of 
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occurrence of a selected word in the document. IDF refers to down scales words appear in a 

lot of documents.  

𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡(𝑡𝑡,𝑖𝑖) = 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡,𝑖𝑖) ∗ 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡)       …………..1 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑛𝑛

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
� + 1, (𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡ℎ_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑓𝑓)………………….2 

 
5. IMPLEMENTATION AND EVALUATION 

The corpus data is implemented in the classification task in three main classification 

algorithms -- Naive Bayes classification, Support vector machine, and K-nearest neighbour 

classification. The classification algorithms are compared by the performance metrics, 

namely accuracy, precision, recall, F1-Score, error-rate, and time duration. 

To check the accuracy of the classification model the following formula is used: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑛𝑛
𝑁𝑁

 

where, n – number of correctly predicted documents 

            N – number of documents in the corpus 

To find out the precision, recall, and F1-Score values the following formula is used. The 

precision and recall evaluation method is based on the following confusion matrix: 

 Negative (Predicted) Positive (Predicted) 
Negative (Actual) True negative False positive 
Positive (Actual) False negative True positive 

Table.2Confusion Matrix 
Based on the confusion matrix the precision and recall values are calculated by the formula 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛 =  
𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠

𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠
 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙 =  
𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠

𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑡𝑡𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑙𝑙𝑠𝑠𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑓𝑓𝑠𝑠
 

And, finally the F-Score is calculated as follows 

𝐹𝐹1 = 2 ×
𝑡𝑡𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛 × 𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑡𝑡𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛 + 𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙

 

Error rate is equal to false negative value in the confusion matrix. 
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And finally, run time duration of the classification task is calculated by using the following code: 
𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛_𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑓𝑓 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡. 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑓𝑓𝑖𝑖𝑡𝑡(𝐴𝐴𝑙𝑙𝑖𝑖𝑓𝑓,𝑛𝑛𝐴𝐴𝑠𝑠𝑛𝑛𝑓𝑓𝐴𝐴 = 1) 

 
 
 
The evaluation values are calculated as follows: 

5.1 Accuracy 

Accuracy values of the three classification algorithms are shown in Table.3. 

Topic 
Accuracy 

Naïve Bayes KNN SVM 

ஆேராக்கியபாடம்(Women Health Education) 86.25592417 81.04265403 84.83412 

ெவள்ைளப்ப�தல் (White discharge) 84.43113772 83.83233533 82.63473 

சிைனப்ைப�ற்�ேநாய்(Ovarian Cancer) 72.44094488 79.52755906 74.80315 

க�ப்ைபந�ர்க்கட்�கள்(PCOS/PCOD) 84.84848485 83.11688312 81.81818 

ப�றப்��ப்��ற்�ேநாய் (Vaginal Cancer) 78.97435897 73.33333333 73.84615 

க�ப்ைபவாய்�ற்�ேநாய்(Cervical Cancer) 82.73809524 84.52380952 88.09524 

மார்பகப்�ற்�ேநாய்(Breast Cancer) 81.55339806 73.30097087 77.6699 

ைதராய்�(Thyroid) 79.73856209 84.31372549 79.08497 

மாதவ�டாய்ப�ரச்சிைன(Menstrual Problems) 89.26553672 74.57627119 82.48588 

Overall Accuracy 82.6911315 79.57186544 80.73394 
Table.3. Accuracy of classification algorithms 

 
Figure.1. Accuracy comparison chart of classification algorithms 
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5.2. Precision, Recall, F1-Score 

The precision, recall, and f1-score comparison of classification algorithms is shown in Table.4. 

text_cat_id No_docs 
Naïve Bayes KNN SVM 

Precision Recall F1-
Score Precision Recall F1-

Score Precision Recall F1-
Score 

ஆேராக்கியபாடம் 
(Women Health Education) 

211 0.93296 0.81068 0.86753 0.87296 0.75068 0.80753 0.89896 0.77668 0.83353 

ெவள்ைளப்ப�தல் 
(White discharge) 

167 0.96183 0.77301 0.85714 0.90183 0.71301 0.79714 0.92783 0.73901 0.82314 

சிைனப்ைப�ற்�ேநாய் 
(Ovarian Cancer) 

127 0.93902 0.78765 0.80208 0.87902 0.72765 0.74208 0.90502 0.75365 0.76808 

க�ப்ைபந�ர்க்கட்�கள் 
(PCOS/PCOD) 

231 0.99451 0.86603 0.92583 0.93451 0.80603 0.86583 0.96051 0.83203 0.89183 

ப�றப்��ப்��ற்�ேநாய் 
(Vaginal Cancer) 

195 0.97203 0.83735 0.89968 0.91203 0.77735 0.83968 0.93803 0.80335 0.86568 

க�ப்ைபவாய்�ற்�ேநாய் 
(Cervical Cancer) 

168 0.96875 0.81579 0.88571 0.90875 0.75579 0.82571 0.93475 0.78179 0.85171 

மார்பகப்�ற்�ேநாய் 
(Breast Cancer) 

206 0.99351 0.82703 0.90265 0.93351 0.76703 0.84265 0.95951 0.79303 0.86865 

ைதராய்� 
(Thyroid) 

153 0.98165 0.75887 0.85600 0.92165 0.69887 0.79600 0.94765 0.72487 0.82200 

மாதவ�டாய்ப�ரச்சிைன 
(Menstrual Problems) 

177 0.98621 0.84118 0.90794 0.92621 0.78118 0.84794 0.95221 0.80718 0.87394 

Overall  Values 1635 0.97127 0.81025 0.88348 0.91127 0.75025 0.82348 0.93727 0.77625 0.84948 

Table.4. Precision, Recall, and F1-Score of Classification algorithms 

 
Figure.2. Precision, Recall, and F1-Score chart of classification algorithms 

5.3. Error rate 
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The error rate of each classification model is evaluated by its confusion matrix value, 

false negative. Error rates of all the three models are shown in Table 5. 

Model no.docs FN Error_rate 
Naïve Bayes 1635 21 1.28440 

KNN 1635 63 3.85321 
SVM 1635 47 2.87462 

Table.5. Error rate 

 
Figure.3. Error rate chart 

5.4. Time duration 

The time duration to classify the given dataset by classification algorithm is evaluated 

in the beginning stage. With 10 documents each algorithm is tested for time duration to 

execute the code block. The time duration taken in Naive Bayes model is 0:00:00:0014350. 

For KNN model it is 0:00:00:0018945 and for SVM model it is 0:00:00:0017453. Only the 

Naive Bayes model has taken the lowest time when compared with the other two classification 

models.  

5.5 Overall performance comparison 

The performances of all the three classification algorithms are compared with metrics, 

accuracy, precision, recall, f1-score, error rate, and time duration. By comparing the 

performances of all the metrics, the Naive Bayes model has been proved to be the most suitable 

model to perform the cl  
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கற்றல் கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடுகள்  

திருமதி கு.வளா்மதி, 
உதவிப்ேபராசிாியா், தமிழ்த்துைற,  
தி ஸ்டாண்டா்டு ஃபயா்ஒா்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிா் கல்லூாி,        
சிவகாசி.  

 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

குருகுலக் கல்வியில் இருந்து கணினிக் கல்வி என்ற வளா்ச்சி நிைலயில் காலம் விைரந்து ெகாண்டிருக்கின்றது. 

ெகாேரானா காலகட்டத்தில் கற்றல், கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடு அளப்பாியது. காலப்ேபாக்கில் கணினி 

இல்லாமல் கல்விேய இல்ைல எனும் சூழ்நிைல தற்ேபாது உருவாகியுள்ளது.  கற்றல் என்பது அறிைவ, பழக்கங்கைள, 

ெசயற்திறைனப் புதிதாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளல் ஆகும். கற்பித்தல் என்பது, மாணாக்கா் கற்றைலச் ெசயல்படுத்த 

ஆசிாியா்கள் பயன்படுத்தும் ெகாள்ைககள் மற்றும் வழிமுைறகைள உள்ளடக்கியது ஆகும்.    

 கணினி அடிப்பைடயிலான கற்றலில் மாணாக்கா் தங்கள் ேவகத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளுதல், ஒரு ஆசிாியா் 

உடல்ரீதியாக இருக்க ேவண்டிய அவசியம் இல்லாமல் கற்றல் ஆகிய நன்ைமகைளப் ெபற முடிகிறது. எளிைம, 

விைரவு, விாிவு, விைளபயன், ஈா்ப்பு, மனமகிழ்வு பல்லூடகம் முதலான தன்ைமகைளக் ெகாண்டிருப்பதால், 

இைணயம் வழியான கல்விமுைற இன்ைறய காலத்திற்கு ஏற்றதாகவும் தவிா்க்க முடியாததாகவும் உள்ளது. 

இைணயத்தின் கல்விப்பாிமாணங்கள், ெதாைலதூரக் கல்வி, ICT வகுப்பைற, காெணாளி உைரயாடல் (Video 

Conferencing), மின்-கற்றல் (E-Learning), விைளயாட்டு மூலம் கற்றல் ேபான்ற கற்றல் – கற்பித்தல் முைறகள் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

அரசாங்கமும் மாணாக்காின் கணினி வழிக் கல்விக்குப் ேபருதவி புாியும்வண்ணம் மடிக்கணினிைய 

இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. ஆசிாியா் – மாணாக்கா் இருவருேம கணினிையப் பயன்படுத்தும் நுட்பங்கைள அறிந்து 

பயன்படுத்தினால் பலன் அளவிடற்காியது. கற்றல், கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடுகள் இக்கட்டுைரயில் 

ஆராயப்பட்டுள்ளன. 

அன்றாட வாழ்க்ைகயில் மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் புதிதாகக் 

கற்றுக்ெகாண்ேட  இருக்கின்ேறாம். ேதடல் நிைறந்த மனித வாழ்க்ைகயில் 

கணினி ெபரும்பங்கு வகிக்கின்றது. குருகுலக் கல்வியில் இருந்து கணினிக் 

கல்வி என்ற வளா்ச்சி நிைலயில் காலம் விைரந்து ெகாண்டிருக்கின்றது. 

ெகாேரானா காலகட்டத்தில் கற்றல், கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடு 

அளப்பாியது. கரும்பலைகயின் துைணேயாடு பாடம் நடத்தி வந்த 

ஆசிாியா்கள், தற்ேபாது கணினித் ெதாழில் நுட்பங்கைளப் பயன்படுத்திப் 
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பாடங்கைளப் ேபாதிக்கின்றனா். இைணய வழி வகுப்புகளால் மாணாக்கரும் 

கணினிையப் பயன்படுத்தக் கற்றுக் ெகாண்டனா.் காலப்ேபாக்கில் கணினி 

இல்லாமல் கல்விேய இல்ைல எனும் சூழ்நிைல தற்ேபாது உருவாகியுள்ளது. 

கற்றல், கற்பித்தலில் கணினியின் பயன்பாடுகைள ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர 

அைமகின்றது. 

கற்றல் - குறிப்பு 

கற்றல் என்பது நம்ைமச் சுற்றி ஏேதனும் ஒரு காரணி மூலம் நிகழும் 

நிகழ்வுகைள மனதில் – சிந்ைதயில் ஏற்றுக் ெகாள்ளல் ஆகும். கற்றல் என்பது 

அறிைவ, பழக்கங்கைள, ெசயற்திறைனப் புதிதாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளல் 

எனலாம். “கற்ேபாா ் தமக்கு உகந்த ேநரத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளுவதற்கு 

ஏற்றவாறு குறுந்தகடு, பதிவு நாடாவில் பதிக்கப்பட்டுள்ள கற்றல் ெபாருைளக் 

ெகாண்டு கணினி வழியாகக் கண்டு கற்பேத கணினி வழி கற்றலாகும்.” 

(இேரணுபத்மா, இர., & வசந்தா கிருஷ்ணமூா்த்தி, 2010) இம்முைறேய இன்று 

ெபரும்பாலும் வழக்கில் உள்ளது. ஏற்ெகனேவ ெபற்றவற்ைற ெமருகூட்டல் 

அல்லது வலுவூட்டல் என்றும் கற்றலுக்கு விளக்கம் தர இயலும்.  

கற்றல் – கற்பித்தலில் மாணாக்கரின் கற்றல் ேபாக்கிைனயும் 

சிந்தைனகைளயும் ஒரு ஆசிரியா,் பலவிதமான ேகாணங்களிலிருந்து ஆய்ந்து 

கற்றல் முைறகைள உருவாக்குவதற்கு modularity என்று ெபயா். Modularity 
என்பது ஒரு ெசயைலச் ெசய்வதற்கு மூைளயின் ஒவ்ெவாரு சிறு சிறு 

தனிப்பகுதியும் ஒன்ேறாெடான்று இைணந்து ெசயல்படுவதாகும். இங்குக் 

கூறப்படுவது ேபான்று மாணாக்காின் கற்றல் ேபாக்கிைனப் பலவித 
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ேகாணங்களிலும் ஆராய்ந்து அதற்ேகற்பச் ெசயல்படுபவா்களாகேவ இன்று 

ஆசிரியா்கள் உள்ளனா்.  

 

கற்பித்தல் – விளக்கம் 

கற்பித்தல் என்பது கற்றலில் தாகத்ைதத் தந்து கற்ேபாா ் மனதில் 

தாக்கத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும். அதற்கு ஆணிேவராக அைமவது 

காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் பைடத்தல் ஆகும். இதற்குத் ேதைவயானது 

ெதாழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் கணினி ெசயல்பாட்டுத் திறனாகும். கணினி 

ெதாழில்நுட்பம் மாணவா்களின் கற்றைல எளிதாக்கி கற்பித்தைல ஏற்றமுறச் 

ெசய்கின்றது.  

கற்பித்தல் என்பது, மாணாக்கா ் கற்றைலச் ெசயல்படுத்த ஆசிாியா்கள் 

பயன்படுத்தும் ெகாள்ைககள் மற்றும் வழிமுைறகைள உள்ளடக்கியது 

எனலாம்.   “கற்பவாின் இயல்பிற்கும் பாடப்ெபாருளின் தன்ைமக்கும் ஏற்ப 

கற்பித்தல் முைறகள் வடிவைமக்கப்படவும் மற்றும் ேதா்ந்ெதடுக்கப்படவும் 

ேவண்டும்.” (Westwood, P., 2008) அதாவது, கற்பவா ் இயல்பின் 

அடிப்பைடயிலும் கற்பிக்கப்படும் பாடப்ெபாருளின் அடிப்பைடயிலும் 

கற்பித்தல் அைமந்திருக்கும்.  
ஆசிாியா் விாிவுைர மூலம் கற்பித்தலில் ஈடுபடாமல் கணினிையப் 

பயன்படுத்தி மாணவாக்ைளேய கற்றுக்ெகாள்ள ைவப்பது “கணினி வழிக் 

கற்பித்தல்” எனப்படும் என்ற லீஃப் என்பவாின் கருத்தும் இங்கு எண்ணிப் 

பாா்க்கத்தக்கது. 

கணினிக் கல்வியின் நன்ைமகள் 
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கணினிையப் பயன்படுத்திக் கற்கும் கல்விேய “கணினிவழிக் கல்வி” 

ஆகும். கணினி அடிப்பைடயிலான கற்றல் “கணினி உதவி அறிவுறுத்தல்” 

என்றும் அைழக்கப்படுகிறது. ஆசிாியா், மாணாக்கா் மற்றும் கணினி ஆகிய 

மூன்றும் இைணந்து ெசயல்படும்ேபாேத கணினி வழிக் கல்வி சிறப்பாக 

அைமயும். 

கணினி அடிப்பைடயிலான கற்றல் (சிபிஎல்) என்பது கணினிகளின் 

உதவியுடன் எந்தெவாரு கற்றலுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணினி 

அடிப்பைடயிலான கற்றலில் மாணாக்கா் தங்கள் ேவகத்தில் கற்றுக் 

ெகாள்ளுதல், ஒரு ஆசிாியா் உடல்ரீதியாக இருக்க ேவண்டிய அவசியம் 

இல்லாமல் கற்றல் ஆகிய நன்ைமகைளப் ெபற முடிகிறது.  

கணினி அடிப்பைடயிலான கற்றல் பல வழிகளில் ெசலவு 

குைறந்ததாகும். ஏெனனில், இது பயண ேநரத்ைதக் குைறக்கிறது. கணினி, 

கல்வியில் பல புதுைமகைளப் புகுத்தியுள்ளது. பள்ளிக்கூடங்களில், 

மாணாக்காின் திறைமைய அறிய ேதா்வு நடத்தி, முடிவுகளுக்கு ஏற்றவாறு 

அவாக்ைள வைகப்படுத்தி, அவா்களுக்கு ஏற்ற கால அட்டவைணகைளத் 

தயாாிக்கப் பயன்படுகிறது.  

இைணய வழிக் கல்வி 

இைணயம் எனும் வடிவத்திற்கு வித்திட்டவா் “ஜான் பாஸ்டல்” என்ற 

அெமாிக்கராவாா.் உலெகங்கும் உள்ள கணினிச் ெசய்திகைள இைணக்க 

இைணயம் பயன்படுகின்றது. இன்ைறய காலகட்டத்தில் இைணய வழிக் 

கல்வியானது ெபரும் வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. ேதடித்ேதடி ஓடிச்ெசன்று 

கற்ற-கற்பித்த கல்விைய இருக்கும் இடத்திலிருந்ேத எளிதில் கற்கலாம்.  
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எளிைம, விைரவு, விாிவு, விைளபயன், ஈா்ப்பு, மனமகிழ்வு பல்லூடகம் 

முதலான தன்ைமகைளக் ெகாண்டிருப்பதால், இைணயம் வழியான 

கல்விமுைற இன்ைறய காலத்திற்கு ஏற்றதாகவும் தவிா்க்க முடியாததாகவும் 

உள்ளது.  

 

இைணயத்தின் கல்விப்பரிமாணங்கள் 

பள்ளி, கல்லூாிகளில் ஸ்மாாட்் கிளாஸ் வழி பாடங்கள் 

கற்பிக்கப்படுகின்றன. இைணயத்தின் பல்ேவறு கல்விப் பாிமாணங்களான 

யூ-டியுப், கூகுள் மீட், சூம் மீட், வீடிேயா கால், ஸ்ைகப் ேபான்றவற்றின் 

வாயிலாக விைரவாகத் ெதளிவாக விளக்கப்படங்களின் மூலமாக ேநேர 

வகுப்பைறயில் அமாந்்து கற்பது ேபான்று கற்க இயலுகிறது. உடாசிட்டி, 

ேகாா்ஸ்எரா, ஸ்டாண்ட்ேபாா்ட் ேபான்ற சில தனியாா் அைமப்புகள் நடத்தும் 

இைணய வழி கல்வி மூலமாகவும் கற்க முடியும். ெமாிட்ேநஷன், ைபஜீஸ் 

ஆகிய இைணயதளம் மூலம் வழங்கப்படும் கல்வியும் பயனுள்ளதாக உள்ளது.  

ெதாைலதூரக் கல்வி 

வீட்டில் இருந்தபடிேய தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், வரலாறு, 

புவியியல், வானியல், ெபாது அறிவு, நடனம், ைக ேவைலப்பாடு என எந்த 

ஒன்ைறயும் கற்றுக் ெகாள்ள இயலும். ெதாைலதூரக் கல்விைய இைணயத்தின் 

உதவியால் கணினி வழியாகப் பலரும் கற்று வருகின்றனா்.  

மாணாக்கா ் படிக்க ேவண்டிய படிப்பு பற்றிய முழுவிபரம் (Course 

Information), மாணாக்கா ் தங்களுக்குள் பாிமாறிக் ெகாள்ள ேவண்டிய 

பாடங்கள் குறித்த விவரம் (Class Communication), பயிற்சி ஒப்பைடப்புகள் 
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மற்றும் மதிப்பீடு பற்றிய விவரம் (Assignment and Assessment), 

பயில்வதற்கான நூல்கள் விவரம் (Reference Materials) ேபான்ற அைனத்தும் 

இைணயத்தில் உள்ளன. பாடம் ெதாடா்பாக ஏற்படும் ஐயங்கைளத் 

தீா்ப்பதற்கு ஆசிாியா்கைள மட்டுேம சாா்ந்திருக்க ேவண்டும் என்ற நிைல 

தற்ேபாது மாறியுள்ளது. இைணயத்தின் உதவியால் இன்று கற்றல் – கற்பித்தல் 

எளிைமயாகி உள்ளது.  

ICT வகுப்பைற  

பாடப்ெபாருைளக் காட்சிப்ெபாருளாக மாற்றி அைமத்து மனதில் 

பதியுமாறு ெசயலிகள் (APP) மற்றும் கணினி ெதாழில்நுட்பத்தின் வாயிலாகத் 

ெதளிவாகக் கற்றுத் தந்து மாணாக்கேர சுயமாக உருவாக்கிட ஆயத்தமாக்கும் 

வகுப்பைற “ICT வகுப்பைற” ஆகும். 21-ஆம் நூற்றாண்டின் சவால்கைள 

எதிா்ெகாண்டு சமுதாயத்தில் ெவற்றி ெகாள்வதற்கு ICT வழி கற்பித்தல் 

அவசியம் என்பைத ஆசிாியா்கள் இன்று உணாந்்து ெசயலாற்றுகின்றனா். பல 

ெசயலிகளின் பயன்பாட்ைட ஆசிாியா்கள் இைணயம் வழி அறிந்து 

கற்பிக்கின்றனா். 

காெணாளி உைரயாடல் (Video Conferencing) 

வீட்டிலிருந்தபடிேய ஆசிாியா்கேளாடு மாணாக்கா் ெதாழில்நுட்பத்தின் 

 மூலம் கல்வி கற்கலாம். உள்நாட்டிலும் ெவளிநாட்டிலும் நைடெபறும்  

 விாிவுைரயிைனக் ேகட்டுப் பயன் ெபறலாம். இன்று இத்தைகய 

பயன்பாடு   மிகுந்துள்ளது.  இந்தியாவில் பல்கைலக்கழக அளவில் 

நைடெபறும் ஆராய்ச்சிப் பட்டத்திற்கான வாய்ெமாழித்ேதா்வு  இதன்  

வாயிலாக நடத்தப்படுகிறது.   (கங்காதரன். சி., 2017) அந்த வைகயில் 
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பாா்க்கும்  ேபாது, ெகாேரானா   காலகட்டமான இன்ைறய சூழலில் 

எண்ணற்ற ஆராய்ச்சி வாய்ெமாழித்ேதா்வுகள் காெணாளி உைரயாடல் 

வாயிலாகவும், கூகுள் மீட்டிலும் நைடெபற்றைம நம் அைனவருக்கும் 

ெதாிந்த ஒரு ெசய்தியாகும். நாம் பங்ேகற்ற அனுபவமும் உண்டு.  

மின்-கற்றல் (E-Learning)  

கணினியின் உதவியுடன் கல்விையக் கற்பேத மின்-கற்றல் (E-Learning) 

எனப்படும். கற்றலின் அடிப்பைட ேநாக்கமாகப் பாட வடிவைமப்பு, பாடத் 

ேதா்வு,  கற்றல் நிா்வகிப்பு ஆகிய நடவடிக்ைககள் அைமகின்றன. இ-

கற்றைல மூன்றாக  வைகப்படுத்தலாம். அைவ முைறேய குறுந்தகடுகைளக் 

ெகாண்டு கற்றல் (CD/DVD based Education), வகுப்பைறகளில் கற்றல் (Classroom 

based Education), இைணய  வழியில் கற்றல் (Web based Education) 

ஆகியனவாகும். இக்கற்றல் முைறகள் அைனத்தும் இன்று 

சாத்தியமாகியுள்ளன. 

விைளயாட்டு மூலம் கற்றல் 

இைணயத்தில் விைளயாட்டு வழி கற்றலுக்ெகன்று பல ெசயலிகள் 

உள்ளன. Phoyomath, Aurasma, Bookwidgets, Poll Everywhere, Quizlet, Nearpod ேபான்ற 

பல ெசயலிகள் கணினியில் உள்ளன. இைணய வழிக் கல்வியில் விைளயாட்டு  

அடிப்பைடயில் கற்றலுக்கு, இன்று ெபரும்பாலும் பயன்பாட்டில் உள்ள 

ெமன்ெபாருள் ‘Kahoot’ ஆகும். ஆசிாியா்கள், அைனத்துப் பாடங்களுக்கும் 

வினாக்கள் தயாாித்து மாணாக்கைரப் பங்ேகற்கச் ெசய்ய இது பயன்படுகிறது. 

இதனால், விைளயாட்டுப் ேபாக்கிேலேய பாடங்கள் கற்கப்படுகின்றன. 

எனேவ, கற்றல் மிகவும் எளிைமயாகிறது. 

ெதாகுப்புைர 
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கல்ெவட்டில் எழுதிக் ெகாண்டிருந்த தமிழா்கள் இன்று கணினியில் 

எழுதத் ெதாடங்கியுள்ேளாம். ெகாேரானா காலகட்டமான இன்ைறய சூழலில் 

மழைலயா் பள்ளி முதல் கல்லூாி வைர அைனத்து இடங்களிலும் கற்றல், 

கற்பித்தலில் கணினிப் பயன்பாடு மிகுந்துள்ளது. ஆசிாியா் இல்லாமல் கூட 

கற்றுக் ெகாள்ளலாம். ஆனால், கணினி இல்லாமல் முக்கியமாக இைணயம் 

இன்றி எதுவும் இயங்காது என்ற நிைலேய இன்று உருவாகியுள்ளது. 

அரசாங்கமும் மாணாக்காின் கணினி வழிக் கல்விக்குப் ேபருதவி 

புரியும்வண்ணம் மடிக்கணினிைய இலவசமாக வழங்கியுள்ளது. 

ெதாழில்நுட்ப உலகத்தால் இருக்கும் இடத்திலிருந்ேத பல்ேவறு 

ெசய்திகைளக் கற்றுணா்ந்ேதாராகச் ெசயல்பட முடிகிறது. ஆசிாியா் – 

மாணாக்கா ் இருவருேம கணினிையப் பயன்படுத்தும் நுட்பங்கைள அறிந்து 

பயன்படுத்தினால் பலன் அளவிடற்கரியது.  
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  Today, more than ever, the role of educational technology in teaching is of great 

importance because of the use of information and communication technologies. Educational 

Technology is a systematic and organized process of applying modern technology to improve 

the quality of education (efficiency, optimal, true, etc.). It is a systematic way of 

conceptualizing the execution and evaluation of the educational process,i. e. learning and 

teaching and help with the application of modern educational teaching techniques (Pedagošk 

leksikon 1996). It includes instructional materials,methods and organization of work and 

relationships, i.e. the behavior of all participants in the educational process 

The Uses of Educational technology: 
• Technology as a tutor (computer gives instructions and guides the user), 
• Technology as a teaching tool and 
• Technology as a learning tool. 

When using educational technology we should be primarily focused on the educational 

value of the tools and applications we use, how adequate they are in the acquisition of 

knowledge, whether there is an interaction between users and tools, and if we have positive 

effects in using them(Clements and Sarama, 2003; Glaubke 2007;Dynarski et al. 2007) . A 

number of authors suggest that we should focus on five areas of software programs that have 

the potential to strongly influence children’s learning experience: 

1. The educational value of the program, 
2. Its ability to engage children in learning, 
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3. Ease of use, 
4. Interactivity between the child and programs, 
5. The possibility that a software program monitors the progress of the child. 

With the development of information and communication technology, especially 

computers, a number of researchers were trying to see the benefits and the effect of their use 

compared to older traditional learning(Morrison et al 2010). For many years, we tried to give 

answers to the question of advantages and disadvantages between traditional and modern 

teaching where the prevailing educational technology. The period from 1967 To 1972 is 

considered to be a period of consolidation of educational technology, which has become the 

most commonly used term in the science of pedagogy and the educational process.  

With the application of educational technology, students can independently progress in 

mastering teaching materials, to choose the pace of work, to repeat the material that is not 

sufficiently clear, that after tests performed immediately get results and track their progress. 

Interactive, multimedia content provides a great advantage of modern learning over 

traditional learning(Clark R 1983). With the application of educational technology we get 

feedback between the teacher and the student. Among the first studies on the comparison of 

the traditional and modern ways with the help of educational technologies research was Clark 

Richard. He tried to compare research between lectures and computer guidance and 

instruction to determine which the better way of learning is. He came to the conclusion that 

they are both effective depending on the ways they are used.  

The same conclusion came by other authors and that is that there are some major 

differences in the use of educational technology and traditional teaching(Dynarski et al. 

2007; Kulik, 2003). On the other hand, research at the Center for Educational Research 

in Pittsburgh within Individually Prescribed Instruction showed that computers are better 



 

155 
 

tailored to the individual abilities of students, rather than teachers themselves. Educational 

technology must inevitably be integrated into classrooms and curriculum. With the advent of 

educational technology in the classroom teacher, education is faced with the challenge that 

teachers integrate educational technology in their daily work. Numerous studies have shown 

that a small number of teachers is willing to integrate educational technology in their teaching 

activities. The reason is that there are two categories of teachers in the understanding of 

educational technology. Some of them have thorough understanding of modern technical 

appliances. 

CONCLUSION 

    The presence of educational technology is growing in the classroom. The new 

generation of kids come ready to work with these new technologies, which play an important 

role in 

children’s learning and acquiring various cognitive knowledge so that educational technology 

must be incorporated into future curricula. The application of educational technology 

enhances skills and cognitive characteristics. With the help of new technology comes an 

explosion of learning and receiving new information, especially on mobile devices. 

 Teachers have been using new technologies in the classroom. However, the 

development and application of new technologies grows as a measure that is the question of 

whether teachers are trained to keep up with them. Here we have two problems. Are the 

teachers have the ability to use educational technology and whether the school is sufficiently 

equipped with all modern technical means? Numerous studies were carried out, some are still 

ongoing, but we have to find the right strategies to apply educational technology in teaching. 
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கணினி வளங்களும் தமிழிலக்கியப் பகுப்பாய்வு முைறகளும் 
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ஆய்வுச்சுருக்கம் 

ெமாழி, ெமாழியியல் ஆய்வுகளின் நவீனப்ேபாக்கு என்பது கணினி பயன்பாட்டில் ெசயலாற்றுவது என்று 

உறுதிப்படலாம். ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்த தமிழ் இலக்கியங்கைள தாள்களின் வழிேய பதிப்பித்தது ஒரு ைமல்கல் 

என்றால் பதிப்பிக்கப்பட்ட அவற்ைறக் கணினியில் பதிேவற்றம் ெசய்து அைனவருக்குமானதாகவும் 

எளிைமப்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் மற்ெறாரு ைமல்கல். இவ்வாறு தமிழ் ெமாழியும் தமிழ் இலக்கியங்களும் 

காலத்துக்கு ஏற்ப தம்ைமத் தகவைமத்துக் ெகாண்ேட  வருகின்றன. அதன் ெதாடர்ச்சியாகத் தமிழிலக்கியங்கைள 

வளப்படுத்த சில பல்கைலக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஆகியன தமிழ் இலக்கியத்திைன ஆய்வு ேநாக்கில் 

இட்டுச்ெசல்ல கணினி வளங்கைளப் பயன்படுத்துகின்றன. அகராதி, ெசவ்வியல் இலக்கியங்கைளப் பதிேவற்றல் 

உள்ளிட்ட மின்நூலக அைமப்ைப உருவாக்கியுள்ளன. ேமலும் ெசாற்களின் வைககள், ெபாருண்ைம 

ஆகியவற்ைறயும் கணினி வளங்கள் வாயிலாகப் பதிேவற்றம் ெசய்ப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு 

இடப்பட்டுள்ளனவற்றுள் ெசால்களின் வைககைள இனம் காண்பதற்கும் ெபாருண்ைம உறவுகைள இனம் 

காண்பதற்கும் ெதாடரைமப்பிைன இனம் காண்பதற்கும் பகுப்பாய்வு முைறகள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்றும் 

இன்னும் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியவற்ைறப் பற்றியும் முன்னிறுத்துகிறது இக்கட்டுைர. 

திறவுச்ெசாற்கள்: கணினி வளங்கள், பகுப்பாய்வு முைறகள், ெமாழியியல், ெபாருண்ைமயியல், 

ெதாடரியல் 

Keywords: computer resource, analysis methods, linguistics, semantic, syntax  

முன்னுைர: 

அறிவியல் துைறயின் வளர்ச்சிக்கு முதன்ைம அைடயாளமாக இருப்பது 

கணினி. ெபாதுவாக அறிவியல் துைறயின் கீழ் இயங்குவன காலந்ேதாறும் 

வளர்ந்து மாற்றமைடபைவ. அவற்றின் அடிப்பைடயிேல ஆய்வுகளும் 

நிகழ்த்தப்படுகின்றன. குச்சிகள், கற்கள், மணிச்சட்டம், ேநப்பியர் சட்டங்கள், 

மடங்ைக சட்டங்கள், கணக்கு எந்திரங்கள் கணக்கீட்டுக் கருவிகள் 

ேபான்றனவும் இதன் ெதாடர்ச்சியாக 1944-ல் கண்டறியப்பட்ட கணினி, முதல்  
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தைலமுைற (first generation),  இரண்டாம் தைலமுைற (second generation) என 

வளர்ந்து பதிேனாராம் தைலமுைற (eleventh generation) கணினி வைர 

ேதைவக்ேகற்ப புதிய உள்ளீடுகள், ெமன்ெபாருள்கள், எழுத்துருக்கள் ைவத்து 

வளர்ந்து ெகாண்ேட இருக்கின்றன.  

இைணயப் பதிப்பில் இலக்கியங்கள், மின் அகராதிகள், இைணய 

இதழ்கள், வைலப்பூக்கள் என அதன் பரப்பு நீள்கிறது. இைவகள் 

இைணயத்தில் வருவதற்கு முன்பு தமிழ் ெமாழிைய, கணினி ெமாழியாக 

இடம்ெபற ெசய்தது அளப்பரிய பணி. அதற்கான ெமாழி ெதாழில்நுட்பம் 

(language technology) எனப்படும். மின்னணு ெமாழிக் கருவிகைள உருவாக்கல் 

ெதாடங்கி ெமன்ெபாருள் உருவாக்கம், எழுத்துணரி (OCR) மற்றும் 

விைசப்பலைக உருவாக்கம் ேபான்றன நிகழ்ந்தன என்பது தமிழ் கணினி 

உருவாக்கத்தின் சுருக்கமான முன்னுைர. 1990-ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இதன் 

சிந்தைன வலுப்ெபற்று உருப்ெபறத் ெதாடங்கியது அதன் பின்னர் 

படிப்படியாக இைணயத்தில் தமிழ் ெமாழியின் தமிழ் இலக்கியத்தின் 

ஆளுைம அதிகரித்து வருகிறது.  

பகுப்பாய்வு:  

பகுப்பாய்வு என்பது சிக்கலான ஒரு ெபாருைளேயா ெசால்ைலேயா சிறு 

அலகாகப் பிரித்து ஆராய்வதாகும். ஆங்கிலத்தில் (analysis) என்பர். இது ெமாழி 

ஆய்வுக்கும் அறிவியல் ஆய்வுக்கும் ஏற்ற ஆய்வு முைறயாக உள்ளது. ஒரு 

ெபாருளின் தன்ைம அதன் பண்புகள் அதன் நிைல என அைனத்து 

காரணிகைளயும் சிறுசிறு அழகின் வழி விரிவானெதாரு புரிதலுக்கு 

உதவுகிறது. குறிப்பாக கணினி ெமாழி ஆய்வுக்கு ஒரு ெமாழியிலுள்ள 

இலக்கியங்களின் ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் அணுகுமுைறயாகவும் 
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தற்ேபாது பயன்படுத்தப்படுகிறது. ெசால் பகுப்பு, உருபன் பகுப்பு, 

ஒலியைமப்பு பகுப்பாய்வு, ெதாடரியல் பகுப்பாய்வு, ெபாருண்ைம 

பகுப்பாய்வு எனப் பகுப்பாய்வு முைற ெமாழியின் இலக்கியத்தின் 

ெதாடர்கிறது. கணினி வளங்களின்வழி தமிழ் இலக்கியங்கள் உள்ளீடு 

ெசய்யப்பட்டு உள்ளன. அவற்றிைன எளிதில் அணுக, இப்பகுப்பாய்வு 

பயன்படுகிறது.  

இைணயத்தில் தமிழிலக்கியங்கள் 

சங்க இலக்கியங்கள் தமிழ் இலக்கியங்களின் முதல் நிைல. 

ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்த இைவ, அச்சு இயந்திரத்தின் வரவால் 

ெதாகுக்கப்பட்டு அச்ேசறின. அதன்பின் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக் காலத்திற்கு 

ஏற்ப இைணயத்தில் ஏறி இன்று எளிைமயாகப் கிைடக்கப்ெபறுகின்றன. சங்க 

இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி இலக்கணங்கள், அகராதிகள், நவீன 

இலக்கியங்கள் என அைனத்தும் இைணயத்தில் கிைடக்கின்றன, 

ஆய்வுக்கட்டுைரகளுடன் தனித்த நிைலயில் வைலப்பூக்கள் வழிேயயும் புதிய 

தமிழ் இலக்கியங்கள், கட்டுைரகள், விமரிசனங்கள், ஆய்வுகள் மின் இதழ்கள் 

என வந்துெகாண்ேட இருக்கின்றன. இப்பணிகள் அரசு மற்றும் தனியார் 

நிறுவனங்கள் பலவும் ெசய்து வருகின்றன. தமிழ் தட்டச்சுப் பலைக, 

எழுத்துருக்கள் உருவாக்கம் மற்றும் உள்ளீடு, ெமன்ெபாருள் உருவாக்கம் 

ேபான்றவற்றுடன் கைலச்ெசாற்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.  

உத்தமம், கணினித் தமிழ்ச்சங்கம், மதுைரத் திட்டம் உட்பட பல 

அைமப்புகள் வழி தமிழ் நூல்கள், அகராதிகள் ஆகியன இலவசமாகப் 

பயனாளிகளுக்குக் கிைடக்கப்ெபறுகின்றன. தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழகம், 

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ெசம்ெமாழி மத்திய ஆய்வு நிறுவனம் 
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உள்ளிட்ட அரசு நிறுவனங்களும் இதில் தீவிரமாக பணியாற்றுகின்றன. 

இவற்றின் சிறப்பு என்னெவன்றால் ஓைலச்சுவடிகள், கல்ெவட்டுகள், 

ெசப்ேபடுகள் ேபான்றவற்ைறயும் பதிேவற்றி உள்ளன. இவற்றில் உள்ள 

தகவல்கைளத் ேதடுெபாறி வாயிலாக நம் ெமாழியின் மூலேம உள்ளீடு 

ெசய்யப்பட்ட அவற்றிலிருந்து ெபறமுடியும்.  

இைணயத்தின் வழிேய தமிழிலக்கியங்கள் உள்ளீடு 

ெசய்யப்பட்டிருப்பதன் ேநாக்கம் தமிழகத்திற்கு ெவளிேய அதாவது உலகின் 

எந்த நிலப்பரப்பிலிருந்தும் தமிைழக் கற்கவும் ஆராயவும் வழிவைக 

ெசய்வேத ஆகும். இைணயத்தில் தமிழ் ெமாழியின் வியத்தகு வளர்ச்சியாக 

எண்ணற்ற கைல, இலக்கிய மின் இதழ்களும் ஆய்வுகளும் வைலப்பூக்களும் 

உருவாகிக் ெகாண்ேட இருப்பைத கூறலாம். குறிப்பாக, தமிழுக்காக 

மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான இைணய அைமப்புகளும் சுமார் பத்து லட்சம் 

இைணயப் பக்கங்களும் இன்று இைணயத்தில் காண முடிகிறது.(26.12.2021)   

 
தமிழ் இலக்கிய பகுப்பாய்வு முைறகள்  

இைணயத்தில் எண்ணற்ற/கட்டற்ற நிைலயில் தமிழ் இலக்கியங்களும் 

ஆய்வுகளும் இருக்கும் நிைலயில், அைமப்பு சார்ந்து முைறயான 

ெதாகுப்புகைள வழங்கும் பணிைய அரசு நிறுவனங்களும் அரசு சாரா 

நிறுவனங்களும் ெசய்து வருகின்றன.  
 தமிழிலக்கியங்கள் உள்ளீட்டு 

  

பல்கைலக் கழகங்கள் 
  அரசு சாரா நிறுவனம் 
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இைணயத்தில் தமிழ்ப்பணி (தமிழிலக்கியங்கள்) 
 

 

 
தமிழ்ப்பல்கைலக் கழகம் தமிழ்க் கணிைம அைமப்பு 
    
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மதுைரத் திட்டம் 
    
ெசம்ெமாழித் தமிழாய்வு மத்திய 
நிறுவனம் உத்தமம் 

இந்த அைமப்புகள், உலக நாடுகளில் வாழும் தமிழர் மற்றும் 

தமிழரல்லாத தமிழ் ெமாழி ஆர்வலர் அல்லது ஆய்வாளர்களுக்கு 

உதவுகின்றன. ேதமதுர தமிேழாைசையத் திக்ெகட்டும் பரவச் ெசய்கின்றன. 

இவ்வைமப்புகள் சில பகுப்பாய்வு முைறகைளயும் மக்கள் வழங்குகின்றன. 

இதனால் எது ேதைவேயா அதைன மட்டும் எளிைமயாக ெபற முடியும் எனும் 

சூழலும் உள்ளது. எனேவ கணினிவழி கற்றல், கற்பித்தல் ேபான்றனவும் 

எளிைமயாக நைடெபறுகின்றன. இைவ தவிர கைலச்ெசால் ேபரகராதி, 

(technical glosury) வாணி (தமிழ் எழுத்துப்பிைழ திருத்தி) யாப்பு (அவேலாதிகம்) 

ெமன்ெபாருள் ஆகியனவும் குறிப்பிடத்தக்கைவ.  

தமிழிலக்கியத்ைத வழங்கும் இவற்றிைன பகுப்பாய்வு முைறகளாக 

எங்கனம் நிகழ்த்துகின்றன என்றால், உள்ளீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள தமிழ் 

இலக்கியங்களின்  

1. ெசால்வைக பகுப்பாய்வு  

2. ெசால்லைடவுகள்  

3. ெபாருண்ைமப் பகுப்பாய்வு  
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4. உைரப் பகுப்பாய்வு  

5. ெசால் அகரவரிைச  

6. இலக்கணக்குறிப்பு  

7. ெதாடரியல் விரிதரவு  

உள்ளிட்ட பல்ேவறு பகுப்புகைளச் ெசய்துள்ளன.  
 

சான்று 1:  

இைணய வழித் தமிழ் தரவகம் என்னும் வைலப் பகுதிைய ெசம்ெமாழித் 

தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் (CICT), ெமாழி ெதாழில்நுட்பத்துைறயின்கீழ் 

உருவாக்கியுள்ளது.  உ.ேவ.சா ெசம்ெமாழித்தமிழ் தரவகம் எனும் பகுதியில் 

”ெசால்லைடவி” என்பது ஒரு நூலின் ெசால்லைடைவ உருவாக்கித் தரக்கூடிய 

’கணினி நிரல்’. இதனுள் பதிவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.  

 
 இைணயவழிச் ெசவ்வியல் தமிழ்த் ெதாடரைடவு எனும் பகுதியில் 

ெசால், நூல்கள், ேதடு ஆகியன அைமந்துள்ளது. உதாரணம் ேகாடு எனும் 

ெசால்ைலச் ெசவ்வியல் இலக்கியங்களில் ேதடினால் 152 இடங்களில் 
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இருப்பைத ெகாண்டு வந்து காட்டிவிடுகிறது. ’இமய’ எனும் ெசால்ைலத் 

ேதடினால்,  

 
எந்ெதந்த இலக்கியங்களில் இருக்கின்றது என்பைதக் காட்டுவதுடன் 

மூலப்பாடம், ெசாற்கள் பிரித்த பாடல், சந்திபிரித்த பாடல், பாடல் இடம் 

ெபற்ற நூல் ஆகியன காட்டும் வசதிகளுடன் உள்ளது.  

ேமற்கூறிய சான்றின்வழி, ெசால் வைககைள இனம் காண்பதற்கும் 

ெபாருண்ைம உறவுகைள இனம் காண்பதற்கும் எளிதாகிறது. 

கணினி/இைணயம் என்பதன் அடுத்தடுத்த வளர்ச்சி என்பது 

எளிைமப்படுத்துவேத. இதன் அடிப்பைடயில் தமிழ் இலக்கியங்கைள, 

குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்கைள வைகெதாைக ெசய்யவும் ெமாழியின் 

அடிப்பைடயில் ெதாடரியல், உருபனியல் உள்ளிட்டவற்ைற 

எடுத்துக்காட்டவும் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.  

ெசால் பகுப்பாய்ைவப் ெபாருத்தமட்டில் ெதாடக்க நிைலயில் இருந்தது 

ேபான்று தற்ேபாது இல்ைல. ஒரு உருபனாகேவா அல்லது ஒன்றுக்கு 
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ேமற்பட்ட உருபன்கைளக் ெகாண்டேதா ஆக்கப்படுகின்ற ெசாற்கள், ேவர்ச் 

ெசால்லாக அடுத்தடுத்து வரும் இைடநிைல, சந்தி, விகுதி ேபான்றவற்ைற 

உள்ளடக்கியதாக இருந்தன. அவ்வாேற உள்ளீடும் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.  

எடுத்துக்காட்டு: ெதாழுதான்= ெதாழு+த்+ஆன். ெதாழு என்பது 

ேவர்ச்ெசால்லாக வரும் ேபாது ஏவலாக ஆகிறது. முன்பிருந்த 

உள்ளீட்டுமுைறயில் ெதாழு எனும் ஏவலில் இருந்தவற்ைறக் ெகாண்டுவரும். 

தற்ேபாது அது ெதாடர்புைடயவற்ைற, ெசவ்விலக்கியங்களில் எங்ெகங்கு 

உள்ளேவா அைனத்ைதயும் ெகாண்டு வந்து விடுகிறது. இதைன,  

“ெசால் பகுப்பாய்வு, அட்டவைண, ெசால்லைடவு, இைணப்பாக்கம், 

புணர்ச்சி விதிகள், ெசாற்களில் உள்ள ஒட்டுகைள நீக்கி, அகராதித் ெதாகுக்க 

உதவும். தைலப்புச் ெசாற்களான அகராதிைய (LEXEME) இனம் காணுதல் 

ேபான்ற நிைலகளில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. இந்நிகழ்வுகைள நிகழ்த்தத் 

ேதைவயான உருபனியல் ஆய்விைன வடிவைமக்க ேவண்டும்” (பக்.23) என்ற 

சுப்ைபயா பிள்ைளயின் கூற்றுக்கு, தற்காலத்தில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.  

“ெபாருண்ைமப் பகுப்பாய்வும் இத்தைகய நிைலப்பாட்டில் 

வழங்கப்படுகின்றன. Semantic Analysis எனப்படும் ெசாற்ெபாருள் 

பகுப்பாய்விற்கு உட்ெபாருள் ெபாதித்த கருத்து அவசியம் என்கிறார்”(பக்.3)  

ெச.சண்முகம்.  

விரிதரவு அல்லது ெபருந்தரவு (CORPUS) 

சான்று 2:   
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எனும் பகுதியில், 

இலக்கண குறிப்பு விரிதரவு என்பது 2011-2012 ஆம் ஆண்டு திட்டத்தின் 

கீழ் ”தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு ெமாழியியல் அடிப்பைடயிலான இலக்கணக் 

குறிப்புடன் கூடிய விரிதரவு (Linguistically Annotated corpus for tamil literature)” 

என்ற திட்டம் நைடெபற்றது.   

இதனுள் இலக்கண குறிப்புடன் கூடிய ேதடுதல்  

ெதாடரியல் மற்றும் ெபாருண்ைமயியல் விளக்கத்துடன் கூடிய தமிழ் 

விரிதரவு  

ெசால், இலக்கணம், ெபாருளுடன் தமிழ் இலக்கியங்கள்  

ஆகிய பிரிவுகள் உள்ளன.  

இதன்வழி ேமலும் பல உள்ளீடுகைள பணியில் ெதாடர்ந்து ஈடுபட்டு 

வருகின்றது.  

ெபருந்தரவு ஆய்வுகைள ெமன்ெபாருள்களாக, அகரவரிைச ஆய்வி 

(sorting tool), புள்ளியியல் ஆய்வி(statistics tool), ெசால்லைடவு ஆய்வி(word index 

tool), ெதாடரைடவு ஆய்வி(concordance tool), முக்கியச்ெசால் காணும் ஆய்வி(key 
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word index tool), அகராதிச் ெசால்லாய்வி(lexigraphy tool), உருபனியல் 

ஆய்வி(morphological analysis), ெசால் வைகப்பாடு அைடயாளப்படுத்தும் 

ஆய்வி(word annotation tool), இலக்கண அைடயாளப்படுத்தல்(grammatical tagger 

tool), தைலச்ெசால் ஆக்கம்(head word identifier tool), குறிப்புைர ெசய்தல்(text 

annotation tool), பகுத்துக் குறித்தல்(word Libranation tool) ஆகியவற்ைற 

வரிைசப்படுத்தலாம்.  

சான்று 3: இைணயவழித் தமிழ்ப்பணியில் ஈடுபடும் இைணயத் தளங்கள் 

 

 
எதிர்ேநாக்கும் ேதைவகள்: (முடிவுைர) 

இலக்கணத்தில் ெதால்காப்பியம் மற்றும் நன்னூல், இலக்கியங்கள், 

காப்பியங்கள், சமய இலக்கியங்கள் பலவும் சிற்றிலக்கியத்தில் மூவருலாவும் 

தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகத்தால் உள்ளீடு ெசய்யப்பட்டு உள்ளன. ேமலும் 

பல இலக்கியங்கைளயும் உள்ளீடு ெசய்யும் பணி நைடெபற்று வருகின்றது.  

• இைவ ேபான்ேற வட்டார வழக்குகளில் எழுதப்பட்ட சிறுகைதகள், 

புதினங்கள் ஆகியவற்ைற உள்ளீடு ெசய்யப்படுவதுடன் 
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ெசவ்விலக்கியங்களுக்கான ஆய்வு முைறயின்படிேய விரிதரவுகைளச் 

ெசய்தல் ேவண்டும். ெசவ்விலக்கியங்களில் முன்ேனாடியான முன்ேனாடியாக 

கருதப்படும் வாய்ெமாழி இலக்கியங்களுக்கும் இத்தைகய ஆய்வுமுைறைய 

எதிர்காலத்தில் ெசய்யப்படுதல் ேவண்டும். காலம்ேதாறும் ேதான்றும் புதிய 

இலக்கிய வைககளுக்கும் அவ்வாறு ெசய்யப்படுதல் ேவண்டும்.ெசாற்கள் 

பகுப்பாய்வு, ெபாருண்ைமப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுடன் ெபருந் தரவுகளும் 

உள்ளீடு ெசய்யப்படும் ேபாது, தமிழ்ெமாழியின் வளங்கள் 

ஓர்ைமப்பட்டதன்று எனவும் பல்ேவறு நிைலகளில் வளைமப் ெபற்றது 

எனவும் பிற ெமாழிகைள விடவும் சிறப்புப்ெபற்றது எனவும் நிறுவ முடியும். 

அதற்கு இத்தைகய தமிழிலக்கியப் பகுப்பாய்வு முைறகைளக் கணினி 

வளங்களின் துைணக் ெகாள்ளல் ேவண்டும்.அவ்வாறு ெசய்யும் ேபாது 

அயலகத்தார் இங்குள்ள வட்டாரவழக்குகைள அறிய வாய்ப்பளிக்கும்.  
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Abstract 

Culture is an important concept, upon which the lives of the individuals are based upon. In educational institutions as well as within 

employment settings, individuals do have to work with individuals, belonging to different cultures. It is important for them to form 

constructive viewpoints and possess an adjustable nature. When understanding cultural education, the individuals need to understand, how 

cultural education should prove to be beneficial to them in enriching their lives and achieving professional and personal goals (Basis for 

Cultural Education, 2017). Cultural education facilitates in the development of skills and abilities, as these are necessary for the individuals 

to carry out various tasks and activities. Cultural education promotes historical awareness, contributes to the formation of the individual’s 

identity and encourages creative and inquisitive attitudes that benefits the individuals throughout their lives. 

Keywords: Cultural Education, Collectivist Perspective, Individuals, Individualist 

Perspective, Knowledge  

1. Benefits and Advantages of Technologies are the following: 

2. Reaching learners outside of classrooms. 

3. .Using learning time efficiently. 
4. Sustaining motivation. 
5. .Individualizing instruction. 

6. .Providing access to information tools. 

Cultures and Computers 

Research into social aspects has shown (HCI [54] ) that even computer-literate users 

tend to use social rules and display social behavior in routine interactions with computers. 

Social interaction is strongly grounded in culture as every person carries within 

himself/herself patterns of thinking, feeling, behaving and potential interacting. Much of this 

is learned during development processes in the childhood. As soon as certain patterns of 
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thinking, feeling and acting have established themselves within a person’s mind they reside 

there awaiting activation or inhibition in appropriate situations. To learn new patterns of 

thinking, feeling and acting one has to unlearn the old patterns, which is more difficult than 

learning them in the first place for the first time (Hofstede’s  [27].) 

[27] Hofstede, G. Cultures and Organizations: Software of the Mind, Intercultural 

Cooperation and its Importance for Survival. McGraw-Hill, 1997 

[54] Reeves, B. and Nass, C. The media equation: how people treat computers, 

television, and new media like real people and places. Cambridge University Press New York, 

NY, USA, 1996 

 

 

World Wide Web 

To identify how cultural characteristics influence people’s interaction with products 

and to evaluate using the WWW as tool for multicultural study (K-P. Lee [38]). The difference 

in the cultural characteristics of users accounted for the differences in their interaction styles. 

The international differences and effect of high-end graphical enhancements on the perceived 

usability of World Wide Web. Preliminary findings from the exploratory study (Sears et al 

[57])  confirm that contextual clues and cultural markers in website design influence usability 

and there is a need for integrated localization. 

[38] Lee, K.-P. A Study on the Cultural Effects on User Interface Design, 2004. 

[57] Sears, A., Jacko, J.A. and Dubach, E.M. International Aspects of World Wide Web 

Usability and the Role of High-End Graphical Enhancements. International Journal of 

Human-Computer Interaction, 12 (2).241-261 

Computer Supported Cooperative Work 
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The experimental groups homogenous and heterogeneous cultural backgrounds had 

different perceptions of the study task (Olson [53]). They also report that even though cultural 

differences were reduced in the computer-mediated communication condition of instant 

messaging (IM) they were not eliminated. The heterogeneous experimental groups achieved 

greater 

consensus using asynchronous group support systems (GSS). 

 [53] Olson, J.S. and Olson, G.M. Culture Surprises in Remote Software Development 

Teams. Queue,, 1 (9). 52 - 59. 

Modern technology in education 

According to the latest insights as to how exactly modern students of today prefer to use 

technology and how does their learning get an impact if they use technology, it was revealed 

that the use of modern equipment technology and tools, the learning and interactivity of 

students increases. They also find it much more interactive, as well as full of interesting areas, 

when aided by technology. The transfer of knowledge becomes very easy and convenient, as 

well as effective. What this means is, that our minds now tend to work faster when assisted 

with the use of modern technology, be it any part of life, here we talk about education. The 

reliance and dependence of such an innovation, that simply makes life an easy, smooth journey 

is completely unavoidable these days even in schools, universities and colleges.  

Students today can make use of technology in the following ways: 

Internet connection and round the clock connectivity 

The internet has grown in importance by many folds, over the process of decade. Its 

importance in the education world can now never be undermined. Despite the chances of 

fraud and drawbacks, the use of the internet is like a blessing for students. Today, the internet 
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is something that is present in almost everything we use. From television to gaming consoles, 

and our phones, the internet is literally everywhere. The use of the internet allows students to 

find amazing convenience, they can find various kinds of help, tutorials and other kinds of 

assisting material which could be used to academically improve and enhance their learning 

(Beringer, V. (2009, October 20)). 

Using projectors and visuals 

Visual images always have a strong appeal compared to words. Using projectors an 

visuals to aid in learning is another form of great technological use. Top institutions around 

the world, now rely on the use of amazing PowerPoint presentations and projections in order 

to keep the learning interactive and interesting. Technological use such as projectors within 

the schools and colleges can take the interaction and interest levels right up and also improve 

motivation. Students like to see appealing visuals and something that entices them to think 

rather than just reading words. The learning part also becomes pretty efficient when it comes 

to technology (Bounds, G. ( 2010, October 5)). 

Digital footprint in the education sector 

If we talk about digital and education, then the penetration of digital media within the 

education sector has now grown. This penetration has resulted in round the clock connectivity 

with students and different forums that are available for different kinds of assignments or help. 

As the power of digital increases, there are and there will be more 

applications that will assist students in development and learning (Brill, J. M., & Galloway, 

C. (2007)). 

Online degrees with the use of technology 
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Online degrees now have become a very common phenomenon (Grégoire et al., 1996).. 

People wish to take up online courses for their learning and certifications. Top institutions 

offer amazing online programs with the use of various applications and the internet. This is a 

concept that will continue to rise as it gets more support and awareness. The online degree 

scenario around the world is more famous among students who work and look for flexible 

studying programs (Panitz, 1996).. 

Conclusion 

Technology has a positive impact on education and at the same time may also pose 

negative effects. Teachers and students should take advantage of this in the good light and 

eliminate the drawbacks which are pulling back many of students as well as schools from 

achieving excellence. It is thus time for every country to introduce a more technologically 

equipped education sector in the future. 
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ெதாழில் தான் ஒரு நாட்டின் உயிர்த் துடிப்பாகும். எந்த நாடு ெதாழிலில் 

சிறந்து விளங்குகிறேதா  அந்த நாடுதான்  ெபாருளாதாரத்திலும் 

பண்பாட்டிலும் சிறந்து விளங்குகிறது இந்த அடிப்பைடயில் பழங்காலம் 

ெதாட்ேட தமிழர்கள் தாம் வாழ்ந்த திைணகளுக்கு ஏற்ப ேமன்ைமமிகு 

ெதாழில்கைள ெசய்து சிறப்புற்று இருந்தனர் இப்ெபாழுதும் இருக்கின்றனர் 

இதற்கு காரணம் அன்று முதல் இன்றுவைர தமிழர்கள் பயன்படுத்திய 

ெதாழில்நுட்பேம என்று கூறலாம் அந்த அடிப்பைடயில் தமிழ்நாட்டில் 

விவசாயம் ெநசவு சிற்பம் ஓவியம் கட்டிடம் இதுேபான்று பல கைலகள் 

நம்நாட்டில் சிறப்புற்று இருந்தன இவற்றுள் ெநசவும் ெதாழில்நுட்பமும் 

என்னும் கட்டுைரயில் தமிழர்கள் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் 

முழுவதும் சிறப்புற்று விளங்கினர் என்பைத இலக்கியம் வரலாற்றுச் 

சான்றுகள் காட்டி பாவு ஓடுதல் ெதாழில்நுட்பத்ைத  பதிவு ெசய்வேத 

இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கமாகும்.  

ெநசவுத் ெதாழிலில்  ஆைடயின்  சிறப்பு  

ெநசவுத்ெதாழில் என்பது பலரது கூட்டு முயற்சியால் நைடெபறும் 

ெதாழிலாகும். 

இந்தியாவில் ெநசவுத் ெதாழில் தாயிடமிருந்து மகளுக்குக்  கற்றுக் 

ெகாடுக்கப்படும் ஒரு பரம்பைரக்  கைலயாகேவ கருதப்படுகிறது வீடுகளில் 
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குடிைசத்  ெதாழிலாகவும் சிறு சிறு ெதாழிற்சாைலகள் ெபரிய 

ெதாழிற்சாைலகள் வைர அைனத்தும் அரசின் உதவியுடன் கூட்டுறவு 

சங்கங்களில் துைணயுடன் இத்ெதாழிைல இன்றுவைர உயிர்ப்புடன் 

ைவத்துள்ளது 

பருத்தியும், ப ட்டும் தான் ெநசவு ஆைடகளின் அடிப்பைட   

மூலப்ெபாருட்கள் ஆகும். பழங்காலத்திலிருந்ேத தமிழர்கள் 

பருத்தி,பட்டு ஆைடகைள ெநய்வதுடன் கிேரக்கம், ேராமானிய உள்ளிட்ட 

பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்து வந்துள்ளனர்  என்பதற்கு ஆவணங்கள் 

உள்ளன. நம் நாட்டில் ெநய்யப்படும் ஆைடகளுக்கு எப்ெபாழுதுேம புதுவரவு 

ஏற்படுவதற்குக்  காரணம் தமிழர்கள் ெநசவு இயந்திரங்களின் ெதாழில்நுட்ப 

வளர்ச்சி, துணிகளுக்குப்  ேபாடப்படும் வண்ணக்கலைவ ெசய்வதில் 

ேவதியியல், ெபாறியியல், ெதாழில்நுட்பம் முதலியவற்றால் இைணந்த 

ெசயல்பாடுகள் ேபான்றைவேயஆகும் 

 ஆைட, அறுைவ, உடுக்ைக, உைட, கிளி, துணி, துண்டு, ேவட்டி, சிதார், 

பைற, ேபார்ைவ, துகில், படம், சிைல, புடைவ, காகம் எனப்  பல ெசாற்கள் 

ஆைடைய குறிப்பனவாகும். 

பாம்பு உரித்த ேதாைலப் ேபான்று இைழேயாட்டம் அறிய இயலாத 

நுண்ணிய ேவைலப்பாடுகள் ெகாண்ட துணிகள் இருந்தைத 

“ ேநாக்குைழ  கல்லா நுண்ைமப் பூக்கனிந்து  

   அர உரி அன்ன அறுைவ”   ( ெபாருநர்— 82- 83} 

   “இைழ  மருங்கு அறியா நுைழ நூல் கலிங்கம்”   (மைலபடு 561} 
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என்னும் பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.ேமலும் தூய மூங்கில் சவ்வு 

ேபான்ற ஆைட இருந்தைத 

 

   “- - - - - - - - - - - -மாசில் 

   காம்பு  ெசாலித் தன்ன அறுைவ”   (சிறுபாண்  235– 236) என்னும் 

வரிகள் உணர்த்துகின்றன  

“ஆவி அன்ன அவி நூல் கலிங்கம் “(ெபரும்பாண்  -  460) 

பாலாைட ேபான்ற ெமல்லியதான நூல் ஆைடஎன்பது இதன் 

ெபாருளாகும் 

 இதுேபான்று நுட்பமான ஆைடகைளத்  தமிழர்கள் ெநய்து அணிந்து 

வந்துள்ளனர் என்பைத இதன் வழி அறிகிேறாம் 

  “ெகாடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் 

உண்பதூஉம்  இன்றிக்  ெகடும்” 

 உணவிற்கு அடுத்து ஆைட இன்றியைமயாதது என்பைத வள்ளுவர் 

இங்கு கூறுகிறார் ஒருவர் மற்றவருக்கு ெசய்யும் உதவிைய கண்டு 

ெபாறாைமப்  படுபவன் ெசாந்தபந்தங்கள் இல்லாமல் உண்பதற்கு உணவும் 

உடுப்பதற்கு ஆைடயும் இல்லாமல் ெகட்டு  அழிவான் என்பைதக்  

காணும்ேபாது வள்ளுவர் உணவுக்கும் உைடக்கும் தந்த சிறப்பிைன அறிய 

முடிகிறது. 

  “உண்பது நாழி உடுப்பைவ இரண்ேட “  (புறம்  189) 

 என்பதும் உணைவயும்  உைடையயும் சிறப்பிக்கும் பாடலாகும் 
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 ஆைட மானம் காப்பதுடன் தட்பெவட்ப நிைலகள் தாக்காத வண்ணம் 

மனிதைனப் பாதுகாத்து வருகிறது .பிறப்பு முதல் இறப்பு வைர பல்ேவறு கால 

நிைலகளில் பல்ேவறு வைககளில் ஆைடகள் ெசய்யப்பட்டு வருகின்றன 

 இந்த நிைலயில் தமிழக கிராமங்களில் குடிைசத் ெதாழிலாக 

ஆண்கேளாடு ெபண்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சில இடங்களில் சில 

நிைலகளில் ஆண்கைள விட ெபண்கேள ெபாறுைமயாகவும் சிறப்பாகவும் 

ெமன்ைமயாகவும் ெதாழில் நுட்பங்கைளக்  கற்று வருகின்றனர் என்பைத 

அறியமுடிகிறது 

இந்த ெநசவுக்கைல 5000 ஆண்டுகள் பழைம வாய்ந்தது என்பைதச் சிந்து 

சமெவளி நாகரீகச்  சின்னங்களின் காணப்படும் உைடகள் உணர்த்துகின்றன 

ஆதிச்ச நல்லூரில் கிைடத்த தாழிகளில் மண்ெவட்டி, ெகாழு, ெநல் ,உமி, 

பைழய இற்றுப்ேபான பஞ்சாைட ேபான்றைவ கிைடத்துள்ளன என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது ஆதிச்சநல்லூரில் புைதக்கப்பட்டவர்கள் தாமிரபரணி 

ஆற்றங்கைரயில் ெநல் பருத்தி ேபான்றவற்ைற விவசாயம் ெசய்தது 

மட்டுமல்ல ெநசவுத் ெதாழிலும் ெசய்து வந்துள்ளனர் என்பைத அறிய 

முடிகிறது {சண்முகநாதன் தமிழனின் வரலாறு} 

 ஆைட குறித்த பழெமாழிகளும் இலக்கியச் சான்றுகளும்  

“ஆைட உைடயான்  அைவக்குஅஞ்சான்” 

 “ஆைடயில்லா மனிதன் அைர மனிதன்” 

 “உைட ெபயர்த்து எடுத்தல்” என்பது ெதால்காப்பியம் 

 பண்ைடக் காலத்தில் ெபண்கள் சிறப்பாக நூல் நூற்று வந்தைத நக்கீரரும் 

கபிலரும் பவணந்தி முனிவரும் கூறியுள்ளனர் 

“ பருத்திப்பட்டு” என்று புறநானூறு (125 326)  குறிப்பிடுகிறது 
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 “நூலிலும் மயிரினும் நூல் பட்ேடனும் 

 பால்வைக ெதரியாப் அடுக்கத்து நறுமண சரிந்த அறுைவ வீதியும்” 

(சிலப்பதிகாரம்) 

 என்று இளங்ேகா அடிகள் கூறுவதால் பண்ைடத் தமிழர்கள் ெநசவின் 

ெபருைம விளங்கும். மயிரினும் என்பதற்கு “ எலி மயிரினாலும்” என்று 

ெபாருள் கூறுகிறார் அடியார்க்கு நல்லார் மயிர் நிைறந்த ஒருவைக மைல எலி  

பண்ைடக்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது என்பதும் அதன் மயிரால் சிறந்த 

கம்பளம் ெசய்யப்பட்டது என்பதும் 

“ புகழ் வைர ெசன்னிேமல் பூைசயில் ெதரியல 

   பவளேம அைனயன பன்மயிர்ப் ேபெரலி _- ( சீவக சிந்தாமணி) 

   ெசந்ெநருப்புணும் ெசவ்ெவ லிம்  மயிர் 

   அந்ெநருப்பள வாய் ெபான்  கம்பள  - சீவக சிந்தாமணி 

 என்று சிந்தாமணி கூறுவதாலும் அறியலாம்  

“ஆளில் ெபண்டிர் தாளின்  ெசய்த நுணங்கு நுண்பனுவல் ேபாலக் 

கணங்ெகாள 

   “பருத்திப்  ெபண்டின்  சிறு தீ  விளக்கத்து 

   இைழ மருங்கு அறியா நுைழநூல் கலிங்கம்” புறம். 326) 

 பாம்பு விரித்தன்ன வான் பூங் கலிங்க ெமாடி” (  புறம் 397 15) 

   “பட்டினும்  மயிரினும் பருத்தி  நூலினும் 

   கட்டுநுண்   விைனஞர் காருகர் இருக்ைகயும்”(சிலம்பு  5:16-1  

அக்கால ஆைட வைககள் 

தமிழர்கள் ஆைடகளில் பல்ேவறு வண்ணங்கள் பயன்படுத்தி         

வந்தனர். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப ெபண்கள் பட்டியலும் பஞ்சு ெநய்த 
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பூந்துகில் அணிந்து வந்துள்ளனர். தமிழர்கள் 40க்கும் ேமற்பட்ட 

வண்ணங்கைள அறிந்திருந்தனர் சித்தன்னவாசல், தஞ்ைச ெபரிய ேகாவில் 

ஆகியவற்றில் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தீட்டப்பட்ட ஓவியங்கள் 

பல்ேவறு தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டும் அதன் நிறம் மாறாது இன்றும் 

ெபாலிவு குன்றாது புத்தம்புதிய வண்ணம் ேபால் காட்சியளிப்பது இதற்குத் 

தக்க எடுத்துக்காட்டாகும். 

 முற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஆைடகளின் வண்ணங்கள் மட்டுமல்ல 

அதன் உடலும் விரும்பும் முந்தாைனயும் பல்ேவறு ெகாடிகளாலும் 

பூக்களாலும் இன்னும் பலவற்றாலும் ெசய்யப்பட்டு அைவகளுக்குப்  

ெபயர்கள் வழங்கப்பட்டன துகில் பூந்துகில் புத்தகம் உடுக்ைக என்று 

பல்ேவறு ெபயர்கள் உள்ள ஆைடகளும் எண்ணிலடங்கா துகில் ெவண்ைம 

நிறம் உைடயது சிவப்பு நிறம் உைடயதாயும் உைடயது பூந்துகில் தாமைர 

மல்லிைக ேபான்ற மலர்களின் வடிவம் ெகாண்டதாய் உள்ளது அைவகளில் 

சிலவற்றின் ெபயர்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன 

  “துகில் மலர்ேபால் மணிநீர் நிைறந்த என்று” (பரிபாடல்) 

  “புட்டகம் ெபாருந்துவ துைணக்கு வரும் ேபாரும்” (பரிபாடல்) 

  “நீலக் கச்ைச பூராைன ஆைட” (புறநானூறு) 

 

“மிப்பால்  ெவண்துகில் ேபார்க்குநர் 

பூப்பால் ெவண்துகில் குழல் முறுக்குநர்”   (பரிபாடல்) 

“பாம்பு பயந்தன்ன வடிவின் காம்பின் கைழபடு ெசாலியின் 

இைழமணி வாரா ஒண்  பூங் கலிங்கம்”( புறநானூறு) 

“ேநாக்கு நுைழ கல்லா நுண்ைம அறிந்து கனிந்து கனிந்து 
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அரவுரி அன்ன அறுைவ” (ெபரும்பாணாற்றுப்பைட) 

 “புைக விரித்தன்ன ெபாங்குறுகி  துடீ  இ ” (புறநானூறு) 

 ேமற்கூறிய சங்க இலக்கிய பாடல்களிலிருந்து முற்காலத்தில் 

தமிழ்நாட்டில் பல்ேவறு  அழகிய ஆைடகள் இருந்தன என்பைத அறிய 

முடிகிறது . ேமலும் முந்தாைன ஆைட உடல் ஆைடகள் அழகாக விளங்க 

தாமைர, அல்லி, மல்லிைக அரும்பு ேபான்ற உருவங்கள் கவினுற 

ெசய்யப்ெபற்றன .இம் மலர்களும் அரும்பும் ,பிஞ்சும், சிகப்பு, ெவள்ைள, 

நீலம், மஞ்சள், ஊதா, பச்ைச ேபான்ற பல நிறங்களில் மட்டுமன்றி ெவள்ளி 

சரிைக ெபான் ஜரிைக ேபான்றவர்கைள இைணத்து பட்டு நூலிலும் பஞ்சு 

நூலிலும் ஒளிவீசும் ஆைடகள் ெநய்யப்பட்டன 

 பாம்பின் சட்ைட ேபாலவும் மூங்கிலில் குறித்த ெமல்லிய ேதால் 

ேபாலவும் பால் காய்ச்சும் ெபாழுது எழும் ஆவி ேபாலவும் பால் நுைர 

ேபாலவும் ெவண்ணிற அருவிநீர் வீழ்ச்சியின் ேதாற்றம் ேபாலவும் தமிழர்கள் 

நுணுக்கமான ஆைடகைள ெசய்தனர் ேமலும் மசூலிப்பட்டினம் 

கலியுகத்திலும் ெநய்யப்பட்ட ஆைடகள் விட ெமல்லிய ஆைடகள் மதுைர 

காஞ்சி முதலிய இடங்களில் ெசய்யப்ெபற்று ெவளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 

ெசய்யப்பட்டன.எகிப்து நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னால் இறந்த அரசர்களின் உடல்கள் பல்ேவறு   ெபாருட்களால் பதம் 

இடப்பட்டு அழியாமல் கல்லைறகளில் ைவத்துப்  பாதுகாக்கப்  ெபற்றுள்ளது 

.அந்த உடல்கள் இந்திய மசுலின் துணிகளால் ெபாதியப்  ெபற்றுள்ளன என்று 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ஒரு காலத்தில் பாண்டியநாட்டில் ெநய்யப் ெபற்ற தாமைர மலர்கள் 

ெபாறித்த பட்டு துணிகள் ேராம். கிேரக்கம். எகிப்து. அேரபியா. இலங்ைக. 
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கடாரம், சாவகம், ேபாதகம் முதலிய பல்ேவறு நாட்டு மன்னர்களின் 

அரண்மைனகள் அைனத்ைதயும் அலங்கரித்து 19ஆம் நூற்றாண்டில் 

எங்கிலாந்து அரண்மைனயிலும் இடம் ெபற்றுள்ளது 

ஆைட குறித்த பழந் தமிழ் ெசால் வழக்குகள் 

 பரிபாடல்,  புறநானூறு ெபரும்பாணாற்றுப்பைட ேபான்ற பழந்தமிழ் 

நூல்களில் ஆைட குறித்த வழக்காறுகள் காணப்படுகின்றன.” ஆவியன்ன 

அவிநூல், கலிங்கம், நீலக் கச்ைசப்  பூராைட,  ெவண்துகில் ,இைழமணி வாரா 

ஒண்பூக்  கலிங்கம் “என்பன. அவற்றுள் சில பாண்டிய நாட்டில் ெநய்யப்பட்ட 

பட்டாைடகள் ஆகும் . ஆைடகைளக்  குறிக்கும்  ெசாற்கள் : 

 1. ேகாசிகம் 2.பீதகம் 3. பச்சிைல 4. அரத்தம்  5/ துண்டுகில் 6. சுண்ணம் 7. 

வடகம் 8. பஞ்சு 9.இரட்ட 10 பாடகம்  11. ேகாங்கலர் 12. ேகாபம் 13. சித்திரக்  

கம்மி 14, குருதி 15. பரியல் 16. ேப டகம் 17.பரியட்டக் காசு 18. ேவதங்கம் 19 

புங்கர்காழகம்  20. சில்லிைக 21. தூரியம் 22 பங்கம் 23 தத்தியம் 24. வண்ணைட  

25. க வற்றுமடி 26. நூல் யாப்பு 27. திருக்கு 28. ேதவாங்கு 29. ெபான்ெனழுத்து 

30. குச்சரி 31. ேதவகிரி 32. காத்தூலம் 33. இறஞ்சி 34.ெவண்ெபாத்தி 35. 

ெசம்ெபாத்தி   36. பணிப் ெபாத்தி என்று முப்பத்தியாறு வைககைள 

சிலப்பதிகாரத்தில் உைரயாசிரியர் அடியார்க்கு நல்லார் கூறுகிறார் 

அக்காலத்தில் பால் ஆைட க்கும் பஞ்சு  ஆைடக்கும் ஆைட என்னும் 

ெபாதுப்ெபயர் வழங்கி வந்துள்ளது ேமலும் இக்காலத்தில் ெதாழில்நுட்ப 

இயந்திரங்களால் ெநய்யும் சிறந்த ஆைட வைககைளப் ேபாலேவ 

பழங்காலத்தில் ைகத்தறிகளில் தமிழர்கள் ெசய்து வந்துள்ளனர் என்பைத 

அறிகிேறாம் 

ெதாழில்நுட்பம் 
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மனிதன் முதலில் காடுகளில் வாழ்ந்து , ேவட்ைடயாடினான்.பின்  

உணவும்  உைடயும்  உற்பத்தி ெசய்த காலத்ைத ெதாழில்நுட்ப காலம் என்று 

கூறலாம் ெதாழில்நுட்பம் என்பது ஒரு ெசயைல எழிலாக முைறயாக  

மனிதனால் ேமற்ெகாள்ளப்படும் சிறந்த முயற்சிகள் எனலாம் 

மனித பைடப்பாற்றல் ெதாழில்நுட்பமும் ெசயற்ைக நுண்ணறிவும் 

இைணந்து புதுைமக்கு வழிவகுக்கும் கைலயாக விளங்கி வருகிறது 

ெநசவுக்கைல .  

பல தைலமுைறகைளக்  கடந்தும் என்றும் தனக்ெகன ஒரு தனி இடத்ைத 

தமிழர்கள் ெபற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் தமிழர்கள் ேபசும் 

கைலயில் காலந்ேதாறும் பல நுட்பங்கைள ைகயாண்டு வருவேத ஆகும் 

 மக்கள் பயன்படுத்தும்  ஆைட ேவட்டி புடைவ படுக்ைக கம்பலம் பாய் 

மற்றும் சாக்கு ேபான்ற ெபாருட்கைள உற்ப த்தி ெசய்வதற்குப்  பயன்படும் 

நுட்பேம ெநசவுத் ெதாழில்நுட்பம் ஆகும் ஒவ்ெவாரு ெதாழிலிலும் அதன் 

மூலப் ெபாருட்கள் அதிகமாக கிைடக்கும் பகுதிகளில் புகழ் ெபற்றிருக்கும் 

பஞ்சு உற்பத்தி பயன்பாடு வண்ணக்கலைவ எடுத்தல் ேபான்ற ெசயல்பாட்டு 

நுட்பங்கள் ெநசவு ெதாழிநுட்பத்தில் அடங்கும் 

அன்றும் இன்றும் தமிழர்கள் ெநசவுத் ெதாழிைல ெதாழில்நுட்பத்ைத 

ஒரு கைலயாகேவ ேபாற்றி வந்துள்ளனர் பருத்தியிலிருந்து நூல் நூல்கைளயும் 

ைக ெதரியும் ெசயைலயும் நுட்பமாக ைகயாண்டு உள்ளனர் என்பைத 

அறிகிேறாம் 

ெநசவுத்  ெதாழில் நுட்பம் –பாவு ஓடுதல்   

ெநசவு ெதாழிலில் இன்று பல்ேவறு ெதாழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றன. பருத்தி இைழ  ெநசவுத்  ெதாழில்நுட்பம் பல படிநிைலகைள 
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உள்ளடக்கியது. நூல் தயாரிப்பு நூைலப்பதப்படுத்துதல், வண்ணம் ஏற்றுதல், 

கஞ்சி ேபாடுதல், சாயம் அல்லது வண்ணம் ஏற்றல், பாவு ஓட்டுதல் ெநசவிற்கு  

ஆயத்தப்படுத்துதல் பூ ேவைலப்பாடுகள் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு இப்படி 

இருக்கும் பல ெதாழில்நுட்பங்களுள்  பாவு ஓட்டுதல் என்னும் 

ெதாழில்நுட்பத்ைத மட்டும் இங்கு காண்ேபாம்.  
பாவு ஓடுதல் 

பாவு  ஓடுதல் என்னும் நுட்பம் பின்வரும் தைலப்புகளில் ஆய்வு 

ெசய்யப்படுகிறது பாவு  என்பதன் விளக்கம் ,பாவு  ஓடுவதில் கணித 

ேமலாண்ைம,பாவு , ஓடுவதற்கு முன் ெசய்யேவண்டிய பணிகள் .பாவு  

ஓடுவதற்குரிய கருவிகள், பாேவாடும் ெதாழில்நுட்பம், புணியின் அைமப்பும் 

சிறப்பும், பாேவாடும்ேபாது ஏற்படும்குைறகள், பாவு சுற்றுதல் ,பல் 

சக்கரத்தின் பணி, ரீம்  எனப்படும் பாவு உருைள ேபான்றைவ ஆகும்  
பாவு என்பதன் விளக்கம் 

துணி ெநய்வதற்குத்  தகுந்தார்ேபால் ேமல் வச நீளமான நூல்கைளப்  

பக்குவப்படுத்தி உருைளயில் சுற்றப்படும் ஓர் அைமப்ைபேய பாவு 

என்கிேறாம். இந்தப்  பாைவ உருவாக்கும் பணிேய பாவு ஓடுதல் எனப்படும் 

இந்த பாைவ  ஓட் டுபவர் பாேவாடி என்று அைழக்கப்படுவார். இந்தப்  

பாைவ  ெநசவுத் ெதாழிலின் உயிர் எனலாம். ஏெனனில், இந்தப் பாவு  

ஒழுங்காக அைமந்து  இருந்தால்தான் துணிையச்  சிறப்பாகவும் நுடபமாகவும்  

ெநய்ய முடியும். 

பாவு ஓடுவதில்  கணித ேமலாண்ைம  

பாைவ ஓட்டும் பேவாடி   பாைவ ஓட்டுவதற்கு முன் பல நிைலகைள 

கடந்த பின்தான் பாவு ஓடுதல் என்னும் பணிையச் ெசய்ய முடியும்.அதற்குரிய 

ஆயத்தப் பணிகள் பின்வருமாறு: 
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பஞ்சில் இருந்து நூல் நூற்று இைழகள் ஆக்குதல், இைழகைளச்  சுத்தம்   

ஆக்குதல், வண்ணம் ஏற்றுதல்,பைச ேபாடுதல், சிட்டத்ைதக் குழலில் 

கண்டாகச்    சுற்றுதல் இதுேபான்ற பல பணிகைள முடித்தபின் பாவு 

ஓடுவதற்கு உரிய குழல் நிறுத்தத்தில் கண்டுகள் ைவக்கப்பட்டு, பாவு 

ஓடுவதற்குத்  தயாராகிறது. 

 கண்டு நிறுத்தம் குழலில் சுற்றிய கண்டுகள் பாசி துைளயிட்ட அச்சு, 

இரும்பு அச்சு என்னும் இரண்டு அச்சுகள் தங்கா டங்கா இைழகைள பாவாக 

ஏற்று உருவாக்கும் உருைள பல் சக்கரம் நான்கு பற்கைளக் 

ெகாண்டது.அதற்ேகற்ப   இைழகளின் சுற்றுகைளக்  கணக்கிடும் கருவி. ஒரு 

சுற்று என்பது 2.6 மீட்டர் / ெமாத்தம் அறுபத்தி ஆறு பல் சுற்ற ேவண்டும் .ட 

ங்கா பல் சக்கரத்  துைணயுடன் புணி அைமப்பின் வழி பாைவ ஏற்கும் உருைள 

ேபான்ற  கருவிகைளத்  தயார் நிைலயில் முைறயாக ைவத்த பின்ேப ஓடுதல் 

என்னும் பணி ெதாடங்குகிறது. 

ஒரு பாவு  என்பது ஐந்தைர மீட்டர் அளவுைடய அறுபத்தி எட்டு 

புடைவகைளக்  ெகாண்டது. இதற்கு ேதைவப்படும் நூலின் அளவு 90 களிகள். 

ஒரு களி  என்பது ஐந்து சிட்டங்கள்  உைடயது. ஒரு சிட்டம் என்பது 100 மீட்டர் 

நூலின் அளைவக்  குறிக்கும். ஒரு புடைவக்கு இரண்டைர களி நூல் எனக் 

கணக்கிடப்படுகிறது. 

 பாவு ஓடும் ெதாழில்நுட்பம் 

பாவு ஓட்டம் ெதாடங்கும்ேபாது 224 கண்டு கைள உயர வாக்கில் 28 

வரிைசயிலும், நீளவாக்கில் எட்டு வரிைசயிலும் ஆக ைவத்து ஒவ்ெவாரு 

கண்டிலிருந்தும் ஒவ்ெவாரு இைழயாக எடுத்து பாசி துைல அச்சு இரும்பு 

அச்சு என அடுத்தடுத்து உள்ள இரண்டு அச்சுகளின் வழி பாய்ச்சி புணி  
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உருவாக்கப்படுகிறது அதன்பின்தான் உருைள இயக்கப்படுகிறது அப்ேபாது 

கண்டிலிருந்து கறந்த 224 இைழகளும் டங்கா எனப்படும் உருைளயில் 

சுற்றப்படும். 

 புணியின் அைமப்பும் சிறப்பும் 

 புணி  என்பது இைழகள்  ேமலும் கீழும் ஒன்று விட்டு ஒன்று என மாறி 

மாறி அைமந்த அைமப்ைபக்  குறிக்கும். இந்த புணி  என ப்படும் ேமல் பாவின் 

அைமப்புதான் ஆைட ெநய்யும் ேபாது ஊடு நூைல எடுத்துச் ெசல்லும் நாடா 

ெசன்று வருவதற்கு உரிய முக்கியப்  பணிையச்  ெசய்கிறது. இவ்வளவு சிறப்பு 

வாய்ந்த ெதாழில்நுட்பத்ைதக்  கண்டறிந்த நம் தமிழரின் பட்டறிைவ 

நிைனக்கும் ேபாது நமக்கு வியப்ைப  ஏற்படுத்துகிறது. 

பாவில் நிகழும் குைறகள்  

சில ேநரம் பாவு  ஓடும்ேபாது இைழகள் அறுபட்டு விடும் இதற்கு 

இரண்டு காரணம் உண்டு ஒன்று நூலின் தரமின்ைமஇரண்டாவது 

திட்டங்கைள கண்டா கண்டாக குழலில் சுற்றும்ேபாது ஏற்படும் குைற 

எனலாம் அதாவது சிட்டத்ைதப்  பூடத்தின் வழி குழலில்  சுற்றும்ேபாதும் நூல் 

அறுபட வாய்ப்புண்டு அப்படி அறுபட்ட நூைல நன்றாக இைணத்து முடிச்சு 

ேபாடேவண்டும் இதில் குைற ஏற்பட்டாலும் ஓடும்ேபாது இைழ  அறுபட்டு 

விடும். இதைனக்  கண்டுபிடித்து சரி ெசய்ய ேவண்டும். மாறாக இப்படி ஒரு 

இைழ அறுபட்டு குைறயுடன் தறியில் பாைவப் பிைணக்கும்ேபாது பாவு  

பிைணப்பவர் கண்டுபிடித்து இைணக்க ேவண்டும் அல்லது அவர்கள் 

கவனிக்காமல் விடுபட்டு தறியில் ஆைட ெநய்யப்படும்ேபாது புடைவயில் 

இைடெவளி ஏற்பட்டு  தரத்ைத குைறத்துவிடும்.ேமேலாட்டமாக இது 

நமக்குத்  ெதரியாது புடைவைய வாங்கும் முதலாளி அல்லது வியாபாரி 
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இைதக்  கண்டுபிடித்து தரம் குைறந்தது என்று முத்திைர இட்டுவிடுவர். 

இதனால் புடைவ சரியான விைலக்கு விற்பைன ஆகாது .ஆகேவ 

இக்குைறைய ஓடும்ேபாது பாவு  ஓட்டுபவர் அறுபட்ட இைழைய 

கண்டுபிடித்து ஓடாமல் நிற்கும் கண்டிலிருந்து இைழைய இைணத்து முடிச்சு 

ேபாடேவண்டும். உடேன இைத சரி ெசய்தால் தான்  இந்த இைழ  ஆைட 

ெநய்யும் வைர ேநர்த்தியாக இருக்கும். 

பாவு உருைளயில் சுற்றும் முைற  

புைணயில் குைறகைள சரி ெசய்து வரும் 224 இைழகளும் பல் சக்கரத்தின் 

துைணயுடன் 16 முைற உருைளயில் வரிைசயாக சுற்றப்படும் அதாவது 3500 

இைழகள் நான்கு நான்காகச் சுற்றியதும் பாவம் ஒருமுைற நிறுத்தப்படும். 

இைதக்  கணக்கிடுவதற்கு ஒரு பல்சக்கரம் இருக்கும். இந்த பல் சக்கரம் நூலின் 

அளவான அதாவது ஒரு பாவிற்கு உரிய களி சிட்டங்களின் அடிப்பைடயில் 

கணக்கிட்டுக் ெகாண்டிருக்கும். 

பாவின் அைமப்பு – கணித ேமலாண்ைம 

ஒரு விைசத்தறிக்குரிய  பாவில்  சுற்றி உருவாக்கப்படும் புடைவயின் 

எண்ணிக்ைக அறுபத்தி எட்டு ஆகும். 224 கண்டுகளில் 192 களிக்கு உரிய நூல் 

சுற்றப்படும். அதாவது ஒரு பாவு என்பது ஐந்தைர மீட்டர் அளவுைடய 

அறுபத்தி எட்டு புடைவகைளக் ெகாண்டது. அதற்குத் ேதைவயான களிகள் 192 

இைவ 224 கண்டுகளில் இருந்து 3500 இைழகளாகச் சுற்றப்பட்டிருக்கும் 224 x 

16 = 3584. இங்கு இப்படிக் கூடுதலான இைழகைளக் கணக்கிட 44 பற்கள் பல் 

சக்கரத்தில் கணக்கிடும். பாவு சுற்றும் ேபாது 44 சுற்றுகளுடன் நான்கு தடைவ 

சுற்றப்படுகிறது. ஒவ்ெவாரு முைற சுற்றும் ேபாதும் ஒரு சத்தம் ெகாடுக்கும். 

ஒவ்ெவாரு முைற சுற்றும் ேபாதும் அதற்குரிய புள்ளிைய விட்டு பல்சக்கரம் 
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நகரும். அப்படி நான்காவது புள்ளியில் வந்ததும் பாவு ஓடுபவர் சுற்றுவைத 

நிறுத்தி விடுவர். பின்னர் இைழகைள புணியில் இருந்து இரண்டைர inch 

விட்டு புணி முடி இடுவர். அதன்பின் புணிகைளயும் பல் சக்கரத்ைதயும் 

முைறயாக அைமத்து இைழகள் வரும் பலைகையயும் நகர்த்திக் ெகாண்ேட 

வருவார். இப்படி 14 முைற 224 இைழகைளக் ெகாண்டு 3500 இைழகளாக 

உருைளயில் சுற்றி முடிப்பார். இப்பணிைய முடிக்க குைறந்தது பத்து மணி 

ேநரம் ஆகும். 

ரீம் ( பாவு உருைள) 

224 இைழகளாக 16 முைற சுற்றிய பின் பிைண முடி ேபாட்டுச் ெசாருகி 

ைவத்த ஒவ்ெவாரு துணி முடிையயும் பாவு ஓட்டுபவர் தரிக்குரிய பாவு 

உருைளயில் அதற்குரிய துைளகளில் நுைழத்து முைறயாக அைமப்பர். 

அதன்பின் மின் விைச மூலம் உருைளைய இயக்கி ஆைட ெநய்வதற்கு உரிய 

உருைளயில் சுற்றி முடிப்பார். இதற்குக் குைறந்தது ஒரு மணி ேநரமாகும். 

 இப்படி உருைளயில் பாைவச் சுற்றும்ேபாது ஒன்றைர மீட்டருக்கு ஒரு 

முைற காகிதத்ைத இைடயில் ைவத்து சுற்றுவார். அப்ேபாதுதான் பாவு 

விலகாமல் சரிந்து விடாமல் ேநர்த்தியாக இருக்கும். இப்படி வடிவைமத்த பின் 

முைறப்படி தறியில் ஆைட ெநய்வதற்கு பாவு  ெகாண்டு ெசல்லப்படும். 

இவ்வாறு ஆைட அணிவதற்கு தகுந்தாற்  ேபால் பக்குவப்படுத்திச் 

சுற்றப்படும். இப்பணிேய  பாவு ஓடுதல் என்று அைழக்கப்படும்  

ெதாகுப்புைர 

1. ெதால்பழங்காலத்தில் இருந்ேத  தமிழர்கள் ெநசவுத் ெதாழில் நுட்பத்தில் 

சிறப்பாகவும் உலகிற்ேக முன்ேனாடியாகவும் இருந்துள்ளனர். பாலாைட ேபான்று  

ெமன்ைமயாகவும் ெமன்ைமயாகவும் இைழ  ேபான இடம் ெதரியாத வண்ணம் 
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ெநசவில் நுட்பத்ைதக்  கண்டுள்ளனர் என்பைத இலக்கியச் சான்றுகள் 

உணர்த்துகின்றன. 

2. பாவிற்கு உரிய சிட்டம் , கண்டுகள். நூலிைழகள் ஆகியவற்ைறப் பாவு   ஓடுதல் 

நுட்பத்தில் ைகயாளும்  நுட்பம் கணித ேமலாண்ைமையக்  காட்டுகிறது. 

3. இவ்வாய்வு ெநசவுத்ெதாழில் நுட்பத்தின் சிறு முயற்சி தான். ெநசவுத் ெதாழிலில் 

ெகாட்டிக்கிடக்கும் பல நுட்பங்கைள ஆராயும்ேபாது தமிழரின் பல வியத்தகு 

திறைமகள் ெவளிப்படும் என்பது தின்ைம.  

துைண  நூல்கள்  

1. ெநசவாளர்களும் துணிவணிகர்களும் - எஸ்.ெஜயசீல ஸ்டீபன், தமிழில் -     

ந.அதியமான், நியூ ெசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி லிட் , ெசன்ைன. 

2. சண்முகநாதன் - தமிழனின் வரலாறு  

3. எட்டுத்ெதாைக நூல்கள்  

4. பத்துப்பாட்டு நூல்கள் 

5. ஐம்ெபரும்காப்பியங்கள்   
ெவளி இைணப்புகள்: 

1. https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE

%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E

0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88 
2. https://roar.media/tamil/main/history/contribution-of-tamilnadu-in-textile-industry/amp 

3. https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF

%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E

0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%A

A%E0%AE%AE%E0%AF%8D 
  

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88
https://roar.media/tamil/main/history/contribution-of-tamilnadu-in-textile-industry/amp
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D


 

187 
 

சமுதாய ெதாழில்நுட்பம் 

ெசல்வி சி.கீர்த்தனா, 
தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர், 
� கிருஷ்ணசாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
ேமட்டமைல, சாத்தூர். 
7339471755, 
keerthi141197@gmail.com 

 

மக்கள்  கூடி வாழும் இடேம சமுதாயம். அத்தைகய சமுதாயத்தில் 

வளர்ந்து வரும் ெதாழில்நுட்பங்களின் பங்களிப்பும் இன்றியைமயாதது. 

வளர்ச்சியின் முைனப்பால் ெதாழில்நுட்பங்கள் யாவும் சமுதாயத்தில் வாழும் 

மக்களின் அடிப்பைடயான, அத்தியாவசியமான ேதைவகைள உடனுக்குடன் 

ெசயல்படுத்தவும் பல்ேவறு வைகயில் உதவிபுரிகின்றன. 
இன்ைறய மாணவர்களுக்கு ேபரிடர் காலங்களிலும் ேபருதவியாக 

இருக்கும் கல்வி சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும். அலுவல் காரணமாக ேநாயாளிகள் 

பயனுறும் வைகயில் ெதாழில்நுட்பத்தின் உதவியால் ெபறும் மருத்துவம் 

சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும், குடும்பச்சூழல் மற்றும் வருமானம் ஈட்டுவதற்காக 

ெசயல்படும் வணிகம் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும், துரித உணவுகைள துரிதமாக 

ெபற்றுத்தரும் உணவு சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும், அத்தியாவசியக் காலங்களில் 

பாதுகாப்பாகவும், விைரவாகவும் பயணம் ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற 

ேபாக்குவரத்து சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும், நைடமுைறயில் நடக்கும் பல்ேவறு 

இன்னல்களிலிருந்து விடுவிக்க திறம் வாய்ந்து ெசயல்படும் பாதுகாப்பு சார்ந்த 

ெதாழில்நுட்பமும், இயற்ைகச் சீற்றங்களினால் ஏற்படும் 

ேபராபத்துகளிலிருந்து தற்காத்துக் ெகாள்ளும் வைகயில் அைமயும் ேபரிடர் 

சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும் எனப் பல்ேவறு வைகயில் பன்முகம் ெகாண்டு 
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விளங்கும் சமுதாய ெதாழில்நுட்பங்களின் ெசயல்பாடுகைள ஆராயும் 

ேநாக்கில் இக்கட்டுைர அைமகின் றது. 

கல்வி சார்ந்த ெதாழில்நுட்பம் 

மானுட சமூகம் எத்தைகய ெபருஞ்ெசல்வங்கைளப் ெபற்றிருந்தாலும் 

அைவெயல்லாம் நிைலயானது அல்ல என்றும் கல்விேய நிைலயான 

ெசல்வெமன்று கருதினர். கல்வி என்பது  இம்ைமக்கு மட்டுமல்ல 

மறுைமக்கும் துைணயாக வரும் என்பைத 

 ”மறுைமக்கும் அணிகலன் கல்வி”1 (திரிகடுகம் பா.எண்-52)   

என்கிறது. ”கற்ேறார்க்கு ெசன்ற இடெமல்லாம் சிறப்பு”2 

(ஔைவ – மூதுைர-26) 

என்பார்கள். ஆனால் தற்ெபாழுது, “கற்பதற்கு ெசன்ற இடெமல்லாம் 

ெதாழில்நுட்பம்“ என்றானது. இயற்ைக சீற்றத்திலும், ேபரிடர் காலங்களிலும், 

தவிர்க்க முடியா சூழலிலும் கல்வி கற்கத் தைடயில்லாது இருக்கும் வைகயில் 

பல்ேவறு ெதாழில்நுட்பங்கள் கல்வித்துைறயில் வளர்ந்துள்ளன ஆரம்ப 

காலத்தில் ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்த கல்வி நிைல தற்ேபாது அச்சுப்பதிப்பாகி 

அச்சுத்துைறயாக வளர்ந்துள்ளது கல்வியில் ெதாழில்நுட்பத்தின் முதற்கட்ட 

வளாச்சியாகும். இன்று பல்ேவறு வடிவங்களில் புத்தமாகைகயில் 

கிைடக்கிறது. புத்தகத்தில் விடுபட்ட கிைடக்காத கருத்துக்கைள 

இைணயவழியில் ேதட முயற்சி ெசய்ய ெதாழில் நுட்பங்கள் வளர 

ஆரம்பிக்கிறது. ேதடிய மற்றும் ேதைவயான கருத்துக்கைள பதிவிறக்கம் 

ெசய்து ெகாள்வதும், திறன்ேபசியிேல படிக்க இயலவில்ைலெயன்றால் 

அதைனயும் அச்சு இயந்திரத்தின் வழி அச்சாக்கம் ெசய்து படிக்கவும், பாடம் 

கற்பிக்கவும் ஏதுவாக உள்ளது. திறன்ேபசியில் மட்டுமல்லாது கணினி 
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வழியில் பாடம் கற்க ஏதுவாக இருந்தாலும், அைத வாங்குவதற்கான 

ெபாருளாதாரம் இல்ைலெயன்பதால், மடிக்கணினி, திறன்ேபசி என்று 

பல்ேவறு வைகயில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மாணவர்களும், 

ஆசிரியர்களும் பல்ேவறு ெசயலிகைள பயன்படுத்தி கலந்தாய்வு ெசய்வதும் 

காெனாலி மற்றும் ஒலிப்பதிவு அனுப்புவதின் வழி கற்றும் கற்பித்தும் 

வருகின்றனர். இைணயத்தில் இைணயவழியிலான வகுப்பைற, 

வினாடிவினா, கருத்தரங்கம், உலகசாதைன நிகழ்வு எனப்பலவாறு 

கல்வித்துைறயில் ெதாழில்நுட்பங்களின் ெசயல்பாடு அதிகரித்து உள்ளது. 

உதாரணமாக, கூகுள் படிவ வினாடி வினா (https://docs.google.com/forms/d) 

மருத்துவம் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பம் 

மருத்துவம் என்பது ேநாய்கைள குணப்படுத்தும் வைகயில் அைமந்த 

அறிவியல் ஆகும்.  

”ேநாயற்ற வாழ்ேவ  குைறவற்ற ெசல்வம்”4 (பழெமாழி) 

ேநாய்களுக்கான மருந்தும், கருவியும் இல்லாமல் மக்கள் அழிந்தகாலம் 

இன்ைறக்கு மாறி உள்ளது. ெதாழில்நுட்பங்கள் எந்த அளவிற்கு வளர்ச்சி 

ெபறுகின்றேதா, அேத அளவு மனிதர்களிடம் ேநாய்பரவும் தன்ைமயும் 

அதிகரித்துள்ளது. தீராத ேநாய்களுக்கு மருந்துக்கண்டுபிடிக்க ெதாழில் 

நுட்பங்களின் பங்களிப்பு அவசியமானது. ேநாயாளிகளின் வருைகயிைன, 

அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ேநாய் குறித்த தகவல்கைள கணினியில் பதிவு 

ெசய்வதும், 1000 கிேலாமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள ேநாயாளிக்குக் 

கூடமருத்துவர்கள் சிகிச்ைச அளிக்கும் வைகயில் உள்ள ெதாைலத் 

ெதாடர்புேசைவ ெதாைலைவ ெபாருட்படுத்தாமல் மருத்துவம் 

ெசய்யபயன்படுகிறது. அவசரகாலங்களில் மருத்துவமைனக்கு ெசல்ல 
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முடியாத நிைலயிேலா, மருத்துவர் ேநாயாளிைய காணமுடியாத நிைலயிேலா 

இருந்தால் திறன்ேபசி, கணினி, மடிக்கணினி வழி காெணாளி காட்சி மூலம் 

கலந்துேபசி மருத்துவம் பார்க்க பயன்படுகிறது .உடல் உள்ளுறுப்புகளில் 

ஏற்படும் ேகாளாறுகைள பரிேசாதிக்க மின்பதிவு ெசய்யப்பட்ட பல்ேவறு 

வைகப்பட்ட ஊடுகதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன .பலேநாய்களுக்கு 

புதியவைக மருந்து கண்டுபிடிக்கவும் மருத்துவ ெதாழில்நுட்பம் 

பயன்படுகின்றது. ேமலும், ஒவ்ெவாரு மருத்துவர்களும் அவரவா 

மருத்துவமைன சார்ந்த தகவல்கைள வைலதளம் ஒன்ைற நிறுவி 

ேநாயாளிகளுக்கு அவ்வப்ேபாது தகவல் கிைடக்கும் வண்ணம் ெசய்வதும் 

சாலச்சிறந்ததாக உள்ளது. 

 

வணிகம் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பம் 

வர்த்தகம் என்று அைழக்ககூடிய வணிகமானது லாபேநாக்கிலும், 

வாடிக்ைகயாளர்கைள கவரும் ேநாக்கில் ெபாருளதார அடிப்பைடயில் 

ெசயல்படுவதாகும். ெபாருளின் அவசியத்ைத, 

 “அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்ைல ெபாருளில்லார்க்கு   

இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு”3      குறள் எண் - 247 

என்ற குறள் எடுத்தியம்புகிறது. அத்தைகய ெபாருைள ேநரத்ைத 

வீணாக்காமல் எளிைமயான முைறயில் பல்ேவறு ேசகரிப்புகள் நிைறந்தது 

இன்ைறய இ-வணிகம். இந்த இ-வணிகத்தில் நமக்கு பிடித்த ஆைடகைளேயா, 

வீட்டிற்கு ேதைவயான ெபாருட்கைளேயா பதிவு ெசய்தால் இரண்டு நாள் 

மற்றும் மூன்று நாட்களில் நாம் இருக்கும் இடங்களுக்ேக வருகிறது. இந்த இ-

வணிகமானது இடம் சார்ந்த, காலம் சார்ந்த, நிதி சார்ந்த, இடா்ப்பாடு சார்ந்த, 
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ேபாக்குவரத்து சார்ந்த பல்ேவறு தைடகைள உைடத்ெதறிந்து உறுதுைணயாக 

இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ெதாழில்நுட்ப வளா்ச்சியாகும். உதாரணமாக, 

பிளிப்கார்ட், அேமசான், மீேஷா, பிக்பசார் என்ற எண்ணற்ற வணிகம் சார்ந்த 

நிறுவனங்கள் மக்கள் மத்தியில் வளா்ந்த ெதாழில்நுட்பமாக உள்ளது. 

ஆைடகள், ெபாருட்கள் மட்டுமல்லாது உணவுகைளயும் வணிகம் ேநாக்கில் 

பல்ேவறு ெசயலிகள் வழி விற்பைன ெசய்கின்றன. உைழப்பு ேநரங்களில் 

இலகுவாக ேநரத்ைத வீண்விரயமாக்காமல், உணவுகைள துரிதமாக குைறந்த 

விைலயில் வாங்கி உட்ெகாள்கின்றனா். உதாரணமாக, சுேமட்ேடா, சுவிக்கி, 

ேகஎஃப்சி இவ்வாெறல்லாம் சமுதாயத்தில் பல்ேவறு ெதாழில்நுட்பங்களும், 

ெசயலிகளும் வளா்ந்துள்ளது என்பைத இதன் வழி அறியலாம். 

 

 

 

ேபாக்குவரத்து சார்ந்த ெதாழில்நுட்பம் 

ஆரம்பகாலத்தில் இடம் விட்டு இடம் ெசல்ல யாத்திைர 

ேமற்ெகாண்டனர். நைடப் பயணத்தின் வழி பல்ேவறு இடங்கைள கண்டு 

களித்தனா். ஆனால், தற்ேபாது ைசக்கிள் முதல் விமானம் வைர வளர்ந்துள்ள 

ெதாழில்நுட்பங்களின் பங்கும் இன்றியைமயாதது. மக்கள் கூட்ட ெநரிசலில், 

வரிைசயில் நின்று காத்திருந்து பயணச் சீட்டுகள் ெபற்று வாழ்ந்த காலம் மாறி, 

வீட்டிலிருந்த படிேய எந்த ேததியில், எந்த ேநரத்தில் புறப்பட ேவண்டுேமா 

அந்த ேநரத்திற்ேகற்றவாறு இருக்ைககள் இருக்கிறதா, இதில் 

இல்ைலெயன்றால் மற்ெறாரு ெசயலியில் பயணச் சீட்டுக்கைள ெபற பதிவு 

ெசய்துக் ெகாள்ளலாம்.  
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ேபருந்து மட்டுமில்லாமல், ரயில் ேசைவ மற்றும் விமான 

ேசைவகளிலும் ெதாழில்நுட்பங்களின் பங்கு அதிகரித்துள்ளது. நல்ல படுக்ைக 

வசதி மட்டும் குளிர் சாதன வசதி ெகாண்ட இருக்ைககைள ரயில் மற்றும் 

விமானங்களில் பதிவு ெசய்து ெகாள்ளலாம். மக்களின் ேதைவகைள 

நிைறேவற்ற ேபாக்குவரத்து சார்ந்த ெதாழில்நுட்பங்களின் பங்கும் சாலச் 

சிறந்ததாக உள்ளது.  

ெதாகுப்புைர   

இன்ைறய சூழலில் சமூகத்தில் வாழும் உயிர்களுடன் 

ெதாழில்நுட்பங்கள் யாவும் இைணந்து ெசயல்படுகின்றது. அன்றாடம் 

பயன்படுத்தும் உணவு, உைட என அத்தியாவசியமான ெபாருட்கள் யாவும் 

இருக்கும் இடங்களுக்ேக ெதாழில்நுட்பங்களின் வழி கிைடக்கின்றது. கல்வி, 

மருத்துவம், உணவு, வணிகம், ேபாக்குவரத்து என இன்னும் ஏராளமானத் 

துைறகளில் ெதாழில்நுட்பங்களின்  பங்கு இன்றியைமயாதது என்பைத 

புலப்படுத்தும் ேநாக்கில் இக்கட்டுைர அைமகின்றது. 

துைணநூற்பட்டியல் 

1. பதிெனண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் – பதிப்பாசிரியா் ச.ேவ.சு 
2. ஔைவயார் அருளிய அற நூல்கள் மூலமும் உைரயும் 
3. சி.ர.ேகாவிந்தராசன் 
4. திருக்குறள் – கழக ெவளியீடு 
5. தமிழ் விக்கிப்பீடியா  
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சூழலியல் ெதாழில்நுட்பம்  

திருமதி ஆ.மகாெலட்சுமி,  
தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர், 
� கிருஷ்ணசாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
ேமட்டமைல, சாத்தூர். 
mahalakshmiarumugasamy@gmail.com  
 
 

மனிதன் தன்ைன சுற்றி அைமயும் சூழலுக்ேகற்ப அறிவியலின் 
வளர்ச்சியான ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்துவேத சூழலியல் 

ெதாழில்நுட்பம் ஆகும். சூழல் என்பது தாவரங்கள், விலங்குகள் அடங்கிய 

அைனத்து இயற்பியல் கூறுகைளயும் அடக்கியதாகும். இைவகளுக்கு 

இைடேய ெதாடர்புகள், பரிமாற்றங்கள் அல்லது அைடவிைனகள் 

என்பைதப் பற்றி கற்றுக்ெகாள்ளுவேத சூழலியல் ஆகும். ெதாழில்நுட்பம் 
என்பது ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் உற்பத்தி ெசய்ய பயன்படும் 
அறிவியல் நுட்பங்களின் ெதாகுப்பாகும். 
ெதாழில்நுட்பங்களின் பயன்கள் 

மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் ெநருங்கிய ெதாடர்புைடயைவ. மக்கள் 

சுற்றுச்சூழலின் நிைலைய பல்ேவறு வாழ்க்ைக காரணிகளுடன் 

ெதாடர்புபடுத்துகிறார்கள். அைவ, 

1. கல்வி சார் ெதாழில்நுட்பம் 

2. வணிகம் சார் ெதாழில்நுட்பம் 

3. பணப்பரிமாற்றம் சார் ெதாழில்நுட்பம் 
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4. பாதுகாப்பு சார் ெதாழில்நுட்பம் 

ேபான்றைவ ஆகும். இைவயைனத்தும் மக்களின் அன்றாட 
வாழ்க்ைகயில் அவரவர் சூழலுக்ேகற்ப ெதாழில்நுட்பத்ைத 

பயன்படுத்துகிறார்கள். 
கல்வி சார் ெதாழில்நுட்பம் 

கல்வி என்பது அழியாச் ெசல்வமாகும். அவ்வழியாச் ெசல்வத்ைத 
ஆக்கும் சாதனங்களான பல்ேவறு ெதாழில்நுட்பத்தின் வழி மாணவர்கள் 
பயன்ெபறுகின்றனர். ஏெனனில் சூழல் சார்ந்த கல்வியானது தற்கால சூழலில் 

”ெபாருத்தமான ெதாழில்நுட்ப ெசயல்முைறகள் மற்றும் வளங்கைள 

உருவாக்குதல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வகிப்பதன் மூலம் கற்றைல 

எளிதாக்குவது மற்றும் ெசயல்திறைன ஆயு்வு மற்றும் ெநறிமுைற 

நைடமுைற” ேபான்றவற்றில் ெசயல்படுகிறது. 

  ”ெதாட்டைனத் தூறும் மணற்ேகணி மாந்தர்க்குக் 

   கற்றைனத் தூறும் அறிவு”1   - குறள் 396, திருக்குறள் எளிய 

உைர,                                                                         டாக்டா் மு.வ 

இக்குறட்பாவானது கல்வியின் முக்கியத்துவத்ைத எடுத்தியம்புகிறது. 

அதாவது, சூழல் சார் ெதாழில்நுட்பமானது தற்ேபாைதய ெகாேரானா காலக் 
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கட்டங்களில்  மாணவர்களுக்கு இைணய வழியிலான வகுப்புகள், 

ேபாட்டிகள், கருத்தரங்குகள் ேபான்ற பலவற்ைற நடத்த ெபரிதும் 

துைணபுரிகின்றது. 
வணிகம் சார் ெதாழில்நுட்பம் 

வணிகம் அல்லது வர்த்தகம் என்பது மனிதனது ேதைவகைளயும், 

விருப்பங்கைளயும் நிைறேவற்றும் இலராப ேநாக்குைடய அல்லது இலாப 
ேநாக்கற்ற ஒரு ெபாருளாதார ெசயற்பாடு ஆகும். மனிதன் வாழ்வதற்கு 

ெபாருள் ேவண்டும். மனிதன் வாழ்வதிலும் ெபாருள் ேவண்டும். இவற்ைற 

”திைரகடல் ஓடியும் திரவியம் ேதடு” என்கிற பழெமாழியால் 

குறிக்கின்றனர். 

 ”……. ெமாழிபல ெபருகிய பழிதீர் ேதஎத்துப் 

  புலம்ெபயர் மாக்கள் கலந்தினி துைறயும்”2- 

பட்டினப்பாைல(216-217) ,பட்டினப்பாைல மூலமும் ெதளிவுைரயும், 

முத்து.இராம மூர்த்தி   
என்ற பட்டினப்பாைல வரியானது மக்களின் வணிகப் ேபாக்கிைன 

கூறுகிறது. இன்ைறய சூழலில் மக்கள் ஒவ்ெவாரு கைடயாக ெசன்று 
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தனக்கு ேதைவயான ெபாருட்கைள ெபறுவதில்ைல. இருந்த இடத்திேல 
இருந்து  திறன்ேபசியின் உதவியால் வீட்டிற்ேக ெபாருள் வந்து 
ேசரும்படியாக ெபாருட்கைள ெபறுகின்றனர். 

1. அேமசான் 

2. ஃபிலிப் காட் 

3. மீேசா 
ேபான்ற பல வணிக நிறுவனங்கள் இைணயத்தின் உதவியுடன் 

ெசயல்படுகின்றன. அவற்றினால் தவிர்க்க முடியா சூழலிலும் மக்கள் 

ெபாருட்கைள வாங்கி பயன்ெபறுகின்றனர். 
பணப்பரிமாற்றம் சார் ெதாழில்நுட்பம் 

பண்ைடய காலங்களில் மக்களிடத்தில் பண்டமாற்று முைற மட்டுேம 
இருந்து வந்தது. தன்னிடம் உள்ள ெபாருைள ெகாடுத்து தனக்கு ேதைவயான 
ெபாருைளப்  ெபற்றுக்ெகாள்ளுதேல பண்டமாற்று  

முைறயாகும். இதைன, 

 ”பாெலாடு வந்து கூெழாடு ெபயரும் 

  யாருைட இைடயன்”3                 - குறுந் (221-3-4), குறுந்ெதாைக 

மூலமும் உைரயும், இராமரத்தினம் 

குறுந்ெதாைக பாடலானது பண்டமாற்று முைறைய விளக்குகிறது. 
பின்னாட்களில் பண்டமாற்று முைறயானது பணப்பரிமாற்றம் முைறயாக 
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உருெவடுத்தது. பணத்ேதைவகள் ஏற்படும் ேபாது மக்கள் வங்கிக்கு ெசன்று 

காத்திருந்து மனஉைளச்சலுக்கு ஆட்பட்டு பணத்ைத ெபறும் நிைல உள்ளது. 
இவற்றிலிருந்து விடுபட அவரவர் சூழலுக்ேகற்ப பணப்பரிவர்த்தைனகைள 
பல ெசயலிகள் மூலம் ெசய்கின்றனர். 

1. ஜிேப 

2. ேபான்ேப 

3. ஐ ெமாைபல் ேப 

4. ேப.டி.எம்  
இச்ெசயலிகள் மூலம் மக்கள் தங்களின் ேதைவகைள உடனுக்குடன் 

ெபறுகின்றனர். 
பாதுகாப்பு சார் ெதாழில்நுட்பம் 
 பாதுகாப்பு என்பது ெபாதுவாக முன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைக 

ஆகும். மனித வாழ்க்ைகயின் அைனத்து ெசயல்பாடுகளுக்கும் பாதுகாப்பு 

என்பது ெபரிதும் அவசியமாக கருதப்படுகிறது. ெசயல்பாட்டிேலா அல்லது 
ேவறு ெசயல்பாட்டிேலா பாதுகாப்பு ெசயல்முைறகைள பின்பற்றாவிடின் 
பின் விைழவுகைள தரக்கூடும்.  

  ”ெசருவந்த ேபாழ்திற் சிைறெசய்யா ேவந்தன் 

   ெவருவந்து ெவய்து ெகடும்”4               -  குறள் 569, 

திருக்குறள் எளிய உைர, டாக்டா ்மு.வ 
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என்ற இக்குறட்பாவானது பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்ைத 

எடுத்தியம்புகிறது. தற்காலத்தில் ஆண், ெபண் என இருபாலருக்கும் 

பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏெனனில் சமூகமானது 

பாதுகாப்பற்ற ஒரு நிைலைய ேநாக்கி ெசன்று ெகாண்டிருக்கிறது. மக்களின் 

பாதுகாப்பிற்காக அரசாங்கம் பல்ேவறு முடிவுகைள எடுக்கிறது. அவற்றில் 

ஒன்று காவலன் என்கிற ெசயலி. இைவ மக்களுக்கு ஏேதனும் பாதுபாப்பற்ற 

சூழல் ஏற்படும் ேபாது அச்ெசயலியின் துைணக்ெகாண்டு ெசயல்படலாம். 
ெதாகுப்புைர 

மனிதனும் சுற்றுச்சூழலும் ெநருங்கிய ெதாடர்புைடயைவ. மக்கள் 
தன்ைன சார்ந்த சூழலின் நிைலைய பல்ேவறு ெதாழில்நுட்ப உதவியுடன் 
எதிர்ெகாள்கின்றனர். ேபரிடர்ச்சூழலில் மாணவர்களின் சூழலுக்ேகற்ப 

பயன்படும் கல்விக்குரிய ெதாழில்நுட்பமும், குடும்பச்சூழலின் 

ெபாருளாதாரத்ைத ேமம்படுத்துவதற்காக ேமற்ெகாள்ளும் வணிக 

ெதாழில்நுட்பமும், தவிர்க்க முடியா காலச்சூழலில் ைகயறு நிைலயில் 

உடனுக்குடன் பணப்பரிவர்த்தைன ெசய்யும் ெதாழில்நுட்பமும், ெபாது 

மக்களின் நலன் கருதி இன்ைறக்கு நைடமுைறயில் உள்ள இைணய 

வழியிலான அரசுத்ேதர்வுகள் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும், ெபாது மக்களின் 

பாதுகாப்ைப ேமம்படுத்தும் வைகயில் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 



 

199 
 

ெதாழில்நுட்பமும் எனச் சூழலியல் சார்ந்த ெதாழில்நுட்பத்தின் தன்ைமைய 
காணமுடிகிறது. 
சான்ெறண் விளக்கம் 

6. திருக்குறள் எளிய உைர, டாக்டா் மு.வ 
7. பட்டினப்பாைல மூலமும் ெதளிவுைரயும், முத்து.இராம மூர்த்தி 
8. குறுந்ெதாைக மூலமும் உைரயும், இராமரத்தினம் 
9. திருக்குறள் எளிய உைர, டாக்டா் மு.வ 
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இன்ைறய கல்வியும்  இைணயப் பயன்பாடும்  

அ.தனலட்சுமி, 
தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர், 
�கிருஷ்ணசாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
ேமட்டமைல, சாத்தூர். 
மின்னஞ்சல்முகவரி – dhanalakshmia01011993@gmail.com 
 
முன்னுைர 

ஒரு நாட்டிைன உலகநாடுகளின் மத்தியில் முன்ேனற்றம் அைடந்த 

நாடாகக் காட்டுவதற்கு அடிப்பைடயாக விளங்குவது கல்வி ஆகும்.  கல்விேய 

இந்தச் சமூகத்ைத அறிவுைடயதாகவும் நாகரீகமானதாகவும் மாற்றுகிறது. 

இத்தைகய கல்வியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கைளயும் அந்த மாற்றங்களினால் 

விைளயும் நன்ைம, தீைமகைளயும் பற்றி ஆய்வேத இக்கட்டுைரயின் 

ேநாக்கமாகும். 

பண்ைடய கால கல்வி 

 பண்ைடய காலத்தில் மக்கள் கல்விைய மிகவும் முக்கியமானதாகக் 

கருதினர்.  ஏெனனில் கல்வி கற்றவன் நாட்ைட ஆளும் மன்னைன விடச் 

சிறப்பானவன் என்று கருதப்பட்டான்.  மன்னனுக்கு தன்நாட்ைடத் தவிர 

ேவறுநாட்டில் சிறப்பில்ைல ஆனால் கற்றவர்களுக்குச் ெசன்ற இடம் எல்லாம் 

சிறப்பு என்ற பழெமாழிக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் என்பைத 

பின்வரும் பாடலின் மூலம் அறியலாம்.  

”மன்னனும் மாசற கற்ேறானும் சீர்தூக்கின் 

மன்னனின் கற்ேறான் சிறப்புைடயன் – மன்னற்குத் 

தன்ேதச மல்லாற் சிறப்பில்ைல கற்ேறாற்குச் 
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ெசன்ற விடெமல்லாம் சிறப்பு.” (மூதுைர – 26, ஔைவயார், 

                              தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகப் பாடநூல்) 

பண்ைடயகால மக்களிடம் குருகுலக் கல்வி முைறேய வழக்கில் 

இருந்தது. இங்கு மாணவர்கள் ஏேதனும் ஒரு கைலையக் கற்பதற்கு குருவின் 

இல்லத்திற்ேகச் ெசன்று கல்வி கற்றனர். இத்தைகய கல்வி முைறயில் 

மாணவர்கள் ஆசிரியரின் அருகில் அமர்ந்து கல்வி கற்கும் சூழல் நிழவியது. 

இதன் மூலம் மாணவன் தான் கற்க விரும்பியைத நன்கு கற்றுத்ேதர்ந்தான். 

இத்தைகய கல்வி முைறயில் ஆசிரியர்களுக்கு எந்தவித சம்பளமும் 

தரவில்ைல. 

மாணவர்கள்தாங்கள்கல்விகற்பதற்காககுருவிற்குகாணிக்ைகெசலுத்தியுள்ளன

ர். 

அவ்வாறுெகாடுக்கப்படும்ெபாருள்எந்தகணக்குமின்றிெகாடுக்கேவண்டும்எ

ன்பைதயும் பின்வரும்பாடல்வழிஅறியலாம். 

 ”உற்றுழிஉதவியும், உறுெபாருள்ெகாடுத்தும், 

பிற்ைறநிைலமுனியாது, கற்றல்நன்ேற!” (புறம் – 183, அ.முருக 

சுவாமிநாதன், 

               மத்திய தமிழாய்வு நிறுவனம்.) 

என்ற பாடலின்வழி ஆசிரியருக்கு ெகாடுக்கும் ேபாது மிகுதியாக 

ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத அறியமுடிகிறது. 

நவீனகல்விமுைற 

ஐேராப்பியர்களின் வருைகயால் இந்தியாவில் நவீனகல்விமுைற 

நைடமுைறக்கு வந்தது எனலாம். அவர்கள் வாணிபம் ெசய்வதற்காகவும், 

தங்களுைடய சமயத்ைதப்பரப்புவதற்காகவும் நவீனகல்விமுைறைய 
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அறிமுகம் ெசய்துள்ளனர். இதில் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ெபாதுவான 

ஓர் இடத்தில் கூடிகல்விகற்க ஆரம்பித்தனர். இதன் மூலம் கல்வி நிறுவனங்கள் 

ேதான்றின. கல்விநிறுவனங்கள் ேதான்றிய பின்பு இன்ைறய கல்விமுைற 

நைடமுைறக்கு வந்தது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் தாங்கள் கற்கவிரும்பும் 

கல்வி முழுைமயாக கற்கவில்ைல என்ேற கூறலாம். இங்கு பல்ேவறு கைலகள் 

கற்றுத்தரப்படுகின்றது. அதன்மூலம் அவர்கள் அந்த அறிந்து ெகாள்வதற்கு 

மட்டுேம முடிகின்றது. தான் கற்றக் கல்விைய கல்வி நிறுவனத்ைத  

விட்டுெவளிேய வந்த பின்பு தான் நைடமுைறப்படுத்தி அறிந்து 

ெகாள்கின்றனர். இங்கு அனுபவக் கல்விக்கு வழியில்ைல. ஏட்குக் கல்வி 

மட்டுேம தரப்படுகின்றது. இதன்மூலம் அவன் முழுைமயாக 

கற்றுக்ெகாள்வதற்கு முன்ேப அவனுைடய கல்லூரி காலம் முடிவைடகின்றது. 

ெபாதுவான இடங்களில் கல்வி கற்பதற்கு ெசல்லும் ெபாழுது பல்ேவறு 

இனமக்களுடன் நட்புெகாண்டு அவர்களின் கலாச்சாரம், பண்பாட்ைடயும் 

அறிந்துெகாள்கிறான். பின்பு பல்ேவறு நூல்கைள கற்பதன் மூலம் சிறந்த 

அறிவுைடயவனாகவும் திகழ்கிறான். இதற்கு அடுத்தநிைலயில் கல்வியில் 

கணினி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

கணினிவழிக்கல்வி 

கணினியின் மூலமாக கல்வி கற்கும் முைற மாணவர்களிைடேய 

நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டது. கணினிக்கல்விமுைற சிறப்பானதாக கருதினர். 

மாணவர்கள் ஆசிரியர் கற்றுக்ெகாடுக்க நிைனக்கும் பாடத்ைத கணினியில் 

பதிவு ெசய்து அதன்மூலம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக்ெகாடுக்க ஆரம்பித்தனர்.  

இது மாணவர்களிைடேய கற்றலில் ஆர்வத்ைததூண்டி அவர்கைள நன்கு கற்க 

வழிவகுக்கும் என்று எண்ணி கல்வியில் கணினிைய அறிமுகப்படுத்தினர்.  
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இைணயவழிக்கல்வி 

இைணயம் (Internet) கணினிவழி கல்விக்கு அடுத்தபடியாக இதைன 

அறிமுகப்படுத்தினர். இதன் மூலம் கல்விக்கான புதிய இைணயதளங்கைள 

உருவாக்கினர். இந்த இைணயதளங்களில் ெசன்று மாணவர்கள் தங்களுக்குத் 

ேதைவயான கருத்துக்காைள தாங்கேள அறிந்து ெகாண்டனர். இதன் மூலம் ஓர் 

இடத்தில் இருந்ேத பல்ேவறு கருத்துக்கைள mwpe;Jெகாண்டனர். கணினி 

பயன்படுத்தி இைணயதளத்தில் ெசன்று ேதடுெபாறி மூலமாக ேதடி 

கற்றுக்ெகாண்டதற்குமாறாக ைகேபசி மூலம் Online வகுப்பு என்னும் Digtal 

கல்வி முைறைய நைடமுைறப்படுத்தினர். மாணவர்கள் பள்ளி ெசல்ல 

முடியாத காலங்களில் இந்த இைணயதள கல்விமுைற பயன் தருகிறது. இதன் 

மூலம் ஒரு மாணவன் தான் இருந்த இடத்திலிருந்ேத கல்வி கற்கும் சூழல் 

உருவாகியது.  

இைணயவழிக் கல்வியின் நன்ைமகள் 

மாணவர்கள் ெவளிநாடுகளுக்கு ெசன்று படிக்க ேவண்டும் என்ற நிைல 

மாறி தற்ேபாது அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்ேத பல ெவளிநாட்டுப் 

பல்கைலக்கழகங்களில்  கல்வி கற்க முடியும்.மாணவர்கள் பள்ளி 

பாடங்களுடன் இைணந்து அவர்களுக்கு விருப்பமான பல்ேவறு துைறகைளப் 

பற்றி அறிந்து ெகாண்டு படிப்பதற்கும் ஏதுவாக உள்ளது. 

இது மாணவர்களுக்கு ஒருசில ேவைளகைள எளிைமயாக்குகிறது. 

அதவாது மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு ெசன்றுவரக்கூடிய ேநரத்ைதயும், 

பயணச்ெசலைவயும்  குைறக்கிறது. இயற்ைகப் ேபாரிடர் காலங்களிலும் 

மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்காமல் இருக்க இைணயவழிக்  கல்வி 

உதவுகின்றது. 
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இைணயவழிக் கல்வியின் தீைமகள் 

பள்ளிக்குச் ெசன்று கல்வி கற்கும் ெபாழுது மாணவர்கள் தன் அருகில் 

இருக்கும் சகமாணவர்களுடன்  நட்புெகாள்ளும் நிைல இருக்கும். இந்த நட்பு 

ெகாள்ளும் முைற குைறகின்றது. இதன் மூலம் சமூகத்தில் எவ்வாறு 

நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்பைத அறியமுடியாத நிைல அவர்களிடம் 

உருவாகிறது. 

மாணவர்களிடம் விட்டுெகாடுக்கும் திறன் குைறகின்றது. கவனச்சிதறல் 

அதிகமாகின்றது. அவர்கள் ஆசிரியர் நடத்தும் ெபாழுது வகுப்பிைன 

கவனிக்கின்றார்களா என்பைத அறியமுடியாத நிைல உள்ளது.ேநரடிவகுப்பு 

முைறயில் ஆசிரியர் நடத்தும் ெபாழுது புரியவில்ைல என்றால் மாணவர்கள் 

ஆசிரியர்களிடம் தனியாகச் ெசன்று தங்களுைடய சந்ேதகங்கைள ேகட்டுத் 

ெதரிந்துெகாள்கின்றனர். ஆனால் இைணய வழிவகுப்பைறயில் அவ்வாறன 

நிைலயில்ைல.ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இைடேய ஒரு 

இைடெவளி காணப்படுகின்றது. 

மாணவர்கள் அதிகேநரம் இைணயதளத்ைதப் பயன்படுத்துவதால் 

அவர்களின் சிந்தைனத்திறன் குைறகின்றது. மற்றவர்கள் ஏேதனும் 

ேகள்விேகட்டால் சிந்தித்து பதில் கூறாமல் இைணயத்ைதப் பார்த்து பதில் 

கூறுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்களின் சிந்திக்கும் ஆற்றல் 

குைறகின்றது.அதிகேநரம் இைணயத்தில் ெசலவிடுவதால் மாணவர்கள் 

சிறுவயதிேலேய தவறான வழிக்குச் ெசன்று விடுகின்றனர். இந்த 

இைணயவழிக் கல்வி மாணவர்களுக்கு உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் 

அதிக பாதிப்பிைன ஏற்படுத்துகின்றது. 

முடிவுைர 
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 கல்வியில் கலந்ேதாறும் ஒரு சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து 

ெகாண்டுள்ளன. குருகுலக் கல்வியில் மாணவர்கள் ஆசிரியரின் அருகில் 

அமர்ந்து கல்வி கற்றனர். பின்பு ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ெபாதுவான 

ஓர் இடத்தில் கூடி கல்வி கற்றனர். ஆனால் இப்ெபாழுது ஆசிரியர்களும் 

மாணவர்களும் ெவவ்ேவறு இடங்களில் கல்வி கற்கும் சூழல் உறுவாகி 

உள்ளது. 

துைணநூற்கள் 

1. புறநானூறு மூலமும் உைரயும்   - அ.முருக சுவாமிநாதன்மத்திய தமிழாய்வு நிறுவனம். 
2. மூதுைர  ஔைவயார்தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகப் பாடநூல் 
3. இருபத்ேதாராம் நூற்றாண்டில் மக்கள் தகவல் ெதாடர்பியல் முைனவர் இரா. மருதநாயகம்  
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கற்பித்தல் முைறயில் பல்லூடகப் பயன்பாடு  

முைனவர் சி.ேதவி 
உதவிப்ேபராசிரியர் 
திஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராசரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி 
devi-tam@sfrcollege.edu.in  
 

கல்விேய மனிதப்பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் 

அடிப்பைடயாக அைமகிறது.  கல்வி என்பது உலைக மாற்றும் மகத்தான 

ஆற்றல் ெபற்ற ஆயுதம் என்ற கூற்றிைன ெமய்ப்பிக்கும் வைகயில் இன்ைறய 

கல்வி முைற அைமந்துள்ளது. ”கல்வி கைரயில கற்பவர் நாள் சில” 

(நாலடியார். புலியூர்க்ேகசிகன்(உ.ஆ) பா. எ. 135,ப.எ.76) எனும் தன்ைமயில் 

ஆசிரியர்களும் தினமும் கற்றுக்ெகாள்ள அேநக தகவல்கள் இன்று உலகில் 

ேதான்றிவிட்டன.காலஓட்டத்திற்கு ஏற்ப ஆசிரியர்களும் புதிது புதிதாக கற்று 

பின் கற்பிக்க ேவண்டிய கடைம உைடயவர்களாக உள்ளனர். எனேவ தான் 

அறிேவ ெதய்வம் என்ற நம்பிக்ைகயுள்ள  பாரதி, 

“ கல்லினுக்குள் அறிெவாளி காணுங்கால் 

  காலெவள்ளத்திேல நிைல காணுங்கால் 

  புல்லினில்  வயிரப்பைட காணுங்கால் 

  பூதலத்தில் பராசக்தி ேதான்றுேம” ( பாரதியார் கவிைதகள் – 

பராசக்தி.பா.எ. 28 ப.எ.128)என்று பாடியுள்ளான்.  

கற்பித்தல் 

கற்பித்தல் என்பது ெமாழி வளர்ச்சிக்கும் மானுடப் பண்பாட்டு 

வளர்ச்சிக்கும் ேபருதவி ெசய்பைவ. எனவு கற்பித்தலுக்கான பல படிநிைலகள் 
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உருவாக்கப்பட்டன. கற்பித்தலுக்கான ேநாக்கங்கைள வகுத்தல், திட்டமிடல் 

என்பது முக்கிய பணியாக பின்பற்றப்பட்டது. 

 

காலந்ேதாறும் கற்பித்தல்   

காலந்ேதாறும் கற்பித்தல் அைமப்பு முைற பல்ேவறுமாற்றங்கைள 

அைடந்து வந்திருக்கின்றது. அைவ, 

1. குருகுலக்கல்வி 

2. Black and chalk method 

3. White Board method 

4. E-Content என்று கிைளபரப்பி வளர்ந்து வருகின்றது. 

கற்பித்தல் முைறகள் 

ஆசிரியர் ைமயக் கற்பித்தல், மாணவர் ைமயக் கற்பித்தல், விவாதித்துக் 

கற்றல், 

அண்ைமக்காலக் கற்பித்தல் என்று பலமுைறகள் கற்பித்தலில் 

பின்பற்றப்படுகின்றன.  

அண்ைமக்காலக் கற்பித்தல் சிறப்பாக நைடெபற சில நுட்பங்கள் உற்ற 

துைணயாக இருக்கின்றன. அைவ கற்பித்தல் வளங்கள் 

என்றைழக்கப்படுகின்றன. 

கற்பித்தல் வளங்கள் 

அறிவியல் மட்டுமல்லாது கணினி வளர்ச்சி காரணமாக இற்ைறக்கால 

கற்பித்தல் என்பது பல்ேவறு மாற்றங்கைளப்ெபற்றுள்ளது. அதன் 

வடிவங்களான, 

அச்ெசழுத்து வளங்கள் 
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ஒலிசார்வளங்கள் 

தகவல் ெதாடர்பு வளங்கள்   

இ. கற்றல் என்று கற்பித்தல் வளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

” Tell me and  I forget 

  Teach me and I remember 

  InvolvemeandIlearn” 

(https://www.brainyquote.com/quotes/benjamin_franklin_383997 -Penjamin Franklin) 

 எனேவ கல்வியின் அைனத்து ெசயல்பாடுகளும் கணினிவழிேய 

நைடெபறும் நிைல இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. கற்பித்தல் என்பது குரல்வழி, 

காட்சிவழி, தகவல்ெதாகுப்பு(அச்சு) என்று அைமகின்றது.  

1. ஒரு வழித்தகவல் அளிப்புக்கருவிகளான ஒலிப்ேபைழகள் மற்றும் இரு வழித்தகவல் 

அளிப்புக்கருவிகளான ெதாைலேபசி மற்றும் ஆடிேயா கான்பிரன்சிங் ேபான்றைவ 

குரல்  வழி கற்றல் உபகரணங்கள் ஆகும். 

2. வைரபடங்கள். நழுவங்கள். ஒளிப்ேபைழகள்.வீடிேயா கான்பிரன்சிங் ேபான்றைவ 

காட்சி வழியில் அைமந்த  கற்றல் உபகரணங்கள் ஆகும். 

3. மின்னணுக்கருவி-கணிப்ெபாறி வழியாக கற்பிக்கும் தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.  

4. பாடங்கள் அச்சு வடிவில் புத்தகங்களாக வழங்கப்படுகின்றன. 

இ.கற்றல் 

இ-கற்றல் என்பது மின்னியல் சாதனங்கள் வழியாக கற்றல் ஆகும். 

இவ்வழிக்கற்றலினால் ெசலவு குைறவு. எவ்விடத்திலும். எந்ேநரத்திலும் 

கற்றல் என்பைத  இ.கற்றல்  சாத்தியமாக்கியுள்ளது. ேதைவயான ெசய்திகள் 

வழங்குதல். பயிற்சி வழங்குதல். கூடுதலாக அறிஞர்களின் ஆேலாசைன 

கிைடக்க ஆவண ெசய்தல் அைனத்தும் இ.கற்றலில் கிைடக்கும் 

சிறப்பம்சங்கள் ஆகும. 
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அச்ெசழுத்து வளங்கள் 

அச்சில் நூல்கள் பதிப்பிக்கப்பட்ட பிறகு  கல்வித்துைறயில் ஒரு 

மாெபரும் புரட்சி ஏற்பட்டது எனலாம். மாணவர்கள் பயிலும் 

பாடப்புத்தகங்கள் தவிர நாளிதழ்கள், ஆய்விதழ்கள், கைலக்களஞ்சியங்கள் 

ேபான்ற அச்சுவளங்கள் ெபரும் அறிவுச்சுரங்கமாகத் திகழ்கின்றன எனலாம். 

ஒலிசார் வளங்கள் 

சுைவமிக்க நிகழ்ச்சிகைள மக்கள் ேகட்டு இன்புறும் அேத ேவைளயில், 

மாணாக்கர்கள் கல்வி ெதாடர்பான சிந்தைனகைளக் ேகட்டுப் பயன்ெபறும் 

வைகயிலும் வாெனாலி ெசயல்படுகிறது. வாெனாலியில் அறிவியல், 

இலக்கியம் , 

வரலாறு ேபான்ற பல ெசய்திகைள விளக்கமாக எடுத்துச்ெசால்லும் பாட 

முைறகள் மட்டுமல்லாது. அவற்ைற புரியச்ெசய்வதற்கு துைணயாக இருக்கும் 

கைதகள் மற்றும் சம்பவங்கள் மூலம் விளக்குதல் என்ற முைறயும் ஒலிசார் 

வளமாகிய வாெனாலியில் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது.  

ஒளிசார் வளங்கள் 

கல்வி ெதாைலக்காட்சி மூலம் கல்விசார் ஒளிபரப்புகள் 

ெவளியாகின்றன.1986 இல் இன்சாட்  ெசயற்ைகக்ேகாள் இந்திய அரசால் 

ஏவப்பட்டு டில்லியில் அைமக்கப்பட்டுள்ள மத்திய கல்வி நுட்பவியல் கழகம் 

மூலம் துவங்கப்பட்டது.   INSAT என்பது  கல்விச் ேசைவக்ெகன்ேற 

இந்தியாவில் முதன் முைறயாக ஏவப்பட்ட ெசயற்ைகக்ேகாள் ஆகும். இதன் 

முக்கிய  ேநாக்கம் கிராமப்புற மாணவர்களும் உயர்தர கல்வி ெபறுதேல 

ஆகும். இஸ்ேரா இருவழி இைடவிைனபுரியும் ெதாழில்நுட்பத்ைத, 

கல்விநிறுவனங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கிவருகிறது.  
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பல்கைலக்கழக மான்யக்குழு தயாரித்தளிக்கும் நிகழ்ச்சிகளும் NCERT 

நிகழ்ச்சிகளும் இன்சாட் IB ெசயற்ைகக்ேகாளின் மூலம் நைடெபறுகின்றன.  

ெசன்ைனப் ெபாதிைகத் தூர்தர்ஸன் ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சியான 

“காண்ேபாம் கற்ேபாம்“ என்பதும்   UGC  இன் நாடு முழுவதும் பரந்த 

வகுப்பைற முைறயாக உள்ளது. திறன்மிகு ஆசிரியர் ஒருவரின் கற்பித்தைல 

பரவலாக  அைனத்து மாணாக்கர்களும் ெபறும் வாய்ப்புகிட்டும். இது 

மாணாக்கர்களின் தனிப்புரிதலுக்கும், கூடுதல் ெசயல்பாட்டிற்கும் உற்ற 

துைணபுரிகின்றது. 

பல்லூடகம் 

பல்லூடகம், கணினி  சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமாகும். ஒலி, ஒளி, அைசவு, 

அட்டவைண முதலிய பல்ேவறு ஊடகங்கைள இைணத்துப் பயன்படுத்துவது 

பல்லூடகம் ஆகும். பல்லூடகம் என்பது பனுவல், புைகப்படம், 

திைரப்படங்கள், அைசயும் படங்கள் என்பனவற்ேறாடு ஒலிைய இைணத்துக் 

கற்பித்தல் முைறையச் சுட்டுவதாகும்.பல்லூடகத்தில் 

இைடவிைனெவண்ெமன்பலைகப் பயன்பாடு முக்கிய இடம் ெபறுகிறது.  

கற்றல் ெசயலிகள் 

2020 ஆம் ஆண்டு 5.00.000 கற்றல் ெசயலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. மாணாக்கர் ெசயலிகள் 

2. ஆசிரியர் ெசயலிகள்  

3. ெபற்ேறார் ெசயலிகள் என்று ெசயலிகள் மாணாக்கர்களி்ன் கற்றல் திறைன 

வளர்த்ெதடுக்க, கற்பனா சக்தி நிரம்பியவர்களாக, திறன்மிகு  மாணவர்களாக மாற்ற 

ேபருதவியாக உள்ளன. 
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4. ேதசிய மின்னூலகங்கள்  மாணாக்கர்களின் கற்றல் ேவட்ைகைய பூர்த்தி ெசய்யும் 

வைகயில்  இந்திய அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்நூலகத்தில் மாணவர்கள் 

பயன்ெபறும் வைகயில் 4.6 ேகாடி நூல்கள் இங்குள்ளன.  

ெதாகுப்புைர 

கற்பித்தல் முைறயில் பல்லூடகப் பயன்பாடு  என்பது மாணவர்களின் 

கற்றல் ஆர்வத்ைதப் ெபாருத்து அவர்களது திறைன    ேமலும் வளர்க்க 

உறுதுைணயாகின்றது. திறன்மிகு ஆசிரியர்களது அறிவுத்திறைன அைனத்து 

தரப்பு மாணாக்கர்களும் பயன்படுத்தும் பயன்கிட்டுகிறது. மாணாக்கர்கள் 

எந்ேநரத்திலும் எவ்விடத்திலும் கற்க முடியும்.வசதி வாய்ப்புகள் குைறவாக 

கிட்டும் கிராமப்புற மாணாக்கர்களும் அைனத்து துைறயிலும் ெவற்றிெபறும் 

அளவு அறிவு ெபறுகின்றனர்.இனிவரும் காலம் இைணயகல்வி காலம் 

என்பது வலுவைடயும் வைகயில் இன்ைறய பல்லூடகப் பயன்பாடு 

அைமந்துள்ளது. 
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தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான கணினி வளங்கள்  
திருமதி ச.சுதா 

தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியா் 
� கிருஷ்ணசாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
ேமட்டமைல, சாத்தூா். 
sudha15mt09@gmail.com  
 

கணினி மனித வாழ்ைகயில் இருந்து பிரிக்க முடியாத ெபாருளாக 

மாறிவிட்டது. ைகெயழுத்து பிரதிகள் என்ற நிைல மாறி அைனத்து 

துைறகளிலும் எல்லா ெசயல்பாடுகளுக்கும் கணினி இன்றிைமயாததாக 

பயன்பட்டு வருகின்றது. இைணயத்தின் ெசயல்பாடுகள் அைனத்திற்கும் 

கணினி ஆதாரமாக இருக்கின்றது. அவ்வைகயில் தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான 

கணினி வளங்கள் குறித்து ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர அைமகின்றது. 

மின் தமிழ் அறிமுகம்  

கணினியின் ெசயல்பாடுகள் அைனத்தும் ஆரம்ப காலத்தில் 

ஆங்கிலத்தில் மட்டுேம இருந்தது. படித்தவா்கைள தவிர கணினிைய 

உபேயாகிக்க முடியாத நிைல இருந்தது. ஆரம்பத்தில் கணிணியில் தமிைழ 

உள்ளீடு ெசய்வதற்கு வசதி இல்ைல. தமிழ் எழுத்துருக்களுக்கான விைசப் 

பலைககளும் இல்ைல. தமிழ் எழுத்துகளுக்கான ”ஆத்மி” என்ற 

ெமன்ெபாருள் முதலில் உருவாக்கப்பட்டது. அைத ெதாடர்ந்து 

ைமக்ேராசாப்ேவா ் ேவார்டு (Microsoftware Word) ேபான்ற பல 

ெமன்ெபாருட்களில் தமிைழப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. தற்ேபாது 

”ஒருங்குறிக் குறிேயற்றம்” (Unicode Encoting)  பல நாடுகளில் உள்ள கணினி 

நிறுவனங்களின் முயற்சியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது1. (இந்துதமிழ்.இன் – 

கணினித்தமிழ் வளர்ச்சி) 

 இவ்வாறு கணினியில் தமிழின் வளா்ச்சி படிப்படியாக உயா்ந்தது.  
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தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான வைலதளங்கள் 

தமிழ் இலக்கியங்களுக்ெகன பல வைலதளங்கள் இைணயத்தில் 

உள்ளது. இலக்கிய தரவுகளுக்கு நூல்கைள ேதடி பார்த்து படித்து குறிப்புகள் 

எடுத்த காலம் ெசன்றுவிட்டது. தற்ேபாது கணினியில் இைணயதளம் வழி 

தமிழ் ெசவ்வியல் இலக்கியங்கள் முதல் தற்கால இலக்கியங்கள் வைர 

இைணயம் வழி பார்த்து பயன் ெபற பல தமிழ் வைலதளங்கள் உள்ளது. 

சான்றாக, தமிழ் விக்கிபீடியா (Tamil wikipedia), தமிழ் விச்சுவல் (Tamil Virtual), 

பிளாக்ஸ்பாட் (Blogspot), தமிழ்சுரங்கம்.காம், தமிழ் இலக்கிய விமா்சனக் கைல 

களஞ்சியம், சிறகு.காம், இலக்கியம்.காம் என்ற பல வைலதளங்கள் உள்ளது. 

தமிழ் மின் நூலகங்கள் 

ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்த இலக்கியங்கள் அச்சுகளில் நூலாக 

ெதாகுக்கப்பட்டது. நூல்களுக்ெகன்று பல நூலங்களும் ெசயல்பட்டு 

வருகின்றது. தற்காலத்தில் கணிணியில் இைணயம் வழியாக எங்கிருந்தாலும் 

ேதைவயான நூல்கைள பார்த்து பயன்ெபறும் வைகயில் மின் நூலகங்கள் 

உள்ளது. மின் நூலகற்கள் வழி தமிழ் இலக்கியங்கைள உலெகங்கிலும் உள்ள 

தமிழா்களுக்கும், தமிழ் ஆர்வலரா்களுக்கும் பயன் உள்ளதாக அைமகின்றது. 

ேமலும் நூல்கைள ேதடி அைலயும் ேவைலயும் குைறந்துள்ளது. தமிழ் 

இலக்கியங்களுக்கான மின் நூலகங்கள், எண்ணிம மின் நூலகம் (Electronic 

Library), ெமய்நிகா ் நூலகம் (Virtual Library), தமிழிைணயம் மின் நூலகம், 

ெசன்ைன மின் நூலகம், நூலகம்.ெநட்  ேபான்ற மின் நூலகங்கள் 

இைணயத்தில் உள்ளது இைத கணினி உதவியுடன் பார்த்து பயன்ெபற 

இயலும் 

தமிழ் மின் இதழ்கள்  
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தமிழ் இலக்கியங்கைள ெபாருண்ைமகளாக ெகாண்டு எழுதப்படும் 

இலக்கிய கட்டுைரகள் புத்தமாக ெதாகுக்கப்பட்டது. கல்லூரிகள், 

பல்கைலகழங்கள் வழி கருத்தரங்கம் நடத்தபட்டு ஆய்வு ேகாைவ, கருத்தரங்க 

கட்டுைர ெதாகுப்பு என நூலாக்கப்பட்டது. தற்ேபாது கணினி உதவியுடன் 

இைணய வழியில் இருந்த இடத்தில் ஆய்வுக்கட்டுைரகைள பதிேவற்றம் 

ெசய்ய பல மின்னிதழ்கள் உள்ளது. மின்னிதழ்களில் பதிவு ெசய்யப்படும் 

கட்டுைரகள் தமிழ் மாணவா்கள், ஆய்வாளா்கள், மற்றும் உலகெமங்கிலும் 

உள்ள தமிழ் படிக்கும் ஆய்வாளாக்ளுக்கும் பயன் உள்ளதாக அைமகின்றது. 

தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான மன்னிதழ்கள், முத்துகமலம் (தமிழ் ஆய்வு இதழ்), 

வார்ப்பு, வரலாறு.காம், நிலாச்சாரல், பதிவுகள், தமிேழாவியம், ஆய்வுச்சுடா ்

(பன்னாட்டு பன்முகத்தமிழ் ஆய்விதழ்), உலகத்தமிழ் பன்னாட்டு ஆய்வு 

மின்னிதழ் (உலக தமிழ் சங்கம் மதுைர)  ேபான்ற பல மின்னிதழ்கள் உள்ளது. 

 

தமிழ் மின் ெசயலிகள் 

ெசயிலிகள் (App) தற்காலத்தில் பல துைறகளுக்கும் உதவியாக உள்ளது. 

ெசயலிகள் திறன் ேபசி வழி ெசயல்பாட்டில் இருந்தாலும், அவற்றிக்கான 

உருவாக்கமம் கணினி வழியில் தான் ெசய்யப்படுகின்றது. விைளயாட்டு, 

சினிமா, சமூக ஊடங்கள் மட்டுமல்லாது தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான பல 

ெசயலிகள் உள்ளது. சான்றாக, தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான ெசயிலிகள் சங்க 

இலக்கியம், இலக்கியம் – பதிெணன் கீழ் கணக்கு, தமிழ் இலக்கணம், தமிழ் 

களஞ்சியம், அந்தமிழ் புக்ஸ் (Andhamil Books), பாரதியார் கவிைதகள், தமிழ் 

இலக்கிய வரலாறு, தமிழ் ெமாழி வரலாறு என பல ெசயலிகள் 

ெசயல்படுகின்றது. 
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தமிழ் மின் நூல்கள்  

மின் நூலகங்கள் தவிர பல தமிழ் இலக்கிய நூல்கள்  ைகயடக்க ஆவண 

வடிவைமப்பு (PDF) வடிவில் தற்காலத்தில் கணினியில் இைணயம் வழி 

பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ”ைகயடக்க ஆவண வடிவைமப்பு என்பது 

ஆவண பரிமாற்றத்துக்காக 1993 இல் அேடாப் சிஸ்டம்ஸ் உருவாக்கிய ஒரு 

ேகாப்பு வடிவைமப்பு (File) ஆகும்”2. ( தமிழ் விக்கிப்பீடியா – ைகயடக்க 

ஆவண வடிவைமப்பு (PDF)) 

தற்காலத்தில் இைணய வழியிலான வகுப்பு என்ற நைடமுைறக்கு மின் 

நூல்கள் ேபருதவியாக இருந்தது. இைணய வழியிலான வகுப்புகள் 

நைடெபற்று ெகாண்டிருந்த சூழலில் மாணவாக்ளுக்கு பாட சம்பந்தமான பல 

நூல்கள் ைகயடக்க ஆவண வடிவைமப்பு முைறயிேலேய வழங்கப்பட்டது. 

தமிழ் மாணவாக்ள், ஆய்வாளா்கள், தமிழ் ஆராய்ச்சியாளா்கள் மற்றும் தமிழ் 

.இலக்கிய நூல்கைள கற்க விரும்பும் உலகெமங்கும் உள்ள அைனவருக்கும்  

இருந்த இடத்தில் இருந்ேத பதிவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளவும் உதவியாக 

உள்ளது. 

ெதாகுப்புைர 

தமிழும் தமிழ் இலக்கியங்களும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழைம 

வாய்ந்தது ஆகும். ெசவ்வியல் பண்புகள் ெகாண்ட தமிழ் .இலக்கியங்கள் 

கணினி வளங்களினாலும் உச்சத்ைத அைடந்துள்ளது. கணினி என்றாேல 

ஆங்கிலம் என்ற நிைலமாறி தமிழ் ெமாழிக்கும் உரியதாக தற்காலத்தில் 

உயா்ந்துள்ளது. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான கணினி வளங்களாக  மின் தமிழ் 

அறிமுகம், தமிழ் இலக்கியங்களுக்கான வைலதளங்கள், தமிழ் மின் 

நூலகங்கள், தமிழ் மின் இதழ்கள், தமிழ் மின் ெசயலிகள், தமிழ் மின் நூல்கள், 
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இவற்றின் வழியிலும் பயன்ெபறும் வைகயில் உள்ளது. என்பதைன 

புலப்படுத்துவாக இக்கட்டுைர அைமந்துள்ளது. 

சான்ெறண் விளக்கம் 

1. இந்துதமிழ்.இன் – கணினித்தமிழ் வளர்ச்சி  
2. தமிழ் விக்கிப்பீடியா – ைகயடக்க ஆவண வடிவைமப்பு (PDF) 
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பன்முகத் துைறயும் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியும்  
திருமதி.க.அருணா ேதவி 
தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர் 
� கிருஷ்ணசாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி  
ேமட்டமைல - சாத்தூா்  

 

ெதாழில்நுட்பம் என்பது ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள உற்பத்தி 

ெசய்ய பயன்படும் அறிவியல் நுட்பங்களின் ெதாகுப்பு ஆகும். ஆதிகாலத்தில் 

மனிதர்கள் அைனவரும் தன்னுைடய உணவு ேதைவக்காகவும் ெபாருளாதார 

முன்ேனற்றத்திற்காகவும் ெதாழில் ெசய்ய ஆரம்பித்துள்ளார்கள். 

அத்ெதாழிலிைன ெசய்ய கருவிகள் ேதைவப்பட்டன. அைனத்து 

துைறகளிலும் ெதாழில்நுட்பம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. விவசாயம், கல்வி, 

மருத்துவம், வணிகம், ேபாக்குவரத்து ேபான்ற அைனத்து துைறகளிலும் 

ெதாழில்நுட்பம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. விவசாயத்திற்கு ேதைவப்படும் 

அைனத்து ெதாழில்களுக்கும் கருவிகள் வந்துள்ளன. கல்வி மனிதன் 

இைணயதளம் வழியாக தான் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கல்வி பயிலும் 

அளவிற்கு ெதாழில்நுட்பம் முன்ேனற்றம் அைடந்துள்ளது. மருத்துவம் 

துைறயிலும் பல்ேவறு கருவிகள் மற்றும் மருந்துகள் அைனத்து வைகயான 

ேநாய்களுக்கும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ேபாக்குவரத்து துைறகளிலும் 

தைரவழி, கடல்வழி, வான்வழி ேபான்ற பாைதகளின் வழியாக இயங்கும் 

அளவிற்கு ேபாக்குவரத்து துைற வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இதைன பற்றி ெதரிந்து 

ெகாள்ளும் ஆய்வாக இக்கட்டுைர அைமய உள்ளது. 

விவசாயம் 

மனிதன் விவசாயம் ெசய்ய ெதாடங்கிய காலத்திலிருந்து பல்ேவறு 

வைகயான கருவிகைள பயன்படுத்தி வந்துள்ளான். ேவளாண்ைமக்காக 
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மண்ெவட்டி.  ஏர்,  கத்தி(அரிவாள்), ேகாடாரி, உழவு இயந்திரம்,  துலா, 

கடப்பாைர ேபான்ற கருவிகைள பயன்படுத்தியுள்ளனர். ேவளாண்ைம - ேவள் 

+ ஆண்ைம , ேவள் - மண், ஆண்ைம - ஆளுதல் (மண்ைண ஆளுதல்) 

என்பதாகும். 

உழவர்கள் பண்ைட காலத்தில் உழவிற்காக பயன்படுத்திய கருவிகள் 

இயற்ைக கலப்ைப, சட்டிக்கலப்ைப, சட்டிபப்பலுகுகள், சுழல்கலப்ைப 

ேபான்ற ெபரும்பாலானவற்ைற விவசாயிகள் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். 

நாற்றுநடுவதற்கு, கைள எடுப்பதற்கு, பயிர்; வைககைள விைதக்க 

ேகானாவீடர் மற்றும் இயந்திர கைளெயடுப்பைன பயன்படுத்துகிறார்கள். 

மினி டிராக்டர் என்னும் இயந்திரம் கைளெயடுக்கவும், மண் அைணக்கவும், 

பருத்தி, மரவள்ளி ேபான்ற பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். ‘ஜப்பான் 

நாட்டில் யான்மார் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த இயந்திரம் 

ஆறுவரிைச மற்றும் எட்டுவரிைச அைமத்து உழவரின் ேதைவக்காகவும் 

பயன்படுத்துகின்றனர்’1; என்பைத அறிய முடிகின்றது. (உ.வ.ேவ.ப.13, 

உழவரின் வளரும் ேவளாண்ைம – ெஹ.பிலிப் – பக்கம்.13) 

இதன்மூலம் விவசாயத்திற்க்காக பல்ேவறு கருவிகள் வந்துள்ளைதயும் 

மனிதர்களின் ேவைல  பளு குைறந்துள்ளைதயும் விவசாயத்துைறயின் 

முன்ேனற்றத்ைதப் பற்றி அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது. 

கல்வி 

கல்வி  என்பதற்கு ‘கல் என்பது ேவர்ச்ெசால் ஆகும். கல்வி; என்ற 

ெசால்லிற்க்கான ஆங்கிலெசால் Edcation என்பதாகும். இச்ெசால் edcatio என்ற 

இலத்தின் ெசால்லில்’2 இருந்து ெபறப்பட்டதாகும். (ta.m.wikipedia.org) 
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அரசர்கள் காலத்தில் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்காக குருவின் வீட்டில் 

ெசன்று கல்வி கற்று வந்துள்ளர்கள்.  பின்பு அவர்களுக்கு ேகாயில்கள், 

மடங்கள்  ேபான்ற இடங்களில் பாடம் கற்றுள்ளார்கள். இன்ைறய தகவல் 

ெதாடர்பின் வளர்ச்சியால் கல்வியிைன மாணவர்கள் தங்களுைடய 

வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்கும் அளவிற்கு கல்விதுைற வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 

மாணவர்களுக்கு ேதைவயான தகவல் ெதரிந்து ெகாள்ள வாெனாலி, 

ெதாைலகாட்சி, ெதாைலேபசி, இைணயதளம், கணினி பல்ேவறு மின்னணு 

ெபாருட்கள் மூலம் தகவைல அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது. 

மனிதன் முந்ைதய காலத்தில் ஒரு தகவைல ெதரிந்து ெகாள்ள நூலகம் 

நூலகமாக ெசன்ற காலம் ேபாய் இன்ைறய வளர்ச்சியால் அவர்கள் இருக்கும் 

இடத்தில் இருந்து தகவைல ெதரிந்து ெகாள்ளும் அளவிற்கு கல்வி துைற 

வளர்ச்சி கண்டுள்ளைத அறியமுடிகின்றது. 

மருத்துவம் 

மருத்துவத்துைற என்பது மற்ற  துைறகைளப்ேபான்று வளா்ச்சி 

கண்டுள்ளது. ‘மருத்துவம் என்பது ேநாய்கைளக் குணப்படுத்துவதற்கான 

கைலயும் அறிவியலும் ஆகும். இதைன ேநாய் கண்டுபிடிக்கவும், அைவ 

வராமல் தடுக்கவும் உதவும் அறிவியல் அல்லது ெசயல்பாடு ஆகும். 

இவ்வைகயான ெசயல்பாடுகள் மூலம் மனிதா;களின் உடல்நலத்ைதப் 

ேபணுதல், மீள்வித்தல் ஆகியவற்றிற்க்காக உருவாக்கப்பட்ட பல்ேவறு 

உடல்நலம் ேபணற்ெசயல்முைறகள்’3 உள்ளடக்கும். (ta.m.wikipedia.org) 

மருத்துவம் நம்முன்ேனார்கள் காலத்தில் மருத்துவச்சி ெகாண்டு 

ேநாய்க்கு ைகைவத்தியம் மற்றும் ெபண்களுக்கு பிரசவம் 

பார்த்தார்கள்.இன்ைறய ெதாழில்நுட்ப வளா்ச்சியால் மருத்துவத்துைற 
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வளா்ச்சி கண்டுள்ளது. கற்பிணி ெபண்களுக்கு பிரசவம் பார்க்கவும், 

புற்றுேநாய், காசேநாய், மாரைடப்பு, இருதயேநாய், கண்பார்ைவ குைறபாடு, 

அறுைவசிகிச்ைச, முடிவளருதல் ேபான்ற அைனத்து ேநாய்களுக்கும் 

இயந்திரங்களும், மருத்துவப் ெபாருட்களும் அறிவியலாளா்களால் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளைத அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது. 

வாணிபம் 

வணிகம் அல்லது வா்த்தகம் என்◌ாது மனிதனது ேதைவகைளயும், 

விருப்பக்கங்கைளயும் நிைறேவற்றும் இலாப ேநாக்குைடய அல்லது இலாப 

ேநாக்க ஒரு ெபாருளாதாரச் ெசயற்பாடு ஆகும்.  

ஒரு ெபாருைளேயா ேசைவேயா பஒணத்திற்கு விற்பைன ெசய்வது 

எணிகம் ஆகும். இவ்வணிகத்ைத வணிக வளாகம், கடல் வணிகம், தைடயிலா 

வணிகம், மரபு வணிகம், சில்லைர வணிகம், உலக வணிகம், உள்நாட்டு 

வணிகம், ெவளிநாட்டு வணிகம் என்று பல்ேவறு முைறகளில் 

அைமந்துள்ளன. “சில்லைற வணிகம் என்பது உற்பத்தியாளா்களிடமிருந்து 

ெபாருட்கைள ெமாத்த வியாபாரிகள் ெபாருட்கைள ெபறுகின்றனா். ெமாத்த 

வியாபாரிகளிடமிருந்து சில்லைற வியாபாரிகள் அந்த ெபாருட்கைள 

ெபறுகின்றனா். நுகா்ேவாா்கள் தத்தம் ேதைவேகற்ப ெபாருட்கள் சில்லைற 

வியாபாரிகளிடமிருந்து வாங்கி ெகாள்கின்றார்கள்“4 (ta.m.wikipedia.org) 

என்பைத அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது. 

வணிகத்துைறயில் நாம் ேநரடியாக ெசன்று ெபாருட்கைள வாங்கி 

வந்துள்ேளாம். இன்ைறய வணிகத்தின் வளா்ச்சியால் மனிதன் தான் இருக்கும் 

இடத்தில் இருந்து ெகாண்டு தனக்கு ேதைவயான ெபாருட்கைள வாங்கும் 
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அளவிற்கு வணிகத்துைற வளா்ச்சி அைடந்துள்ளைத அறிய ெகாள்ள 

முடிகின்றது. 

ேபாக்குவரத்து 

முந்ைதய காலங்களில் ஒருவா் மற்ெறாருவருக்கு ஒரு தகவைல 

ெசால்லேவண்டுமானால் அவா் யாரிடம்தகவைல ெதரிவிக்க ேவண்டுேமா 

அவைர ேதடி அந்த இடத்திற்கு கால்நைடயாக ெசன்று ெசால்லுவர்கள். 

அடுத்த கட்டமாக ேதா், குதிைர, கழுைத, மாடு ேபான்ற வண்டிகள் மனிதனின் 

அறிவு வளா்ச்சியால் ேதான்றியுள்ளன. 

“ேமாட்டார் வாகனங்கள் ைசக்கிள்கள், ேபருந்துகள், ெதாடர் வண்டிகள், 

லாரிகள், விமானங்கள், உலங்கு வானூர்திகள், கப்பல்கள், விண்ெவளி 

ஊர்திகள் உள்ளிட்டைவ அறிவியல் வளர்ச்சியால் கண்டுபிடித்து மக்கள் 

பயன்படுத்தியுள்ளார்கள்“5 (ta.m.wikipedia.org)    என்பைத அறிந்து ெகாள்ள 

முடிகின்றது..  

இன்ைறய அறிவியல் வளா்ச்சியால் மனிதன் மின்சார வழியாக இயங்கும் 

வாகனங்கைள பயன்படுத்தும் அளவிற்கு ேபாக்குவரத்துத்துைற வளா்ச்சி 

கண்டுள்ளது. 

ெதாழிநுட்ப தீைமகள் 

ெதாழில்நுட்பம் அைனத்து துைறகளிலும் ெவற்றி கண்டிருந்தாலும் 

அைவ அைனத்தும் நமக்கு நன்ைம என்று கூறிவிட முடியாது. இதனால் மக்கள் 

விவசாயத்தில் ெவைல பார்க்கமுடியாமல் ேபாகிறது. இைணயதளம் எந்த 

அளவிற்கு மனிதனுக்கு நன்ைம தருகிறேதா அேத அளவிற்கு தீைமயும் 

தருகிறது. ெதாழிலுக்காக பல்ேவறு இயந்திரங்கைள பயன்படுத்துவதள் 
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மூலம் நிலத்தடிநீா், நிலம் , மக்களுக்கு பல்ேவறு விதமான ேநாய்கள் 

உருவாகிறது என்பைத அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது. 

ெதாகுப்புைர 

ெதாழில்நுட்பம் என்பது ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகைள உற்பத்தி 

ெசய்ய பயன்படும் அறிவியல்நுட்பம் ஆகும். இத்ெதாழில்நுட்பமானது 

அைனத்து துைறகளிலும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.விவசாயத்துைறயில் 

மனிதா்கைள விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்திய காலம் ெசன்று இன்ைறய 

ெதாழில்நுட்பத்தால் இயந்திரங்கைள விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் 

அளவிற்கு வளா்ந்துள்ளது. கல்விைய மனிதன்தான் இருக்கும் இடத்தில் 

இருந்து பயிலும் அளவிற்கு இைணயதளத்தில் கல்விமுைற முன்ேனற்றம் 

கண்டுள்ளது. மருத்துவம் ைகைவத்தியம் பார்த்த காலம்ேபாய் இன்ைறய 

மருத்துவம் இயந்திரங்களும் மருந்துப் ெபாருட்களும் அைனத்து விதமான 

ேநாய்களுக்கும் தீர்க்கும் அளவிற்கு மருத்துவத்துைற முன்ேனற்றம் 

கண்டுள்ளது. வாணிபம் ேநரடியாக ெசன்று ெபாருட்கைள வாங்கிய காலம் 

ெசன்று அவா்களின்வீட்டிற்கு வந்து ெபாருட்கைள தரும் அளவிற்கு வளர்ச்சி 

அைடந்துள்ளது.மனிதன் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்ெனாரு இடத்திற்கு 

ெசல்ல கால்நைடயாக ெசன்ற காலம் ெசன்று இன்ைறய அறிவியல் 

வளர்ச்சியால் மின்சாரத்தின் வழியாக வாகனங்கைள இயக்கும் அளவிற்கு 

ெதாழில்நுட்பம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 

சான்ெறண் விளக்கம் 

1. .உழவரின் வளரும் ேவளாண்ைம – ெஹ.பிலிப் – பக்கம்.13 
2. . ta.m.wikipedia.org 
3. .ta.m.w;kipedia.org 
4. .ta.m.wikipedia.org 
5. .ta.m.wikipedia.org  
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இலக்கியம் வளர்க்க 'பிரதிலிபி' தளம் வழங்கும் வாய்ப்புகளும் 

வழிமுைறகளும்  

முைனவர் ப மங்ைகயற்கரசி,  
ஆய்வு ெநறியாளர் 
துைறத்தைலவர்,ெமாழியியல் துைற, 
தஞ்ைச தமிழ்ப்பல்கைலக்கழகம். 
 
கி. ராஜ்குமார், 
பகுதிேநர முைனவர் பட்ட ஆய்வாளர், 
ெமாழியியல் துைற, 
தஞ்ைச தமிழ்ப்பல்கைலக்கழகம், 
kumar1990svg@gmail.com  
 

 

ஆய்வுச்சுருக்கம்: 

பிரதிலிபி(Pratilipi) தளம் புதிய பைடப்பாளர்கைளயும் வாசகர்கைளயும் அறிமுகப்படுத்தி இைணக்கின்றது. 

இது புதிய எழுத்தாளர்கள் ெதாடர்கைத எழுதும் முைறகைளயும் புதிய வைரைவ எழுதிப் பதிவிடுதைலயும் ெசய்ய 

உதவி புரிகின்றது. ேமலும் விழுதுகள்- எழுத்தாளர்களுடனான ேநர்காணல்களின் காெணாளி ெதாடர்கைளயும், 

வாசகர் ேதர்வு ெசய்யும் எழுத்தாளர்களின் பைடப்புகைளயும், எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ேபாட்டிகள் 

வாசிப்பாளர்கைள ஊக்குவிக்க எடுத்துக்ெகாள்ளும் முயற்சிகள் ஆகியன அளப்பரியது. ேமலும் எழுத்தாளர்கள் 

பதிப்பித்தப் பைடப்புகள், புதிய பின் ெதாடர்பாளர்கள்(New Followers) புதிய மதிப்பீடுகள் ,புதிய விமர்சனங்கள் , 

எழுத்தாளர்களுடன் வாசிப்பாளர்கள் ெதாடர்புெகாண்டு தங்கள் கருத்துக்கைளப் பகிர்ந்து ெகாள்ள வழங்கப்படும் 

வாய்ப்புகள் பற்றி இக்கட்டுைர ஆராய்கிறது.  வாசகர்களால்  படிக்கப்பட்ட பைடப்புகைளத் தங்கள் நூலகத்தில் 

ேசகரித்து ைவக்கவும், நீக்கவும் பிரதிலிபி தளத்தில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றன. ேமலும் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்ட 

எழுத்தாளர்களின் பைடப்புகள் பார்ைவயாளர்களின் எண்ணிக்ைக, பைடப்புகளின் வைககளான நாவல்கள், 

கவிைதகள், ெபண்ைம ேபாற்றுேவாம், குழந்ைத இலக்கியம், குடும்பக் கவிைதகள், கட்டுைரகள், வாழ்க்ைக 

கவிைதகள் ேபான்ற இன்னும் பலவற்ைறப் பற்றியும் வாசகர்கைள தக்கைவக்க பிரதிலிபி தளம் ெசய்யும் 

முயற்சிகைளயும் வாசகர்கள் அத்தளத்திற்கு வழங்கும் ஆதரைவயும் ஆய்வு ெசய்வைத இக்கட்டுைர ேநாக்கமாகக் 

ெகாள்கிறது. 

முன்னுைர 
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பைடப்பு என்பது ேமம்பட்ட மனித சமூகத்தின் அடிப்பைடக் கூறு. அது 

எழுத்துவழி பைடப்பாகவும் அல்லது எழுதாக் கிளவி என்று ெசால்லக்கூடிய 

ேபச்சு வழி பைடப்பாகவும் அைமயும். தான் கண்டைடந்ததைனயும்,அறிந்த 

தைனயும், தாங்கள் அைடந்த அனுபவத்ைதயும் அடுத்தத் தைலமுைறக்கு 

கடத்திச் ெசல்ல ேவண்டுெமன்ற உந்துதலின் ெவளிப்பாடு. இந்த உந்துதேல 

மனித இனம் இன்ைறக்கு அைடந்திருக்கின்றன வளர்ச்சிக்கு அடிப்பைடக் 

காரணமாக உள்ளது. தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி மிகுந்த கால பழைம உைடயது. 

எழுத்து இலக்கியம் ேதான்றிய காலத்திலிருந்து வாசித்தல் என்பதும் ேதான்றி 

மலர்ந்திருக்கும் அவ்வைகயில் இன்ைறக்கு இருக்கிற வாசிப்புத் தளங்களில் 

ஒன்றாக உள்ள பிரதிலிபி தமிழ் இலக்கியம் வளர்க்க வழங்கும் 

வாய்ப்புகைளயும் வழிமுைறகைளயும் ஆராய்வைத இக்கட்டுைர ேநாக்கமாக 

ெகாண்டுள்ளது. 

வாசித்தல்: 

சங்க இலக்கியம் ேதாற்றம் ெபற்றதிலிருந்து தமிழ் ெமாழியில் வாசித்தல் 

பன்ெனடுங்காலமாக நிகழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் ஒரு நீடித்த ெசயல்பாடு 

என்பதைன நம்மால் அறியமுடிகிறது. இதற்கு சிகரம் ைவத்தாற்ேபால் 12 ஆம் 

நூற்றாண்டிற்கு பிற்பகுதியில் தமிழ் ெமாழிக் கல்விக்கு உந்துதல் தந்த 

இளம்பூரணர் முதற்ெகாண்டு ேதான்றிய உைரயாசிரியர்களால் 

இலக்கியங்கைள ெபாருளுணர்ந்து அதன் நயம் உணர்ந்து வாசித்து இன்புறு 

கின்ற வாய்ப்புக்கிட்டியது 

உற்றுழி உதவியும் உறுெபாருள் ெகாடுத்தும் பிற்ைற நிைல முனியாது 

கற்றல் நன்ேற' 'சைப நடுேவ நீட்ேடாைல வாசியா நின்றான் மரம்' ேபான்ற 

வரிகளால் கற்றல் நிகழ்ந்த வழியிைனயும் அதன் ெதாடர்ச்சியாக வாசித்தைல 
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முதன்ைமயாக தமிழ் சமூகம் ெகாண்டிருந்தது என்பைதயும் உய்த்துணர 

முடிகிறது. 

ெதாடக்க காலத்தில் வாசித்தல் என்பது ஓைலச்சுவடிகள் ெசப்ேபடுகள் 

கல்ெவட்டுகள் முதலியனவற்ைற மட்டுேம ெகாண்டிருந்தது. 

இைடக்காலத்தில் காகித உற்பத்தியின் காரணமாக புத்தகங்கள் பருவ 

இதழ்கள் நாளிதழ்கள் என புதிய உச்சம் ெதாட்டு வாசித்தல் என்பது பரவலாக 

எல்ேலாரிடமும் ெசன்றைடந்தது. இன்று வாசித்தல் தளம் விரிவைடந்து 

தாள்களில் புத்தகங்கள் வாசிப்பு குைறந்து முகநூல், கட்புலனம், 

இைணயதளம் எனத் ெதாடங்கி கணினி ,அைலேபசி மடிக்கணினி,என 

கருவிகளால் விரிவைடந்துள்ளது. 

பிரதிலிபி (Pratilipi)தளம்: 

'பிரதிலிபி' தளம் ெபங்காலி , குஜராத்தி, கன்னடம், மராத்தி ,ெதலுங்கு, 

பஞ்சாபி ,ஆங்கிலம், மைலயாளம் தமிழ், உருது, ஒடியா ஆகிய 12 ெமாழிகளில் 

உள்ள எழுத்தாளர்கள் வாசகர்கைள இைணக்கின்ற தளமாகும். பிரதிலிபி 

கைதகளின் உலகம் என வர்ணிக்கப்படுகிறது. 

பிரதிலிபி(Pratilipi) தளம் வழங்கும் இலக்கிய வைககள்: 

 தமிழில் 'பிரதிலிபி' தளம் வழங்கும் இலக்கிய வைககளாவன, 

நாவல்கள், காதல்,திகில்,குடும்பம், மர்மம், நைகச்சுைவ, உறவு, ஆடிேயா 

கைதகள், கவிைதகள், ஆன்மீகம், தங்கள் அனுபவம், சமூக கவிைதகள், 

கைதகள், சைமயல், ெபண்ைம ேபாற்றுேவாம், அரசியல், சமூகம், காதல் 

கவிைதகள், அறிவியல் புைனவு, வாழ்க்ைகக் கைதகள், ெபாது அறிவு, புைனவு, 

குழந்ைத இலக்கியம், கடிதங்கள், குடும்ப கவிைதகள், கட்டுைரகள், 
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கவிைதகள் முதலிய தைலப்புகளில் வைக பிரிக்கப்பட்டு பைடப்புகள் 

உள்ளன. 

பிரதிலிபி தளம் வழங்கும் வாய்ப்புகள்: 

 பிரதிலிபி(Pratilipi) தளத்தின் முகப்பில் பரிந்துைரகள், முன்னணி 

எழுத்தாளர்களுக்கு சப்ஸ்கிைரப் ெசய்ய, உைரயாடலில் பங்ேகற்க, வரலாறு, 

குட்டி கைதகள், வாசகர் ேதர்வுகள், புதியைவ, தினசரி தைலப்பிற்கு வந்த 

பைடப்பு, ேபான்ற தைலப்புகளில் வாசகர்கள் தங்களின் விருப்பத்ைத பதிவு 

ெசய்யவும் திறந்து பயிலவும் வாய்ப்புகைள பிரதிலிபி வழங்குகின்றது. 

வாசகர் ேதர்வில் அைனத்துப் பைடப்புகள், சிறு கைதகள், ெபரிய 

கைதகள், ெதாடர் கைதகள் ேபான்ற தைலப்புகளில் வரிைச இடப்பட்டு 

வாசகர்கள் தாங்கேள தங்களுக்கு விருப்பமான ஒன்ைற 

ேதர்ந்ெதடுத்து  வாசிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. 

பிரதிலிபி தளத்தில் ெபாதுவாக நாவல்கள் ெபரிய கைதகள் அதிக 

நபர்களால் வாசிக்கப்படுகின்றன. 

சான்றாக: 

1. எழுத்தாளர் தமிழ் "ெவண்பா"எழுதிய- ெதன்றேல திரும்பி விடு - பாகங்கள் 60 , 

வாசித்தவர்கள்-888k+. 

2. எழுத்தாளர் நந்தினி "நந்து" எழுதிய- எனக்குள் துடிக்கும் என் இதய துடிப்பானவேள-

பாகங்கள் 93, படித்தவர்கள் 760k+. 

3. எழுத்தாளர் பிரவீனா தங்கராஜ் எழுதிய -காதலாழி- பாகங்கள் 101, வாசித்தவர்கள்-753k+. 

4. எழுத்தாளர் � ராஜந் ஷாலினி எழுதிய- நிைனேவாடு கலந்தவள்- பாகங்கள் 85, 

படித்தவர்கள் 739k+. 

 
விருதுகள்: 
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பிரதிலிபி(Pratilipi) தளம் விழுதுகள் என்ற தைலப்பில் வழங்கும் 

எழுத்தாளர்களுடனான ேநர்காணல்களின் காெணாளி ெதாடரில் 

எழுத்தாளர்கைள ெதாடர்ந்து ேநர்காணல் ெசய்து ெவளியிடுவதன் மூலம் 

புதிய பைடப்பாளர்களுக்கு ஆர்வமும் தாங்களும் பைடக்க ேவண்டும் என்ற 

முைனப்பிைனயும் விைதக்கிறது. 

ேபாட்டிகள்: 

வாசகர்களின் வாசிப்புத் திறைன ேமம்படுத்தவும் ேவகப்படுத்தும் 

பிரதிலிபி தளம் ேபாட்டிகைள ைவக்கிறது. வாசிப்புக்கான கால எல்ைலக்குள் 

முடிப்பவர்களுக்கு நாணய குறியீடு வழங்கப்பட்டு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது 

இந்த நாணய குறியீடு ெகாண்டு புதிய ெதாடர்கைள நூல்கைள தரவிறக்கம் 

ெசய்து வாசிக்க இயலும்.  

எடுத்துக்காட்டு: ஒரு நாைளக்கு குைறந்தது ஒரு பைடப்பு என ெதாடர்ந்து 

ஏழு நாட்கள் வாசித்து ஐந்து நாணயங்கள் ெபறுங்கள் நான் வாசித்தனவற்ைற 

நீங்கள் வாசித்தைவ, என் நூலகம், அைனத்தும் எனும் தைலப்புகளில் நாம் 

ேசகரித்து ைவக்க இயலுகிறது. 

புதிய எழுத்தாளர்களுக்கான வாய்ப்பு: 

பிரதிலிபி தளம் புதிய எழுத்தாளர்களுக்குத் ெதாடர் கைத எழுதுவது 

எப்படி? என்னும் தைலப்பின்கீழ் கற்றுத்தந்து புதிய வைரவு எழுதுவதற்கான 

வாய்ப்பிைனயும் அதைன பதிப்பிப்பதற்கான வாய்ப்ைபயும் வழங்குகிறது. 

ேமலும் புதிய எழுத்தாளர்கைள ஊக்குவிக்கும் ெபாருட்டு பைடப்பு 

ேபாட்டிகளும் நடத்தப்படுகின்றன. ெகாடுத்து கைதகள் அனுபவங்கள் 

ெபறப்படுகின்றன.           
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எடுத்துக்காட்டு: தினமும் ஒரு புதிய தைலப்ைப ெகாடுக்கப் ேபாகிேறாம் 

உங்களது அனுபவங்கைள கைதகைளேயா எழுதுங்கள் என்ற அறிவிப்பின் கீழ் 

குணம் என்ற தைலப்பில் 156 கைதகள், அர்ப்பணிப்பு என்ற தைலப்பின்கீழ் 196 

கைதகள் கல்ெவட்டு என்னும் தைலப்பின்கீழ் 248 கைதகள் விருப்பம் என்ற 

தைலப்பின்கீழ் 269 கைதகள் அறிவு என்ற தைலப்பின்கீழ் 220 கைதகள் வரப் 

ெபற்றுள்ளன . 

முன்னணி எழுத்தாளர்கள் பைடப்பு விவரம்: 

கடந்த வாரம் மற்றும் கடந்த மாதங்களில் அவர்களின் பைடப்பு விவரம், 

ெமாத்த வாசகர்கள், அவர்களுக்கு கிைடத்து இருக்கக்கூடிய சராசரி மதிப்பீடு, 

ெமாத்த விமர்சனங்கள், ெமாத்த பின்ெதாடர்பவர்கள் உள்ளிட்டவற்ைற 

கண்டு அவர்களின் பைடப்பு நிைலயிைனயும் அதற்கு வாசகர்களின் 

ஆதரைவயும் காண இயலும். 

சான்றாக: 
1. ேதன் நிலாவின் பைடப்புகைளப் படித்தவர்கள் 2412004 ேபர். 

2. நிர்மலா ேதவியின் பைடப்புகைள படித்தவர்கள் 1378413 ேபர். 

3. ெகௗசல்யா ெவங்கேடசன் பைடப்புகைள படித்தவர்கள் 709706 ேபர். 

4. ராஜலட்சுமி நாராயணசாயின் பைடப்புகைள படித்தவர்கள் 105364 ேபர். 

முடிவுைர: 

புத்தக வாசிப்பு அருகி வருகின்ற இன்ைறய காலத்தில் ெதாழில் நுட்ப 

வழியாக வாசித்தல் விரிவைடந்து வருகிறது.அதன் நீட்சியாக தமிழ் 

இலக்கியமும் ெதாழில்நுட்பத்தின் பலைனப் ெபற்று வளர்ச்சியுறுவேத 

காலத்ேதைவ. அவ்வைகயில் தமிழ் இலக்கியங்கள் புதிய வாய்ப்புகைளப் 

ெபற்று மிளிர பிரதிலிபி(Pratilipi) தளம் வாய்ப்புகைள வழங்கியுள்ளது. 

எழுத்தாளர்கள் புத்தகம் அச்சிட்டு அது விற்கவில்ைல என்று ேசார்வுறாமல் 
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வாசிப்புத் தளம் நவீன ெதாழில்நுட்பத்ைத ேநாக்கி நகர்ந்து விட்டைத 

உணர்ந்து தங்களின் பைடப்புகைள அவற்றின் வாயிலாக ெவளியிட்டு ெமாழி 

வளர்ச்சிக்கும் தங்கள் நூல்களின் மூலம் சமூகத்தில் விைளவிக்க என்னும் 

பலன்கைளயும் ெகாண்டு ேசர்க்க பிரதிலிபி(Pratilipi) தளம் சிறந்த தீர்வுகளில் 

ஒன்றாக விளங்குகிறது என்பதில் ஐயமில்ைல. 

பார்ைவ:  

1. .   Pratilipi தளம்(app) -06/12/2021 
2. .புறநானூறு-183 , https://www.diamondtamil.com. 06/12/2021 
3.  இலக்கியம் வளர்க்க 'பிரதிலிபி' தளம் வழங்கும் வாய்ப்புகளும் வழிமுைறகளும் 
4. மூதுைர-13 , https://thamizhppanimanram.blogspot.com. 06/12/2021 

 

  

https://www.diamondtamil.com/
https://thamizhppanimanram.blogspot.com/
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கற்றல் கற்பித்தலில் விைரவுத் தகவல் குறியீடு 

(QR Code in Teaching and Learning) 

முைனவர் மா.ரேமஷ் குமார் 
உதவிப் ேபராசிரியர், ெமாழியியல்துைற 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், தஞ்சாவூர்-10 
E.mail- rameshkumarida@gmail.com 
 
 
ஆய்வுச் சுருக்கம் 

கல்வி ெதாழிற்நுட்பத்தில்  நாளும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துெகாண்டு வருகின்றன. கற்றல் கற்பித்தேலாடு 

ெதாடர்புைடய ஆசிரியரும் மாணவரும் இைணயத்தின் துைணெகாண்டு கல்வியில் புதுைமகைளப் புகுத்தி கற்றைல 

எவ்வாறு ேமம்படுத்துவது என ஆராய்ைகயில் அரசாங்கமானது கல்வித்துைறயில் ஆசிரியரியருடனும், ஆசிரியர் 

இன்றியியும் கற்கும் வைகயில் பாடநூல்கைள வடிவைமத்துக்ெகாடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. கல்வித்துைறத் 

ெதாழில்நுட்பத்துைறயுடன் பாடநூலில்  விைரவுத் தகவல் குறியீடு எனும் க்யூ ஆர் ேகாடு (QR Code) முைறைய 

பின்பற்றியுள்ளது.  இந்த விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ ஆர் ேகாடு) எவ்வாறு உறுவாக்கப்படுகின்றது, இவற்றின் 

ெசயல்பாடுகள் என்ன?, இவற்றின் துைணெகாண்டு மாணவர்கள் எவ்வாறு தாேன கற்றலுக்கு  பயன்படுத்துகின்றனர், 

இவற்றால் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஏற்படும் நன்ைமகள் என்ன என்பைத விளக்குவதாக 

இவ்வாய்வுக்கட்டுைர அைமயும். 

 

திறவுச்ெசாற்கள் : கல்வித்துைற, ெதாழில்நுட்பத்துைற, விைரவுத் தகவல் 

குறியீடு, க்யூ ஆர் ேகாடு, பாடநூல் திக்சா ெசயலி, கற்றல் கற்பித்தல். 

முன்னுைர  

கற்றல் கற்பித்தல் ெதாழில்நுட்பத்துைறகேளாடு இைணந்து, பல்ேவறு 

ஊடகங்களின் வாயிலாக ெமாழிபயில்ேவாரின் எண்ணிக்ைக நாளும் 
அதிகரித்து வருகின்றன. பல்லூடகத்தில் கணினி முதன்ைமயிடம் 

ெபற்றிருந்தது. ஆனால் ெதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால் கணினியின் 

mailto:rameshkumarida@gmail.com
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ெசயல்பாடுகள் யாவும் ைகேபசி வழியாக சாத்தியமாக்கப்பட்டுவருகின்றன.  

இதற்கு இைணயம் அடிப்பைடயாக உள்ளது. 
பாடநூல் வடிவைமப்பாளர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும்  

கற்றல் கற்பித்தலில் புதுைமகைளப் புகுத்திவருகின்றனர். பாடநூல்களும் 
ெதாழில்நுட்பத்துைறகளுக்கு ஈடாக பல்ேவறு மாற்றங்கைளத் தாங்கி 
நிற்கின்றன. தற்காலத்தில் கற்றல் கற்பித்தலில் ைகேபசி ெசயலிகளின் பங்கு 

முக்கியமானைவயாகும். பல ெசயலிகள் மாணவர்களின் 

அறிவுத்திறன்கைளத் தூண்டும் வைகயில் அைமந்துள்ளன.  
தமிழ்நாடு பாடநூல்களில் பாடங்கள், வினாக்கள், கூடுதல் ெசய்திகைள 

விளக்க ஆங்காங்கு விைரவுத் தகவல் குறியீடு (QR Code) எனப்படும் 

படங்கள்/குறியீடுகள் காணப்படுகின்றன. இது எவ்வாறு 

உருவாக்கப்படுகின்றது? இவற்றால் ஆசிரியர், மாணவர்களின் திறன்கள் 

வளர்கின்றனவா?, இைவகள் கற்றல் கற்பித்துக்கு எவ்வாறு பயன்படுகின்றன 

அல்லது பயன்படுத்தப்படுகின்றன?, இவற்றால் ஏற்படும் சிக்கல்களும் 

அவற்ைற கைளவதற்கான தீர்வுகளும். ேபான்ற வினாக்களுக்கும் 

ஐயங்களுக்கும் விைடகளாக இவ்வாய்வு கட்டுைர அைமக்கப்படுகின்றது. 

விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) 

‘க்யூ.ஆர் ேகாடு’ எனப்படும், 'குயிக் ெரஸ்பான்ஸ் ேகாடு' 1994 ஆம் 

ஆண்டு ஜப்பானில் ெடன்ேசா ேவவ் (Denso Wave) நிறுவனம் அறிமுகம் 

ெசய்தது. இது தமிழில் விைரவுத் தகவல் குறியீடு என்றும் விைரவு 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denso#Denso_Wave
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எதிர்விைனக் குறி என்றும் அைழக்கப்படுகின்றது. இதன் அைமப்பு சிறிய 

மற்றும் ெபரிய வடிவிலான சதுரங்களால் ஆனது. இதில் இைணயத்தள 

முகவரிகள், தன்விவரங்கள், எண்கள் உள்ளிட்டைவகள் விைரவுத் தகவல் 

குறியீடாக (க்யூ. ஆர். ேகாடு)  மாற்றி வழங்கப்படுகிறது. ஆரம்பகாலத்தில் 

வாகனங்கள் பதிவு குறியீடாகவும், பின் நிதிநிறுவனங்களின் 

பணபரிவர்த்தைனகளுக்கும், இன்று அைனத்துத்துைறகளும் பயன்படுத்தும் 

குறியீடாக மாறியுள்ளது. ெபட்டிக்கைட முதல் ெபருநிறுவனங்கள்வைர 

தங்களுக்ெகன தனிெயாரு அைடயாளக்குறியீடாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. 

இக்குறியீட்ைட இன்ைறய பாடதிட்டத்திலும் பாடநூல்களிலும் 

இடம்ெபற்றுள்ளன. 

பாடநூலில் விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) அறிமுகம் 

தமிழ்நாட்டு பாடநூல்களில் 2018ஆம் ஆண்டு முதல் விைரவுத் தகவல் 

குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) முைற அறிமுகம் ெசய்யப்பட்டது. இதன் 

ெதாடக்கமாக 1, 6, 9 மற்றும் 11-ம் வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடநூல்களில் 

இக்குறியீடுகள் அறிமுகம் ெசய்யப்பட்டன. அப்பாடப்பகுதியில் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) மூலமாக 

பாடத்தில் உள்ள கருத்துக்கைள ஒலி,ஒளி (Audio, Video) வடிவில் 

பதிவுெசய்யப்பட்டு மாணவர்கள் ேநரடியாக அறிந்து ெகாள்ளும் வய்ப்பிைன 

ஏற்படுத்தி ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குறியீடானது இன்று  அைனத்துப் 

பாடநூல்களிலும் கருத்துக்கைள தாங்கி இடம்ெபற்றுள்ளன. 

விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) பயன்படும் முைற 
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ெதாடக்கப்பள்ளி முதல் புதிய ெதாழில்நூட்பங்களுடன் கூடிய 

வகுப்பைறகள், பாடநூல்கள் என்று மாணவர்களின் கற்றல்திறைன 

வளர்க்கவும் ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலில் புதிய முயற்சிகைளக் 

கல்வித்துைறயில் காணமுடிகின்றது. இனி பாடநூல்களில் 

உள்ளப்பாடங்கைள வரிவரியாக வாசித்தைல குைறக்கவும் புதிய 

ெதாழில்நுட்பத்தில் வடிவைமக்கப்பட்ட பாடநூல்களில் காணப்படும் 

விைரவுத் தகவல் குறியீடுகைள (க்யூ.ஆர்., ேகாடு)  திறன்ேபசிவாயிலாக 

(Android/Smart Phone ) வருடி (Scan) ெசய்து  அவற்றின் ெதாடுதிைர (Screen) 

வழியாக பாடங்ளில் உள்ள ெசய்திகைள விரிவாக அறிந்துெகாள்ளலாம். 

ஒவ்ெவாரு பக்கத்திலும், பாடங்கள் அருேக, அதற்கான படங்கைளக் 

காெணளிகளாக (Videos) பார்க்க, மின்னணு முகவரிகள் (Digital link) மற்றும் 

விைரவுத் தகவல் குறியீடுகள் (QR Code) இடம்ெபற்றுள்ளன. இந்த 

குறியீடுகைள, திறன்ேபசி ெசயலிகைளப் (Mobile App) பயன்படுத்தி, வருடி 

(Scan) வீடிேயாவாக பார்க்கலாம். 

ெமாழி கற்றல் கற்பித்தலில் விைரவுத் தகவல் குறியீட்டின் (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) 
பங்கு 

ெமாழி பயில்ேவாரில் பலர் பாடங்கைளப் படித்து 

அறிந்துெகாள்வைதக்காட்டிலும், ெதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கற்றல் 

சாதனங்கள் மூலம் அறிந்து ெகாள்ள ஆர்வம்காட்டுகின்றனர். அவ்வைகயில் 
இன்று பாடநூல்களில் காணப்படும் குறியீடுகள் மூலமாக பாடங்கைளக் 
கண்டு ேகட்டு புரிந்துெகாள்ள விைரவுத் தகவல் குறியீடு  இைடயீட்டு 
சாதனமாக பயன்படுகின்றன. ைகேபசி சாதனத்தில்  விைரவுத் தகவல் 
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குறியீடுகைள (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) உணரும் ெசயலிகள் ஏராளமாக உள்ளன. 

இவற்றின் உதவியுடன் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் ெமாழி பாடங்கள் குறித்த 
ெசய்திகைளக் கூடுதலாக கற்கவும் கற்பிக்கவும் இக்குறியீடு உதவிபுரிகின்றன. 

இதனால் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்துெகாள்கின்றனர்.  மாணவர்கள் 

அறிவியல், கணிதம் உள்ளிட்ட பாடங்கைளயும் இதன் மூலம் எளிைமயாக 

கற்கின்றனர். பாடங்கைளப் படங்களாக காண்பதால் மனதில் 

பதியப்படுகின்றன. 
தாேன கற்றல் 

மாணவர்களுக்கு இத்தைகய ெசயலிகைள அறிமுகம் ெசய்வதன் 

மூலமாக அவக்கள் வீட்டில் இருந்தபடியும், பாடங்கள் நடத்துவதற்கு 

முன்பாகவும், நண்பர்களுடன் கலந்துைரயாடும் ெபாழுதும் கற்பதற்கு 

ஏதுவாக அைமகிறது. இதனால் மாணவர்களிடம் தாேன கற்றல் முைறைய 

வளர்த்ெதடுக்க துைணயாக உள்ளது. பாடங்கைளத் திரும்ப திரும்ப பார்த்து 
ேகட்கக் கூடிய வைகயில் அைமந்துள்ளதால் தாேன கற்றல் 
சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது.  
திக்சா ெசயலி (DIKSHA APP) 

மத்திய அரசு மாணவர்களின் கற்றல்திறைன 

ேமம்படுத்தவும்,ஆசிரியர்களுக்கான குறிப்பாகவும் உருவாக்கப்பட்டேத 
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திக்சா ெசயலி (ேபாட்டித்ேதர்வுகளுக்கு தயாராகும் வைகயிலும் 

பாடநூல்களில் உள்ள பாடங்களின் ெசய்திகைளக் கருவாக எடுத்துக்ெகாண்டு  
அவற்ைறக் காெணாளிகளாக வடிவைமக்கும் பணியிைன ேமற்ெகாண்டு 

வருகிறது. பல்ேவறு இந்திய ெமாழிகளில் (இந்தி, ஆங்கிலம், கன்னடா, 

மராத்தி, தமிழ், ெதலுங்கு, உருது)  என்னற்ற காெணாளிகைள உருவாக்கி 

ெகாடுத்துள்ளது. இைவகள் விைரவுத் தகவல் குறியீடுகள் மூலமாக 

உள்நுைழயும் வாைகயில் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களும் 

ஆசிரியர்களும் எந்த மாநிலத்ைதச் சார்ந்தவர்கள், அவர்கள் தமிழ் வழியில் 

அல்லது ஆங்கில வழியில் படிக்கிறார்களா? எந்த வகுப்பு என ஒன்று முதல் 

பன்னிரண்டாம் வகுப்புவைர பகுத்து ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

விைரவுத் தகவல் குறியீட்டின் (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) பயன்கள் 

1. ெபரிய ெசய்திகைள, படங்கைள, காெணாளிகைள  விைரவுத் தகவல் குறியீடு 

எனப்படும் இக்குறியீட்டில் அைடயாளப்படுத்தப்படுகின்றன. 

2. இக்குறியீட்டின் மூலமாக ெதாடக்கப்பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல்திறன்கள் 

அதிகரித்துள்ளன. ேமல்நிைலப்பள்ளி, உயர்நிைலப்பள்ளி மாணவர்களும் இதனால் 

பயன்ெபறுகின்றனர்.  

3. இது அைனத்து பள்ளி பாடநூல்களிலும் இடம்பிடித்துள்ளது. 
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4. இதனால் மாணவர்களிைடேய கற்கும் ஆர்வம் மிகுந்துக்காணப்படுகின்றன.  

5. கூடுதல் ெசய்திகள் இைணக்கப்பட்டுள்ளன. 

6. இைணய முகவரிகள் மாணவர்களின் கவரும் வைகயில் அைமந்துள்ளன. 

7. உணர்வுப்பூர்வமான வடிவில் காெணளிகள் காணப்படுகின்றன. 

8. இக்குறியீட்டின் மூலமாக மாணவர்கைள ேநரடியாக பாடங்களில் கவனம் 

ெசலுத்துகின்றனர். 

9. பாடங்கைள ேநரடியாக கண்டு, ேகட்டு மகிழ்கின்றனர். 

10. கவனச்சிதறல் குைறக்கப்படுகின்றது. 

விைரவுத் தகவல் குறியீட்டின் (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) குைறபாடுகள் 

• இக்குறியீடுகள் பாடநூல்களில் சில இடங்களில் ஸ்ேகன் ெசய்ய முடிவதில்ைல. 

•  பல்ேவறு மாணவர்களுக்கு இவற்ைறக்குறித்த புரிதல் இல்ைல.  

• ஆசிரியர்கள் இவற்ைறச் சரியாக மாணவர்களிடம் ெகாண்டு ெசல்லவில்ைல. 

•  பள்ளி வகுப்பைறயில் ெசல்லிடேபசிகள் பயன்படுத்த 

தைடவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்ேவறு பாடங்களுக்குக் காேணாளி 

இைணக்கப்படாமல் விைரவுத் தகவல் குறியீடுகள் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

முடிவுைர 
பள்ளிக்கல்வித்துைறயின் வளர்ச்சியால் பாடதிட்டத்ைத ைமயமாக 

ெகாண்டு ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் அறிைவப் பகிந்துெகாள்ளும் தளமாக 

திக்சா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (Diksha Digital infrastructure for 

knowledge sharing National Platform for our Teachers our 



 

237 
 

Heroes) இவற்றில் விைரவுத் தகவல் குறியீடு (க்யூ.ஆர்.ேகாடு) மூலமாக 

காெணாளிகள் பதிவுச் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. இைணய இைணப்புகள், 

விைரவுத் தகவல் குறியீடு முைறகள் உள்ளிட்ட ஏராளமாக ெதாழில்நுட்பச் 
ெசய்திகள் பாடநூல்களில் இடம்பிடித்துள்ளன. இைவகள் இைணயத்தின் 

துைணெகாண்டு கற்பதற்கான வழிகளாகும். மாணவர்களுக்கு எழும் 

ஐயங்கள் இதன்மூலமாக உடனடியாக நீக்கப்படுகின்றன. இைதைமயமாக 
ெகாண்டு இரண்டாம் ெமாழி பயில்ேவாருக்கான பாடதிட்டத்ைத 
வடிவைமத்து பயன்படுத்தலாம். பிற பாடங்கள் கற்றைல 

எளிைமயாக்கப்படுகின்றது. இைத அைனத்துப் பள்ளிகளிலும் மாணவப்கள் 

பயன்படுத்தும்  வைகயில் விரிவாக்கம் ெசய்ய ேவண்டும்.  
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ABSTRACT 

 The teachers and students are familiar with usual classroom teaching. Due to Covid-19, the disease which has no medicine has 

been spreading over all countries in the world. Many countries are in the situation of not opening the schools during pandemic period. It is 

also being in our country. Students should not affect in their studies during the pandemic. But it is not possible for regular classes in schools 

for students. So, the teachers teach their children through online. Online teaching is treated as alternative to classroom teaching. The 

objectives of the study are,1. To know the technology support and web resources utilized by the teachers and students, 2. To extract the 

teachers’ experiences on taking online teaching, 3. To identify issues and remedies during presentation of classes, 4. To find pedagogical 

approaches and evaluation techniques applied by teachers for online teaching 5. To find the role of online is preparing the students to face 

the board examination confidently,6. To know parents’ support and feed back towards online classes. Survey method was followed to collect 

from teachers and students by tools. A workshop on tool preparation was conducted with three post graduate mathematics teachers. The 

team prepared two tools for teachers. The first tool consists of 10 items which are to be responded by descriptive. The second tool is a four 

point rating scale which consists of 45 items in 6 dimensions. The team also prepared a tool for plus two students that consists of 12 items 

with 2 point rating scale. 31 Post Graduate Mathematics teachers and 310 plus two students of 30 schools from 10 Blocks in Namakkal 

District, Tamil Nadu, India were randomly selected as sample for the study. The statistical techniques used for the study are t-test, F-test 

and item wise analysis. The teachers responded that classroom teaching is more effective than online teaching since the classroom teaching 

gives opportunity for interaction, clarification of doubts, guidance for facing Board Examinations and so many benefits. The students also 

responded the same. Most of the teachers agreed online teaching is only an alternative to classroom teaching during pandemic situations. 

Key words: Online teaching, Classroom teaching, alternative, Post Graduate Teachers, Plus 

two students,  pandemic period, Covid-19, technology support, web resources, teachers 

perceptive, pedagogical approaches, evaluation techniques, Board examination, Parental 

support, ICT tools, Google forms.  

Introduction 
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The teachers and students are familiar with usual classroom teaching. Due to Covid-

19, the disease which has no medicine has been spreading over all countries in the world. 

Many countries are in the situation of not opening the schools during pandemic period. It is 

also being in our country. Students should not affect in their studies during the pandemic. But 

it is not possible for regular classes in schools for students. So, the teachers teach their 

children through online. Online teaching is treated as alternative to classroom teaching. 

Need and Significance of the study: 

During this pandemic situation, there are no classes taught for students in schools. As 

Twelfth standard students have to face State Board examination, there is a necessity for 

learning lessons without any hurdle. So, the teachers planned and have been teaching their 

students through online even though schools are not functioning during the pandemic 

situation. The investigator aims to study how far online teaching helped for teaching and 

learning process in this situation 

Objectives: 

• To know the technology support and web resources utilized by the teachers and students  

• To extract the teachers’ experiences on taking online teaching 

• To identify issues and remedies during presentation of classes 

• To find pedagogical approaches and evaluation techniques applied by teachers for online teaching 

• To find the role of online is preparing the students to face the  board examination confidently 

• To know parents’ support and feed back towards online classes.  

Research Method: 

Survey method was followed to collect data from teachers and students by tools. 
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Tool: 

A workshop on tool preparation was conducted with three post graduate mathematics 

teachers. The team prepared two tools for teachers. The first tool consists of 10 items which 

are to be responded by descriptive. The second tool is a four point rating scale which consists 

of 45 items in 6 dimensions such that teachers’ perceptive, pedagogical approaches, 

evaluation techniques, preparation of students for Board Examination, Parental support and 

limitations of online teaching. The team also prepared a tool for plus two students that consists 

of 12 items with 2 point rating scale. The tools for teachers and students were reviewed and 

validated by  Mr. R.M.TAMIL SELVAN, Assistant Professor, School of Special Education 

and Rehabilitation, Tamil Nadu Open University, Chennai-600 015. 

Sample: 

31 Post Graduate Mathematics teachers and 310 plus two students of 30 schools from 

10 Blocks in Namakkal District were randomly selected as sample for the study. 

Statistical Techniques Used: 

The statistical techniques used for the study are t-test, F-test and item wise analysis.     

Major Findings:  

1. All the post graduate mathematics teachers taught their students through online 

during pandemic period. All of the teachers utilized mobile phones and two third of teachers 

utilized laptops for online teaching of mathematics. A few only utilized PCs and tablet. Most 

of the teachers utilized the web platforms DIKSHA, TNTP, Mobile apps, You-tube channels, 

KALVI TV, Google Meet and Zoom. Most of the teachers responded that classroom teaching 

is more effective than online teaching. But online teaching is needed like this pandemic period. 
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Most of teachers would prefer classroom teaching rather than online teaching because 

classroom teaching has choices like face to face contact, monitoring evaluation part, 

clarification of doubts, peer teaching, proper attendance, and etc. 

2. There is no significant difference between male and female, urban and rural, 

Government and Aided, experience and age of  post graduate mathematics teachers towards 

all the dimensions Teachers’ perspectives on online teaching, Pedagogical approaches, 

Evaluation techniques, Preparation of students for Board Examination, Parental support and 

Limitation of online teaching. 

3. There is a significant difference in Teachers’ perspectives on online teaching, 

Pedagogical approaches and Evaluation techniques due to teachers’ educational 

qualifications. And there is no significant difference in Preparation of students for Board 

Examination, Parental support and Limitation of online teaching due to teachers’ educational 

qualifications. 

4. There is a significant difference between Boys and Girls towards usefulness of online 

teaching, Technology support, Interaction, Participation in evaluation part, Presence of all 

online classes and Facing Board Examination.  

5. There is a significant difference between Government and aided school students 

towards utilization of ICT tools by teacher, Interaction, Clarification of doubts and 

Participation in evaluation part.  

6. There is a significant difference between Urban and Rural students towards 

usefulness of online teaching, Interaction, Participation in evaluation part and Facing Board 

Examination. 
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7. The teachers responded that classroom teaching is more effective than online teaching 

since the classroom teaching gives opportunity for interaction, clarification of doubts, 

guidance for facing Board Examinations and so many benefits. The students also responded 

the same. 

8. Most of the teachers agreed online teaching is only an alternative to classroom 

teaching during pandemic situations. 

9. 89% of students accepted that the online classes are useful during the pandemic 

period due to covid-19. 86% of students had availability of mobile phones, PCs, laptops and 

tablets for attending online classes. 81% of students said that online classes offered them new 

learning experiences. 67% of students had internet connectivity problems during online 

classes. Only 29% of students have accepted that online teaching is compensation to regular 

classroom teaching. 67% of students agreed that the teachers utilized ICT tools during online 

classes. 63% of students had choice to interact during online classes. 73% of students said 

that they could clarify doubts during online classes. 84% of students responded that they 

participated in evaluation part. 64% of students attended all online classes. 75% of students 

commented that online classes would help to face board examination during pandemic 

situation. 88% of students revealed that their parents were supportive to attend online classes. 

Educational Implications: 

Teachers utilized ICT tools during online classes and they developed their knowledge 

in usage of ICT tools. Hence, they can implement ICT tools during classroom teaching also. 

Teachers can reduce their work burden by giving home assignments, tests, worksheets, etc., 

through software like Google sheet or Google forms. Hence, paperless e-work can be 
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extracted from students. There is an opportunity to utilize updated technologies for teachers 

in classroom teaching or online teaching. Once prepared materials for online teaching can 

also be utilized for classroom teaching and the students can use the materials repeatedly at 

anytime for their revision or for preparation of their examinations. Not only pandemic period 

but also any other crisis situations, the teachers can teach through online to their students.  

Conclusion: 

All teachers and students are very much familiar to normal classroom teaching in 

school premises. During COVID-19 pandemic period, it is not possible for classroom 

teaching. The students should not affect in their learning even though schools are not 

functioning due to lockdown. This event is not only happened in our country but also more 

over all countries in the world. So, online teaching is only alternative for classroom teaching 

in this situation. The teachers those who work in government, government aided or self finance 

schools got ready themselves to teach their students through online teaching. Thus, online 

teaching helps the students not to affect from their education. Now, as schools are not 

functioning, school students can learn from home or from their convenient place by online 

classes. The teachers and students got new teaching learning experience through online 

classes during lockdown period. As online teaching is new one in this situation for teachers 

and students, it seems some difficulties. Most of the teachers and students highlighted in this 

study that classroom teaching is better than any other teaching like online teaching. We never 

say scientifically one teaching method is better than another teaching method. Both the 

methods have advantages and disadvantages in them. The teachers should decide which 

teaching method is suitable to teach on the basis of students need, especially like this pandemic 

situation. Either classroom teaching or Online teaching, whatever it may be, the effectiveness 
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is in the hands of teachers. At the same time, most of the teachers revealed in this study that 

online teaching is alternative to classroom teaching during lockdown due to COVID-19.  
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விைளயாட்டுகள் அன்றும் இன்றும் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் 
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முன்னுைர: 

ஓடி விைளயாடு பாப்பா– நீ 

ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா 

மாைல முழுவதும் விைளயாட்டு என்று 

வழக்கப்படுத்திக் ெகாள்ளுப் பாப்பா 

என்ற பாரதியின் பாடல் வரிகைளப் பாடாத குழந்ைதகள் 

இத்தமிழுலகில் யாரும் இல்ைல என்று ெசால்லும் அளவு விைளயாட்டு 

அைனவரிடத்திலும் இன்றியைமயாததாக அைமந்துள்ளது. ஆம் 

விைளயாட்டு அைனவருைடய ெபாழுதுேபாக்கிலும் ஒரு முக்கிய அம்சமாக 

விளங்கி வருகிறது. இவ்வாய்வுக் கட்டுைர நம் பாரம்பரிய 

விைளயாட்டுக்கைள அறிமுகம் ெசய்தும் அதன் பயன்கைள; ெமாழிவேதாடு 

சமகாலத்தில் இைணயத்தில் உள்ள விைளயாட்டுக்களால் மக்களுக்கு 

ஏற்படும் துன்பங்கைளயும் ஆராய்கிறது. 

பாரம்பரிய விைளயாட்டுகள்  

உடைலக்காக்கும் விைளயாட்டுகள் நம்பாரம்பர்ய விைளயாட்டுகள் 

எனப் ெபருைமயாக ெசால்லலாம். குழந்ைதக்கு  கிைடக்கும் நன்ைமகள் 

ஏராளம்.மூைளத்திறன்இகவனத்திறன்இ பார்ைவத்திறன்இ வர்மபுள்ளிகள் 
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தூண்டப்படுவது அக்குபுள்ளிகள் இயக்கம் ெபறுவது என ஒவ்ெவாரு 

விைளயாட்டும் பல்ேவறு மருத்துவ பலன்கைளத் தருகின்றன.அப்படி 

ஆேராக்கியமும் மகிழ்ச்சியும் தரும் விைளயாட்டுகைளப் பற்றி பார்க்கலாம். 

ெதாழில்நுட்பம் நம்ைம வசப்படுத்தும் முன்பு ேகாைடக்காலத்தில் நாம் 

விைளயாடிய  விைளயாட்டுகள்இன்று கனவாகி ேபாகிவிட்டது. அந்த 

காலங்களில் விடுமுைற நாட்களில் ெபரியவர்கள் வீட்டின் திண்ைணயில் 

விைளயாடும் விைளயாட்டுகள் இன்று நம்ைகயில் இருக்கும் 

ஸ்மார்ட்ேபானில் வந்துவிட்டது. ெதருக்களில் சிறுவர் சிறுமிகள் 

விைளயாடிய காலம் மாறி இன்று ெதருக்களும் ெவறச்ேசாடி கிைடக்கிறது. 

அப்படி நாம்  மறந்ததமிழ்பாரம்பரிய விைளயாட்டுகள் சிலவற்ைற 

பார்ப்ேபாம். 

நாம் சிறுவயதில் விைளயாடி மகிழ்ந்த மற்றும் நம் அடுத்த 

தைலமுைறயினருக்கு  கடத்த மறந்த இப்ெபாழுது அழிவின் விளிம்பில் 

இருக்கும் விைளயாட்டுக்கள் அைனத்தும் இப்ெபாழுது இல்ைல 

என்ேறெசால்ல ேவண்டும். ஆனால் சிற்றூர்களில் இந்த விைளயாட்டுக்கைள 

விைளயாடுவார் என நம்புகிேறன்.நாம் நவீனகாலத்து 

விைளயாடும்விைளயாட்டுக்கள் அைனத்தும் நம்ெமாழிைய அழித்தது  நாம்  

ெபறும்பயைனயும்  குைறத்தது எனலாம். குறிப்பாக ேசாம்ேபறியாக்கியது 

எனலாம். 

உடல் வலுேசர்க்கும் சில விைளயாட்டுகள்; 

பச்சக்குதிைர ஒருநபைர கீேழகுனிய ைவத்து மற்ெறாருவர் தனது 

இருைககைளயும்  குனிந்தவரின் முதுகில் ைவத்து தாண்டி ஆடும் ஆட்டம். 

ைககால்களுக்கு மிகுந்த பலம் கிைடக்கும்.ைக கால்கள் நன்கு ஸ்ட்ெரச்ஆகும். 
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வைளவுத்தன்ைம கிைடக்கிறது.  பலமுடன் மற்ெறாருவைர தாங்கும் 

வாய்ப்பு கிைடக்கிறது. 

பலம்தரும்    விைளயாட்டு பயன் 

 
 குதிதிறன்  வளரும். 

 உடல்வலு ெபறும். 

 உடற்கழிவுகள்  ெவளிேயறும். 

 எச்சரிக்ைக  மனப்பான்ைம  வளரும். 

பரமபதம் 

ஏணி பாம்பு என இரண்டு படங்கள் ைவத்து 100 எண்ணிக்ைக ெகாண்ட 

கட்டங்கள் இருக்கும். தாயக்கட்ைடயில் விழும் எண்கைள ைவத்துகாைய 

கர்த்த  ேவண்டும். இந்தவிைளயாட்டால் கணிப்புதிறன் கணிததிறன்  

கிைடக்கும்.ெவற்றி ேதால்வி ஏற்றம்இ இறக்கம் பற்றிய அறிவு கிைடக்கும். 

 
பல்லாங்குழி 

ெபரும்பாலும் வயது வந்த ெபண்கள் தங்களது ேதாழிகளுடன் 

வீட்டினுள்அமர்ந்து பல்லாங்குழிஆடுவது வழக்கம். வட்டமாக குழி உள்ள 

பலைகயில் புளியாங்ேகாட்ைட அல்லது ேசாழி அல்லதுமுத்துகைள ேசர்த்து 

ஆடுவார்கள். கைடசி மணிதீரும் வைர ஆட்டம் நீடிக்கும். இதனால் விரலுக்கு 

பயிற்சியும் கணக்கு பயிற்சியும் ெபறமுடியும் என நம்பினர். இன்ைறய 

காலத்தில் சதுரங்க பலைகேய நமதுபலரின் வீட்டில் இல்லாத நிைலயல் 

பல்லாங்குழி பலைக எங்ேக இருக்கும். 

12 குழிகளில் புளியங்ெகாட்ைட ேபாட்டு வரிைசயாக எடுத்து 

விைளயாடும் விைளயாட்டு. எண்கைள ெசால்லிக்ெகாண்ேட 
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விைளயாடவாய்ப்பாகும். சிந்தைனத்திறன் ேமேலாங்கும். ைகவிரல்களுக்கு 

நிைறய ேவைல கிைடக்கும்.குழந்ைதகளின் ேமாட்டார்ஸ்கில்ஸ் நன்கு 

ெசயல்படஉதவும். 

பயன் 

 கணிததிறன் கூடும். 
 வணிகநுட்பம் வளரும். 
 ேசமிப்பின் ேதைவ புரியும். 
 விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்ைக கூடும். 
பாண்டிஆட்டம் 

சிறுமிகள் ெதருக்களில் விைளயாடும் விைளயாட்டு இது. ஒன்றுடன் 

ஒன்று இைணக்கப்பட்டிருக்கும் எட்டு ெதாடர் ெபட்டிைய தைரயில் 

வைரந்துெகாள்ள ேவண்டும். ேபாட்டியாளர்கள் முதல் ெபட்டியில் 

கல்ைலேபாட்டு அந்தெபட்டிையயும் ேகாடுகைளயும் ெதாடாமல் ெநாண்டி 

அடித்து கைடசி ெபட்டிவைர ெசன்று திரும்பவர ேவண்டும்.ெபரும்பாலும் 

அைனத்து சிறுமிகளும் விைளயாடும் மிகபிரபலமான விைளயாட்டு இது. 

ஆனால் தற்ேபாைதய சூழலில் குழந்ைதகைள ெவளியில் விைளயாட 

அனுப்புவேத ஆபத்தாக அைமகிறது.ெசவ்வகம் வைரந்து அதில் கட்டங்கள் 

வைரந்து ஒரு காைல மடக்கி இன்ெனாரு காலால் ெநாண்டி அடிப்பது ேபால் 

நடந்து ெகாண்டு விைளயாடும் ஆட்டம்.கால்களின் தைச நரம்புகளுக்கு சீரான 

இயக்கம் கிைடக்கிறது.கால்களுக்கு மிகுந்த பலம் கிைடக்கிறது.உடல் 

சமநிைல சீராகிறது. 

பம்பரம் 

ெதருக்களில் மட்டுமல்ல அன்ைறய படங்களில் கூட பம்பர 

விைளயாட்டு காட்சிகள் அதிகமாக இடம்ெபறும். பம்பரக்கட்ைட மட்டும் 
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சட்ைடைய ெகாண்டு இந்த விைளயாட்ைட துவங்க ேவண்டும். இருவர் 

அல்லது பலர் இைணந்து இந்த விைளயாட்ைட விைளயாடலாம். முதலில் 

கீேழ ஓர் வட்டத்ைத இட ேவண்டும் பின் சிறுவர்கள் பம்பரத்ைத சுழற்றி ஒேர 

ேநரத்தில் கீேழவிட்டு சுழற்றி விட ேவண்டும். அதன்பின் சுழன்று ெகாண்டு 

இருக்கும் பம்பரத்ைத ைகயில் எடுத்து வட்டத்திற்குள் இருக்கும் பம்பரத்ைத 

அடித்து ெவளியில் எடுக்க ேவண்டும். 

சில சமயங்களில் பம்பரம் உைடந்து விடும்.அதனால் சிறுவர்கள் 

பம்பரங்கைள ேநர்த்தியாக ேதர்வு ெசய்வார்கள். சிலருக்கு இது ெபாக்கிஷம் 

ேபான்றது. தமிழகத்ைத தாண்டி பல மாநிலங்களில் இந்த விைளயாட்டு 

விைளயாடப்படும்.ஒரு வட்டத்தில் 3 பம்பரங்கள் ைவக்கப்படும். 

வட்டத்துக்குள் உள்ள 3 பம்பரத்ைத   தன் பம்பரத்தால் சுற்றிஇ விைளயாடி 

பம்பரத்ைத ெவளிேய வர ெசய்ய ேவண்டும். பார்ைவத்திறன் கவனத்திறன் 

ேமேலாங்கும். 

பயன்: 

1. குறித்திறன் அதிகரிக்கும். 

2. ெபாறிநுட்பம் விளங்கும். 

3. எதிராளியின் திட்டம் பிடிபடும். 

4. ெபாருைமயின் ேதைவ புரியும். 

ேகாலிக்குண்டு 

விடுமுைற நாட்களில் சிறுவர்கள் ெதருவில் பளிங்கு ேபான்ற 

ேகாலிக்குண்டுகைள ைவத்து விைளயாடுவார்கள். ஒரு ேபாட்டியாளரின் 

ேகாலிைய மற்ெறாருவர் தனது ேகாலிையெகாண்டு அடிக்க ேவண்டும். 

இலக்ைக ேநாக்கி சரியாக அடித்துவிட்டால் ெவற்றி ெபற்றவர் ேதாற்றவர் 
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ேகாலிக்குண்டுகைள எடுத்துச் ெசல்லலாம்.இது அன்ைறய 

சிறுவர்களுக்கிைடய மிகபிரபலமான விைளயாட்டாகும். இேத 

ேகாலிக்குண்டுகைளெகாண்டு மற்ெறாரு பலைக விைளயாட்டும் 

உண்டு.ேகாலிைய ஒரு முைனயில் ஒருவர் ைவத்துக்ெகாள்ளஇ மற்ெறாருவர் 

தன்னுைடய ேகாலி குண்ைட தனது ஆட்காட்டி விரைலக் ெகாண்டு 

குறிப்பார்த்து அடிக்க ேவண்டும். குழந்ைதகளின் பார்ைவ திறன் 

ேமேலாங்கும். கவனிப்பு திறன் அதிகரிக்கும். ைககளில் உள்ள 

வர்மப்புள்ளிகள் தூண்டப்படும். 

கண்ணாமூச்சி 

இந்த ஒரு விைளயாட்டுதான் தற்ெபாழுதும் சில குழந்ைதகள் இன்ைறய 

காலத்திலும் விைளயாடும்விைளயாட்டாகும். ஒருவர் கண்ைண மூடிக் 

ெகாள்ளமற்றகுழந்ைதகள்வீட்டிற்குள்ஒளிந்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.பின்னேர 

கண்ைண மூடியவர் ஒளிந்திருப்பவைர கண்டுபிடிப்பதுதான் 

விைளயாட்டாகும். 

இது ஒரு முதன்ைமயான விைளயாட்டாகும். இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி 

சர்வேதச அளவில் குழந்ைதகள் விைளயாடும் ஓர் விைளயாட்டு.இங்கு நாம் 

பட்டியல் இட்டது ஒரு சிலவிைளயாட்டுகள் தான் காலத்தால் மைறந்த 

பச்ைசக்குதிைர புளியங்ெகாட்ைடஇ கள்ளன்ேபாலீஸ்இ 

குைலகுைலயாமுந்திரிக்காய் ேபான்ற பலவிைளயாட்டுகள் உள்ளது. ஆனால் 

தற்ெபாழுதும் ேதசியஅளவிலும்இ சில கிராமங்களில் விைளயாடப்படும் 

கபடிஇ ேகாேகாஇ உரியடி ேபான் விைளயாட்டுகள் அழியாமல் இருப்பது 

மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.நாமும் நம் வருங்கால சந்ததியனருக்கு 

நம்பாரம்பரிய விைளயாட்டுகைள ெசால்லிக் ெகாடுத்து அழியாமல் பார்த்துக் 
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ெகாள்ேவாம். விைளயாடி அனுபவிக்கும் சுவாரசியம் புத்தகத்தில் படித்து 

ஸ்மார்ட்ேபானில் ெதரிந்துக் ெகாள்ளுவதில் நிச்சயம் கிைடக்காது.  

கிட்டிபுள் (கில்லியாட்டம்) 
ஒரு சின்ன கட்ைடைய தைரயில் ைவத்துஇ அந்த கட்ைடைய ெபரிதான 

கட்ைடையக் ெகாண்டு அடித்துஇ எறிந்து விைளயாடுவது கில்லி 

விைளயாட்டாகும்.உடல் இயக்கங்கள் சீராக 

நைடப்ெபறும்.ெவள்ைளக்காரன் கிட்டிபுள் பார்த்துதான் துடுப்பாட்ட 

ேபாட்டிைய (கிரிக்ெகட்)உருவாக்கினார்கள் என்று ெசால்வதுண்டு. 

கறிறாட்டம் எழுகல் எறிபந்து. ஊதித்தள்ளு. உந்திப்பற தாயம். 

கறிறாட்டம் எழுகல் எறிபந்து. ஊதித்தள்ளு. உந்திப்பற தாயம் ஆகிய பிற 
விைளயாட்டுக்களும் கிராமப்புறங்களில் உண்டு. அவற்றின் உடல் 
உள்ள நலப்பயன்கள்  கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பயன்கள் 

1. மூச்சுமண்டலம்தூய்ைமயைடயும். 

2. உடல்பிணிகள்நீங்கும். 

3. உடற்கழிவுகள்ெவளிேயறும். 

4. கருப்ைபவலுவாகிகருநிைலக்கும். 

5. கட்ைடக்கால் 

6. ைககள்வலுப்ெபறும். 

7. கால்கள்ெநகிழ்வுத்தன்ைமெபறும். 

8. முழுஉடலும்ஒருங்ேகெசயல்படும். 

9. கழுத்துவலுப்ெபறும். 

10. குறித்திறன்அதிகரிக்கும். 

11. அளவீட்டுகணிதமுைறவிளங்கும். 

12. இடர்காலங்களில்ைகெகாடுக்கும். 
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13. ைககள்வலுப்ெபறும். 

14. மூச்சுமண்டலம்வலுப்ெபறும் 

15. ெசரிமானசிக்கல்குைறயும். 

16. சிக்கைலைகயாளும்மதிகூடும். 

17. ெபாறுப்பும்புரிந்துணர்வுகூடும். 

18. மூச்சு மண்டலம் வலுப்ெபறும். 

19. ெசரிமான சிக்கல் குைறயும். 

20. சிக்கைல ைகயாளும் மதி கூடும். 

21. ெபாறுப்பும் புரிந்துணர்வு கூடும் 

22. ெபாறுைமஇ விடாமுயற்சி கூடும். 

23. குழு ஒற்றுைம வளரும். 

24. உடல் கழிவுகள் ெவளிேயறும். 

25. குறித்திறன் வலுப்ெபறும் 

26. வாழ்வின் அடிப்பைட விளங்கும். 

27. கணித திறன் கூடும். 

28. இயற்ைகயின் விதிகள் புரியும். 

29. மிகச்சிறந்த மனிதைன உருவாக்கும் 

30. ைக எலும்புகள் நீட்சியைடயும். 

31. கால்கள் துரித ெசயல்திறன் ெபறும். 

32. மூச்சு மண்டலம் தூய்ைமயைடயும். 

33. மாய பயம் விலகும். 

இைணய வழி விைளயாட்டுகள் 

 
இரவு பகல் என்று பாராமல் ேபருந்துகளிலும் ரயில்களிலும் அவ்வளவு 

ஏன் சாப்பிடும் ேபாது கூட சிலர் வீடிேயா ேகம் விைளயாகிக் ெகாண்ேட 

இருப்பைத காண முடிகிறது. இெதல்லாம் எங்க உருப்பட ேபாகுது என்ற 



 

253 
 

திட்டுகள் ஒருபக்கம் இருக்க இதனால் என்ன என்ன விைளவுகைள நீங்கள் 

சந்திக்க ேநரிடும் என்பைத நீங்கள் அறிந்தால் உங்கள் வீேடா ேகம் ேபாைத 

சற்று குைறயலாம். 

ெகாஞ்சம் ஓவரா தான் ேபாேறாேமா..? சரி ேபாய்தான் பாப்ேபாம்..!" என 

அளவுக்கு அதிகமாக வீடிேயா ேகம்கள் விைளயாடினால் என்ன என்ன 

விபரீதமான பாதிப்புகைள சந்திக்க ேநரிடும் என்பைத பற்றிய கட்ைட விரல் 

விடாமல் வீடிேயா ேகம் பட்டைன ேபாட்டு அழுத்திக் ெகாண்ேட 

இருந்தால் உங்கள் கட்ைட விரல் இப்படி ஆகிவிடுமாம். ெதாடர்ச்சியாக ேகம் 

விைளயாடிக் ெகாண்ேட இருந்தால் முழங்ைககளில் பாதிப்புகள் 

ஏற்படுமாம்.! 

அப்ளிேகஷன்கைள பிேள ஸ்ேடாரில் இருந்து நீக்கிய கூகுள் நிறுவனம்.! 
காரணம் என்ன? 

கட்டுப்பாடு 

உடைல கட்டுப்படுத்தும் மூைளயானது கட்டுப்பாட்ைட இழந்து 

விடுமாம். இது மிகவும் அரிதான ஒரு பாதிப்பாகும். எல்ைல மீறி எந்ேநரமும் 

வீடிேயா ேகம் விைளயாடி ெகாண்ேட ேபானால் நிச்சயம் அதற்கு 

அடிைமயாகும் வாய்ப்புகள் அதிகமாம்..! 

ேகாபக்காரர் 

வீடிேயா ேகம் மன அழுத்தம் மற்றும் எரிச்சைல அதிகமாய் 

உண்டாகுமாம். வன்முைற மிக்க வீடிேயா ேகம்கைள விைளயாடும் 

குழந்ைதகள் ேகாபக்காரர்களாக வளர்வார்களாம்.!  

கனவுகளில் 
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அதாவது நீண்ட ேநரம் ஒேர வீடிேயா ேகைம விைளயாடிஇ பின் 

விைளயாடி முடித்த பின்பும் நீங்கள் காணும் காட்சிகளில் அல்லது கனவுகளில் 

மீண்டும் மீண்டும் ேகம் காட்சிகள் ேதான்றிக் ெகாண்ேட இருக்கும்..!  

மணிக்கட்டு 

மிகவும் உற்று ேநாக்க ைவப்பதால் நிச்சயம் வீடிேயா ேகம்கள் கண் 

பார்ைவக் ேகாளாறுகாைள ஏற்படுத்த வல்லது மற்றும் மணிக்கட்டு ைகக்கு 

நடுவில் ஏற்படும் வலி மற்றும் பாதிப்புகள்..! 

மரணம் 

அதிகப்படியான 'பல்ஸ்' காரணமாக தூங்காமல் இைடவிடாது 

ைபத்தியம் ேபால வீடிேயா ேகம் விைளயாடினால் மரணம் கூட ஏற்பட 

வாய்ப்புகள் உண்டாம். விதவிதமான ஸ்மார்ட்ேபான்கள் வருைகயால் 

உலகேம உள்ளங்ைகக்குள் அடங்கிவிட்டது. தற்கால மனிதர்களின் சிறந்த 

நண்பனாக விளங்குவது ெசல்ேபான் தான். அதனுடன் மனிதன் ெசலவிடும் 

ேநரம் முன்ைபவிட பன்மடங்கு அதிகரித்து விட்டது. படுக்ைகயில் கூட 

ெசல்ேபான் பக்கத்திேலேய இருக்கிறது. தூங்குவதும் துயில் எழுவதும் 

ெசல்ேபாைன பார்த்துவிட்டு தான்  நடக்கிறது. அந்த அளவுக்கு ெசல்ேபான்கள் 

தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்குகின்றன. 

முடிவுைர  

இவ்வாறாக நாம் பாரம்பரிய விைளயாட்டுகள் உடேலாடு 

உள்ளத்ைதயும் ேசர்த்து வளரச்ெசய்தது ஆனால் இன்று இைணயம் நம்ைம 

இறுக்குவேதாடு மட்டுமல்லாது தாழ்நிைலைய ேநாக்கி நம்ைம 

இட்டுச்ெசல்கிறது என்பேத நிதர்சனம் என்பைத இக்கட்டுைர ஆராய்கிறது. 
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கல்வியில் கூட்டுத் ெதாழில்நுட்பங்கள் 

ெநறியாளர் . முைனவர் இரா. ராஜசீலி  
இரா. மஞ்சுளாேதவி 
முைனவர் பட்ட ஆய்வாளர் 
அன்ைன ெதரசா மகளிர் பல்கைலக்கழகம் 
ெகாைடக்கானல் 

 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

ெதாழில்நுட்பம் வளர வளர கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் மிகவும் எளிைமயாகின்றது. கல்லூரியில் கற்பித்தல் 

நிகழ்வுகளில் ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த சாதனங்கள் மிகவும் உறுதுைணயாக இருக்கிறது. இத்ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த 

சாதனங்கள் மிகவும் உறுதுைணயாக இருக்கிறது. இந்த ெதாழில்நுட்பங்களின் வாயிலாக கல்வி என்பது இன்ைறய 

சூழலுக்கு ஏற்றார்ப்ேபால் ஆர்வமுைடயதாகவும்ää இனிைமää எளிைம உைடயதாகவும் கற்றைல நன்றாகää 

ெதளிவாகப் புரிந்துெகாள்ளும் வைகயில் அைமகிறது. 

 ெதாழில்நுட்பம் 
     21ஆம் நூற்றாண்டில் ெதாழில்நுட்பம் என்பது நம்மிைடேய தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக வளம் வருகின்றது. 

இவற்றில் இைணயம் ஒரு ஜாம்பாவானாக துைணபுரிகின்றன. இவற்றின் வாயிலாக கல்வியின் வளர்ச்சிக்குத் 

ெதாழில்நுட்பம் உதவுகின்றது. இவற்றினால் ஒலி வடிவிலும்ää காெணாளி வடிவிலும் படங்களாகவும்ää டிஜிட்டல் 

முைறயில் பாடம் சார்ந்த வீடிேயாக்களில் பயன்படுகிறது. 

தகவல் ெதாழில்நுட்பங்கள் 
     பலதரப்பட்ட ெதாழில்நுட்பங்கைளப் பயன்படுத்தி தகவல்கைள மின்னணு ெதாடர்பு மூலம் மற்றும் 

இைணயம் மூலம் பிறருக்கு அனுப்புதல்ää ேசமித்தல்ää புதியதாக உருவாக்குதல்ää ெவளிப்படுத்தல் இேய 

ெதாடர்புநுட்பமாகும். இந்தத் ெதாழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக வாெனாலிää ெதாைலக்காட்சிää படக்காட்சிää டிவிää 

ெதாைலேபசிää ைகேபசிää ெசயற்ைகக்ேகாள்ää கணினி மற்றும் அதைனச் சார்ந்த ெமன்ெபாருட்கள் மூலம் 

பயன்பாடு மற்றும் இ-ெமயில் ேபான்ற ேசைவகளும் இவற்றின் வாயிலாக நவீன ெதாழில்நுட்பத்தின் கூட்டு 

பயன்பாட்டின்மூலம் கல்விக்கு ேபருதவியாக அைமகின்றது. ேமலும்ää கல்வியில் ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்து 

எவ்வாெறல்லாம் பயனுைடயதாக அைமகின்றது என்பது பற்றிேய இவ்வாய்வில் முழுைமயாக அறியப்ெபறலாம்.   

முன்னுைர 

ெதாழில்நுட்பம் வளர வளர கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகள் மிகவும் 

எளிைமயாகின்றன. கல்வியில் கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகளில் 

ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த சாதனங்கள் மிகவும் உருதுைணயாக இருக்கின்றது. 

இந்த ெதாழல்நுட்பங்களின் வாயிலாக கல்வி என்பது இன்ைறய சூழலுக்கு 
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ஏற்றாற்ேபால் ஆர்வமுைடயதாகவும், இனிைம, எளிைம உைடயதாகவும் 

ெசம்ைமயாக, ெதளிவாக புரிந்துெகாள்ளும் வைகயில் கல்வி அைமகின்றது. 

இத்தைகய ெதாழில்நுட்பங்கள் (சாதனங்கள்), அறிவியல் ெபரிதும் 

இடம்பிடிக்கின்றது. அத்தைகய ெதாழில்நுட்பங்கள் குறித்து இக்கட்டுைரகள் 

காண்ேபாம். 

கல்வி 

கல்வி என்பது கற்றைலயும், கற்பித்தைலயும் குறிக்கும். கற்றல் என்ற 

ெசால் பள்ளியில் பாடம் கற்பைத மட்டம் குறிப்பிடாமல் பரந்த ெபாருளில் 

மனிதன் அவன் வாழ்க்ைகயுடன் ெதாடர்புைடய அைனத்து ெசயல் 

நடவடிக்ைககளிலும் ஈடுபட்டு பயின்று அல்லது அறிைவப் ெபறுவைதக் 

குறிக்கும். இது திறன்கள், ெதாழில்கள் என்பவற்ேறாடு, அறிவு, 

நல்ெலாழுக்கம், மனம், ெநறிமுைற, அழகியல் என்பைவ சார்ந்த 

வளர்ச்சிையயும் சமுதாய வளர்ச்சியில் பங்கு ெபறச் ெசய்யும் அைமப்பு 

ஆகும்.1 

கற்றல் என்பது அைனத்து உயிரினங்களிடம் காணப்படும் தனித்திறன், 

வாழ்க்ைகயில் ஏற்படும் தூண்டலுக்குத் தகுந்த துலங்கைல 

உண்டாக்குவதற்குத் தரப்படும் பயிற்சிேய கற்றல் எனவும்1, பயிற்றுவிப்பேத 

கற்பித்தல் எனவும் அைழக்கப்படுகின்றது. 

ெதாழில்நுட்பம் 

20ஆம் நூற்றாண்டில் ெதாழில்நுட்பம் என்பது நம்மிைடேய தவிர்க்க 

முடியாத ஒன்றாக வளம் வருகின்றது.2 ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் 

உற்பத்தி ெசய்யப் பயன்படும் அறிவியல் நுட்பங்களின் ெதாகுப்ேப 

ெதாழில்நுட்பம். ெதாழில்நுட்பம் என்பது ஒரு சிக்கைலத் தீர்க்க 
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வடிவைக;கப்பட்ட கருவிகள், முைறகள் மற்றும் நுட்பங்களின் ெதாகுப்பால் 

ஆன ஒரு தயாரிப்பு அல்லது தீர்வு. ஆக சமூகத்தில் மனிதனின் வாழ்க்ைகைய 

எளிதாக்கியும் எந்தெவாரு தனிப்பட்ட அல்லது கூட்டு ேதைவகைளப் பூர்த்தி 

ெசய்ய அனுமதித்து ஒரு குறிப்பிட்ட ேநரத்தின் ேதைவகளுக்கு ஏற்ப 

சரிெசயப்படுகிறது. 

 
கல்வியில் ெதாழல்நுட்பம் 

கல்வியில் பயன்படுத்தப்படுவது கற்றல் கற்பித்தல் ெதாகுப்புைடயதாக 

ெசயல்படுகின்றது. கல்வி ெசயல்பாட்டில் ெமாழி ஆய்வகங்கள், நிகழ்வுகள், 

படங்கள் மற்றும் கருவிகள் மூலம் விளக்கப்பட்டால் கற்றல் கற்பித்தல் 

எளிதாகவும் விைரவாகவும் ஆர்வமுைடயதாகவும், இனிைமயானதாகவும் 

அைமகின்றன. உதாரணமாக, ப்ெராெஜக்டர்கள், கணினிகள், ெமாைபல் 

ேபான்களின் பயன்பாடுகள் இவற்ேறாடு மின்னணு சாதனங்கள் 

பயன்பாடுகள். இவற்ேறாடு மின்னணு சாதனங்கள் கல்வியில் கூட்டு 

ெதாழில்நுட்பமாக விளங்குகிறது.  

 
கல்வி நுட்பவியல் சாதனங்கள்3 

1. நழுவ வீழ்த்தி தைலக்கு ேமல் படவீழ்த்தி 

2. ஒலிநாடாப் பதிவான் 

3. வாெனாலிப்ெபட்டி 

4. ெதாைலக்காட்சிப்ெபட்டி 

5. ஒளிநாடாப் பதிவான் 

6. புைகப்படக்கருவி 

7. கணினி 
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ேபான்றைவகள் கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்வுகைள எளிதில் புரிந்துெகாள்ளக் 
கூடியதாகவும், தற்கால சூழலுக்கு ஏற்றவைகயிலும் உள்ளன. 

நழுவ வீழ்த்தி 
நழுவ வீழ்த்தி எளிதில் ைகயாளக்கூடிய ஒரு மின் சாதனமாகும். இதன் 

மூலம் ஏற்கனேவ தயாரித்து ைவக்கப்பட்டுள்ள நழுவங்களிலிருந்து படம் 

அல்லது படத்துடன் கூடிய ெசய்திகைளத் திைரயில் வீழ்த்தி உருப்ெபருக்கம் 

ெசய்யப்பட்ட பிம்பங்கைளக் காணலாம். 
தைலக்கு ேமல் பட வீழ்த்தி 
தைலக்கு ேமல் பட வீழ்த்தியில் (ழுர்P) மின்விளக்கு, பிம்பத்ைத 

சரிெசய்து குறிப்பிட்ட ெதாைலவில் படத்ைதத் ெதளிவுடன் வீழ்த்தப் 

பயன்படும் குவிெலன்சு மற்றும் சாய்த்தல் உள்ள ஆடி. நரி ஊடுருவும் தாள் 

ைவக்கும் ேமைட ஆகியைவ முக்கியமான பாகங்களாகும். 

வாெனாலிப்ெபட்டி; 

இதில் முக்கியமாக இைணப்பான், வாெனாலி நிைலயத்ைதத் 

ேதர்ந்ெதடுக்கும் சாதனம் ஒளிச் ெசறிைவக் கூட்ட அல்லது குைறக்கப் 

பயன்படும் வைக திருகு ஆகியைவ உள்ளன. இவற்ைறப் பயன்படுத்தி ஒரு 

குறிப்பிட்ட வாெனாலி நிைலயத்திலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகைளத் 

ேதைவப்பட்ட ஒலி அளவில் ேகட்க இயலும். 
ெதாைலக்காட்சிப்ெபட்டி 
ெதாைலக்காட்சிகள் ஒளிேயாடு, ஒளியும் ேசர்ந்து ஒளிபரப்பப்படுகிறது. 

இன்று இைவ ஒரு கல்வி இதற்கும் சாதனமாகியும், ெபாழுதுேபாக்கு 

சாதனமாகவும் விளங்குகிறது. 
ஒலிநாடாப்பதிவான் 
ஒலிையப் பதிவு ெசய்வதற்கு ஒலிநாடா பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

ஒலிப்பதிவானில் மின்ேனாட்டத்ைத அளித்து சாதனத்ைத இயக்கும் நிறுத்தப் 
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ெபாத்தான் ஒலிநாடாைவச் சுழலவிட்டு ஒலிைய ெவளிக்ெகாணரும் 

ெபாத்தான் ஆகியன இைணக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் ெவளிப்புற ஒலி 

வாங்கிையயும் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம். 
புைகப்படப்ெபட்டி 
காட்சிகைளப் புைகப்படங்களாக மாற்றியைமக்கப் புைகப்படப் ெபட்டி 

பயன்படுகிறது. இந்தப் படச்சுருளில் பதிவு ெசய்யப்பட்ட காட்சிகைளப் 

படங்கைள அய்வகத்தில் மாற்றலாம். ஒலிபுகும் படத்தாள் தயாரிக்கவும், 

நழுவங்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுகின்றன. 
கணினி 
கணிப்ெபாறியின் மூலேம இன்று எதைனயும் சாதிக்கலாம் என்ற நிைல 

ஏற்பட்டுள்ளது. வானில் ஏவப்ெபற்றுள்ள விண்கலன்களுக்குக் கணிப்ெபாறி 

கணிப்ெபாறியின் வாயிலாக மருத்துவம், விஞ்ஞானம், கல்விசார் 

ெசயல்பாடுகள் ேமலும் பல்துைறகளின் ெசயல்பாடுகளுக்கு ெபரிதும் 

உறுதுைணயாகின்றன. 
இைணயம் 

இன்டர்ெநட் எனப்ெபறும் இைணயம் பல்ேவறு துைறகளின் 

பல்ேநாக்கு வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுவைதப்ேபால் இலக்கியத்திற்குப் 

பயன்படுகிறது. இன்று தகவல் ெதாடர்பு என்பது பன்முக ேநாக்குக் 

ெகாண்டதாக உள்ளது. அவற்றுள் கல்வியும் (கற்றல், கற்பித்தல்) கல்வி சார்ந்த 

இலக்கியங்களும் வைளயும் தட்டு, சி.டி. ேராம் ேபான்றவற்றில் பதிவு 

ெசய்யப்ெபற்று எல்ேலாரும் பயன்படுத்த வசதி ெசய்யப்ெபற்றுள்ளது. 
ைகேபசி 
ைகேபசிச் சாதனத் ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்தி கற்றல் மிக மிக 

எளிைமயாயிற்று. ைகேபசி வழிக் கற்றல் ெதாழில்நுட்பங்களில் ைகயடக்கக் 

கணினிகள், எம்பி3, பிேளயர்கள், அைலேபசிகள் மற்றும் பலைகக் 
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கணிப்ெபாறி ஆகியன அடங்கும். இவற்றின் வாயிலாக கற்றல் கற்பித்தல் 

ெதாடர்பு மிக மிக சுலபமாகிறது. இவற்றில் பாடம் சார்ந்த பகிர்வுகள் கல்வி 

குறிப்புகள் எளிதில் பதிவிறக்கம் ெசய்யப்ெபறுகின்றது. இவற்றில் இைணயம் 

ெபரிய ஜாம்பாவானாக ெசயல்படுகின்றன. இன்ைறய சூழலில் ெதாைலதூர 

கல்விசார் வகுப்புகளுக்கு ெபரும் உறுதுைணயாக இருக்கின்றன. நம் ைகயின் 

ஆறாம் விரலாகவும் மாறிவிட்டது ைகேபசி. இவற்றில் இ-ெமயில், பதிவு 

ெசய்தல் ேபான்ற பல்வைக அம்சங்கள் ஒவ்ெவாரு விதத்திலும் கற்றல் 

கற்பித்தலுக்கு துைணபுரிகின்றது. 

முடிவுைர 

இக்கட்டுைரயில் ேமற்கண்ட ெதாழில்நுட்பங்கள் கூட்டு 

ெசயல்பாட்டினால் கல்விமுைற இன்று எளிைமயாகவும், சிறப்புற்றும் 

இருக்கின்றது என்பதைன நம் அைனவரும் அறியப்ெபறுகிேறாம். ேமலும் 

இத்தைகய ெதாழில்நுட்பங்கள் கல்வி சார் ெசயல்பாடுகளில் 

கூட்டுமுைறயால் திறம்படச் ெசயல்படுத்தி ஏற்றம் ெபறுேவாமாக. 

அடிக்குறிப்பு: 
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2. 2. ப. 60 – கல்வி நுட்பவியல் வளநூல், சவிதா பதிப்பகம் 1995. 
3. 3.பக்.366 – தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, ச. சுபாஷ் சந்திரேபாஸ், பாைவ பப்ளிேகஷன்ஸ் 2008. 
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Introduction: 

Information Communication Technology (ICT) has completely transformed our lives in 

all possible ways. India, a successful ICT powered nation, has always laid a lot of accent on 

the use of ICT, not only for good governance but also in diverse sectors of the economy such 

as health, agriculture and education etc. Education, undoubtedly, is one of the most important 

investments in building human capital in a country and a medium that not only shapes literate 

citizens but also makes a nation technologically innovative, thus, paving a path to economic 

growth. India’s need for education is diversified and extensive, as it requires individuals who 

are equipped with specific knowledge to assume development responsibilities. This requires 

not only basic education but also comprehensive continuing education programmes to 

upgrade the skills in the line with development requirements and the technological 

developments.  

The internet world wide web has provided an inexpensive system for delivery of 

education contents anywhere 24/7. India is in a position to exploit this as its educational IT 

environment has the flexibility and the ability to support the recent information and 
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communication technology initiatives. Indian education system has been working towards 

imparting need based technical education from early 90s. 

ICT IN EMERGING INDIAN EDUCATION SYSTEM 

India today aspires to emerge as front-runner amongst the knowledge-based societies. 

Thus, the benefits of Information and Communication Technology (ICT) revolution in 

providing education and training of desirable quality can hardly be over emphasized. In India, 

school computing began in the early eighties through initiatives of a handful of private 

schools. It gained momentum with projects and schemes started by Government of India from 

time to time.  

 

ICT Development and Different Approaches 

Advancements in technology and the way technology is used into a system is a dynamic 

process. Each school must work within the sphere of its own system to fit choices which best 

suit its unique situation and culture. Even within a school, various units or courses may use 

different approaches. The approaches are hierarchical with the emerging approach as a 

beginning point, and the transforming approach as a goal many perceive as the future of 

education. 

Role of Teacher in Technology Classrooms 

Teachers are the key persons to use ICT in educational settings productively and to help 

integrate ICT into the curriculum. They are the vital players in any initiative which aims at 

improving teaching and learning process. In classroom there are no more lecture methods or 

other traditional methods used, teachers are required to decide how to make appropriate 

educational use of ICT in classrooms. So, role of teacher is important, if teachers are not 
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actively involved in integrating ICT in all phases of curriculum then ICT at schools will have 

little impact. 

Technology using teachers plan classroom instruction on a large scale, students initiate, 

think and make decision daily in the classroom. Teachers think of wide things they want 

students to explore, find both print and electronic material related to the things and prepare 

students to deal with gathering and organisation and sharing their new found knowledge with 

others. Most teachers who recognise the benefit of using technology across the curriculum 

are now spending time locating materials on the internet that will support their thematic 

activities. Teachers are becoming better facilitators, helping students stay active in their 

pursuit of knowledge. 

Teachers today are making more authenticated assignments and engaging students in 

topics that have themes of high interest to them. They are motivating students through the use 

of computers and telecommunication in ways that ensure that the student will participate in 

various literacy projects. They also are helping students design presentation of their research 

finding to share with their classmates, parents and people around the world. 

Today’s teachers are taking greater responsibilities for learning that occurs when 

students visit their school computer laboratory. Previously, teachers could allow the lab 

assistant or computer teacher to instruct the classes. With the advent of more in service 

instruction for teachers and more in classroom use of computers, behaviors have changed. 

Now all teachers must know how to organize instruction in the ways that computers are being 

placed directly in classrooms. ICTs also help teachers in the following ways: 

1. ICT enables to enhance the initial preparation by giving good teaching material to use. 
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2. • with the help of ICT, teachers can have access to colleagues , institutions, universities, centre of 

expertise, rich resources and cyber space and national organization like UGC , NCTE, NCERT, 

NAAC etc. 

3. • ICTs enable to interact with students over a physical distance. 

4. • ICTs enable to access online libraries, journals and research to enable individual learning. 

5. • ICTs enable to give feedback of students performance and evaluating students’ work objectively 

and fast without biases. 

6. • ICTs provide lifelong and professionally developed courses at virtual situation, training on 

demand, orientation, and refresher courses through  video conferencing or  on-line. 

The content and the presentation of the subject matter to the individual background, 

experience and needs of students become possible by use of ICT. It can facilitate 

differentiation and individualization in education.  

ICT And Teacher Morale 

Morale is a feeling or state of mind that involves a mental and emotional attitude.  

(Mendel, 1987). Wilson Robert defines Morale as a configuration of many component 

parts all of which are important. Most important of all, morale is not a thing apart from the 

life of group and apart from the life of the individual. As a result of low morale, the educators 

would resist change, and the school would have a high rate of teacher absenteeism. Low 

morale is associated with an individual’s attitudes, self-esteem, and self-concept. They also 

state that these internal feelings may result in external reactions. The possible external 

reactions are quoted by Briggs & Richardson as the relationships with other teachers and 

administrators. These external reactions could result from some internal feelings of educators, 

such as insecurity, frustrations, and lack of confidence. 
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An effective educational environment is also characterized by a positive school climate 

where the teachers and students feel good about teaching and learning and cooperate to foster 

a caring attitude. Attitude has great importance in learning and teaching. It is one of the 

important objectives of teaching and learning to develop attitudes in the aspects and process 

of school subjects.  

Objectives Of The Study: 

1. To assess the extent of use of ICT by teachers. 

2. To assess the level of teacher morale. 

3. To study the attitude of teachers towards ICT use. 

4. To study the relationship between use of ICT by teachers and their morale 

5. To study differences between male and female teachers in terms of ICT use  in relation to their 

morale. 

Methodology: 

To achieve the objectives of the study the investigators has adopted normative survey 

method for the present study. 

Sample: 

The investigator intended to carry out the study on a sample of 100 Upper Primary  

school teachers from Government schools. So, for the present study, a sample of 100 

Government school teachers from Thirunavalur Block at Kallakuruchi district of Tamil Nadu 

state was selected. 

Major Findings Of The Study: 

Findings related to overview of level of teachers’ Morale: 
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13 percent of respondents of the sample were having low level of morale. Around 24 

percent of respondents had high level of morale and the remaining 63 percent had moderate 

level of morale. This clearly indicated that Upper Primary  school teachers differ in their 

morale level. 

Educational Implications 
The most outstanding characteristics of any research is that it must contribute 

something new to the development of the area concerned. So, an investigator should find out 

the educational implications of her study. This study has implications for teachers, students 

in particular and the whole educational system in general. 

Technology is becoming more and more dominant in our society. Technology is all 

around us whether we want it to be or not: it is the vehicles we drive. Upgrades are being 

made and new innovations are being discovered every day in field of information and 

communication technology (ICT). ICT has had a major impact on our school systems and is 

still impacting it today. ICT enables all students to master more complex subjects via rich 

interactions with resources outside of classroom walls just as geographically distributed 

workers create, share, and master knowledge. Thus technology is impacting the young mind 

to a great extent. 

However, the issue is not whether instructional tools are more efficient at accomplishing 

current goals of education, but instead how much is this emerging technology being explored 

by teachers in their classrooms with high morale, positive attitude and required technology 

competence, so that it can provide an effective means of reaching essential educational 

objectives in the technology-driven evolution of a knowledge-based economy. 
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This research attempted to provide a few recommendations that may help in developing 

morale, attitude towards ICT and technology competence among middle school teachers. 

These are offered in the subsequent section under the heading suggested implications of the 

present study. 

Training programmes should be run by administration bodies to make teachers 

competent in using emerging ICT in their classrooms. Teachers should be encouraged and 

motivated by giving some awards and incentives on integrating technology in their classroom 

by principles and administration to develop positive attitude towards ICT. 

 Conclusion 

While going through the studies given in the chapter, it is clear that teachers’ use of  

ICT is influenced by many variables like gender, age, locality, teaching experience,  nature of 

job, educational qualification, type of management and organisational set  up of the 

institution. 

Review of the studies of earlier years related with teacher morale give stress to find  out 

the factors contributing to and related with teachers’ morale. In later years it can   be seen 

that many of the morale studies were conducted to find out its relationship  with variables like 

attitude, amount of salary, job satisfaction, professional skills,  student perception of teacher 

effectiveness etc.. The investigator feels that there is a need to further explore the influence of 

these variables in order to improve teaching  learning process. The review of related literature 

presents a glut of researches presently being conducted in field of variables like use of ICT, 

Teachers’ morale, their attitude towards ICT. Based on the research studies, the researcher 

felt that  there is a need to explore the use of ICT by teachers in relation to their morale,  

attitude towards ICT in Upper Primary schools of selected district  kallkurchi of Tamil Nadu 
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state that it will help to adjudged the extent of all the variables related to teachers and suggest 

measures to overcome the problems of teachers in the  application of ICT in teaching learning 

Process.  
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இைணயத்தில் இலக்கிய வளர்ச்சி 

முைனவர் சு. ெசல்வநாயகி   
துைறத்தைலவர் மற்றும் உதவிப் ேபராசிரியர்    
தமிழ்த்துைற  
� கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 
ேகாைவப்புதூர் ேகாயமுத்தூர். 
  
 
 

 

முன்னுைர  

இைணயம் என்பது மனிதர்கேளாடு வாழும் ஒரு சக உயிரினமாக மாறி 

உள்ளது எனலாம். ஒவ்ெவாரு ெமாழியும் இைணயத்துக்குள் தனது ஆட்சிைய  

ெசலுத்தி ெகாண்டுள்ளது. தமிழ்ெமாழி இைணயத்தில் ெபரும் வளர்ச்சி 

ெகாண்டுள்ளது என்பது மறுக்க முடியாத உண்ைம. தமிழ் இலக்கியங்கைள; 

இைணயம் பல்ேவறு தரப்பட்ட இலக்கிய ஆர்வலர்களிடம்  இடம் ெசன்று 

ெசலுத்திக் ெகாண்டிருக்கும் பாங்கு இைணயத்தமிழ் வளர்ச்சியினால் 

சாத்தியமாகியுள்ளது. அவ்வைகயில் இைணயத்தில்  தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி 

பற்றி   இவ்வாய்வு அைமகிறது. 

இைணயத்தில் நவீன இலக்கியங்கள் 

ஊடகங்கள் சார்ந்து நவீன இலக்கியங்களின் ேபாக்ைக ஆராய்ந்தால் 

நவீன இலக்கியங்கைள கைத, கவிைத, நாவல் வைககள் ெவளிப்பாடும்  

இருப்பும்  வளர்ச்சியும் இந்த ெதாழில்நுட்ப கலாச்சாரத்தில் பிரமிக்கத்தக்க 

வளர்ச்சி ெபற்றுள்ளது எனலாம். குறிப்பாக 1970களில் அடித்தளம் இடப்பட்ட 

இைணயத்தில் ஆரம்பித்து இப்ெபாழுது வைர 50 வருடங்களாக விஸ்வரூபம் 

எடுத்திருக்கும் சமூக வைலத்தளங்கள் வைர இலக்கியம் பரிணமித்திருக்கிறது. 

ஒவ்ெவாரு இலக்கிய ஆர்வலைரயும்  கணித்தமிழ் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி 
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அவர்களின் சூழைல மாற்றி உள்ளது. ஒரு இலக்கிய எழுத்தர் ஒவ்ெவாரு 

கைதயும் எழுதி அைத இங்கு இரண்டு ேபரிடம் சரிபார்த்து ெபாதுமக்கள் 

வாசிக்கும் இதழில் பிரசுரிக்க காலம் மிக அதிகமாக ேதைவப்பட்டது. 

தற்ேபாது இைணய வளர்ச்சியில் இந்த சூழல் மாறி இருக்கிறது. 

இைணயத்தில் எண்ணிம இலக்கியம் மற்றும் இலத்திரனியல் இலக்கியம் 

புதிய ெதாழில் நுட்பத்ைத அறிந்து இைணயத்ைத ைகயாளத் 

ெதரிந்தவர்கள் அைனவரும் தமது சிந்தைனகைள எழுத்துக்களாக மாற்றி 

மக்கள் முன்ைவக்க ெதாடங்கியுள்ளனர். மிகப்ெபரிய ெவற்றியும் 

கண்டுள்ளனர். இைணய ெதாழில்நுட்பம் எண்ணங்கைள பரிமாறுவதற்கு ஒரு 

ஊடகம் என்பதற்கு அப்பால் இது மனிதனும் மனிதருடன் வாழும் ஒரு 

உயிரினம் ஆகேவ மாறியுள்ளது. மனிதன் எல்லா சுகங்கைளயும் அதனுடன் 

வழங்கியுள்ளான் என்று கூறலாம். 

இளம் எழுத்தாளர்கைள உருவாக்கும் களம்  

இைணயவழி இலக்கிய வைலத்தளங்கள் பல சிறப்பாக 

ெசயல்படுகின்றன. இளம் எழுத்தாளர்கைள ஊக்குவித்து அவர்களின் 

இலக்கிய அறிவிற்கு களம் அைமத்துக் ெகாடுக்கின்றன. பல நாடுகளில் 

ஏற்கனேவ இருக்கும் பலர் இதற்ெகன தளங்கைள உருவாக்கி தமக்ெகன 

தனிக்களத்ைத விரிவுபடுத்தும் ேநாக்கில் இைணயதளங்கைளயும் 

வைலப்பூக்கைளயும் முகப்பு புத்தகங்கைளயும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். 

இவர்களின் தளங்கள்  பலரும் வாசிக்கும் புத்தகங்களாகப்  பயன்பட்டு 

வருகின்றது 

கால ேசமிப்பு 
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இலக்கிய ஆர்வலர்கள் ஒேர ேநரத்தில் அைனத்து ெசயல்பாடுகைளயும் 

ெசயல்படுத்துகின்றனர். இந்த  ெசயல்பாடு மிக அற்புதமான முைற. இது ேநர 

விரயத்ைத தவிர்க்கப்  பயன்படுகிறது எனலாம். இைணயத்தில் எழுத்து 

ெவளியீடு, வாசிப்பு, விமர்சனம், பின்னூட்டம் அைனத்தும் ஒேர ேநரத்தில் 

ெசயல்படுகிறது. ஒரு கவிைதைய எழுதிய ேநரத்தில் அடுத்த பத்தாவது 

நிமிடம்  அதற்கான பின்னூட்டம் வைர அைனத்து ேவைலகைளயும் முடித்து 

ைவக்கிறது. இப்ேபாைதய இைணயக்  கலாச்சார சூழல் அல்லது இந்த 

இைணய வழி இைணயதளங்கள் ெசலவு குைறந்தது. சுதந்திரமானது. 

இம்முைற அபரிதமான ஆக்கங்கைள  தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு தந்து 

ெகாண்டிருக்கிறது எனலாம். இந்த புதிய இைணய சூழல்  புதிய ஒளிைய 

ெகாடுத்துள்ளது எனலாம். தமிழ்ெமாழிக்கு இவ்வாறு பல இைணயதளங்கள் 

ஒளிபரப்பிக் ெகாண்டிருக்கின்றன. அவ்வைகயில் பதிவுகள் எனும் இலக்கிய 

இதழ் மிகச் சிறப்பாக ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது. 

பதிவுகள் இலக்கிய இதழ்  

தமிழ் இலக்கிய இதழாக  சாதாரணமாக ெவளிவந்த பதிவுகள் ஆரம்பம் 

2000 வருடம் தான். ஆரம்ப இலக்கிய இதழ்களில் மகாகவியின்  கவிைதகளாக 

கவிைதகைளப்  படிக்க ஆரம்பித்த பின்பு தமிழக அரசியல் கட்டுைரகள், தமிழ் 

விமர்சனம் பற்றிய கட்டுைரகள் ெவளியிடப்பட்டன. இன்று பலரின் 

கவனத்ைத ஈர்த்து சிறுகைத, கட்டுைர, கவிைத, நாவல், குறுநாவல், நிகழ்வுகள், 

விவாதங்கள், நூல் விமர்சனம், இைணயத்தள அறிமுகம் என பல வைகயில் 

தன் தளத்ைத விரிவு படுத்திக் ெகாண்ேட ெசன்றது. ெஜயேமாகன் முதல் புதிய 

இளம் எழுத்தாளர்கள், பைடப்பாளிகள் வைர 500க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
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இத்தளத்தில் எழுதி தன் பைடப்புகைள ெவளியிட்டனர்  என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

புகழ்ெபற்ற பைடப்பாளி முதல் புதிய பைடப்பாளிகள் வைர 

எல்ேலாரும் பதிவுகள் இலக்கிய இதழில் தங்கள் கருத்துக்கைள 

ெவளிப்படுத்தியுள்ளனர். சிறப்பான பின்ேனாட்டம் ெபற்றுள்ளனர். அவ் 

வைகயில் தமிழ் இலக்கிய உலகில் கணித்தமிழின் நல்லெதாரு பதிவுகள் 

திண்ைண, மரத்தடி, நிலாச்சாரல், தமிேழாவியம், ஆறாம்திைண ேபான்ற 

தமிழ்ெமாழி  இலக்கிய இதழ்கள்,  இைணய இதழ்கள் தமிழ் ெமாழியின் 

இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் ெபரும் ேசைவ புரிந்து வருவைத நாம் நன்றியுடன் 

நிைனத்துப் பார்க்க ேவண்டும் 

முடிவுைர  

கணித்தமிழ் என்பது இலக்கிய உலகின் மிகச்சிறந்த பரிணாம வளர்ச்சி 

எனலாம். ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஊடக வளர்ச்சிைய உருவாக்கி வருகிறது. 

அவ்வைகயில் இைணயத்தமிழ் இலக்கிய வைலதளங்கள்  உலகில் மாெபரும் 

புரட்சிைய சத்தமின்றி நிகழ்த்தி வருகின்றது என்பது  ெபருைமயுடன் நாம் 

நிைனவு  ெகாள்ளத்தக்கது.          

பின் சான்று  

1. ேநற்ைறய மனிதர்கள்: இராேஜஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியத்தின் சிறுகைதத் ெதாகுதி – மதிப்பீடு 
2. by நேடசன் On November 08, 2021  
3.   நேடசன்   புலம் ெபயர்ந்த எழுத்தாளர்களில் இராேஜஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் ெபண் 

எழுத்தாளராகவும்  தமிழ் எழுத்தாளர்களில் வித்தியாசமானவராகவும் அறியப்பட்டவர்.  
புலம்ெபயர்ந்த தனது புற,  அக அனுபவங்கைளயும்,  மற்றவர்களின் அனுபவங்கைளயும் 
உள்வாங்கி எழுதுபவர். அவரது அைர நூற்றாண்டுகளுக்கு ேமலான இங்கிலாந்து வாழ்வுடன், 
அங்குள்ள தமிழர்கள் , தமிழர்கள் அல்லாதவர்களது,  கலாச்சாரம்,  பண்பாட்டுக் கூறுகைள 
உள்வாங்கி, அவற்ைறத்  தனது கைதகளில் ெவளிக்ெகாணர்ந்துள்ளார். ேமற்கு நாடுகளுக்குப் 
புலம்ெபயர்ந்த தமிழ்ச்சமூகத்தின் ெசல்லும் திைசைய  அறிய அவரது எழுத்துகள்,  
திைசக்கருவியாக எமக்கு உதவும்.  

4.  இரக்கம் ” குறும்படம் ெவளியீடு 
5. சுப்ரபாரதிமணியன் சிறுகைதைய ைமயமாகக் ெகாண்ட குறும்படம் ெவளியீடு 
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17. முகங்கள்… (இரயில் பயணங்களில்) 
18. சிைற கழட்டல்.. 
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Abstract 

Technology is an essential part of human progress. Whether it be sticks, stones or smart phones, tech has allowed us to excel in our 

environments. With tech becoming more ubiquitous and classrooms being digitized, the experts and convicts of artificial intelligence have 

been the focus of many heated debates between education and tech experts. 

After all, computers are getting smarter, and artificial intelligence is more science-fact than science-fiction. Educators could soon 

find themselves at the head of a “Digital Classroom” with AI at its heart.  

Keywords: Artificial Intelligence, Virtual Reality Learning, Machine Learning Evaluation. 

Keywords: Artificial Intelligence, Virtual Reality Learning, Machine Learning 

Evaluation. 
 

Introduction 

“Artificial intelligence (AI) refers to the simulation of human intelligence in machines 

that are programmed to think like humans and mimic their actions. The term may also be 

applied to any machine that exhibits traits associated with a human mind such as learning 

and problem-solving.” 

Artificial intelligence the ability of a computer program to perform human tasks such 

as thinking and learning, sometimes referred to as machine learning—is changing classrooms 

in higher education 

Imagine a classroom in the future where teachers are working beside artificial 

intelligence, this is part of a larger vision of future classrooms where human instruction and 

AI technology interact to improve educational environments and the learning experience. 
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Technology is an essential part of human progress. Whether it be sticks, stones or smart 

phones, tech has allowed us to excel in our environments. With tech becoming more ubiquitous 

and classrooms being digitized, the pros and cons of artificial intelligence have been the focus 

of many heated debates between education and tech experts. 

After all, computers are getting smarter, and artificial intelligence is more science-fact 

than science-fiction. Educators could soon find themselves at the head of a “Digital 

Classroom” with AI at its heart.  

The research will play a critical role in helping ensure the AI agent is a natural partner 

in the classroom, with language and vision capabilities, allowing it to not only hear what the 

teacher and each student is saying, but also notice wave (pointing, shrugs, shaking a head), 

eye gaze, and facial expressions (student attitudes and emotions). 

Right from e-commerce to healthcare to education, in each and every sector, the 

intervention of AI has increased by various. Many companies are now investing in developing 

their own version of AI and Machine learning. Artificial Intelligence is defined as the 

capability of a machine to imitate intelligent human behaviour. It makes our digital, 

automated processes smarter.  

Let’s explore the possibilities and effects that such a step would have on our society and 

educational system. 

Why it’s Work: 

Personalized Learning (Author by Ava Grey-NorthIndia): Much attention is usually 

given to what students learn, with a historical tendency to focus on curriculum. However, how 

a student learns is just as important. Advances in AI are giving teachers a better 
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understanding of how their students learn and allowing them to customize the curriculum 

accordingly. 

ITS (Intelligent Tutoring Systems): some far-off vision of the future—they already exist 

in a practical capacity. While far from the norm, they are capable of functioning without a 

teacher having to be present and can effectively challenge and support the learner using 

different algorithms. 

Adaptive Group Formation: By analyzing learner information, AI can generate groups 

particularly suited to a certain task, or groups that balance one learner’s weaknesses with 

another learner’s strengths. 

Facilitation by Example: Models of effective collaboration can be used to support 

learners and help them identify effective problem solving strategies 

Intelligent Moderation: Intelligent Moderation allows human tutors, moderators and 

teachers to analyses the data produced by large groups with the assistance of AI techniques 

like machine learning. In turn, educators can be more efficient in the classroom. 

Virtual Reality Learning: Taking a page from aviation education, VR-assisted learning 

allows for educational support in authentic environments and extends the boundaries of the 

classroom. Realistic immersion in virtual environments can provide learners with a richer 

understanding of the material. This will also act as a stepping stone to real-world experiences, 

with fully integrated AIs, humans will employ machines for space and ocean exploration, fraud 

detection, knowledge management, job training and precision surgeries. 

Essay Grading Software: Software that can instantly grade student essays is a 

significant benefit. Every graded essay adds to a central database to which future essays are 

compared. 
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Real-time Problem Solving Assessment: This reduces the load on teachers by providing 

simultaneous instruction in a classroom setting. Performance over time when looking at 

computer performance versus human performance graph 

Improving Course Quality: AI can analyze patterns in which a large number of students 

submit wrong answers to the same questions. By alerting the educator to these patterns, AI 

can help make teachers more effective. 

Dynamic Scheduling and Predictive Analysis By using predictive computing, AI can 

learn students’ habits and propose the most efficient study schedule for them. This is a benefit 

for the customer service agent, medical intern, or anyone who does a repetitive or laborious 

tasks; a machine won’t get bored, tired or need a break and should the machine encounter a 

problem or question out of its programming a human will be contacted to step in. 

Custom Textbooks: Educators will be able to import a syllabus and AI will generate a 

textbook filled with the core content (CTI). This makes for an incredible amount of 

customization, not only from class to class or grade to grade, but within the school year itself. 

Virtual Humans: While seemingly something out of science fiction, virtual humans are 

already a reality. Intelligent interfaces like “the twins” at the Boston Museum of Science, for 

example, provide a much-needed social dynamic to artificial intelligence. Virtual humans like 

avatars, digital assistants or Chatbots are cost efficient and can work 24 hours, seven days a 

week in those repetitive and time-consuming tasks no human enjoys doing. 

Intelligent Game Based Learning Environments: Using gamification to motivate 

learners can help improve retention while making the learning experience fun. 
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Machine Translation: While today’s translation apps are not as accurate as human 

translation, machine translation can be faster and more efficient. Machine translation has the 

potential to bridge the language gap for many second language students. 

Empowering the Disabled (Differently-Abled): AI programs that augment the 

educational experience for the disabled are already in development by companies like 

Facebook. These advancements can grant learners with special needs a greater sense of 

autonomy. 

Streamlining Education System (Author by Swapnil Dharmadhikari) 

 

These are voice recognition systems that can imitate human intelligence. These systems 

are not only helping us to gain knowledge but also to enhance our decision-making ability. 

This technology is also known as machine learning which has been used in certain areas to 

track important issues related to education. 

AI working as a catalyst in streamlining the education system and helping institutions 

make better decisions. Implementing AI at such a large scale would definitely help us to fix 

the defects in the current system. 

Personalized Education 

The standard of curriculum and teaching has not improved at a faster rate. Many 

articles in the mainstream media have repeatedly highlighted that our students are denied of 

good quality education. AI can be a solution to this problem.  

The most important reason is that AI systems can adapt to Individual student learning 

and greedy abilities. It can also find out his or her strengths and weaknesses. How much ever 

we try a single teacher per classroom is not enough to fulfil the needs of all 60 students. In 
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this scenario, enabling students with AI systems in schools and classrooms or at their homes 

might be the solution to solve the problem of low quality and inaccessibility at one stroke. 

Assistance to Teachers 

Teachers have to handle multiple responsibilities such as evaluation, grading, paper 

setting, creating mark sheets and tracking the performance of every student. If these tasks are 

made easy for them, then they would focus more on course development, teaching quality and 

skill development. 

AI systems can help teachers in all these tasks, making these tasks not only automated 

but also intelligent. With AI systems in place, it will be easier for teachers to focus on students 

rather than worldly administrative tasks. 

 

Accessible and Inclusive Education 

India has always promoted the policy of Education for all. As of now, India has over 

600 million young people. All of them deserve a good education, skills, and jobs. 

AI education can become more accessible and inclusive at the same time. Various 

tutoring programs, learning applications with skill-based curriculum are being developed 

across the globe. These AI-enabled systems will bring global classrooms at your fingertips. It 

will not only empower students but also teachers in upgrading themselves with current trends. 

Such systems could be a boon for rural education. Students living in the most remote parts of 

India would be able to learn the way it is learned in an urban setting. 

Proctored Online Assessments 
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In this technology that can help to simplify the exam invigilation process. Students can 

appear for exam from any location classroom/home. System is able to invigilate such exam 

remotely using remote Proctoring. 

It uses a web camera attached to the computer system to authorize remote students. 

Many education institutes, corporates, universities have started using this technology to 

simplify the examination process with the artificial intelligence of Remote Proctoring. 

Answer sheet Evaluation 

Physical Answer sheet evaluation is one of the pain areas for university or education 

institutions. Many entities are moving towards an onscreen evaluation system as it is 

intelligent and auto-calculates the score. 

It also ensures that examiner has truly verified all pages of the answer sheet. It also 

saves logistical cost of handling physical answer sheets. It can help you to automate result 

processing. 

 

 

 

Conclusion 

AI in education is a complete change. According to a report issued by Centre for 

Integrative Research in Computer and Learning Sciences states that the next level uses of AI 

in Education is not yet invented. So the people working on AI applications should let the 

educators and education policy makers know about this in depth. Although there are several 

concepts of using AI in educational sector, our future is AI. 
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Abstract 

This research article deals with the role of textbooks particularly focuses the language textbooks and advanced features. It gives 

the vivid idea about the multimedia and its uses in the classroom teaching. This paper explains the learning through multimedia and its 

effect. Discussion made on quick response code and its historical background, development, uses, and its need. Further, the world is rapidly 

moving towards a digital culture where teaching and learning is migrated to cyberspace from a conventional brick and mortar classroom. 

Given that e-Learning and mobile learning are attractive which provides the mainstream digital methods of delivering education through 

various technological which are included in present textbooks. 

Introduction 

Textbooks are an essential part of English Language Teaching (ELT). Most teachers 

follow textbooks in their classes and are often used as a syllabus, most teachers simply follow 

current textbooks. Textbooks also offer benefits such as activities, assignments, audio and 

video recordings, and lots of pictures. Furthermore, as books are usually prepared by a group 

of experts and interested parties, it can be argued that they tend to be of a certain level of 

quality. On the other hand, if teachers were expected to prepare their own materials all the 

time, this would not only be time consuming, but most teachers would have big problems as 

they are not familiar with the design and development of materials. Therefore, it can be argued 

that textbooks are very important components of ELT classrooms and therefore their quality 

should be checked carefully. 
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Textbooks are one of the most important tools for promoting effective teaching. They 

are defined as the basic written resource prepared to organize and develop systems to deliver 

a course, which contain certain criteria (Valverde, et al., 2002). They have a great influence 

on teaching practice and seem to be a vital ingredient for successful learning. Due to this 

characteristic, they intend to be mediators between the educational objectives of a given 

curriculum and the instructional activities in the classroom. Research has generally come to 

a consensus on two main goals of textbooks, such as helping teachers provide many systematic 

teaching processes and giving students the opportunity to repeat and follow up on what they 

have learned (Cunningsworth, 1995; Graves, 2003; Gelfman, 2003). et al, 2004 ) ; Richards 

and Rodgers, 2001; Valverde et al., 2002). This reality gave them an important role in shaping 

the perspectives of teachers and students on school subjects (Ravitch, 2003). 

While the role of textbooks varies from educators' perspectives, Gelfman et al. (2004) 

proposed a basic outline for the mediating role of the textbook: (a) encouraging and teaching 

students to create new knowledge, (b) balancing detail and accuracy of information, (c) To 

provide students with active, creative and versatile information (d) To create a coherent 

program of study. Researchers strongly stated that textbooks are not just a booklet containing 

written texts, but also an active participant in students' educational processes (Harmer, 2007; 

McGrath, 2013) and have a direct impact on student learning (Robitaille & Travers, 1992). 

In most classrooms, they are essential educational tools that act as a bridge between teaching 

and learning. 

It helps and motivates students to learn (Mikk, 2000) and allows them to follow the 

lesson, repeat the topics and evaluate themselves efficiently (Ceyhan & Yiğit, 2005; 

Cunningsworth, 1995; Demirel & Kıroğlu, 2008; Graves, 2003; ; Kılıç & Seven 2011; Ur, 
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1996). While textbooks play a fundamental role in the classroom, they also bear the 

responsibility of the linking role between the intended and implemented curriculum (Robitaille 

& Travers, 1992). This responsibility includes aspects that create value, motivators, 

accessibility, illustrations, etc. requires them to have a certain quality in terms of and 

encourage students to learn (O'Keeffe, 2013). 

Definition of multimedia 

Multimedia can be defined in several ways, depending on one's point of view. Typical 

definitions include: 

1) Multimedia is "the use of several media formats in a presentation" (Schwartz & 

Beichner, 1999, p. 8). 

2) Multimedia is “information in the form of graphics, audio, video or film. A 

multimedia document contains a media element other than plain text (Greenlaw & Hepp, 

1999, p. 44). 

3) Multimedia includes a computer program that contains "at least one of the following 

with text: sound or enhanced sound, music, video, photographs, 3D graphics, animation or 

high-resolution graphics" (Maddux, Johnson, & Willis, 2001, p. 253). 

Multimedia and learning 

Multimedia has been successfully applied to many courses to provide a variety of 

learning styles or methods. Learning styles are defined as characteristic cognitive, affective, 

and physiological behaviors that serve as relatively stable indicators of how students perceive, 

interact, and respond to the learning environment. Students learn more comfortably in an 

environment that reflects their dominant learning style (Sankey, 2006). While students have a 

preferred method of learning—visual, phonetic, reading/writing, or kinesthetic—many 
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students are multimodal (use a combination of these methods). Multimedia can be used to 

develop a more inclusive curriculum that appeals to visual, phonetic and kinesthetic learners 

and overcomes the differences in student performance that may be the result of different 

learning styles. Presenting materials in a variety of ways has been used to encourage students 

to develop a more diverse approach to learning (Morrison, Sweeney, & Heffernan, 2003). The 

transition from book to computer is an opportunity for greater interaction and new ways of 

thinking about a learning activity. 

Technology provides more ways to represent concepts through different media formats. 

Such advances in technology require pedagogical research to validate the usefulness of such 

new activities in facilitating learning. Students with access to multiple representations 

improve understanding, learning, memory, communication, and inferences (Rogers & Scaife, 

1996). Kozma (1991) argues that students will benefit most if teaching methods provide, 

perform, or model cognitive operations that are important to the task and the situation. 

Students will also benefit more if they can perform or provide the operations provided by these 

representative means on their own (Kozma, 1991). Providing the student with solid structure 

and content is more important than providing the interaction and animation that new media 

provides. Understanding and learning require a solid structure of content and teaching 

materials, not new media or forms of representation. The combination of text and image is 

effective when the information provided is complementary and adapted to any presentation. 

Making connections from multiple representations depends not only on the mode of 

presentation and the establishment of interrelationships between multimodal elements, but 

also on the characteristics of the task (Dubois and Vial, 2000). 
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The world is rapidly moving towards a digital culture where teaching and learning has 

moved from a traditional brick-and-mortar classroom to cyberspace. As eLearning and 

mobile learning are attractive propositions for countries with a strong technology 

infrastructure, the global south still struggles to incorporate digital education delivery 

methods due to various technological and financial barriers. This has been a possible slow 

death for printed material in developing countries where the medium is predominantly used 

to teach in schools, traditional universities, VET institutions and open universities. 

 

Quick Response codes 

Quick Response codes were developed in 1994 by Denso Wave, a Japanese company, 

as a type of symbol that can be easily read by a scanner. The term QR is an abbreviation for 

"Quick Response". It can store various content such as texts, URLs, automatic messages and 

contact information. A Quick Response code stores information both vertically and 

horizontally and is therefore more useful than a standard barcode, which can only store 

information horizontally. Information in a Quick Response code can be decoded by a mobile 

device with an interior camera and software for reading QR codes (Savarani and Clayton, 

2009). There are various websites for generating Quick Response codes on the Internet: 

qrcode.kaywa.com, qrkodolosturma.com, qrstuff.com and the-qrcodegenerator.com. The 

codes generated by these websites can be saved and printed. 

The use of Quick Response codes in education provides many benefits such as low cost, 

ease of use, portability / mobility, immediate availability and immediate enjoyment. Problems 

related to the use of Quick Response codes are decline in internet speed, cost of mobile 

internet, visual similarity between Quick Response codes, software problems and brightness 
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of devices (Leone & Leo, 2011). Ogen (2012) suggested that as an example of Quick Response 

codes used in education, "one connects to an audio file that gives the pronunciation of the 

object in a foreign language or a link that shows the meaning of the word in a foreign 

language. Place a Quick Response code on the object. " 

Theoretical framework for textbook evaluation for this study 

Cunningsworth (1995) and Ellis (1997) divided textbook evaluation into three types: 

pre-use evaluation (pre-use), in-use evaluation (during use), and post-use evaluation (post-

use). The first type, pre-use or predictive assessment, aims to assist teachers or those 

responsible for selecting the appropriate textbook(s) so that students can best achieve a set of 

learning objectives for a given lesson. During use evaluation, teachers can observe the 

strengths and weaknesses of the textbook used. The second type (post-use evaluation) focuses 

on evaluating the overall quality after the textbook has been used throughout the course. 

Clearly, an ELT textbook assessment across all three phases of a course implementation helps 

predict, evaluate and review the overall quality of a textbook used as a teaching and learning 

tool for students' English language development. 

Although an ELT textbook evaluation was introduced in the early 1970s, no systematic 

evaluations were made due to the lack of sufficiently detailed criteria (Harbi, 2017). Later in 

the 1980s, there was a significant increase in interest in textbook evaluation, which led to the 

launch of checkbooks for textbook evaluation in the foreground. This also made it possible for 

researchers in the field to evaluate textbooks more critically. During 2011-2013, despite an 

increase in the evaluation of ELT textbooks in primary and secondary school (both individual 

book and an entire series), the evaluations that took place were concentrated mainly on either 

a specific evaluation category or some evaluation categories. 
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While Dweilkat (2011) examined teachers' and students' views on learning activities 

and exercises in a tenth grade textbook titled English for Palestine, Al-Qazaq (2011) evaluated 

the content of the tenth grade textbook series called Lifelong Learning Action Pack. students. 

learning and academic skills. Alshehri (2012) evaluated secondary school English textbooks 

used in Saudi Arabia in terms of learning objectives, content, grammar, vocabulary and four 

language skills (listening, speaking, reading and writing). Phonhan, Prapan, and Chaiyasuk 

(2012) examined the application of language teaching methods after using My World 1-3 

textbooks and found that the teaching methods used were based on the content-based teaching 

method (CBI). They also examined teachers' perceptions of the theoretical framework of CBI, 

the types of activities and lesson design based on CBI, lesson planning, and applications of 

the CBI method. In late 2013, Alosaimi (2013) examined how successfully a textbook called 

KSA Primary EFL supported Active Learning principles, while Al-Thubaiti (2013) evaluated 

how the teaching and learning activities in the KSA Intermediate textbook supported a student-

centered classroom. Additionally, Srakang and Jensen (2013) focused on a study on teachers' 

perceptions of the tenth grade English Language Teaching textbook. Revised from the Urs 

(2012) criteria and Wongkaews (2009) questionnaires, the researchers developed a 5-point 

Likert scale containing 35 assessment objects covering three main categories: textbook 

evaluation (22 articles), textbook roles (7 articles), and teachers' textbooks. (6 articles). 

It is now clear that a checklist for evaluating the ELT textbook is considered an 

important tool for letting teachers or responsible persons choose a quality textbook for their 

students. The selected textbook provides appropriate language input for students to improve 

their English language skills. In addition, we agree with Gutiérrez Bermúdez (2014) that a 

checklist for future assessment should support structured qualitative assessment that has a 
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descriptive character but is defined as a specific guideline. This will encourage teachers to 

express their views on various aspects of assessment, mainly according to language learning 

objectives based on an international framework or standard (here with reference to CEFR). 

As such, these ideas have been prominently embraced in a number of ELT textbook evaluation 

studies from 2014 to the present. 

Conclusion 

Textbooks are playing the vital role to the enhancement of the teaching learning 

process. Now-a-days textbooks are becoming most advanced and its features are updated. 

Textbooks are having colourful pages for each and every unit. It has unique and digital 

aspects.  It is easy to read, gain attention from the pupils, gives joyous reading, make them 

stress free mind, and etc. 

REFERENCES 

21. Law, C. Y., & So, S. (2010). QR codes in education, Journal of Educational Technology Development and 
Exchange, 3(1), 85-100. 

22. Saravani, S. A., & Clayton, J. F. (2009). A conceptual model for the educational deployment of QR codes. In 
Same Places, Different Spaces. Proceedings Ascilite Auckland 2009. Retrieved from 
http://www.ascilite.org.au/conferences/ auckland09/procs/saravani.pdf 

  



 

290 
 

 Effective Learning: A Review on Game Based Tools 

Dr.V.Vasanthi1  
Assistant Professor, Department of Computer Technology 
Sri Krishna Adithya College of Arts and Science, 
Coimbatore-42 
vasanthiv@skacas.ac.in 

 

 

Introduction 

The learning mechanism via play is the method that used in psychology and educational 

purposes to make the children learn in suitable and effected way around the globe. The 

children can get to learn easily via play where they can contact and learn through social, 

develop their skills, self-assured ,emotionally mature and keep interacting in new things from 

the world [1].Moreover  the best way of  young children to learn a new things by being active 

with others ,playing ,talking to people who are kind to them, communicating, making fun, ,try 

to make friends and get idea from them, make things better to show to others online and trying 

to learn new skills [2].The learning new things  through play will  make the people learn the 

concepts in effective way and get more experience skills in short time .This way of learning 

would be increased more in upcoming future. Based on the supporters idea. The curiosity is 

one of the things that children learn through it and it’s in their habit to explore and learn new 

things. 

Keywords: Learning mechanisms, play, education, attention, Quizizz. 

Elements of Children Play 

• In the time of play there should be no outer aim,there should be no way of learning 

that has to occur. 



 

291 
 

• The way of play should have interest in order to learn the things with enjoyable.  

• The learning mechanism via play includes the voluntary. 

• Play includes interactive with others in most of our time at the time of playing. 

• The play makes sense of believe in term of learning. 

Now daysthe learning mechanism through play is one of the most important concept 

that should be followed in order to make the sense of learning interactive and enjoyable [3]. 

Features of Play Through Learning Mechanism 

How Play via learning mechanism can make sense?  

First of all learning via play can make the person to learn in enjoyable way which makes 

sense to the people to learn and interact though out the world easily, get many skills and 

experience. So the learning features through play can be listed as: 

Imagination  

The imagination is one of the critical concepts that can be used while playing in order 

to create images to their minds and try make things with feelings,thinking and make ideas so 

that the people can make uses of their thoughts in their play.[4] 

Creativity 

The way of paly make a big role in order to make creativity, includes finding objects. 

Also the play can be more creative and effective when player bring ideas, making paint or 

making various materials in order to make different objects .creativity is the role and the 

process play criteria. 

Active 

While playing the children can be more active and they use their minds in order to 

interact with people and the environment. This can make the children to learn in a better way. 
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Work 

The work and play can be differentiated based on chosen activity by the person .the 

work has the intention of the approved result, on the other hand the  play it’s the process of 

making things done without knowing or predicted [5].The  dietze and kashin has prescribed 

the play to be include the activity, motivation and ability to learn through play especially the 

educators and parents has to include play in reality and specific requirements to learn in 

order to make the play become real work [6].  

The play can be consider in many people as the waste of the time but in reality if the 

play consider to be making and building a new knowledge by engaging in various activity[7] 

moreover the development term of the qualities of play are more difficult for the researchers 

to search.[8] 

Importance 

As we know that the play is a part of life and it has been known from the united nation 

for the children. The freedom must be for all children to play, enjoy and development of the 

brain. Play also makesbrain expansion [9]. 

Summaries points in a quick way  

Making the play in learning way can keep the children to learn quickly and understand 

the topic easily. The best key points to summarize the topic are by keeping interacting and 

enga 

Confidence In The Subject   

Learning through play can help the students to more assure about the subject and how 

well they know. Enable them to speak in a confident way especially when they discuss in the 

group moreover they get more skills experience. 
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Enjoyable   

In a simple way the play can be as fun in order to learn and know the subject in a better 

way. Especially for children while playing they should be enjoying and find excited via their 

play. 

 

 

Encouragement   

The Play Can Make A Big Role For Encouraging   The Children Especially When They 

Have A Quiz Working As In A Group .Moreover Working In Various Group Discussions Will 

Help The Students To Answer The Quiz Easily And That Help To Have A Good Skills In Order 

To Answer And Conclude The Discussion. 

Communicative    

The opportunity of communicating is to make children learn and share the concept in 

better way. Also to get the knowledge through play method. The kids can communicate by 

using words or waves in order to learn via play. 

Especially in India, the modern teaching methods have existed for decades without any 

radical transformation.  

As children around the world face the impact of the pandemic, innovation in learning 

methods has become an absolute necessity. We need learning methods that are less stressful 

and tedious, and more engaging, interactive and entertaining. 

Some of mechanism like Kahoot!,Quizizz, Quizlet Live, and Gimkit are reviewed with 

pros and cons of these tools.Several digital tools created for the classroom bring those exciting 

experiences to students with learning as the focus. 
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These “game show classroom” websites do a number of things. 

• Create an electric atmosphere for answering questions. 

• Provide fun, interesting repetitions. 

• Make in-the-moment feedback possible. 

Kahoot!is the granddaddy of the game show review games, launched in August of 2013. 

In a standard Kahoot! game, questions are displayed to students. 

Pros 

It’s a shared experience. Everyone responds at the same time. That also means we can 

provide feedback to everyone at the same time.There are millions of publicly created Kahoot! 

games you can use (or duplicate for yourself and change).Students are likely very familiar 

with it, meaning it can be plugged into a lesson with little time to learn a new app. 

Cons 

The speed of a traditional Kahoot! game can make some students feel like they’re left 

in the dust.It’s easy for students to see each other’s responses and copy. (Just look at all of 

the screens the student in the foreground of the photo can see from his desk.) 

Quizizz 

Quizizz takes the excitement of a gameshow-style review game and puts the whole 

experience in the students’ hands. 

Pros 

It’s student-paced. No one gets upset because their device didn’t load the game fast 

enough to compete.Teachers can display a student progress dashboard on the projector to see 

progress of each student and instantly see how many questions the class answered 

right/wrong. 
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Cons 

When everyone is answering different questions at different times, you lose a bit of the 

excitement. 

With Kahoot!, when my class answers one question all together, it isolates that piece of 

content so we can all talk about it. When a Quizizz game is over, you can review all the 

questions all at once, and you lose that isolation. 

Quizlet Live 

Quizlet’s foray into the game show-style review is the best collaborative game. Instead 

of students answering individual questions on their individual devices, Quizlet puts students 

in groups. All possible answers are divided amongst the devices of all students participating. 

Pros 

Teamwork and communication. With traditional flashcards, students may study them in 

isolation quietly. This brings students together in a game where they must depend on each 

other. 

Play games with Quizlet flashcard sets. Quizlet Live runs from Quizlet flashcard sets. 

That means you don’t have to create anything new if you use Quizlet and already have 

flashcards OR if you can find a Quizlet flashcard set you like. 

A new game every time. Each new Quizlet Live game is different. When a game pulls a 

dozen cards from a Quizlet flashcard set, there are tons of combinations — especially when 

there are LOTS of flashcards. Start a new game and Quizlet mixes up the cards for a new 

combination. 

 

Cons 
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You need at least six students to play a game (at least two teams of three students) and 

at least six cards in a flashcard set.If you’re looking for something more individual to play as 

a group, Quizlet Live may not be your game. 

Gimkit 

In Quizizz, students collect points cumulatively throughout the game. In Gimkit, students 

use their points to buy power-ups in the store. 

Pros 

New game mechanics. The upgrades put a new spin on reviewing. They’re used to 

buying upgrades in games. Now they can add that new dynamic to digital review games.Its 

backstory. Gimkit was created by students in Seattle, Washington, and it’s still maintained by 

them. They made the game they wanted to play and then shared it with the world. Quizlet 

integration. You can import a Quizlet flashcard set into a Gimkit game if you have the paid 

version of Gimkit. 

Cons 

Pricing structure. You only get to create five games with the free plan … and you have 

a finite amount of modifications you can make to them. Then it’s $59.88 per year or the $7.99 

monthly plan. A robust free version is an essential piece of many edtech tools, and Gimkit’s 

free version is lacking … not enough to hook a teacher and help him/her realize he/she needs 

the full paid version. 

Limited searchable gallery. With the above options, you can tap into thousands (or 

millions) of teacher-created games. Unless you have the paid version and import Quizlet sets, 

the gallery is really lacking. 
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Conclusion 

The learning mechanism via play is the concept where we learn through it easily and 

effectively. However the learning though plays will help us to learn the object in the enjoyable 

and excited way. In many years learning methods are big important part of the teachers and 

parents to search for the right method to teach the children can now a day’s learning by 

playing games, making quiz and interact with others can be more effective.  Hence the learning 

mechanism via play is one of the most crucial parts of our life for our children in order to 

make them have a good interest of studies. This paper presents the elements and the learning 

features mechanisms through playing.  
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ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICT) can be important in the process of adapting by new demands, as they have 

the potential to make learning resources more accessible, to allow a greater degree of individualisation and to make the learning process 

more active manner.  This article focuses on how to design and develop an active learning environment integrated 3D virtual environment.  

Active learning is a learning strategy that encourages students to interact and think by working on a problem-solving activity in order to 

develop their knowledge and experiences. By using 3D virtual learning environment corresponding to an instructional design methodology 

called Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE), the active learning environment is created. The proposed 

active learning environment consists of Simulation, Problem Solving, Game, Self-Assessment, and Animation. The author believes that when 

students study in the active learning environment, they can understand the content clearly through the learning components.  

Keywords: Active learning environment, Integration, 3D virtual environment, ADDIE 

Introduction: 

Active learning is one of the learning strategies attempting to improve student learning 

outcomes, focuses on how to make students active in learning environment and to engage the 

students in thinking and problem solving activities. Because, generally the students remember 

only 10 percent in traditional passive learning environment, encouraging students to interact 

and be active in learning environment may increase their learning outcomes. Active learning 

focuses the learning experiences and promotes students learning by doing (Hamada, 2007). 

In addition, active learning encourages students to learn through problem solving, game, and 

learning activities. Moreover, activities always take place under a certain circumstance with 
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a specific environment. Student’s who work or learn a specific subject in the active learning 

environment can improve their learning outcomes (Uden, 2007). 

Therefore, this article aims to create the active learning environment. Since using 

multimedia benefits students to learn complex or new ideas (Su, 2007), 3D graphic and 

animation is used in the development of the learning environment. In addition, 3D animation 

is appealing and students enjoy in using it (Elliott, 2002) and it encourages students to interact 

with the content which makes students active in the learning environment.  In this paper, the 

design and development of the active learning environment with the integration of 3D virtual 

reality is described.  

3D Virtual Learning Environment: 

Virtual Reality and Virtual Learning Environment have become increasingly 

ambiguous terms in recent years. For example, Moore (1995) states that “Virtual reality falls 

into three major categories: text-based, desktop and sensory-immersive virtual reality”. The 

term Virtual Learning Environment has begun to be used to encompass any Internet or Web 

based learning resource with associated discussion tools. The term 3D environment has been 

chosen to focus on a particular type of virtual environment that makes use of a 3D model. 

Specifically, the main characteristics of a 3D environment are as follows: 

• The environment is modelled using 3D vector geometry, meaning that objects are represented 

using x, y and z coordinates describing their shape and position in 3D space. 

• The user’s view of the environment is rendered dynamically according to their current position in 

3D space. 

• The user has the ability to move freely through the environment and their view is updated as they 

move. 
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• At least some of the objects within the environment respond to user action, for example doors might 

open when approached and information may be displayed when an object is clicked on. 

3D Animation Software: 

The main software tool that is used to create 3D animations is a package that can be a 

model, render, and animate 3D scenes. Several different packages are available to do this for 

all the major operating systems. Below is a short list of the most popular and capable 3D 

modelling, rendering, and animation packages: 

• Maya: It is used extensively in creating both movies and games and especially 

good at modelling and animating organic-based objects. 

• 3ds max: It is the most-popular modelling, rendering, and animation package for 

games, 3ds max includes a host of features for animating characters. 

• SoftImage XSI: As part of the Avid line-up, SoftImage XSI includes an amazing 

collection of additional tools in its base package. 

• Lightwave: It is used in many television series, light wave consists of two separate 

interfaces for modelling and animating. 

Instruction Design of Active Learning Environment (ALE): 

To design the active learning environment, a systematic approach that is goal-oriented, 

well-planned, and procedurally executed, should be applied. The instructional design 

methodology, called ADDIE, is used in develop the active learning environment. ADDIE is a 

commonly used methodology that is effective in almost every situation (Huang et al., 2005). 

ADDIE is an acronym derived from the 5 phases of the process which are Analysis, Design, 

Development, Implementation, and Evaluation.  The descriptions of 5 phases are given below: 
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Analysis Phase: The analysis phase emphasizes the goal of the design. Since the active 

learning focuses on making students active by encouraging them to interact with the media, 

the designed environment should make them enjoy while they learn. Since 3D animation can 

make students enjoy, it is used as a tool in the active environment.  

Design Phase: In the design phase, the active learning environment is designed to be 

the integrated learning environment. By using 3D animation, the active learning environment 

consisted of 5 components which are Simulation, Game, Assessment, Animation, and Problem 

Solving.  

Development Phase: In the development phase, the content of Computer Network 

course is produced by using 3D technology corresponding to the components designed in the 

active learning environment.  

Implementation Phase: In the implementation phase, the active learning environment 

is implemented as a web-based learning environment and used in the classroom. Students may 

take the advantage of using web-based technology which they can access the content from 

anywhere, at anytime.  

Evaluation Phase: In the evaluation phase, students are asked to answer the 

questionnaire to evaluate if they satisfy with the learning environment. 

Components of Activity Learning Environment through 3D Animations: 

Integration of 3D animation, the active learning environment consisted of 5 components 

which are Simulation, Game, Assessment, Animation, and Problem Solving.  

Simulation: The first component integrated in the active learning environment is the 

Simulation. Here, the pupil faces scaled down approximation of real life situations.  Hence, 

realistic practice takes place without involving any risk. By experiencing simulation, students 
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have an opportunity to increase their thinking flexibility.  Moreover, Simulation helps students 

easily understand something that is difficult to explain in text and reach beyond the 

imagination when they only read a book. 

Problem Solving:  The second component is the Problem Solving. Problem solving is 

always important in the learning process because it efficiently helps students develop critical 

thinking skill. In problem solving activity, students experience a real-life task which is 

important to improve their learning outcomes. 3D animation plays an important role because 

it makes the problem look real. As found in Hadjerrouit (1998), when students think that they 

are solving the real problem, they are actively involved and motivated to solve the problem. 

 

Game: The third component that is integrated in the active learning environment is 

Game. This Game mode may or may not be instructional, but it is recreational.  Sometimes 

learning takes place through games.  This mode is especially meant for young children. Games 

are good to supplement students to practical training (Mili, et al., 2008). Moreover, game can 

draw the student attention and may be used to encourage student interactivity. Therefore, we 

may use game to develop student skill.  

Animation:  The next component is Animation. The advantage of animation is that it 

can better to demonstrate and explain the complex concept than text (Syrjakow & Szczerbicka, 

2000). In computer network course, animation may be used to demonstrate many computer 

network events that are difficult to explain.  

Self-Assessment: The final component in the active learning environment is the Self-

assessment. Self-assessment keeps students interactive and helps them focus on the learning 

content. Besides, students may evaluate their learning performance by using the self-
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assessment component. If they receive low score in the assessment, they do not understand the 

content deep enough and they need to go back and learn more. 

Benefits of 3D Virtual Environment in an Educational Setting 

Using virtual reality in schools and colleges greatly eases the burden for teachers. 

Teachers become learning facilitators as students explore and learn in virtual reality. As 

opposed to merely supplying answers, teachers guide students' self-discovery and assist in 

building ideas. Virtual reality is a giant step towards "perfect learning" - a learning 

environment that focuses on the student rather than placing burdens on teachers. It creates a 

learning environment where students explore, discover and make decisions, while teachers 

assist and guide. From a teacher's perspective, virtual reality creates a structured 

environment that focuses students on specific learning objectives, similar to good teaching. 

Because the students are immersed in the virtual reality learning environment with a headset, 

there are no distractions to learning. Students are totally focused with no unruly behavior. 

Tied to the curriculum, virtual reality is an educational aid without peer. It can be 

integrated into schools/colleges in a number of ways. Modularly designed programs work as 

a standalone educational tool, as a classroom supplement or as a study aid. In an initial stage 

of integration, as with the science subjects, virtual reality is best used as a supplement to 

existing coursework, allowing instructors to integrate the programs into learning objectives. 

For example in the biology class where students are learning cell structure is supplemented 

by a trip to the virtual reality lab where students enter and explore a human cell.  

The relevance of 3DVLEs (called 3 Dimensional Virtual Learning Environments) can 

thus be summarized in three broad areas:  



 

304 
 

• Accessibility: If taking an Asynchronous curriculum, student has the availability to access the 

course after office hours. For Synchronous and Asynchronous instruction, the student has the 

flexibility of being in the safety of their own home.  

• Interactivity: There is much evidence to show that students benefit from actively engaging with 

their course. More specifically, the advantages relate to feedback, practice and customization.  

• Communication: This element is must be increased in a VLE. It helps the student to feel part of a 

learning community. Tools used are bulletin boards, being able to “play-back” a session, chatting, 

email, and instruction & announcements are current due to the live instructor. 

Traditionally, the primary source for obtaining information would be the encyclopaedia 

generally available in the library. But now, we access to interactive 3D animation multimedia, 

the student would collect various textual materials about the particular topic from sources on 

a CD-ROM. With a multimedia approach, the student could also access Web sites on the 

Internet to get more information. The student could then add film clips on the particular topic 

in their natural habitat (all may be from the same CD-ROM) and blend them into a report. 

Then by adding titles and credits, the student now has a new and original way of 

communicating his/her own individual perspective. 

Besides student use, teachers should find 3D animation multimedia of great use in 

delivering their lessons. For example, a history teacher could use a multimedia CD to create 

a lecture on the non-violence movement by using film clippings and audio tapes on Mahatma 

Gandhi or Martin Luther King, also by incorporating other audio visual information with text 

to make the subject come alive. All this material would be available on a videodisc. Similarly, 

a university professor might use a 3D animation multimedia CD to prepare or to update 

information or to teach so as to enliven and also add insight to his/her teaching, thereby 
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improving the quality of the course. The uses of 3D animation multimedia need not be seen as 

a tool for classrooms only.  

Conclusion: 

The future development of this active learning environment is to create the 

collaboration component which students can not only interact with the media but also interact 

with their friends. Therefore, the collaboration component will also help students improve 

their learning outcomes. ADDIE makes the student’s active learning. The future teacher can 

use the above said active learning activities for creating virtual learning environment and 3D 

VLE.  This paper has discussed the potential educational applications of 3D environments. A 

teacher want to make the students’ active participation instead of passive participation, the 

teacher can adopt any one of the said activities and assist them into 3D VLE. 
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Educational technology is a term used to describe a wide array of teaching-and-

learning–related software and hardware that's increasingly being used in college and 

university classrooms. Educational technology refers to technology that usually helps 

facilitate collaboration in an active learning environment(Casey 45). 

Benefits of using technology in education 

Used to support both teaching and learning, technology infuses classrooms with digital 

learning tools, such as computers and hand held devices; expands course offerings, 

experiences, and learning materials; supports learning 24 hours a day, 7 days a week; builds 

21st century skills. 

Some ways to use technology in the classroom 

• Gamified learning 

• Digital field trips 

• Integrate social media 

• Gather student feedback 

• Creating digital content 

• Using a shared, online classroom calendar 

• Review and critique webpages 

• Incorporate video and multimedia into lessons and presentations 

• Online activities for students who finish work early 
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1. Gamified learning: 

Gamification is about transforming the classroom environment and regular activities 

into a game. It requires creativity, collaboration and play. There are numerous ways to bring 

games and game playing into the classroom to promote learning and deepen student 

understanding of subject matter. 

According to the International Journal of Educational Technology in Higher Education, 

gamification increased retention by 12.23% and increased overall performance by 7.03% 

(Casey 45). 

Casey, Denise M. "A Journey to Legitimacy: The Historical Development of Distance 

Education through Technology." TechTrends: Linking Research and Practice to Improve 

Learning 52.2 (2008): 45-51. Web 

Digital field trips: 

 Virtual field trips are interactive web-based experiences that guide students 

through an exploration of content about themes, such as a specific place or time. 

 Field trip enriches the classroom learning. 

 Field trips provide an opportunity to the learners to get first-hand information 

from natural settings. 

Best virtual field trips for students 

 Take a trip to the zoo. 

 Visit The Hidden Worlds of National Parks. 

 Watch the Monterey Bay Aquarium Sea Otters. 

 Swim through Palau coral reefs. 

 Visit the surface of Mars. 
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 Power up with renewable energy. 

 Walk the Great Wall of China. 

 Float around the International Space Station. 

3. Integrate social media: 

Social media integration is the act of using social media accounts as an extension of 

your marketing strategy (Schools of the Air” 7-34). This is typically accomplished two ways: 

Directing your social media audience to your website. Allowing your social media accounts 

to be easily accessed on your website. 

Ways to Implement Social Media to Classroom Activities 

1. Google Apps – stay connected anywhere. 

2. Blog – leverage the power of blogging. 

3. Skype – use video conferencing to teach your students. 

4. Facebook – create a classroom group. 

5. Twitter – use it as a class message board. 

6. Pinterest – for student collaboration.  

4. Gather student feedback: 

Feedback is any response regarding a student's performance or behavior. It can be 

verbal, written or gestural (“Education by Radio” 36). The purpose of feedback in the 

assessment and learning process is to improve a student's performance - not put a damper on 

it. 

How can the teacher gather feedback? 

Invite a colleague to visit your class to offer feedback on your teaching practice. Gather 

feedback in writing, orally, and anonymously from individual students and through group 
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work and discussion. Use various tools or materials like surveys, reflection prompts, and 

activities. 

Creating digital content: 

Creating digital content is an important part of any digital marketing strategy. Every 

part of the content you create - including newsletters, brochures, blog posts, case studies, and 

more - must be carefully designed to guide your brand prospects, maximize organic links, and 

increase conversions. 

Steps to create Successful Digital Content Creation 

Determine the purpose 

Different types of content have different purposes. 

Create useful, quality content 

In creating digital content, the rule is that each part of the content you create should be 

useful and appropriate to the target audience. 

Promote content on social media 

Share different content on social media platforms to expand your brand and add a 

campaign range. The content you share on each site should be unique to give your followers 

a reason to follow on more than one network. 

Utilize photos and multimedia 

Complete your content with images, graphics, and videos.  

Implement an SEO program 

Rather than guessing the keywords to use throughout your content in the hope that it 

will resonate with the public, it is best to apply a formal SEO strategy that implements Google 
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tools and other resources. Powerful SEO helps you discover the most searched and important 

terms about your site and industry. 

Track and analyze content 

Ideally, the Analytics program should go beyond simple page views to evaluate online 

behaviors for individuals viewing specific portions of digital content. In addition to that, it's 

important to stay aware of your ranking in the best search engines and continually aim to 

improve these rankings. 

 Using a shared, online classroom calendar: 

In Google Calendar, you and your students can see classwork due dates and added 

events, such as field trips or exam dates. To see classwork or events in Google Calendar. 

Benefits of Using a Calendar Every Day 

It keeps us accountable. Scheduling my most recent doctor's appointment reminded me 

of how valuable appointments are. 

It keeps us realistic. When planning out tasks and activities on the calendar, be realistic. 

• It helps us prioritize. 

• It keeps us on track. 

• It sets boundaries. 

eview and critique webpages 

A review site is a website on which reviews can be posted about people, businesses, 

products, or services. 

Reviews are consumer testimonials written by someone who has purchased and used, 

or had experience with, the product or service and are usually accompanied by a rating (from 

0 to 5). 
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Incorporate video and multimedia into lessons and presentations 

 Encourage creativity, reflection, and confidence through the use of multimedia 

presentations. However, multimedia presentations (like digital stories) can lay the 

groundwork for developing those skills. 

Multimedia activities encourage students to work in groups, express their knowledge in 

multiple ways, solve problems, revise their own work, and construct knowledge. Through 

participation in multimedia activities, students can learn: Real-world skills related to 

technology (“Education by Radio” 36). The value of teamwork. 

How does multimedia enhance teaching and learning? 

Effective instruction builds bridges between students' knowledge and the learning 

objectives of the course. Using media engages students, aids student retention of knowledge, 

motivates interest in the subject matter, and illustrates the relevance of many concepts (Cuban 

27). 

Cuban, Larry. Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology Since 1920. 

New York, NY: Teachers College Press, 1986. Print 

Multimedia tools in education 

Multimedia simply means using a combination of different content forms in an 

integrated way. This can be text, audio, graphics, animation, video, virtual and augmented 

reality, interactions, etc. 

 Online activities for students who finish work early: 

Fun Activities Your Online Students Can Do Together 

1. Show and Tell  

2. Matching Game learninggamesforkids.com  
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3. Jokes jokes-for-kids  

4. Language Games  

5. gonoodle.com (includes lots of games to get kids moving!)  

6. Tell a story a sentence at a time  

7. My name is…start with A. Have students say a name, a place they work and 

something they sell that starts with their letter.  

8. Directed Drawing (share screen and draw something together): 

artforkidshub.com  

9. Talent Show  

10. Madlibs Wacky Web Tales – Education Placewww.eduplace.com › tales  

11. Quizizz quizizz.com (website with lots of online Quizzes on different topics)  

12. Read Aloud storylineonline.net  

13. Guess My Animal  

14. Prodigy prodigygame.com (fun, interactive Math website)  

15. BINGO (teacher mail/email BINGO card) activityconnection.com  

16. Discuss new talents discovered during Quarantine  

17. Share family stories  

18. Mimo: (getmimo.com) enforces Math and Phonics   

19. Group Exercise  

20. Puppet Show   

 

Conclusion: 



 

314 
 

For these roles, too, technology allows greater communication, resource sharing, and 

improved practice so that the vision is owned by all and dedicated to helping every individual 

in the system improve learning for students. It is a time of great possibility and progress for 

the use of technology to support learning. 
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தமிழ் வளர்ச்சியில் கணினி மற்றும் இைணயத்தின் பங்களிப்பும் 

பயன்பாடுகளும் 
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திண்டுக்கல் – 05 

 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

இன்ைறய சூழலில் கணினி மற்றும் இைணயத்தின் பயன்பாடு மக்கள் மத்தியில் ெபரிதும் பங்காற்றி 

வருகிறது.ஒரு மனிதன் இருந்தஇடத்தில் இருந்துக்ெகாண்ேட தன் ேவைலகைள சுலபமாக்கவும் ேநரத்ைத சுருக்கியும் 

தருவது இைணயத்தின் ெசயல்பாடுகளாகும்.உள்ளங்ைகயில் உலகத்ைத அடக்கி காணும் முயற்சிைய கணினி 

ஏற்படுத்திக் ெகாடுத்து இருக்கிறது.ெதாழில்நுட்பத்தின் அடிப்பைடயிலும் அபார வளர்ச்சிக்குக் காரணகாரியமாகவும் 

திகழ்கிறது.கணினி மற்றும் இைணயத்தின் ெசயல்பாடுகைள விளக்கம் விதமாக இவ்வாய்வு அைமந்துள்ளது. 

முன்னுைர 

ஒரு ெசயைல விைரவாகவும் தவறின்றியும் தளர்ச்சியின்றியும் 

ேமற்ெகாள்ள கணினி நமக்குப் ெபருந்துைணயாக நிற்கின்றது.இன்று எல்லாத் 

துைறகளிலும் நமது அன்றாடப் பணிகைளச் ெசய்ய தணினிையயும் அதன் 

பல்ேவறு வடிவங்கைளயும் சார்ந்ேத ெசயல்பட 

ேவண்டியுள்ளது.இவ்வைகயில் கணினியின் வரலாறு, ெசயல்படும் விதம், 

வன்ெபாருள், ெமன்ெபாருள், ெதாழில்நுட்பம் ஆகியவற்ைறப் பற்றிய 

அடிப்பைட அறிைவ ஆராய்வதன் ேநாக்கமாக இவ்வாய்வு அைமந்துள்ளது. 

கணினியின் பயன்பாடு 

கணினியின் பயன்பாட்ைட இவ்வளவுதான் என்று வைரயறுக்க 

இயலாது.இது பயன்படுத்துேவாரின் ேதைவையயும் அவர்களின் திறைனயும் 
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ெபாறுத்ேத அைமந்துள்ளது.ஒரு ெசய்திையத் தட்டச்சு ெசய்து அச்சு எடுத்தல் 

என்பது இலட்சக்கணக்கான பயன்பாடுகளில் ஒன்றாக அதுேவ ெதாடக்கப் 

பயன்பாடாக உள்ளது.இவ்வாறான பயன்பாடுகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு 

ெசயல்படுத்த சில அடிப்பைட நுட்பங்கைள நாம் ெதரிந்திருக்க ேவண்டும். 

இவ்வைகயில் இத்தைகய அடிப்பைடைய நாம் கற்றுக்ெகாண்டால்தான் 

அவற்றின் பயன்பாடுகைளப் புரிந்துெகாண்டு ெசயல்படுத்த முடியும்.எல்லாத் 

துைறகளிலும் கணினியின் பயன்பாடுகள் ெபருகிவருகிறது என்பைத நாம் 

அறிேவாம்.இன்ைறய சூழலில் எந்ததத் துைற சார்ந்தவராக இருந்தாலும் 

கணினியின் துைணயில்லாமல் ெசயல்படமுடியாத நிைல 

ஏற்பட்டுவருகிறது.கணினியின் துைணெகாண்டுதான் நாம கல்விெபறவும் 

பிறருக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்கவும் ேவண்டிருக்கிறது. இவ்வைகயில் கணினியின் 

கட்டைமப்ைபயும் பயன்பாட்ைடயும் ெதரிந்து ெகாள்வேதாடு 

மட்டுமல்லாமல் கணினியின் முதன்ைமப் பாகங்கள், அவற்றின் 

ெசயல்பாடுகள், ெதாழில்நுட்பங்களுக்கான கைலச்ெசாற்கள் 

ஆகியவற்ைறயும் கற்று அவற்ைறப் பயன்பாட்டுக்குக் ெகாண்டுவர 

ேவண்டியிருக்கிறது.  

 

கணிப்ெபாறி ெசயல்படும் விதம் 

கணினியின் வைக, அதன் கட்டைமப்பான ைமயச்ெசயலகம், 

உள்ளீட்டகம், ெவளியீட்டகம் பற்றி இந்த அலகில் அறிந்துெகாள்ளலாம். 

கணினியின் வன்ெபாருள்கைள முதன்ைம, துைணைம என்று வைகப்படுத்தி 

அதன் வைககைளயும் இைணயம் உள்ளிட்ட ெதாழில்நுட்பங்கைளயும் 

அறிந்துெகாள்வேதாடு கணினி ெசயல்படும் விதம் பற்றியும் 
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ெதளிவுெபறலாம். ெமன்ெபாருள்கள் என்ற பகுதியில் அைமப்பு 

ெமன்ெபாருள், பயன்பாட்டு ெமன்ெபாருள் என்ற இருவைககைளப் பற்றியும் 

அைமப்பு ெமன்ெபாருள் வைககளுள் உள்ள இயக்க ெமன்ெபாருள்கள், 

பயனீட்டு ெமன்ெபாருள்கள், ெமாழிமாற்றிகள், நூலக நிரல்கள், இயக்கி 

ெமன்ெபாருள்கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றி அறிந்துெகாண்டு அைவ 

ஒவ்ெவான்றிலும உள்ள வைககைளப் பற்றியும் பதிப்பு வரலாற்ைறயும் 

அறிந்துெகாள்ளலாம். இவ்வைகயில் இயக்க ெமன்ெபாருள்களின் 

வைககளான விண்ேடாஸ், ேமக் லினக்ஸ் ேபான்றவற்ைறப் பற்றியும் இைவ 

ஒவ்ெவான்றிலும் உள்ள பதிப்புகைளப் பற்றியும் பலைகக் கணினி, 

திறன்ேபசிகளில் ெசயல்படும் இயக்க ெமன்ெபாருள்கள் பற்றியும் அவற்றின் 

வைக, பதிப்புப் பற்றியும் அறிந்து ெகாள்ளலாம். 

நச்சுநிரல் (Anti Virus) 

பயனீட்டு ெமன்ெபாருள் பகுதியில் கணினியின் ெசயல்பாட்ைடக் 

ெகடுக்கும் நச்சுநிரல் பற்றியும் நிரல்ெமாழிகளில் எழுதக்கூடியவற்ைறக் 

கணினிக்குப் புரியும் வைகயில் 0,1 என்ற இரும எண்ணாக மாற்றித்தரக்கூடிய 

ெமாழிமாற்றிகள் பகுதியில் கணினி ெமாழிகள் பற்றியும் வன்ெபாருள்கைள 

அைடயாளம் கண்டு இயங்குதளம் ெசயல்படுவதற்குத் துைணெசய்யும் 

இயக்கி ெமன்ெபாருள் ஆகும். 

 

 

பயன்பாட்டு ெமன்ெபாருள்கள் 

இயங்குதளங்களுடன் இயல்பிருப்பாக இருக்கக்கூடிய பயன்பாட்டு 

ெமன்ெபாருள்கள் பற்றியும் கணினிப் பதிப்புப் பற்றியும் ெதாகுப்பு 
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ெமன்ெபாருள்கள் பகுதியில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ைமக்ேராசாப்ட் 

அலுவலகத் ெதாகுப்பு, அேடாபி வடிவைமப்புத் ெதாகுப்புகைளப் பற்றியும் 

அவற்றில் உள்ள ெமன்ெபாருள்களின் பயன்பாட்ைடப் பற்றியும் 

அறிமுகநிைலயில் அறிந்துெகாள்ளலாம். பயன்பாட்டு ெமன்ெபாருள் 

வைககள் அடங்கும் ைகயடக்க ெமன்ெபாருள் பற்றியும், ஒரு 

ெமன்ெபாருளுக்குள் இருந்துெகாண்டு பணிெசய்யும் ேவறு 

ெமன்ெபாருளான உட்ெசயலிகைளப் பற்றியும் ைகயடக்கக் கணினி, 

திறன்ேபசி ேபான்றவற்றில் ெசயல்படும் பயன்பாட்டு ெமன்ெபாருளான 

குறுஞ்ெசயலி பற்றியும் அறிமுக நிைலயிலும் மின்னூல்கைளப் படிக்க உதவும் 

மின்படிப்பான்கைளப் பற்றியும் KB, MB, GB என்று அைழக்கப்படும் 

அளவுகைளப் பற்றியும் குறுவட்டு ேபான்வற்றில் தரவுத்ேதக்கத் 

ெகாள்ளளவுகள் பற்றியும் இதில் விளக்கப்ெபற்றுள்ளன. 

கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் சுருக்கக்குறியீடு  

கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் ெபரும்பான்ைமயான ெதாடர்களின் 

சுருக்கங்கைளப் பற்றியும் அறிந்துெகாள்ள இருக்கிறீர்கள்.ஏெனனில் 

COMPUTER என்பேத Commonly Operated Machine Particulary Used in Technical and 

Educational Research என்பதன் சுருக்கமாகக் ைமகயாளப்படுகிறது.இேதேபால 

இதில் பயன்படுத்தப்படும் ெதாழில்நுட்பங்களும் ெபயர்களும் 

கைலச்ெசாற்களும் இவ்வாறான ெதாடர்களின் சுருக்கங்களாகேவ 

ெபரும்பான்ைமயாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.எனேவ, இத்தைகய 

சுருக்கங்கைளப் பற்றிய ெதளிவு ேவண்டும். 

கணினியில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ேகாப்புகளின் வைககைளப் 

பற்றியும் ேகாப்புகளின் வரிவாக்கம் என்ன என்பது பற்றியும் கணினிைய 
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விைரவாகவும் எளிதாகவும் ெசயல்படுத்துவதற்கு உதவும் குறுக்குவிைசகள் 

பற்றியும், ெசல்ெபசி, மின்னட்ைட, ைகயட்க்கக் கணினி ேபான்றவற்ைறக் 

கணினிேயாடு இைணத்துத் தரவுகைளப் பரிமாறிக்ெகாள்ளப் பயன்படும் 

கணினி இைடயூக்கி ெமன்ெபாருள்கள் பற்றியும் விள்க்கப்பட்டுள்ளன.  

கணினியின் கட்டைமப்ைபயும் அவற்றிற்குப் பயன்படும் 

வன்ெபாருள்கள், ெமன்ெபாருள்கள், ெதாழில்நுட்பங்கள், அைவ ெசயல்படும் 

விதம் ேபான்றவற்ைறயும் புரிந்துெகாண்டால்தான் அவற்ைற நாம் அன்றாட 

வாழ்க்ைகயில் எவ்வைகயில் பயன்படுத்தி வருகிேறாம் என்பைதயும் 

கணினிைய எவ்வைகயில் பயன்படுத்தலாம் என்பதைனப் புரிந்துெகாண்டு 

தயக்கமின்றி அதுகுறித்த பின்புல அறிேவாடு அதைன இயக்கமுடியும், 

பிறருக்குச் ெசால்லிக்ெகாடுக்கவும் முடியும். 

இைணயத்தின் பயன்பாடு 

இைணயத்தின் அடிப்பைடையயும் அதில் ஆங்கில ெமாழிையப் 

பயன்படுத்துவதற்கு எவ்வாறான வசதிகள் இருக்கின்றன என்பது பற்றியும் 

தமிைழ எவற்றிெலல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்பைதப் பற்றியும் ஒருசில 

அடிப்பைடப் பயன்பாடுகள் பற்றியும் இைணயத் ெதாழில்நுட்பத்தின் சில 

அடிப்பைடகளுள் இைணயதள முகவரிகள், தரவிறக்கம், தரேவற்றம், 

இற்றைப;படுத்தம் ேபான்றவற்ைறப் பற்றியும் உலாவி, ேதடுெபாறி, 

மின்னஞ்சல், மின்குழுக்கள் ஆகிறவற்ைறப் பற்றியும் தகவல்கைளப் 

ெபறுவதற்கும் பதிவுெசய்வதற்கும் அதவும் இைணயதளங்கள், வைலப்பூகள் 

பற்றியும் பல வைலப்பூக்களில் இடப்படும் ெசய்திகைளத் ெதாகுத்துத் தரும் 

ெசய்திேயாைடத் திரட்டியாகும். 
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இைணயத்தின் வழி நூல்கைள வழங்கும் மின்னூலகப் 

பயன்பாட்ைடயும் இைணயத்தின்வழி அச்சு நூல்கைள வாங்க உதவும் 

இைணயநூல் அங்காடிகள் பற்றியும் அறிந்துெகாள்வீர்கள். ேமலும் அச்சு 

எடுக்காமல் புத்தகத்ைதேயா, இைணயத்ைதேயா பார்த்து நாம் படிக்காமல் 

ஏற்கனேவ ஒலி வடிவில் படிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டடிருக்கும் 

ஒலிநூல்கள் பற்றியும் ஒரு ெமன்ெபாருைளப் பயன்படுத்துவதற்குரிய 

பயிற்சிைய வழங்கும் ெசயல்விளக்கக் காெணாளிகள் பற்றியும் ஒரு 

ெசால்ைலத் தட்டச்சு ெசய்து உடேன அந்தச் ெசால்லுக்கான ெபாருைள 

ெநாடிப்ெபாழுதில் ெதரிந்துெகாள்ள உதவும் மின்னகராதி பற்றியும் 

இைணயத்ைதப் பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். 

இைணயத்தின் பயன்பாடுகள் பலவாறாக நாள்ேதாறும் 

ெபருகிக்ெகாண்ேட இருக்கின்றன. ேதடுெபாறிகள், மின்னஞ்சல், 

இைணயதளங்கள், வைலப்பூக்கள், சமூக இைணயதளங்கள், நிகழ்படக் 

காட்சிகள், மின்னாளுைக, இைணய ஊடகங்கள், மின் தரவுதளங்கள், 

மின்கைலக்கூடங்கள், இைணயக் கல்விக்கூடங்கள் என்றவாறு இைவ 

பல்ேவறு நிைலகளில் அன்றாட வாழ்வில நாம் இைணயத்ைதப் 

பயன்படுத்திக் ெகாண்டு வருகிேறாம். 

நமக்குத் ேதைவயான ெசய்திகைளப் பனுவல் அல்லது உைர, படம், 

ஒலிக்ேகாப்பு, நிகழ்படம் ேபான்ற பல்ேவறு வடிவங்களில் ெபறுகின்ேறாம். 

மின்னஞ்கல் அனுப்புதல், ேகாப்புகைளப் பகிர்ந்துெகாள்ளுதல், ேபருந்து 

ெதாடர்வண்டி வானூர்தி திைரப்படம் என எல்லாவற்றிற்கும் முன்பதிவு 

ெசய்தல், ேதர்வு, ேதர்தல் ேபான்றவற்றின் முடிவுகைளப் ெபறுதல், ேநரில் 

ஒருவைர ஒருவர் சந்தித்துப் ேபசுவதுேபால் இைணயவழிக் கலந்துைரயாடல் 
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ெசய்தல், இைணய வகுப்பைறகளில் கற்றுக்ெகாள்ளுதல், இதழ்கைளப் 

படித்தல், இைணயவழ ெதாைலக்காட்சி பார்த்தல், வணிகம் ெசய்தல் என 

இைணயத்தின் பயன்பாடு இவ்வளவுதான் என்று வைரயைற ெசய்ய முடியாக 

அளவுக்கு அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக இைணயம் ஆபார வளச்சியாக 

வளர்ந்துவிட்டது. 

இைணயத்தின் வழி தமிழ் பயன்பாடு 

இந்நிைலயில் அன்றாட வாழ்வில் இைணயத்ைதப் பயன்படுத்தினாலும் 

அதில் எந்ெதந்த இடங்களில் தமிைழப் பயன்படுத்த முடியும் என்பைதயும் 

ெதரிந்துெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.இவ்வைகயில் இைணயத்தின் 

பயன்பாடுகைளப் பற்றியும் தமிழின் பயன்பாட்ைடயும் பின்வரும் 

பகுதிகளில் ெதரிந்துெகாள்ளலாம். 

முதன் முதலில் 1996 ஆம் ஆண்டுதான் இைணயத்திற்குத் தமிழ் ெசன்றது 

என்பது இைணயத்தில் ஏற்றப்பட்ட முதல் இந்தியெமாழி தமிழ் என்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது.இந்தப் பதிெனட்டு ஆண்டுகளுக்குள் நிைனத்துப்பார்க்க 

முடியாத அளவிற்கு இைணயத் ெதாழில்நுட்பமும் அதில் தமிழின் 

பங்களிப்பும் ெபருகிவருகின்றது.இைணயம் இப்ேபாது மக்களுக்குத் 

ேதைவயான ெசய்திகைள அள்ளித்தரும் அமுதசுரபியாக விளங்கி வருகிறது. 

உள்;ர்ச் ெசய்திகள், ெவளியூர்ச் ெசய்திகள், ெவளிநாட்டுச் ெசய்திகள் எனப் 

பலவைகச் ெசய்திகைள உடனுக்குடன் ெபறமுடிகிறது. உள்;ர், ெவளியூர், 

ெவளிநாடு, ெவளிக்கண்டம் ஆகிய எப்பகுதியில் உள்ள மனிதர்களிடமும் 

ேநரில் ேபசுவது ேபாலக் காட்சி மற்றும் ேபச்சு வழியாக உைரயாடமுடிகிறது. 

கற்பித்தல், மருத்துவம், ெபாழுதுேபாக்கு, விற்பைன, இடப்பதிவு, அஞ்சல் 
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முதலான பல துைறகளில் இக்காலத்தில் விைரவான முன்ேனற்றங்கள் 

இைணயத்தால் ஏற்பட்டுள்ளன. 

இைணயம் என்பது உலெகங்கம் உள்ள நாடுகளில் உள்ள கணினிகைள 

இைணத்துத் தகவல் ெபறவும் தகவல் அளிக்கவும் ேசமிப்பதற்கும் பயன்படும் 

ஒரு வைலப்பின்னல் ஆகும்.இத்தைகய ெதாழிநுட்பத்ைதேய உலகளாவிய 

வைல என்கின்றனர்.உலகளாவிய முைறயில் இைணப்பில் இருக்கம் 

கணினிகளில் உள்ள கட்டுைரகள், எழுத்துகள், ஆவணங்கள், படங்கள், பிற 

தரவுகள் அடங்கிய ெதாகுப்ைபக் குறிக்கும்.இைணயத்தில் 

பல்லாயிரக்கணக்கான சிறிய வணிக, கல்வி நிறுவன, தனிநபர் மற்றம் அரசு 

சார் கணினி – வைலயைமப்புகள் உறுப்புகளாகச் ெசயல்படுகின்றன. 

இைணவழிக் கற்றலும் - கற்பித்தலும் 

பல்லூடகங்கைளப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு கற்பிப்பது என்ற நிைலயில் 

குறுவட்டுகள் வழிக் கற்றல் - கற்பித்தல் பற்றியும், குறுஞ்ெசயலிகள் வழிக் 

கற்றல் - கற்பித்தல் பற்றியும் அறிந்துெகாள்வேதாடு இைணயவழிக் கல்வி 

பற்றியும் இைணவழிக் கலந்துைரயாடல் வாயிலாகக் கற்றல் - கற்பித்தல் 

பற்றியும் இைணய நூலகத்ைதப் பயன்படுத்திக் கற்றல் - கற்பித்தல் பற்றியும் 

கூறப்படுகின்றது. இைணவழித் தமிழ்க் கல்வி வழங்கிவரும் தமிழ்நாடு 

அரசின் தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகத்தின் வாயிலாக வழங்கப்பட்டுவரும் 

இைணயவழிப் படிப்புகள், ேதர்வுமுைற, குறுவட்டுகள், இைணய 

வகுப்பைறகள், மின்நூலகம், பயணியர் தமிழ், கணினித்தமிழ் சார்ந்த பிற 

ெசயல்பாடுகள் ேபான்றவற்ைறப் பற்றி அறிந்துெகாள்ள முடியும். 

கணினித்தமிழ் அைமப்புகளும் ெசயல்பாடுகளும் என்ற நிைலயில் அரசு 

சார்ந்து ெசயல்படும் கணினித்தமிழ் ஆய்வு நிறுவனங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கன 
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பற்றியும் தன்னார்வலர்களால் ெசயல்படுத்தப்பட்டுவரும் கணினித்தமிழ் 

ஆய்வு சார்ந்த தன்னார்வ அைமப்புகள் ெசயல்பட்டு வருகின்றன. 

முடிவுைர 

கணினிப் பயன்பாட்டின் அடிப்பைடப் பகுதிகளாகிய ைமயச்ெசயலகம், 

உள்ளீட்டுக் கருவிகள், ெவளியீட்டுக் கருவிகள், ெமன்ெபாருள்கள், 

வன்ெபாருள்கள் பற்றியும் அறிமுக நிைலயிலும் இயங்குதளங்களுடன் 

இயல்பிருப்பாக இருக்கக்கூடிய பயன்பாட்டு ெமன்ெபாருள்கள் பற்றியும் 

கணினிப் பதிப்புப் பற்றியும் எடுத்துக்கூறப்பட்டது. இைணயத்தின் 

பயன்பாடு, இைணயத்தின் வழி மின்னூல்களின் ெசயல்பாடுகள் மாணவர்கள் 

முதல் ஆய்வாளர்கள் வைர இைணத்தின் பங்கு ெபரும்பங்கு வகிக்கின்றது. 

அடிக்குறிப்புகள் 
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26. துைர. மணிகண்டன், (2004) இைணயமும் தமிழும், ப.16 
27. இல. சுந்தரம், (2005) கணினித் தமிழ் ப.55 
28. முைனவா் துைர. மணிகண்டன், வானதி, (2001) தமிழ்க் கணினி இைணயப் பயன்பாடுகள் ப.32 



 

324 
 



 

325 
 

ABSTRACT 
 
“EFFECTIVE UTILIZATION OF TNTP BY PRIMARY TEACHERS AND ACADEMIC 

PERFORMANCE OF THEIR STUDENTS” 

 
 K. Amirunnisa 
Senior Lecturer 

           DIET, Namakkal 
Email : amirunnisa.kamal@gmail.com 

Phone number: 9442334464 
        & 

G. Chelladurai 
Lecturer 

                     DIET, Namakkal 
Email : chelladuraivdnr@gmail.com 

Phone Number:9487203247 
 

          Today's modern era is the era of technology. Technology has made things easier and grow easier. In the 

field of education ICT (Information Communication Technology) has a tremendous growth and has influenced 

the learning process diligently. ICT helps to develop pedagogy, curriculum, methodology, content material and 

other resources. ICT in primary school level makes children learn joyfully with interest. Hence the primary 

teachers have to develop their knowledge on sources such as electronic learning, blended learning, active learning, 

collaborative learning, integrated learning, learning through podcast, ubiquitous learning etc.  To make their work 

easier and effective, Tamil Nadu state has started TNTP (Tamil Nadu Teachers Platform) for the teachers and 

learners to be engaged with vibrant e-contents. https://tntp.tn schools. gov. in/ portal provides e-learning teaching, 

learning, practice resources, online courses, training module etc.  In order to find out the effective utilization of 

TNTP by the primary school teachers and its influence in the academic achievement, a research was undertaken 

by the investigators among the primary school teachers of Namakkal district. A sample of 10 primary school 

teachers and 213 fifth standard students were taken for the study. Survey Method was used for the study. The 

tools used were Effective utilization of TNTP scale and Academic performance test. The statistical techniques 

used were percentage analysis, t-test, ANOVA and Pearson Correlation Technique.   The statistical analysis 

reveals that there is a positive correlation between the usage of TNTP by the teachers and academic achievement 

of the students. It was concluded that when all the teachers make use of TNTP in their teaching process definitely 

all the students' learning will be enriched and their performance also will be enriched.  

“EFFECTIVE UTILIZATION OF TNTP BY PRIMARY TEACHERS AND ACADEMIC 

PERFORMANCE OF THEIR STUDENTS” 

mailto:amirunnisa.kamal@gmail.com
mailto:chelladuraivdnr@gmail.com
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 K. Amirunnisa,Senior Lecturer & G. Chelladurai, Lecturer, DIET, Namakkal 

Email : amirunnisa.kamal@gmail.com, Phone number: 94423 34464 

Keywords: Technology – Information Communication Technology – Pedagogy - Curriculum – Methodology – 

Content Material – E-Sources – TNTP – Teaching Learning – Influence – Academic Achievement – Primary 

School Teachers and Students – Survey Method – T-Test – ANOVA – Pearson Correlation Technique. 

Introduction 
Tamil Nadu State has started these horizons of technology-enabled learning to the learner through engaging and 

vibrant e-contents. https://tntp.tnschools.gov.in/ portal provides curated standards-aligned e-learning teaching, 

learning, practice resources, videos, interactive, simulations, online courses, training modules, and many more. 
The dimensions of the Tamil Nadu Teachers platform (TNTP) are, 

RESOURCES: The platform provides heterogeneous collection of E-Resources as an academic resource which 

consists of curated standard-aligned videos, interactive, simulations, lesson plans and more for the teachers and 

the students to gain knowledge of subject contents. DIGITAL TEXTBOOKS: The digital text books are available 

TNTP in the Grade wise E-textbook Repository for teaching community. QUESTION BANKS: Question paper 

archives are the dimension of TNTP for each grade and subject catalogued chapter wise. The questions are 

uploaded based on the blue print used in the pedagogical process covering knowledge, understanding, application, 

analysis and skills. CONTRIBUTE: Contribute is another dimension covered in TNTP. It is the platform for the 

teachers to submit their own content and share it among the teaching community. It is great opportunity for the 

teaching community share their when they introduce new style of teaching, innovative practice, simplified content 

etc. FORUM: Forum is another dimension covered in TNTP. It’s a platform for teachers to discuss and share their 

learning among each other.in which the teachers can share their teaching experience, their level of difficulties   in 

handling the students, their attitude all can be shared in the forum.  

 

Need and Significance of the Study 

 Information and Communication Technology (ICT) is important in primary education because it enables 

kids to search for the information they need and to organize what they have found. As children progress through 

the school system, they become increasingly responsible for their own learning.  In order to achieve the 

universalization of elementary education the State of government of Tamil Nadu has opened the horizons of 

technology-enabled learning to the learner through engaging and vibrant e-contents. This portal provides curated 

standard-aligned videos, images, interactive, lesson plans maps and many more.in order to find out the effective 

mailto:amirunnisa.kamal@gmail.com
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utilization of Tamil Nadu Teachers Platform (TNTP) among the primary school teachers and how for the TNTP 

has influenced in the academic achievement of the primary school students in Namakkal district the researchers 

have taken up this study. 

Objectives 

• To find out the level of utilization of TNTP and its dimensions such as academic resources, assessment, 

contribution and module among the primary school teachers              in the teaching learning process.  

• To find out the significant difference in the utilization of TNTP and its dimensions such as academic 

resources, assessment, contribution and module among the primary school teachers in the teaching 

learning process with respect to their Gender, Educational qualification, Experience  

• To find out the level of academic performance of primary school students in Tamil, English, Mathematics, 

Science and Social science  

• To find out the significant difference in the academic performance in subject wise of primary school 

students with respect to gender, type of school. 

• To find out the relationship between effective utilization of TNTP by teachers and achievement in Tamil, 

English, Mathematics, Science and Social Science.   

Research Method  

 Normative Survey method was followed for the study 

Tool 

Effective utilization of TNTP scale and Academic performance test 

Sample 

The researcher collected data from 10 primary school teachers towards their effective utilization of TNTP 

and also collected the scores from 213 fifth Standard students towards their academic performance in Namakkal 

District.  

Statistical Techniques Used 

• Descriptive analysis: Mean, Standard Deviation, quartile deviation, Percentage analysis  

• Differential analysis: ‘t’ test and 

•  Correlation analysis  
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Findings 

• There is no significant difference in the effective utilization of TNTP and its dimensions such as academic 

resources, contribution and module among the            selected primary school teachers with respect to 

their gender.  

• There is significant difference in the effective utilization of TNTP and its dimension of among the selected 

primary school teachers with respect to their gender. 

• There is no significant difference in the effective utilization of TNTP and its dimensions such as academic 

resources, assessment, contribution and module among the selected Primary school teachers with respect 

to their educational qualification. 

• There is no significant difference in the predict mean and obtain mean score of effective utilizations of 

TNTP and its dimensions such as academic resources, assessment, contribution and module among the 

selected Primary school teachers with respect to their experience. 

• There is no significant difference in the effective utilization of TNTP and its dimensions such as academic 

resources, assessment, contribution and module among the selected Primary school teachers. 

• There is significant difference in the mean score of achievement in Tamil, English, Mathematics, Science 

and Social Science among primary school students in Namakkal district with respect to gender 

• There is no significant difference in the mean score of achievement in Tamil among primary school 

students in Namakkal district with respect to type of School 

• There is no significant difference in the mean score of achievement in English among primary school 

students in Namakkal district with respect to type of School 

• There is no significant difference in the mean score of achievement in Mathematics among primary school 

students in Namakkal district with respect to type of School 

• There is significant difference in the mean score of achievement in Science among primary school students 

in Namakkal district with respect to type of School 

• There is significant difference in the mean score of achievement in Social Science among primary school 

students in Namakkal district with respect to type of School 

• There is no relationship between effective utilization of TNTP by the primary school teachers and their 

students’ achievement in Tamil, English, Mathematics, Science and Social Science. 

Educational Implications 
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 The teachers should understand that the State of Tamil Nadu has opened the             horizons of technology-

enabled learning to the learner through engaging and vibrant                        e-contents. This portal provides curated 

standard-aligned videos, images, interactive lesson plans, maps and many more for better learning and 

achievement. When the teachers get awareness in the usage of TNTP and its dimensions in the teaching learning 

process their positive attitude will also be developed.  

Conclusion: 

The study proved scientifically that when there is effective utilization of              TNTP and its dimensions 

there will be a high level of academic achievement. Hence                the teachers should be motivated to make use 

of the TNTP and its dimensions in the teaching learning process. Further, Inservice training programmes on 

utilization of                TNTP and its dimensions are to be organized so that they can utilize the TNTP in a              

better manner. At the same time, the students are to be motivated to concentrate on their studies.   
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Abstract 

Conventional means of tutoring and evaluation will cease to exist, as distance learning and on-line English courses become more 

available to students. This paper will look at issues of e-content, e-grading, and e-assessment in the world of coaching English.  As A Foreign 

Language, This article further examines the route for designing and implementing on-line web based language courses for the Internet. 

Issues on the subject of content, design formats and assessment issues will be discussed and suggestions will be made to comprehend how 

best to execute the theoretical and practical issues facing on-line learners, practitioners and host institutions brokering or hosting replicated 

instruction. Existing trends in the creation of on-line courses, with a focus in the area of foreign and second language learning will be 

explored. This paper will argue that as enlightening expertise moves closer and closer towards eliminating the practices of traditional 

classroom teaching, on-line teaching & learning will become a more practical and feasible solution to meet the demand for learners in 

learning requirements. 

Aspects of On-Line knowledge 

Rapidly the on-line language instructor will put back the EFL/ESL classroom teacher. 

On-line learning is the prospect of education. Less than a decade ago, graduate programs 

were teaching modules in programming HyperCard and other languages to ESL/EFL 

teachers, now total Master Degrees can be earned in educational technology and on-line 
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education. Those fascinated in the world of the chalkboard and textbooks may be left behind 

as education advances into the 21st century.  

It was freshly reported that the job of the classroom teacher is expected to be one of the 

top 5 jobs eliminated by the end of the next century (Time, 2000). Experts predict over the next 

few decades that over 50% of student populations will be educated using on-line learning 

and/or technology. It is predicted that the average class size will be 1,000 + students and that 

these learners will be taught by an expert in his or her field of knowledge (Khaleej Times 

2000). On-line education will appeal to the mass public because it will offer courses cheaper 

and at times convenient to the learner. 

The possibility to bring education to the masses will expand, as the population’s need 

for education grows larger. In the past two decades, computers and their software have 

modernized education with on-line classes; real-time cameras; video conferencing; chat 

rooms; bulletin boards; smart board technologies; CD Rom software; Internet software; and 

interactive tools; bring the learner and the learning process to an even greater understanding 

and advantage than ever before in the history of education. 

It is further understood that educators, both in the Arabian Gulf and the world wide, 

will need to be more proficient in educational technology, more aware of the theoretical and 

practical aspects of foreign and second language teaching, as well as increase recognizing 

the need to build further awareness of how teaching methodologies, learning strategies, and 

learning may be altered based on this new medium of on-line education. 

It is also assumed that educational expressions will change with the rapid growth of on-

line courses. For example, it is expected that the classroom practitioner will be known as the 

e-teacher, the traditional classroom will be referred to as the virtual classroom, traditional 
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learning will be recognized as cyber-learning or e-learning and that electronic testing or e-

assessment will replace old fashioned paper and pencil exams. 

Assessment of Literature 

With the speedy expansion of on-line learning and e-courses growing at an unusual rate 

on the World Wide Web (WWW), practitioners and institutions must judge whether or not the 

quality of their e-course content, e-academic assessment and e-learning process is up to 

standard. With so many different e-programs being marketed, regulation of e-courses become 

harder to police. 

Regrettably, as qualitative reports grow in the area of on-line learning and e-language 

learning, the quantitative literature from long-term research still tends to remain scant. Just 

as guidelines are created for the traditional classroom, so to should there be mandatory 

regulators assessing and evaluating the cyber-classroom. 

The effectiveness of on-line classroom management, e-learning and e-teaching is 

determined by a multitude of factors. Ultimately, according to the researchers would lead to 

more successful learning results. Another qualitative study by Hindes (1999) observed 

Librarians who were enrolled in an on-line course. The study shows that web-based 

instruction provides a more positive learning environment for students. On-line participants 

found that web-based instruction allows the sharing of ideas with a broader prospect of people 

using World Wide Web Courses (WebCT). Furthermore, it was proven to assist them in the 

use of more statistical processes of gaining information quicker through electronic media and 

offered even further support services through bulletin boards and electronic chat with 

colleagues enrolled in the course in comparison to those learners enrolled in a traditional 

classroom. 
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Once the fundamental principles and challenges of an on-line program have been 

addressed by the practitioner and institution, it is then time to considered the e-course itself. 

According to Hsu (et al 1999) there are ten basic considerations for the design of a virtual 

classroom. Their research states that programs need to first assess the needs of the learners/ 

institution and to consider the necessary conditions needed to satisfy them. Secondly, they 

suggest that institutions/practitioners estimate the development cost, effort and implications 

of the virtual classroom. Thirdly, they believe it is essential that institutions/practitioners take 

the necessary time needed to plan the virtual classroom. 

It is further suggested that careful concern be given when designing the virtual 

classroom. Next, they highlight the importance of the materials being prepared and the 

contents being distributed amongst the learners. The course, instructor and learner must make 

sure that there are enough ways to enable clear lines of communication. The researchers 

recommend course content must be implemented in a manner, which is pedagogically and 

theoretically sound. The researchers state that it is essential that one looks carefully at the 

online assessment methods for evaluation. It is equally important that the course implement 

class management procedures, which are fair and equal to all learners enrolled in the course. 

Once this is completed, the researchers suggest that practitioners/institutions then set up the 

system. This means that the practitioner needs to maintain and update the virtual classroom. 

Once the foundations of the e-program and on-line course are established, it is then 

necessary to develop the course’s academic content and standards of quality. Sabine & Gilley 

(1999) argue the following phases of course development are important when designing work 

for a proper program. First the concept of planning a course is necessary to understand and 

identify key considerations for designing and making decisions, which directly affect the 
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course content. They hypothesize that the design of the course and the organizational concepts 

associated with basic competencies required of the learner through the inception of core 

concepts and tasks in the virtual classroom must relate to the units of study, the learning 

resources, simulations, production labs and assessment tools used to measure and evaluate 

the learner. This is because Sabine & Gilley believe that once these components are in place, 

that production and simulation are essential aspects to help develop a successful program. 

The end result suggests that a trial run of the course be piloted, followed by an evaluation and 

reflection period. These periods should be implemented before the practitioner/institution 

begin a full-scale run of the e-course with on-line learners. 

Once an e-course is engaged, Winfield, Mealy and Scheibel (1998) suggest increasing 

learner motivation and perception. The practitioner must build up the learner’s confidence 

using the technology. The e-teacher should build his or her personality into the course. 

Moreover, the e-teacher should provide a clear content to real situations using cases studies 

and simulation before building on the personal and professional experiences of the learners. 

They believe that relating materials and content can later help build student teams, who learn 

through a collaborative process in order for the virtual teacher to get accurate results from 

the application of the course design and assessment results of the courses educational 

effectiveness with learners. 

E-Course Evaluation 

Every professor has experience what it is like to be a student in a poorly constructed or 

taught course at least once in their lifetime. We swore as teachers never ever to repeat the 

behavior of "that practitioner" or to offer materials to students like the ones we were given. 

However, everyday somewhere in the world, a student suffers at the hands of a bad teacher or 
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a bad course. Offering honest evaluation, constructive feedback and listening to observers & 

participants are essential when evaluating any course, but especially an on-line course.  

When evaluating an e-course on the Internet it is important to look at how the language 

course is being taught. The professional appearance of the course may appear to have face 

validity, but lack content validity or academic substance.  

Where does one begin to evaluate an on-line course? As the old saying goes: "at the 

beginning!" Start with the simplest aspect, the course layout. How are the academic content, 

visuals, assessments, projects and activities laid out for the learner? Moreover, the evaluator 

must also examine the organization of the units or modules of the course. For example: How 

long is the course? How is the content presented to the learner? How does the e-course 

sequence itself with the different learning blocks of material? Is the material relevant and 

adaptable to the level of the learner? It is at this stage, that the assessor must then look at how 

the language lessons are presented to the potential learner. Questions such as "Is there a 

theoretical ordering to the components?" "Is it academically and/or pedagogically sound as 

an e-course for language learning?" "Does it focus on one skill or is it an integrated course?" 

and "Is the language used in authentic and meaningful contexts?" More importantly, does the 

course offer the students further practice beyond the lesson? Are the language lessons 

communicative, relevant and offer the learner a variety of activity types? 

As you serve as an evaluator assessing a course, it is important to look at the balance 

of skills in each e-lesson, the e-course and the e-program. For example, if a learner is listening 

to an on-line text and is asked to choose from a series of written multiple-choice answers, 

perhaps skill contamination in reading did not assess the learner’s listening comprehension 

accurately. Perhaps, inappropriate content, which goes against the learner’s beliefs, was 
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incorporated in the materials, which as research as shown can affect the listening 

comprehension score of the student. For example, imagine a devout Muslim student listening 

to a talk by an atheist during the Holy month of Ramadan. Not only would the student be 

outraged because of the lack of cultural and religious insensitivity, he/she might stop the 

course immediately losing out on his/her chance for education because of an instructor’s poor 

judgment. Coupled with the fact that e-courses are more global than traditional classes, 

cultural suitability is very important. Materials should be interesting and offer content 

relevant to all participants. Sometimes in the EFL/ESL world, teachers take it upon themselves 

to make it a soapbox for pushing their beliefs and their culture experiences upon other people 

who may not share the same ideologies, but must go along with practitioner out of fear of not 

passing the class. This type of behavior must be avoided at all costs in an e-course.  

Although these criteria serve as basic guidelines for evaluators to objectively and 

subjectively rate on-line language courses offered to learners around the world as well as 

help those starting to design their own language based on-line courses, it is not limited to 

specific points of reference. Each on-line course is different and each on-line evaluator should 

treat each course as such.  

Design of E- course 

Nothing is worse than entering the class of the Nutty Professor. I once worked with a 

teacher who forgot everything and lost papers daily. His middle name was disorganization. 

Sometimes we joked he had two speeds slow and reverse because beyond being late because 

he forgot where he was supposed to be, he could never get his act together or stay on one train 

of thought for more than 10 minutes at a time. He could not design a course or run a program 

despite being a very intelligent individual. He thought you could "wing it" and "jump around" 
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with materials. He never saw the need for consistency or the need for building lessons upon 

lessons. Often his students were behind in the curriculum and were as lost as he was on a 

daily basis. The lesson to be learned is: When designing an e-course, one cannot be 

disorganized!  

It is important that the modules created sequence each other in a logical order that is 

pedagogically sound. It is even better if the materials can be piloted before being distributed 

for mass consumption on an on-line course. On that same note, if a practitioner or institution 

is creating an on-line course serious thought and consideration must be given to the e-

discourse and the e-syllabus being taught to learners around the globe. It depends primarily 

on the program, the teacher, the quality and standards of the course offered and the 

technology being used. The most important things that have to be determined by the on-line 

instructor are: What are you teaching? And why are you teaching it? 

Before setting forth to design an e-course, one must consider the key concepts of writing 

curriculum, materials and their need to be adapted for the on-line learner. More importantly, 

the on-line instructor and teacher must make sure they have the technical support and 

technical requirements necessary to host an on-line course for language learners. Other 

issues, which must be considered, involve logistics such as: Will the whole course be loaded 

on the WWW at once or will lessons & assignments go out weekly in modules? As part of 

classroom management, on-line teachers should also think about the physical set up of the e-

classroom for learning and the emotional set-up of the e-classroom to support learners who 

may or may not have difficulty with the lack of physical contact with other students enrolled 

in the course. Lastly, in planning any course design the on-line instructor and the institution 

should agree upon the long and short-term goals of the e-classroom. It is important to note 
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that in a traditional classroom, it is easier to negotiate what is learned with the language 

student. On-line courses often because of course size and technical aspects do not have the 

same flexibility.  

Once the basics of the on-line course are settled, it is then that the e-teacher must decide 

if the course will take the approach of task-based learning or will it lean more towards self-

directed learning. On the same course of action, the on-line instructor must also consider how 

they will foster integrated activities in content and skill areas with his/her students. Likewise, 

the e-teacher will need to decide whether or not collaborative activities will be integrated into 

the course because as an e-facilitator on the course, the instructor should help prepare and 

choose materials; help aid the student better his/her language skills; coach the learner to go 

beyond the on-line classroom with his or her language skills; monitor the language learning, 

course, and learners; and follow-up on assessments, questions or concerns raised by students.  

When designing e-courses issues such as who is in the student population of the e-

community and in the e-target language groups must be considered before writing, designing 

or implementing the on-line English class. For example, how will the practitioner teach 

concepts in on-line language classrooms as opposed to traditional classrooms? Will the 

teacher be teaching the class in real time or will it be a less interactive self-paced course? 

Once this is determined, it is then that the teacher must begin designing the e-curriculum, 

whilst taking into consideration many different factors including issues such as the motivation 

of the learners, cultural backgrounds, language backgrounds and the different methodologies, 

which can and can’t be used electronically. 

For example, what if your course were to incorporate an on-line listening component? 

Would all of your students have the technology to receive or send sound bites? What type of 
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listening exercises would you choose? If you were teaching a conversational listening class 

on-line, how would you express pauses, negotiations, repetitions, clarifications, turn-taking 

to students? If you choose to teach an academic listening class on-line what type of lecture 

formats and note-taking exercises would you encourage students to undertake? How would 

you teach the receptive skill through selective listening techniques such as trying to hear and 

comprehend redundancies? Is it assumed that students will go into product listening instead 

of going through process listening? Will the student just turn to automatic pilot and rely on 

subconscious listening? As the course instructor, how would you incorporate micro and 

macro listening skills? Issues such as these for just one on-line course section would need to 

be clearly considered before implementing the module to the public, if the practitioner and 

institution wanted to maintain a quality course and program. 

  

Conclusion 

As an on-line course designer, one must consider e-course objectives, the e-content, the 

e-policies and e-procedures, the e-evaluation of the course & instructor, the e-office hours 

and of course how to deal with e-problems, which will arise during the on-line course. Beyond 

the basics listed above the on-line teacher when designing a course must also consider how 

he/she will deal with the emotional, psychological, and learning style of the perspective on-

line student. As an on-line course designer, other factors such as the cyber learners’ linguistic 

knowledge, motivational barriers, language systems, e-course expectations, affective factors, 

language learning anxiety and his/her schema or background knowledge about topics taught 

or available in the on-line course must again be examined or discussed before a solid course 

can materialize. 
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