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பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி திண்டுக்கல்
உதவிப்ேபராசிரியர்
ஶ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி
சாத்தூர்.

முைனவர். எஸ். துைரமுருகன்
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உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற
பூ.சா.ேகா. கைல அறிவியல் கல்லூரி.
உதவிப்ேபராசிரியர், தமிழ்த்துைற
திஸ்டாண்டர்டுஃபயர்ஒர்க்ஸ்இராஜரத்தினம் மகளிர்
கல்லூரி>சிவகாசி.
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வாழ்த்துைர

முதல்வா்முைனவா் த.பழனீஸ்வரி

தி ஸ்டாண்டா்டு ஃபயா் ஒா்க்ஸ் இராசரத்தினம் மகளிா் கல்லூரி ( தன்னாட்சி ) சிவகாசி.

சமூகத்தில் மாற்றங்கள்

இயல்பானது. கல்வி அத்தைகய மாற்றங்கைள

ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் முதன்ைமயானது. நிலைவ ரசித்த மனிதைன நிலவில் கால்
பதிக்க ைவத்தது கல்வியின் சாதைன. அந்தக் கல்விமுைறயிலும் காலந்ேதாறும்
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இன்று இைணயத்தின் வழிேய அைனத்து ெசயல்பாடுகைளயும்
சாத்தியமாக்கியுள்ளது

கல்வி.

அதைனப்

ெபருைமப்படுத்தும்

வைகயில்

ஆறு

நிறுவனங்களும் இரண்டு மின்னிதழ்களும் இைணந்து மூன்று நாள் கல்வியியல்
மாநாட்டிைன சிறப்பாக நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளன.
இைணயவழிக்கற்பித்தலில்

உள்ள

சிக்கல்கள்,

கல்வியில்

ெதாழில்

நுட்பத்தின் ஆளுைம, கற்பித்தல் கருவிகள், விைளயாட்டுவழிக் கற்றல் முைறகள்,
திறந்த கல்வி வளங்கள் என்று ஒவ்ெவாரு தைலப்புகளும் இைணயவழிக் கற்றல்
கற்பித்தைல அடுத்த வளா்ச்சி நிைலக்கு எடுத்துச்ெசல்வனவாக அைமந்துள்ளன.
சிக்கல்கைள மட்டும் அல்லாமல் அச்சிக்கல்களுக்கான தீா்வுகைளயும் காணமுயன்று
இருப்பது

மாநாட்டின்

சிறப்பு.

மாநாட்டில்

அெமாிக்கா,பஹ்ைரன்,ெசன்ைன,விழுப்புரம் என்று பல இடங்களில் இருந்தும்
கருத்துகள் பதிவிடப்பட்டு இருப்பது தமிழ் ெமாழியின் சிறப்பு.
ெசந்தமிைழ

இைணயவழித்

மாநாட்டிற்கு என் வாழ்த்துகள்.

தமிழாக

முன்நடத்தும்

கல்வியியல்

வாழ்த்துைர

முதல்வர்முைனவர் ேசா. சுகுமார்
பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரிதிண்டுக்கல்

உலக ெமாழிகளின் வரலாற்றில் ேபச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும்
பயன்பாட்டில் உள்ள ெதான்ைமயான ெமாழிகளின் வரிைசயில் தமிழ் ெமாழி
தனக்ெகன தனித்த அைடயாளத்ைதப் ெபற்றுத் திகழ்கின்றது. இத்தகு நிைலயில் நாம்
ேபருவுவைக ெகாள்ளும் ேவைளயில் ெசம்ெமாழியாம் நம் தமிழ் ெமாழியில் இறவாப்
புகழ்ெபற்ற எண்ணற்ற இலக்கியங்கள் தமிழரின் வாழ்வியைலப் பைறசாற்றுகின்றன.
‘ெசன்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கைலச்ெசல்வங்கள் யாவும்
ெகாணர்ந்திங்கு ேசர்ப்பீர்!
என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப எத்திைச ெசன்றிடினும் தமிழ் ெமாழியின்
ேமன்ைமைய நிைலநாட்ட

அயராது பாடுபட்டு வரும் திருமதி சுகந்தி நாடார்

அவர்களின் ெபருமுயற்சியின் விைளவாக
அைமப்ேபாடு

பல்ேவறு

தமிழ் அநிதம் (அெமரிக்கா) என்ற

நிறுவனங்களும்

இைணந்து

கூட்டுமுயற்சியாக

இைணயவழிப் பன்னாட்டு கல்வியியல் மாநாடு நைடெபறுகின்றது. காலமாற்றத்தால்
இைணயத்தின் வழிேய மட்டுேம நம்மால் இைணயமுடியும் என்ற இக்கட்டான
சூழ்நிைலயில் கணினி வழிக் கல்வியில் எதிர் ெகாள்ளும் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணும்
அரியெதாரு

முயற்சியில்

ஈடுபட்டு

தமிழாசிரியர்கைளயும்

பிறதுைறசார்ந்த

ஆசிரியர்கைளயும் ஊக்கப்படுத்தி தமிழுலகிற்கு அரும்பணியாற்றும் தமிழ் அநிதம்
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I
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அைமப்ேபாடு இைணந்து பணிபுரிவதில் எமது பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரிஇ
திண்டுக்கல் ெபருைம ெகாள்கின்றது.
மாநாடு சிறக்கவும் ெவற்றி ெபறவும் வாழ்த்துக்கள்!

கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I
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வாழ்த்துைர

முதல்வர் முைனவர் ேச.கேணஷ்ராம்

ஶ்ரீ எஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.

OISCA சர்வேதச நிறுவனம் (ஜப்பான்), தமிழ் அநிதம் (அெமரிக்கா), உலகத்தமிழ்
ெமன்ெபாருள் குடும்பம் (அெமரிக்கா), வல்லைம, முத்துக்கமலம் (மின்னிதழ்கள்), தி
ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர்ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி) சிவகாசி,
பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி திண்டுக்கல், நாகூர்

தமிழ்ச்சங்கம்

நாகூர்,

இவர்களுடன் இைணந்து, சாத்தூர் ஶ்ரீஎஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி
தமிழ்த்துைறயும், இைணந்து கல்வியியல் என்னும் ெபாருண்ைமயில் இைணயவழி
பன்னாட்டு மாநாடாக 3 நாட்கள் ெதாடர்ந்து நடத்துவது மிக்க மகிழ்ச்சிையத் தருவதாய்
அைமந்துள்ளது.
உலகளாவிய அளவில் தமிைழ கணினி வழி எடுத்துச் ெசல்லும் ெபரும்பணிைய
ைகயில் எடுத்து தமிழ்அநிதம் ெசயலாற்றி வருகிறது. அடுத்த தைலமுைறயினருக்கு
இைணயவழி தமிழ் கற்பதற்கும், கற்பிப்பதற்கும் வழி ெசய்யும்; சிறந்த பணியிைன
ஆற்றிவருகிறார்கள். அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டிைனயும் வாழ்த்திைனயும்
ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன். இவ் இைணயவழி பன்னாட்டு மாநாட்டில் சிறப்பாக
ெசயலாற்றிக்

ெகாண்டிருக்கும்

ஒருங்கிைணப்பாளர்கள்

எம்

அைனவைரயும்

கல்லூரி

தமிழ்த்துைறயினைரயும்,

பாராட்டுவதில்

பிற

மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.

இதுேபால் இைணயவழி மாநாடுகள் பல ெதாடர்ந்து நடத்துவதற்கு என் மனமார்ந்த
பாராட்டுக்கைளயும் வாழ்த்துக்கைளயும் ெதரிவித்துக் ெகாள்கிேறன்.
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Message from Conference Chair
Dr. Venkatesh.K Nadar M.D

Dear Educators, Researchers and Developers,
I would like to welcome everyone to the Conference 2020-Education sponsored by Tamilunltd
This year it will be a virtual conference due to Covid-19.Its time for all of us to join hands to reinvent
educational methods to suit the individual needs and capacity of the millennial students,. To tackle this
challenge Tamilunltd has taken the opportunity during this pandemic to collaborate with great
organizations such as Oisca International Tamil Nadu Chapter, World Tamil Software Open Community,
NJ , and great educational institutions such as The Standard Fireworks Rajaratnam College for Women
(Autonomous), Sivakasi. Parvathy's Arts and Science College, Dindigul, Sri S. Ramaswamy Naidu
Memorial College, Sattur and Tamil e-magazine sites namely Vallamai and Muthukamalam.
It is a pleasure to work with Dr Inya Nehru, Mr Ananda Chockalingam and Advocate P G Santhosh kumar
as they have agreed to be our advisor and give guidance in conducting this conference. Advocate Mr
Saravanan has agreed to chair this conference along with me. Education was my single best investment
of my life. it gave me the self confidence that I lacked. That said , today’s Gen Z becomes the educators
of the new era and the Gen Alpha the learners. They both lack people skills and they need IT ( computer
skills )to survive during this challenging time. They spend more time on their phones than with people.
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I
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Education is the only way we can create balance between technology, nature and society.
At this juncture I thank our secretary Mr Kamatchi for the wonderful initiative he has taken for Tamil
computing and supported all our endeavors whole heartedly. Because of his commitment and enthusiasm
Tamilunltd,USA has registered a “Tamil Anitham Foundation” in India on 26th May of 2020. I have
taken over the directorship of the company in USA and India from Suganthi V Nadar, so she can focus on
her legal practice, writing and art. Hopefully we can a have a live conference next year. Details will be
communicated by the organizing committee
Best,
VKN
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Message From Conference Chair
Advocate D. Saravanan

The benefits of education.
Respected Academicians, Scholars and Creators,
Greetings! Tamilunltd is collaborating with OISCA International, Tamil Nadu State Chapter,
World Tamil Software Open Community, NJ, and educational institutions such as The Standard Fireworks
Rajaratnam College for Women (Autonomous), Sivakasi. Parvathy's Arts and Science College, Dindigul,
Sri S. Ramaswamy Naidu Memorial College, Sattur and Tamil e-magazine sites namely Vallamai and
Muthukamalam, Nagore Tamilsangam in organizing a conference 2020 – on Education.The benefits of
education would not only mean the paybacks to an individual but also to the society at large when such
individual advances in multiplicity. When the Society goes up with higher rates of literacy, the levels of
education tend to be healthier in terms of economic stability, greater equilibrium, civic involvement,
health consciousness,
sustainability of cultural and traditional richness and lowering down the crimes against society
and individuals. People with an education can think well stretching the mind and pushes one to do better.
Educated persons would be fascinated to expose themselves to a diverse set of people and ideas globally.
Educated individuals that enter the workforce will put their knowledge of climate change into company
policies,leading to increased sustainability. A society that is well educated feels a higher sense of unity
and trust. Women with an education have better decision-making capabilities and are more likely to take
charge of their own lives. Every literature, history and invention of past were recorded by the educated
intellectuals and education alone is going take such things forward in future. Every paradigm shift with
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I
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education. The ‘common book of world community’ by Thiruvalluvar says about eternity of education as
follows:
ஒருைமக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுைமயும் ஏமாப்பு உைடத்து.
which means a man who acquired his learnings through education in one birth it will yield him
pleasure in his 7 births.Through the gained knowledge of education, OISCA has been contributing to the
development of the world society through Capacity Building, Rural Development, Environmental
Conservation, and Children`s Forest Program (CFP) and several hundreds of students were educated on
the importance of environmental conservation and protection through tree planting and
seminar/workshop activities.With this short note, I would like to welcome one and all to the Conference
2020-Education.
Yours Sincerely,
D.Saravanan,
President
OISCA (TN) & CNICA
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ஆசிரியர்களுக்கான கல்வியியல் ஐ.சி.டி கருவிகள் - ஓர் பார்ைவ
முைனவர். த. சகாய ைசலா

என். ேக. தி. ேதசிய ெபண்கள் கல்வியியில் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
எண்.41, டாக்டர். ெபசன்ட் ேராடு, திருவல்லிக்ேகணி, ெசன்ைன – 600 005
மின்னஞ்சல் முகவரி: arunsailajesun@yahoo.co.in அைலேபசி எண்: 9790732902

ஆய்வுச்சுருக்கம்:
அண்ைமயில் உலெகங்கும் கவனத்ைதப் ெபற்ற ஒரு துைறயாக ஐ.சி.டி துைற விளங்குகிறது. அசாதாரணமான
இந்த காலகட்டத்தில் ெதான்றுெதாட்டு வரும் கல்வி முைறகளில் மிகப்ெபரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கல்வி
ெசயல்பாட்டில் ஐ.சி.டியின் பயன்பாடுகள் அதிகரித்துள்ளது. சுயபயிற்சி, சுயகற்றல் மற்றும் ஆசிரியர்களின்
ெசயல்திறைன அதிகரிப்பதற்கான ஒரு பகுத்தறிவு வழியாகவும் இது ெசயல்படுகிறது. ெதாழில்நுட்பங்களின் முக்கிய
கல்வி மதிப்பு என்னெவன்றால் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் இருவருக்குமிைடேய பல உணர்ச்சிகரமான ஊடாடும்
கல்விச் சூழைல உருவாக்குவது. ஐ.சி.டி கருவிகள் ஆசிரியர்களின் அறிவுசார் ஆக்கப்பூர்வமான திறன்கைளயும் புதிய
அறிைவயும்

சுயாதீனமாக

பணியாற்றுவதற்கும்

ெபறுவதற்கான

அனுமதிக்கின்றது.

அவர்களின்

ெசயல்திறைனயும்

ஆசிரியர்களுக்கும்

பல்ேவறு

மாணவர்களுக்கும்

தகவல்களுடன்

உயர்தரமான

ஐ.சி.டி

கருவிகளின் அறிமுகம் இச்சூழ்நிைலயில் கிைடத்திருக்கின்றது. ஆகேவ இக்கட்டுைரயானது ஆசிரியர்களுக்கான
கல்வியியல் ஐ.சி.டி கருவிகைள அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு களமாக அைமகின்றது.

குறிப்புச்ெசாற்கள்:
புத்ெதாளிர் திறன் பலைக, ெமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பைற, கற்றல் ேமலாண்ைம
அைமப்புகள், ஊடாடும் ெவண்பலைககள், மன வைரபடங்கள், மதிப்பீட்டுக் கருவிகள்,

முன்னுைர (Introduction)
கற்பித்தைல உங்கள் மாணவர்களுக்கு அதிக விைளயாட்டுத்தனமாகவும் மற்றும்
கலந்துைரயாடலாகவும் உருவாக்க விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் மாணவர்கைள வகுப்பில்
சிறந்த விதத்தில் ஈடுபடுத்த விரும்புகிறீர்களா? இைதச் ெசய்வதற்கு இைணயவழி
கற்பிப்பு கருவிகேள சாவியாகும். வீடிேயாக்கள், படக்காட்சிகள், விைளயாட்டுகள்,
மற்றும் குழு விவாதச் ெசயல்பாடுகள் ேபான்றைவ உங்கள் சார்பில் முக்கிய கருவிகளாக
இருக்க ேவண்டும் ேமலும் நீங்கள் மாணவர்கள் ேபால ெதாழில்நுட்பத்தில்
ஆர்வமுள்ளவராக இருக்கும் ேபாது, வகுப்பைறயில் அற்புதமான விஷயங்கள் நடக்கும்.
வகுப்பைறயில் கணினிைய ஒருங்கிைணப்பது 21 ஆம் நூற்றாண்டில் ேவகமாக
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வளர்வதற்கு மாணவர்களுக்கு ேதைவப்படும் முக்கிய ெதாழில்நுட்ப திறன்கைள
பலப்படுத்துவது மட்டுமின்றி மாணவர்களின் ஈடுபாட்ைட அதிகரிக்கிறது மற்றும்
கற்றைலயும் ேமம்படுத்துகிறது.

புத்ெதாளிர் திறன் பலைக (Smart Board) நவீன கற்பித்தல் முைறயின் முதல்கட்ட
வளர்ச்சியாக, புத்ெதாளிர் திறன் பலைக கற்பித்தல் முைற (Smart Board Education) பல
பள்ளிகளில்

கல்லூரிகளில்

மற்றும்

பல்கைலக்கழகங்களில்

அறிமுகம்

ெசய்யப்பட்டுள்ளது. பாடங்கைளக் காட்சி வடிவிலும், காெணாளி வாயிலாகவும்
கற்பிக்கும்

புத்ெதாளிர்

(Smart

Classrooms)

வகுப்பைறகள்

கற்றைல

ேமலும்

எளிைமயாக்குகிறது. ஆசிரியர்கள் ேநரடியாக வகுப்பைறயில் கற்பிக்கும்ேபாது, சில
சமயம் சில பாடங்கள் புரியாமல் ேபாகலாம். ஆனால், படங்கள், வீடிேயாக்கள் மூலம்
பாடம் கற்பிக்கப்படுவதால், கற்பைனத் திறன் விரிவைடகிறது. ேவறு எங்கும் கவனம்
சிதறேவ சிதறாது. திைரயில் என்ன வரும் என்பைதப் பார்த்து ெதரிந்துெகாள்வதில்தான்
கவனம் இருக்கும். கவனம் சிதறாமல் படிப்பதால், ஏராளமான விஷயங்கைளப்
புரிந்துெகாள்ள முடிகிறது. எல்லா பாடங்களும் காட்சிப்படுத்தப்படுவதால், வகுப்பில்
ஆசிரியரால் புரியைவக்க முடியாத விஷயங்கைளயும் புரிந்துெகாள்ள முடியும். இது
கரும்பலைகயாகவும் ெதாடுதிைரயாகவும் ெதாைலக்காட்சியாகவும் பயன்படுகிறது.
புத்ெதாளிர் திறன் பலைகயின் சிறப்ேப, அதன் ேநரடித்தன்ைமயும் அதேனாடு
இைணந்துள்ள இைணயமும்தான். எந்த வகுப்பாக இருந்தாலும், அதில் நைடெபறும்
சமீபத்திய விஷயங்கைள, உடனடியாக இைணயத்தில் இருந்து தரவிறக்கமும் ெசய்து
ெகாள்ளவும் இயலும்.

ெமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பைற (Smart Virtual Classroom
கற்றல் கற்பித்தைல கணினி, ெவண்பலைககள், படம் காட்டும் கருவிகள், சிறப்பு
ெமன்ெபாருட்கள்,

காெணாளி

கருத்தரங்குக்கள்

ேபான்றைவகைளக்

ெகாண்டு

ஒருங்கிைணக்கும் வாய்ப்புகைள நல்கி ெதாழில்நுட்ப வகுப்பைறகைள உருவாக்கும்
ேநாக்கத்ேதாடு துவங்கப்பட்ட ஒரு ெசயல்திட்டேம ெமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பைறகள்
ஆகும். ெமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பைறயானது (Smart Virtual Classroom) ெதாழில்நுட்ப
கருவிகைளக்

ெகாண்டு

நிறுவப்பட்ட
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(Studio)

ஒளிபரப்பப்படும்

கல்வி

நிகழ்ச்சிகளானது

அந்த

படப்பிடிப்புக்

கூடத்ேதாடு

இைணயதளம் மூலம் இைணக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் ேநரடியாக ஒளிபரப்பபடுகிறது.
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் நிகழ்ச்சியில் காெணாளிக் கலந்துைரயாடலில் உள்
நுைழந்து (logged) ஊடாடும் ெவண்பலைக (Interactive White Board), பட வீழ்த்தி , கணினி
ஆகியைவகள் உதவிேயாடு ெமய்நிகர் வகுப்பைறச் சூழலில் கற்றுக்ெகாள்கிறார்கள்

கற்றல் ேமலாண்ைம அைமப்புகள் (Learning Management Systems)
எல்எம்எஸ் (LMS) எனப்படும் Learning Management Systems என்பது ஒரு
ெமன்ெபாருள் ெசயலி. இந்த ெசயலிையப் பயன்படுத்தி கல்வி நிறுவனங்களில் கற்றல்
நிகழ்ச்சிகைள நடத்தவும், ெசயல்படுத்தவும், கற்றல் ெதாடர்பான ஆவணங்கைள
தயாரிக்கவும்,

தயாரித்த

ஆவணங்கைள

சரிபார்க்கவும்,

கற்ேபாரின்

கால

அட்டவைணகைளக் கண்காணிக்கவும், கற்கத்ேதைவயான பாடத்திட்டங்கள் மற்றும்
கற்பித்தலுக்குத் ேதைவயான வளங்கைள ஒருங்கிைணக்கவும், கற்ேபாரின் வளர்ச்சிைய
ேமம்படுத்தவும்

முடியும்.

ெபரும்பாலும்

பல்கைலக்கழகங்களில்

பயன்படுத்தப்படுவதுண்டு. அசாதாரணமான இந்த காலகட்டம் தான் நிகழ்நிைல
கற்றல்-கற்பித்தல் கருவிகைள நம் அைனவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.

ஊடாடும் ெவண்பலைக (Interactive Whiteboard)
ஊடாடும் ெவண்பலைககள் (Interactive Whiteboard) ெதாழில்நுட்பத்தின் மூலமாக
கற்பித்தல் நைடெபறுகிறது. ஆசிரியரும், மாணவரும் தங்களுக்கான கணினியில்
அமர்ந்து ெகாள்வார்கள். கணிப்ெபாறி மற்றும் ப்ெராெஜக்டருடன், ஒரு ஊடாடும்
ெவண்பலைக (Interactive Whiteboard) இைணக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த ப்ெராெஜக்டர்,
ேபனா, விரல், ெதாடுஊசி (Stylus) உள்ளிட்ட சாதனங்கைளக் ெகாண்டு ஒரு
பயன்பாட்டாளர் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பலைகப் பகுதியில், கணினியின் திைரைய
வடிவைமக்கிறது.

இதன்மூலம்,

ஒரு

ஆசிரியரும்,

மாணவரும்,

தங்களுக்கான

உைரயாடைல தைடயின்றி ெதாடர முடியும். ஊடாடும் ெவண்பலைககள் என்பது ஒரு
எளிய கருவியாகும், ஒரு இலவச, கட்டண மற்றும் திறந்த-மூல ஊடாடும் ெவண்பலைக
ெமன்ெபாருள்களும் உள்ளன. இது உடனடியாக பயன்படுத்தலாம். ஒரு வகுப்ைப
உருவாக்கி, உங்கள் மாணவர்கைள ேசர அனுமதிப்பதன் மூலம், அைனவருக்கும்
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டிஜிட்டல் ெவண்பலைக கிைடக்கும். இது உங்கள் வகுப்பைறக்கான உடனடி
மதிப்பீட்டு கருவியாகும், இது உங்கள் மாணவர்களின் ேநரடி கருத்து மற்றும் உடனடி
கண்ேணாட்டத்ைத உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ெதாைலதூரக் கற்றல் மூலம் ஒன்றாகச்
ெசயல்பட்டாலும்,

கல்வியாளர்கள்

அைனத்து

மாணவர்கைளயும்

கற்றல்

ெசயல்பாட்டில் ஈடுபடுத்த முடியும்.

மனவைரபடம் (Mind Map)
மனத்தில்

ேதான்றும்

கருத்துக்கைளயும்

அவற்றுக்கிைடேயயான

ெதாடர்புகைளயும் வைரபடமாக ஆவணப்படுத்தும் ஒரு எளிய முைற ஆகும். ெசால்,
படம், குறியீடு என எந்த எளிய முைறயாலும் ஒரு கருத்ைத குறித்து, அதேனாடு
ெதாடர்ந்து ேதான்றும் கருத்துக்கைளயும் ேகாடுகளால் இைணத்து குறிப்பதாகும்.
கருத்துக்கைள ஆக்க, பாக்க, பகுக்க, கட்டைமக்க பயன்படும் இந்த வழிமுைற, படித்தல்,
ஒழுங்குபடுத்தல், சிக்கல் தீர்த்தல் , முடிவு ெசய்தல் ஆகிய ெசயல்களில் உதவுகிறது. இது
ெடஸ்க்டாப் கருவியாகும் விண்ேடாஸ் மற்றும் ேமக். இலவச விகிதத்தில் மன
வைரபடங்கைள உருவாக்குவதற்கான 25 வார்ப்புருக்கள் கிைடக்கின்றன. பதிவு
இல்லாமல் கூட இந்த இலவச ேசைவகைளப் பயன்படுத்தலாம்.

மதிப்பீட்டுக் கருவிகள் (Assessment Tools)
இைணய யுகத்தில் எல்லாேம எளிதாகிவிட்ட நிைலயில், விைடத்தாள்கைள
மதிப்பீடு ெசய்யவும் எளிதான வழிமுைறகள் வந்துவிட்டன. இைணயதளத்தில்
மாணவர்களின் மதிப்ெபண்கைள மதிப்பீடு ெசய்ய முடியும். உங்கள் பள்ளியின் அல்லது
கல்லூரியின் ெபயர், மாவட்டத்தின் ெபயர், பின்ேகாடு, ேகள்விகள் மற்றும் மதிப்ெபண்
ஆகியவற்ைறப் பதிவு ெசய்தாேல ேபாதுமானது. கடவுச் ெசால்ைல உருவாக்கி நமது
ஐடிையப் பதிவு ெசய்த உடேன FA, SA, Total Grade ஆகிய எல்லாவற்ைறயும் அதுவாகேவ
ெசய்து சமர்ப்பித்து விடுகிறது. இைத ஆன்ைலனில் மட்டுேம பயன்படுத்தமுடியும். ஒரு
முைற இதைன உங்கள் கணினியில் அல்லது உங்கள் ஆன்ட்ராய்ட் ேபானில்
இலவசமாகத் தரவிறக்கம் ெசய்து இந்தச் ெசயலிையப் பயன்படுத்தலாம்.

நிகழ்நிைல கற்றல்-கற்பித்தல் கருவிகளின் நன்ைமகள்
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மின் வழிக்கற்றல் (e-learning) மூலமாக கல்வி சம்மந்தமான காெணாளிகைள
பார்ப்பது, ைமய ேசைவயகத்தில் ேசமித்து ைவத்திருக்கும் காெணாளிகைள தரவிறக்கிப்
பார்ப்பது (Download), காெணாளிக் கலந்துைரயாடலில் கலந்துெகாண்டு பிற பள்ளி
மாணவர்களுடன்

கலந்துைரயாடுவது,

பல்ேவறு

விதமான

பங்களிப்புகைள

பகிர்ந்துெகாள்வது, பதிவு ெசய்து ைவக்கப் பட்டிருக்கும் காெணாளிகைளயும் (Recorded
videos), ஒலிப்பதிவுகைளயும் (audios) பயன்படுத்துவது என மாணவர்களுக்கான
பயன்கைள அடுக்கிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம். ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு முற்றிலும்
ேவறுபட்ட களம். அவர்கள் ெமய்நிகர் கற்றல் வகுப்பைறச் சூழலில் இருப்பதால்
மாணவர்களுடன் ேநரடியாக பயணிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிைல இருக்கிறது. ஆனாலும்
ெபாதுவான வைலப்பின்னல் மூலமாக மாணவர்களுடன் இைடவிைன புரிவதும் ஒரு
அருைமயான தருணம் தான். ேநரைலயாக ஒளிபரப்பப்படும் இந்த பாடங்கள்
பதிவுெசய்து

ைவக்கப்படுவதால்

மாணவர்கள்

எந்த

ேநரத்திலும்

அவற்ைறப்

பயன்படுத்தலாம். எத்தைன முைற ேவண்டுமானாலும் அவற்ைறக் கண்டுகளிக்கலாம்.
நிகழ்நிைல கற்றல்-கற்பித்தல் கருவிகள் மூலம் ேநரைல வகுப்பு ஒேர ேநரத்தில் பல
பள்ளிகளில் நைடெபறுவதால் ஆசிரியர் பற்றாக்குைறயிைனயும் சரிெசய்யலாம்.

முடிவுைர
நிகழ்நிைல கற்றல்-கற்பித்தல் கருவிகள் ஒலி, ஒளி, உைரநைட, உருவப்படங்கள்
சித்தரிக்கப்பட்ட சூழ்நிைலகள் மற்றும் உயிேராட்டமான வகுப்பைறகள் ஆகியவற்ைற
ெகாண்டிருப்பதனால் சிறப்பான கற்றல் அனுபவங்கைளப் ெபற ஊக்கமளிக்கிறது,
இன்ைறய கணினி உலகில் உயர்தர படிப்புக்கும் அதிக ஊதியம் உைடய ேவைலக்கும்
ெசல்லத்

ேதைவயான

திறைமகைளயும்

வாய்ப்புகைளயும்

மாணவர்களுக்கு

நிகழ்நிைலக் கல்வி (Online Education) ஏற்படுத்தித் தருகிறது.

ேமற்பார்ைவ நூல்கள்
ேக. புவேனஸ்வரி (2009) Computer A to Z விகடன் பிரசுரம், 757, அண்ணா சாைல
ெசன்ைன- 600 002.

வைலப்பூக்களின் முகவரிகள்
https://www.onenote.com/edupartners?omkt=ta-IN
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https://www.dellaarambh.com/tamil/post/5-free-online-teaching-tools-for-teachers/
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ஊடகங்களின் வழி கல்வி கற்றல்
நா.ெரங்கலட்சுமி

தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர்,
ஶ்ரீ.எஸ்.இராமசாமிநாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்.
மின்னஞ்சல்: rengaveeru@gmail.comஅைலேபசி எண்: 8300820229

இன்ைறய

காலக்கட்டத்தில்

ஊடகத்தின்

பங்கு

இன்றியைமயாதது.

ஊடகங்களால் பல தீ;ைமகள் உண்டு என்றாலும் அவற்றில் சில நன்ைமகளும் உண்டு.
தற்ேபாது ஊடகங்களின் உதவியால் நாம் கல்விைய எளிதாக கற்க முடிகிறது.
வகுப்பைறயின் மூலம் கற்று வந்த கல்விைய இன்று ஊடகங்களின் வழியாக கற்பதற்கு
ஏற்றவாறு நம் நாடு கணினி மற்றும் இைணய வளர்ச்சியில் முன்ேனறிவிட்டது. அச்சு
வழி ஊடகங்கள், மின்வழி ஊடகங்கள், மின்னணு ஊடகங்களின் வழியாக மாணவர்கள்
கல்வியிைன விரும்பியும் எளிைமயாகவும் கற்கின்றனர்.அச்சு வழி ஊடகமான
ெசய்திதாள்களும், பத்திரிைககளும் மாணவர்களின் கல்விக்கு ெபரிதும் உதவுகிறது.
ெசய்திதாள்களில் அரசுத் ேதர்வுகளுக்கான வினாவிைட, வங்கித் ேதர்வு, பள்ளி
மாணவர்களின் ெபாதுத் ேதர்விற்கான வினாவிைடயும் ெவளியிடப்படுகிறது.
மின் வழி ஊடகங்களான வாெனாலியும், ெதாைலக்காட்சியும் மாணவர்கள்
கல்வி கற்பதற்கு வாெனாலியின் மூலம் கல்வி கற்றல் என்பது ேகட்கும் திறனுைடயது.
அன்ைறய காலக்கட்டத்தில் வாெனாலி நாட்டின் சமூக, ெபாருளாதாரம் மற்றும் கல்வி
வளர்ச்சிக்கும் ெபரும் பங்காற்றியுள்ளது. ெதாடக்கக் கல்வி முதல் உயர்கல்வி வைர
அைனவருக்கும் பயன்தரும் வைகயில் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபரப்பப்படுகின்றன.
வாெனாலிையப்

ேபான்று

ெதாைலக்காட்சியிலும்

கல்வி

நிகழ்ச்சிகள்

ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. ெகாேரானா காலக் கட்டத்திலும் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு
ஏற்றவாறு தமிழக அரசு கல்வி ெதாைலக்காட்சி என்னும் ேசனைல உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த ெதாைலக்காட்சியில் ஆரம்பப் பள்ளி முதல் பிளஸ் 2 வைர உள்ள அைனத்து தரப்பு
மாணவர்களுக்கும் பயன்படும் விதமாக உள்ளது.
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மின்னனு ஊடகங்களான கணினி, இைணயம், அைலேபசி ஆகியைவயும் கல்வி
கற்பதற்கு ெபரும் துைணயாக இருக்கின்றன. இன்ைறய அறிவியல் வளர்ச்சியில்
மனிதனின் வாழ்ேவாடு ஒன்றிவிட்ட ஒன்று கணினி. கல்வித்துைறயில் கணினியின்
பங்ைக யாரும் மறுக்க இயலாது.

பல பள்ளிகளில் கணினி வழி கல்விேய

பின்பற்றப்படுகிறது. இைணயத்தின் உதவியால் மாணவர்கள் கல்வியிைன எளிைமயாக
கற்கின்றனர்.

வைலத்தளங்கள், வைலப்பூக்கள், வைலப்பதிவுகள் ேபான்றவற்றின்

மூலமும் கற்கின்றனர்.
இைணய இதழ்களில் கவிைதகள், கட்டுைரகள், சிறுகைதகள் ேபான்றவற்ைற
ஆய்வு கட்டுைரகள் இடம்ெபறுகிறது. இக்கட்டுைரகள் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும்,
முைனவர் பட்ட ஆய்வாளர்க்கும் உதவியாக இருக்கிறது.
இைணயதளத்தில்

ெசயல்படுகின்றன.

ெசன்ைன

இைணய நூலகங்கள் பல

நூலகம்,

தமிழ்

இைணயக்

கல்விக்கழகத்தின் நூலகம், மதுைரத் திட்டம், தமிழ் மின்னூலகம் ேபான்ற இைணய
நூலகங்கள் வழியாக பல்ேவறு புத்தகங்கைள இலவசமாக படிக்கவும் தரவிறக்கம்
ெசய்யவும் உதவுகிறது.
அச்சு வழி ஊடகங்கள், மின்வழி ஊடகங்கள் மற்றும் மின்னணு ஊடகங்களால்
மக்கள் பிைணக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆசிரியர்கள் ெசால்லிக் ெகாடுப்பதைன ேகட்பேதாடு
மட்டுமில்லாமல்

அதேனாடு

ெதாடர்புைடய

இன்னும்

அரிய

தகவல்கைள

ெபறுவதற்கு இவ்வூடகங்கள் ெபரிதும் துைணபுரிகின்றன என்பதைன விளக்கும்
விதமாக ஆய்வுக் கட்டுைர அைமகிறது.
இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் ஊடகத்தின் பங்கு இன்றியைமயாதது. உலகம்
முழுவதும் ஊடகங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஊடகங்களால் மக்களுக்கு சில தீைமகள்
உண்டு என்றாலும் பல நன்ைமகளும் உண்டு. உலகில் நடக்கும் ெசய்திகள் அைனத்தும்
ெவகுவிைரவில் ஊடகங்கள் நமக்கு தந்துவிடுகின்றன. ஊடகத்தின் உதவியால் பல
வி~யங்கைள நாம் கற்றுக் ெகாண்டாலும் தற்ேபாது கல்விையயும் ஊடகம் மூலமாகவும்
கற்கமுடிகிறது.
“கரும்பலைகயின் வழி கல்வி கற்றல் என்பது பைழய முைற
ஊடகங்கள் வழி கல்வி கற்றல் என்பது புதிய முைற”
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வகுப்பைறயின் மூலம் கற்று வந்த கல்விைய இன்று ஊடகங்களின் வழியாகவும்
கற்கமுடிகிறது. கல்விைய கணினி மற்றும் இைணயம் வழி கற்கும் நிைலக்கு நம் நாடு
முன்ேனறிவிட்டது. அச்சு வழி ஊடகங்கள், மின்வழி ஊடகங்கள், மின்னணு ஊடகங்கள்
ேபான்ற ஊடகங்களின் வழியாக மாணவர்கள் கல்விைய எளிைமயாக கற்கமுடிகிறது.
இன்ைறய ெகாராேனா காலக்கட்டத்திலும் மாணவர்கள் ஊடகங்களின் வழியாக
கல்விைய கற்று வருகின்றனர். ஊடகங்களின் வழி கல்வி கற்றல் முைறைமயிைன
எடுத்துைரக்கும் விதமாக இக்கட்டுைர அைமகிறது.

அச்சு வழி ஊடகங்களின் வழி கல்வி கற்றல்
அறிவியல் வளர்ச்சி நாளும் புதுைமகைளத் ேதாற்றுவிக்கின்றது.

அச்சு வழி

ஊடகமான ெசய்திதாள்களும், பத்திரிைககளும் மாணவர்களின் கல்விக்கு ெபரிதும்
உதவுகிறது.

அவ்வைகயில்

ெசய்திதாள்களும்

பல

வளர்ச்சிகைள

ெகாண்டு

இயங்குகிறது. ெசய்திதாள்களில் அரசுத் ேதர்வுகளுக்கான வினாவிைட, வங்கித்ேதர்வு,
பள்ளி மாணவர்களின் ெபாதுத்ேதர்விற்கான வினாவிைடயும் ெவளியிடப்படுகிறது.
இதன் மூலமும் மாணவர்கள் கல்விையக் கற்கின்றனர்.
ேதர்விற்கான வினாவிைட மட்டுமில்லாதது வரலாற்றுச் ெசய்திகைளயும்,
ேகாயிலின் தலவரலாற்ைறயும் அக்ேகாயிலின் சிறப்பம்சங்கைளயும் ெசய்திதாள்கள்
ெவளியிடுகிறது. இதன் மூலம் ெபாது அறிைவயும் ெபறுகின்றனர். உதாரணமாக கல்வி
மலர், ஆன்மிக மலர், சிறப்பு மலர், ெதாழில் மலர்.
ெசய்திதாள்கேளாடு இதழ்களும் கல்வி வளர்ச்சிக்கு ெபரிதும் உதவிபுரிகிறது.
இதழ்களிலும் கல்வித் துைற மட்டுமில்லாமல் மருத்துவம், ேசாதிடம், சட்டம், வணிகம்,
கிராமநலம், அறிவியல் ேபான்ற துைற சார்ந்த இதழ்களும் ெவளிவருகின்றன.
கல்விக்ெகன்று தமிழ்க் கல்வி பத்திரிைக, பாலர் கல்வி, முதிேயார் கல்வி கல்விக் கதிர்,
புத்தக நண்பன், கல்வி, ஆசிரியர் குரல்: நூல் ேபான்ற இதழ்கள் உள்ளது.
மின்வழி ஊடகங்கள் வழி கல்வி கற்றல்
மின் வழி ஊடகங்களான வாெனாலியும், ெதாைலக்காட்சியும் மாணவர்கள்
கல்வி கற்பதற்கு ெபரிதும் உதவியாக இருக்கிறது. அன்ைறய காலக்கட்டத்தில்
வாெனாலி நாட்டின் சமூக ெபாருளாதாரம் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் ெபரும்
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பங்காற்றியுள்ளது. அகில இந்திய வாெனாலியின் கல்வி ஒலிபரப்புகள் பாடம்
ெதாடர்பான பாடங்களில் திறைமயைடயவும் அறிவுக் கூர்ைமயிைன ெபறவும்
வாெனாலி பள்ளிக் கல்வி ஒலிபரப்புகள் துைணபுரிகின்றன. கல்வி ஒலிபரப்புகள் பள்ளி
பருவ

காலங்களில்

வாரத்தில்

ஐந்து

நாட்கள்

ஒலிபரப்பாகின்றன.

கல்வி

ஒலிபரப்பிற்கான பாடங்கைள அகில இந்திய வாெனாலியும் மாநிலக் கல்வித்துைறயும்
இைணந்து தயாரிக்கின்றன. ெதாடக்கக் கல்வி முதல் உயர்நிைலப் பள்ளி வைரயிலான
மாணவர்களுக்கான ஒவ்ெவாரு துைற பாடத்திலும் வல்லுநர்களால் பாடத்திட்டம்
வகுக்கப்பட்டு அைவ ஒலிபரப்பாகி வந்தது. ெசன்ைன வாெனாலி நிைலயம்,
ஞானவாணி வாெனாலி ேபான்ற வாெனாலி நிைலயங்கள் கல்விைய ஒளிபரப்பி
வந்தது. ஆனால் தற்ேபாது இைணயத்திலும் வாெனாலிகள் ஒலிபரப்பி வருகின்றன.
இைணயத்தில் ஒலிபரப்பாகும் வாெனாலிகள்
http://www.radio-locator.com
http://www.radiomirchi.com/

கல்வித் ெதாடர்பான ெசய்திகள் மட்டுமில்லாமல் ேவளாண்ைம, மருத்துவம்,
ேசாதிடம், சைமயல், நாடகம் ேபான்ற நிகழ்ச்சிகைளயும் வாெனாலி ஒலிபரப்புகிறது.
வாெனாலிையப்

ேபான்று

ெதாைலக்காட்சியிலும்

கல்வி

நிகழ்சிசிகள்

ஒலிபரப்பபடுகின்றன. ெகாரானா காலக்கட்டத்திலும் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு
ஏற்றவாறு தமிழக அரசு கல்வி ெதாைலக்காட்சி எனும் ேசனைல உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த ெதாைலக்காட்சியில் ஆரம்பப் பள்ளி முதல் பிளஸ் 2 வைர உள்ள அைனத்து தரப்பு
மாணவர்களுக்கும் பயன்படும் விதமாக உள்ளது. பாட அறிவு மட்டுமில்லால்
ெதாைலக்காட்சிகளில் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் ெபாதுஅறிைவயும் வளர்க்கும் விதமாக
ஒலிபரப்பப்படுகின்றன.

மின்னணு ஊடகங்கள் வழி கல்வி கற்றல்
ெசய்திதாள்கள், பத்திரிைககள், வாெனாலி, ெதாைலக்காட்சி ேபான்றைவகள்
மட்டுமில்லால்

மின்னணு

ஊடகங்களான

கணினி,

இைணயம்,

அைலேபசி

ஆகியைவயும் கல்வி கற்பதற்கு ெபரிதும் துைணயாக இருக்கின்றன.
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இன்ைறய அறிவியல் வளர்ச்சியில் மனிதனின் வாழ்ேவாடு ஒன்றிவிட்ட ஒன்று
கணினி, கல்வித் துைறயில் கணினியின் பங்ைக யாரும் மறுக்க இயலாது. பல
பள்ளிகளில் கணினி வழி கல்விேய பின்பற்றப்படுகிறது. இைணயத்தின் உதவியால்
மாணவர்கள் கல்வியிைன எளிைமயாகக் கற்கின்றனர்.

பாடப் ெபாருைள கற்கும்

மாணவர்கள் விரும்பிக் ேகட்பதற்கு காெணாலிக் காட்சி என்று அைழக்கப்படுகின்ற
POWER POINT ெபரிதும் பயன்படுகிறது. கணினியில் PPT மூலமாகவும் படக் காட்சிகள்
மூலமாகவும் ஆசிரியர்கள் கற்றுக் ெகாடுக்க அதன் மூலம் மாணவர்கள் பாடங்கைள
சுலபமாக புரிந்துக்ெகாள்கின்றனர்.

இைணயம் வழி கற்றல்
தகவல்கைள ேதடுவதற்கு மட்டும் இைணயம் பயன்படவில்ைல. அதன் மூலம்
நிைறய கற்றுக் ெகாள்வதற்கும் இைணயம் பயன்படுகிறது. பல கல்வி நிறுவனங்களும்
அனுபவம் வாய்ந்த பல ஆசிரியர்களும் இைணயம் வழியாக பல கருத்தரங்கைளயும்,
பயிலரங்கைளயும் நடத்தி வருகின்றது. உதாரணமாக உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம்,
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், தமிழ் இைணயக்கழகம் ேபான்ற நிறுவனங்கள் பல
கருத்தரங்குகைளயும்,

இைணயச்

ெசாற்ெபாழிைவயும்

நிறுவனங்கள் மட்டுமில்லாமல் கல்லூரிகளும்

நடத்தி

வருகின்றன.

இைணய வழி திறனறிவுத் ேதர்வு,

கருத்தரங்குகைளயும் நடத்தி வருகின்றது. இைணயத்தில் இதழ்கள், நூலகங்கள்
இருக்கிறது. இைவ மூலமும் நமக்குத் ேதைவயான தகவல்கைள ெபறமுடிகிறது.

இைணயதளங்கள் வழி கற்றல்
இைணயம் மட்டுமில்லாமல் இைணயதளங்களும் கல்வி கற்பதற்கு உதவுகிறது.
இைணயதளங்களும் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதற்கு பயனள்ளதாக இருக்கிறது.
ஆசிரியர்கள் நடத்தும் பாடங்கைள பற்றி ேமலும் ெதரிந்துக் ெகாள்ள உதவுகிறது.
இதனால் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் ெசான்னைத விட அந்த பாடங்கைள பற்றி நிைறய
ெதரிந்து ெகாள்கின்றனர். உதாரணமாக
http://www.tamilvu.org
www.keetru.com
www.puthinam.com
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

26

www.vikipedia.org

இது ேபான்ற இைணயதளங்கள் இன்னும் நிைறய இருக்கின்றன.

இைணய இதழ்கள்
இைணய இதழ்கள் ெசய்திகள், கட்டுைரகள் மற்றும் பிறத் தகவல்கைள
படிக்கவும் உதவுகிறது. இைணயத்தின் வளர்ச்சியால் தமிழ் இதழ்கள் இைணயத்தின்
வாயிலாக படிக்க வழிவைக ெசய்துள்ளன. தினமலர், தினகரன், புதிய தைலமுைற,
தினதந்தி, விகடன் ேபான்ற நாளிதழ்கைள இைணயத்ததின் வாயிலாகவும் படிக்கலாம்.
இைணயத்தில் மட்டும் இயங்குகின்ற தமிழ் இதழ்களும் அதிகளவில் உள்ளன. அைவ
தமிழ் மணம், தமிழ்.காம், முத்தமிழ், திண்ைண, தமிழ்க்கூடல், முத்துக்கமலம்
ேபான்றைவ இைணய இதழ்களாகும். இந்த இதழ்களில் கட்டுைரகள், கவிைதகள்,
சிறுகைதகள், ஆய்வுக்கட்டுைரகள் இடம்ெபறுகிறது.

இக்கட்டுைரகள் ஆய்வு

மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது.

இைணய நூலகங்கள்
நூலகம் என்பது மக்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு புதிய சிந்தைனகைள உருவாக்கக்
கூடிய பல்ேவறு துைறச் சார்ந்த நூல்கைள ஒேர இடத்தில் இருந்தவாறு வாசிக்கவும்
பயன்படுகிறது. அேத ேபான்று இைணயத்தில்

நமக்குத் ேதைவயான ெசய்திகள்,

நூல்கைள அதற்குரிய தைலப்ைபத் ேதர்வு ெசய்து இைணயதளத்தில் ெசல்லும் ேபாது
தகவல்கள் அமுதசுரபி ேபான்று ெபறமுடியும். சுpல ெசய்திகள் அல்லது நூல்கைள
வாசிக்கவும் பிரதி எடுத்துக் ெகாள்ளவும் முடியும். சில நூல்கைள இலவசமாகவும்
பதிவிறக்கம் ெசய்து ெசய்து ெகாள்ளலாம். இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தலுக்கு இைணய
நூலகம் அதிகளவில் பயன்படுகிறது. இைணய நூலகங்கள் பல உள்ளன. ெசன்ைன
நூலகம், தமிழ் இைணயக்கல்வி கழக நூலகம், விக்கிபீடியா, தமிழ் மின்னூலகம்
ேபான்ற இைணய நூலகங்கள் இலவசமாக மக்களுக்கு கிைடக்கின்றன.

அைலப்ேபசியின் மூலம் கற்றல்
இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் ஸ்மார்ட் ேபான் இல்லாத வீடுகேள இல்ைல
எனலாம். ஸ்மார்ட் ேபான் மூலம் மாணவர்கள் நிைறய ெதரிந்துக் ெகாள்கின்றனர். google
play store இல் படிப்பதற்கு நிைறய ெசயலிகள் உள்ளது. சிறு குழந்ைதகளுக்கான பாடம்
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முதல் இைளய தைலமுைறயினருக்கு ஏற்ற பாடங்கள் வைர அைனத்தும் இருக்கிறது.
ேமலும்

ஒரு ெசால்லின் ெபாருைள அறிவதற்கு அகராதிகள், இலக்கணங்கள்,

புத்தகங்கள், சிறுகைதகள், நாவல், இலக்கியம், ெபாது அறிவு

ேபான்றைவகைள

ேபானில் தரவிறக்கம் ெசய்து ெகாண்டு மாணவர்கள் ேநரம் கிைடக்கும் ேபாது
படிப்பதற்கும் உதவுகிறது.
ேமலும் IAS, TNPSC, VAO, NET EXAM, BANK EXAM, SET EXAM , NEET ேபான்ற
ேதர்வுகளுக்கான ெசயலிகளும் இருக்கிறது. இந்த ெசயலிகளால் அந்த ேதர்விற்குரிய
வகுப்பிற்கு ெசல்லாமலும் எந்தவிதமான கட்டணம் ெசலுத்தாமலும் வீட்டிலிருந்ேத
கற்கின்றனர்.
நமது சமுதாய மக்கள் ஊடகங்களால் சூழப்பட்டுள்ளனர்.. அச்சு வழி ஊடகங்கள்,
மின் வழி ஊடகங்கள் மற்றும் மின்னணு ஊடகங்கள் என ஊடகங்களால் மக்கள்
பிைணக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஊடகங்களால் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதில் ெதாடங்கி
பலவிதமான தகவல்கைளப் ெபறவதற்கு ெபரிதும் உதவியாக இருக்கிறது. ஆசிரியர்கள்
ெசால்லிக் ெகாடுப்பதைன ேகட்பேதாடு மட்டுமில்லாமல் அதேனாடு ெதாடர்புைடய
இன்னும் அரிய தகவல்கைள ெபறுவதற்கு இவ்வூடகங்கள் ெபரிதும் துைணபுரிகின்றன
என்பதைன விளக்கும் விதமாக ஆய்வுக் கட்டுைர அைமகிறது.
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Introduction
Online learning is education that takes place over the Internet. It is often referred to as
“e- learning” among other terms. However, online learning is just one type of “distance learning” - the
umbrella term for any learning that takes place across distance and not in a traditional classroom.
Online learning is catalyzing a pedagogical shift in how we teach and learn. There is a shift away
from top-down lecturing and passive students to a more interactive, collaborative approach in which
students and instructor co-create the learning process. The Instructor’s role is changing from the “sage
on the stage” to “the guide on the side.” Main advantages of online learning

Convenience
24/7 access from any online computer; accommodates busy schedules; no commuting, no
searching for parking.

Enhanced Learning
Increased depth of understanding and retention of course content; more meaningful discussions;
emphasis on writing skills, technology skills, and life skills like time management, independence, and selfdiscipline.

Leveling of the Playing Field
Students can take more time to think and reflect before communicating; shy students tend to
thrive online; anonymity of the online environment.
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Interaction
Increased student-to-teacher and student-to-student interaction and discussion;a more studentcentered learning environment; less passive listening and more activelearning; a greater sense of
connectedness, synergy.

Innovative Teaching
Student-centered approaches; increased variety and creativity of learning activities; address
different learning styles; changes and improvements can translate to on-ground courses as well

Improved Administration
Time to examine student work more thoroughly; ability to document and record online
interactions; ability to manage grading online.

Savings
Accommodate more students; increased student satisfaction = higher retention and fewer
repeats.

Maximize Physical Resources
Lessen demand on limited campus infrastructure; decrease congestion on campus and parking
lots.

Outreach
Give students options; reach new student markets; appeal to current students thus increasing
enrollments.

Online Learning Challenges Faced by Students
1. Adaptability
Students find it difficult to adapt to an online learning environment immediately after
traditional classroom learning. Due to the sudden change, they are not able to adapt to the
commuter based learning. Students who have been always studying in the traditional
classroom mindset are not able to focus on online platforms. It is important for them to
accept the new learning environment with an open mind.
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. 2.Technical Issues
Many students are not well equipped with a high internet connection that is required
for online learning. Due to this, they face problems in going live for virtual learning and
other platforms that require internet connection. They face technical issues as they are not
much aware of technology and computer applications. A slow and high internet connection
can play an important role in how quickly you can attend the class and do not miss any live
sessions. There is a possibility of poor connectivity if you find difficulty in downloading
some information related to the subject, blurred videos, etc.
You just need to find a high-speed internet connection at your home. And know where
you can get technical support for your connection and other technical issues related to
software and tools for effective learning.
3. Computer Knowledge
Lack of computer education is a major concern in today’s world. There are many
students who still cannot operate basic computers with MS word and PowerPoint. And
whenever some technical issues emerge, they find it difficult to solve the problem in such a
scenario. They face difficulties with live classes, usage of appropriate icons, MS office,
communication-related apps and websites, browsing study materials, etc. Sometimes they do
not know technology proficiency like login, live classes, creating and submitting work,
communicating with teachers and friends.
4.Time Management
In many cases students find difficulty in managing their time with online learning.
Online learning is completely new for them and requires intensive work. They need a
scheduled planner to manage their time in an effective manner. Online learning provides
flexible time unlike traditional classrooms. But some face difficulties in adjusting to the time
required for online learning.
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5. Self Motivation
Students start losing hope once they find difficulty in online learning. It requires
motivation to complete tasks and engage students with their learning. Lack of motivation is
a common challenge for all students.
6 . Distraction
Learning from home is an amazing experience. You might expect things around you
to be like a school campus. But at home things are different for example, you might want a
massive classroom, parks, playgrounds, canteens, friends, teachers around you to guide and
learn. But with online learning, you have to manage everything in one room with parents
around you. You can be easily distracted by small things at home.
7 . Learning Styles
Most of the students have learned in the physical classroom. Online learning can
make you adapt to different styles of learning. There are some students who can adapt to
these styles quickly but what about the students who need time? In such cases, they lack
concentration, inability to understand the live classes, difficulty in creating projects and
assignments using technology.
8.Communication
Students lack effective communication skills during online learning. Teachers give
assignments for improving reading and writing skills but there is a possibility that they might
not be able to write so convincingly that educators understand the concept behind their
assignments.
There are some students who feel shy to communicate with their teachers and friends
due to the new model of learning. It might happen due to lack of interest, poor technological
skills with apps and video calls or unable to express themselves via live chats, emails or text
messages.
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9.Virtual Engagement
Online classes help teachers to provide reading material, assignments,
communication via email, live chats or messages and delivering content by live sessions,
presentations, recorded videos or lectures for the students.
In spite of all these activities, still some students do not find engaging compared to
a traditional one. Students find it difficult to communicate in person who struggles with
understanding concepts. Many times these students do not even approach teachers to clear
their doubts.

10. Feedback
Every student needs feedback for their performance during the learning process so
that they can improve their learning abilities. They are not only observed during the tests or
exams but also for each assignment and project. Research reveals that the students hardly
visit their assignments to check their suggestions and comments. The feedback model with
respect to online will be difficult for them to understand and implement.
Solutions for the on line Learning
Nowadays adaptive learning is using Artificial intelligence to adjust the content
according to individual needs. It helps in providing personalised courses to identify their
weaknesses and strengths for better learning outcomes.
Need to find a high-speed internet connection at your home. And know where you
can get technical support for your connection and other technical issues related to software
and tools for effective learning.
Students should be provided access to support devices that can help them solve
technical problems via call, email or live chat. You should pay attention to your instructor
during the process of solving the issues.
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Time management is the most important factor in online learning. It needs time and effort
for better learning outcomes. You should know the factors that can affect your timings during
the learning process such as
A)Avoid Distractions – Try to avoid distractions that can affect your learning. There
are many platforms that can engage you for entertainment and communication. But make
sure that you set time for breaks and focus on learning as scheduled to avoid missing live
classes or sessions.
B)Create To-Do List – You can prepare a list of activities on an everyday basis. Try
to break down large activities into smaller ones for better learning outcomes. Use this list
to tackle each task. Make sure that you adhere to the list and establish the routine that can
make time management practices easy.
C)Seek Help – To manage time during online learning seek help from your parents,
friends and families. So that you will not miss out on learning and at the same time work
will be done.
D)Avoid Multitasking – Do not try to take up multiple tasks at the same time.
Complete one task at a time as it can make your work less effective and productive
E)Involve Yourself – You should show up for all the activities and learning during
the sessions. Make sure that you log in every day, check for the status and appear in all the
sessions and discussions. Connect with your friends and teachers for asking and sharing
information.
F)Schedule Time for Learning – You have to stick to a study plan for effective
learning. Take a break and resume back to learning with the same interest and enthusiasm.
G)Stay Positive – Make sure that you are positive towards online learning. Make use
of the time in the best way and gain knowledge for better learning outcomes.
Inform the parents and friends about the time of online learning so that there will be
no distractions from their side. Restrict the study area for others to come during live sessions
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

34

and video calls. Make sure you relax in the breaks set in the time table. In this way, you will
concentrate on learning and spend quality time with your friends and family.
To get better learning outcomes, it is important to understand the learning styles.
You can learn through interaction, visual presentations, audio classes or written notes.
Follow your own learning style that helps in enhancing your learning experience.
Become aware of the importance of communication for better learning. Online
learning enhances your learning experience. It provides a platform for communication and
interaction with others. In this way, you are able to learn from them and improve their
knowledge and skills. If you have any issues in communication, then seek help from teachers
and friends. Ask them tools that can help you improve your communication skills. You read,
write and interact for better communication.
Communicate with your teachers in private to clear doubts either through virtual
learning platforms or calls. Your teachers might be able to help you out more clearly. And
they can help you with some of the easy reading materials that are simple to understand.
You can also take extra time with your teachers and friends after the online classes for a
better understanding of the subject.
You can approach your teachers for feedback related to your performance. Teachers
can give your personalized guidance for improvement and identify your weaknesses and
strengths. You can improve your learning pattern based on the feedback. Unless you receive
feedback from teachers, there are chances of less improvement in your learning.

Online Learning Challenges Faced by Teachers
As education is going on online, many educators are being asked to teach their
students from home. We know that all the teachers are not aware of online learning and their
process as most of them are into traditional classroom teaching. It sometimes makes it
difficult for them to change their way of teaching. Proper online training should be given to
teachers before teaching students. With all the benefits of online learning still there are few
challenges faced by teachers.
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There is a saying for every problem, there is a solution . So let us not only see the
challenges but also find solutions to overcome them. Here are 10 challenges for teachers
faced during the online learning process along with ways to overcome them

1. Engaging students
As students are moving towards online learning from traditional classrooms, it
becomes difficult for teachers to adjust to a new learning platform. Teaching online may not
influence and engage students for longer periods of time. They can easily get distracted and
lose concentration during live sessions.
solution

You need to understand that online learning has a lot of advantages with respect to
tools and interesting platforms to engage students in learning. Try to include those tools and
multiple types of learning approaches such as podcasts, videos ( teaching channel, own
videos, live classes), discussions, various forms of text through articles and blogs, different
assessment methods (tests, quizzes, assignments and projects) learning activities and
collaboration for better learning outcomes.

2. Time Commitment
If the course content is thought in person then you might not really understand the
time commitment. It is still difficult to convert those learning into effective online format.
Teachers should be given some time for proper planning of the content and methods to
deliver to the students. Teachers are not able to deliver the effective content in time. It said
that teachers take more time in teaching online than face to face. If students exceed their
deadline in submitting assignments or projects can lead to more work for you.
Solution
Use a friendly tone for communicating with your students to establish rapport. You
can set reminders for assignments and projects in your learning management system. Send
it to your students one week prior to the submission deadline
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3. Communication
The more detailed the syllabus, the easier to communicate to the students. Sometimes
teachers are not given enough time for the preparation of content for their students. And
also there are students who avoid communication with teachers during online learning.
Online teaching is like communicating without body language, so students might
misunderstand and can result in their poor performance. Sometimes students might ask for
an extension for their work or give any excuse for the delay
Solution
Give flexibility for the students when they ask for not making up to their deadlines.
You must recognize the need of keeping in contact with the students and understand what
kind of activities can accomplish your goal. Conduct discussions for specific content for the
students with the opportunity to solve the problem and learning effectively.
Also providing discussion on practical questions by the students that can reduce
frustration, problem-solving skills and handling technical issues. You should provide a
platform for the students in order to communicate and collaborate with other fellow
classmates.

4. Assessment
Assessment is the most important part of online learning for students as well as
teachers. And it causes stress to students at times. So whenever there are assignments or
projects, teachers might face a lot of questions from the students. As there is less
communication between students and teachers, expectation from the students’ performances
also differs. Students are likely to experience less homework, less assignments or lack of
examination at times. This can cause difficulties for teachers in assessments.
Solution
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You must understand the type of questions students might ask and prepare FAQs for
the common questions. Make sure that you give proper assignments and conduct tests at
regular intervals. This can help you to assess them based on their performance.

5. Feedback
Every student needs feedback for their performance for improvement. Teachers find
it difficult to give feedback to all students individually. Sometimes few students get benefited
from it and others don’t. As students are not given proper feedback leading to poor
performance. Teachers do not find proper methods of providing feedback to all the students.
Solution
You should understand how important it is to give feedback for the students for their
growth and improvement. Make sure that you provide personalized guidance to all the
students so that they can work on their learning abilities.

6. Learning Management Systems
Teachers experience a hard time in expressing their content to students, especially
assignments and assessments. There have been problems with understanding the level of
difficulty in terms of course content among students. According to teachers, the incident
opportunities that happen face to face communication fail in online learning.
Solution
You should have an understanding of the strong learning management system and
web technologies that can help your pedagogy. Think and take advantage of the training and
workshops attended during teacher training. Apply the methods for effective teaching and
management systems. You can also approach other teachers who know about the management
system in online learning.
7 .Teaching Methods
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We know that most of the teachers follow typical classroom-style teaching methods,
as they use to teach with only blackboard and books. It becomes difficult for them to adopt
new teaching methods that are completely virtual and technology-driven.
Solution
Most important thing is to get comfortable in a virtual classroom. Find out different
kinds of tools that make teaching and assessment simple and easy. You can develop many
teaching methods that can improve their learning such as conducting different activities,
model making, debates, group activities, virtual tours, group discussions, role play etc.

8. Fear of Cheating
Sometimes teachers might feel concerned about the risk of cheating in online
learning. They feel that students can cheat to get better results in the tests and assignments.
Solution
There are many reliable ways to enhance the integrity of online learning. You should
allow students to take exams according to their convenience. Do not force for assignments
or any tests unless they are ready.

9. Technical Issues
Many teachers struggle with technical issues that are unavoidable and cause stress.
They become helpless if something technical errors come in the middle of the live session or
communicating with students.

Solution
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You should contact technical support for solving problems that can cause hindrance
in the learning process. Make sure you upgrade your computer with apps and software that
can help in an effective learning process with a high-speed internet connection.
10. Course Content
The course content was designed earlier with respect to traditional classrooms. But
with the shift to online learning, it requires redesigning of course which can take a
considerable amount of time and energy. It would have been successful when it started well
in advance for better learning outcomes. Most of the cases, these courses work well in
traditional classrooms but go flat in online learning. It happens when there are no contentrelated activities, assignments or projects that can be done online.

Solution
You must understand the course content and how to fit it into your online course.
Make sure you modify some changes in terms of activities and assignments for a better
understanding of the concepts

Conclusion
In this quarantine on line is the only way to continue our Teaching and Learning.
Instead of talking about the Problems we have focus on the Solutions to Improve our
Condition. Measures have to be Taken by the Government and Educational Institutions to
Simplify the Process and Improve the Comfort Level of the Students.
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கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவ
முைனவா் பா.ெபான்னி

துைறத்தைலவா் & உதவிப்ேபராசிரியா் தமிழ்த்துைற
தி ஸ்டாண்டா்டு ஃபயா் ஒா்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிா் கல்லூரி( தன்னாட்சி )
சிவகாசி.
srisrijaa@gmail.com 9787800804

இன்ைறய

காலச்சூழலில்

ெதாழில்நுட்பம்

வழிக்கற்பித்தலின்

ேதைவ

முதன்ைமயானதாக இருப்பதற்கான காரணங்கைள ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர அைமய
உள்ளது.

தமிழ்ெமாழி கற்பித்தலில் முதன்ைமயானைவ
தமிழ் இலக்கியம் பயிலும் மாணவா்களுக்கு கற்பிக்க ேவண்டிய திறன்களில்
முதன்ைமயானைவ ேகட்டல், ேபச்சு,வாசிப்பு, எழுத்து, இலக்கணம், ெமாழியணிகள்
ஆகியைவ.ஆனால் இன்ைறய வகுப்பைறச் சூழலில் கரும்பலைக மற்றும் புத்தக
வாசிப்பு முைற இவற்ைற மட்டுேம பயன்படுத்திேனாம் என்றால் இத்தைகய
திறன்கைள மாணவா் மத்தியில் ெவளிக்ெகாணா்வது உறுதியல்ல.

புளும் தக்ேசாெனாமி படிநிைல
உயா்கல்வித்துைறயின்

தரத்திைன

உயா்த்துவதாக

அைமயும்

புளும்

தக்ேசானமி மாணவா்கள் மத்தியில் கல்வி அறிவாற்றல், புரிந்துணா்வு, பயன்பாடு,
பகுப்பாய்வு, மதிப்பீடு, உருவாக்கம் ஆகியவற்ைற உயா்த்துவதாக அைமய ேவண்டும்
என்று வைரயைற ெசய்துள்ளது.இப்படிநிைலகள் அடிப்பைடயில் மாணவரின் கற்றல்
திறன் உயர ேவண்டும் என்றால் அதற்குத் ெதாழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு மிகவும்
இன்றியைமயாத ஒன்றாகும்.

தகவல்ெதாழில் நுட்பங்கள்
தகவல்ெதாழில்நுட்ப உபகரணங்களாக ஆடிேயா வீடிேயா மற்றும் இைணய
வடிவிலான கருவிகள், ( வாெனாலி,ெதாைலக்காட்சி,அைலேபசி ), ெமன்ெபாருள்,
இைணக்கும் முைறகள்

( google classroom,google meet,whatsapp ), ஊடகம் கல்வி

ெதாடா்பான இைணய தளங்கள் ஆகியவற்ைறக் குறிப்பிடலாம்.
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தகவல்ெதாழில் நுட்பத்தின்பயன்பாடு
தகவல் ெதாழில் நுட்பத்தின் வழி மாணவருக்கு எழுத்து( written ), ஒலி (sound ),
காட்சி ( visual ), அைசவுப்படம் ( graphics ), நிகழ்ப்படம் ( video ), உடலியக்கம் ( psychomotor
), இருவழித் ெதாடா்பு ( interactive ) ஆகிய முைறகளில் கற்கும் திறைன ேமம்படுத்த
இயலும் என்பதைன விளக்குவதாக ஆய்வுக்கட்டுைர அைமய உள்ளது.
மனிதனின் முதல் ஆசிரியா் இயற்ைக எனலாம். ஏெனன்றால் மனிதன்
இயற்ைகயிடம்

இருந்து

தான்

தன்னுைடய

வளா்ச்சிக்குத்

ேதைவயான

அடித்தளங்கைளக் கற்றுக் ெகாண்டான். அடுத்ததாக மனிதனின் ேதைவகள் அவைன
அடுத்த நிைலக்கு வளா்ச்சியைடய, முன்ேனறத் தூண்டின. அவன் தான் கற்றுக் ெகாண்ட
அனுபவங்கைளப் பிறருடன் பகிா்ந்து ெகாள்ளத் ெதாடங்கிய நிைலயில் கற்றல்
கற்பித்தல்

வளா்ச்சியைடயத்

ெதாடங்கியது.

காலச்சூழலின்

வளா்ச்சி

மற்றும்

மாற்றங்களுக்கு ஏற்பக் கற்றல் கற்பித்தல் முைறயிலும் பல்ேவறு மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டன.

அவ்வைகயில்

இன்ைறய

காலச்சூழலில்

ெதாழில்நுட்பம்

கற்பித்தலின் ேதைவ முதன்ைமயானதாக உள்ளது. அதற்கான

வழிக்

காரணங்கைள

ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர அைமகின்றது.

கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவக்கான காரணங்கள்
மாற்றம் என்ற ஒன்ைறத் தவிர அைனத்தும் மாற்றம் ெபறுவது இயல்பு. அந்த
வைகயில் கல்விமுைறயில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதும் தவிா்க்க இயலாதது. தற்காலத்தில்
அறிவியல் வளா்ச்சி ெதாழில்முைறகளில் மட்டும் அல்லாது கல்வி முைறயிலும்
மாற்றங்கைளக் ெகாணா்ந்துள்ளது.உலகம் எங்கும் பயணம் ெசய்து கற்கும் முைறயில்
இருந்து இன்று உலகேம இல்லத்திற்குள் வரும் வைகயில் கல்வி முைறயில்
ெதாழில்நுட்ப சாதனங்கள் பல்ேவறு மாற்றங்கைளக் ெகாணா்ந்துள்ளன. அவற்ைறப்
பயன்படுத்தினால் மட்டுேம இன்ைறய கற்றல் கற்பித்தல் சிறப்பான வளா்ச்சிைய
ேநாக்கி நகர இயலும் என்ற சூழல் தற்காலத்தில் நிலவுகிறது. கற்பித்தலில்
ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவக்கான காரணங்களாகக் கீழ்க்காணும் காரணிகைளச்
சுட்டலாம்.
• கற்றல் கற்பித்தல் முைறயிலான மாற்றங்கள்
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• மாணவா்களின் உளவியல்
• மாணவா்களுக்குக் கற்பிக்க ேவண்டிய திறன்கள்
• புளும் தக்ேசாெனாமியின் படிநிைல வளா்ச்சி
இக்காரணிகளின் விைளவாகத் தகவல் ெதாழில்நுட்பத்திைனக் கற்பித்தலில்
பயன்படுத்த ேவண்டிய ேதைவ உருவாகியுள்ளது எனலாம்.

கற்றல் கற்பித்தல் முைறயிலான மாற்றங்கள்
ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் தாய் மற்றும் தந்ைதேய முதல் ஆசிாியா்கள்
என்பதைன மறுக்க இயலாது. ஆரம்ப காலங்களில் ெபற்ேறாா்கள் குழந்ைதகைளக்
கல்வியறிவு ெபறும் வைகயில் தகுதி வாய்ந்த குரு ஒருவாிடம் ேநரில் ெசன்று கல்வி
கற்கும் படி அனுப்பினா். அதைனக் குருகுலக்கல்விமுைற என்று அைழத்தனா்.
மாணவன் ஆசிாியா் இருக்கும் இடம் ேதடிச் ெசன்று அவருக்குத் ேதைவயான
பணிவிைடகைளச் ெசய்து அறிைவப் ெபறும் வைகயில் இக்குருகுலக் கல்வி முைற
அைமந்தது. இக்கல்வி முைறயில் மாணவா்கள் தங்கள் கல்வி முைறயில் பயிற்சி முடிந்த
பின்னேர இல்லத்திற்குச் ெசல்ல அனுமதிக்கப் பட்டனா். இக்குருகுலக்கல்வி முைறயில்
இருந்ேத ஆசிாியைர ைமயமிட்ட கல்வி முைறேய வழக்கில் இருந்து வருகின்றது.
அதற்கு அடுத்த காலங்களில் ஆசிாியா்களும், மாணவா்களும் ஒேர இடத்திற்கு வந்து
கற்கும் கற்பிக்கும் முைற வழக்கில் வந்தது. இன்ைறய அறிவியல் வளா்ச்சி, அறிவியல்
சாதனங்களின் துைணயால் ஆசிாியா்கள் மாணவா்களின் இல்லத்தில் கருவி வழி பாடம்
நடத்தும் முைறயிைன சாத்தியமாக்கியுள்ளது.
இதன்வழி கற்றல் கற்பித்தல் முைறயில் காலந்ேதாறும் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது
இயல்பானது என்பதைனயும் அதைன ஏற்றுக் ெகாள்வது காலத்தின் அவசியம்
என்பைதயும் அறியலாகின்றது

மாணவா்களின் உளவியல்
இன்று மாணவா்களின் உளவியல் காரணிகைள பாதிக்கக் கூடிய காரணிகள்
மிகுதியாக இருப்பதைன நாம் ஏற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும். பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு
பிள்ைளகள் வீட்ைட விட்டு ெவளிேய அதிகம் ெசன்றால், கூடா நட்பின் விைளவால்
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தவறான ெசயல்களில் ஈடுபட்டு விடுவாா்கள் என்ற அச்சம் ெபற்ேறாா்களுக்கு இருந்தது.
ஆனால் இன்று ெதாழில்நுட்ப வளா்ச்சியின் விைளவால் உலகேம வீட்டுக்குள் என்பது
எவ்வளவு உண்ைமேயா, அேத அளவு மாணவா்களின் கவனச்சிதறைல உருவாக்கும்
காரணிகளும்

இத்ெதாழில்நுட்ப

வளா்ச்சியின்

காரணமாக

வீட்டுக்குள்ேளேய

மாணவா்கைள பாதிக்கின்றன என்பதும் உண்ைம. இத்தைகய சூழலில் மாணவா்களின்
கவனத்ைத சாியான முைறயில் திைச திருப்ப,இத்ெதாழில் நுட்பக் கருவிகைள
சாியான முைறயில் பயன்படுத்த மாணவா்களுக்கு ஆசிரியா்கள் வழிகாட்டியாக இருக்க
ேவண்டும் என்பது இன்ைறய சூழலில் முதன்ைமயானதாகும்.
.மாணவா்களுக்குக் கற்பிக்க ேவண்டிய திறன்கள்
இன்ைறய காலத்தில் மாணவா்களுக்குக் கற்பிக்க ேவண்டிய திறன்களில்
முதன்ைமயானைவ

ேகட்டல்,

ேபச்சு,

வாசிப்பு,

எழுத்து

ஆகியைவ

ஆகும்.

அதுமட்டுமல்லாது கல்வி மாணவா்க்குக் கற்றுத் தர ேவண்டியைவ ஒத்துைழப்பு (
Colloboration ), ேபச்சுக்கைல ( communication ), ஆக்கச்சிந்தைன ( creativity ), விமா்சனச்
சிந்தைன (critical thinking ), மறுெமாழி ( feed back ), புத்தாக்கம் ( Innovation ), பைடப்பு (
presentation ), சிக்கல் கைலதல் ( problem solving ), உற்பத்தி ( productivity ), மீட்டுணா்தல் (
reflection ) ஆகியைவ என்றும் அறிஞா்கள் குறிப்பிடுவா்.
ஆனால் இன்ைறய வகுப்பைறச் சூழலில் கரும்பலைக மற்றும் புத்தக வாசிப்பு
முைற இவற்ைற மட்டுேம பயன்படுத்திேனாம் என்றால் இத்தைகய திறன்கைள
மாணவா் மத்தியில் ெவளிக்ெகாணா்வது சாத்தியமல்ல. ஆகேவ ெதாழில்நுட்ப வளா்ச்சி
ெதாடா்பான சாதனங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டிய கட்டாயத்தில் இன்ைறய
கல்விமுைற உள்ளது எனலாம்.

புளும் தக்ேசாெனாமியின் படிநிைல வளா்ச்சி
உயா்கல்வித்துைறயின் தரத்திைன உயா்த்துவதாக அைமயும் புளும் தக்ேசானமி
மாணவா்கள் மத்தியில் கல்வி அறிவாற்றல், புரிந்துணா்வு, பயன்பாடு, பகுப்பாய்வு,
மதிப்பீடு, உருவாக்கம் ஆகியவற்ைற உயா்த்துவதாக அைமய ேவண்டும் என்று
வைரயைற ெசய்துள்ளது. இப்படிநிைலகள் அடிப்பைடயில் மாணவாின் கற்றல் திறன்
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உயர ேவண்டும் என்றால் அதற்குத் ெதாழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு மிகவும்
இன்றியைமயாத ஒன்றாகும்
புளும் தக்ேசாெனாமி குறிப்பிடும் திறன்கைள மாணவா் மத்தியில் வளா்க்க
ேவண்டும் என்றால் நம் கல்விமுைற ஆசிாியைர ைமயமிட்ட கல்விமுைறயில் இருந்து
மாற்றம் ெபற்று மாணவைர ைமயமிட்ட கல்விமுைறயாக அைமய ேவண்டியது
முதன்ைமயாகிறது.
மாணவைர ைமயமிட்ட கல்விமுைறயில் மட்டுேம மாணவா்கள் இைணந்து
கற்கும் நிைல ேமேலாங்கும். இக்கல்விமுைறயில் திறனுக்கு மட்டுேம முன்னுரிைம
இருக்கும். மாணவாின் ெசயற்பாங்கு வழியிலான உயா்நிைலச் சிந்தைன ேமேலாங்கும்.
ெசய்முைற பயிற்சிகள் வழி சிந்தைனத் திறன் உயரும். அதன்வழி மாணவாின்
வாழ்வியல் திறன் முன்ேனறும். குழுமுைற வாயிலான கல்வித் திறன் மூலம்
சமுதாயத்திற்கான

பயன்படு

சிந்தைனத்திறன்

ெபருகும்.

மாணவா்களின்

மதிப்ெபண்களுக்காகக் கற்றல் என்ற நிைல மாறி வாழ்க்ைகக்காக கற்றல் என்ற உணா்வு
சிறப்பைடயும்.

அதற்குத்

தகவல்

ெதாழில்நுட்பத்தின்

பயன்பாடு

இன்றியைமயாததாகும்.

தகவல்ெதாழில் நுட்பங்கள்
தகவல்ெதாழில்நுட்ப உபகரணங்களாக ஆடிேயா வீடிேயா மற்றும் இைணய
வடிவிலான கருவிகள், ( வாெனாலி,ெதாைலக்காட்சி,அைலேபசி ), ெமன்ெபாருள்,
இைணக்கும் முைறகள்

( google classroom,google meet,whatsapp ), ஊடகம் , கல்வி

ெதாடா்பான இைணய தளங்கள் ஆகியவற்ைறக் குறிப்பிடுவா்.
இத்தகவல் ெதாழில் நுட்பத்தின் வழி மாணவருக்கு எழுத்து( written ), ஒலி (sound
), காட்சி ( visual ), அைசவுப்படம் ( graphics ), நிகழ்ப்படம் ( video ), உடலியக்கம் (
psychomotor ), இருவழித் ெதாடா்பு ( interactive ) ஆகிய முைறகளில் கற்கும் திறைன
ேமம்படுத்த இயலும்.

தகவல் ெதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள்
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தகவல் ெதாழில்நுட்பக் கருவிகளின் வழி கற்பிப்பதால் காலமும், சக்தியும்
ேசமிக்கப்படும். அாிதான ெபாருட்கள், வகுப்பைறக்கு எடுத்துச் ெசல்ல இயலாத
ெபாருட்கள் ஆகியவற்ைற மாணவா்களுக்கு எடுத்துக் காட்ட இயலும். ஒருமுைற
கற்பித்த

பாடங்கைள

மீண்டும்

ஒருமுைற

மீள்பாா்ைவ

ெசய்யஇயலும்.

விளக்கப்படங்கள் வைரதல், உருவங்கள் வைரந்து காட்டல் , ஒலி, ஒளிப்படங்கள்
ஒளிபரப்புதல் என்ற வைகயில் மாணவா்களுக்கு பாடம் நடத்துவதால் ஆேராக்கியமான
வகுப்பைறச்சூழல் ஏற்படும். மாணவா்களின் பைடப்புத்திறன் ேமம்படும்.
கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்துவதன்
ெதாழில்நுட்பத்தின்

வளா்ச்சிையத்

ெதரிந்து

ெகாள்வா்.

வழி மாணவா்கள்
வளா்ந்து

வரும்

ெதாழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ற வைகயில் தம்ைம வளா்த்துக் ெகாள்ள ஆயத்தமாவா்.
மனனம் ெசய்து படிப்பைதக் காட்டிலும் புரிந்து படிக்க ஏதுவாக அைமயும். ஒவ்ெவாரு
மாணவரின் கற்றல் திறன் ேவறுபடும். பலமுைற கற்றால் மட்டுேம புரிந்து ெகாள்ளும்
மாணவருக்கு இத்தகவல் ெதாழில் நுட்பம் ேபரளவில் துைண புரியும்.
ேமேல சுட்டப்பட்ட கருத்துகளின் வழி ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவைய நாம்
அறிந்து ெகாள்ள இயலும். ஆயினும் எந்த ஒரு தகவல் ெதாழில்நுட்பமாக இருந்தாலும்
அது கற்பிக்கும் ஆசிாியாின் திறனாேலேய சிறப்பு ெபறும். ஆசிாியா்களுக்கு
இைணயாக எந்த ஒரு சாதனத்ைதயும் நாம் குறிப்பிட இயலாது. ஆனால் ஆசிாியா்கள்
இவற்ைற பயன்படுத்தும் சூழலில் மாணவா்களுக்கு ேமற்சுட்டப்பட்ட திறன்கைள
சிறப்பாக வளா்ச்சிெபறச் ெசய்யலாம் என்ற அடிப்பைடயில் இன்ைறய காலத்தில்
கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்திைனப் பயன்படுத்துவது அவசியம் எனலாம்.

பாா்ைவ தளங்கள்
https://morsmal.no/ta/tamil/7896-2016-11-23-14-22-51
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/10603/207681/16/9%20chapter2.pdf
http://talias.org/wp-
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ெமாழிக்கல்வியில் ெதாழில்நுட்பத் ேதைவகள்
T.Sivapalu B.Ed. Hons, M.A in Ed. Cey.
இந்தக்

கட்டுைர

பயன்படுத்துவைதப்

தமிழ்ெமாழிையக்

பகுப்பாய்வு

கற்பித்தலில்

ெசய்வைத

ெதாழில்நுட்பத்ைத

ேநாக்கமாகக்

ெகாண்டுள்ளது.

தமிழ்ெமாழிைய முதலாம் ெமாழியாகவும் இரண்டாம் ெமாழியாகவும் கற்றலிலும்
கற்பித்தலிலும் ெதாழிநுட்பத்ைதப் பயன்படுத்துவதில் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும்
எதிர்ெகாள்ளும்

பிரச்சிைனகைள

ெவளிக்ெகாண்டுவரவதன்

முக்கியத்துவத்ைத

முதன்ைமப் படுத்துகின்றது. விஞ்ஞானத் ெதாழில்நுட்பத்தின் விைரவான வளர்ச்சி
ெமாழிையக் கற்பித்தல் உத்திகள் குறித்து ஆராய்வதற்கு சிறந்த ஒரு வாய்ப்ைபத்
தந்துள்ளது. முன்னர் அறிந்திராத நவீன ெதாழில் நுட்பவளத்ைதயும் தளத்ைதயும் ெமாழி
கற்பித்தலில் பயன்படுத்த ேவண்டிய ேதைவ இன்று தவிர்க்கமுடியாததாகி உள்ளது.
ெமாழிக் கல்வியில் ெதாழில் நுட்பத்தின் வகிபாகம், ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாட்டில்
எதிர்ெகாள்ளப்படும்
அவற்றிற்ேகற்ப

சவால்கள்

என்பன

கற்றல்-கற்பித்தைல

பற்றியும்

எவ்விதம்

ஆராய

திட்டமிடலாம்

முற்படுகின்றது.
என்பதைனயும்

பகிர்ந்துெகாள்வது அவசியமாகின்றது. ெதாழிநுட்ப வளங்களுடன் ெமாழி கற்பித்தல்
முைறகைள மாற்றிக் ெகாள்ளவும்

ேமம்படுத்தவும் ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்த

ேவண்டிய உத்திகைள மட்டுமல்லாது கற்றல்-கற்பித்தலில் ெபற்ேறாரின் பங்களிப்பின்
ேதைவ பற்றியும் அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய ெதாழில்நுட்ப வளங்களின் பயன்பாடு
பற்றியும் இக்கட்டுைரயில் ஆராயப்படுகின்றது.
இன்ைறய காலேவாட்டத்திற்ேகற்ப ஆசிரியர்கள் ெதாழில் நுட்ப வளங்கைளயும்
தளங்கைளயும்

பாட

அலகுகளில்

இைணத்துக்ெகாண்டு

பயணிக்கேவண்டிய

வழிகைளயும் ேகாடிட்டுக்காட்ட விைளகின்றது,

அறிமுகம்
நாம் கணினி யுகத்தில் வாழ்கின்ேறாம். எதிலும், எப்ெபாழுதும், எதற்கும்
ெதாழில்நுட்பம்
முடக்கியுள்ளது.

என்றாகிவிட்டது.
கல்வியில்

ெதாழில்
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நுட்பத்தின்

அைனவைரயும்
ேதைவ

வீட்டில்

தவிர்க்கமுடியாதது.
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இைணயவழித் ெதாைலநிைல,

கலப்புமுைற, உள்ளகவைலத் தளம், மின்-கற்றல்

ேபான்றனவற்ைறத் ெதாழில்நுட்பம் தருகின்றது.
வகிபாகம்

மற்றும்

அதன்

ேதைவபற்றி

கற்றலில் ெதாழில்நுட்பத்தின்

ஆய்வது

இன்று

முக்கியமாகின்றது.

வளர்ச்சியைடந்த நாடுகைளப் ேபாலல்லாமல் இந்தியா, இலங்ைக, மேலசியா,
சிங்கப்பூர் ஆகிய தமிழ் ெமாழி ேபசப்படும் நாடுகளில் எல்லா மட்டங்களிலும்
இவ்வாயப்புக்கள்

சமமாகக்

கிைடப்பதில்ைல.

ெதாழில்நுட்ப

வளங்ைகளப்

பயன்படுத்தி கற்பிப்பதனால் மாணவர்கள் இலகுவாக ெமாழிையப் ேபச Boyle. Simth, and
Eckert 1976, Collett 1980) Rassool, 1999; Murray, 2000; Warschaure, 2000 எழுத, வாசிக்க் கூடிய
ஆற்றைல விைரவாக விருத்தி ெசய்கின்றனர். ெமாழிக் கல்வி வாழ்வாதாரத்ேதாடு
இைணந்தது. அது வாழ்வியலில் இருந்து பிரிக்கமுடியாதுள்ளது. ெதாழில்நுட்பம் இன்று
அர்த்தமுள்ளதும், உணர்ச்சிமயமானதும், உளமற்றம் சமூக விருத்தி ெதாடர்பானதும்
ஆகும். மாணவர்கைளத் தாேம ெசயற்படாமல் தைடெசய்யும் கற்பித்தலில் இருந்து
பயனுள்ள ெசயற்பாட்டிற்கான தாக்கத்ைதக் ெகாண்டுள்ளது. தன்னூக்கத்ேதாடு தாேம
ஈடுபட்டுக்கற்கும் நிைலக்கு மாணவர்கைள வளப்படுத்துகின்றது. ெமாழிக்கல்வியில்
ஆழமாக மூழ்கிவிடக்கூடிய நிைலைய ஏற்படுத்தும் சிறந்த கருவியாக விளங்குகின்றது.
ெதாழில்நுட்பத்ைத ஆங்கில ெமாழிையக் கற்பதில் பயன்படுத்தும் நிைல 1960 இல்தான்
பரந்தளவில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளைமையக் கேறால் ஏ. சப்பல் அவர்கள்:
“இருபத்திேயாராம் நூற்றாண்டில் நாம் நுைழயும்ேபாது நாளாந்த ெமாழிப்பாவைன மிக
அதிகளவில்

ெதாழில்நுட்பத்ேதாடு

பிைணக்கப்பட்டிருக்கும்;

இன்று

ெதாழில்நுட்பத்தினூடு ெமாழிையக் கற்றுக்ெகாள்ளுவது வாழ்க்ைகயின் ஒரு அம்சமாக
மாறிவிட்டது.

குறிப்பாக

ெமாழியியல்

பயன்பாட்டாளர்களிைடேய

தாக்கத்ைத

ஏற்படுத்தியுள்ளது”i எனப் (2001) பதிவிட்டுள்ளார். Boyle. Simth, and Eckert 1976, Collett 1980,
Rassool, 1999; Murray, 2000; Warschaure, 2000 முதலிய பலர் ெவவ்ேவறு ெமாழிகள் சார்ந்து
ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாடு பற்றி ஆய்வுகைள ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.

ேஜர்ெமனி,

பிரான்ஸ், ஐக்கிய இராச்சியம், ஐக்கிய அெமரக்கா. கனடா கீைழ நாடுகளில் யப்பான்,
சீனா

ேபான்ற

நாடுகளும்

ெமாழிக்கல்வியல்

ெதாழில்நுட்பப்

பயன்பாட்டில்

முன்னிைல வகுக்கின்றன.
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ஆனால் இந்தியா, இலங்ைக, மேலசியா ேபான்ற நாடுகளில் ெமாழிையக்
கற்பதற்கு

கணினிப்

பாவைனையேயா

அன்றி

ேவறு

ெதாழில்நுட்ப

சாதைனங்கைளேயா பாவிப்பதற்குப் பதிலாக பாரம்பரிய முைறக் கற்றைலேய ஆரம்ப
நிைல வகுப்புக்களில் இன்றும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருவது தவிர்க்கப்படேவண்டும்.
ஆங்கிலத்ைதக் கற்பதில் காட்டப்படும் அக்கைறயும் ஆர்வமும் தமிழ் ெமாழிையக்
கற்பதில் இல்ைல. “இந்திய மாநிலங்களில் ஆங்கிலத்ைதக் கற்றுக் ெகாள்வதற்கான
ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. எனினும் ஆங்கிலத்ைதக் கற்பிப்பதற்கான ேபாதுமான
ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாேடா அல்லது உத்திகேளா பயன்படுத்தப்படுவதில்ைல”ii
என்னும் கருத்து ஆர்.அபிலாசா மற்றும் எம். இளங்குமரன் இருவரும் இைணந்து
ேமற்ெகாண்ட ஆய்வுக்கட்டுைரயில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத்ைதக் கற்பதில்
எதிர்ெகாள்ளும் சவால்கள் பற்றி ஆராயப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஆரம்ப தரங்களில் தமிழ்
ெமாழிையக்

கற்பித்தலில்

உள்ள

தடங்கல்கள்,

பின்னைடவுகள்,

உத்திகள்இ

ெதாழில்நுட்ப வளங்கள் பற்றி ேபாதியளவு ஆராயப்படவில்ைல என்பது துர்லபேம.
தமிழ்க் கல்விைய மின்-கற்றல் மூலம் கற்றல் பற்றி பாரதியார் பல்கைலக்கழக
ஆய்வாளர் மாணவர் விஜயலஷ்மி முருேகசன்
ெதாழில்நுட்பம்

என்னம்

ெபாருளில்

மகாநாட்டில் (2019) வாசித்துள்ளார்.

iii

கல்வியில் நவீனு கற்பித்தல்

ஆய்வுக்கட்டுைரைய

ேகாயாம்புத்தூர்

மேனான்மணியம் சுந்தரனார் பல்கைலக்கழகத்து

துைணப்ேபராசிரியர்களாக இருந்த ஜி. ெறக்ஸ்லின் ேஜா மற்றும் பி.வில்லியம் தர்ம
ராஜா ஆகிய இருவரும் இைணந்து ேமற்ெகாண்ட ஆய்வுகள் iv (2011) ேபான்றன தமிழ்
ெமாழிக்கல்வியில் ெதாழில்நுட்பத்தின் ேதைவயும் அவற்றின் பயன்; பற்றியும்
ஆராயந்துள்ளது. எனினும் ேமலும் ஆராயப்பட ேவண்டிய ஒரு பரப்பாகேவ உள்ளது.

ெமாழிக் கல்விக்கான ெதாழில்நுட்ப வளங்களும் தளங்களும்
இன்று

ெதாழில்நுட்பத்தின்

கல்விக்கான

பங்களிப்பு

தவிர்க்கமுடியாதது.

ெதாழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் அைடந்து வருகின்றது. அதற்ேகற்ப நாம்
எம்ைம தயார்படுத்த ேவணடியவர்களாக உள்ேளாம். அத்ேதாடு ெதாழில்நுட்ப
வளங்களின் பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகின்றது. Zoom, Google classroom, seesaw, Khan
Academy, Epathshala, Moodle, WizIZ, Groupworld, UnRemot, NewRow, Vedamo, Big Blue Button, learn
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Cube, Electa Live, Adobe Connect, Kahoot, Skype, Prezi, Live Binders, Class Dojo, e-learning,
Brightspace,

schoolpad

ேபான்ற

பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.

கற்பித்தற்

இவற்றுள்

ெதாைலத்

பல

ெதாடர்புச்

கட்டணமற்றைவ,

சாதனங்கள்

சில

கட்டணம்

ெசலுத்தேவண்டிைவ. Zoom, Google classroom, Kahoot ேபான்றவற்ைற ஆசிரியர்களும்
மாணவர்களும் கல்விச்சைபயின் கணக்கில் இலவசமாகப் பயன்படுத்தக் கனடாவின்
அைனத்து மாகாணங்களிலும் உள்ள கல்விச் சைபகள் வாய்ப்பளித்துள்ளன. இவற்ைறப்
பயன்படுத்தவதால்

மாணவர்களின்

கல்வி

ஆற்றைலயும்

அைடைவயும்,

அதிகரிக்கமுடியும் என்பதைனப் பல்ேவறு ஆய்வுகள் ெவளிக் ெகாண்டுவந்துள்ளன.
இவற்ைற

ெமாழிப்

பாடவிதானத்தல்

ேசர்த்துக்

ெகாள்ளேவண்டியது

இன்றியைமயாததும் தவிர்க்கமுடியாததும் ஆகும்.

வகுப்பைறக் கற்றல் - கற்பித்தலில் ெதாழில் நுட்பம்
ெதாழில் நுட்பத்தின் முக்கிய ேதைவகைளப் பின்வருமாறு வைகப்படுத்தலாம்
1.ஈடுபடுத்துதல்: கற்றலும் - ேநாக்கம், ஊக்கமூட்டல், தூண்டல் - துலங்கல்
2.பிரதிநிதித்துவப் படுத்தல்: வகுப்பைற வளங்கைளயும் கல்வி தருநைனயும்
ெதாழில்

நுட்பம்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

பிரதிநிதித்துவ் படுத்துகின்றது.

ெதாழில்நுட்பம்

தருநைரப்

வளமார்ந்த, அறிவுபூர்வமான கல்வி, மற்றும்

தகவல்கைளயும் உள்ளடக்கங்கைளயும் ெவவ்ேவறு உத்திகளின் அடிப்பைடயில்
ேவறுபடுத்துத உதவுகின்றது.
3.ெசயற்பாடும் ெவளிப்பாடும்: இலக்கு – ேநாக்கி வழிப்படுத்தப்பட்ட
மாணவர்கள், மாணர்வளின் ேவறுபட்ட வழிகளில் மாணவர்கள் தங்கள் ஆற்றல்கைள
ெவளிப்படுத்த வழிப்படுத்துதல் .
வகுப்பைறயில் ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள பயன்கைள
Vawn Himmelsbachv என்பவர் பின்வருமாறு வைகப்படுத்துகின்றார்:
1. ெதாழில்நுட்பத்தால், கற்பித்தலில் அதிக பரிேசாதைனகைளச் ெசய்து
கருத்துக்கைளப் ெபறமுடியும்.
2. மாணவர்கைளப் முழுைமயான பங்ேகற்ைப உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றது.
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3. கற்றைல ேமம்படுத்த, பயன்ெபற, விைளயாட்டாகக் கற்க எண்ணற்ற வளங்கள்
உளளன.
4. கடினமான பணிகைள ெதாழில்நுட்பம் இலகுவாக்கி ேநரத்ைத மீதாக்கி
தன்னியல்பாக்குகின்றது.
5. மாணவர்கைளப் அனுபவங்கைளப் ெபறத்தக்க புதிய தகவல்கைள அணுகும்
வாய்ைப தருகின்றது.
6. நாங்கள் வாழும் எண்ணிம உலகத்தில் ெதாழில்நுட்பம் என்பது வாழ்க்ைகத்
திறனாகும்
வகுப்பைறயில் ெமாழிையக் கற்பிப்பதில் ெதாழில் நுட்பத்தின் ேதைவைய
உறுதிப்படுத்துவதாக அவரது கூற்றக்கள் அைமந்திருப்பதைனக் காணமுடிகின்றது.
ஆசிரியர்கள்

ெதாழில்நுட்பத்ைதப்

பயன்படுத்துவது

மாணவர்களின்

கல்விைய

துரிதமாக விருத்திெசய்கின்றது. படங்கள், வீடிேயாக்கைளக் காட்சிப்படுத்திக் கற்றல்கற்பித்தலுக்குப்

பயன்படுத்த

ேவண்டிய

கட்டாயத்

ேதைவ

கல்வி

உலைக

ஆட்ெகாண்டுள்ளது. ஸ்மாட்ேபாட், அல்லது கணினி, ஐபாட், ேபான்ற சாதனங்கைள
வகுப்பைறகளில் கல்விக்காகப் பயன்படுத்த முடியும். இன்று ெமாழிக் கல்விக்கான
அனுகூலமானவற்ைற

முகநூல்,

இைணயத்தளங்கள்

ேபான்றவற்றில்

இருந்து

தரவிறக்கம் ெசய்ய முடியும். இவற்ைற ெமாழிக் கல்வியல் பயன்படுத்துவது கற்றல்கற்பித்தல் பரப்ைப இலகுபடுத்துகின்றது என்பைத ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. புதிய
கல்;விக் கருத்துக்கைளக் காட்சிப்படுத்தவும், இலகுவாக விளங்கிக் ெகாள்ளவும் இைவ
உதவுகின்றன. மாணவர்களின் திறன்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்யவும் அவர்களது
கருத்துக்கைளப் பரிமாறவும் உதவுகின்றன. சுயமாகக் கற்க உதவுவதால் கற்றலில்
ஊக்கம், ஊடாட்டம், ஒன்றிைணதல் என்பனவற்ைற ெதாழில்நுட்பச் சாதனங்களின் வழி
ேமற்ெகாள்ளமுடியும். இவற்ைறப் பயன்படுத்தும் ேதைவ தவிர்க்க முடியாதது. “ என
கேரால் எ. சப்பல் என்பவர் தனது ெமாழி கற்ைகக்கான ஆய்வு நூலில் குறிப்பிடுகின்றார்.
ெதாழில்நுட்பப்

பயன்பாட்டில்

ஆசிரியர்கள்

ெபறும்

பயன்களும்

அைடயும்

நன்ைமகைளயும் பின்;வருமாறு வைகப்டுத்த முடியும் அவற்ைறத் தமிழ் ெமாழிக்
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கல்வியில் பயன்படுத்தும் திறன்கைள ஆசிரியர்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டிய ேதைவ
உண்டு.

ஆசிரியர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சவால்கள்:
ெதாழில்நுட்பச் சாதனங்களின் பயன்பாடு ெமாழிக்கல்வியில் ஆசிரியர்களின்
பாரம்பரிய

முைறக்கற்பித்தைல

மாற்றியைமத்துத்

புதிய

ேதடல்கைளயும்

திட்டமிடைலயும் புகுத்தியுள்ளது. நவீன ெதாழில்நுட்பக் கல்வி நடத்ைதகள் இன்ைறய
ேகாவிட்-19

காலகட்டத்தில்

கணினி

மயமாக்கப்பட்டுள்ளேதாடு

பல்ேவறு

சாதைனங்கைளயும் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கின்றது.

ஆசிரியர்கள் ெதரிந்து ெகாள்ளேவண்டிய அடிப்பைடத் ெதாழில்நுட்பத்
ேதைவகள்:
இன்ைறய

மாணவர்கள்

நாைளய

சமூக

உறுப்பினர்கள்.

அவர்கைளத்

தயார்ப்படுத்த உறுதியான கல்வி மற்றும் கற்பித்தல் முைற ேதைவ. முன்ேனாக்குப்
பார்ைவேயாடு

வாழ்வியல்

திறன்கைள

வளர்ப்பதற்கு

ெதாழில்நுட்பம்

வழிவகுக்கின்றது.
மாணவர்களிைடேய அக்கைற, விருப்பு, அர்த்தம் உள்ள ெதாடர்பாடைலயும்,
ஒன்றிைணைவயும் ஏற்படுத்தும் கல்வி ேதைவ. ெதாழில்நுட்பக் கருவிகைளப்
பயன்படுத்துவதன்

மூலம்

கற்றைல

எளிதாக்கமுடியும்.

மாணவர்கைள

ஒன்றிைணப்பதில் ெதாழில்நுட்பம் இலகுவான சாதனமாக உள்ளது. திறனாய்வுச்
சிந்தைனத் திறன்கள், எதிர்விைனகள் பற்றிய நுட்பங்கைளயும்

வழிகைளயும்

ேதைவகைளயும் ெதாழில்நுட்பம் தருகின்றது. நவீன ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாட்டில்
மாணவர்களின் கருத்துரிைமக்கு முதன்ைம அளித்து அவர்களின் கருத்துக்களுக்குச்
ெசவிசாய்த்து,
பயன்பாட்டுத்

பகுப்பாய்ந்து
ேதைவகளும்

மதிப்பீடு

ெசய்யேவண்டும்.

அவற்றிற்கான

தளங்களும்

ெதாழில்நுட்பப்

நாளாந்தம்

பல்கிப்

ெபருகுகின்றன.
எப்படியாக ெபாருத்தமான கற்றற் ெதாடர்புச் சாதனங்கைளப் பயன்படுத்துவது
என்பது

ஆசிரியர்களின்

ெமாழிக்கல்வியல்

சவாலாக

பயன்படுத்த
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உள்ளது.

ெதாழில்நுட்பப்

பயன்பாட்ைட

ேவண்டிய

ஆய்விைனயும்

கல்விையயும்
52

ெபற்றுக்ெகாள்ள

ேவண்டும்.

மாற்றமைடந்து

வரும்

ெதாழில்நுட்பத்ைதப்

பயன்படுத்தவும் அவற்றின் அடிப்பைடயில் கற்பித்தைலத் திட்டமிடவும் ஆசியர்கள்
தம்ைமத் தயார் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
பாரம்பரிய

ெமாழிக்கல்வி

பயிற்றுமுைறையப்

புறத்ெதாதுக்கி

நவீன

முைறகைளக் ைகயாள ேவண்டியது அவசியமாகிறது. தமிழ் ெமாழிக் கற்றைல நவீன
ெதாழில்நுட்பம்

இலகுவாக்கும்

என்பைத

ஆசிரியர்கள்

உணரத்தைலப்படுதல்

ேவண்டும். இதைன மாணவர்கள் அறியவும் பயன்படுத்தவும் ஏைனய ஆசரியர்கேளாடு
இைணந்து ெசயற்படேவண்டி ேதைவ தவிர்க்கமுடியாதேத.
அறிவியல்,

கணிதம்

ேபான்றனவற்றில்

ெதாழில்நுட்பத்ைத

பயன்படுத்துவது பல காலமாகத் ெதாடர்கின்றது.

ஆசிரியர்கள்

எனினும் ஆங்கில ெமாழிக்

கல்வியில் இதன் பயன்பாடு ேமைல நாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு முன்ேனற்றம்
கண்டுள்ளது. தமிழ் ெமாழிக்கல்வியிலும் இவ்வித முன்ேனறம் ஏற்படுத்தப்படுவதன்
மூலேம தமிழ் ெமாழிைய மாணவர்கள் சிரமின்றியும் விருப்ேபாடும் கற்கமுடியும்.
இன்று இளம் சந்ததியினர் ெதாழில்நுட்பத்துடன் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக் கின்றார்கள். பல
நூற்றுக் கணக்கான இைணயத் தளங்கள் கல்விக்கான வளங்கைள தந்தவண்ணம்
இருக்கின்றன. இவ்வளங்கைளயும் தளங்கைளயும் தமிழ் ெமாழிக் கல்வியில் எவ்விதம்
பயன்படுத்தலாம்?, அதன் ேதைவ என்ன?, அதன் பயன் எத்தகைகயது? என்பனேபான்ற
ேகள்விகளுக்கு விைடகாணப்படேவண்டும். குழந்ைதகள் முதல் பால்கைலக்கழக
மாணவர்கள்

வைர

ெதாழில்நுட்பச்

சாதனங்கைளப்

பயன்படுத்தும்

நிைல

தவிர்க்கமுடியாதுள்ளது. ஆனால் வளர்ந்ேதார் மத்தியில் அவற்ைறப் பயன்படுத்தும்
தைலமுைற இைடெவளி வளர்முக நாடுகளில் அதிகமாக உள்ளது. ெபற்ேறாருக்கும்
ெதாழில்நுட்பச் சாதசனங்கள் பற்றிய அறிைவ வளர்க்கேவண்டிய கடப்பாடும் உண்டு.
வகுப்பைறகளுக்கு ெவளிேயயும் உள்ேளயும் ெதாழில் நுட்பத் ேதைவகளும்
பயன்பாடும்
ெதாழில் நுட்பத்தின் ஊடாக ஆசிரியர் வழிகாட்டிக் கற்றலும் மாணவர்கள்
தன்னியல்பாகக் கற்றலுக்குமான ேதைவகள் அதிகரித்து வருகின்றன. பாடசாைல
மட்டத்தில் ெதாழில்நுட்பம் அதன் தாக்கத்ைத அதிகளவிற்கு ஏற்படுத்தி வருகின்றது.
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ெதாழில்நுட்பங்களின் வழி ஆசிரியர் இல்லாமல் எதைனயும் கற்றுக்ெகாள்ள இயலாது
என்ற

உண்ைம

உணரப்படேவண்டும்.

ஆசரியர்களின்

ேதைவ

எப்ேபாதுேம

இருந்துெகாண்ேட இருக்கும். ெதாழில்நுட்பம் ஆசிரியர்கைள ஒதுக்கிவிட முடியாது.
இதில்

மாற்றுக்

கருத்துக்கு

இடமில்ைல.

ெதாழில்நுட்பத்ைதப்

பயன்படுத்த

வழிப்படுத்துவதும் மாணவர்கைள தன்னியல்பாக இயங்கைவப்பதும் ஆசிரியர்களது
பணியாகும். ெதாழில்நுட்பம் மாணர்வர்கள் ேநரடியாக அனுபவித்து விருப்ேபாடு
ஈடுபடத்தூண்டுகின்றது.
ெதாழில்நுட்பப்

பயன்பாட்டால்

மாணர்வள்

ெபறும்

அனுகூலங்கைளப்

பின்வருமாறு வைகப்படுத்தலாம்:மாணவர்களுக்கு இன்று ஆர்வத்ைதத் தூண்டும்
கருவியாக

ெதாழில்நுட்ப

வளங்கைளப்

பயன்படுத்த

ேவண்டிய

ேதைவ

தவிர்க்கமுடியாதது. வகுப்பைறயில் ெதாழில்நுட்பத்திைனப் பயன்படுத்துதல் கற்றலில்
மிகுந்த ஈடுபாடு, விருப்பு, மகிழ்ச்சி, இலகுத்தன்ைம, எளிதாகப் புரிந்துெகாள்ளல்
என்பனவற்றிற்கு வழிவகுக்கின்றது. ெமாழிையக் கற்பது உண்ைமநிைலப் பாடங்கள்,
காெணாளி, நிழல்படக்கருவிகள் ேபான்றனவற்றின் துைணேயாடு இடம்ெபறும்ேபாது
மாணவர்களின் ஈடுபாடும் விருப்பமும் அதிகரிக்கின்றது.
மாணவர்கைள எதிர்காலத்திற்காக தயார்ப்படுத்த இலகுவாகக் ைகயாளக்கூடிய
வைகயில் நம்பகத்தன்ைமைய ெதாழில்நுட்பம் ஏற்படுத்துகின்றது. கற்றல் என்பது
தரவுகைளயும், ெசால்வளத்ைதயும் மனப்பாடம் ெசய்வதாக அன்றி பிரச்சிைனகளுக்குத்
தீர்வுகாணல், ஒன்றிைணந்து கற்றல் ேபான்றவற்றிற்கான வாய்ப்ைபத் தருகின்றது.
மாணவர்கள்
கற்றுக்ெகாள்ளவும்

தங்களின்
தாம்

வசதி,

ெசல்லும்

வாய்ப்பு,

காலம்

இடங்களிலும்

என்பவற்றிற்

ெதாடர்ந்து

ேகற்பக்

கற்பதற்கான

வாய்ப்ைபயும் ெதாழில்நுட்பம் தருகின்றது.
ெதாழில்நுட்பம்
பாடசாைலக்கு

மாணவர்களிைடேய

ெவளிேயயும்

அவர்கள்

ெதாடர்ைப

ெதாடர்புகைள

ஏற்படுத்துகின்றது.
ஏற்படுத்திக்ெகாண்டு

கல்விபற்றிக் கலந்துைரயாடவும் ஒப்பைடகைளச் ெசய்யவும் வாய்ப்பாக உள்ளது.
மாணவர்கள் தாங்கள் கற்பவற்ைறயும் தாங்கேள ெசய்தவற்ைறயும் ேநடியாக
ேசமிக்கக்கூடிய தளங்கள் தாராளமாகேவ இலவசமாகக் கிைடக்கின்றன. அவர்கள்
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கற்பவற்ைற பதிவாக்கி மீண்டும் ேகட்கக்கூடிய வாய்ப்பிைனத் ெதாழில்நுட்பம்
தருகின்றது. பாரம்பரிய வகுப்பைறகளில் காண்படாத ஒரு ெவகுமதியாக இது
அைமகின்றது. தாங்கள் பதிவிட்டவற்ைற திரும்பப் பார்த்து அவற்ைறப் பற்றி ேமலும்
அறிந்துெகாள்ள வாய்பளிக்கின்றது. அைனத்ைதயும் பதிவிடல், பின்னூட்டஅளித்தல்,
மீள்பார்ைவ ெசய்தல் என்பன மிக இலகுவான முைறயில் ெசய்யக்கூடிய வாய்ப்ைப
இைவ நல்குகின்றன. இலகுவாக காெணாளிகைளயும், படங்கைளயும் இைணக்கேவா
அன்றி பதிவிட்டு அவற்ைற ெவளிப்படுத்தேவா முடியும். மிகக் குைறந்த ேநரத்தில்
இவற்ைற எல்லாம் ெசய்யக்கூடிய வாய்ப்புக்கைள ெதாழில்நுட்பம் தருகின்றது.
பாடநூல்கள், பயிற்சிக்கான கருவிகள் அைனத்துேம ெதாழில்நுட்பவழி கிைடக்கின்றன.
மாணவர்களின் ெசலவினத்ைதக் குைறக்கின்றது. மாணவர்கள் மிகவும் ஆர்வமாகவும்
விருப்புடனும்

நவீன

ெதாழில்

நுட்பத்ைத

ெமாழிக்

கல்வியில்

பயன்படுத்த

முன்வருகின்றார்கள். அவற்ைற அவர்களின் தரம், வயது, என்பனவற்றிற்ேகற்ப
திட்டமிட்டு

வளங்கேவண்டிய

ெபாறுப்பு

பாடசாைல

நிருவாகத்திற்கும்

ஆசிரியர்களுக்கும் உண்டு. “மாணவர்களுக்கு Padlet, Popplet, Linoit and Pinterest ேபான்ற
ெபாறிமுைறகள்

ெமாழிைய

விைளயாட்டாகக்

கற்பதற்கு

உறுதுைணயாகவும்

ெமாழியில் சரளமாக உைரயாட பயிற்றவும் உதவுகின்றனvi” என Joe Dale என்னும்
ெமாழிகற்ைகக்கான கனடா நாட்டு ஆேலாசகர் குறிப்பிடுகின்றார். முன்பள்ளிப்
பருவத்தினருக்கும், ஆரம்ப வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் ெதாழில்நுட்பச் சாதனங்களின்
வழி கற்பிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் சாதகமான விைளவுகள் பற்றிய அய்வுகள்
ெநடுங்காலமாக இடம்ெபற்றுவருகின்றன. இதைனப் பற்றி பிெறட் ேறாஜர் என்பவர்
“குழந்ைதகள், பாலர் பள்ளி, மழைலயர் பள்ளி, முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் வகுப்பு
மற்றும்

சிறு

குழந்ைதகள் ெதாழில்நுட்பம்,

ஊடகம்

ெதாடர்பான

ெசாற்கள்,

ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஊடகம் ெதாடர்பான இரண்டாம் நிைல ேதடல் ெசாற்கள்
“வயது ெதாடர்பான” ெதாகுப்புகளுக்கு ெசால்வள வங்கி பயன்படுத்தப்பட்டன.
இைதச் ெசய்ய, ெதாழில்நுட்பம், சாதனங்கள் மற்றும் குழந்ைதகள் ெதாடர்பு ெகாள்ளும்
ஊடாடும் ஊடகம் ெதாடர்பான ெசாற்களுக்கு வயது ெதாடர்பான ஒவ்ெவாரு
ெதாகுப்பின்

சுருக்கத்ைதயும்

ெபரும்பாலானைவ

கூட்டு

நாங்கள்
நிைல
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அறிக்ைகயில்

இந்த

நிைலகளில்

அைடயாளம்
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வன்ெபாருள்

மற்றும்

ெமன்ெபாருளிலிருந்து

ெவளிவந்தனvii”

எனக்

குறிப்பிட்டுள்ளைம கருத்திற்ெகாள்ளற்பாலது.
ெமாழிையக்

கற்பதில்

முன்னுரிைம

அளிக்கப்படும்

ெசால்வளத்தின்

பயன்பாட்ைட ெதாழில்நுட்பச் சாதனங்கள் ஊக்;குவிக்கின்றன. மாணவர்கள் ெசய்யும்
ேவைலகைள அவர்கள் ெசய்து முடித்தேநரம், காலம் என்பனவற்ைற துல்லியமாக
அறிந்துெகாள்ளவும் முடிகின்றது. எனேவ மாணர்வளின் திறன்கைளத் தனித்தனியாக
பார்த்து மதிப்பீடு ெசய்யவும் வாய்ப்பாக உள்ளது.
தமிழ் ெமாழிக் கற்றலில் எழுத்து, ெசால், என்பனவற்றிற்கா இலக்கணத்ைத
இலகுவாகக் கற்றுக்ெகாள்ளவும் அவற்றின் உச்சரிப்ைப இலகுவாகப்பயிற்சி ெபறவும்
ெதாழில்நுட்பம் உதவுகின்றது. ஒலியால் ஆனது எழுத்து என்பதைனத் ெதளியைவக்க
ஒலியன்கைளப் பயன்படுத்முடியும். எழுத்துக்களின் ேசர்க்ைக அவற்றின் ஒலி
மாற்றங்கைளத் துல்லியமாகப் புரிந்துெகாள்ள ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாட்டின் ேதைவ
இன்று உணரப் பட்டள்ளது. ஒலி வடிவத்ைத மாணவர்கள் புரிந்துெகாண்டு அவற்றில்
ேதர்ச்சி ெபற ைவப்பதற்குத் ெதாழில் நுட்பக் கருவிகள் உதவுகின்றன. இவற்றின் மூலம்
தமிழ் ெமாழிைய இலகுவாகக் கற்றுக்ெகாள்ள முடிகின்றது. ெசாற்களுக்கான உண்ைமத்
தன்ைமைய ேநரடியாகப் பார்த்து அறிந்துெகாள்ளும் வாய்ப்ைப ெதாழில்நுட்பம்
தருகின்றது. அத்ேதாது சரியான உச்சரிப்ைபயும் விளக்கத்ைதயும் எங்கும் ெசல்லாமல்
அறிந்துெகாள்ளவும் ைவக்கின்றது.
ெமாழிக்

கல்விைய

வளப்படுத்தவும்

கற்பித்தைல

ேமம்படுத்தவும்

ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இன்றியைமயாத மிகவும் தவிர்க்கமுடியாத
ேதைவயாக இன்று ெதாழில்நுட்பம் முதன்ைம ெபறுகின்றது. ஆங்கிலம், பிரஞ்சு,
ேஜர்மனி, சீனம், யப்பானியம் ேபான்ற ெமாழிகைள மாணவர்கள் மிக விருப்ேபாடு
கற்றுவருவதற்கும் அவற்ைறச் சரளமாகப் ேபசுவதற்கும் ெதாழில்நுட்பச் சாதனங்கள்
உதவுகின்றன என்பதைன கருத்திற்ெகாண்டு அவற்ைற தமிழ் ெமாழிக்கல்வியில்
பயன்படுத்துவதன் மூலம் ெமாழிக்கல்விைய விரிவுபடுத்த முடியும் என்னும் முடிவுக்கு
வரமுடிகின்றது.

முடிவுைர
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ெபாதுவாகத்

ெதாழில்நுட்பப்பயன்பாடு

கற்றல்-கற்பித்தல்

ெதாடர்பான

அைனத்து மட்டங்களிலும் முகியத்துவம் ெபறுகின்றது, ெதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு
மாணவர்களுக்கு ஊக்குவிக்கும் கருவியாகவும் வழங்கியாகவும் உள்ளது, ெபற்ேறார்
ெதாைலத்ெதாடர்பு கற்றல் சாதனங்கைளப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்திருத்தல் ேவண்டும்
என்பது முக்;கியமானது. அைனத்துப் பாடசாைலகளிலும் ெதாழில்நுட்ப வளங்கள்
கிைடக்குமா?

மடிக்

வழங்கினாலும்

கணினிகைள

பாடசாைலகளுக்கு

தமிழ்நாட்டு
ெவளிேய

அரசு

சில

மாணவர்களுக்கு

பயன்படுத்தமுடியுமா?

ேபான்ற

ேகள்விகள் எம்முன்ேன எழுகின்றன. இன்று ெதாழில்நுட்பப் பயன்பாடு நகரங்களில்
காண்படுவதுேபான்று கிராமப்புறங்களில் இல்ைல.
அெமரிக்கா

ேபான்ற

நாடுகளிலும்

கிராமிய

வளர்ச்சியைடந்த கனடா,

பாடசாைலகளுக்கும்

நகர்ப்புறப்

பாடசாைலகளுக்குமிைடேய இ;வ்வித ேவறுபாடுகள் காண்பபடுகின்றன. ஒவ்ெவாரு
பாடசாைலக்கும் ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்தக்கூடி வாய்ப்புகள், வளங்கள்
ேதைவ. அற்ைறப் ெபற்றுத்தருவது யாருைடய ெபாறுப்பு என்பது ஒரு சமூகப்
பிரச்சிைனயாக உள்ளது. அரசாங்கங்கள்தான் இவற்றிற்குப் ெபாறுப்ேபற்கேவண்டிய
கடப்பாடு உண்டு என்பது மறுப்பதற்கில்ைல. ேகாவிட்-19 காலகட்டத்தில் கனடாவில்
மாகாண அரசுகள் கல்விச் சைபகளிநூடாக மடிக்கணினிகள் ேபான்ற ெதாழில்நுட்பச்
சாதனங்கைள இரவல் ெகாடுத்துள்ளன. ஆனால் இது உலகில் உள்ள எத்தைன
நாடுகளில் சாத்தியமாகும்? கனடாவின் மத்திய அரசு கடந்த 25.08.2020 அன்று இரண்டு
மில்லியன் ெடாலர்கைள ஓன்ராறிேயா மாகாணக் கல்விச் சைபகளுக்கு வழங்கி
வகுப்பைறகளில் குைறந்தளவான மாணர்வைள உள்வாங்கி கற்றலக்கு உதவியுள்ளது.
ஆனால் இந்த நிைல வளர்ச்சி ெபறும் ெபாருளாதார சமத்துவமற்ற பாடசாைலகளில்
சாத்தியமற்றது. தமிழ் நாட்டு அரசாங்கம் 2017ல் இலவச மடிக்கணினித் திட்டத்ைத 3000
ேகாடி

ரூபா

நிதி

தீர்மானித்திருந்தைம

உதவியுடன்
வரேவற்ைபப்

உயர்நிைல

மாணவர்களுக்கு

ெபற்றிருந்தாலும்

ஆரம்ப,

வளங்கத்
இைடநிைல

மாணவர்களுக்கு இைவ கிைடக்க ஆவன ெசய்யப்படேவண்டும் என்பேத ெபாதுவான
எதிர்பார்ப்பாகும். ஏைழ மாணவர்கள் கற்கும் ெபாதுப் பாடசாைலகளுக்கு இவ்வித
ேதைவகள் அதிகம். ஆவற்ைறப் பூர்த்தி ெசய்ய அரசு முன்வரேவண்டும்.
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இைணய வழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கலும் தீர்வும்
திருமதி ெப.காளியானந்தம்,

தமிழ்த்துைறத் தைலவர்(சுயநிதி),எஸ்.பி ேக கல்லூரி, அருப்புக்ேகாட்ைட.
அைலேபசி எண்: 94870 52850 மின்னஞ்சல்: kaliyanantham@gmail.com

இன்று உலகம் முழுதும் சிறுவர் முதல் ெபரியவர் வைர ெதாழிலாளி முதல்
முதலாளி வைர பள்ளி மதல் பல்கைலக் க.ழகம் வைர ஏைழ பணக்காரன் எனும்
ேவறுபாடின்றி

அைனவரும்

இைணயக்

கட்டுப்

பாட்டில்

வாழ்ந்து

ெகாண்டிருக்கிேறாம்.இந்த இருபத்ெதான்றாம் நூற்றாண்டில் நாம் விரும்பினாலும்
விரும்பாவிட்டாலும் ேபரிடர்காலம் நம்ைம இைணயத்திற்குள் புகுத்திவிட்டது.
இச்சூழல்[ சில இன்னல் கைளத் தந்தாலும் நமக்கு நன்ைம தரும் விடயங்கைளத் கற்றுத்
தந்தது ஏராளம் எள்பது மறுக்க முடியாத உண்ைம.இச்சூழலில் இைணயவழி ஆசிரியர்
மாணவர்களிைடேய
அதற்கான

கற்றல் கற்பித்தல் நிகழும் ேபாது உண்டாகும் சிக்கைலயும்

தீர்ைவயும்

பதிவு

ெசய்வதுடன்

அவற்ேறாடு

ெதாடர்புைடய

கருத்துக்கைளயும் ஆராய்வேத இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கமாகும்.
இருபத்ெதான்றாம் நூற்றாண்டு ஆசிரியர்கள்
உலகேம மாறிவரும் சூழலில் ஆசிரியர்கள் மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன ?
உலகின் அதிேவக மாற்றங்களுக்கு ஆசிரியர்களும் ஆயத்தமாகி விட்டார்கள்.இன்ைறய
சூழலில் கற்றலுக்குப் பயன்படும் கருவிகளும் குறுஞ்ெசயலிகளும் வல்லைம
ெபற்றுள்ளன.ஆசிரியர்கேளாடு

இைணந்து

மாணவர்களும்

கற்றலுக்குரிய

ெமன்ெபாருள்கள், ,கருவிகள்,ெசயலிகள் ேபான்றவற்ைற அறிந்து மிக்க ஆர்வத்துடன்
மின்னுலகில் எதிர்நீச்சல் ேபாட்டு வருகிறார்கள்.இதனால் ஆசிரியர்கள் ,மாணவர்கள்,
ெபற்ேறார்கள் ஆகிேயார்களின் மனநிைல மாற்றம் அைடந்துள்ளது.

கற்றல் –கற்பித்தல்-கருவிகள்-துைணக்கருவிகள்
இைணயேம முதன்ைமக் கருவியாகும்.இைணயம் வழி ஆசிரியர் கற்பிக்கவும் ,
மாணவர்கள் கற்கவும் ஆகிய பணியில் இன்று கற்றல் கற்பித்தல் கருவிகளும் அதன்
பயன்பாடுகளும் ேமம்பட்டு வருகின்றன. ெதாடக்கத்தில் இத்தைகய கல்வியல்
ேகாட்பாடுகைளயும்

ெசல்ெநறிகைளயும்
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இக்கற்றல்

கருவிகள்

சாத்தியமில்ைல

எனும்

எதிர்விைன

எழுந்தது.ஆசிரியர்கள்

,ெபாது

இயக்கங்கள் ,ெபற்ேறார்கள் என அைனவரும் பல்ேவறு விவாதங்கைள முன்
ைவத்தனர்.காரணம் 19 ஆம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தல் வகுப்பைற பயன்பாட்டுச்
சூழேல ஆகும். ஆனால், இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு தைலமுைற ஆசிரிரியர்களின் பங்கு
விைளபயன்மிக்க மாற்றங்களுக்கு வித்திடும் நைடமுைறச் சாத்தியங்கைள ஏற்படுத்தி
வருகிறது .
நம்ைமச் சுற்றிய வாழ்க்ைகச் சூழல், தகவல் ெதாழில்நுட்ப மாற்றங்கள் ,புத்தம்
பதிய ைகயடக்கக் கருவிகளின் பயன்பாடு ேபரிடர், ஊரங்கு எனப் பல மாற்றங்கள்
நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.நம் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் புதிய கற்றல் சூழலுக்கு
மாறுவது முதலில் சவாலாக இருந்தாலும் சில நாட்களிேலேய தன்ைனத் தயாராக்கிக்
ெகாண்டு, சில
வருகின்றன

மாதங்களிேலேய சாதைன புரியுமளவிற்கு எதிர் நீச்சல் ேபாட்டு

இந்தச்

மாணவர்களுக்காகவம்

ெசல்ெநறிகளும்
சமூக

மாற்றங்களும்

முன்ேனற்றத்துற்காகவும்

ஆசிரியர்களுக்காகவும்
இன்றியைமயாதது

ஆகிவிட்டன. இந்த அதிரடி மாற்றங்கைளச் சமாளிப்பது எளிதில்ைல தான். எனினும் 21
ஆம் நூற்றாண்டுக் கல்வியும் ,கற்றல் சூழலும் அதற்ேகற்ற வகுப்பைற மாற்றங்களுேம
ேதைவப்படுகிறது.

எண்ணிமம் கற்றல் கருவிகள்
எண்ணிமம் கற்றல் கருவிகள் ஒன்று தான் இன்ைறய சூழலுக்கு ஏற்றதாக
உள்ளது. “ பைழயன கழிதலும்

புதியன புகுதலும்” என்பதற்ேகற்ப புதிய கல்வி

மாற்றத்திற்கு மாறிவரும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இக் கற்றல் கருவிகைளப்
பயன்படுத்தும் முைறையக் கற்றுக் ெகாண்டு தான் ஆக ேவண்டும் எனும் நிைல
எழுந்துள்ளது. வகுப்பைற ெமாழிப்பாடத்திற்கு உரிய கற்றல் துைணக்கருவிகைள (
Learning Tools) ெசயலிகைளத் ேதடிப் பயன்படுத்துவது இதன் ைமய ேநாக்கமாகும்.
ஹூஸ்டன் பல்கைலக்கழகம் பின்வருவனவற்ைறப் புதிய கற்றல் துைணக்
கருவிகள் என வைகப் படுத்தியுள்ளது. அவற்றுள்
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ஒத்துைழப்பு – Collaboration

பைடப்பு – Presentation

ேபச்சுக்கைல -Communication

சிக்கல் கைளதல் – Problem Solving

ஆக்கச் சிந்தைன – Creativity

உற்பத்தி – Productivity

விமர்சனச் சிந்தைன – Critical Thinking

மீட்டுணர்தல் – Reflection

பின்னூட்டம் – Feedback

சமூக வைலதளங்கள்-Social Networking

புத்தாக்கம் – Innovation

ேபான்றைவ அடங்கும்.
ஆசிரியர்கள் பாட ேநாக்கத்ைதப் ெபற்றிடவும், உலகத்தின் ஆணிேவர்களாக
விளங்கும் சுற்றுச்சுழல், வாணிகம், ெபாருளாதாரம், பண்பாடு, உடல் நல விழிப்புணர்வு
ேபான்றவற்ைற மாணவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அேத
ேவைளயில் ஆக்கச் சிந்தைனையயும் ஆய்வுச் சிந்தைனையயும் புத்தாக்கத்ைதயும்
கற்பித்தல் ெசல்ெநறிகளுக்கு உட்படுத்துவது மிகுந்த சவால் நிைறந்ததாய் உள்ளது.

புதிய வகுப்பைற மாற்றங்கள்
இன்ைறய

வகுப்பைறகள்

முன்பு

சாத்தியமில்லாதது

என்பைத

சாத்தியமாக்கும் வல்லைம ெபற்று வருகின்றன. மாற்றங்களுக்கு இைசவு தந்து ஆக்கச்
சிந்தைன, புத்தாக்கம், சவால்கள் நிைறந்த சிக்கல்கைளக் ெகாண்டதாக உள்ளது.
ஆயினும் அந்தச் சிக்கல்கைளக் கைளயவும் உயர்நிைலச் சிந்தைனத் திறன்களுக்கு (Higher
order thinking skills ) வழி வகுக்கும் களமாகவும் வகுப்பைற மாறிவருகிறது.
உயர்நிைலச் சிந்தைனயானது நிரல் வழியற்றதும் சிக்கலானதும் சுயகட்டுப்
பாட்டுடனும் ெபாருள் நிைறந்ததும் முயற்சி நிைறந்ததும் பல்ேவறு வழிகைளயும்
நயமான

தீர்ப்புகைளயும்

நிச்சயமற்றத்

தன்ைமயுடனும்

இைவெயல்லாம்

அறிவாற்றலுடன் கூடிய பண்புகளின் அடிப்பைடயில் ெவளிப்படும் தனிமனிதச் ெசயல்
முைறையச் சார்ந்ததாகும். ( Rajendran.N. S.2013 Pg. 22 )
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இந்த வகுப்பைறயில் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசிரியர்கள், கற்பிக்கும் ஆைணகைள
ெவண்திைர வழி காட்டுவார்கள். ெதாழில் நுட்ப நிைலயம் (Technology Station )
மாணவர்களுக்கு

சுதந்திரமாக

கற்கும்

சூழைலத்

தரும்.

சிறு

குழுவிற்கான

கட்டைளயுடன் ( Small group instructions ) ஆசிரியர் திறன்கைளயும் உத்திகைளயும்
கற்பிப்பர். மாணவர்களுடன் உறவுகைள வலுப்படுத்துவர் சுய வாசிப்புக்கான
நிைலயமாக ( Independent reading station )

இருக்கும். இந்த வகுப்பைற வசதியான

நூல்கைளக் ெகாண்டிருக்கும் மாணவர்கள் மின்வழி ேகட்டல் கருவிகைளயும் மின்
நூல்கைள வாசிக்கவும் ஏற்புைடய இடமாக இருக்கும்.
இன்ைறய கற்றல் கற்பித்தல் முைறகளில் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும்
இைணயத்ைதப் பயன்படுத்திப் பல்ேவறு எண்ணிமக் ( Digital tools) கருவிகைள
ஒவ்ெவாரு நாளும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் கற்றல் ேதைவ அதிகரித்து
வருகிறது.
புலனக் குறுந்தகவல் (Whatsapp ) அனுப்புதல், ெதாைலவரி (Telegam) சமூக
ஊடாடல், பல்லூடகம் (Multimedia ) என்பனவற்றிற்கு மடிக்கணினி (Laptop ),
அட்ைடக்கணினி (Tablet ), திறன்ேபசி (Smartphone) ேபான்ற ைகயடக்கக் கருவிகைளப்
பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மாணவர்களின் அன்றாட வாழ்வும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் கற்கும் சூழலும்
மாறிவிட்டது. கல்வி நிைலயங்களில் கற்றல் என்ற நிைல மாறுபட்டு ெவவ்ேவறு
உலகங்களாய் காட்சி தருகிறது.

21-ம் நூற்றாண்டுக் கற்றல் திறன்கள்
இன்று கற்றல் திறன்கள் பரந்து விரிந்த அறிவு நிைலயு மாய் விளங்குகிறது .
அதனால் ேதர்ந்ெதடுத்த கல்விைய ஏற்புைடய ெதாழில்நுட்பக் கருவிகளுடன்
ெசயலிகைள முன்ேனற்பாடுடனும் கட்டுக்ேகாப்புடனும் ஒருங்கிைணத்துக் கற்பிக்கும்
கற்றல் திறன்கள் ஒரு தனிக் கைலயாக இயங்கி வருகிறது.
எண்ணிம வகுப்பைற பாடநூலாளர், மின்னூலாளர், கல்வியல் சார்பான
ஆசிரியர்கள், ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் கல்விச் சமூக ஆர்வலர்கள் அைனவரும் இந்தச்
ெசல்ெநறிகைள உணர்ந்து விைள பயன்மிக்க மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்க ேவண்டும்.
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சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகள்
புதிய

கற்றல்

ெசயல்முைறகைளக்

கற்பித்தல்

முைறயில்

ஏற்படும்

சிக்கல்கைள

ெகாண்டுக்

கைளந்து

மாணவர்களயும்

பின்வரும்

ஆசிரியர்கைளயும்

உற்சாகப்படுத்தலாம்.

சிந்தைன முைறகளில் {Way of Thinking } புத்தாக்கச் சிந்தைன,
விமர்சனச்

சிந்தைன

ேபான்றவற்ைற மாணவர்களிடம் உருவாக்க

ேவண்டும்.ேபசும் கைல, ஒத்துைழப்பு ேபான்ற ெசயற்பாட்டு முைறகைள ( Way of
working ) நைடமுைறப் படுத்த ேவண்டும்.தகவல் ெதாடர்பு, ெதாழில்நுட்பத்திற்குப்
பயன்படும் கருவிகைள (Tools for working ) பயன்படுத்த ேவண்டும்.குடியுரிைம,
வாழ்க்ைகயும் ெதாழில்நுட்பமும் சமூகப் ெபாறுப்பும் நிைறந்த மாணவர்கைள
உருவாக்கி வாழ்வியல் திறன்கைள (Skills for living the world ) ேமம்படுத்த ேவண்டும் .
இன்ைறய கற்றல் கற்பித்தலில் பைழய வாசித்தல் ( Reading ) , எழுதுதல் (Writing )
எனும் நிைலகளுடன் ேபச்சுக்கைல (Communication) , விமர்சனச் சிந்தைன ( Critical thinking
), ஒத்துைழப்பு (Collaboration ), ஆக்கச் சிந்தைன ஆகிய நான்ைகயும் மிகவும்
இன்றியைமயாததாக ஆக்க ேவண்டும்.

ஆசிரியர்களின் கடைம
• கற்றல் கற்பித்தலுக்கான திட்டமிடல் மிக அவசியம்
• மாணவர்கள்

இந்த

வகுப்புக்கு

வரும்

முன்ேப

முன்ேனற்ற

பின்னூட்டக்

கருவிகைளப்

நடவடிக்ைககளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்க ேவண்டும்.
• கலந்துைரயாடலில்

கருத்துைரக்

கருவி

பயன்படுத்த ேவண்டும்.
• மாணவர்களுக்குச் சரியான தகவல்கைளச் சரியான ேநரத்தில் வழங்க
ேவண்டும்.
• டுவிட்டர்

ெசயலி,

அறிவிப்புப்

பலைக

ெசயலி

ேபான்றவற்ைற

முைறப்படுத்தி நிைனவூட்ட ேவண்டும்.
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• காெணாலி

உைர,

வாசிப்பு

ஆவணம்

ஒருங்கிைணந்த

பல்லூடகம்

ேபான்றவற்றின் மூலம் மாணவர்களின் கற்றைல ேமம்படுத்த ேவண்டும்.
• கற்றல் ஆவணங்கைளக் கருவூலங்களிலிருந்துப் ெபற்று மாணவர்களுக்கு
வழங்க ேவண்டும்.
• எழுத்துக்காெணாளி, குரல் பதிவு பல்லூடகம் ேபான்ற பைடப்பு கற்றல்
கருவிகைளச் சரியான அைமப்புடன் பயன்படுத்தி கற்றல் திறன்கைள
ேமம்படுத்த ேவண்டும்.
• மதிப்பீட்டுச் ெசயலி மூலம் தரவுகளின் அடிப்பைடயில் மாணவர்கைள
ஆய்ந்து மதிப்பிட ேவண்டும். பின் அவர்களின் வளர்ச்சி நிைலையக் காண
ேவண்டும்.
• விைரவுநிைல கற்றல் மாணவர்கைள ேமலும் உயர்வு நிைலக்குச் ெசல்ல
வழி காட்ட ேவண்டும்.
• ெமதுநிைல கற்றல் மாணவர்கைள ஊக்குவிக்க ேவண்டும்.
• ஆசிரியர் மாணவர் உறைவ வலுப்படுத்த குறிப்பிட்ட வகுப்பு மாணவர்
குழுவுக்ெகன சமூக வைலக் கட்டைமப்புகைளக் ைகயாள ேவண்டும்.
இதற்காக வைலப்பு, பலனம், ெதாைலவரி ேபான்ற ெசயலிகைளப்
பயன்படுத்த வைக ெசய்ய ேவண்டும்.
• கற்றல்

கற்பித்தலுக்குரிய

கல்விக்

ேகள்வி,

கலந்துைரயாடல்

ேபான்றவற்றிற்கு அரட்ைட பகுதி, மின்னஞ்சல் ேபான்ற ெசயலிகைளப்
பயன்படுத்தச் ெசய்ய ேவண்டும்.
நவீன கல்வி ெசயலிகைளப் பயன்படுத்துவது ெவவ்ேவறு ஆசிரியர்களுடனான
மடலாடற் குழு கலந்துைரயாடல், ஆசிரியர் ேமம்பாட்டுத் திறன்கைள வளர்க்கும்
ெதாழில்நுட்பப் பயிலரங்குகளில் பங்கு ெபற்று திறன்கைள வளர்க்க வழி ெசய்ய
ேவண்டும்.
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ஆசிரியரின் பண்புகள்
ஆசிரியர்கள் நவீன கல்வி முைறயில் வரும் சவால்கைள எதிர்ெகாள்ளவும்
நிைலயான மாற்றங்கைளக் ெகாண்டு வரவும் தங்கள் மனநிைலைய பக்குவப்படுத்திக்
ெகாள்ள ேவண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். நிைறவான ஆற்றலும் ஈடுபாடும்,
உற்சாகமுமுள்ளவராக இருத்தல் மிக அவசியம்.
• மற்றவர்களுக்கு நல்வாழ்த்து,
• பாராட்டுைர வழங்கும் மனப்பான்ைம
• பரிவும் இரக்கமுமிக்க பன்முகத்தன்ைம மாணவர்களுடனும் பிறேராடும்
பழகும் தன்ைமயில் உண்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் பின்பற்றுதல்,
• நற்சிந்தைனையயும் பைடப்பாற்றல் சிந்தைனையயும் ெகாண்டிருத்தல்,
• முடிெவடுக்கும் முன் பல்ேவறு கருத்துகைளயும் மாற்றுச் சிந்தைனகைளயும்
பலமுைற ேகட்டறிதல்.,
• விடா முயற்சி,
• ேநர ேமலாண்ைமத் திறன்,
• பட்டறிவின் வழி கற்றல் கற்பித்தல்,
• இக்கட்டான

சூழலிலும்

அைமதி

காத்தல்,பல்ேவறு

குழுமத்தில்

ெவவ்ேவறு துைற சார்ந்தவர்களுக்கும் பயனுள்ள வைகயில் பைடப்ைப
வழங்குதல்.
பல்ேவறு ஊடகம், ெதாழில் நுட்பத் தகவல்களிலிருந்து மூலச்சிக்கைலயும்
வாய்ப்புகைளயும் கண்டுணர்தல் ேபான்ற திறன்கைள ஏற்பது ஆசிரியர்களின் தைலயாய
பண்புகளாகும்.

முடிவுைர
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

64

இன்ைறய சூழலில் இைணய வழிக் கற்றல் கற்பித்தல் முைற உலக அளவில்
மிகப் ெபரும் மாற்றத்ைத உருவாக்கி வருகிறது எந்த ஒருநாட்டின் முன்ேனற்றத்திற்கும்
பைடப்பாற்றல் திறன் மிகவும் இன்றியைமயாத ஒன்றாகும். இதற்கு மாணவர்களின்
பைடப்புத்

திறைன

ேமம்படுத்த

கணினி

ெமன்ெபாருள்

வசதியுடன்

கூடிய

ெமாழிப்பயிற்று முைற அைனத்து வகுப்பைறகளிலும் ெகாண்டு வரப்பட ேவண்டும்.
அன்ைறய ஓைலச்சுவடி முதல் இன்ைறய இைணயம் வைரயுள்ள அைனத்து
தரவுகைளயும் எடுத்துக் காட்ட ேவண்டும்.
தற்ேபாைதய

சூழலில்

இருக்கும்

வாய்ப்புகைள

முழுைமயாகப்

பயன்படுத்தி தமிழ் ெமாழிையக் கற்கவும் கற்பிக்கவுமான புதிய முயற்சிகள் நைடெபற
ேவண்டும்.

பழைமக்குப்

பழைமயும்

புதுைமக்குப்

புதுைமயுமாய்

விளங்கும்

தமிழ்ெமாழியின் வளர்ச்சிைய இைணயம் வழி ேமம்படுத்த உலகத் தமிழர்கள்
அைனவரும் பாடுபட ேவண்டும்.

பார்ைவ இைணய தளங்கள்:
• www.thirutamil.blogspot.in
• www.ta.wikipedia.org/wiki/
• www.tamilunlimited.com
•

www.asiryakural.blogspot.in
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கல்வியில் ெதாழில்நுட்பத்தின் ஆளுைம
முைனவர். இரா. சுதா ெபரியதாய்,

இயற்பியல் துைற துைண ேபராசிரிைய,
தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி.
ைகேபசி எண் : 9443842680 மின்னஞ்சல் : sudhaperiathai-phy@sfrcollege.edu.in

ஆய்வுச் சுருக்கம்
கற்கால மனிதனின் எண்குறிகள் முதல் இன்ைறய இைணயவழி கற்றல் வைர, கல்வியும் மனிதேனாடு ேசர்ந்து
பரிணாம வளர்ச்சி ெபற்றுள்ளது. கல்வி, ஒருவருக்கு விைல மதிப்பற்ற ெசல்வம் என்கிறார் திருவள்ளுவர். அத்தைகய
கல்விைய, எல்ைலகள் கடந்து, உலகமக்கள் அைனவருக்கும் ெகாண்டு ேசர்ப்பதில் ெதாழில்நுட்பம் ெபரும்
பங்காற்றுகிறது. ெதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால் பல்ேவறு தகவல்களும் நம் விரல்நுனியில் கிைடக்கின்றன. 15ஆம்
நூற்றாண்டில் குட்டன்பர்கின் அச்சு இயந்திரம் ெதாடங்கிய அறிவுப் புரட்சிைய இைணயம் இன்று ெதாடர்ந்து
ெகாண்டிருக்கிறது. புத்தகங்களும் நூலகங்களும் உருவான வரலாற்ைறயும், ெதாழில்நுட்பத்தால் கல்வியில் உண்டான
மாற்றங்கைளயும், தற்காலத்தில் கற்றல் மற்றும் ேவைலவாய்ப்புத் துைறகளில் உள்ள பன்முக வளர்ச்சி பற்றியும்
இக்கட்டுைரயில் காண்ேபாம்.

குறிப்புச்ெசாற்கள்

காகிதம், புத்தகம், நூலகம், அச்சு இயந்திரம், கல்வி, ெதாழில்நுட்பம், இைணயம்

முன்னுைர
இம்ைம பயக்குமால் ஈயக் குைறவின்றால்
தம்ைம விளக்குமால் தாமுளராக் ேகடின்றால்
எம்ைம யுலகத்தும் யாம்காேணாம் கல்விேபால்
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து.[1]
கல்வியின் ெபருைமையச் ெசால்லும் இந்த நாலடியார் பாடல், நம்முைடய
மயக்கத்ைத தீர்க்கக்கூடிய மருந்து கல்விையப் ேபால எதுவும் இல்ைல என்கின்றது.
மக்கள் அைனவரும் கல்வியறிவு ெபற்றுவிட்டால் அவர்கைள சுரண்டிப் பிைழக்க
முடியாது என்று ஆட்சி ெசய்பவர்களும், ஆளும் வர்க்கமும் நிைனத்தது. உயர் குலத்தில்
பிறந்ேதாருக்கு மட்டும் கல்வி, ெசல்வந்தர்களுக்கு மட்டும் கல்வி, அவற்றிலும்
ஆண்களுக்ேக அன்றி ெபண்களுக்கு கல்வி இல்ைல என்று சதி ெசய்யப்பட்டு மிகச்
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சிலருக்ேக கல்வி கற்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. காலங்காலமாக வழக்கத்தில் இருந்து
வந்த இந்த இழிநிைல மாற்றம் ெபற ெபரிதும் துைண நிற்பது குட்ெடன்ெபர்கின் அச்சு
இயந்திரம் முதல் இன்ைறய இைணய வகுப்புகள் வைர வளர்ந்து வந்திருக்கின்ற
ெதாழில்நுட்பம் தான் என்றால் அது மிைகயில்ைல. அைனவருக்கும் சமமான இலவச
கட்டாயக் கல்வி இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு குழந்ைதயின் கல்விச் சூழைல, அந்தக்
குழந்ைதயின்

பாலினமும்,

ெபற்ேறாரின்

ெமாழியும்,

இனமும்,

மதமும்,

வருமானமுேம தீர்மானிக்கின்றன. காலங்காலமாக இந்த தைடக்கற்கள் இருந்து
வந்தாலும், இவற்ைற மீறி நம்முைடய குழந்ைதகள் அைனவருக்கும் தரமான, சமமான
கல்விைய ெபறுவதற்கு ெதாழில்நுட்பத்தின் பங்கு என்ன என்பைதச் சற்று விரிவாக
பார்க்கலாம்.

எண்ணும் எழுத்தும்
ெமாழிக்கு வரிவடிவம் இல்லாமல் ேபானால் அடுத்த தைலமுைறகளுக்கு அறிைவக்
ெகாண்டு ேபாவது மிகுந்த கடினமான ெசயல். எழுதா மைறயாக 4 ேவதங்கள்[2]
இருந்ததினால் தான் அைத மனப்பாடமாக ெசால்லத் ெதரிந்தவர்கள் சதுர்ேவதி,
திரிேவதி[3]

என்று

சிறப்பிக்கபட்டனர்.

சங்க

இலக்கியத்ைத

மனப்பாடமாக

ெசால்பவர்கள் யாரும் இல்ைல என்றாலும் ஓைலச் சுவடிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த
காரணத்தால், உ. ேவ. சாமிநாதஐயர்[4] அவர்களின் ேதடுதலால் 2000 வருடங்கைளத்
தாண்டியும் நம் ைகயில் அைவ கிைடத்தன.
தாய்ெமாழிக்

கல்வி "தாய் தந்த பிச்ைசயிேல பிறந்ேதனம்மா" என்றார்

கவியரசர் கண்ணதாசன்[5].

தாய் நமக்குத் தந்த சீதனத்தில் முதன்ைமயானது தாய்

ெமாழியாகும். தாய்ெமாழியில் கல்வி கற்பது ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயின் உரிைம ஆகும்.
ஆனாலும் ஆங்கில ெமாழி பயில்வது, உயர்கல்வி மற்றும் ேவைலவாய்ப்பு நிமித்தமாக
காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ளது. புதிய கல்விக் ெகாள்ைக 2020, தாய்ெமாழி வழியாக
பயில்வைத 5ஆம் வகுப்பு வைர கட்டாயமாக்கி உள்ளது வரேவற்கத் தக்கது. Wikipedia
ேபான்ற கைலக்களஞ்சியங்கள் முதன்ைமயாக ஆங்கிலத்தில் இருந்தாலும், தமிழிலும்
மற்றும் பல ெமாழிகளிலும் இருப்பது நமக்குப் ேபருதவியாக இருக்கின்றது. இது தவிர
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பல ெமாழிகளில் translator கருவிகள் கிைடக்கின்றன. Google translatorஇன் பயன் நாம்
அைனவரும் அறிந்தேத.
காகித

ஓடம் "எழுதுேகால் ெதய்வம், இந்த எழுத்தும் ெதய்வம்" என்று

ெசான்ன பாரதியார் என்ன காரணத்தினாேலா எழுதும் காகிதத்ைத ெசால்லாமல்
விட்டுவிட்டார். தமிழர்கள் தாங்கள் எழுதும் தளமாக கருங்கற்கள், ெசப்ேபடுகள்,
பைண ஒைல நறுக்குகள் ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்டிருந்தனர். வடஇந்தியாவிேல
மரபட்ைடகளிேல எழுதும் வழக்கம் இருந்தது. எகிப்தில் ைநல் நதிக்கைரயில்
விைளயும் ேபபிரஸ் என்ற ஒரு வைகப் புற்கைள, பாய் ேபால ெநய்து, அைதப் பகுதி
பகுதியாகப் பிரித்து எழுதும் வழக்கம் இருந்தது. சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
காகிதமானது

பின்னர்

துருக்கியர்கள்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டேபாது

ேபபிரசின்[6]

மூலமாக
நிைனவாக

ஐேராப்பாவில்
ேபப்பர்

என்று

அைழக்கப்பட்டது. ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பயனாக அமிலம் கலவாத காகிதத்தால்
தயாரிக்கப்பட்ட

நீண்ட

வாழ்

நாட்கைள உைடய

புத்தகங்கள்

தற்ேபாது

கிைடக்கின்றன.

அச்சு இயந்திரம்
கல்விக்கான ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் ெபரும் கண்டுபிடிப்பாக திகழ்வது
ெஜர்மானியரான ஜான் குட்ெடன்பர்கின் அச்சு இயந்திரம் ஆகும். விளக்கின் முன்
இருள் நீங்குவது ேபால, அச்சு இயந்திரம் வந்தவுடன் அறியாைம இருள் விலகியது.
ெசல்வந்தர்கள் மற்றும் அதிகாரம் பைடத்தவர்களிடம் இருந்து ஏைழகளுக்கும்,
அதிகாரம் அற்றவர்களுக்கும், கல்விையக் ெகாண்டு ெசன்றது அச்சு இயந்திரம்.
புத்தகங்கைள ஒன்று ஒன்றாக ைகெயழுத்துப் பிரதி எடுக்கும் முைறக்குப் பதிலாக
ெமாத்தமாக ஒேர ேநரத்தில் பல பிரதிகைள தயாரித்த அச்சு இயந்திரம் கல்விையப்
பரவலாக ஆக்கியது. ேபார்த்துகீசிய தைலநகரான லிஸ்பனிேல முதல் தமிழ் அச்சு
நூலான கார்ட்டிலா[7], ேராமானிய எழுத்திேல 1554ஆம் வருடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு
தமிழகம் வந்தைடந்தது. இந்திய ெமாழிகளில் மட்டுமல்ல ஆசிய ெமாழிகளிேலேய
முதல் அச்சு நூல் என்னும் ெபருைமையக் ெகாண்டது. பின்பு ெகால்லம் நகரிேல
1578ஆம் வருடத்திேல தமிழ் எழுத்திேலேய அச்சாக்கப்பட்ட “தம்பிரான் வணக்கம்”[7]
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என்னும் நூல் ெவளியாகியது. Hickey’s Bengal gazette என்ற பத்திரிக்ைக[8] 1780ஆம்
ஆண்டு வங்காளத்தில் ெவளியாகி அன்றாட அரசியல் சமூக நிகழ்வுகைள மக்களிடம்
ெகாண்டு ேசர்த்தது. ஆசியாவின் முதல் ெசய்தித்தாள் என்ற ெபருைமயும் ெபற்றது.
தமிழிேல ெவளியிடப்பட்ட இந்தியா ேபான்ற பத்திரிக்ைககள் மக்களிடம் சுதந்திர
தாகத்ைத உண்டு ெசய்தன. பாமர மக்களிடம் ெசய்திகைளக் ெகாண்டு ேசர்ப்பதில்
தினத்தந்தி ேபான்ற நாளிதழ்கள் ெபரும்பணி ஆற்றுகின்றன. குடியரசு ேபான்ற
பத்திரிக்ைககள் மூலம் தந்ைத ெபரியார் அவர்கள் தமது புரட்சிக் கருத்துகைள
மக்களிடம் பரப்பினார். மக்களாட்சியின் மூன்று தூண்களாக சட்டசைப, நிர்வாகம், நீதி
ஆகியைவ இருக்ைகயிேல மக்கைள விழிப்புணர்வுடன் ைவத்திருக்கும் அச்சு
ஊடகங்களும் மற்ற இதர ஊடகங்களும் நான்காவது தூணாக மதிக்கபடுகின்றன.

நூலகங்கள்
உலகின் முதல் நாகரிகமாக கருதப் படுகின்ற சுேமரிய நாகரிக காலத்திேலேய
களிமண்ணிேல ஆணியால் எழுதி, பிறகு அதைனச் சுட்டு, சுட்ட களிமண் பலைககளால்
ஆன நூலகங்கள் இருந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன. மன்னர்களின் ஆைணகள்
மட்டுமல்ல, உலகின் முதல் ஆதி காவியமான "கில்காெமஷ்" காப்பியமும்[9] நமக்கு
கிைடத்துள்ளன. தமிழகத்திேல திருக்ேகாவில்கள் கைலகளின் ைமயமாகத் திகழ்ந்து
வந்தைத நாம் அறிேவாம். மாமன்னர் இராஜராஜன் அவர்கள் ெபருமுயற்சி எடுத்து
சிதம்பரம் ேகாயிலிேல சிைறப்பட்டு, ெசல்லரித்துப் ேபான ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்து
ேதவாரப் பாடல்கைள மீட்டார் என்பதும் நமக்குத் ெதரிந்தேத. தஞ்ைசயில், சரேபாஜி
மன்னரின் முயற்சியால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட சரசுவதி மகால் நூலகம் சிறந்த
ஓைலச்சுவடி நூலகமாகத் திகழ்கின்றது. நவீனத் ெதாழில்நுட்பங்கள் மூலம் அங்குள்ள
ஓைலச் சுவடிகளும் பைழய நூல்களும் பராமரிக்கப் படுகின்றன. பல ெபாது நூலகங்கள்
மற்றும் கல்விச் சாைலகளில் உள்ள நூலகங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள நூற்பட்டியைல
எளிதாக கணிப்ெபாறி மூலமாகவும், இைணயத்தின் மூலமாகவும் ேதடுவது OPAC
ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பயனாக சாத்தியமாகி உள்ளது. கல்லூரி நூலகங்களுக்கு
மத்திய அரசின் மூலம் NLIST என்ற அைமப்பின் வழியாக இைணயத்தின் வழியாக மிக
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மிகக்

குைறந்த

கட்டணத்தில்

எராளமான

டிஜிட்டல்

புத்தகங்களும்,

digital

பத்திரிைககளும்வழங்கப்படுகின்றன.

இைணயம்
குட்டன்பர்கின் அச்சு இயந்திரத்திற்கு அடுத்தபடியாக கல்விையப் பரப்புவதில்
ெபரும்பங்கு

வகிப்பது

இைணயமாகும்.

கணிப்ெபாறிகள்

ஒன்ேறாெடான்று

ேபசிக்ெகாண்டால் அது இைணயாமாகும். கணிப்ெபாறிகள் வடிவத்தில் சுருங்கி நம்
ைகயளவு வந்து, ைகேபசியாக, இைணயத்தில் எப்ேபாதும் நம்ைம இைணத்திருக்கும்
கருவியாக நம் ைபயிேலேய

அமர்ந்துள்ளது. அகராதிகள், கைலக்களஞ்சியங்கள்,

நாளிதழ்கள், சஞ்சிைககள், பாடப் புத்தகங்கள், பார்ைவ நூல்கள் என்று வரி
வடிவமாகவும், சைமத்துப் பார் என்று ெசால்லாமல், சைமப்பைதப் பார் என்று
ெசால்லுகின்ற காெணாளி காட்சியாகவும் ெகாட்டிக் கிடக்கின்ற இைணயமானது மிகப்
பிரமாண்டமாகவிரிந்துெகாண்ேடெசல்கின்றது.
விரல் நுனியில் உலகத்ைதக் ெகாண்டு வந்து நிறுத்துகின்ற ஊடகமானது, கல்விையக்
கல்விச் சாைலகள் ெசன்று தான் ெபறமுடியும் என்ற நிைலைய மாற்றி 'கண்ணிருப்பவர்
பார்த்துக் ெகாள்ளட்டும்' என்ற திருவிவிலிய வாக்கின்படி ஆர்வமிருப்பவர் கற்றுக்
ெகாள்ளட்டும் என்ற நிைலையக் ெகாண்டு வந்துள்ளது. காப்புரிைம இல்லாத
ஏராளமான தமிழ் நூல்கள், சங்க இலக்கியம் முதல் ெஜயகாந்தன் கைதகள் வைர
'பிராஜக்ட் மதுைர' இைணய தளத்தில் ெசன்று நாம் தரவிறக்கம் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அேத ேபால ஆங்கில நூல்கைள 'பிராஜக்ட் குட்டன்பர்க்' இைணயதளத்தில் ெசன்று
ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். பல்ேவறு துைறசார்ந்த பாடப் புத்தகங்கள், 'ஓபன் புக்ஸ்'
எனப்படும் திறந்த புத்தகங்கள், பலதுைற வல்லுனர்களால் அைனவருக்கும் தரமான
கல்வி கிைடக்க ேவண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இலவசமாக கிைடக்கின்றன.
ஆராய்ச்சிக்குத்

ேதைவயான

சஞ்சிைககளும்,

'ஓபன்

ஜர்னல்ஸ்'

எனப்படும்

வடிவங்களாக இைணயத்தில் கிைடக்கின்றன. குறிப்பாக பல்ேவறு பத்திரிக்ைககளின்
பைழய இதழ்கைளத் ேதடுவது இப்ேபாது இைணயத்தின் வரவால் சாத்தியமாகி
உள்ளது.

இைணயவழி

வகுப்புகள்தான்

இப்ேபாைதய

புதுைம.

ெகாேரானா

காலகட்டத்தில் இைணயவழி வகுப்புகள்தான் மாணவர்கைளயும் ஆசிரியர்கைளயும்
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இைணக்கின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ' MOOCs' என்று அைழக்கப்படும் Massive
Open Online Courses பிரபலமைடந்து வருகின்றன. Coursera மற்றும் Edx தளங்களில்
வழங்கப்படும் MOOCsகள் உலகப் புகழ் ெபற்றுள்ளன. இந்தியாவிலும், சிறந்த
ஆசிரியர்கைளக் ெகாண்டு NPTEL எனப்படும் அைமப்பின் மூலம் MOOCs நடத்தப்
படுகின்றன. அவற்றின் சான்றிதழ்கள் கல்லூரிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இரண்டு
கிெரடிட்கள்ெகாடுக்கப்படுகின்றன.

பன்முக வளர்ச்சி மற்றும் ேவைல வாய்ப்பு
உடல் வளர்ச்சி, அறிவு வளர்ச்சி, மனவளர்ச்சி, ஆன்மிக வளர்ச்சி என்று
பல தளங்களில் மனித வளர்ச்சி உள்ளது. இைணயத்தில் உள்ள புத்தகங்களும்,
wikihow ேபான்ற வழிகாட்டுத் தளங்களும், YouTube இல் உள்ள காெணாளிகளும்

நாம் பயணம் ெசய்ய ேவண்டிய பாைதையக் காட்டி, நம்முடன் பயணம்
ெசய்பவர்கைள Facebook, WhatsApp ேபான்ற இைணயதளங்களின் மூலம்
இைணத்தும் ைவக்கின்றன. 'காசு காரியத்தில் கண் ைவயடா தாண்டவக்
ேகாேன' என்றார் உடுமைல நாராயண கவி. சுயெதாழில் முைனேவாராக
இருந்தாலும்

சரி,

ேவைல

ேதடி

அைலேவாராக

இருந்தாலும்

சரி,

இைணயத்தின் ேசைவ நமக்குத் ேதைவயாக உள்ளது. அரசாங்க ேவைல
வாய்ப்பு ைமயங்களும், Naukri, LinkedIn ேபான்ற தனியார் ேவைல வாய்ப்பு
ைமயங்களும் இைணயத்தின் வழிேய இயங்குகின்றன. உயர்கல்விக்கு
நடத்தப்படும் JEE, NEET ேபான்ற ேதர்வுகள் மட்டுமல்லாது, ேவைல வாய்ப்ைப
அளிக்கின்ற IBPS, SSC ேபான்ற ேதர்வுகளும் இைணய வழிேய நடத்தப்
படுகின்றன. Amcat ேபான்ற நிறுவனங்கள் இைணயவழித் ேதர்வுகள் மூலம் நம்
திறைன ேசாதித்து அறிந்து அதற்கு ஏற்றாற் ேபால, தனியார் நிறுவனங்களில்
நமக்கு ேவைல கைடக்கச் ெசய்கின்றன. ேநர்முகத் ேதர்வுகளும் விடிேயா
அைழப்பின் மூலம் நைடெபறுகின்றன. இந்தத் ேதர்வுகளுக்கான பயிற்சி
வகுப்புகைள Gradeup, Adda ேபான்ற YouTube channelகள் வழங்குகின்றன.
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இைணயத்தின்

குைறகள்

ஆபாசப் படங்கள், மனம் மயக்கும் விளம்பரங்கள், பாரபட்சமான ெசய்திகள், காசுேகற்ற
பணியாரம் ேபான்ற அச்சு ஊடகங்களுக்கு உள்ள குைறகள் அைனத்தும் பல மடங்காக
இைணய தளங்களுக்கும் உள்ளன. விதிவிலக்குகளும் உண்டு. 'விதி வழி ெசல்லும் மதி'
ேபால விளம்பரங்கைள நாம் ெதாடர்ந்தும் ெசல்லலாம். 'சித்தத்ைத சிவன் பால்
ைவத்தவர் ேபால' நம் காரியத்தில் மட்டும் கருத்ைத ைவக்கலாம்.

முடிவுைர
மடங்களிலும், ேகாவில்களிலும், குருகுலங்களிலும் சிைறபட்டுக் கிடந்த
கல்விைய அைனவருக்குமான கல்வியாக மாற்றியது குட்டன்பர்க்கின்
அச்சுப்ெபாறி. அந்தக் கல்விைய ஓரளவிற்கு எல்ைலகளற்ற, சமமான, சாதி மத
இன ேபதமற்ற, இன்பமான, 24*7 கல்வியாக மாற்றியுள்ளது இைணயத்தின்
வளர்ச்சி.'அறிைவ விரிவு ெசய், அகண்டமாக்கு... மானிட சமுத்திரம் நாெனன்று
கூவு' என்ற பாேவந்தர் பாரதிதாசனின் வரிகைளத் தைலேமற் ெகாள்ேவாம்.
பார்ைவ
• நாலடியார் (2. ெபாருட்பால், 2.14 கல்வி, 132)
• அபிராமி அந்தாதி, பாடல் 10
• https://engrave.in/blog/are-dwivedis-trivedis-chaturvedis-related/
• என் சரித்திரம் - உ. ேவ. சாமிநாதஐயர்
• சரஸ்வதி சபதம் திைரப்பட பாடல்
• https://apps.lib.umich.edu/papyrus_making/pm_intro.html
• https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_in_Tamil_language
• https://yourstory.com/2018/01/indias-first-newspaper-the-bengal-gazette
• https://www.britannica.com/topic/Gilgamesh

இைணயத்தில் விைளயாட்டு வழி கற்றல் முைறகள்
முைனவர் ெஜ. காேவரி,
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

72

தமிழ்த்துைற உதவிப் ேபராசிரிைய,
ேவ.வ.வன்னியப்ெபருமாள் ெபண்கள் கல்லூரி,
விருதுநகர்.
kaverirohini@gmail.com 9994273317

ஆய்வுச் சுருக்கம்
இைணயத்தின் வழி இன்ைறய உலக இயக்கம் சுருங்கியெதான்றாக திகழ்கின்றது. கணினியின்றி
இயங்காத துைறகேள இல்ைல எனுமளவு அைனத்துத் துைறகளிலும் கணினியின் பயன் இன்றியைமயாதெதான்றாய்
திகழ்கின்றது. இன்ைறய ேபரிடர் காலச் சூழலில் கல்வி ேமம்பாட்டிற்கு கணினிேய பிரதான வழியாக உள்ளது.
இைணய வழி கற்றல் கற்பித்தல் முைறகள் என்பது இன்ைறய காலகட்டத்தின் ேதைவயானதாய் அைமகின்றது.
மழைலயர் பள்ளி முதல் முதுநிைலக் கல்வி வைர அைனத்து நிைலகளிலும் கணினியின் வழி கற்றல் நைடெபற்று
வருகின்றது. கால மாற்றத்தால் கற்பித்தல் முைறயில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் ஆேராக்கியமானதாகவும்
மகிழ்வானதாகவும் அைமய ேவண்டும். இளஞ்சிறார்கள் முதல் கணினி வழி, கல்விையக் கற்கும் சூழலில் புதிய
கற்பித்தல் முைறகளாக விைளயாட்டு முைற ேதைவயானெதான்றாய் உள்ளது. அவ்வைகயில் இைணயத்தில்
விைளயாட்டு வழி கற்றலுக்ெகன்று ெசயலிகள் பல உள்ளன. கல்வியாளர் களால் ெபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும்
ெசயலிகள் மட்டுேம இங்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகின்றன. BookWidgets. ... Photomath. ...Aurasma. ... Poll Everywhere. ...
Explain Everything. ... Quizlet. ... 'Seesaw' ,Kahoot, Socrative, Nearpod.. ேபான்று பல ெசயலிகள் கணினி மற்றும் திறன்
ேபசியில்

காணப்படுகின்றன.

இச்ெசயலிகளின்

அைமப்பு

முைற,

அவற்ைறப்

பயன்படுத்தும்

முைற

இச்ெசயலிகைளப் பயன்படுத்தும் மாணவர் களின் உளவியல் நிைல ேபான்றவற்ைற ஆய்வதாய் இக்கட்டுைர
அைமகின்றது.

இைணயத்தின் வழி இன்ைறய உலக இயக்கம் சுருங்கியெதான்றாக திகழ்கின்றது.
கணினியின்றி இயங்காத துைறகேள இல்ைல எனுமளவு அைனத்துத் துைறகளிலும்
கணினியின் பயன் இன்றியைமயாதெதான்றாய் திகழ்கின்றது. இன்ைறய ேபரிடர் காலச்
சூழலில் கல்வி ேமம்பாட்டிற்கு கணினிேய பிரதான வழியாக உள்ளது. இைணய வழி
கற்றல் கற்பித்தல் முைறகள் என்பது இன்ைறய காலகட்டத்தின் ேதைவயானதாய்
அைமகின்றது. மழைலயர்

பள்ளி முதல் முதுநிைலக் கல்வி வைர அைனத்து

நிைலகளிலும் கணினியின் வழி கற்றல் நைடெபற்று வருகின்றது. கால மாற்றத்தால்
கற்பித்தல்

முைறயில்

ஏற்பட்டுள்ள

மாற்றங்கள்

ஆேராக்கியமானதாகவும்

மகிழ்வானதாகவும் அைமய ேவண்டும். இளஞ்சிறார்கள் முதல் கணினி வழி,
கல்விையக் கற்கும் சூழலில் புதிய கற்பித்தல் முைறகளாக விைளயாட்டு முைற
ேதைவயானெதான்றாய் உள்ளது. அவ்வைகயில் இைணயத்தில் விைளயாட்டு வழி
கற்றலுக்ெகன்று ெசயலிகள் பல உள்ளன.
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பயன்படுத்தப்படும் ெசயலிகள் மட்டுேம இங்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுகின்றன. Kahoot,
BookWidgets. ... Photomath. ...Aurasma. ... Poll Everywhere. ... Explain Everything. ... Quizlet. ...
'Seesaw' , Socrative, Nearpod.. ேபான்று பல ெசயலிகள் கணினி மற்றும் திறன் ேபசியில்
காணப்படுகின்றன. இச்ெசயலிகளின் அைமப்பு முைற, அவற்ைறப் பயன்படுத்தும்
முைற

இச்ெசயலிகைளப்

பயன்படுத்தும்

மாணவர்

களின்

உளவியல்

நிைல

ேபான்றவற்ைற ஆய்வதாய் இக்கட்டுைர அைமகின்றது.

இைணய வழிக் கல்வி
இைணய வழிக் கல்வி என்பது இன்று அைனத்து ெமாழிகளிலும் தவிர்க்க
முடியாதெதான்றாகி விட்டது. தமிழில் தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழகம் என்ற ஒன்ேற
இப்பணியிைன, உலகளாவிய நிைலயில் தமிைழத் தாய்ெமாழியாகக் ெகாண்டு ேவற்று
நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களின் குழந்ைதகள் தமிைழக் கற்கும் ேநாக்குடன்
மழைலயர் கல்வி முதல் பட்டப் படிப்பு வைர இைணயத்தில் அளித்து வருகின்றது. இது
ேபாக ேவறு சில தளங்களிலும் இன்று தமிைழக் கற்பிக்கும் முைற நடந்து வருகின்றது.
பிற படிப்புகைளக் கற்பது ேபான்று தமிழ் ெமாழிையக் கற்பதற்ெகன்று பல தளஙகள்
இல்லாவிடினும்

இன்று

அதற்கான

முயற்சிகளும்

கல்வியானர்களால்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. ேமலும் இைணயமும் வகுப்பைறயும் இைணந்து
கல்வி கற்கும் நிைல இன்று கல்லூரி அளவுகளில் மிகுந்து காணப்பட்டு வருகின்றது.
அவ்வாறு இருக்கின்ற சூழல்களில் மாணவர்களின் மனஅழுத்தத்ைதக் குைறக்கும்
வண்ணம் ேமற்சுட்டிய விைளயாட்டு வழிக் கற்றல் தளங்கள் காணப்படுகின்றன.
Kahoot
இைணய வழிக் கல்வியில் விைளயாட்டு அடிப்பைடயில் கற்றலுக்கு, இன்று
ெபரும்பாலும் பயன்பாட்டில் உள்ள ெமன்ெபாருள் இது. பள்ளிகள் மற்றும் பிற கல்வி
நிறுவனங்களில் கல்வி ெதாழில்நுட்பமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதில்
ஆசிரியர்கள், அைனத்து பாடங்களுக்கும் வினாக்கள் தயார் ெசய்து மாணவர்கைளப்
பங்ேகற்கச் ெசய்ய முடியும்.
நார்ேவ

அறிவியல்

மற்றும்

ெதாழில்நுட்பப்

பல்கைலக்கழகத்தின்

கூட்டுத்திட்டத்தில் ேஜாஹன் பிராண்ட், ேஜமி ப்ரூக்கர் மற்றும் ேமார்டன் ெவர்சிவிக்
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ஆகிேயாரால் 2012ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த தளம். இது ெபாதுமக்களின்
பயன்பாட்டிற்கு ெசப்ட்பர் முதல் துவங்கப்பட்டது. ஆனால் இது துவக்கப்பட்ட
காலத்தில் பயன்பாட்டிற்கு இருந்தைத விட இன்ைறய ேபரிடர் ெகாரேனா ெதாற்று
காலத்தில் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பன்மடங்கு பயைனத் தருவதாய்
திகழ்கின்றது.
Kahoot, Kahoot.it மற்றும் GetKahoot.com இரு நிைலகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலாவது விைளயாட்டில் ேசரும் முைற. இரண்டாவது ஆசிரியர் வினாக்கைளத்
ெதாடங்கி மாணவர்கைள விைளயாட அைழக்கும் முைற. முதல் முைறயில் ஆசிரியர்
அனுப்பிய இைணப்பு வழி நாம் ெசன்று நமக்கான வினாக்கைள விைளயாட்டு வழிச்
ெசய்தல். இரண்டாம் முைறயில் நாம் நமக்ெகன்று ஒரு கணக்கிைன Kahootஇல்
இலவசமாகப் பதிவு ெசய்து, மாணவர்களுக்கு விைளயாட்ைட அனுப்பல்.
வினாடி வினா வடிவத்திேலேய ெபரும்பான்ைமயான ேதர்வுகள் இதில்
இடம்ெபறும். வினாடி வினா ேதர்வு ைவக்க முதன்ைமப் பக்கத்தில் உள்ள வினாடி
வினா என்பைத கிளிக் ெசய்து உள்ேள ெசல்ல ேவண்டும். அதன் முதல் கட்டத்தில்
அவர்கள் ேகட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விைடயளிக்க ேவண்டும். பின்னர் வலது பக்கம்
உள்ள பச்ைச பட்டைன அழுத்தித் ெதாடர ேவண்டும். அதைன அடுத்து நமது
வினாக்கைள அடிக்க ேவண்டும். அதனுடேன மாணவர்கள் விைடயளிக்க ேவண்டிய
கால எல்ைல ேபான்றவற்ைற எல்லாம் உள்ளீடு ெசய்து ெகாள்ளலாம். ெபாருத்தமான
விைடயைமப்பில் குைறந்தது இரண்டு முதல் நான்கு விைடகைள வழங்கலாம். இதில்
மாணவர்கள் வரியான வினாக்கைள டிக் ெசய்யும் வழிமுைற உள்ளது. இதில் நம்
வினாக்கைள எழுத்து வடிவில் அடிப்பதுடன், படம், அல்லது வீடிேயா வடிவிலும்
ேகட்கலாம்.

இவ்வடிவில்

ேகட்பது

மாணவர்களுக்கு

ேமலும்

ஆர்வத்ைதத்

தூண்டுவதாய் அைமயும். இந்த Kahoot தளம் மூலம் மாணவர்கள் விைளயாட்டு வடிவில்
தாங்கள் படித்த பாடங்களுக்குரிய வினாக்களுக்குப் பதில்கைள ேதர்வு மூலம்
புரிகின்றனர்.

மாணவர்கள்

ேதர்வு

முடித்தவுடேனேய

அவர்களுக்கான

மதிப்ெபண்களும் தரவரிைசயும் வந்து விடுகின்றது. ஆதலால் ேமலும் ஆர்வமுடன்
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இதைனச் ெசய்கின்றனர். ேமலும் இத்தளம் பல வண்ண வடிவங்களில் இருப்பதால்
மாணவர்களின் மனைதக் கூடுதலாகக் கவர்வதாய் உள்ளது.
BookWidgets. ... Photomath. ...Aurasma. ... Poll Everywhere. ... Explain Everything. ... Quizlet.
... 'Seesaw' , Socrative, Nearpod..
அைமப்பிேலேய

ேபான்ற தளங்களும் ேமற்ெசான்ன Kahoot வடிவ

ெபரும்பாலும்

காணப்படுகின்றன.

எல்லா

தளங்களுக்குேம

நமக்ெகன்று பயனர்ெசால்லும், கடவுச் ெசால்லும் அவசியமாகின்றது. ெபரும்பாலும்
ெபாருத்தமான விைட அளிக்கும் வைகயிேலேய அைமகின்றன. மாணவர்களின்
தரவரிைசைய ெவளிப்படுத்தும் முைறயிேலேய ஒவ்ெவாரு தளங்களும் தம்முள்
ேவறுபடுகின்றன. ெபரும்பாலும் மீதி ெசயல் அைமப்பு முைறகளில் ஒன்றுபட்ேட
உள்ளன. பக்க எல்ைலயினால் அைனத்ைதயும் பற்றி இங்கு விளக்கவில்ைல.
இயந்திரமயமான

இன்ைறய

உலகில்

மாணவர்கள்

கல்விையக்

கல்வி

நிைலயங்களில் கற்பதுடன் அதைன வீட்டிலும் ெதாடர்வது இன்றியைமயாததாகி
விட்டது. அதற்கு இத்தைகய தளங்கள் ெபரிதும் துைணபுரிவதாய் உள்ளது. இன்ைறய
ெகாரேனா கால கட்டத்தில் கல்லூரி பருவத் ேதர்வுகள் மூலம் வகுப்புத் ேதர்வுகள் வைர
அைனத்தும் இயங்கைல வழிேய நைடெபற்று வருகின்றது. கற்றலும் அத்தைகய
இயங்கைல வழிேயேவ நைடெபற்றுக் ெகாண்டுள்ளது. இத்தைகய முைறகள்
மாணவர்களுக்கு,
கல்விைய எளிதில் தாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்ேக ெகாண்டு ெசல்வதாய்
அைமகின்றது.புரிவதற்கு கடினமான சில பாடங்கைள இயங்கைல வழியில் காட்சி
ஊடகங்களின்

மூலம்

காட்டுவதால்

எளிதில்

புரிந்து

ெகாள்ள

வழிவகுக்கின்றது.மாணவர்கள் எங்கு இருந்தாலும் எத்தைகய சூழலிலும் பாடங்கைளக்
கற்றுக் ெகாண்டு ேதர்வு எழுத முடியும்.
மாணவர்கள் எவ்வாறு கல்வி கற்கின்றனர், அவர்களது படிப்பின் நிைல ேபான்ற
அைனத்ைதயும் ெபற்ேறாரும் உடனிருந்ேத அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது.
இவ்வாறு இத்தைகய இைணய வழி விைளயாட்டு வழிக் கல்வி மூலம்
நன்ைமகள் பல இருப்பினும் இதனால் இடர்பாடுகளும் காணப்படுகின்றன.
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இயங்கைலத்

ேதர்வுகளின்

நம்பகத்தன்ைம

சற்று

குைறவாகேவ

காணப்படுகின்றது. மாணவர்கள் வினாக்களுக்கு விைடகைளப் படித்து பார்க்காமல்
எழுதுகின்றார்களா என்பைத அறிந்து ெகாள்வது சற்று கடினம்.
ஆர்வத்தின் காரணமாக இத்தைகய கற்றல் முைறகளில் முதலில் ஈடுபாடு
காட்டுகின்றனர். பின்னர் அவர்களது கவனம் சிதறி இதைன ெவறும் சம்பிரதாயமாக
ஆன் ெசய்து விட்டு பிற ேவைலகளில் கவனம் ெசலுத்துகின்றனர்.
நீண்ட ேநரம் ெதாடர்ந்து இத்தைகய வகுப்புகளில் கவனம் ெசலுத்தும் ெபாழுது
மனம், மற்றும் உள்ளம் ேசார்வைடகின்றது.
மாணவர்களின் புரிந்து ெகாள்ளும் திறைன ஆசிரியர்களால் எளிதில் அறிந்து
ெகாள்ளும் வாய்ப்பு குைறவு.
ேநரடி பள்ளி, கல்லூரி கல்விகளுக்கு கூடுதல் வலு ேசர்க்கும் வைகயில் இத்தைகய
கற்றல் முைறகள் இருப்பது சிறப்பு. ஆனால் அவற்றிற்கு மாற்று என்ற நிைலயில்
இத்தைகய கற்றல் முைறகள் பலைனத் தருவது சற்று குைறவு என்ேற குறிப்பிடலாம்.

துைணபுரிந்த புத்தகங்கள் மற்றும் தளங்கள்
1.

https://kahoot.com/

2.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot!.

3. https://ta.wikipedia.org/wiki/இைணயவழிக்_கல்வி
4. துைரயரசன்.க, இைணயமும் இனிய தமிழும், இைச பதிப்பகம், கும்பேகாணம்.
5. மணிகண்டன்.துைர. தமிழ் கணினி இைணயப் பயன்பாடுகள், கமலினி பதிப்பகம்,
தஞ்ைச.
6. சுந்தரம்.இல. கணினி தமிழ், விகடன் பிரசுரம், ெசன்ைன.
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இயற்ைக ெமாழிச் ெசயலாக்கங்களின் தற்ேபாைதய ேபாக்குகள்
மற்றும் சவால்கள்
முைனவர்.ேமா.ெஜயகார்த்திக்

உதவி இயக்குநர் (கல்வி) தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் ேகாட்டூர், ெசன்ைன.25
மின்னஞ்சல்: jeya_karthic@yahoo.com ெசல்ேபசி: 8667859294

முன்னுைர
இயற்ைக ெமாழி ெசயலாக்கம் (Natural Language Processing) என்பது கணினி
விஞ்ஞானத்தில் அதிக ஆராய்ச்சிகைள உள்ளடக்கிய

ஒரு துைறயாகும். NLP

கணினிகள் மற்றும் மனித ெமாழிகளுக்கிைடயில் ஒரு பரஸ்பர ெதாடர்பிைன
ஏற்படுத்துகின்றது.

இயற்ைக

ெமாழி

ஆய்வு

குறியீடுகள்

மற்றும்

ெசயற்பாட்டு ெதாகுப்புகள் மற்றும் மாதிரி தரவுகள் என்பனவற்ைறத் தன்னகத்ேத
உள்ளடக்கி இருப்பதால் இயற்ைக ெமாழி ெசயலாக்கத்ைத (Natural Language Processing)
எளிதில்

நைடமுைறப்படுத்த

முடியும்.

ெபாதுவாக

இயற்ைக

ெமாழி

ெசயலாக்கத்திற்குத் (NLP) ேதைவயான முக்கிய ெசயற்பாடுகைளப் பற்றி விளக்குவதாக
இவ்வாய்வுக் கட்டுைர அைமந்துள்ளது.
குறிப்புச் ெசால் ; இயற்ைக ெமாழி ஆய்வு, இயற்ைக ெமாழி உருவாக்கம்,
இயந்திர கற்றல்.

தமிழில் இயற்ைக ெமாழி ஆய்வுக்கான முன்ேனற்பாடுகள்
இந்திய ெமாழிகள் அைனத்தும் கணிப்ெபாறி அறிவியலில் உரிய இடத்ைதப்
ெபறுவதற்காக நடுவண் அரசும் மாநில அரசும் பல்கைலக்கழகங்களும் ஆராய்ச்சி
நிறுவனங்களும்

தனியார்

நிறுவனங்களும்

பல்ேவறு

முயற்சிகளில்

ஈடுபட்டுவருகின்றன. நடுவண் அரசின் தகவல் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி (TDIL- Technology
Development of Indian Language) என்ற திட்டத்ைத உருவாக்கிச் ெசயல்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக நாடு முழுவதும் 13 பல்கைலக்கழகங்கள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து, பல ேகாடி ரூபாய் நிதி உதவி அளித்து வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பல
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இந்திய ெமாழிகளின் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கான பல்ேவறு ஆய்வுகள் நைடெபற்று
வருகின்றன.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் தமிழகத்திலும் மாநில அரசானது தமிழ்ெமாழியின்
ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்காகப் பல்ேவறு திட்டங்கைளச் ெசயல்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்
ெமன்ெபாருள் வளர்ச்சிக்கான பல திட்டங்கைள அறிவித்துச் ெசயல்படுத்தி வருகிறது.
இதனடிப்பைடயில் தமிழ் இைணய மாநாடுகள் நைடெபற்று, தமிழ் இைணயக்
கல்விக்கழகமும்

நிறுவப்பட்டது.

ெசன்ைனப்

பல்கைலக்கழகம்,

அண்ணா

பல்கைலக்கழகம், அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகம், தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம்,
பாரதியார் பல்கைலக்கழகம் முதலான பல்கைலக்கழகங்களும் தமிழ்ெமன்ெபாருள்
உருவாக்கத்திற்காக மானிய உதவிையப் ெபற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ெமாழி உருவாக்கம் (Language formulation)
ெமாழியியல் என்பது ெமாழிைய அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்வது. ஒலியனியல்
நிைல, உருபனியல் நிைல, ெபாருண்ைமயியல் நிைல ஆகியப் படிநிைல அைமப்பில்
வரும் ெமாழி அலகுகளாகப் பிரித்தாய்ந்து ெமாழியின் கட்டைமப்ைபப் புரிந்துக்
ெகாள்ளக்

கணிப்ெபாறிையப்

பயன்படுத்தலாம்.

ேமலும்,

சிறிய

ெமாழிக்

கூறுகளிலிருந்து ெபரிய ெமாழிக் கூறுகைள ஆக்கலாம். இதைன ெமாழிப் பகுப்பாய்வு
என்றும் ெமாழி ஆக்கம் என்றும் அைழக்கலாம்.
இலக்கண விதிகைள எளிைமபடுத்தி கணினிக்கு உைர ைவக்க ெமாழியியல்
ேகாட்பாடுகள் அவசியமாகின்றன. இைவ ஒரு ெசால்ைலேயா அல்லது அதன்
பகுதிையேயா கணினி அறிய பயன்படுகின்றது. கணினியுடன் ெதாடர்புெகாள்வதற்கு
துைண நிற்பது நிரல்ெமாழி. ஜாவா, ேபர்ல், சி, சி++, ைபத்தான் ேபான்ற நிரல்கைள
இயற்ைக ெமாழி ஆய்வுகளுக்கு ஆய்வாளர்கள் ேதர்வு ெசய்கிறார்கள். இவற்றின் மூலம்
உருபனியல்

பகுப்பாய்விைய

நைடமுைறப்படுத்தப்படுகிறது.

உருவாக்குவது

ேமலும்

இதன்

என்பது

எளிதாக

ெவளியீடானது

ெதாடரியல்

பகுப்பாய்வுக்கு உள்ளீடாகக் ெகாடுக்கப்படுகிறது. இது இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்புக்கு
உதவியாக அைமகின்றது.
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இயற்ைக ெமாழி ஆய்வு
கணிப்ெபாறி ஒரு ெமாழியாய்வுக் கருவி. ெசய்திகைள 1,0 என்ற எண்களால்
ஆய்வது தான் கணிப்ெபாறி. மனித மூைள 0,1 என்ற அடிப்பைட எண்கைள
ைவத்துக்ெகாண்டு

இயந்திர

ெமாழி

மூலம்

எழுத்துக்களும்,

எண்களும்

தனித்தன்ைமயான குறியீடுகளும் (Special Symbols) உருப்படுத்தம் ெசய்யப்படுகின்றன.
ெமாழியியலார் கணினிைய ெமாழியின் கடினமாக ெசயல்பாடுகைளச் ெசய்யும்
கருவியாகப் பயன்படுத்தும் காலம் வந்துவிட்டது. ெமாழியியல் சார் கணிப்ெபாறி
ஆய்ைவக் கணினி ெமாழியியல் ஆய்வு அல்லது இயற்ைக ெமாழி ஆய்வு என்பர்.
இவ்வாய்வுப் ேபச்ைசத் ெதரிந்துெகாள்ளுதல், ேபச்ைச உருவாக்குதல், உைரகைள
ேபச்சாக்குதல், ேபச்சுகைள உைர ஆக்குதல், இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்பு, விரிதரவுகைள
ஆய்தல்,

உைரகைள

ஆய்தல்,

ெமாழி

அலகுகைளப்

பகுப்பாய்வு

ெசய்தல்

என்பனவற்ைற உள்ளடக்கும். ெமாழியாய்வு ெமாழிையப் புரிந்துக் ெகாள்ளுதல்
என்பதுடன்

உைர

அல்லது

ேபச்சுச்

ெசய்திகைளப்

ெபாருள்

ெகாண்டுப்

புரிந்துக்ெகாள்ளுதல், ெமாழிெபயர்த்தல், உைரகள் அல்லது ேபச்சுச் ெசய்திகைள
உருவாக்குதல் முதலானவற்ைறயும் ஆய்வதாக அைமகின்றது.

இயற்ைக ெமாழி ஆய்வின் அணுகுமுைறகள்
இயற்ைக

ெமாழி

வைகப்படுத்தலாம்.
ெகாடுக்கப்படுகின்ற
குறியீடுகளாகப்

ெசயலாக்க

அடிப்பைடயில்

இரண்டு

பகுதிகளாக

1. இயற்ைக ெமாழி புரிதல் என்பது, இயற்ைக ெமாழியில்
உள்ளீட்ைடப்

ெபாருத்துவது,

பயனுள்ள

மற்றும்

ெமாழியின்

அைமப்புகளாக
பல்ேவறு

அல்லது

அம்சங்கைளப்

பகுப்பாய்வு ெசய்தல் என்பைதக் குறிக்கின்றது. 2. இயற்ைக ெமாழி உருவாக்கம் என்பது
இயற்ைக ெமாழியின் உள்ளீட்டு குறியீடுகளிலிருந்து ெபாருண்ைமப் ெபாதிந்த
ெசாற்ெறாடர்கைளயும்
இச்ெசயல்முைற

வாக்கியங்கைளயும்

உருவாக்கும்

ெசயல்முைறயாகும்.

உைர திட்டமிடல், வாக்கிய திட்டமிடல், உைர உணர்தல் என்ற

உட்கூறுகளில் ெசயல்படுகிறது. ேமலும், இயற்ைக ெமாழிைய புரிந்துக்ெகாள்ளுதல்
என்பது இயற்ைக ெமாழி உருவாக்கத்ைதவிட கடினமானது ஆகும்.

இயற்ைக ெமாழி ஆய்வின் படிநிைலகள்
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இயற்ைக ெமாழி ஆய்வில் ஐந்து படிநிைலகள் உள்ளன. 1. ெசால் பகுப்பாய்வு
என்பது ெசாற்கைளயும், ெசாற்களஞ்சியத்ைதயும் உள்ளடக்கிய ெமாழி ஆய்வு ெசால்
பகுப்பாய்வு

ஆகும்.

2.

ெதாடரியல்

பகுப்பாய்வு

என்பது

வாக்கியங்கைளத்

ெதாடர்களாகவும், ெசாற்களாகவும் பிரித்து அவற்றின் ெதாடரியல் மற்றும் ெசால்
வைகயிலான

பண்புகைள

அைடயாளப்படுத்தும்

நைடமுைறயாகும்.3.

ெபாருண்ைமயியல் ஆய்வானது ெமாழியில் உள்ள ெசாற்களின் ெபாருண்ைமைய
அறிவியல்

ேநாக்கில்

ெபாருண்ைமையக்
சூழ்ெபாருளியல்

ஆராய்வதாகும்.

ெகாடுப்பதும்
ஆய்வானது

4.ெசால்லாடல்

ெபறுவதுமாக
ெசாற்ெறாடரின்

நிகழும்

என்பது

ெமாழியில்

பரிமாற்றமாகும்.

ெபாருளுக்கும்,

5.

ேபசுபவரின்

ெபாருளுக்கும் இைடேய உள்ள ெதாடர்புகைள ஆராய்வது.

இயற்ைக ெமாழி ஆய்வின் ேபாக்குகள்
இயற்ைக ெமாழிைய மற்ெறாரு ெமாழிக்கு ெமாழிெபயர்ப்பு ெசய்யும் ேபாது,
சிக்கலான ெமாழி பழக்கத்திற்கு உட்படுகின்றது.
உருபனியல்

பகுப்பாய்வு,

ெபாருண்ைமயியல்

ஒலியனியல் பகுப்பாய்வு,
பகுப்பாய்வு,

பயன்வழியியல்

பகுப்பாய்வு, கருத்தாடல் பகுப்பாய்வு ஆகியைவ கணினி ெமாழியியலுக்கு அடிப்பைட
ஆய்வுகளகும்.
ஒலியனியல் பகுப்பாய்வு ஒலி அைடயாள குறிகளிடமிருந்து அல்லது ேகட்கும்
அைடயாளக்

குறிகளிடமிருந்து

ெசாற்கைளப்

பிரித்ெதடுக்கும்

ேபச்ைசத்

ெதரிந்துெகாள்ளும்.
ஒலிகள்

ெசாற்கள்

/b/+/ɔ:/ +t → bɔ:t/ ‘boat’
க் + ஆ+க்+அ+ம்

காலம்

உருபன்களிலிருந்து ெசாற்கைளப் ெபறல் ெசாற்கைள உருபன்களாகப் பகுத்தல்
என்பனவற்ைற உள்ளடக்கும்.
உருபன்கள்
சிைல+கள்

ெசாற்கள்
சிைலகள்

கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

81

ெதாடரியல் பகுப்பாய்வில் ெசாற்களின் வரிைச அைமப்பிலிருந்து வாக்கிய
அைமப்ைபப் ெபறுவது அல்லது

வாக்கியங்கைளச் ெசாற்களாகப்

பிரித்தல்

என்பனவற்ைற உள்ளடக்கும்.
ெசால்வரிைச

வாக்கிய அைமப்பு

இராமன் சீைதைய மணந்தான் என்ற ெசால் வரிைசயில்,
இராமன் + சீைத ைய+ மணந்தான்
(ெப.ெதா.) (ேவ.ெதா.) (வி.ெதா.)
(ெப.)+

(ெப.)+(ேவ.உ)+ (வி.)

ெபாருண்ைமயியல்

பகுப்பாய்வு

என்பது

வாக்கிய

அைமப்பு

ெசாற்ெபாருண்ைமயில் இருந்து வாக்கிய ெபாருண்ைமையப் ெபறலாம். எ.கா. இராமன்
சீைதைய மணந்தான் என்று பகுப்பில் இருந்து மணந்தான் இராமன், சீைத என்பைதப்
ெபறமுடியும்.
பயன்ெமாழியியல்

பகுப்பாய்வில்

வாக்கியப்ெபாருள்

மற்றும்

சூழல்

இவற்றிலிருந்து சரியானப் ெபாருைளப் ெபறமுடியும். இது ெபாது அறிைவயும் முன்னர்
வந்த கூற்றின் அறிைவயும் உள்ளடக்கும். எ.கா. அவன் சீைதைய மணந்தான் என்ற
வாக்கியத்தில் வரும் பதிலீடுப் ெபயர் (அவன்) முன்னர் வந்த வாக்கியத்தின் அறிவால்
அவன்= ராமன் என்று புரிந்து ெகாள்ளப்படும்.

முடிவுைர
ெமாழி ஆய்வில் கணினிப் ெபரிதும் பயன்பட்டு வருகின்றது.

கணினியில்

தமிைழக் ைகயாளுதல் என்பது சில சமயங்களில் சிக்கலுக்குரிய ெசயலாக உள்ளது.
அச்சிக்கைலக் கைளவதற்கு ெமாழியியல் அறிஞர்களும் கணினித் ெதாழில்நுட்ப
வல்லுநர்கள் இைணந்து ெசயல்பட்டால் இயற்ைக ெமாழி ஆய்வில் ஏற்படும்
இடர்பாடுகைளக் கைளயலாம்.

பார்ைவ நூல்கள்
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மின் கற்றல் கற்பித்தல் – வளர்ச்சி மற்றும் பயன்பாடுகள்
(e-Learning – Development and Uses)
திரு. ச. சுசீந்திரன்

முைனவர்ப் பட்ட ஆய்வாளர்,
தமிழ்ெமாழி (ம) ெமாழியியல் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், தரமணி, ெசன்ைன -600113.

ஆய்வுச்சுருக்கம்:
தற்ெபாழுது மின் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது எல்ேலாரின் கவனத்ைதயும் ஈர்த்துள்ளது. சமீப காலமாக, கற்றல்
கற்பித்தலுக்கு என இைணயத்ைதப் பயன்படுத்துவர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்து ெகாண்ேட வருகிறது. இைணய
வழியில் ெமாழி, கணிதம், ெபாருளாதாரம், வானியல், அறிவியல், கணினி அறிவியல், கைல, பண்பாடு, நாகரிகம்,
கலாச்சாரம் ேபான்றவற்ைறக் கற்க ஏதுவாகவுள்ள தளங்கள் பற்றியும், இவ்வைகயில் கற்பதன் மூலம் ஏற்படும்
நன்ைமகள் மற்றும் குைறபாடுகள் பற்றியும் இந்தக் கட்டுைர விரிவாக முயல்கின்றது. ேமலும், இைணய வழிப்
பயிற்றுவிப்பிற்கான தரவுகைள எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கற்றல் கற்பித்தல் நிகழ்கின்றது என்பதன் சுருக்கத்ைதயும்
இந்த ஆய்வுக் கட்டுைர வாயிலாக அறியலாம்.
இைணயத் தளம் மூலம் கற்கும் கல்வியால் ஏற்படும் நன்ைமகளான காலவிரயம் தவிர்த்தல், கற்றல்
ெதாடர்பான தரவுகளின் சிறந்த விரிவான விளக்கங்கள், அச்சு நூல்கள் மற்றும் பல்லூடக வசதிகைளக் ெகாண்ட
நூல்கள் ெதாடர்பான விளக்கங்கள், மின்னூலகப் பயன்பாடுகள், மற்றும் அவற்றிலுள்ள, அகாரதிகள், நிகண்டுகள்,
கைலச்ெசாற்கள் ேபான்றவற்ைற எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கற்றல் திறைன ேமம்படுத்த முடியும் என்பைதப் பற்றி
ஆராய்ந்து அறிவேத இவ்வாய்வுக் கட்டுைரயின் ேநாக்கமாகும்.

மின் கற்றல் கற்பித்தல் (e-learning) :
மின் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது மின்னணு வளங்களின் மூலம்
முைறப்படுத்தப்பட்ட கற்பித்தைல அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட ஒரு கற்றல்
கற்பித்தல் முைறயாகும். இைணய வசதியுடன் கூடிய கணினி அல்லது
ைகயடக்க கருவிகள் வாயிலாக வகுப்பைறகளுக்கு ெவளிேயயும் கற்றல்
கற்பித்தல் பணி இதன் மூலம் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றது. மின் கற்றல்
கற்பித்தலுக்காகத்

ெதாழில்நுட்பங்கைளப்

பயன்படுத்தும்

பள்ளிகள்

கற்றலுக்கான பாரம்பரிய அணுகுமுைறயிலிருந்து ஒரு படி ேமேல உள்ளதாக
கருதப்பட்டு வருகின்றன.
ஒேர விதமான கல்விையப் பல்ேவறுச் சூழல் சார்ந்த மாணவர்களும்
தங்கள் வசதிக்குேகற்ப மின் கற்றல் கற்பித்தல் வாயிலாகக் கற்க முடியும்.
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விைரவான கற்றல், குைறவான மனிதவளம், ெதாழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி
ேபான்ற காரணங்களால் இக்கல்வி முைறையத் தற்ெபாழுது பலரும் ஏற்று
வருகின்றனர். மின் கற்றல் கற்பித்தல் மூலம் பாட ெபாருண்ைமகள் யாவும்
புத்தங்களுக்கு மாறாக வன்தகடு (DVD) அல்லது ெபன்-டிைரவ்களில் (Pen Drive)
குறிப்பு ஏற்றப்படுகிறது. இதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
ேமலும், இைணயம் வழியாக எங்கும், எந்த ேநரத்திலும் மாணவர்கள்
தங்கள் அறிைவப் ெபறேவா அல்லது பகிரேவா முடிகின்றது. குறிப்பாக
உலெகங்கிலும் உள்ள மாணவர்கள் தங்களுக்கான அறிவுத் ேதடைல பன்
மடங்கு அதிகரிக்கவும் இவ்வழிக் கற்றல் உதவுகின்றது.
முக்கிய வார்த்ைதகள் (Keywords) :
மின் கற்றல் கற்பித்தல்; மின் கற்றல் கற்பித்தல் வைககள்; மின் கற்றல்
கற்பித்தலுக்கான சில இைணய தளங்கள், இைணய அடிப்பைடயிலான கற்றல்
கற்பித்தலின் நன்ைமகள்; இைணய அடிப்பைடயிலான கற்றல் கற்பித்தலின்
குைறபாடுகள்.
மின் கற்றல் கற்பித்தல் வைககள் (Types of e-learning ) ;
மின் கற்றல் கற்பித்தைல இரண்டு வைகயாக பிரிக்கலாம். அைவ
வகுப்பைற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தல் (synchronous e-learning)
வகுப்பைறயற்ற முைற (மைறமுக) மின் கற்றல் கற்பித்தல் (asynchronous elearning)

வகுப்பைற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தல் (synchronous e-learning) :
வகுப்பைற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது கற்ேபாரும்
கற்பிப்ேபாரும் ஒேர சமயத்தில் இைணயம் வழியாகக் கலந்துைரயாடலுடன்
ேமற்ெகாள்ளப்படும் கற்றல் கற்பித்தலாகும். இம்முைறயில், மாணவர்கள்
கற்றல் கற்பித்தலின் ேபாது தங்கள் கருத்துக்கைளப் பகிர்ந்து ெகாள்ளலாம்
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

85

மற்றும் ஒருவருக்ெகாருவர் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம், ேமலும், அவர்களுக்கு
எழும் ஐயங்களுக்கு உடனுக்குடன் விரிவான தீர்வுகைளயும் ெபற முடியும்.
இக்கற்றல் கற்பித்தல் முைற ெதாழில்நுட்ப மற்றும் இைணய வளர்ச்சியால்
பல முன்ேனற்றம் அைடந்து வருகின்றது.
வகுப்பைற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தைல இைணய வகுப்பைற (Virtual
Classroom), ஒலி மற்றும் ஒளி மாநாடு (Audio and Video Conferencing), உைரயாடுதல்
(Chat), இைணயரங்கம் (Webinars), உடனடி ெசய்தி பரிமாற்றம் (Messaging instantly)

ேபான்றவற்ைறகள் மூலம் ேமற்ெகாள்ள இயலும்.
வகுப்பைறயற்ற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தல் (asynchronous e-learning) ;
வகுப்பைறயற்ற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது கற்ேபாரும்
கற்பிப்ேபாரும்

இைணயம்

வழியாக

ெவவ்ேவறு

காலங்களில்

ேமற்ெகாள்ளப்படும் கற்றல் கற்பித்தலாகும். இதில் மாணவர்கள் தானகவும்
மற்றும் ேநரடியாகவும் கற்க இயலும். இம்முைறயில் மாணவர்கள் அவர்களின்
வசதிேகற்ப எந்த ேநரத்திலும் தங்களுக்கான பாட ெபாருண்ைமகைளப்
பதிவிறக்கம் ெசய்து ெகாண்டு ஆசிரியர்களுடனும் மாணவர்களுடனும்
கலந்துைரயாடிக் ெகாள்வர். உண்ைமயில், மாணவர்கள் இைணய வழி பாடத்
திட்டங்கைள இம்முைறயான

கற்றல் கற்பித்தல் மூலம் கற்கும் ேபாது

தங்களது அன்றாட ேவைலகளிலும் எவ்வித இடர்பாடுகள் ஏற்படாதால்
இதைன ெபரிதும் விரும்புகின்றனர்.
வகுப்பைறயற்ற முைற மின் கற்றல் கற்பித்தைலத் தானாகக் கற்கும்

வைகயில் வடிவைமக்கப்பட்ட இைணய வழி பாட ெபாருண்ைமகள் (Self-paced
online courses), குழு கலந்துைரயாடல் (Group Discussion), மின் புத்தகங்கள் (e-books),

மின் அஞ்சல்கள் (e-mails), ேபான்றவற்ைறகள் மூலம் ேமற்ெகாள்ள இயலும்.
மின் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான சில இைணய தளங்கள்
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(Few e-learning websites) :
வளர்ந்து வரும் காலச் சூழலுக்கு ஏற்ப ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் மின்
கற்றல் கற்பித்தல் என்பது மிகவும் எளிைமயான ஒன்றாகிவிட்டது. அதனால்
இவ்வைக பாட ெபாருண்ைமகைள வழங்குவதற்கு என பல இைணய
தளங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில இைணய தளங்கைளப் பற்றியும்
இவ்வாய்வுக் கட்டுைரயில் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
கான் கல்விக்கழகம் (Khan academy) :
கான் கல்விக்கழகம் என்பது 2008-ஆம் ஆண்டு திரு. சல்மான் கான்
என்பவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது ஒரு இலாப ேநாக்கமற்ற கல்வி
முைறைய உலகிற்கு அறிமுகம் ெசய்து, அைனவருக்கும் ெபாதுவான மற்றும்
தரமான கல்வி முைறைய வழங்கி வருகின்றது. இந்நிறுவனம், ஆரம்ப பாடம்
முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வைர உள்ள கணிதம், அறிவியல், கைலப்புலம்
மற்றும் வரலாறு ஆகிய பாட ெபாருண்ைமகளுக்குப், பல ஆயிரத்திற்கும்
ேமற்பட்ட காெணாலிகைள உருவாக்கி வருகிறது. எல்லா காெணாலிகளும்
ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அக்காெணாலிகள் பல
ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்ப்பு ெசய்யப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ் இைணயக்
கல்விக்கழகம்

கான்

கல்விக்கழகக்

காெணாலிகைளத்

தமிழில்

ெமாழிெபயர்த்து வருகிறது.
யுடிமி (Udemy) :
யுடிமி (you-de-mee) you + academy என்பதின் ஒட்டுச் ெசால்லாகும்.
இந்நிறுவனம், வணிகம், ெதாழில் முைனேவார், கல்வி, கைல, சுகாதாரம்,
உடற்பயிற்சி, ெமாழி, இைச

மற்றும்

ெதாழில்நுட்பம்

ஆகிய

பாட

ெபாருண்ைமகள் இந்நிறுவனத்தால் வடிவைமக்கப்பட்ட கருவிகள் மூலம்
பல

பயிற்றுவிப்பாளர்கைளக்

ெகாண்டு

பாட

ெபாருண்ைமகைளக்

காெணாலிகளாகப் பதிேவற்றம் ெசய்து மாணவர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது.
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பயிற்றுவிப்பாளர்கைளப் ெபாருத்து இது இலவசமாகவும் மற்றும் கட்டணச்
ேசைவயாகவும் வழங்கி வருகிறது
இப்பாடப் ெபாருண்ைமகள் மூலம் பல ஊழியர்கள் தங்களின் பணித்
ேதைவக்கான திறைமைய ேமம்படுத்தி ெகாள்கின்றனர்.
ேகார்ஸ்ரா (Coursera)
ேகார்ஸ்ரா 2012-இல்

ஸ்டான்ேபார்ட்

பல்கைலக்கழக

கணினிப்

ேபராசிரியர்கள் ஆண்ட்ரூ என்ஜி (Andrew Ng) மற்றும் டாப்ேன ெகால்லர் (Daphne
Koller)

ஆகிேயார்களால்

நிறுவப்பட்டது.

இந்நிறுவனம்

பல

பாட

ெபாருண்ைமகளில் சான்றிதழ், பட்டயம் மற்றும் பட்டப் படிப்புகைள
வழங்கி வருகிறது. இப்பாட ெபாருண்ைமகள் வினாடி வினாக்கள் (Quizzes),
பயிற்சிகள் மற்றும் ேதர்வுகள் (Exercises and exams ) ெகாண்டைவ ஆகும்.
டபியு3 பள்ளிகள் (W3 Schools) ;
டபியு3 பள்ளிகள் முதலில் ேநார்ேவ ெமன்ெபாருள் ேமம்பாடு மற்றும்
ஆேலாசைன நிறுவனமான ெரஃப்ஸ்ெனஸ் ேடட்டாவால் (Refsnes Data) 1998இல் உருவாக்கப்பட்டது. இது வைல ெதாழில்நுட்பங்கைளக் கற்க வழி வைக
ெசய்யும் ஒரு கல்வி வைலத்தளமாகும். இதில் இைணயப் பக்கங்கைள
உருவாக்குவதற்கும் சரிபார்ப்பதற்கும் பயன்படுத்தும் நிரல் ெமாழிகைள
வழங்குகிறது. இதிலுள்ள பயிற்சிகள் அடிப்பைடயிலிருந்து ெதாடங்கி
ெதாழில்முைற குறிப்புகள் வைர எல்ேலாருக்கும் பயன்படும் வைகயில்
வழங்கப்படுகிறது.
இந்தத் தளம் அதன் ெபயைர உலகளாவிய வைலயில் (world wide web W3)
இருந்து ெபற்றது. ஆனால் இவ்வைலதளம் உலகளாவிய வைல ேசர்த்தியம்
(world wide web consortium W3C) உடன் இைணக்கப்படவில்ைல.
ஓபன் கல்சர் (Open Culture) :
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ஓபன் கல்சர் 2006-இல் ெதாடங்கப்பட்டது. இது கலாச்சார மற்றும் கல்வி
ெபாருண்ைமகளில் உலகளவில் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்க விரும்புேவாைர
ஒருங்கிைணக்கிறது. இதில் அதிக அளவில் உள்ள ஒலி ஒளிகைள வைல 2.0
மூலம் இலவசமாக வழங்கி வருகிறது.
இதில் சிறந்த பல்கைலக்கழகங்களின் இைணய வழி பாடத் திட்டங்கள்,
சிறந்த திைரப்படங்கள், ஒலி நூல்கள் (பதிவிறக்கங்களுடன்), மின் நூல்கள்,
குழந்ைதகளுக்கான கல்வி வளங்கள், சிறந்த பல்கைலக்கழகங்களிலிருந்து
Massive

Open

Online

Course

(MOOC)

(சான்றிதழ்களுடன்) ேபான்றவற்ைற

இலவசமாக வழங்குகிறது.
ஓபன் ேயல் பாடத் திட்டங்கள் (Open Yale Courses) :
ஓபன் ேயல் பாடத் திட்டங்கள் டிசம்பர்
பல்கைலக்கழகத்தின்
அளவிலான

அறிமுக

பல்ேவறு

துைறகளில்

படிப்புகளின்

முழு

2007-இல்

ேயல்

கற்பிக்கப்படும்

பரந்த

ஒளிகள்

மற்றும்

பாடப்

ெபாருட்கைளப் இைணயத்தில் பைடப்பாக்கப் ெபாதுமக்கள் (Creative Commons)
அடிப்பைடயில் பகிர்ந்து ெகாள்ளும் திட்டமாகும். இதிலுள்ள பாடங்கைள
இலவசமாக காணலாம், பதிவு ெசய்ய ேதைவயில்ைல.
ஒவ்ெவாரு

பாடத்திட்டத்திற்கான

பாடங்களின்

முழு

வகுப்பு

விரிவுைரகள் ஒலி ஒளிக் காட்சியாகவும், ஒலி நூலாகவும் கிைடக்கின்றன.
அதைன பதிவிறக்கமும் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அகாடமிக் எர்த் (Academic Earth) :
அைனவருக்கும் உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்விைய வழங்குவதன்
ேநாக்கத்துடன் 2008-ஆம் ஆண்டு ரிச்சர்ட் லுட்ேலா (Richard Ludlow), கிறிஸ் ப்ரூனர்
(Chris Bruner) மற்றும் லியாம் பிசாேனா (Liam Pisano) ஆகிேயாரால் அகாடமிக் எர்த்

ெதாடங்கப்பட்டது. உலகின் சிறந்த பல்கைலக்கழகங்களால் வழங்கப்படும்
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இலவச இைணய வழி பாடத்திட்டங்களின் இைணயற்ற ெதாகுப்ைப
உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ெதாடர்ந்து ெசயல்பட்டு வருகின்றனர்.
வானியல், உயிரியல், ேவதியியல், கணினி அறிவியல், ெபாருளாதாரம்,
ெபாறியியல், ஆங்கிலம், ெதாழில் முைனேவார், வரலாறு, கைல மற்றும்
வடிவைமப்பு, வைரயிலான 50 முதன்ைம பாடப்பிரிவுகைள உள்ளடக்கிய
காெணாலிகளின் பாடங்கள் இங்கு இடம்ெபற்றுள்ளது.
வகுப்பு (vagupu) :
சிபிஎஸ்இ (Central Board of Secondary Education), ஐசிஎஸ்இ (Indian Certificate of
Secondary Education), ஐஜிசிஎஸ்இ (International General Certificate of Secondary Education),

ேபான்ற பள்ளி ேதர்வுகளுக்கும் மற்றும் ேஜ.இ.இ (Joint Entrance Examination), நீட்
(The National Eligibility cum Entrance Test), எஸ்.ஏ.டி (Scholastic Assessment Test), ஏசிடி
(American College Testing) ேபான்ற ேபாட்டித் ேதர்வுகளுக்கும் ேதைவயான சிறந்த

பாடத்திட்டங்கள், மாதிரி தாள்கள், முந்ைதய ஆண்டு வினாத் தாள்கள்
ேபான்றவற்ைற மாணவர்களுக்கு வகுப்பு இைணய வழியில் வழங்குகிறது.
யூடியுப் மின் கற்றல் கற்பித்தல் (YouTube | E LEARNING) :
யூடியுப் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது கூகுள் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் யூடியுப்
இைணய அைலவரிைசயாகும். இதில் கல்வி மற்றும் டிஐஒய் (Do It Yourself), என்ற
முைறயில் கல்வி காெணாலிகைள வழங்குகிறது. புதிய பணித் திறன்கைளக்
ேமம்படுத்த விரும்புேவாருக்கும், ெபாழுதுேபாக்கு அம்சத்திற்குகாகவும் இதில் பல
காெணாலிகள் இடம் ெபற்றுள்ளது.

ஆக்ஸ்ேபார்டு இைணய வழியில் ஆங்கிலம் (Oxford Online English) :
ஆக்ஸ்ேபார்டு இைணய வழியில் ஆங்கில இைணய தளம் மூலம் கற்ற
ஒருவர் ஆங்கில எழுத்துகைள ெதளிவாகவும் துல்லியமாகவும் எழுத
கற்றுக்ெகாள்ள முடியும், சரளமாக ஆங்கிலம் ேபசும் திறைனயும் அதில்
நம்பிக்ைகையயும் ேமம்படுத்த இது ெபரிதும் உதவுகிறது, வணிக ரீதியாக
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ஆங்கிலத்ைதப் பயன்படுத்த கற்றுக்ெகாள்ளவும், ேமலும் ஐஇஎல்டிஎஸ்
(International

English

Language

Testing

System)

ேதர்வுக்காகத் தயார்படுத்திக்

ெகாள்ளவும் உதவுகிறது.
மின் கற்றல் கற்பித்தலின் நன்ைமகள் (Advantages of e-learning) :
மின் கற்றல் கற்பித்தலின் நன்ைமகள் பல உள்ளன. மின் கற்றல்
கற்பித்தலின் மூலம் உலெகங்கிலும் உள்ள மாணவர்கள் தாங்கள் கற்க
விரும்பும்

பாட

ெபாருண்ைமகைள

எளிதாக

தாங்கள்

இருக்கும்

இடத்திேலயிருந்து கற்க இயலும். இதன் மூலம் ஓர் ஆசிரியர் உலகில்
எங்கிருந்தாலும் தம் மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க முடியும். ேமலும் இைணய
ஆதாரங்கைளக்

ெகாண்டு

மாணவர்கள்

தமக்குத்

ேதைவயான

பாட

ெபாருட்கைளப் ெபற இயலும். இதனால் மாணவர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்கைள
முழுைமயாகச் சாராமல் தாமாகேவ கற்க முடியும். ேமலும், பணிக்குச்
ெசல்லும் மாணவர்கள் பகுதி ேநரமாகவும் அல்லது முழுேநரமாகவும்
கற்றைல ேமற்ெகாள்ள முடியும். இதனால் மாணவர்களின் ேநரம் மற்றும்
பயணச் ெசலவு குைறக்கிறது. அவர்களின் தனித்துவமான கற்றலும் இங்கு
ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல், தகவல் ெதாழில்நுட்ப வளங்கைளப் பயன்படுத்திக்
கணினி மூலம் பல்ேவறு வழிகளில் பாடப் ெபாருட்கள் உருவாக்கிக் கற்பிக்க முடியும்.
பல்லூடக வசதிகைளப் பயன்படுத்தி, பாட நூல்களில் ஒலி, படங்கள் மற்றும்
காெணாளிகைளச்

ேசர்த்து

அளிப்பதால்

மாணவர்கள்

பாடங்கைள

ஆர்வமாக

கற்கின்றனர். இது மாணவர்களின் கால விரயத்ைதத் தவிர்க்கிறது. ேமலும் மாணவர்கள்
பல மின்னணுத் தரவுகள் மூலம் இலக்கணச் சரிபார்ப்பு, அகராதிகள் ஆகியவற்ைறப்
பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பும் கிைடக்கிறது. மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட
ேநரத்தில், வகுப்பில் மட்டும் கற்க முடியும் என்ற வைரயைரயில்லாமல் எந்ேநரத்திலும்
கற்கலாம். இதில் மாணவர்களின் கல்வி ெதாடர்பான ெசயல்பாடுகளான படித்தல்,
ேதர்வு, மதிப்ெபண்கள், அைனத்து ெசயல்பாடுகைளயும் கண்காணிக்கவும் முடியும்.
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

91

கூச்சசுபாவம் உள்ள மாணவர்களும் தங்களின் ஐயப்பாடுகைள ஒரு கலந்துைரயாடல்
மன்றத்தின் (forum for discussion) மூலம் நிவர்த்தி ெசய்து ெகாள்ளவும், காெணாளி
வாயிலாக ஒருங்கிைணக்கின்ற வாய்ப்ைபயும் இைணயம் வழங்குகிறது.
தற்ேபாது, இைணய வளப் பயன்பாடுகளான Skype, WebEx, Yahoo messenger, Hangout
ேபான்ற ெமன்ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு கற்றல் கற்பித்தலின் ெசயல்பாடுகள்
நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மின் கற்றல் கற்பித்தலின் பயன்பாடுகள் (Uses of e-learning ) :
மின் கற்பித்தலில் பல இைணய வளங்கள் உள்ளன. இதில் உலகு தழுவி வாழும்
தமிழ் மக்களின் பண்பாட்டுத் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்வதற்காகத் தமிழக அரசு
சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் ’தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம்’ ஆகும்.
இதன் மூலம் தமிழ்ெமாழி, இலக்கியம், பண்பாடு பற்றிய கல்விச் சாதனங்கைள
உருவாக்கி இைணயம் வழியாக அளித்து வருகிறது. இைணய அடிப்பைடயிலான
கற்றலின் அடிப்பைடயில் இந்நிறுவனத்தில் சான்றிதழ், ேமற்சான்றிதழ் மற்றும்
இளநிைலத் தமிழியல் பட்டக் கல்விக்கான பாடங்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
ேமலும்

மின்னூலத்தில்

நூல்கள்,

அகராதிகள்,

சுவடிக்காட்சியகங்கள், பண்பாட்டுக் காட்சியகங்கள்

நிகண்டுகள்,

கைலச்ெசாற்கள்,

கணினித் தமிழ் ெதாடர்பாக

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வு விவரங்கள் மற்றும் ெமன்ெபாருள் கருவிகளின் விவரங்கள்
ேபான்றைவ இடம் ெபற்றுள்ளன.
இதில் தமிழ் ெமாழிைய அைனத்து தரப்பினரும் கற்க ஏதுவாக இனிைமயாகவும்,
எளிைமயாகவும், பல்லூடக வசதிகைளக் ெகாண்டும் பாடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது,
பாடங்கைளப் படிக்கும் மாணவர்களின் வசதிக்ேகற்ப மின்னூலகத்தின் மூலம் பல
அரிய நூல்கைளப் பார்ைவ நூல்களாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மாணவர்கள்
தனக்கு

ஏற்படும்

ஐயங்களுக்கு

உடனுக்குடன்

விளக்கங்கள்

ெபறுவதற்கான

வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது.
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இம்முைற, கற்றலின் பயனாக மாணவர்கள் ஒரு ெசால்லுக்கான விளக்கத்திைனப்
பல அகராதிகளிலிருந்து ேதடி ெபாருள் அறிந்து ெகாள்ளமுடிகிறது. ேமலும், ஒரு
ெசால்லுக்கான சரியான உச்சரிப்ைபயும் அறிந்து ெகாள்வதற்கு ஏதுவாக உச்சரிப்புடன்
கூடிய மின் அகராதிையப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இைணய அடிப்பைடயிலான
இரண்டாம் ெமாழி கற்கும் மாணவர்கள் ெமாழிைய விரும்பி கற்கும் சூழைல
ஏற்படுத்தித் தருகிறது.
ேமலும், தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகத்தின் இைணய தளத்தில் பண்பாடு, கைல
மற்றும் இலக்கியம் ெதாடர்பான நிகழ்வுகைள ஒலி-ஒளி காட்சிகளாகவும் வண்ணப்
படங்களாகவும் வழங்குகிறது. இதனால் மாணவர்கள் தம் ெமாழிக்கான பண்பாடு,
கைல மற்றும் இலக்கியத்திைன இரசித்தும், விரும்பியும் கற்க முயற்சி ெசய்வார்கள்
என்பதில் எள் அளவும் சந்ேதகமில்ைல.

ேமலும், தற்ெபாழுது பல நாளிதழ்கள், வார இதழ்கள், மாத இதழ்கள்,
ேபான்ற ெபரும்பான்ைமயான இதழ்கள் தங்களின் இதழ்கைள இைணயம்
வழியாக வழங்கி வருகிறது.
உதராணமாக
http://www.dailythanthi.com/
http://tamil.thehindu.com/
http://www.dinamani.com/
http://www.dinamalar.com/
https://tamil.oneindia.com/

இது ேபான்ற இைணய வளங்கைளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்

மாணவர்கள் தங்களின் ெமாழி அறிைவ ேமலும் வளர்த்துக் ெகாள்ள ெபரும்
உதவி புரிகிறது.
மின் கற்றல் கற்பித்தலின் குைறபாடுகள்
(Disadvantages of e-learning ) :
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மின் கற்றல் கற்பித்தலின் சில குைறபாடுகள் உள்ளன. இம்முைறயில்
தத்துவ ேகாட்பாடு அடிப்பைடயில் மட்டுேம அறிைவப் ெபற முடிகிறது,
ேமலும்

கற்றுக்ெகாண்டைதப்

வித்தியாசமான

விைளவுகளின்

ெசயல்படுத்தும்ேபாது
விளங்கங்கைளப்

ஏற்படும்

ெபற

சற்று

இயலாமல்

இருக்கலாம். ேநருக்கு ேநர் கற்றல் அனுபவம் சிலருக்கு முக்கியமானதாக
இருக்கலாம். ஆனால் அது இங்குக் கிைடக்க வாய்ப்பு இல்ைல.
ேமலும்,

மின்

கற்றல்

கற்பித்தலின்

ேபாது

சில

ேநரங்களில்

பாதுகாப்பற்ற இைணய தளங்கைளக் காண ேநரிடலாம். அது மாணவர்களின்
நலைனப் பாதிக்கும். இைணய அடிப்பைடயிலான கற்றல் கற்பித்தலுக்குக்
கணினி ெதாடர்பான ெதாழில்நுட்ப அறிேவா அல்லது தகவல் ெதாழில்நுட்ப
வல்லுநரின் உதவிேயா ேதைவப்படுகிறது. மாணவர்களின் உளவியல் அல்லது
கல்வித் ெதாடர்பான பிரச்சைனகைளக் இக்கற்றலால் தீர்க்க முடியாது.
இம்முைறயிலான கற்றலில் மாணவர்களுக்குச் ேசார்வும் ஏற்படுகிறது.
ேமலும், மாணவர்களின் சுய முயற்சிகைளக் கணிப்ெபாறியால் பாராட்ட
இயலாது.

இக்கல்வியானது

வகுப்பைறயில்

ஆசிரியர்-மாணவர்

ெதாடர்ைபயும் பாதிக்கிறது.
முடிவுைர
தற்ேபாைதய ெபருந் ெதாற்று ேநாய் காலங்களில் உலேகங்கும்
அைனத்து வைகயான கற்றல் கற்பித்தல் பணிகள் மின் கற்றல் கற்பித்தல்
வாயிலாகேவ வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனேவ இவ்வைகயான கற்றல்
கற்பித்தல் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் பலவிதமான நன்ைமகளின் காரணமாக
இது ஒரு சிறப்பான தளமாக மாறி வருகிறது என்பதில் எவ்வித ஐயமும்
இல்ைல.

இன்ைறய

காலங்களில்
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ஒன்ேறாெடான்று ேசர்ந்து மாணவர்களின் அறிைவ ெபரும் அளவில் உயர்த்தி
வருகிறது என்பது ஒரு மாற்ற முடியாத சான்றாகும்.
பார்ைவ நூல்கள் (References) :
1. Muhammad Ammar Saleem & Iqra Rasheed, (2014), “Use of E-learning and its Effect on
students”, Vol.26, New Media and Mass Communication Journal www.iiste.org,
2. Chiu. C.M & T.G. Wang. E. (2008), “Understanding web-based learning continuance
intention: The role of subjective task value”. 48, 194-201.
3. M. Samir Abou El-Seoud & et.al (2014), E-Learning and Students’ Motivation: A Research
Study on the Effect of E-Learning on Higher Education International Journal of Emerging
Technologies in Learning (iJET) Vol. 9(4):20-26
4. Zuleika Firdosh Homavazir (2015), “Impact of E-learning on student learning and
employability – A study in India”
5. Partha Pratim Ray (2010), Web Based E-Learning In India: The Cumulative Views Of
Different Aspects, Indian Journal of Computer Science and Engineering Vol. 1 No. 4 340352
6. https://en.wikipedia.org/ , Retrieved on 17.08.2020
7. About | Khan Academy, Khan Academy Retrieved on 17.08.2020
8. https://www.udemy.com/ , Retrieved on 17.08.2020
9. https://www.coursera.org/, Retrieved on 17.08.2020
10. https://www.w3schools.com/, Retrieved on 17.08.2020
11. http://www.openculture.com/, Retrieved on 17.08.2020
12. https://oyc.yale.edu/, Retrieved on 17.08.2020
13. https://www.academicearth.org/, Retrieved on 17.08.2020
14. https://vagupu.com/, Retrieved on 17.08.2020
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15. https://blog.vagupu.com/, Retrieved on 17.08.2020
16. https://www.youtube.com/, Retrieved on 17.08.2020
17. https://www.oxfordonlineenglish.com/, Retrieved on 17.08.2020
18. http://www.tamilvu.org/, Retrieved on 17.08.2020
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கூகுள் சர்ச் கன்ேசாலும் அதன் பயன்பாடும்
(Google Search Console and it's uses)
ஆர்லின் ராஜ் அ / Aarlin Raj A

மாணவர்,ஶ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அைலேபசி:7539938939

ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract):

நமது தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் இன்ைறய காலகட்டத்தில்

தமிழில்

நாம்

உருவாக்கிய

வைலத்தளங்கைள

/

வைலப்பூக்கைள எவ்வாறு கூகுளின் ேதடு ெபாறியில் ெகாண்டு
ேசர்ப்பது? என்கிற புரிதல் மிகவும் குைறவாகேவ உள்ளது.
அைனத்துத் தமிழ் மக்களும் எளிதில் கூகுள் சர்ச் கன்ேசாலின்
முழு அறிைவயும் ெபற்று அவர்களது எழுத்துக்கைள உலகறியச்
ெசய்ய வழிவைக ெசய்யேவண்டும். இதைனப் பற்றி பல்ேவறு
குறிப்புகள் இைணயத்தில் கிைடக்கப்ெபற்றாலும் அவற்றுள்
இருக்கும் உண்ைமத் தகவைலப்ெபற தமிழ்ச் சமூகம் ெபரிதும் ேபாராட ேவண்டி உள்ளது. ஆைகயால், அதைன
எவ்வாறு பயன்படுத்தி கூகுளின் ேதடு ெபாறியில் வைலப்பூக்கைளக் ெகாண்டுச் ேசர்ப்பது என்பைத இந்தக் கட்டுைர
ேபசுகிறது.

தற்காலப் புரிதல்:
இன்ைறய

ெதாழில்நுட்பக் காலக்கட்டத்தில் இைணயதளங்கைள

உருவாக்கினால் அதற்கு மிக ெசலவாகும். ஆனால் கூகுேளா நமக்கு இலவசமாக
இைணயதளங்கைளப்
பூக்கைள (Blogspot)

ேபான்ற

வைலப்

அளிக்கிறது. அத்தைகய

வைலப்பூக்கைள உருவாக்கினால் ேபாதுமானது.
அதுேவ

கூகுள்

ேதடு

ெபாறியில்

காண்பிக்கப்பட்டு விடும் என்னும் கருத்து தமிழ்
வைலப்பதிவர்களிடம்

ெபரிதும்

வருகிறது.
கூகுள் சர்ச் கன்ேசால் அறிமுகம் :
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வலம்

எந்த ஒரு வைலப்பூவாக இருந்தாலும்
அதைனக் கூகுள் சர்ச் கன்ேசாேலாடு இைணத்தால் மட்டுேம கூகுள் ேதடுெபாறியில்
காண்பிக்கப்படும். இைணக்காமல் வைலப்பூ ேதடப்பட்டால் அது கண்பிக்காது. இந்த
ஒரு ேசைவையக் கூகுள் இலவசமாகேவ தருகின்றது. இைத நமது வைலப்பூேவாடு
இைணப்பதால் நமது வைலப்பூைவ இந்த உலகில் எவர் எந்த மூைலயிலிருந்து
ேதடினாலும் அவர்களுக்குக் கூகுள் ேதடுெபாறியில் கிைடக்கும்.
வைலப்பூைவக் கூகுள் சர்ச் கன்ேசாேலாடு இைணப்பது எப்படி ?
இதற்குமுன் உங்கள்

மின்னஞ்சல் முகவரி நீங்கள் உங்கள் வைலப்பூைவ

உருவாக்கிய முகவரியா? என்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.
வைலப்பூைவக் கூகுள் சர்ச் கன்ேசாேலாடு இைணப்பதற்கு நாம் கூகுள் சர்ச்
கன்ேசாலில் ஒரு கணக்ைக உருவாக்குதல் அவசியமானது. அைத எளிைமயாக எவ்வாறு
உருவாக்குவது என்பைத காண்ேபாம். இங்கு குறிக்கப் ெபற்று இருப்பது ேபான்று
படிப்படியாக

ெசய்தால்

எளிதில்

வைலப்பூைவ

கூகுள்

சர்ச்

கன்ேசாேலாடு

இைணத்துவிடலாம். 1.கணக்கு உருவாக்கம்:
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முதலில் Google search console என்னும் வார்த்ைதையக் கூகுள் ேதடுெபாறியில்
ேதடவும். பக்கத்தில் வரும் கூகுள் சர்ச் கன்ேசாலின் முதல் இைணயதளத்தில் உள்
நுைழயவும். உள்நுைழந்து Start now ெபாத்தாைன அழுத்தவும். பின் படங்களில்
காண்பபிக்கபடுவது ேபால் Url Prefix ஐ அழுத்தவும். பின் தங்களது வைலப்பூவின் முழு
சுட்டிைய (https:// யிலிருந்து) கீேழ ெகாடுக்கப்ெபற்று இருக்கும் இடத்தில் உள்ளிடவும்.
பின் Continue ஐ அழுத்தவும்.
பின் திைரயில் காண்பிக்கப்படும் Go to property ஐ அழுத்தவும்.
இது கூகுள் சர்ச் கன்ேசால் கணக்ைக உருவாக்கும் முதல் படி. 2.உரிைமயாளர்
சரிபார்ப்பு (Ownership Verification):
பின் முதன்ைம பட்டியலுக்கு (Main Menu : இடதுபுறம் ேமலுள்ள மூன்று
ேகாடுகள்) ெசல்லவும். அந்தப் பட்டியலில் கீழ்
இருக்கும் அைமப்புகளுக்கு (Settings) ெசல்லவும்.
அங்கு உள்ள You're a Verified Owner என்ற ெசவ்வகப்
ெபட்டிைய

அழுத்தவும்.

ெசாடுக்கிய

பின்

காண்பிக்கப்படும் பக்கத்தில் கீழ் இருக்கும் Html tag
ெபாத்தாைன அழுத்தவும். அங்கு காட்டப்படும்
Copy ஐ அழுத்தவும்.
பின் தங்களது வைலப்பூவின் முதன்ைம
ெபட்டிக்குச் (Main Menu) ெசன்று Theme அழுத்தவும்.
பின் வழிதல் ெபாத்தாைனச் (Over Flow button)
ெசாடுக்கி

Edit

Html

ஐ

அழுத்தவும்.

பின்

காண்பிக்கப்படும் நிரல்கள் பக்கத்தில் <head> இற்கு கீழ் நகெலடுத்து இருந்த அந்தக்
குறியீட்ைட (coding ) ஒட்டவும். பின் ேமல் இருக்கும் overflow ெபாத்தாைனச் ெசாடுக்கி
Save Changes ஐ அழுத்தவும். பின் கூகுள் சர்ச் கன்ேசால் பக்கத்திற்குச் ெசன்று Verify ஐ
அழுத்தவும்.
இப்படி ெசய்வதால் கூகுள் சர்ச் கன்ேசால் கணக்கின் வைலப்பூவின் ஒேர
உரிைமயாளர் நீங்கள் தான் என்பைத நீங்கள் உணர்த்துகிறீர்கள் .
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3.ைசட்ேமப் சமர்ப்பித்தல் (Sitemap Submission):
உங்களது வைலப்பூவில் எந்த இடத்தில் எந்த இடத்தில் எந்தப் பதிவு உள்ளது
என்பைத உணர்த்த நீங்கள் ைசட்ேமப்ைப கூகுள் சர்ச் கன்ேசாேலாடு இைணக்கவும்.
இைத

ஒரு

வைரபடம்

ேபான்று

கூகுளுக்குக்

ெகாடுக்கப்படும் என்று நீங்கள் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.
கூகுள் சர்ச் கன்ேசால் பக்கத்தின் முதன்ைம
பட்டியலுக்குச் (Main Menu) ெசன்று Sitemap ஐ அழுத்தவும்.
பின் காட்டப்படும் பக்கத்தில் Enter Sitemap என்னும்
இடத்தில் sitemap.xml என்னும் வார்த்ைதைய உள்ளிடவும்.
பின் submit ஐ அழுத்தவும்.
பி.கு: வைலப்பூவில் ஒரு நான்கு ஐந்து பதிவுகைள
இட்ட பின்தான் ைசட்ேமப் சமர்ப்பித்தல் ேவண்டும்.
4.வைலப்பூச் சுட்டி சமர்ப்பித்தல் (Url Inspection):
கூகுள்
பக்கத்தில்
ேமேல
உங்களது

சர்ச்
Url

கன்ேசாலின்
Inspection

முதன்ைம

ஐ

அழுத்தவும்.

காண்பிக்கப்படும்

ெபட்டியில்

தளத்தின்

முழு

சுட்டிையயும் உள்ளிட்டு உள்ளீடு ெசய்யவும். அங்கு
URL is not on Google என்று வருகிறதா? என்பைதச்
சரிபார்த்து Request Indexing ஐ அழுத்தவும். ஓரிரண்டு
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நிமிடங்கள் அந்தச் சமர்ப்பிக்கும் ெசயல்பாடு நடக்கும். ெபாறுத்து இருங்கள்.
5.மின்னஞ்சல் ெபறுதல் ( Receiving Email):
இைவ அைனத்ைதயும் சரியாகச் ெசய்திருந்தால் உங்களுக்குக் கட்டாயம் கூகுள்
சர்ச் கன்ேசாலிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் வந்திருக்கும். இனி உலகில் எந்த மூைலயிருந்து
யார் உங்கள் வைலப்பூ சார்ந்த தகவல்கைளேயா அல்லது உங்கள் வைலப்பூைவத்
ேதடினாலும் அவர்களுக்குக் கூகுள் ேதடுெபாறியில் உங்கள் தளம் கிட்டும்.
பின் குறிப்பு: உங்கள் தளத்திற்குத் தனித்துவமான ெபயைர ைவயுங்கள்.
அப்ேபாது உங்கள் பக்கம் விைரவில் அங்கீகரிக்கப்படும்.

கூகுள் சர்ச் கன்ேசாலின் பயன்கள்:
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அதிக பார்ைவயாளர்கள்:
கூகுள்

சர்ச்

கன்ேசாேலாடு

நமது

வைலப்பூைவ நாம் இைணப்பதால் நமக்குக்
கிைடக்கும் பயங்களில் முக்கியமானது அதிக
பார்ைவயாளர்களின்
வைலப்பூைவச்

வருைக.
சர்ச்

நமது

கன்ேசாேலாடு

இைணப்பதால் உலக அளவில் கூகுளின் ேதடு
ெபாறியில்

ேதடப்பட்டால்

விைரவில்

பார்ைவயாளர்களுக்கு கிட்டும்.
தளத்தின் தரம்:
கூகுள் சர்ச் கான்ேசாேலாடு நாம் நமது
தளத்ைத இைணப்பதால் நமது தளத்தின் உலகளாவிய தரம் மற்றும் பயனர்கள் நமது
தளத்தின் இடுைக சார்ந்த பதிவுகள் அல்லது முகப்பின் சுட்டி ேபான்றவற்ைறத் ேதடு
ெபாறியில்

காணும்ேபாது

அைத

அவர்கள்

ெசாடுக்கும்

விகிதத்ைத

அறிந்து

ெகாள்ளலாம்.
தள ேமலாண்ைம:
நமது வைலப்பூ வாசகரின் திைரக்குத் ெதரியப்படத்தப்படும் ேநரம் (Loading Time)
அதிகபட்சம் 5 வினாடிகள். அதற்கு ேமல் இருத்தல் கூடாது. அவ்வாறு இருந்தால் வாசகர்
சலிப்பைடந்து நமது தளத்ைத விட்டு ெசல்ல ேநரலாம். இதைன அறிந்து ெகாள்ள
நமக்குச் சர்ச் கன்ேசால் Core Web vitals என்னும் கருவிைய நமக்கு வழங்குகிறது. அைத
ைவத்து நாம் திைரயின் விைரவு விகிதத்ைத அறியலாம்.
சிறந்த முடிவு:
நமது பக்கம் சரியாக வடிவைமக்கப் ெபறாமல் இருந்தாேலா அல்லது நமது
பக்கத்தில் ஏேதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் அைத நமக்குத் ெதரிவித்து, அதற்கு ஒரு சிறந்த
முடிைவயும் அளிக்கிறது.
ெசயலாக்கம் மற்றும் ேமேலாட்டம் (Performance and overview):
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நமது தளத்தின் ெசயலாக்கம் மற்றும் எத்தைன பயனர்கள் நமது பக்கத்ைதக்
கூகுள் ேதடு ெபாறியில் ேதடி உள்ளனர் என்பைத வார்த்ைதகளிலும் படங்கள்
வடிவிலும் நமக்குத் தருகின்றது.
கூகுள் கான்ேசால் உதவி:
ேமலும் இைதச் சார்ந்த ேகள்விகள் ஏேதனும் நமக்கு இருந்தால் கூகுள் சர்ச்
கன்ேசால் உதவியில் அந்தக் ேகள்விகைளத் ேதடி அதற்கான விைடகைளப் ெபற்றுத்
ெதளிவு ெபறலாம். விைடகள் கிைடக்காத ேபாது நாேம ேநரடியாகக் ேகள்வி
ேகட்கலாம்.
துைண நின்றைவ:
https://thamizhandhuvan.blogspot.com/2020/07/1-google-search-console-forblogger.html?m=1
https://support.google.com/webmasters/?hl=en#topic=9128571
https://search.google.com/search-console/about
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Abstract:

Online learning is education that takes place over the Internet. It is often referred to as “elearning” among other terms. However,

online learning is just one type of “distance learning” - the umbrella term for any learning that takes place across distance and not in a
traditional classroom. The physical classroom learning nowadays is no longer applicable for the current younger generations. Internet and
distance learning which is generally known as online education plays a vital roles in the country's education system. It is undeniable that
online education provides ample of benefits to young learners. Nevertheless, there are also many negative implications from online education.
Limited collaborative learning, increase in time and effort are the several negative implications from online education. Online courses are
rapidly replacing traditional, face-to-face lectures in various universities. As technology improves, this trend will likely continue and
accelerate. Researchers must evaluate the impact of online courses compared to their traditional counterparts. This two-part study quantifies
the effect of two variables – social presence and learner control – on students’ recall, application and perceived learning levels in different
lecture formats. Yet in online teaching, lectures are completely different than face-to-face learning environments. Unfortunately, all too
often, online courses are still imagined (and even designed) as in-class courses without the in-class part, with an archive of PowerPoint
presentations and a list of recommended readings as the core part of the teaching experience. The problems found were characterized as:
computer literacy problems, infrastructure problems, communication problems, management problems, learning problems and emotional
problems. The worked-out solutions categories included: communication means, management means, documentation means and training.
Here are some challenges the teachers face in their teaching as an online instructor and some useful instructional strategies to help them
navigate.

Online teaching poses a different set of challenges for educators and students, but collaboration
and communication make it easier to stay connected and engaged.
In the midst of the corona virus pandemic, many higher education instructors were forced to pivot
their instruction online to allow teaching and learning to continue. The world of education and learning
is moving towards online training. The benefits are undeniable: reduced costs, great flexibility for the
student and the ability to train thousands of people all over the globe at the same time. In addition, you
can monitor what students are doing at any given moment, and it breaks with the inertia and passivity of
classroom courses.
However, e-learning is not without its faults. Online training comes with its own particular
characteristics, which can jeopardize the success of the training. E-learning should not be seen as a
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panacea. It only by knows the problems that other companies and institutions have encountered that you
can implement programs to realize its full potential.
PASSIVE STUDENTS
Unless thoughtfully crafted, online instruction can turn students into passive observers rather
than active participants. Although these unengaged students may acquire the lecture content, they aren’t
able to apply their learning outside the virtual classroom. They might pass assessments and complete
learning activities, but they aren’t planning on using their new knowledge to make connections with
previous material or real-world examples. For learning to be effective, students must be engaged in the
quality, breadth and depth of their learning.
Instructional Stratagem
In online learning environments, it’s important to help students engage with course material in a
way that makes sense for them. Providing them with ample flexible opportunities to reinforce course
concepts will ensure that learning material sticks with them, even after they’ve completed their final
assessment.
Especially when students are learning remotely, educators must recognize that students will only
engage with course materials if they see them as valuable. With digital courseware, online teachers can
adopt or create a customizable interactive textbook to extend active learning outside of class meetings.
With in-line interactive questions, it is easy to track completion and comprehension of course content.
These questions can be used to introduce new concepts, reinforce students’ understanding of topics and
assess learning. Instructors can also easily export grades and participation data to their learning
management system (LMS).
Students Mentality - Online training is boring
Although online training is meant to provide a solution to the boredom of classroom-based
learning, this is not always the case. Many e-learning courses consist of never-ending texts followed by a
long list of multiple choice questions that fail to engage students. More than e-learning, it feels like ereading.
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These types of courses mean that students often get bored with online training, and this lack of
engagement and motivation is one of the main reasons e-learning courses fail. Students are simply not
interested in taking the training, do not access the platform and do not complete the course. MOOCs
(massive open online courses) are a good example: only 10% of students who register for a course
actually complete it.
Instructional Stratagem
Find an online course that is dynamic, fun and interactive
To prevent students from getting bored, be sure to find an online course that is interactive,
dynamic and fun. While this may have been difficult in the early days of e-learning, nowadays it is much
easier: there are currently a number of providers offering all types of interactive training, with challenges
and adventures, videos, storytelling, gamified solutions, simulators to ensure practice and game-based
learning.
And if you want to add an extra motivational touch to the training, you can offer other incentives.
Experience has shown, for example, that when students receive an official qualification or certificate at
the end of a course, they become more engaged in the training. You can also promote competition by
including rankings, classifications and prizes for the winners (cash or other rewards). All of these will
enhance employee engagement and participants are not only more likely to finish the course but, above
all, to learn more and better.
Staying Connected With Students
In an online classroom, much of the learning is completed asynchronously and students often feel
disconnected from their instructor, as well as their peers. It can be difficult for instructors to teach online
when they struggle to gauge how students are comprehending course content, and whether they are
participating in learning experiences.
Instructional Stratagem
Feedback loops are key to building strong connections with learners in an online environment.
When students complete a task, they get feedback and make adjustments accordingly. Feedback is meant
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to be non-evaluative and focused on a specific course learning objective. To give effective commentary,
instructors must explain why a student is receiving the feedback, and suggest how they can improve in the
future. This process also encourages students to reflect on that feedback, thus creating an iterative loop
focused on individual progress and improvement over the course of a semester. Since this is an ongoing
process, regular online formative assessments can build a continuous feedback loop. Using tools such as
online assessments or platforms like Top Hat, you can provide specific, immediate feedback to students,
giving instructors the chance to evaluate student performance.
Classroom response systems can also help faculty members understand how students are
performing. When questions are posed to the class, for example, students can respond anonymously
through their personal devices—the responses are then displayed on the screen in real-time. Some online
learning platforms also offer weekly course reports to track student comprehension, outlining where they
performed well and where they need more work. This can make it easier to identify students who are
struggling and allows faculty to reach out with additional resources and support.
Students Encounter Technical Difficulties
While it may sound obvious, technical problems are one of the main stumbling blocks of online
training. Very often, there are compatibility issues (with operating systems, browsers or smartphones),
the courses never get off the ground or the student doesn’t know how to continue. All this adds to their
frustration and reduces employee engagement, the learning experience is disrupted and they will probably
abandon the course.
Instructional Stratagem
Offer multi-device courses and personal attention
When faced with this challenge, keep it simple. Choose online courses that do not require much
internal memory or a high-speed Internet connection, and with a solid and simple script. Give priority to
courses where you do not have to download any programs or print out documents. When you take the
training before your students, pay attention to the sound quality (an issue that is often neglected) and be
sure to try out the course on several smartphones, browsers and operating systems.
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In addition, choose online courses that have a simple and comprehensive help page, a detailed
FAQ section and an excellent student care service. If the online course has a chat service, email address
or forum for sorting out technical glitches, you can be certain that technology won’t be a problem and
won’t get in the way of the learning process.
The Students Don’t Know The Course Exists
This often happens: you’ve spent months preparing an online course, you chose the best provider,
you know the course is essential for your employees… but nobody in the organization is aware of its
existence. Students have at their disposal hundreds and thousands of courses and are often overwhelmed
by the workload and daily routine. As a result, no one knows what the training course is about and, hence,
doesn’t take it.
Instructional Stratagem
Launch a communications campaign
If you want your students to really pay attention to you, consider treating the launch of any
training plan like the premiere of a Hollywood movie. Give a presentation in the company’s largest
conference room (Could you show a trailer or a preview of the online course? Would the CEO give a
speech?). Create anticipation using chain emails or place large posters around the office (along the lines
of “Wanted” or “Coming soon”, for example). All this will spark students’ interest and you will have
created a buzz even before the training begins. Make sure you explain why the training is important for
employees and how it will help them to be better professionals and better people.
At the same time, be sure to inform your superiors and all department heads about the training.
Based on the experience of different organizations, online courses work much better if you can get senior
company staff involved. Senior staff are not only in a position to allow their team members time to attend
the training, but can also lead by example and, hence, encourage staff lower down the organization to
take the courses.
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Encouraging Collaboration
Interaction among students is one of the single most important elements of successful online
education. Collaborative engagement motivates learning and promotes a deeper and more critically
aware approach to the subject matter. Unfortunately, collaboration is one of the most difficult things to
achieve when students are not physically present together.
Many discussion assignments do not support organic conversation. Posts are asynchronous,
formal responses to prompts and so the required “discussion” of other students’ ideas is understandably
forced. Such forums are more akin to prepared response papers than group exercises, and this may well
be appropriate for your online content.
Instructional Stratagem
To encourage collaborative problem-solving, consider giving students a more specific task than
simply “commenting” on each other’s ideas. Ask directly for constructive feedback about their
classmates’ submissions. For example: “Focus on one claim in a colleague’s response that you think
deserves to be developed in more depth. Suggest how that claim could be further developed and supported
with evidence.”
Problem-based learning is a collaborative learning strategy that gives students the opportunity
to apply course material to real-world case studies in small groups. This method, whether used in group
learning or individually, helps students build upon their creativity and critical thinking skills. Students
are invited to analyze, synthesize and then critique the information presented. By drawing on one
another’s expertise and through seeking out online resources and tools, students who use problem-based
learning can reach their course’s learning objectives in collaborative, meaningful ways.
The shift to online learning can be difficult. It can require restructuring course components using
new pedagogical approaches, learning activities and tech tools that may be new to you and your students.
The pandemic has surely caused a change in the usual teaching and learning practices employed in the
on-campus classroom environments, but that doesn’t mean they must be abandoned altogether. By
instilling collaboration, frequent communication and active learning into your classroom, you can still
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ensure students receive valuable and engaging educational experiences, regardless of where learning
takes place.
Students don’t have time for online training
The e-learning format offers students great flexibility: they can take the courses when and where
they like, at their own pace and with no physical limitations. However, so much flexibility often results in
inaction. Time passes and the student still hasn’t accessed the training platform or completed the course.
They have so much time and flexibility…that they can never actually find time to do it.
Instructional Stratagem
Set a time limit and send reminders
To solve this problem, firstly, ensure that the courses are divided into several parts and consist
of brief lessons that can be completed in a short amount of time. If students encounter major stumbling
blocks to learning, they will probably never find the time to tackle them. Divide the courses and conquer.
Secondly, don’t be afraid to set a time limit. The fact that the training is online doesn’t mean you
can’t set deadlines. Establish a clear and simple calendar indicating when the student should have
completed each part of the online course. In addition, send reminders to students telling them that they
are running out of time and encouraging them to complete the course.
Students Need to Talk to People
Online courses have lots of advantages, but we also need to recognize their limitations. Students
may sometimes get frustrated due to the lack of human contact, the absence of a teacher and an inability
to discuss it with their classmates. Sometimes, the online world, no matter how enriching it may be, can
become too small for the student and they may need a physical space where they can resolve their queries
and practice with real tools.
Instructional Stratagem
Personal attention, forums and social media
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If this is the problem, one solution is to foster personal interaction within the online world as
much as possible. You can organize webinars, group work or forums where students can discuss and
resolve their queries. It is essential that students have a teacher they can contact (for example, tutoring
via Skype). You could also promote the use of social media during the training, thus providing an
additional opportunity for social interaction and humanizing the learning process.
Another solution is to combine online courses with some kind of classroom training. It has been
demonstrated that this type of mixed training (known as blended learning) reinforces what students have
learned and enhances the educational value of the training. Therefore, whether before, during or after
the course, you could organize debates between students or classes with the teacher. This way, you will
be blending the online and offline worlds and overcoming one of the most obvious limitations of elearning.
Students Can’t Practice
Science has shown that the best way to learn something is by practicing it (the famous learning
by doing concept). It is only by practicing the things we do and experience (experiential learning) that we
are able to internalize and recall the content and skills we learn. However, many online courses overlook
this part and focus solely on theoretical content and external lessons. As a result, students cannot practice
and the learning process does not reach its full potential.
Instructional Stratagem
Use useful and practical courses that have simulators
The students can practice, an essential requirement is that courses are useful and practical.
Employees must feel (even if selfishly) that the training will be useful to them in their day-to-day work
and will help them to become better professionals (and, indeed, people). If e-learning courses meet this
requirement, students will be able to put everything they learn into practice in the real world.
In addition, to ensure they get practice during the online course, you should use simulators.
Simulators have been used for decades (for example, by pilots and surgeons) to recreate real-life
situations so that students can practice and experiment in safe and controlled environments. If you
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incorporate simulators into your training course, you will be able to solve this problem and ensure that
your students put their new knowledge and skills to practical use.
The Quality of the Courses is Mediocre
The students are motivated, the course content sounds interesting, a communications campaign
has been launched so everyone knows about it… but it so happens that the quality of the content is not up
to par. With the information overload of today’s world, with thousands of free online courses and powerful
platforms such as Wikipedia, YouTube and Google, course content must be excellent and of the highest
standard. Nevertheless, many students end up frustrated when they discover that they can learn more on
their own than with the simple, mediocre courses offered by their companies or institutions.
Instructional Stratagem
Offer nothing but the best
The world has changed dramatically in recent years and so has your job. As the person
responsible for training, one of your most important missions is to find, select and prioritize the best
courses. Remember: you must be better than Google. So only go for the very best.
The Online Course Has No Impact on Your Organization
Sometimes, e-learning is able to overcome all of the above problems. The students accessed the
training platform, they did not encounter any technical problems, they completed the course within the
deadline and were able to practice what they learned. However, what impact did the training have on
your organization? Did it improve your company’s human capital? Do you have results you can show to
your superiors? Many e-learning projects fail for the simple reason that they did not have an impact on
the organization overall.
Instructional Stratagem
Align online courses with your organization’s objectives (and measure them!)
The best way to solve this problem is to plan before launching the training. You must be clear
about your learning goals and why you want your students to take this particular online course. The most
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important thing is that the training is aligned with the interests of your company or institution. Therefore,
you should choose materials that will actually contribute to the organization’s general goals (such as
increased company sales, increased staff awareness of a particular matter or improved customer service
management).
What’s more, be sure to measure the results of the training. Set indicators before implementing
the project and go back and measure them again after completing the course. This way, you will know
what impact the training had on your organization. If you don’t measure it, how will you know whether
the course was a success or a failure? These figures will allow you to assess what worked and what didn’t,
and justify the investment to your superiors.

கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

113

ஆன்ைலன் வகுப்புகளும் அதன் பாதகங்களும்
ெசந்தில்குமார் தியாகராஜன்,

கல்லூரி ேபராசிரியர், எக்ஸ்ல் பிசிேயாெதரபி கல்லூரி, குமாரபாைளயம், நாமக்கல், இந்தியா,
ெமயில் : senphysio1981@gmail.com

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சமீப காலமாக தினமும் நாம் வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த வாழ்க்ைகைய வாழ முடியவில்ைல அதாவது நாம்

வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த அன்றாட வாழ்க்ைக முைறயிலிருந்து மாறுபட்டு அரசு கூறும் வாழ்க்ைகமுைறைய நாம்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம். குைறந்தது ஆறு மணியிலிருந்து எட்டு மணி ேநரம் கணிப்ெபாறி முன்பு அமர்ந்து
ேவைல ெசய்வேதா மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் எடுக்கும் பாடங்கைள கவனிப்பது இன்ைறய சூழல் கட்டாயமாக்கி
இருக்கிறது. கணிப்ெபாறி முன் அமர்ந்து ெவகு ேநரம் ேவைல ெசய்யும் ெபாழுது அேதேபால் ஒன்ைலன் வகுப்புகள்
கவனிக்கும் ெபாழுது பல்ேவறு உடல் பிரச்சிைனகள் ஏற்பட ேநரிடுகிறது. எலும்பு தைச நரம்பு சம்பந்தமான
பிரச்சிைனகளும் மலச்சிக்கல் சிறுநீரக பித்தப்ைப கல் ஏற்படுதல் சிறுநீரகப் பாைத ேநாய்த்ெதாற்று அதிக ேநரம்
சிறுநீர் கழிக்காமல் கணிப்ெபாறி முன்ேப அமர்ந்திருப்பதால் இதுேபான்ற ெபரிய பிரச்சைனகளும் ஏற்படும்ெபாழுது
மிகவும் மன உைளச்சலுக்கு ஆளாக ேநரிடும். நம் காலம் கணிப்ெபாறிேயாடு ேசர்ந்துதான் கழிகிறது, கழித்ததாகத்தான்
ேவண்டும்

அதனால்

இதுேபான்ற

பிரச்சைனகைள

நாம்

எப்படி

தவிர்ப்பது

என்பைத

கண்டிப்பாக

ெதரிந்துெகாள்ளலாம் அதற்கு சில வழிமுைறகைளயும் இங்ேக பட்டியலிடுகிேறன். கணிப்ெபாறி வலிேயாடு வாழ
நாம் பிறக்கவில்ைல வலி இல்லாமல் வாழ நமக்கு ெதரியும் ெதாடரும் வாழ்க்ைக இனிைமயாக அைமய நல்ல
வழிமுைறகள் உள்ளன.

முன்னுைர

நாம் தான் உலைக ஆண்டு ெகாண்டிருக்கிேறாம் என்று மனிதன் நிைனத்துக்
ெகாண்டிருந்தேபாது யாருேம எதிர்பாராத வண்ணம் இந்த உலகத்ைதேய மனிதர்
ைகக்கு அப்பால் இருந்து ெவளிப்பட்ட ைவரஸ் கிருமி இன்று நம்ைம கடந்த சில
மாதங்களாக ஆண்டு ெகாண்டிருக்கிறது. சமீப காலமாக தினமும் நாம் வாழ்ந்து
ெகாண்டிருந்த

வாழ்க்ைகைய

வாழ

முடியவில்ைல

அதாவது

நாம்

வாழ்ந்து

ெகாண்டிருந்த அன்றாட வாழ்க்ைக முைறயிலிருந்து மாறுபட்டு அரசு கூறும்
வாழ்க்ைகமுைறைய நாம் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம் அப்படி வாழ்வது தான்
சிறப்பும் கூட. ஆன்ைலன், ஒர்க் பிேரம் ேஹாம், லாக்டவுன், கேரானா, ைவரஸ்,
சானிைடசர், முகக் கவசம், தனிமனித இைடெவளி இந்த வார்த்ைதகெளல்லாம்
இனிேமல் நம் வாழ்க்ைகேயாடு ஊடுருவி விட்டது. ஆன்ைலன் வகுப்புகள் ெதாடர்ந்து
கவனிக்கும் ெபாழுது கழுத்து முதுகு தைசகள் ெதய்வைடகின்றன. இதனால் 86% பள்ளி
மாணவ மாணவிகளுக்கு கழுத்து முதுகு ேதாள்பட்ைட மற்றும் மூட்டு தைசகளில் வலி
மற்றும் இறுக்கம் ஏற்படுவதாக ஆய்வு விளக்குகிறது. [1]
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ெபாருளுைர மற்றும் கருத்து விளக்கம்
உன் ேவைலைய உன் வீட்டிேலேய நீ ெசய் என்று ெபரும்பாலான பன்னாட்டு
நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் கணிப்ெபாறி ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். [2].
அேதேபால பள்ளி மாணவ மாணவியர்கள் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் இேத
ேபான்ற வாழ்க்ைகக்கு வாழ கற்று ெகாண்டு இருக்கிறார்கள், குைறந்தது ஆறு
மணியிலிருந்து எட்டு மணி ேநரம் கணிப்ெபாறி முன்பு அமர்ந்து ேவைல ெசய்வேதா
மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் எடுக்கும் பாடங்கைள கவனிப்பது இன்ைறய சூழல்
கட்டாயமாக்கி இருக்கிறது. இந்த வாழ்க்ைக முைற மாற்றம் நம்மில் அைனவருக்குேம
மிகவும் புதியதாக இருக்கும். ெசல்ேபானிேலா கணிப்ெபாறி முன்பு அமர்ந்து
விைளயாடுவது அல்லது அப்பா ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது கணிப்ெபாறி
கடந்து ெசல்வது என்றிருந்த பள்ளிக்குழந்ைதகள் இன்று ஆன்ைலன் வகுப்புகள் மூலம்
பாடத்ைதப் படித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.[3]
இந்த கால சூழ்நிைல மாற்றம் நாம் மிகவும் எதிர்பாராத ஒன்றாக இருந்தாலும்
நமது ெபாருளாதாரத்ைத கட்டிக் காக்கவும் அேதேபால அலுவலக ேவைலகைள
முடிக்கவும் கணிப்ெபாறிேயாடு வாழும் வாழ்க்ைக சாதாரணமாக மாறிவிட்டது.
முன்ெபல்லாம் நம் பிள்ைளகைள கணிப்ெபாறி முன்பு அமர விடாத அப்பாக்களும்
அம்மாக்களும் தனது மகைனயும் மகைளயும் இன்று கணிப்ெபாறி முன்ேபா அல்லது
ெசல்ேபான்

முன்ேபா

அமர

கட்டாயப்படுத்துகின்றனர்,

அளவிற்கு

மீறினால்

அமிர்தமும் நஞ்சு என்பதுேபால ஆறு மணியிலிருந்து எட்டு மணிேநர ஆன்ைலன்
வகுப்புகளில் உள்ள அல்லது கணிப்ெபாறி ேவைளகளில் மூழ்கி இருக்கும் ெபாழுது
குழந்ைதகளுக்கும் ெபரியவர்களுக்கும் பல்ேவறு உடல் உபாைதகள் ஏற்படுகின்றன.
ஏம்மா கம்ப்யூட்டைர பார்க்க ேவணாம்னு ெசால்லுவா அப்பல்லாம் இப்ப எல்லாம்
கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார ெசால்ற என்று ேகள்வி ேகட்கும் குழந்ைதகளுக்கு
பதிைலத் ேதடும் ெபற்ேறார்கள் ஏராளம். காைலல பல்லு ேதய்ச்சியா பால் குடிச்சிட்டு
ேபாய் உட்காரு ேமக்ஸ் டீச்சர் ஆன்ைலன் கிளாஸ் ேபாகுது பாரு என்று ெபற்ேறார்கள்
குழந்ைதகைள வருத்தும் ெபாழுது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது.[4]
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கணிப்ெபாறி முன் அமர்ந்து ெவகு ேநரம் ேவைல ெசய்யும் ெபாழுது அேதேபால்
ஒன்ைலன் வகுப்புகள் கவனிக்கும் ெபாழுது பல்ேவறு உடல் பிரச்சிைனகள் ஏற்பட
ேநரிடுகிறது.[5] காைல 9 மணிக்ேக தயாராகும் ஆன்ைலன் வகுப்புகைள குைறந்தது ஆறு
மணி ேநரம் ெதாடர்ந்து ஒரு குழந்ைத கவனிக்கும் ெபாழுது உடல் ரீதியாகவும்
மனரீதியாகவும் பல்ேவறு உடல் உபாைதகள் ஏற்படுகின்றன. இதில் மிக முக்கியமான
ஒன்று முதுகு வலியும் கழுத்து வலியும் ைகவிரல் வலியும் ெபாதுவாக பள்ளி மற்றும்
கல்லூரி மாணவ மாணவர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இப்ெபாழுது ஏற்படும் சிறுசிறு
கழுத்துவலி முதுகுவலி பின்னாளில் நாள்பட்ட அதாவது ெதாடர் பிரச்சிைனயாக
பூதமாக மாறலாம். முன்ெபல்லாம் எலும்பு ேதய்மானம் என்பது 55 வயதிற்கு ேமேல
இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படுவதாக ஆராய்ச்சிகள் எடுத்துக்கூறினர். ஆனால் கணிப்ெபாறி
பயன்பாடும் ெசல்ேபான் பயன்பாடும் இந்த எலும்பு ேதய்மானம் தளர்ச்சியுறுதல்
ேபான்ற உடலில் பல்ேவறு மாற்றங்கள் ஏற்படுவைத துரித படுத்துகின்றன.[6]

ெபாதுவான ெதாடர் கணிப்ெபாறி ெசல்ேபான் பயன்பாட்டால் ஏற்படும்
பிரச்சைனகள்
1. கழுத்து வலி
2. ேதாள்பட்ைடயில் ஏற்படும் வலி
3. கணிப்ெபாறியில் இருக்கும் ெசயல்பாட்ைட(ெமௗஸ்) கட்டுப்படுத்துவதால்
ஏற்படும் ைக விரல்களில் ஏற்படும் வலி மற்றும் எரிச்சல்
4. கட்ைடவிரல் ஆட்காட்டி விரல் நடு விரல்களில் ஏற்படும் உணர்ச்சி மாறுபட்டு
உணருதல்
5. முழங்ைக மற்றும் மூட்டு வலி
6. முதுகு வலி மற்றும் தைல வலி கண் எரிச்சல், கண்களில் நீர் வடிதல்
7. இடுப்பு தைசகளில் அதிக ேநரம் அமர்வதால் ஏற்படும் வலி
8. முதுகு மற்றும் கால் பகுதி வைர ேமலிருந்து கீழாக வலி வருதல்
9. கால் விரல்கள் மருத்துேபாதல்
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10. உடம்பில் நிைலப்பாட்ைட மாற்றம்(POSTURE)அதாவது உடம்பில் கூன்
விழுதல்
இதுேபான்ற எலும்பு தைச நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சிைனகளும் மலச்சிக்கல்
சிறுநீரக பித்தப்ைப கல் ஏற்படுதல் சிறுநீரகப் பாைத ேநாய்த்ெதாற்று அதிக ேநரம் சிறுநீர்
கழிக்காமல்

கணிப்ெபாறி

முன்ேப

அமர்ந்திருப்பதால்

இதுேபான்ற

ெபரிய

பிரச்சைனகளும் ஏற்படும்ெபாழுது மிகவும் மன உைளச்சலுக்கு ஆளாக ேநரிடும்.
இதுேபான்ற பிரச்சிைனகைள எப்படி தவிர்ப்பது அதற்காக ஆன்ைலன் வகுப்புகைள
தவிர்த்து விடலாமா இது கணிப்ெபாறி முன் அமர்ந்து ேவைல ெசய்வைத தவிர்த்து
விடலாமா என்றால் கண்டிப்பாக அது நம்மால் முடியாது. அது சரியான தீர்வாகவும்
இருக்காது, நம் காலம் கணிப்ெபாறிேயாடு ேசர்ந்துதான் கழிகிறது, கழித்ததாகத்தான்
ேவண்டும் அதனால் இதுேபான்ற பிரச்சைனகைள நாம் எப்படி தவிர்ப்பது என்பைத
கண்டிப்பாக

ெதரிந்துெகாள்ளலாம்

அதற்கு

சில

வழிமுைறகைளயும்

இங்ேக

பட்டியலிடுகிேறன்.

ெபற்ேறார்களுக்கும் உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும்
1. உங்கள் குழந்ைதகைள கண்டிப்பாக காைலயிேலா மாைலயிேலா விைளயாட
சிறுசிறு விைளயாட்டுக்கைள பழக்குங்கள் நீங்களும் அவர்கேளாடு விைளயாடலாேம
2. உங்கள் குழந்ைதகேளாடு ெபற்ேறார்களும் மட்ைடப்பந்து கால்பந்து ேபான்ற
விைளயாட்டுக்கள் விைளயாடும் ெபாழுது ேமற்குறிப்பிட்ட தைச எலும்பு நரம்பு சார்ந்த
பிரச்சிைனகைள ெபரும்பாலும் தவிர்த்து விடலாம்
3. உங்கள் குழந்ைதகள் அமர்ந்து ஆன்ைலன் வகுப்புகள் கவனிக்கும் ெபாழுது
அவர்கள் இருக்ைககள் உள்ள அைற நல்ல காற்ேறாட்ட வசதி உள்ளதாகவும் அேதேபால
நல்ல ெவளிச்சம் உள்ளதாகவும் இருக்குமாறு பார்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்
4. ஒவ்ெவாரு ஆன்ைலன் வகுப்பு முடியும் ெபாழுது இருக்ைகயிலிருந்து எழுந்து
நடக்குமாறு உங்களின் குழந்ைதகளுக்கு அறிவுறுத்தவும்.
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5. கணிப்ெபாறி முன் அமர்ந்து ேவைல ெசய்யும் ெபாழுது, வயது வந்தவர்களும்
ெதாடர்ந்து ெவகுேநரம் கணினி முன்பு அமர்ந்து ேவைல ெசய்வைத தவிர்த்து ேநர
இைடெவளிைய அனுசரிக்கவும்.
6. அதிக நீர் பருகுவைதயும் சிறுநீர் வரும்ெபாழுது சிறுநீர் கழிப்பைத
பழக்கப்படுத்திக் ெகாள்ளவும் அதைன விடுத்து சிறுநீைர அடக்கும் ெபாழுது சிறுநீரக
கற்கள் ேநாய்ெதாற்று ேபான்றைவ ஏற்படுவைத தவிர்க்கலாம்
7. பழங்கள் உண்பைதயும் பழச்சாறுகள் உண்பைதயும் குழந்ைதகளுக்கு
பழக்கபடுத்துவேதாடு

ெபரியவர்களும்

பருகுவதால்

உடல்

ஆேராக்கியமாக

இருப்பேதாடு உடலுக்கு ேதைவயான ைவட்டமின் சத்துக்களும் தாது சத்துக்களும்
இதனால் கிைடத்துவரும்.
8. ெநாறுக்குத்தீனிகள் உண்பைத கணிப்ெபாறி முன் இருக்கும் ெபாழுது
தவிர்ப்பதால்

குழந்ைதகளுக்கு

ஏற்படும்

உடல்பருமன்

ேபான்றவற்ைறயும்

தவிர்க்கலாம்.

சில உடற்பயிற்சிகள்
கழுத்து முதுகு வலிகைள மற்றும் கண் எரிச்சல் ேபான்றவற்ைற தவிர்க்க சில
உடற்பயிற்சிகைள இங்ேக உங்களுக்கு தருகிேறன்.
1. கழுத்து தைசகைள இலகுவாக்க வானத்ைத ேநாக்கிய ேநர்ெகாண்ட
பார்ைவ இருக்குமாறு ஒரு ஐந்து மணித்துளிகள் ேமேல ேநாக்குதல் அேதேபால
கழுத்ைத

தைரைய

ேநாக்கியவாறு

ஐந்து

மணித்துளிகள்

கீழ்

ேநாக்கியவாறு

பிடித்திருப்பது இதுேபான்று காைல மாைல 10 முைற ெசய்துவருவது உங்களுக்கு
கழுத்து தைசகைள இலகுவாக்கும்.
2.

அேதேபால

கண்பார்ைவ

இடதுபுறமும்

திருப்பியவாறு

அேதேபால

வலதுபுறமும் திருப்பியவாறு ஐந்து மணித்துளிகள் பிடித்திருப்பது இதுவும் 10 முைற
ெசய்யலாம்.
3. ேதாள்கைள வானத்தின் ேநாக்கியவாறு உயர்த்துவது உயர்த்திய வண்ணம்
ஐந்து மணித்துளிகள் பிடித்திருப்பது இதுேபான்று 10 முைற ெசய்வது.
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4. கழுத்து தைசகைள இலகுவாக்க உங்களது ைகைய பின்புறம் கட்டிக்ெகாண்டு
படத்தில் ேநாக்கியவாறு உங்கள் கழுத்ைத வலது புறேமா அல்லது இடப்பக்கேமா
உங்கள் தைலயில் ைக ைவத்து இழுக்கும் ெபாழுது கழுத்து தைசப்பிடிப்புகைள
தவிர்க்கலாம்.
5. நின்றுெகாண்டு ேநராக குனிந்து கட்ைடவிரைல ெதாடுவைத தினமும் 10
முைற ெசய்வது முதுகு தைசகைள இலகுவாக்கும்.
6. முடிந்தவைர உங்கள் உணவு உண்பைத ைடனிங் ேடபிள் ேபான்றவற்றில்
உண்ணாமல் தைரயில் அமர்ந்து உங்கள் குழந்ைதகேளாடு உணவு உண்ணுவது
சிறப்பானது.
7.

அேதேபால

மாைலயிலும்

சிறிது

ேநரம்

உங்கள்

குழந்ைதகேளாடு

விைளயாடுங்கள்.
8. தினமும் எட்டு மணி ேநர உறக்கத்ைத கட்டாயமாக்கி ெகாள்ளுங்கள். உறக்கம்
உங்கள் உடல் தைசகளில் ஏற்படும் தைச தளர்ச்சிைய தவிர்க்கும்
9. நீங்கள் படுத்துறங்கும் தைலயைண மற்றும் படுக்ைக உங்களுக்கு நல்ல
உறக்கத்ைத ெகாடுக்கும் வைகயில் அைமத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
10. நிைறய நீர் அருந்துவைதயும் அேதேபால நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதேயாடு
ஆன்ைலன் வகுப்புகள் அமர்ந்து அல்லது அவர்கள் அருகில் இருப்பது நல்லது.

முடிவுைர
நாம் வாழும் வைர ேநாயில்லாமல் வாழேவ எல்ேலாரும் விரும்பிகிேறாம்.
ஆனால் கால மாற்றம் பல்ேவறு சூழல் சார்ந்த பிரச்சைன நம் வாழ்ைவ மாற்றி
ெகாண்ேட இருக்கிறது. ேமேல குறிபிட்ட வழிமுைறகைள நீங்கள் பின்பற்றும் ெபாழுது
உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் பிற்காலத்தில் ஏற்படப்ேபாகும் பல்ேவறு பிரச்சிைனகைள
வருமுன்

காப்பேதாடு

தவிர்க்கவும்

முடியும்.

ெபாதுவாக

பிற்காலத்தில்

ஏற்படப்ேபாகும் ைக கால் மூட்டு கழுத்து முதுகு வலிகள் ஒருபக்க தைல வலி கண்
பார்ைவ குைறபாடு ேபான்றவற்ைற தடுத்து நிறுத்தவேதாடு ேநாயில்ல வலியில்லா
வாழ்க்ைக வாழ்வேதாடு ேமற்குறிப்பிட்ட சிறு உடற்பயிற்சிகள் உங்களுைடய உடல்
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ஆேராக்கியத்ைத ஊக்குவிப்பேதாடு நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலகைளயும் அேதேபால
ஆன்ைலன் வகுப்புகைளயும் சிரமமில்லாமல் நல்ல ஊக்கத்ேதாடு கவனிக்க ெசய்ய
முடியும்.
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இைணய வழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கல்களும்
தீர்வுகளும்
முைனவர் ஹ.அல்தாஜ் ேபகம்
உதவிப்ேபராசிரியர்¸ தமிழ்த்துைற
ஶ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி
குற்றாலம்.

“கணினி உலகம்
கால்குேலட்டர் மூைள
இைணயக் கல்வி”
என்ற சூழலில் இன்று நாம் வாழ்ந்து வருகிேறாம்
“ெசல் இல்லாதவன் ெசல்லாதவன்”

“புலனம் இல்லாதவன் (ஜம்)புலனற்றவன்”
“ெகாடிது¸ ெகாடிது¸ ெசல்லின்றி இருப்பது ெகாடிது

அதனினும் ெகாடிது இைணயமின்றி இருப்பது”
இைவெயல்லாம் இைணயத்தின் இன்றியைமயாைம உணர்த்தும் வரிகளாகும்.
இைணய வழிக்கற்றல் கற்பித்தலுக்கு முதல் ேதைவ ெசல்ேபசியும் கணிணியும்
ஆகும் அேதாடு ெகாஞ்சம் அறிவு. அவ்வளேவ. ஆனால் ஆசிரியரின் பங்ைக குைறத்து
இைணயத்தின் இன்றியைமயாைமையேய அதிகம் உணர்த்தும் இக்கல்விமுைற சற்று
வருத்தம் அளித்தாலும் இ;ச்சூழலில் இைதத்தவிர ேவறு வழி இல்ைல என்ேற
ேதான்றுகிறது எனலாம். கிராமப்புறம்¸ நகர்ப்புறம்¸ ஆண்கள்¸ெபண்கள்¸ வசதி
பைடத்தவர்¸ ஏைழகள்¸ அறிந்ேதார்¸ அறியாேதார் என 21-ம் நூற்றாண்டின்¸ இைணய
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உலகத்தில் கட்டைமப்பு சார்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகைள ேகாவிட்-19¸ ேநாய்ெதாற்று
தீவிரமாக்கியுள்ளது என்ேற கூறலாம்.

இைணய வழிக்கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கல்கள்:
இைணயவழி

வகுப்புகளுக்கான

உள்கட்டைமப்புகள்

அற்ற

சூழலில்

ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இதுவைர சந்திக்காத சவால்கைள சந்திக்கிற சூழல்
உருவாகியுள்ளது. இைணயவழிக்கற்றலுக்கு மின்சாரம்¸ இைணயம்¸ கணினி¸ அறிதிறன்
ேபசி (ஸ்மார்ட் ேபான்) ேபான்றைவ ேதைவ. இந்தியாவில் பிரதமரின் ‘சஹஜ் பிஜ்லி

ஹர் கர் ேயாஜனா’ திட்டம் மின்சாரம் வழங்கினாலும்¸ அது தைடயற்ற மின்சாரத்ைத
வழங்குகிறதா? என்பது ஐயேம! ேதசிய ஆய்வு மாதிரி அலுவலகம் (என்எஸ்எஸ்ஓ)
2017-18-ஆம் ஆண்டு ெவளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்ைகயில் கிராமப்புறங்களில் 4.4 சதவீத
வீடுகளிலும்¸ நகர்ப்புறங்களில் 23.4 சதவீத வீடுகளிலும் கணினிகள் உள்ளன. இைணய
வசதி கிராமப்புறங்களில் 14.9 சதவீத வீடுகளிலும்¸ நகர்ப்புறங்களில் 42 சதவீத
வீடுகளிலும் உள்ளது. இைணய வசதி நகர்ப்புறங்களிேலேய சரியாக கிைடக்காத ேபாது
கிராமங்கைளப்பற்றிக் கூறேவ ேவண்டியதில்ைல எனலாம். நம் நாட்டில் 24
சதவீதத்தினரிடம்

அறிதிறன்ேபசிகள்

உள்ளன.11

சதவீதத்தினரிடம்

கணினி¸மடிக்கணினி¸ இைணய வசதிகள் உள்ளன. இதிலும் தமிழ் நாட்டின்
நிைலைமேயா ேகட்கேவ ேவண்டாம். இைணயத்துடன் இைணந்திருப்பதால் ஏற்படும்
பாதிப்புகள் குறித்தும் ‘நிம்ஹான்ஸ்’ (ெபங்களுர் மனநல ஆராய்ச்சி ைமயம்)
ஆராயத்ெதாடங்கி உள்ளது.

1.சமூகச் சிக்கல்கள் :
1. வறுைம 2. பணி 3.பாலின ேவறுபாடு 4.கவனக்குைறவு (அ)
அக்கைறயின்ைம.
2.இைணயச் சிக்கல்கள்:
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1. புறநகர்பகுதியில் ஏற்;படும் இைணயக் குைறபாடு 2.குைறந்த அளவு
இைணய வசதி (ேடட்டா) 3.அறிவின்ைம 4.கற்றல் குைறபாடு. 5. ஆசிரியரின்
திறைம குைறபாடு.6.ேநர்வழிக்கற்றல்¸ இைணய வழிக்கற்றலுக்குள்ள
ேவறுபாடுகள்.
சமூகச் சிக்கல்கள் :
அ. வறுைம: இது ஏைழகளுக்குரிய ெசாத்தாக வறுைம நீடிக்கிறது.
“இருட்ைட விரட்ட வந்த கறுப்புச் சூரியன்” என்பது ேபால் வறுைம சில
தைலமுைறகளில் நிரந்தரமாகேவ தங்கி விட்டது ேபான்ற ஓர் நிைலைம நம் நாட்டின்
சில

சமூகங்களில்

காணப்படுகிறது.

சிலர்

பரம்பைர

பரம்பைரயாக

கூலித்

ெதாழிலாளர்களாகேவ உள்ளனர் அலஇேபசிேயா, கணினிேயா அவர்களிடமும்
இல்ைல அவர்களின் பிள்ைளகளிடமும் இல்ைல. சில ெபற்ேறாரிடம் உரிய ேவைலைய
ெசய்ய ெபாத்தான் ெசல்ேபசி மட்டுேம உள்ளது. அப்படிெயனில் அக்குழந்ைதககளின்
கல்வி அதிலும் இந்ெநருக்கடியான கேரானா சூழலில் மாணவர்களின் ெபற்ேறார்
வயிற்றுப் பிைழப்பிற்ேக அல்லாடும் ேபாது தங்கள் பிள்ைளகைள எங்ஙனம்
இைணயத்தில் படிக்க ைவக்க முடியும். ஆம்மாணவர்களுக்கு ெசல்ேபசி என்பது
எட்டாக்கனியாகேவ உள்ளது.

ஆ. பணி: சில மாணவர்கள் குடும்ப ெபாருளாதாரச்சூழல் காரணமாக பணிக்குச்
ெசல்வதால் இைணய வகுப்புகளில் கலந்து ெகாள்ள முடிவதில்ைல. இதனால்
அவர்களின் கல்வி ேகள்விக்குரியாகின்றது.

இ.பாலின ேவறுபாடு: சில வீடுகளில் ெபண்குழந்ைதகள் என்றாN;ல படிக்க
ைவப்பதில்ைல. சிலர் விைரவில் திருமணம் முடித்து விடுகின்றனர். அப்படிேய
படித்திருந்தாலும் சில ெபற்ேறார் மாணவிகளுக்கு ெசல்ேபசி வாங்கித் தருவதில்ைல.
இவ்வாறன பிற காரணங்களால் ெபண்கள் கல்வி ெதாடர முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது.
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ஈ. கவனக்குைறவு (அ) அக்கைறயின்ைம: சில பணக்கார மாணவர்கள்
ெசல்ேபசியில் கணினியில் இைணய விைளயாட்டுகளில் ஈடுபடுவதால் அவர்கள்
இைணயத்தில் படிக்க அக்கைற காட்டுவதில்ைல.

2.இைணயச் சிக்கல்கள்:
அ. புறநகர்பகுதி¸ கிராமங்கள்¸ மைலப்பகுதிகளில் ஏற்;படும் இைணயக்
குைறபாடு:
புறநகர்பகுதியில் இைணயம் இன்ைமயால் ஏற்;படும் இைணயக் குைறபாடு.
மைலவாழ் கிராமங்களில் கல்வி எனும் சாதரண வசதி கூட இல்லாமல் இயல்பாக
வாழ்ந்து வருகின்றனர் அம்மைல வாழ் மக்கள். “உலகத்திலுள்ள 370 மில்லியன்
பழங்குடி மக்களில் இந்தியாவில் 645 வைக பழங்குடியினரும்¸ தமிழகத்தில் 36 வைக
பழங்குடியினரும் வாழ்வதாக புள்ளி விவரங்கள் ெதரிவிக்கின்றன. (தினத்தந்தி ஜீன்9.2020) அதிக பழங்குடிகள் வாழும் நாடுகளில் உலகில் இந்தியா 2ம் இடம் ெபற்றுள்ளது
என்றால்

ேயாசித்துப்

பாருங்கள்.

கல்விையப்

புகுத்துவேத

சவால்.

அதிலும்

இைணயக்கல்வி ெபரும் சவாேல. 14 சதவீதத்திற்கும் குைறவாகேவ அவர்கள் கல்வி
அறிவு ெபறுவதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன.” 2009ல் உருவாக்கப்பட்ட கல்வி
உரிைம சட்டத்திற்கு பிறகு அம்மக்களின் நிைலயில் சற்ேற முன்ேனற்றம் ஏற்படுகின்றது
என்ேற கூறலாம். எனினும் அது ேபாதாது.
கிராமப்பகுதிகளில் இைணய ெதாழில்நுட்ப வசதிகள் முைறயாக இல்ைல.
இதனால் அங்குள்ள மாணவர்கள் இைணயவழிக்கல்வியில் இைணய முடியாமல்
வருந்துகின்றனர்.

ஆ.குைறந்த அளவு இைணய வசதி (ேடட்டா)
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சில நடுத்தர வசதியுள்ள வீடுகளில் வருமானம் கருதி குைறவான ேடட்டா
அளைவ பயன்படுத்துவதால் ேடட்டா திடீெரனக்
குைறந்து படிக்க இயலாத சூழல் ஏற்படுகின்றது.

இ.அறியாைம:
ெசல்ேபசி¸ கணினி¸ மடிக்கணினி எப்படி பயன்படுத்துவது ேடட்டாைவ
முைறயாக எப்படி பயன்படுத்துவது¸ ேடட்டா முடிந்ததும் எப்படி ரீசார்ஜ் ெசய்வது
என்பைதக் கூட அறியாமல் சிலரும் இது பற்றி மறந்து சிலரும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

ஈ.கற்றல் குைறபாடு;
மாணவர்களில் பலர் இைணயத்தில் கற்றுக்ெகாடுப்பைத சரியாகப் புர்pந்து
ெகாள்ள இயலாத கற்றல் குைறபாட்டில் உள்ளனர்.

உ. ஆசிரியர் திறன் குைறபாடு:
கற்றுக்ெகாடுக்கும் ஆசிரியர்களிலும் சிலர் கற்றல் குைறபாட்டுடன் இருப்பதால்
மாணவர்களுக்கு முைறயாக கல்வி ெபறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது எனலாம்.
ேநர்வழிக்கற்றல்¸ இைணய வழிக்கற்றலுக்குள்ள ேவறுபாடுகள்:
ேநர்வழிக்கற்றல்: அ.ஆசிரியர் ேநரிைடயாக மாணவர்களின் பிரச்சிைனகைள
தீர்வு காணலாம்.
ஓவ்ெவாருவைரயும்
நூலகத்திற்குச்

ெசன்று

பலேபாட்டிகளில்

படிக்க
படித்து

கலந்து

உள்ளஉணர்வுகைளயும்

ைவக்கலாம்.கண்காணிக்கலாம்.
ஐயந்திரிபறக்
ெகாள்ள

உளவியல்

கற்கலாம்.

ைவக்கலாம்.

தன்ைமகைளயும்

அறிந்து

மாணவர்கள்
மாணவாகைள
மாணவர்களின்
ஆசிரியர்கள்

மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளித்து ெவற்றி ெபறச் ெசய்ய இந்த ேநரடி முைற
ஏதுவாகின்றது.

இைணய வழிக்கற்றல்:
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மாணவர்கள் இைணயத்தில் இைணந்துள்ளனரா? என்பேத சந்ேதகமாக
உள்ளது. ஏெனனில் மாணவர்கள் வீடிேயாைவ நிறுத்தி விட்டு பப்ஜி¸ பிரீ
ேபர் விைளயாடுகின்றனர். இவ்வாறு இைணந்ேத இருப்பதால் உடல்¸
மனரீதியாக பற்பல பிரச்சிைனகைள சந்திக்கின்றனர். இதனால் சிலரின்
எதிர்காலம் ேகள்விக் குறியாகின்றது. இைணயத்ைத தவறான வழியிலும்
சிலர் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்நிைல மாற ேவண்டும்.
“அகர முதல எழுத்ெதல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்ேற உலகு” ( குறள் - 1)
எழுத்துக்கள் எல ;லாம் அகரத்ைத முதலாகக் ெகாண்டுள்ளைதப் ேபால் இந்த உலகம்
ஆதி பகவைன முதலாகக் ெகாண்டுள்ளது. பல் ேபானால் ெசால் ேபாச்சு என்பது
பழெமாழி எழுத்துக்கைள சரியாக உச்சரித்தால் தான் ெபாருள் விளங்கும். எனேவ
எவ்வாறு எழுத்துக்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றது (phonology) என்பைதயும் தமிழுக்குரிய
தளங்கைளயும் அறிமுகப்படுத்துவதில் ஐ.சி.டி யின் பங்கு எவ்வைகயில் மாணவர்கள்
தங்கள் கல்வித் திறைன வளர்த்துக் ெகாள்வதற்குப் ெபரும்பங்கு வகிக்கிறது என்பைதப்
பற்றியும்

விளக்குவேத

இந்த

ஆய்வின்

ேநாக்கமாகும்.

தமிழ்

ெமாழி:

உலகெமாழிகளுக்ெகல்லாம் தாயாக விளங்குவதால் இது ெசம்ெமாழி என்ற தகுதிையப்
ெபற்றுள்ளது. உலகின் பழைமயான ெமாழிகளுள் இதுவும் ஒன்று. தமிழ் ஒரு
ெதான்ைமயான திராவிட ெமாழியாகும். தமிழ்ெமாழி இந்தியாவில் தமிழ்நாடு¸
புதுச்ேசரியிலும் இந்தியாவில் ஶ்ரீலங்கா¸ மேலசியா¸ சிங்கப்பூரிலும் அதிக மக்களால்
ேபசப்படுகிறது. இந்தியாவின் சிறந்த வைரயறுக்கப்பட்ட 22 ெமாழிகளுள் ஒன்றாகக்
கருதப்படுகின்றது. தமிழ் எழுத்துக்கள்: தமிழ் எழுத்துக்கள் ெமாத்தம் எத்தைன அைவ
எவ்வாறு அைமகின்றன என்பைத பின்வருமாறு காணலாம்.
“ எழுத்ெதனப்படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பெதன்ப” (ெதால்.¸எழுத்து
:1) என்பார் ெதால்காப்பியர். “உயிரும் உடம்புமாம் முப்பது முதேல” (நன்னூல் : 59)
என்ற நன்னூலாரின் கூற்றுப்படி உயிர்ெமய் எழுத்துக்கள் முப்பது ஆகும். தமிழ்
எழுத்துக்களில்

உயிர் எழுத்துக்கள் - 12 ெமய் எழுத்துக்கள் - 18 ஆய்த எழுத்து - 1
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உயிர் ெமய் எழுத்துக்கள் - 12 ஓ 18 - 216 (உழஅடிiெநன டநவவநசள)
ெமாத்தம் - 247 இைவ ேபான்ற இலக்கண வகுபபுகைளயும் வைலெயாலி
மூலமும் மாணவர்களுக்கு உணர்த்தலாம்.
தீர்வுகள்
ஏைழ மாணவர்களும் எளிைமயாக படிக்க நம்அரசு அைனவருக்கும் இலவச
இைணயத்திட்டம் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
குைறந்த கட்டணத்ைதயாவது ெபற்றுக் ெகாண்டு மாணவர்களுக்கு இைணய
வசதி வழங்கப்படேவண்டும்.
ெபண் என்ற பாகுபாடு காட்டாத சமூதாயமாய் ெபண் குழந்ைதகைளயும் படிக்க
ைவக்க ேவண்டும்.
சிந்தைனைய ஒருமுகப்படுத்தி மாணவர்கள் அக்கைரயுடன் கவனிக்க ேவண்டும்.
கிராமம்¸ நகரம் அைனத்திடங்களிலும் இைணய வசதி வழங்கப்படேவண்டும்.
இைணய பயன்பாடுகள் குறித்த அறிைவ ஒவ்ெவாருவரும் (இைணயத்தின்
அறிைவ) ெபற்றிருப்பது மிக அவசியம்.
இைணயக்கல்வி

அறிைவப்

பரப்புதைல

விட

அறிைவ

ஆளுதைலேய

வலியுறுத்துகின்றது. கற்றல் கற்பித்தல் கட்டைமத்தைலேய உணர்த்துகிறது.
பகுத்தல்¸ ெதாகுத்;தல்¸ மதிப்பிடல் ேபான்ற முைறகைள எளிதில் அறிந்து
பயன்படுத்தலாம்.
வைலப்பதிவு
(கான்பரன்ஸ்)¸

(ப்ளாக்)¸விக்கி¸

திைரப்பகிர்வு

(ெகால்லாபிேரசன்
எனப்பலவைககளில்

டூல்ஸ்)

பல்லூடகம்

(ஸ்கிரீன்

ேசரிங்)

வைலச்ெசயலிகள்¸

உலகிலுள்ள

யாரும்

(மல்டிமீடியா)உைரயாடல்
ேசர்ந்தியங்கு
ெவப்
யாருக்கும்

கருவிகள்

அப்ளிேகசன்ஸ்)
தகவல்கைளப்

பகிரலாம்.ேநரடியாக ஊடாடவும்¸பலேபர் பலஇடங்களிலிருந்து ேசர்ந்தியங்கவும்
(டிஸ்டிபியுடட் ெகால்லாபேரசன்) முடியும்.
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(www.Tamilvu.org)

என்ற

தமிழ்

இைணயப்பல்கைலக்கழகத்துடன்

தமிழ்க்

கல்விையப் ெபறலாம். ேமலும் பல அறிவுசார் தளங்கள் உள்ளன.
அதன் இருப்பிட முகவரி தமிழ் இைணயப்பல்கைலக்கழகம்¸ எல்ெநட்
ெமன்ெபாருள் நகரம்¸ நான்காம் தளம்¸தரமணி ெசன்ைன-13.
தமிழ் இைணயப்பல்கைலக்கழகம் நடத்தும் பாடத்திட்டங்கைள துவக்கக்கல்வி
ஆசிரியர்கள் அறிந்து தம் மாணவர்களுக்கு அறிவிக்க ேவண்டும்.
கற்பிக்கும் உபகரணங்கள்¸ ஆடிேயா¸ வீடிேயா கருவிகள். ெமன்ெபாருள்
ெபாருள்கள்¸ ஊடகம்¸ கல்வி குறித்த இைணய தளம் ஆகிய இந்த கற்றலுக்குரிய
ெதாழில் நுட்பத்ைதயும் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
பார்ைவயற்ேறாருக்கும்¸

ஒன்றும்

ெதரியாதவர்களுக்கும்

வாெனாலி¸

ெதாைலகாட்சி மூலமும் பாடங்கைள கற்பிக்கலாம்.
இைணய தளப்பயன்பாட்டால் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் அறிவு தரம்
உயாத்தப்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

இைணய தளங்கள்
(www.Tamilvu.org) என்ற இைணயதளத்தின் வழி அறியலாம்.
.ெசந்தமிழ்ச் ெசாற்பிறப்பியல் ேபரகரமுதலி மூலம் தமிழ்ச்ெசாற்கைள
அறியலாம். https://en.wikipedia.org/wikitamil _literature 4.www.valaitamil.com 5.
http://www.tamilnation.com 6. http://www.karkanirka.org 8
7.http://www.tamilmozhikoodam.com 8. http://www.apptamil.com 9.
http://www.illakkium.com 10. http://www.kalapam.com 11.
http://www.lexilogos.com/english/tamil_dictionary.html
தமிழ் உச்சரிப்பு :
ழ ¸ள¸ ல¸ ண¸ன¸ர , இதில் தமிழ் உச்சரிப்பு தவறானைவ தமிழ் உச்சரிப்பு
சரியானைவ எைவஎன அறிய ேவண்டும். பளம் புழம் தமிளன் தமிழன் புளி
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புலி ஊறல் ஊரல் பூைண பூைன மைள மைல கூட்ெடழுத்து: தமிழ் உச்சரிப்பு
தவறானைவ தமிழ் உச்சரிப்பு சரியானைவ ெதன்ட்றல் ெதன்றல் நன்ட்றி
நன்றி கட்ேறார் கற்ேறார் பட்றி பற்றி ஆள்பாதி ஆைடபாதி¸ என்பது
பழெமாழி. எழுத்து பாதி ெசால்வது மீதி என்பது புதுெமாழி. ஏெனனில்
எழுத்துக்கள் சரியாக உச்சரிக்கப்படவில்ைல எனில் அதன் கருத;து
ேகட்பவர்கைள முழுைமயாகச் ெசன்றைடயாது. எனேவ¸ எவ்வாறு
எழுத்துக்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றது (phonology) என்பைத காேணாலி மூலம்
உணரலாம்.
முடிவுைர:
இைணய வழிக்கற்றல் ஒருேபாதும் வகுப்புகளில் கற்கும் அனுபவத்ைத
அளிக்க முடியாது. இந்ெநருக்கடியான சூழலில் ஒரு மாற்று முயற்சியாக
கருதலாேம ஒழிய அது என்ெறன்றும் வழக்கமான கற்பித்தல் முைறக்கு
ஈடாகா. இைணயக் கல்வியில் அைனவரும் இைணய ஒேர வழி நிதிநிைல
அறிக்ைகயில் கல்விக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிைய மத்திய¸ மாநில அரசுகள்
அதிகரித்தால் இைணயக்கல்வியில் ஏைழ மக்களும் இைணயலாம் உலக
அரங்கில் இந்தியா உயர் தரம் ெபறலாம்.

இைணயவழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கல்களும்
தீர்வுகளும்
முைனவர் வி.வசுமதி

இைணப் ேபராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துைறத் தைலவர்
ஶ்ரீ ஜிவிஜி விசாலாட்சி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
உடுமைலப்ேபட்ைட..
மின்னஞ்சல் vasumathiudt@gmail.com
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“அழலின் நீங்கா அணுகான் அஞ்சி
நிழலின் நீங்கா நிைறந்த ெநஞ்செமாடு
எத்திறத் தாசா னுவக்கும் அத்திறம்
அறத்திற் றிரியாப் படர்ச்சிவழி பாேட”
(பவணந்தி முனிவர் – நன்னூல் - பாயிரம்)

ஆய்வுச்சுருக்கம்
ஆசிரியர் – மாணவர் உறெவன்பது தீயும் அனலும் ேபால அனுகியும் அஞ்சியும் இருத்தல் ேவண்டும் என்கிறது
நன்னூல். குருகுல கல்வியும், வகுப்பைறக் கல்வியும் ேபாதித்தததும் அதுேவ. ஆனால் இன்று ஆசிரியர் –
மாணவர் உறவுமுைற சற்று மாற்றம் கண்டுள்ளது. காலச்சூழேல இதற்குக் காரணம் என்பது மறுக்க முடியாத
உண்ைம. பார்ைவக்குள் பார்ைவ ைவத்து மாணவர்கைளக் கண்ணால் கட்டிப்ேபாட்டு பாடம் நடத்திய காலத்ைதக்
கடந்து இன்ைறய ெகாேரானா காலம் அைலேபசியில் நமக்குநாேம பார்த்துக் ெகாண்டு பாடம் நடத்தும் நிைல
வந்துவிட்டது. இத்தைகய சூழலிலும் மாணவர்கள் கவனிக்கும் ெபாருட்டு பாடம் நடத்த ேவண்டிய கட்டாயம்
ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இச்சூழலில் இைணயவழிக் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது பன்னாட்டு கல்விக்கு
இைணயான கல்வித்திறத்ைத முன்ேனற்றப்பாைதயில் இட்டுச் ெசல்கிறது. இதில் உள்ள சிக்கல்கைளயும்
தீர்வுகைளயும் ஆய்வது இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கம்.

ஆய்வுப் ெபாருள்
மாறிவரும் சூழலுக்ேகற்ப மாணவர்கள் மட்டுமின்றி ஆசிரியர்களும்
தங்களின் ேமலான கணினிவைகச் ெசயல்கைள வளர்த்துக் ெகாண்டு கற்றல்
கற்பித்தல் திறைன ேமம்படச் ெசய்வது இக்கட்டுைரயின் ஆய்வுப் ெபாருள்.
ஆய்வின் கருதுேகாள்
இைணயவழி கற்றலில் ஏற்படும் சிக்கல்கையயும் இைணயத்தில்
காணலாகும்

பல்ேவறு

கவர்ந்திழுக்கும்

ெசயலிகளின்

தன்ைமயால்

கற்றல்

வாயிலாக

மாணவர்கைளக்

சிக்கைலத்

தவிர்த்து

காணுவேத இக்கட்டுைரயின் கருதுேகாள்.
கற்றல் கற்பித்தல்

ெநஞ்சுகள னாகச் ெசவிவா யாக

ெதால்காப்பியர் – ெதால்காப்பியம் - சிறப்புப் பாயிரம்)
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தீர்வு

இருந்த கற்றல் கற்பித்தலில் இன்று கற்பித்தல் மட்டும் நடக்கிறது.
கற்றல் ேகள்விக்குறிதான். உலகம் ெகாேரானாவின் பிடியில் சிக்கினாலும்
மாணவர்கள் அகப்பட்டது என்னேவா இைணயவழிக் கல்விதான் என்று
உள்ளுகின்றனர். ஏெனனில் வகுப்பைறச் சூழல் ேவறு. இைணய வகுப்பைறச்
சூழல் ேவறு.

வ.எண்

கல்லூரி வகுப்பைற

இைணயவழி வகுப்பைற

1 பார்ைவ மாறாது

பார்ைவ மாறும்

2 குறும்புகள் குைறயும்

குறும்புகள் அதிகம்

3 உடனடி பதில்கள் வராது

உடனடி பதில்கள் வரும்

4 கட்டாய கவனம் உண்டு

கட்டாய கவனம் இல்ைல

5 புத்தகங்களின் ேதைவ உண்டு

மின் புத்தகங்களின் ேதைவ

6

7

ஆசிரியர் தன்னிைலைய
மாணாக்கர்களுக்கு உணர்த்தல்

ஆசிரியர் தன்னிைலைய
மாணாக்கர்களுக்கு
உணர்த்தல் இல்ைல

மாணவர் மனநிைல அறிதல்

மாணவர் மனநிைல அறிதல்

உண்டு

இல்ைல
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இக்காரணங்கைள ேநாக்கும் ேபாது வகுப்பைறைய ேநரில் பார்த்துப்
புரிந்து ெகாண்ட ஆசிரியரால் மட்டுேம இைணயவழிக் கல்விையக் கற்றுக்
ெகாடுக்க சாத்தியப்படும் என்பது ெவளிப்பைட.
இைணயம் அன்று முதல் இன்று வைர
1960களின் பின்பு இரண்டு

வைலயைமப்புகளிலிருந்து

மாறிய

இைணயம் கணினி ைமய அைமப்புக்கு மாறி உருவானது. ஆல்பாெநட்
மற்றும் x.25 ெநறிமுைற ெபாதிநைல மாற்றம், யுனிக்ஸ் டு யுனிக்ஸ் (UUCP)
மற்றும்

ஃபிட்ேடாெநட்

வளர்ச்சியானது

தளவைலயைமப்புகைள

உருவாக்கியது. இவ்வளர்ச்சிகள் தங்களுக்குள் இைணந்து கட்டைமப்பு
வைலயைமப்பாக மாறியது. இந்த ெநறிமுைறதான் இைணயம்.
1982-இல் அதிகாரப்பூர்வ நைடமுைறயால் உலக வைலயைமப்புச் (www)

சிந்தைன உருவானது. விைரவான காலஓட்டம், பன்னாட்டுக்கு இைணயான
நைடமுைற

வாழ்க்ைக,

வளர்ச்சிப்பாைதைய

ேநாக்கும்

வணிகம்,

தனியார்மயமாக்கல், ேபாட்டி மனப்பான்ைம, உலகமயமாக்கல் ேபான்ற
பல்ேவறு நிைலகளில் இைணயம் தனது ேசைவகைள வழங்கியது. இச்ேசைவ
வழங்கிகள் 1990 களில் பயன் சார்ந்து வளர்ச்சி ெபற்றது.
இப்படி வளர்ந்த இைணயத்தில் Google மிக முக்கிய இடத்ைதப்
ெபற்றுள்ளது. உலகின் தகவல்கைள ஒருங்கிைணப்பது Google - இன்; ேநாக்கம்.
எனேவ பல்ேவறு ேசைவ நிறுவனங்கள் Google க்கு ேசைவகள் வழங்குகின்றன.
இதனால் Google இைணயத்தில் பிரிக்க முடியாததாகிவிட்டது. googol என்ற
எழுத்தில் ெதாடங்கி Google என்று மாற்றம் ெபற்ற இவ்ெவழுத்து இன்று வைர
6 முைற எழுத்து வடிவ மாற்றம் ெபற்றுள்ளது என்பைத நாம் ஈண்டு ேநாக்க
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ேவண்டும். இத்தகு சிறப்பிைனப் ெபற்ற Google வழி கற்றல் கற்பித்தல்
ெசயலிகளும் இடம்ெபறுகின்றன என்பது சிறப்பு. இதன்வழிேய உலக
அளவில் நாம் கல்வியின் தரத்ைத உயர்த்த முயற்சிக்கிேறாம்.
இன்ைறய காலமும் கல்வியும்
ெகாரானாவின் ெதாடக்கம் மாணவர்கைள மகிழ்ச்சியில் திைளக்க
ைவத்தது. நாள்பட நாள்பட மாறிய மாணவப் பருவத்தில் மாணவர்கள்
குடும்பச் சூழலில் இைணந்தனர். ெபாருளாதார சீர்ேகடு பல்ேவறு மாணவ
சமூகத்ைதப் புரட்டிப் ேபாட்டது. படிப்ைப மறந்து ெதாழிற்சாைலகள்
ெசன்றனர். சுய ேவைலவாய்ப்புகைள உருவாக்கினர். பணம் ேதடி படிப்ைப
விட்டனர். இம்மாணவர்களுக்கு இைணயவழிக் கல்வி என்பது ேயாசிக்க
ேவண்டியதாகிறது. இைணய வசதி இருப்பினும் அதைன மாணவர்கள்
தங்களின்

ெபாருளாதார

அளிக்கின்றனர்.

வளர்ச்சிக்குப்

அதன்பின்ேப

படிப்புக்கு.

பயன்படுத்த
தன்னால்

முன்னுரிைம
தன்

குடும்பம்

முன்ேனறும் வைகயில் மகிழ்ச்சியுற படிப்பு நின்றுவிடுகிறது. மற்ெறான்று
ைகயில் சம்பாதித்த பணம் படிப்ைப நிறுத்தி விடுகிறது. கல்விையக் கற்கும்
ஆர்வம் மாணவனுக்கு ஏற்பட்டால் எந்தெவாரு சூழ்நிைலயிலும் அவன்
படிப்ைபக் ைகவிட மாட்டான். இந்த ஆர்வமிகு தன்ைமைய உருவாக்குவது
இன்ைறய ஆசிரியரின் ைகயில் மட்டுேம உள்ளது.
இைணயவழிக் கல்வி காட்டும் கற்பிக்கும் வழிகள்
இைணயவழிக் கற்றலில் காணலாகும் சிக்கல்களில் முக்கியமாக
பாதிப்புக்குள்ளாவது அடித்தட்டு மக்கேள. அவர்கள் தம் நலன் ேநாக்கில் சமூக
உணர்வாளர்களும்,

மற்றும்

அரசும்

ஏற்பாடு

ெசய்தால்

இவர்களும்

இைணயவழிக் கற்றல் கற்பித்தலில் ேதர்ச்சி ெபறுவார். இவர்களுக்ெகன்ேற
இைணயத்தில் பல்ேவறு ெசயலிகள் இடம்ெபறுகின்றன.
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Popular LMS
CAMU
Google classroom
Canvas
Blackboard learning
Talent LMS
VSLMS

Student Information System (SIS )
Power school SIS
Grade link
Infinitive campus
Ellucian Banner Student
Skyward Student Management suite
Munis
CMS (Classroom Management System)
Class Dojo
Dy know
MC Graw – Hill connect
Power school unifried classroom
Nearpod
Education Software Categories
Academic Advising Software
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Assessment Software
Curriculum Management Software
Digital Learning Platform
Education ERP Software
Language Learning Software
Online course Providers
Scholarship Management Software
Technical Skill Development Software
Virtual Classroom Software

இைவ ேபான்ற கணினி தளங்கள் மற்றும் ெசயலிகள் மாணவர்
நலனுக்காக இன்று ெபருமளவில் இைணயத்தில் உள்ளன. இதைனக்
ெகாண்டு ஆசிரியர் மாணவர் – கற்றல் கற்பித்தல் திறைன ெவளிப்படுத்த
முடியும்.
சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
வ.
எ

சிக்கல்கள்

தீர்வுகள்

ண்
ஆசிரிய பயிற்சி மற்றும் அது
1

கணினி பற்றிய அறிவு

ெதாடர்பான படிப்புகளில் கணினி

முதற்கண் ஆசிரிய

மற்றும் ெதாழில்நுட்பங்கள் பற்றிய

மக்களுக்குத் ேதைவ

பாடங்கள்கட்டாயமாக்கப்படல்
ேவண்டும்.

கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

135

எழுத்துரு, ஒருங்குகுறி – பற்றி
2

ஆசிரியர் மாணவர் சிந்தித்தல்
ேவண்டும்.

3

4

6

பாடமாக அைமக்கப் பரிந்துைரக்க
ேவண்டும்.
ெதாழில்நுட்பத்ைதப் புரிந்து

சாத்தியம்

ெகாண்டால் எல்லாருக்கும் சாத்தியம்

சமத்துவம் இருக்காது

ெபரிதும் விரும்புகின்றனர்.

ஏற்பாடு ெசய்து ெகாடுத்தால்
அைனவருக்கும் சமமாகும்.
புதுப்புது ேதடைல விரும்பும்
மாணவர்களால் இைணயவழிக்
கற்றைலயும் விரும்புகின்றனர்.

ேநருக்கு ேநர் கற்பது ேபால

ஓர் ஆசிரியர் சூழ்நிைலக் ேகற்ப ஒரு

திறன் வாய்ந்தது அல்ல

நல்ல பாடத்ைத வடிவைமப்பார்

ஆசிரியர்கள் தங்கைளத்
தாங்கேள புதுப்பித்துக்
7

ஒருபாடம் தமிழில் இைணய வழிப்

இைளஞர்களுக்கு மட்டும்

மாணவர்கள் ேநரடிக் கற்றைல
5

பாடத்திட்டத்தில் கட்டாயம்

ெகாண்டு இைணயவழிக்
கல்விையத் தரேவண்டியது
காலத்தின் கட்டாயம்.
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ேசைவ,

மின்சாரம், கணினி இத்துடன் அரசின்
மானியமும் தகுந்த பயனாளிகைளச்
ெசன்றைடந்தால் ெவற்றி ெபறும்
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முடிவுைர
இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தலில் உள்ள சிக்கலில் ஆசிரியர் தன் திறைமைய
இைணயத்தின் வழி ெசயல்படுத்தும் வைகயில் தீர்வு இருக்கிறது. ேமலும் மாணவர்
அதைனக் ைகயாளும் வைகயில் கற்றல்திறன் மாணவர்களுக்கு ேமம்படும். குருகுல
கல்வியிலிருந்து கல்விக்கூட கல்விக்கு சமூகம் மாறியது ேபால வகுப்பைறக்
கல்வியிலிருந்து இைணயவழிக் கல்விக்கு மாறுவது இன்ைறய காலத்தின் ேதைவ.
ெசயலிகளும் அதைனக் ைகயாளும் வைகயைய ஆசிரியரும் மாணவரும் அறிந்து
நன்முைறயில் பயன்படுத்தினால் வரும் சமூகம் இைணயக் கல்வி வழியாக வளரும்
சமூகமாக மாறும். இதற்கு அரசின் இைணய வழிக் கல்விக் ெகாள்ைக வகுக்கப்படல்
கட்டாய ேதைவயாகிறது. அப்ெபாழுது பிற்காலத்தில் ெமாழி வளர்ச்சி, ெமாழி
ஆளுைம வளர்ச்சிைய கணினிவழி உணர்வூட்டி மாணவ சமூகத்ைத வளர்த்ெதடுக்க
முடியும் என்பது திண்ணம்.

துைணநூற் பட்டியல்
1. ெதால்பாப்பியர் ெதால்காப்பியம் சிறப்புப்பாயிரம்,
2. பாைவ பப்ளிேகஷன்ஸ், ெசன்ைன. 2007
3. பவணந்தி முனிவர் நன்னூல் - மணிவாசகர் பதிப்பகம்ெசன்ைன

.1992
4. ெபாதுவான ெசய்திகள் இைணயத்தின் வாயிலாக ெபறப்பட்டன.
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5.

கணினித்தமிழ் ெதாகுப்பியல் பார்ைவ
ெப.வீரம்மாள், M.A.,M.Phil., B.Ed., (P.hd)
தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர்>
பார்வதீஸ் கைல அறிவியல் கல்லூரி ண்டுக்கல்.

pveerammal1983@gmail.com

முன்னுைர:
கணினித்தமிழ்

பற்றிக்கூறும்

ேபாது

“கணிப்ெபாறிக்

கல்வி”

இன்று

அைனத்துத்துைற வளர்ச்சிகளுக்கும் அடிப்பைடயானதாக உள்ளது. எந்தப் பாடத்ைதக்
கற்பவராயினும் கணினி அறிவியைலயும் கற்றிருக்க ேவண்டும் என்பது கட்டாயத்
ேதைவயாகிவிட்டது. எனேவ அைனவரும் கணினிப் பயிற்சிையப் ெபறுவதில் ஆர்வம்
காட்டுகின்றனர். அதன் காரணமாக கணினிக் கல்விையத் தமது தாய்ெமாழியில்
கற்கேவண்டிய ஆர்வமும்>ேதைவயும் அதிகரித்துள்ளது”1 என்று கூறுகின்றனர்.

கணினிவழி தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தல்:
கணினிவழி தமிழ்க்கற்றல் கற்பித்தல் கூறும் ேபாது கணினி தகவல் ெதாடர்பு
ஊடகங்களின் வளர்ச்சி காரணமாகத் தமிழ்க் கற்கும் கற்பிக்கும் முயற்;சிகள் இன்று
ெபருகியுள்ளன. இதைன மூன்று வைகயாக பிரிக்கலாம்.
கணினித் துைணயுடன் கற்பித்தல்
கணினி ேமலாண்ைமயில் கற்பித்தல்;
கணினி ஊடகக் கற்பித்தல்
கணினி ஊடகங்களின் வழி கற்பதில் நிைறகளுடன் குைறகளும் உள்ளன.
கணினியால் ஒரு ேபாதும் ஆசிரியருக்கு இைணயாகச் ெசயல்பட முடியாது. ஆயினும்
கணினியில் ஒருவர் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் தம் ேதைவக்ேகற்பக் கற்க முடியும்.
திைரயில் உள்ள காட்சிகைள வண்ண ேவறுபாடுகேளாடு காணமுடியும். இதற்கு ஒளி
அைமப்பு உண்டு.
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ெதாடக்கக்

கல்வி முதல் உயர்க்கல்வி வைர கணினி வாயிலாகேவ கற்க

முடியும். ெதாடக்கநிைலப் பாடங்கள் மிகுதியாகத் தமிழில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இைவ இைணயத்திலும் குறுவட்டுகளிலும் இடம்ெபற்றுள்ளன.
பின்வரும் திறன்கைள வளர்க்கும் ெபாருட்டு இைவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
1. ேகட்டல்
2. எழுதுதல் திறன்
3. ேபசும் திறன்
4. புரிந்து ெகாள்ளும் திறன்
இவற்ைறக் கற்பிக்க பல்ேவறு பயிற்சிகளும் மல்டிமீடியா ெதாழில் நுட்பத்ைத
பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.”2 என்று விவரிக்கப்படுகின்றன.
•
•
•

www.tamilnet/learntamil
www.saupenr.edu
www.tamilvu.org

இைணயவழி பாடத்திட்ட வடிவைமப்பு:
இது தமிழ்ெமாழிப் பாட ஆசிரியர்களும்> கணினி வல்லுநர்களும் இைணந்து
ெசயல்படும் வடிவைமப்ைபக் ெகாண்டது. இதன் படிநிைலகள் பின்வருமாறு
• பாடத்திட்டத்ைத மாணவர்களின் தரத்திற்ேகற்ப பிரித்தல்.
• பிரித்த

பாடங்கைளத்

தைலப்பின்

அடிப்பைடயில்

சிறுசிறு

பாடப்பகுதிகளாக்கிப் பின்னர்த் ெதாகுத்தல்.
• பாடத்திட்டத்தில் படங்கள் உயிேராட்டமுள்ள படங்கள்> வீடிேயா>
படக்காட்சிகள்> ஒலி வைககைள ேசர்த்தல்.
• மாணவர்கள் உதவியுடன் பாடத்திட்டத்தின் தரத்ைத அதிகரிக்கக் கூடுதல்
தகவல்கைளச் ேசர்த்தல்.
• பாடத்திட்டத்ைத இறுதியாக சரிபார்த்தல்.
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• கணினி வழி தமிழ்க்கல்வி :
• கணினி வழி தமிழ்க்கல்விைய இரண்டு வைகயாக பிரிக்கலாம்.
• இைணயத்ைதப் பயன்படுத்தும் கல்வி (Online Education)
• குறுவட்டுகள் மூலம் ெபறும் கல்வி (CD Education)
• வியாபார

ரீதியாக

இப்ேபாது

குறுவட்டுகைள

மூன்று

வைகயாக

பிரிக்கலாம். அைவ;
• குழந்ைதகளுக்கான பாடல்கள் மற்றும் கைதகள்
• அனிேமஷனுடன்) உள்ள வட்டுகள்.
• ெமாழித்திறன்கைள உருவாக்கும் வட்டுகள்.
• இலக்கிய பனுவல்கைளக் ெகாண்ட வட்டுகள்.
ஸ்டார் டாட்ஸ்டார்> சாப்ட்வியூ குயில் ேகாலாலம்பூர் ைவகைற வனிதா
பதிப்பகம் ேபான்ற நிறுவனங்கள் தமிழில் குறுவட்டுகைள ெவளியிட்டுள்ளன.
திருக்குறள்> ஆத்திச்சூடி ேபான்றவற்ைற பல நிறுவனங்கள் ெவளியிட்டுள்ளன.
இப்ேபாது

சங்க

இலக்கியம்கம்பராமாயணம்

புதுைமப்பித்தன்

பைடப்புக்கள்

ேபான்றவனவும் குறுவட்டுகளில் கிைடக்கின்றன”3 என்று சுட்டப்படுகின்றன.

எழில் எனும் கணினி நிரல்ெமாழி – ஒரு அறிமுகம் :
ஆங்கிலத்தில்

ஏராளமான

கணினி

ெமாழிகள்

உள்ளன.

உலெகங்கும்

லட்சக்கணக்காேனார் இதைனப் பயன்படுத்தி கணினிக்கு கட்டைள இடுகிறார்கள்.
கணினியும் அதன்படி ெசயல்பட்டு நமக்கு ேதைவயான பயைன வழங்குகின்றது.
இப்ேபாது ஆங்கிலம் அறியாதவர்களும் கணினி நிரல் எழுதக் கற்க ேவண்டும் என்ற
எண்ணத்துடன்> தமிழில் எழில் என்ற கணினிெமாழி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
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அதாவது நம் தாய்ெமாழியான தமிழிேல கணினி ெமன்ெபாருள் நிரல் (COMPUTER
SOFTWARE PROGRAM) எழுதக் கற்றுக்ெகாண்டு தமிழிேலேய நிரல்ெதாடர் குறிமுைற
வரிகைள

எழுதேவண்டும்.

ezhillang.org/

இதனுைடய

இைணயதள

முகவரி

என்பதாகும்.இதைன உருவாக்கியவர் திரு.முத்ைதயா அண்ணாமைல.

இவர் ெசன்ைனயில் பிறந்து பாஸ்டனில் வசிக்கும் கணினி;ெபாறியாளர்” 4 ஆவார்.
எழில்

ெமாழிையக்

ெகாண்டு

நாம்

பின்வரும்

ெசயல்கைள

ெசய்து

பயன்ெபறலாம்.
1. நாம் விரும்பும் ெசய்திகைளத் திைரயில் அச்சிடலாம்.
2. ஏளிய சிக்கலான கணக்குகைளப் ேபாடலாம்.
3. தர்க்க அடிப்பைடயிலான (Logical) தீர்மானங்களில் விைரவாக
4. முடிெவடுக்கலாம்.
5. படம் வைரயலாம்.
6. ஒேர ெசயைல பல்ேவறு முைற திரும்பத் திரும்பச் ெசய்யலாம்.
7. இந்த எழில் என்பது தமிழில் உருவாக்கப்பட்ட கணினி நிரல் ெமாழியாகும்.
திறமூல (Open source) அடிப்பைடயில் ெவளியிடப்படுவதாகும்.”

மைறக்கப்பட்ட வரலாறு :
உலக

வரலாற்றில்

நமக்கு

ெதரியாமல்

பல்ேவறு

விஷயங்கள்

மைறக்கப்பட்டுள்ளது. கணினித்துைறயில் மைறக்கப்பட்ட உண்ைம> உலகின் முதல்
கணினி ப்ேராகிராைம கண்டறிந்தவர் ஒரு ெபண். 1821 ஆம் ஆண்டு டிபெரன்ஸ் என்ஜின்
என்ற

ெபயர்

ெகாண்ட

கருவிதான்

உலகின்

முதல்

கணினி

என

அைழக்கப்படுகின்றது.அனாலட்டிக்கல் என்ஜின் உலகின் முதல் ெஜனரல் பர்ப்பஸ்
கம்ப்யூட்டர்

என்ற

ெபருைமைய

1834

ஆம்

ஆண்டு

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

‘அனாலட்டிக்கல் என்ஜின்’ கணினி ெபற்றுள்ளது.கம்ப்யூட்டர் ப்ேராகிராம் உலகின்
முதல் கம்ப்யூட்டர் ப்ேராகிராமரான ‘அடாேலாவெலஸ்’ வகுத்த சில ேகாட்பாடுகள்
உலகின் முதல் கம்ப்யூட்டர் ப்ேராகிராம் என அைழக்கப்படுகின்றது.”
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கணினிையப் பற்றி முழுைமயாக அறிய ஸ்பீசி:
புதிதாக

வாங்கிய

கணினியில்

நாம்

வாங்கும்

ேபாது

குறிப்பிட்ட

வன்ெபாருட்களின் அளவுகள் அைனத்தும் சரியாக இருக்கிறதா? அல்லது நமது
கணினியில் புதிய ெமன்ெபாருள் ஒன்ைற நிறுவமுயலும் ேபாது அந்த ெமன்ெபாருைள
நிறுவத் ேதைவயான திறன் நம்முைடய கணினியில் இருக்கிறதா? என்பைதக் கணினித்
ெதாழில்நுட்பம் ெதரிந்தவர்கள் மட்டும் இன்றி> கணினி பயன்படுத்துபவர்கள்
அைனவரும் மிக எளிைமயாக அறிந்துெகாள்ள ஸ்பீசி (Speccy) எனும் இலவச
ெமன்ெபாருள் ஒன்று உதவுகிறது.
இைணயத்தில் இலவசமாகக் கிைடக்கும் 4.9 எம்பி அளவு ெகாண்ட இந்த
ெமன்ெபாருைளத்
(Install)

தரவிறக்கம்

(Download)

ெசய்து

நம்

கணினியில்

நிறுவிக்;

ெகாண்டால் நம் கணினியில் இருக்கும் அைனத்து வன்ெபாருட்கைள

(Hardware) குறித்த முழுைமயான தகவல்கைளயும் எளிதாகத் ெதரிந்துெகாள்ளமுடியும்.”
7
இந்த

ெமன்ெபாருைள

நிறுவிய

பின்பு

இந்த

ெமன்ெபாருளுக்கான

குறுக்குவிைசக் குறியீட்டில் இருமுைற ெசாடுக்கினால் ேதான்றும் ெபட்டியில்
இடதுபுறம் சுருக்கம் (Summary)> இயங்குதளம் (Operating system) ைமயச் ெசயலகம்
(CPU), ேநரடி அணுகு நிைனவகம் (RAM), தாய் பலைக (Mother board) வைரகைல
(Graphicsl),

ேசமிப்பகம் (Storage),

ஒளியியல் இயக்கிகள் ;(Optical Drivers), ஒலி

(Audio), கணினியின் புறப்பாகங்;கள்;(Peripherads), வைலபின்னல் (Network) ேபான்ற
குறிப்புச் ெசாற்கள் கிைடக்கின்றன.
வலதுபுறம் நம் கணினியில் நிறுவப்பட்டு இருக்கும் வன்ெபாருட்கள் குறித்த
சுருக்கமான தகவல்கள் பார்ைவக்குக் கிைடக்கின்றன.”

மானிட்டரில் காண்பைத வீடிேயாவாக மாற்ற :
மானிட்டரில் காண்பைத வீடிேயாவாக மாற்றும் முைற பற்றிக் கூறும் ேபாது>
நம்முைடய கணினித்திைரயில் படம்> காெணாளி காட்சி ஆகிய எந்தெவாரு நிகழ்வாக
இருந்தாலும் அதைன படக்காட்சியாக படப்பிடிப்பு ெசய்த பின்னர் அதைன
நம்முைடய

குடும்ப
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உடன்பணிபுரிேவாரிடமும் பகிர்ந்து ெகாள்ள இந்த Jing எனும் பயன்பாட்டு
கருவியானது ேபருதவியாக உள்ளது. நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்திக்ெகாள்வது என்ற
ெசயல்முைறகள்; Jing Tutorinals என்ற ெபாத்தைன ெதரிவுெசய்து ெசாடுக்குதல்
ெசய்தபின் திைரயில் ேதான்றிடும் விவரங்கைள பார்த்து அறிந்துெகாள்ளலாம்” என்று
விவரிக்கப்படுகின்றது.”

கணினிப்ெபாறி வழித்தரவு ெசயலாக்கத்தின் நன்ைமகள்:
1. தகவல் கூறுகைளச் ேசகரித்து கணிப்ெபாறியில் ஒருமுைற ெகாடுத்து
முடித்துவிட்டால் பிறகு தரவுகைளத் திருத்துதல்> மாற்றுதல்> நீக்குதல்
ேபான்ற பல ெசயற்பாடுகைள மிகுந்த அலுப்பு இன்றி ெசய்து முடிக்கலாம்.
இதனால் நம் உைழப்பும் ேநரமும் வீணாவது இல்ைல.
2. கணிப்ெபாறி வழியாகத் தரவுகைள ெசயல்படுத்தம் ேபாது தவறுகள்
ஏற்;படும் வாய்ப்புகள் மிகக்குைறவு.
3. கணிப்ெபாறியில் ஏராளமான தரவுகைளயும்> தகவல்கைளயும் மிகச் சிறிய
ேதக்குப்பகுதியில் ேதக்கு ைவக்கமுடியும். எனேவ ஏராளமான தாட்கள்>
ேகாப்புகள்>பதிேவடுகள் இவற்ைற ெபருங்குவியலாகச் ேசர்த்து ைவக்க
ேதைவயில்ைல.
4. கணிப்ெபாறித்

தரவுத்தளங்களில்>

வைகப்படுத்தல்>

ேகாப்புகைளச்

தகவல்கைளத்

ேசர்த்தல்

ேபான்ற

ேதடுதல்>
பல

தரவுச்

ெசயல்பாடுகைள மிகவும் திறம்படச் ெசய்ய முடிகின்றது”10

என்று

விவரிக்கப்படுகின்றன.

கணிப்ெபாறி வைககள்:
ெசாந்தக் கணிப்ெபாறியான ேமைசக்கணிப்ெபாறி (Desktop)> மடிக்கணிப்ெபாறி
(Laptop),

ைகேயட்டுக்

கணிப்ெபாறி

(Note

book)>

உள்ளங்ைக

கணிப்ெபாறி

(Palmtop)> எனப் பல்ேவறு வடிவங்களிலும் வளர்ச்சி ெபற்றுள்ளது. இன்ைறக்கு
ைகப்ேபசிேய

(Cellphone)

ெசல்லுமிடங்களுக்ெகல்லாம்;

கணிப்ெபாறியாகவும்
கணிப்ெபாறிையச்

ெசயல்படுகிறது.

சட்ைடப்ைபயில்

எடுத்துச்ெசல்ல முடிகிறது.
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ைவத்து

முடிவுைர:
கணிப்ெபாறிக்

கல்வி

இன்று

அைனத்துத்துைற

வளர்ச்சிகளுக்கும்

அடிப்பைடயானதாக உள்ளது என்பைத அறியலாம். கணினி வழி தமிழ்க்கற்றல் தகவல்
ெதாடர்பு ஊடகங்களின் வளர்ச்சி காரணமாகத் தமிழ் கற்கும்> கற்பிக்கும் முயற்சிகள்
இன்று ெபருகியுள்ளைத அறியமுடிகின்றது. கணிப்ெபாறியின் மூலம் மாணவர்கள்
எளிைமயாக பாடங்கைள கற்று வருகின்றனர் என்பைத உணரலாம்.

துைண நூற்பட்டியல்:
கைலச்ெசல்வி.

ெவ

-கல்வியியல்

சிறப்புத்தமிழ்இைணப்ேபராசிரியர்,

தமிழ்த்துைற அரசு கல்வியியல் கல்லூரி குமாரபாைளயம் – 638 183சஞ்ஜிவ் ெவளியீடு.
o ெசாக்கன். என் கம்யூட்டர் ைகேயடுKizhakku pathippagam
o இதழ்கள்

தமிழ் கம்யூட்டர்
o ஜனவரி 16-31-2014 ஆண்டு : 20
o இதழ் : 06

o இதழ்கள்

தமிழ் கம்யூட்டர்
o பிப்ரவரி 16-28> 2014 ஆண்டு : 20
o இதழ் : 08

o இதழ்கள்

தமிழ் கம்யூட்டர்
o மார்ச் 1-15- 2014 ஆண்டு : 20
 இதழ்: 08
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கணினியில் தமிழ் வளர்ச்சி
மூ.ேமானிஷா,

உதவிப்ேபராசிரியர்,தமிழ்த்துைற,
ஶ்ரீ.எஸ்.இராமசாமிநாயுடுஞாபகார்த்தக் கல்லூரி,சாத்தூர்.
monishamoorthy311@gmail.com
9384084025

முன்னுைர
மனித

மூைளயின்

வியக்கத்தக்க

பைடப்புகள்

தான்

மனிதரின்

இயற்ைகெமாழிகள். மனித மூைளயின் சிறப்புத் திறனான ெமாழித்திறைன
வளர்த்ெதடுக்க மனித சமுதாயம் ெதாடர்ந்து முயன்று வந்துள்ளது. அதன்
பயன் ெமாழிகளுக்கான வரிவடிவங்கள். ெமாழியின் எழுத்துவடிவம் என்பது
மனிதன் உருவாக்கிய முதல் ெமாழித் ெதாழில் நுட்பம். புல வளர்ச்சி
நிைலகைளக் கடந்த ெமாழிகள் ெமன்ேமலும் நவீனப்படுத்தப்படுகிறது.
அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்க ெமாழி தமிழ். ஆங்கிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக
கணிப்ெபாறியில் தமிழ் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. கணினியில் தமிழ்
வளர்ச்சிைய ஆராய்வதாக இக்கட்டுைர அைமகிறது.
கணினியில் ெதாடக்ககாலதமிழ் வளர்ச்சி
தமிைழ

கணினியில்

உள்ளீடு

ெசய்வதற்கான

வசதிகள்,

தமிழ்

எழுத்துருக்கள், விைசப்பலைககள்யாவும் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ், உைரைய, ேராமன் எழுத்துகளில் உள்ளீடு
ெசய்து பின் தமிழ் எழுத்துருவில் மாற்றும் வசதியும் உருவாக்கப்பட்டது.
ஆதமி ேபான்ற ெமன் ெபாருட்கள், எழுத்துருக்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
அடுத்தவளர்ச்சி நிைலயாக தமிழ் விைசப்பலைககள் உருவாக்கப்பட்டன.
இதன் பயன் தமிைழ ேநரடியாக கணினியில் உள்ளிடு ெசய்யும் வசதி
ஏற்பட்டது
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தமிழ் எழுத்துருக்கள்
தமிழில் டிஸ்கி, யுனிக்ேகாடு, டாம், டாப் ேபான்ற எழுத்துருக்கள்
அரசின்

பங்களிப்புடன்

குழுவாகேவா

ெவளியாகின.

ேசர்ந்து

வருகின்றனைவயாவும்

இன்றும்

எழுத்துருக்கள்

தனிநபராகேவா
உருவாக்கப்பட்டு

விைசப்பலைகயின்

அைமப்பிற்ேகற்ப

இயங்குதளங்களில் பயன்படும்படி அைமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முயிைல
என்ற

எழுத்துருவானது

ஆங்கிலத்

தட்டச்சுெசய்வதன்

மூலம்

தமிழ்

எழுத்துக்கைளப் ெபறும் விதமாக அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கணினித்தமிழுக்கான சிக்கல்களும் தீர்வும்
கணினியில் ேவார்டு, ேவார்டு ஸ்டார் ேபான்ற ெமன்ெபாருட்கள் மூலம்
தமிைழப்

பயன்படுத்தும்

வளர்ச்சிநிைல

ஏற்பட்டாலும்

தமிழ்

எழுத்துருக்கைள கணினியில் குறிேயற்றம் ெசய்வதில் பல இடர்பாடுகள்
இருந்தன.

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ெமன்

ெபாருைளக்

ெகாண்டு

தட்டச்சு

ெசய்யப்பட்ட ஒரு தமிழ் ஆவணத்ைத மற்ெறாரு தமிழ் ெமன் ெபாருைளக்
ெகாண்டு வாசிக்கேவா பதிப்பிக்கேவா இயலாதநிைல நீடித்தது .இதற்கு
அஸ்கி என்ற குறிேயற்ற முைறயும் ஒரு தைடயாக அைமந்தது. தமிழ் விைசப்
பலைககளும் தரப்படுத்தப் படாமல் இருந்தது. இருப்பினும் தமிழில்
இைணயதளங்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் வணிகமுயற்சியால் ஒருங்குறி
(யூனிேகாட்

என்ேகாடிங்) என்ற

குறிேயற்றம்

.தமிழுக்குத்

தனிேய

ஒருங்கறிகுறிேயற்ற எண்கள் வழங்கப்பட்டன. இதன் பயனாக தற்ேபாது
மின்னனு சாதனங்களில் தமிைழ உள்ளீடு ெசய்வதற்கான தைடகள் இல்ைல.
ைகப்ேபசியிலும் தமிைழ உள்ளீடு ெசய்து அைனத்துப் பயன்பாடுகைளயும்
ேமற்ெகாள்ளலாம்.
தமிழ் பிைழத்திருத்தி
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கணினியில் தமிழ்ச் ெசாற்கைள தட்டச்சு ெசய்ைகயில் ெசாற்களில்
ஏற்படும் பிைழகைளத் திருத்திக் ெகாடுக்கும் ெசாற்பிைழத் திருத்தி ெவளி
வந்துள்ளது. இது ேபான்று சந்திப்பிைழ, இலக்கணப் பிைழத் திருத்திகளும்
கணினியில் தமிழ் பயன் பாட்டிற்கு உதவுகிறது. இந்த வைகயான பிைழத்
திருத்திகள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பது கணினியில் தமிழ் பயன்பாட்ைட
அதிகமாக்குவேதாடு
திருத்திையப்

எளிைமயாக்கவும்

ேபால

வழி

ெசாற்பிைழசச்சுட்டி

ெசய்கிறது.

என்ற

ெமன்

ெசாற்பிைழ
ெபாருளும்

உருவாக்கப்பட்டது. இம்ெமன் ெபாருட்கள் ெசாற்பிைழகைள மட்டும்
சுட்டுவதாக அைமந்துள்ளது.
கணினி இைணயத்தில் தமிழின் ேதாற்றம்
கணிப்ெபாறியில் இைணயப் பயன்பாடு அெமரிக்கவல்லரசால்
சாத்தியாப்படுத்தப்பட்டது. இைணயத்தின் வரவால் கூகுள் என்றேதாடு
ெபாறியின்

மூலம்

தகவல்கைளப்

ெபறுதல்

எளிைமயாகிறது.

ஒரு

ெமாழிவளர்ச்சிக்கு அதன் பன்முகத் தன்ைமயும் ஆளுைமப் பண்பும்
முக்கியமானதாக
இத்தன்ைமைய

விளங்க
ெபற்று

ேவண்டியது
விளங்குகிறது.

அவசியம்.
தமிழ்

தமிழ்

சிலநாடுகளில்

ெமாழி
ஆட்சி

ெமாழியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ெமாழியாகவும் தமிழர்களின் தாய்
ெமாழியாகவும் விளங்குகிறது. இந்நிைலயில் பல்ேவறு நாடுகளில் வாழும்
தமிழர்கள் தங்கைள இைணயத்தின் வளர்ச்சியால் ஒன்றிைணத்துக் ெகாள்ள
தமிைழ இைணயத்தில் ேதாற்றம் ெபறச் ெசய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
உலெகங்கும்

வாழும்

தமிழர்கள்

இைணயத்தின்

வழியாக

தமிழில்

ெசய்திகைளப் பரிமாறிக் ெகாள்ளவிரும்பினர். தங்கள் பாரம்பரியத்ைதப்
பாதுகாத்துக்

ெகாள்ளவும்,

இலக்கியம்,

வரலாறு,

பண்பாடு,

கைல

ஆகியவற்ைறக் கற்றுத் ெதளியவும் தமிழ் இைணயதளங்கைள உருவாக்க
விரும்பினர். கணிப்ெபாறியில் வல்லைம ெபற்ற தமிழர்கள் தமிைழக்
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கணிப்ெபாறி

மற்றும்

இைணயப்

பயன்பாட்டில்

ெகாண்டு

ெசல்ல

முயன்றனர்.
இைணயத்தில் தமிழின் வளர்ச்சிநிைல
உலகின் பழைம வாய்ந்த ெசம்ெமாழிகள் எட்டில் இன்றளவும் அதிக
எண்ணிக்ைகயிலான மக்களின் பயன்பாட்டில் உள்ள ெமாழியாக தமிழும்
சீனமும் விளங்குகிறது. வுளமான ெமாழியாகவும் நவீன ெமாழியாகவும் தமிழ்
விளங்கும் இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் இயல், இைச, நாடகம் என்னும்
முத்தமிேலாடு கணினித்தமிழ் நான்காம் தமிழாய் விளங்குகிறது. தமிழகத்ைத
விட்டு ெதாழில் காரணமாக அயல் நாடுகளுக்குச் ெசன்ற தமிழர்கள் தமிைழப்
ேபசவும் எழுதவும் வழி இல்லாமல் இருந்த நிைலயில் இைணயம் மூலம்
சந்தித்துக் ெகாள்ளதமிழில் மின்னஞ்சல்கைளயும், இைணய இதழ்கைளயும்,
இைணயதளங்கைளயும் பயன்படுத்தினர். எடுத்துக்காட்டாக,BBC என்பது
உலகறிந்த ெசய்தி நிறுவனம். பலெமாழிகளில் ெசய்திகைள ெவளியிடுகிறது.
இதில் தமிழ் ெமாழியும் ஒன்று.சீன வாெனாலி ஏறத்தாழ 43 ெமாழிகளில்
ஒலிபரப்பப்படுகிறது. உருது, வங்கம் தவிர தமிழ், இந்தி ஆகிய இரண்டு
இந்தியெமாழிகளில் மட்டும் ஒலிபரப்புகிறது.
தமிழ் இைணயஅகராதி
கணினி, அறிவியல், ெபாருளாதாரம், கல்வி, வணிகம் ேபான்ற
துைறகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலச் ெசாற்களுக்கு இைணயான தமிழ்
ெசாற்கைள உருவாக்கும் முயற்சி உமர் என்பவரால் ேமற்ெகாள்ளப்படடடது.
இதன்

விைளவாக

தமிழ்

இைணய

அகராதி

உருவாக்கப்பட்டது.

இவ்வகராதிையப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலச் ெசாற்களுக்கு தமிழில் ெபாருள்
காணலாம்.
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மின்னஞ்சலில் தமிழ்
தகவல் ெதாடர்பு சாதனங்களின் வருைகயால் இன்று தகவல்கைள ஓர
சில ெநாடிகளில் பரிமாற்றம் ெசய்து ெகாள்ளமுடிகிறது. கணிப்ெபாறியும்
இைணய

இைணப்பும்

இருந்தால்

மின்னஞ்சல்

மூலம்

தகவல்கைள

எளிைமயாகப் பரிமாறிக் ெகாள்ளலாம். ெதாைலவில் இருப்பவரிடம் கூற
ேவண்டிய ெசய்திகைள ெதாைலேபசி, அைலேபசி மூலமாக எடுத்துக்கூறி
அவர்களின் பதிைலயும் ெபற நமக்கு ெதாைலேபசி அல்லது அைலேபசி எண்
ேதைவப்படுகிறது.

அேதேபால

மின்னஞ்சல்

மூலமாக

ெசய்திகைளப்

பரிமாறிக் ெகாள்ளவிரும்பினால் ெசய்திையயாரிடம் கூற விரும்புகிேறாேமா
அவரின் மின்னஞ்சல் முகவரி ேதைவப்படுகிறது. எழுத்துவடிவில் உள்ள
தகவல்கைள ஒருவருக்ெகாருவர் தபால் மூலமாகேவா அல்லது மனிதர்கள்
மூலமாகேவா பரிமாறிக் ெகாள்வதற்கு பதிலாக மின்னியல் ெதாடர்பு
மூலமாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளும் முைறக்கு மின்னஞ்சல் என்று ெபயர்.
இைணயத்தின் மூலமாக தமிழ் ெமாழியிலும் மின்னஞ்சல் அனுப்பமுடியும்.
இதற்கு தனியாக கட்டணம் ெசலுத்தேவண்டிய அவசியம் இல்ைல.
தமிழ் வளர்ச்சியில் வைலப்பூக்கள்
அறிவியல் வளர்ச்சியில் அைசக்கமுடியாத இடத்ைதப் ெபற்றிருப்பது
இைணயம். இைணயம் தகவல் ெதாழில் நுட்ப உலகில் மிகப்ெபரிய
உதவிகைள ெமாழி, இனம் பாராமல் உலகமக்களுக்குச் ெசய்துவருகிறது. இது
விஞ்ஞானரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் மட்டும் இல்லாமல் இலக்கிய
வளர்ச்சிக்கும் ெபரிதும் பங்காற்றுகிறது. இைணயத்தில் எண்ணிலடங்கா
இலக்கியவைககைளப்

ெபற்றுவளர்ந்துவரும்

தமிழ்

ெமாழிக்கு

வைலப்பூக்கள் என்ற புதிய இலக்கியவைக ேதான்றி ெபரும் பங்கு ஆற்றி
வருகிறது. இலக்கியம், பக்தி, ஆன்மீகம், கணிப்ெபாறி, மருத்துவம் எனப்
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பல்சுைவசார்ந்த வைலப்பூக்களாகப் பகுக்கப்பட்டு தமிழ்ப் பண்பாட்ைட
எடுத்துவிளக்குகிறது.
தமிழ்வைலப்பூக்களின் வைகப்பாடும் வளர்ச்சியும்
வைலப்பூ என்பது ஒருதனி இலக்கிய வைகயாகத் ேதான்றியுள்ளது.
ஒருவரிடமிருந்து

பிறருக்குத்

ெதரிவிக்கப்

பயன்படுத்தும்

தகவல்

ெதாடர்புக்கான எழுத்துக்கள், ஒலி, ஒளி, வடிவக் ேகாப்புகள், ஓவியம்,
படங்கள் என்று அைனத்ைதயும் இைணயம் வழிேய தனிப்பட்ட ஒருவர்
உலகில் இருக்கும் பிறருக்குத் ெதரிவிக்க உதவும் இைணயவழியிலான
ஒருேசைவேய வைலப்பூ என்பதாகும். வைலப்பூ என்பைத ஆங்கிலத்தில்
பிளாக் என்கிறார்கள். தமிழ் வைலப்பூகளில் கவிைதகளுக்கான வைலப்பூக்கள்
அதிகமாக
ெதரிவிக்கும்

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
விதமாகவும்

ேமலும்

வைலப்பூக்கள்

பலகருத்துக்கைள

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக,
ேவர்கைளத் ேதடி என்ற வைலப்பூவில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் சிலர்
இலக்கியம் சார்ந்த கருத்துக்கைளப் பதிேவற்றம் ெசய்கின்றனர்.
தமிழில் கணிதம், அறிவியல், விண்ெவளி மற்றும் நவீனத் ெதாழில்
நுட்பங்கைள ெவளிப்படுத்தும் சிலவைலப்பூக்கைளயும் உருவாக்கியுள்ளனர்.
ெபண்கள் சார்ந்த வைலப்பூக்களும் உருவாக்கப்பட்டு ேவைல வாய்ப்பு,
ெபண் சுதந்திரம், உடல் நலம் பற்றிய கருத்துக்கள் ெவளியிடப்படுகின்றன.
வைலப்பூக்களின் வருைகயால் தமிழ் இலக்கியங்கள் ெவளியுலக மக்களுக்குத்
ெதரியவருகின்றன.
தமிழ் மின்னியல் நூலகம்
தமிழ் நூல்கள் அைனத்ைதயும் ஒருங்ேக ெதாகுத்துத் தருவது தமிழ்
மின்னியல் நூலகம் மற்றும் இைணய நூலகம் ஆகும். அச்சுவடிவில் அைமந்த
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புத்தகங்கள் ெமாத்தமாக ெதாகுத்தும், பகுத்தும் ைவக்கப்பட்டிருக்கும் இடம்
நூலகம்.

நூலகம்

ெசன்றுபடிக்கும்ஆர்வம்

இயந்திரமயமானஉலகில்

குைறந்துெகாண்ேடவரும் இக்காலத்தில் இைணயத்தில் பல மின்னியல்
நூலகம்

உருவாகி

வருகின்றன.

புத்தகங்கைள

மறுபிரதியாக

எடுத்துைவக்கவும் மின்னியல் நூலகம் பயன்படுகிறது. ருNநுளுஊழு மற்றும்
அெமரிக்க

காங்கிரஸ்

இைணந்து

உலகமின்னியல்

நூலகத்ைத

வழிநடத்துகிறது. இதன் பயனாக கலாச்சாரம் சார்ந்த தகவல்கள் இைணயத்தில்
அதிகரிக்கிறது.

ஊலகளாவிய

கலாச்சாரத்தின்

முக்கியத்

தகவல்கைள

இைணயத்தில் கிைடக்க வழி வைகெசய்து ெகாடுக்கிறது. இைணயத்தில்
மின்னியல் நூலகம் உருவாக்கி ெவளியிட்டு உலகத் தமிழ் மக்களுக்கும்
பிறெமாழியாளருக்கும் முன்ேனாடியாக தமிழ் ெமாழி திகழ்கிறது.
தமிழ் மின் நூல்கள்
கணிப்ெபாறி உதவியுடன் நூைல அச்சுவடிவில் படிக்கும் முைறக்கு மின்
நூல் என்றுெபயர். கணிப்ெபாறி உதவியுடன் தட்டச்சு ெசய்து இைணயத்தில்
படிக்கும் விதத்தில் மின்நூல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இைணயத்திலிருந்து
கணினியில் பதிவிறக்கம் ெசய்து ேதைவப்படும் ெபாழுது படிக்கும்
விதமாகவும் மின்நூல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறான மின்நூல்கள்
உலகெமாழிகள் அைனத்திலும் உருவவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்
ெமாழியில் பரவலாகமின்நூல்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. தமிழ்
ெமாழியிலும்

மின்நூல்கள்

உருவாக்கப்படுவதுதமிழின்

ஏற்புமற்றும்

ெநகிழ்வுத் தன்ைமையக் காட்டுகிறது. தனியார் புத்தகநிறுவனங்கள், தனி
ஆட்கள் மற்றும் பலர் குழுவாகச் ேசர்ந்தும் மின்நூல்கைள வடிவைமத்து
ெவளியிட்டுவருகிறார்கள்.
சமூக ஊடகங்களில் தமிழ்
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சமூக ஊடகம் என்பது சமூகத்தில் உள்ளமக்கள் அைனவராலும் ஏற்றுக்
ெகாள்ளக் கூடிய ஊடகமாகும். சமூகஊடகத்தின் மூலம் ெசய்திகைள
எளிைமயாகவும்

இலவசமாகவும்

அனுப்பமுடியும்.

முகம்

பார்த்தும்

ேபசிக்ெகாள்ளமுடியும். நமது உைரைய காெணாலியாகவும் ெவளியிடலாம்.
இவ்வாெறல்லாம்
முகநூல்,

பயன்படுத்தும்

கட்ெசவி,

ேநாக்கில்

குறுஞ்ெசயலிகள்

உருவாக்கப்பட்டேத

ேபான்றைவயாகும்.

எல்லாவற்ைறயும் உலகில் எந்த மூைலயில் இருப்பவரும்

இைவ

எந்தேநரத்திலும்

எல்லா ெமாழிகளிலும் பயன்படுத்தமுடியும். இத்தைகய சமூக ஊடகங்களில்
தமிழ் ெமாழி ெபரிதும் பயன்படுகிறது.
கணிப்ெபாறித் திருவிழாக்கள்
ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த கணினித் தமிழ்ச் சங்கமானது, மதுைரயில்
கணினித்தமிழ் என்ற ெபயரில் கணிப்ெபாறித் திருவிழாைவ நடத்தியது.
இத்திருவிழாவானது

தமிழ்

ெமன்ெபாருட்கைள

பரப்புவதற்கும்

மக்களுக்குதமிழ் ெமன்ெபாருட்கள் பற்றி ெதரிவிப்பதற்கும் நடத்தப்பட்டது.
இேத

ேபான்று

உைழத்த

இைணயத்திலும்

நல்லுள்ளங்கைளப்

தமிழ்ப்
பாரட்டும்

பயன்படுத்தப்பட்டைமக்கு
விதமாக

விருதுகளும்

வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் இைணயமாநாடுகளும் உலகின் பல்ேவறு
இடங்களில் நிகழ்த்தப்பட்டது.
முடிவுைர
கணிப்ெபாறியுகம் எனக் கருதும் அளவுக்கு இன்ைறய காலத்தில்
கணினிப்ெபாறியானது மக்களின் வாழ்வில் மிகமுக்கியமான ஒன்றாக அங்கம்
வகித்துள்ளது. மக்கள் வாழ்ேவாடு ஒன்றிப்ேபான கணினியில் தமிழ் ெமாழி
ஆங்கிலெமாழிக்கு
இைணயப்

அடுத்தபடியாகப்

பயன்பாட்டிலும்

தமிழ்

பயன்படுத்தப்பட்டு
அதிேவகவளர்ச்சி

வருகிறது.

ெபற்றுள்ளது.

ஒருெமாழி காலத்திற்ேகற்ப தன்ைனப் புதுப்பித்துக் ெகாண்டால் மட்டுேம
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சமூகத்தில் நிைலயான இடத்ைதப் ெபறமுடியும். தமிழ் ெமாழியானது
இத்தைகய சிறப்ைபப் ெபற்று விளங்குகிறது. காலமும் மக்களும் எவ்வளவு
நவீனமாக மாறினாலும் தமிழ் ெமாழியும் அைதப்ெபாறுத்து புதுப்புது
விதங்களில் வடிெவடுக்கும் என்பதில் வியப்பில்ைல.
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கல்லூரிப் ெபாதுத்தமிழ்ப் பாடத்ைதக் கற்கவும் கற்பிக்கவும்
கணினிப் பயன்பாடு
Dr.ச.கண்மணி கேணசன் (ப.நி.)

முன்னாள் முதல்வர் & தமிழ்த்துைறத் தைலவர்
ஶ்ரீகாளிஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. 626189 இந்தியா
kanmanitamilskc@gmail.com

அறிமுகம்
பள்ளியிறுதித் ேதர்வு முடித்துக் கல்லூரிக்கு வரும் மாணவர் கற்றுக் ெகாள்ள
ேவண்டிய ெபாதுத்தமிைழக் கணினி மூலம் எவ்வாறு கற்கலாம்; கற்பிக்கலாம் என்பைத
அலசிப் பார்ப்பேத இக்கட்டுைரயின் ேநாக்கம் ஆகும். எழுதுவதற்கு மட்டுேம
முதன்ைம

ெகாடுக்கும்

ேபாக்கு

கல்லூரிக்

கல்வியில்

பல்லாண்டு

காலமாக

நிைலத்திருப்பதால்; தமிழ்க் கல்வியின் தரத்ைதக் காப்பாற்ற ேவண்டிய அவசரத்ேதைவ
உள்ளது.
கல்லூரியில் தமிழ் கற்பித்த அனுபவம் இக்கட்டுைரயின் பரப்பும் எல்ைலயுமாக
அைமய; தன்னாட்சியில் பாடத்திட்டம் தீட்டிய பயிற்சி

சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண

முைனகிறது. காரணகாரியத் ெதாடர்புடன் விளக்கும் மரபுவழிப்பட்ட ஆய்வாக
அைமந்து;

சிக்கைலக்

கணினிப்

பயன்பாட்டால்

தீர்க்கமுடியும்

என்ற

நம்பிக்ைகைய அளிக்கிறது.

கற்றல் கற்பித்தலுக்கு முன்னும் பின்னும்
கற்பிக்கும் உத்திகள் பாடத்திட்டத்துடன் ெதாடர்புைடயன. மாணவர் கற்ற
பிறகு ேசாதைன ெசய்வது ஆசிரியப் பணியின் அடுத்த ெபாறுப்பு. கற்றல் கற்பித்தல்
ஒருபுறம் பாடத்திட்டத்தில் காலூன்றி; மறுபுறம் ேதர்வுமுைறைய எட்டிப் பார்க்கும்.
அதனால் தான் பல்கைலக்கழக நதிநல்ைகக் குழுவின் ேதசீயத் தரநிர்ணய மதிப்பீட்டுக்
குழுமம் (National Assessment and Accreditation Council) கல்வி நிறுவனங்களின் தகுதிைய
மதிப்பிடப் பாடத்தன்ைமகைள (curricular aspects- 1st criterion) முதல் கூறாகவும்; கற்றல்
கற்பித்தல் மதிப்பீடு ெசய்தைல (teaching learning and evaluation) அடுத்த கூறாகவும்
வைரயறுக்கிறது. எனேவ இக்கட்டுைர பாடத் திட்டத்திலிருந்து ெதாடங்குகிறது.
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ெமாழியும் ெமாழிக்கல்வியும்
ெமாழி என்னும் கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்குரிய கருவி; ேபசும் வைர மட்டுேம
உயிர்த்திருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் ேபசாத ெமாழி காலப் ேபாக்கில் அழிந்துவிடும்.
எனேவ ெமாழிக்கல்வி; எழுதக் ெகாடுக்கும் முக்கியத்துவத்ைத வாய்த்திறனுக்கும்
ெகாடுத்தல் நலம். ெமாழியின் அடிப்பைட அலகு ஒலி. ெமாழிக் கல்வியிலும் இந்த
அலகு சிறப்பிடம் ெபறேவண்டும். பள்ளிக்கல்வியில் வாய்ெமாழிப் பயிற்சியும்
ேதர்வும் பாலர் பள்ளியில் மட்டுேம உள்ளன.

இன்ைறய சிக்கல்
ெபரும்பாலான மாணவர் வாயாரத் தமிழ் வாசிக்கத் தடுமாறுகின்றனர்.
தட்டுத்தடுமாறி வாசிப்பவரின் தமிழில் /ல்,ள்,ழ்/, /ர்,ற்/, /ன்,ண்/ ஆகியவற்றின் ஒலிப்பில்
ேவறுபாடு இல்ைல. ேமற்சுட்டிய ஒலிகள் ெபாருள் ேவறுபாட்டிற்கு உரிய அடிப்பைடக்
காரணிகள். அவற்ைற மாற்றி ஒலிப்பதும், எழுதுவதும் ெபரும்பிைழ ஆகும். ஒற்று
மிகும் இடங்கைள ஒலிக்கும்ேபாது ெகாடுக்க ேவண்டிய அழுத்தம் இன்றியைமயாதது.
நிறுத்தி வாசிக்க ேவண்டிய இடம் எது? ேசர்த்து வாசிக்க ேவண்டிய இடம் எது? என்னும்
ேவறுபாடும், விைளவும் பற்றிய புரிதல் ேதைவ. இயந்திரத்தன்ைமயுடன் ஒேர சீராக
ஏற்ற

இறக்கங்களின்றி

வாசிப்பதால்

ெபாருள்

ெதளிவுறாது.

இந்நைடமுைறப் பிரச்சிைனகைளக் கருத்தில் ெகாண்டு பாடத்திட்டம் அைமய
ேவண்டும்.

பட்டப்படிப்பில் ெபாதுத்தமிழுக்குக் கிைடக்கும் ேநரம்
ஒவ்ெவாரு பட்டப் படிப்பிற்கும்; முதல் நான்கு பருவங்களில் (semesters)
ெபாதுத்தமிழுக்ெகன

ஒதுக்கப்படும்

(6×15=90)×

4=

360

மணி

ேநரத்தில்

ெசய்யக்கூடியைத மட்டுேம நாம் திட்டமிட இயலும். இந்தக் கால அளவில் மாற்றம்
நிகழ வழியில்ைல. ஏெனனில் இது பல்கைலக்கழக நதி நல்ைகக் குழுவின்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டவைரவில் இடம்ெபறும் பரிந்துைர ஆகும். ஒரு பருவத்திற்கு
90மணி ேநரம் வீதம் நான்கு பருவங்களில் நடக்கும்

ெபாதுத்தமிழ் வகுப்புகள்

இலக்கியம், இலக்கணம், இலக்கியவரலாறு ஆகிய பாடங்கைள மட்டுேம இன்றுவைர
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கற்றுத்தருகின்றன. இவற்றுடன் வாய் விட்டுத் தமிைழ வாசித்தலும் அைத மதிப்பீடு
ெசய்வதும் ேசர்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டியைவ ஆகின்றன.
தமிைழத் தாய்ெமாழியாகப் ெபறாத மாணவர்களுக்கும், பள்ளியில் தமிழ்
பயிலாத

மாணவர்களுக்கும்

பாடங்களுடனும்

இேத

அடிப்பைடத்

பயிற்சிையச்

தமிழ்

ேசர்ப்பதில்

என்ற

ெபயரில்

முட்டுப்பாடு

நடத்தும்

ஏதுமில்ைல.

அவர்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் இரண்டு மணி ேநரம் என ஒரு பருவத்திற்கு 30மணி ேநரம்;
ஆக நான்கு பருவங்களில் (30×4=) 120மணி ேநரம் தமிழ் வகுப்புகள் நடக்கும்.

தமிழ்வகுப்பில் கணினிப் பயன்பாடு
ெதாற்று நச்சில் காரணமாக உள்ளிருக்கும் இக்காலம் இதுநாள் வைர இருந்த
பல நைடமுைறகைளக் காலாவதி ஆக்கி விட்டது. பள்ளிக் குழந்ைதகளும் தமது
பாடங்கைளக்
பருவத்
பாடங்கைளக்

கணினி

மூலம்

ெதாடக்கத்திலும்

கற்கின்றனர்.
வகுப்பாசிரியர்

காலஅட்டவைணக்கு

உட்படுத்தித்

கல்வியாண்டின்
தாம்

ஒவ்ெவாரு

எடுக்கவிருக்கும்

தைலைமயிடத்தில்

கணினி

உபகரணங்களாகச் (notes of lesson) சமர்ப்பித்து விட ேவண்டும். கல்லூரிப் பாடங்கள்
தமிழ் உச்சரிப்புக்கு முதலிடம் ெகாடுத்து குறுந்தட்டுக்களாகேவா; அது ேபான்ற ேவறு
பிற உபகரணங்களாகேவா ஒலிப்பதிவு ெசய்யப்பட்டு பருவத்தின் ெதாடக்கத்திேலேய
மாணவர்க்கு வழங்கப்பட ேவண்டும். மாணவர் அன்றாடம் அைதத் திரும்பத்திரும்ப
வீட்டில் ேகட்டு உடன்ேசர்ந்து வாய் விட்டுப் பயில்வது அவசியம். அப்பதிவுகள்
சரியான உச்சரிப்பில் அைமய ேவண்டும் என்பேத இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறு
ெசய்வதன் மூலம் வகுப்பில் மாணவர் தமிழ் வாசிக்கத் தாராளமாக ேநரம் கிைடக்கும்.
அவர்கள் வாசிப்பதும் ெசால்வதும் கணினி உதவியுடன் மதிப்பிடப்பட ேவண்டும்.
ெமாழியியல் ேசாதைனச் சாைலகளில் ஒலிகைளச் சரிவர அைடயாளம் காணும்
கருவிகள் உள்ளன. எனேவ கணினித் துைணயுடன் மாணவர் ெசால்வைத மதிப்பிட
இயலும். தமிழ்வகுப்புகளில் அதற்குரிய உபகரணங்கள் இருக்க ேவண்டும்.

வாசிப்புப் பயிற்சிக்குரிய பாடம்
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அந்தந்தப் பருவத்திற்குரிய பாடங்கேள வாசிப்பதற்கு உரியனவாய் அைமவது
தான் வசதியாகவும் ெபாருத்தமாகவும் இருக்கும். இதன் மூலம் பாடத்ைத ஆழமாகவும்
அகலமாகவும் பயின்று ெகாள்வதுடன்; ெமாழி உச்சரிப்பும் சீராகும்.
முதல்பருவத்தில்
தவறின்றி

உச்சரிப்பதற்கும்

அளிக்கலாம்.
காணும்

அடிப்பைட
முதலிடம்

அவ்வாறு

அலகாகிய
தந்து

ஒலிகளுக்கும்

ெசாற்கைள

ெசாற்பயிற்சி

அவற்ைறத்

வாசிக்கும்

அளிக்கப்

பயிற்சி

பாடப்பகுதியில்

ெதாடர்புைடய ெசாற்களின் குைறஒலி இைணகைளத் (minimal pairs)

ெதாகுத்துப் பாடமாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக பாடப்பகுதியில் 'முல்ைல' என்ற ெசால்
இருப்பின்;
முல்ைல ெகால்ைல

கல்ைல வல்ைல

புல்ைல ெசால்ைல

முள்ைள ெகாள்ைள கள்ைள வள்ைள புள்ைள

ெசாள்ைள

என்ற ேபாக்கில் 100ெசால் ெதாகுதிகள் ேதர்வு ெசய்யப்பட ேவண்டும். ேமேல
காட்டியிருப்பது ஒரு ெசால் ெதாகுதி மட்டுேம.
இரண்டாம்பருவம்

ெசாற்ெறாடர்கள்

வாசிக்கும்

பயிற்சியாக

அைமய

ேவண்டும். /க், ச், த், ப்/ ஒற்று மிகும் இடங்களுக்குத் தகுந்த அழுத்தம் ெகாடுக்கப் பழக்க
ேவண்டும். சான்றாக;
எடுத்துக்ெகாடுத்தான்
எடுத்துத்ைதத்தான்

எடுத்துச்ெசான்னான்
எடுத்துப் பார்த்தான்

இதுேபால் 100ெதாடர்த் ெதாகுதிகள் பாடப்பகுதியுடன் ெதாடர்புைடயனவாய்
அைமக்க ேவண்டும்.
மூன்றாவது பருவத்தில் முழுைமயான ெதாடர்கைள வாசிக்கும் பயிற்சி
தரேவண்டும்
ெதாடர்புைடய

நிறுத்தற்குறிகளுடன்;

பாடத்ேதாடு

100வாக்கியங்கள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும். அவற்ைறச் சரிவர

நிறுத்தி வாசிக்கக் கற்றுத் தர ேவண்டும்.
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நான்காவது பருவத்தில் ஒட்டுெமாத்தத் திறைனப் பாடல் வாசிப்பின் மூலமும்,
உைரநைட வாசிப்பின் மூலமும் மதிப்பீடு ெசய்ய ேவண்டும்.
அடிப்பைடத்தமிழ்
ேபருந்துத்

தடஅறிவிப்பு,

மாணவர்க்கு
ெசய்தித்தாள்,

விளம்பரப்பலைககள்,

சுவெராட்டிகள்,

துண்டுப்பிரசுரங்கள்,

பத்திரிைக வாசித்தல் எனப் புதிய ேகாணங்களில் தமிழ் கற்றுக் ெகாடுப்பேத நல்லது.
அடிப்பைடயாகத் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டிய திருக்குறள், நாலடியார், மூதுைர,
ெகான்ைற ேவந்தன் ேபான்ற பாடல்கைள நான்காம் பருவத்தில் பாடமாக ைவக்கலாம்.

அகமதிப்பீடும் புறமதிப்பீடும் (internal and external assessments)
மதிப்பீடுகைளப் பங்கீடு ெசய்வதில் தன்னாட்சி நிறுவனங்களுக்குச் சுதந்திரம்
உள்ளது. 50% அகமதிப்பீடும் 50% புறமதிப்பீடும் முைறேய ேபசும் தமிழுக்கும் எழுதும்
தமிழுக்கும் ஒதுக்கலாம். அகமதிப்பீட்டுக்ெகன நைடெபறும் மூன்று சுழல் ேதர்வுகளில்
(cycle tests) பாடத்தின் ஆழமான அறிைவத் துல்லியமாகச் ேசாதித்தறியும் வினாடிவினா,
தானாக வடிவைமக்கக் கூடிய பயிற்சிக்கட்டுைரகள், தமிழ் வாசிப்பு என மூன்றும்
இடம்ெபற ேவண்டும். எப்ேபாது வாய்ெமாழித்ேதர்வு மதிப்பிடும் முைறகளில்
ஒன்றாக

ஆக்கப்படுகிறேதா; அப்ேபாது தான் வாய்ெமாழிப் பயிற்சிக்கு உரிய

சிறப்பிடம் கிைடக்கும். வாசிப்புப் பயிற்சியின் அகமதிப்பீட்ைடக் கணினிேய
மதிப்பிடேவண்டும்.

புறமதிப்பீட்டில்

எழுத்துத்

ேதர்ைவ

(written

exam)

மட்டும் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம்.
பள்ளிப் பாடப் புத்தகங்களில் ஒவ்ெவாரு பாடத்திற்கும் பின்னர் வாய்ெமாழிப்
பயிற்சிகள் உள்ளன எனினும்; பள்ளியில் வாய்ெமாழிப் பயிற்சி முக்கியத்துவம்
ெபறவில்ைல என்பது பள்ளியிலிருந்து ெவளிவரும் மாணவர் மூலம் ெதரிகிறது.

முடிபும் பயனும்
ெசந்தமிழும்

நாப்பழக்கம்’என்ற

முதுெமாழியின்

படி வாய்ெமாழிப்பயிற்சிக்கும் ேதர்வுக்கும் இடம் ெகாடுப்பது சிறந்தது. கற்றல்
கற்பித்தல் மதிப்பிடுவதில் கணினிப் பயன்பாடு இடம்ெபறும் ேபாது; தமிழுக்ேக உரிய
சிறப்பு ஒலிகைள இறவாமல் பாதுகாக்க இயலும்.
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கல்வித் ெதாழில்நுட்பம்: கல்வியில் தகவல் ெதாடா்பு
சாதனங்களின் தாக்கம்
எம்.முனிரா

12 – ஆம் வகுப்பு அ பிாிவு

ேதசிய ேமல்நிைலப்பள்ளி நாகூா்
மின்னஞ்சல் முகவாி – n.amutha2407@gmail.com

முன்னுைர
ஆரம்ப காலகட்டங்களில் கற்றல் கற்பித்தல் என்பது ஆசிாியா் மாணவா்களுக்கு
இைடேயயான

வாய்வழித்

தகவல்

ெதாடா்ைபச்

சாா்ந்ேத

அைமந்திருந்தது.

பிற்காலத்தில் அச்சு இயந்திர உருவாக்கத்தின் விைளவாக தகவல்கள் பாடபுத்தகங்களாக
வலுப்ெபற்றன.அதன் ெதாடா்ச்சியாக ெசய்தித்தாள்களும் கற்றல் கற்பித்தல் தகவல்
ெதாடா்பு சாதனமாக உருப்ெபற்றன. இவற்றின் பயன்பாட்டால் கல்வியில் ஏற்படும்
தாக்கங்கைளப் பற்றி இக்கட்டுைரயில் காண்ேபாம்.

தகவல் ெதாடா்பு சாதனம்
தகவல் ெதாடா்பு சாதனம், ெசய்திகள் மூலம் உணா் உறுப்புகைள ெசயல்பட
ைவத்து மறுவிைன ெசய்யத் தூண்டுகிறது. எனேவ, இத்தகவல் ெதாடா்புச் சாதனங்கள்
வகுப்பைற கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்பாடுகளில் மிகவும் முக்கியத்துவம் ெபறுகிறது.
இதன் மூலம் மாணக்கா் உணா்உறுப்புகளின் மூலமாகக் கற்றைலப் ெபற முடிகின்றது.
இன்ைறய அறிவியல் யுகத்தில் கற்றல் கற்பித்தல்

ெசயல்பாட்டில்

படங்கள்,

ெதாைலக்காட்சி,பதிவு ெசய்யப்பட்ட வாா்த்ைதகள், திட்டமிடப்பட்ட படங்கள்,
வாெனாலி ேபான்ற தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்கள் மிகவும் பயன்பட்டு வருகின்றன.

அறிஞா்களின் கருத்து
ெநல்சன் ெஹன்றி என்பவா் ”புதிய கற்பித்தல் ஊடகங்களின் உதவி இல்லாமல்
கல்வியின் குறிக்ேகாைள முழுைமயாக ஒரு கல்வி நிைலயம் அைடய முடியாது”
என்கிறாா்.தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்கள் ெவறும் ெசய்தித் துணுக்குகைள மட்டும்
நமக்குத் தரவில்ைல அதன் மூலம் உணா்உறுப்புகைள ெசயல்படச் ெசய்கிறது.மாா்சல்
ெமக்ரூன் என்பவா் “தகவல்கள் அல்லது அறிவின் பகுதிைய தகவல் ெதாடா்பு
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சாதனங்கள் நமக்குத் தருகின்றன“ என்று குறிப்பிடுகின்றாா். தகவல் ெதாடா்பு
சாதனங்கள் மூலம் ெபறப்படும் தகவல்கள் மனிதனின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்திைன
உருவாக்குகிறது.

கல்வியில் தாக்கங்கள்
தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்கள் கற்றல் – கற்பித்தலில் ெதாடா் தாக்கத்ைத
ஏற்படுத்தி வருகின்றன. நவீன கற்பித்தல் யுத்திகளான கணினி வழிக் கற்பித்தல் யுத்தம்
ேபால் தகவல் ெதாடா்பில் ெபரும் புரட்சிைய ஏற்படுத்திக் ெகாண்டிருக்கிறது என்றால்
மிைகயாகாது. இத்தைகய கற்றல் – கற்பித்தல் நுட்பமானது ஒருமுைற பள்ளியில்
நைழந்து விட்டால் அது தன்னுைடய புதுைமைய ெசய்து ெகாண்டு தான் இருக்கும்.இது
அைனவரும் அறிந்த உண்ைமயாகும்.
1986ஆம் ஆண்டிலான ேதசியக் ெகாள்ைக மற்றும் 1992 இல் உருவாக்கப்பட்ட
ெகாள்ைககளின் திட்டமும் கீழ்க்கண்ட கருத்துகைள வலியுறுத்துகின்றன. தகவல்
ெதாடா்பு சாதனங்கள் மாணக்காின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்ைத ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆனால் தகவல்

ெதாடா்பானது

கைலத்தைடையயும்

ெதாைல

தூர நிா்வாகச்

சிக்கைலயும் ேதாற்றுவிக்கின்றது. அவ்வாறு அல்லாமல் நவீனக் கல்வி நுட்பமானது
மிகத் ெதாைலவில் உள்ள பகுதிகளுக்கும்,அடித்தட்டு பயனாளிகளுக்கும் ஒேர
சமயத்தில் ெசன்றைடந்து ஒேர விதமான மன ஓட்டத்ைத எப்ேபாதும் கிைடக்கக்
கூடியதாகச் ெசய்தல் ேவண்டும். தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்களின் தாக்கத்தால்
ஆசிாியா்களின் முக்கியத்துவம் சிலேநரங்களில் குைறந்து விடுகிறது.

தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்களின் பயன்கள்
தகவல் ெதாடா்பு சாதனத்தால் அைனவருக்கும் ஆரம்பக்கல்வி என்ற இலக்ைக
அைடயமுடிகிறது. இதன் வாயிலாக வயது வந்ேதாா் கல்விைய முழுைமயாகப் ெபற
முடிகிறது. இதனால் பள்ளிச் ெசயல்பாடுகள் ேமம்பாடு அைடகின்றன. ஓய்வு ேநரத்ைத
ஆா்வமாகவும்,பயனுள்ளதாகவும் மாற்ற முடிகிறது. பள்ளிைய விட்டு விலகிச்
ெசன்றவா்களுக்கு

மாற்று

முைறயில்

கற்பிக்க

முடிகிறது.

தா்க்க

ரீதியாக

மாணக்கா்களுக்கு சிந்தைனைய உருவாக்க இயலுகிறது. இன்ைறய நாளில் நிகழும்
ெசய்திகைள உடனுக்குடன் ெபற முடிகிறது. ெதாைலதூரக் கல்விையப் ெபற முடிகிறது.
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படித்தல், ேகட்டல், ெசய்து கற்றல்,ெதாட்டு உணா்தல் ேபான்ற அைனத்து கற்றல்
வழிமுைறகைளயும்

பின்பற்றி

கற்றல்

முழுைம

ெபறுகிறது.

தரமான

ெமன்ெபாருட்கைளத் தயாாித்து விட்டால் அவற்ைற அைனத்து பள்ளிகளுக்கும்
வழங்கி அல்லது இைணயதளம் மூலமாக இைணத்து கற்றைல எளிைமயாக்க
முடிகிறது. ெமதுவாகக் கற்ேபாரும் ஆா்வமுடன் பங்ேகற்றுக் கற்க வாய்ப்பு உள்ளது.
இம்முைறக் கற்பித்தலானது கவா்ச்சிகரமான முைறயாக அைமவதால் மாணவா்களின்
இைடநிற்றல் குைறவேதாடு அைடவுத்திறனும் ேமன்ைம அைடகிறது

தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்களின் வரம்புகள்
ெமன்ெபாருட்கள் தயாாிப்பதற்கு அதிகக்கால விரயம், அதிகப் ெபாருட்ெசலவு
ஏற்படுகிறது.

அைனத்து

மாணவா்களுக்கும்

கணிைய

வழங்குதல்

என்பது

கடினமானதாகவும், அதிக ெபாருட் ெசலவிைன ஏற்படுத்துவதாகவும் உள்ளது. எல்லாப்
பாடங்களுக்கும் இம்முைறையப் பின்பற்றிக் கற்பிப்பது என்பது கடினமானதாகும்.
இம்முைறயில் கற்பிப்பதற்கு முன் அைனத்து மாணவா்கைளயும் கணிப்ெபாறி மூலம்
கற்க ஏதுவாக அவா்களுக்கு கணிப்ெபாறிைய இயக்கும் ஆற்றைல வளா்க்க ேவண்டிய
கட்டாயம் ஒவ்ெவாரு ஆசிாியருக்கும் ஏற்படுகிறது. அைனத்து ஆசிாியா்களுக்கும்
அதிக உைழப்பு ேதைவப்படும். அைனத்து பள்ளிகளுக்கும் நல்ல வடிவைமக்கப்பட்ட
கணினிகளும்

,மின்

இைணப்புகளும்

கட்டாயம்

வழங்கப்படல்

ேவண்டும்.

கணினிகளில் ஏற்படும் சில குைறகைள நீக்கவும் ைவரஸ் ேபான்றவற்ைற அழிக்கவம்
ஆசிாியா் ெதாிந்திருத்தல் அவசியமாகிறது. ஆசிாியா்கள் கணினி அறிவு ேபாதுமான
அளவு

ெபற்றிருத்தல்

ேவண்டும்.

ஆசிாியா்களுக்கு

ெமன்ெபாருள்கைளக்

ைகயாளுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பயிற்சிகள் ெகாடுக்கப்படல் ேவண்டும்.

முடிவுைர
கல்வியில்

தகவல்

ெதாடா்பு

சாதனங்களின்

தாக்கங்கள்

மாணவா்கைள

பாதிக்கிறது என்பைதக் கண்ேடாம். தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்கள் ஆசிாியா்களுக்கும் –
மாணவா்களுக்கும் இைடயில் ஒரு இைடெவளிைய ஏற்படுத்துகிறது. இதன் காரணமாக
கல்வியில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இக்கட்டுைரயில் தகவல் ெதாடா்பு சாதனங்களின்
தாக்கங்கைளப் பற்றி விாிவாகக் கண்ேடாம்.
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Open Education Resources in Tamil
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ஆய்வின் குறிக்ேகாள் -

தமிழில் திறந்த கல்வி வளங்கைள ேமம்படுத்துதல்

ஆய்வுச் சிக்கல் – திறந்த வளங்கள் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட ெமாழிகளில்
வளர்ந்துள்ள அளவுக்குத் தமிழில் ெபரிதும் வளரவில்ைல. தமிழில் திறந்த கல்வி
வளங்கள் குறித்த ஆய்வுகேளா, நூல்கேளா இதுவைர ெபரிதும் ெவளிவரவில்ைல.

குறிப்புச் ெசாற்கள் – திறந்த கல்வி வளங்கள், தமிழில் திறந்த கல்வி வளங்கள்,
\மனித இனத்தின் மாெபரும் கண்டுபிடிப்பு ெமாழி. ெமாழிகளுள் தமிழ் ெமாழி
தனிச்சிறப்புைடதாகும். ெதான்ைமயாலும் ெதாடர்ச்சியான இலக்கிய மரபுகளாலும்
புகழ் ெபற்ற தமிழ் இன்று கணினி உலகில் புதிய புதிய நுட்பங்களால் தன்ைனப்
புதுப்பித்துக்ெகாண்டு வருகிறது. குருகுலக் கல்வி, திண்ைணப் பள்ளி, பள்ளிக்கூடங்கள்,
கல்லூரி, பல்கைலக்கழகங்கள் என கற்பிக்கப்பட்ட தமிழ் இன்று இைணயதளங்கள்
வழியாக உள்நாடுகளில் மட்டுமின்றி உலக நாடுகளில் வாழும் மக்களுக்கும்
கற்பிக்கப்படுகின்றது.

இச்சூழலில்

தமிழில் திறந்த

கல்விவளங்களின்

ேதைவ

நிைறந்துள்ளது.
திறந்த கல்வி வளங்கள் என்பைவ (OER) இலவசமாக அணுகக்கூடியைவயாக
அைமகின்றன, ெவளிப்பைடயாக உரிமம் ெபற்ற உைர, ஊடகம் மற்றும் பிற டிஜிட்டல்
ெசாத்துக்கள் மற்றும் கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும் மதிப்பீடு மற்றும் ஆராய்ச்சி
ேநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுபைவ ஆகும். திறந்த கல்வி வளங்கள் எந்தெவாரு
பயனருக்கும் சில உரிமங்களின் கீழ் பயன்படுத்த, மீண்டும் கலக்க, ேமம்படுத்த மற்றும்
மறுபகிர்வு ெசய்ய ெபாதுவில் அணுகக்கூடிய ெபாருட்கள் மற்றும் வளங்கைள
வழங்குகிறது.

இைணயவழி

படிப்புகள்,
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வினாடிவினா, கல்வி ெதாடர்பான கலந்துைரயாடல், விைளயாட்டு என இதன்
உட்கூறுகள் பன்முகத்தன்ைம ெகாண்டைவயாகும். சான்றாக, கான் அகாதமி[i]
காெணாளி வடிவில் கல்விசார் உள்ளடக்கங்கைள வழங்குகிறது, ஓபன்ஸ்டாக்ஸ்[ii]
உயர்தர,

சக

மதிப்பாய்வு

ெசய்யப்பட்ட,

ெவளிப்பைடயாக

உரிமம்

ெபற்ற

பாடப்புத்தகங்கைள ெவளியிடுகிறது, அைவ முற்றிலும் இலவச ஆன்ைலன் மற்றும்
குைறந்த ெசலவில் அச்சிடப்படுகின்றன. என்.பி.ெடல்[iii] ெபாறியியல், அடிப்பைட
அறிவியல், மனிதேநயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடங்கைள யூடியூப் இைணயம்
வழியாக வழங்குகிறது. ேமலும், சுவயம்[iv], சுவயம் பிரபா[v], ஈ பாதசாலா[vi],
ேசாத்கங்கா[vii] ஆகியவற்ைற இந்திய அரசு வழங்கும் திறந்த கல்வி வளங்களுக்கான
தக்க சான்றுகளாக உைரக்கலாம்.

திறந்த கல்வி வளங்களின் நன்ைமகள்
கல்விசார்ந்த உள்ளடக்கங்கள் இைணயத்தில் இருந்தால் எந்த ேநரத்திலும்,
யாரும் பயன்படுத்தமுடியும். உைரகள், படங்கள், காெணாலிகள் என பல்ேவறு
வடிவங்களில்

விளக்குவது

எளிது,

விைரவாக

உள்ளடக்கங்கைளப்

பகிர்ந்துெகாள்ளமுடியும்

திறந்த கல்வி வளங்களின் நன்ைம, தீைமகள்
இைணயத்தில் கிைடக்கும் ெசய்திகள் நம்பகத்தன்ைமயற்றைவ ெதாழில்நுட்பச்
சிக்கல்கள், இைணய ேவகமின்ைம காரணமாக ேகாப்ைப அணுகுவதில் இடர்பாடுகள்
ஏற்படலாம். 'எவரும் திருத்தலாம் என்பதால் தவறான, ெபாருத்தமற்ற ெசய்திகளும்
உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.

தமிழில் திறந்த கல்வி வளங்கள்
விக்கிப்பீடியா[viii], விக்சனரி, விக்கி ேமற்ேகாள், விக்கி மூலங்கள், விக்கி
ெபாதுவகம், ஆகிய தளங்கள் தமிழில் கிைடக்கும் திறந்த கல்விமூலங்களாக உள்ளன.
இவற்றில் ஆசிரியர்கேளா மாணவர்கேளா அல்லது தமிழ்த்தட்டச்சு அறிந்த யாரும்
கல்வி மூலங்கைள உருவாக்க இயலும். இருந்தாலும் இவற்றின் நம்பகத்தன்ைம
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குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்ைல. தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகத்தின்[ix] பதிவுகள் தமிழக
அரசின் சார்பாக ெவளியிடப்படுவதால் நம்பகத்தன்ைமயுள்ளனவாக விளங்குகின்றன.

உரிமங்கள்
தமிழில் திறந்த கல்வி வளங்கைள உருவாக்கும்ேபாது உரிமங்கள் குறித்த
அடிப்பைட அறிவு ேதைவ. அறிவு சார்ந்த ெசாத்துகைளப் பகிரேவா, திருத்தேவா இந்த
அறிவு முதன்ைமயானது. நாம் கல்வி வளத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் நிழற்படேமா,
ஒலிேயா, காெணாளிேயா எந்த உரிமத்தின் கீழ் வருகிறது என்று அறிந்துகாள்ள
ேவண்டும். குறிப்பிடுதல், வர்த்தக ேநாக்கமற்றைவ, வழிெபாருளற்றைவ, அேதமாதிரிப்
பகிர்தல், பைடப்பாக்கப் ெபாதுமங்கள் என பதிப்புசார்ந்த உரிமங்கள் உள்ளன.
ெமன்ெபாருள்களுக்ெகன தனிேய உரிமங்கள் உள்ளன.

திறந்த வளங்களுக்கான மதிப்பீடுகள்
கல்வி வளத்ைத யார் ேவண்டுமானாலும் உருவாக்கலாம் என்பதால், கல்வி
வளத்ைத யார் ெவளியிடுகிறார்கள்? அைத யார் மதிப்பீடு ெசய்துள்ளார்கள்? என்பைத
அடிப்பைடயாக்

ெகாண்ேட

அக்கல்வி

வளம்

மதிப்புப்

ெபறுகிறது.

ஒரு

பல்கைலக்கழகேமா, மத்திய, மாநில அரசின் அங்கீகாரம் ெபற்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனேமா
மதிப்பீடு ெசய்தபின் கல்வி வளம் ெவளியிடப் ெபற்றால்தான் திறந்த கல்வி
வளத்துக்கான மதிப்பு முழுைமயாகப் ெபற இயலும்.

திறந்த கல்வி வள ேமம்பாட்டுக் கருவிகள்
வைலப்பதிவுகள், இைணயதளங்கள், யூடியூப், மின்னூல்கள், ஒலி நூல்கள்,
ெசாற்களஞ்சியங்கள்,

ெதாடரைடவுகள்,

அகராதிகள்,

இதழ்கள்,

வாெனாலி,

ெதாைலக்காட்சிகள் என பல்ேவறு கருவிகள் வழியாகத் திறந்த கல்வி வளங்கைளத்
தமிழில் உருவாக்கவும், மதிப்பீடு ெசய்யவும் ேவண்டிய ேதைவ ஏற்பட்டுள்ளது.

நிைறவுைர
திறந்த கல்வி வளங்கள் என்றால் என்ன என்பதும் அதன் தகுதிகள், வைகப்பாடு
மற்றும் நன்ைம, தீைமகள் உைரக்கப்பட்டன.
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தமிழில்

திறந்த

கல்வி

வளங்கள்

உருவாக்கேவண்டிய

ேதைவ

எடுத்துைரக்கப்பட்டது. திறந்த கல்வி வளங்கள் உருவாக்கத்தில் உரிமங்கள் குறித்த
விழிப்புணர்வும், உரிமங்களின் வைகயும் இயம்பப்பட்டன.
திறந்த கல்வி வளங்களுக்கள் உருவாக்கத்தில் மதிப்பீடுகளின் ேதைவயும்,
மதிப்பிடுேவார்

தகுதியும்

உணர்த்தப்பட்டது.

திறந்த

கல்வி

வளங்களுக்கான

சான்றுகைள எடுத்துைரத்து தமிழில் திறந்த கல்வி வளங்கள் உருவாக்குவதற்கான
களங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன.

[i] https://www.khanacademy.org/
[ii] https://cnx.org/
[iii] https://nptel.ac.in/
[iv] https://swayam.gov.in/
[v] https://www.swayamprabha.gov.in/
[vi] https://epathshala.nic.in/
[vii] https://shodhganga.inflibnet.ac.in/
[viii] https://ta.wikipedia.org/
[ix] http://www.tamilvu.org/
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தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் யூடியூப்பின் பங்கு
முைனவர் ந.இராேஜந்திரன்,
தமிழ் உதவிப்ேபராசிரியர்,
இந்துஸ்தான் கைல அறிவியல் கல்லூரி(த.),
ேகாயம்புத்தூர் - 641 028.

“சான்ேறான் ஆக்குதல் தந்ைதக்குக் கடேன” (புறம்.312:2) “ஒருைமக்கண்
தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு, எழுைமயும் ஏமாப் புைடத்து” (குறள்.398) “
கற்ைக

நன்ேற;

கற்ைக

நன்ேற;

பிச்ைச

புகினும்

கற்ைக

நன்ேற”

(ெவற்றிேவற்ைக.35) “அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் ைவத்தல், ஆலயம் பதினாயிரம்
நாட்டல்,… புண்ணியம் ேகாடி, ஆங்ேகார் ஏைழக்கு எழுத்தறிவித்தல்” (பாரதியார்) “
கல்வியில்லாத ெபண்கள், களர்நிலம்” (பாரதிதாசன்)
ேபான்ற இலக்கியக் கருத்தாக்கங்கள் அைனத்தும் ஒரு மனிதனுக்குக் கல்வி
எவ்வளவு இன்றியைமயாதது என்பைத விளக்குவதாக அைமகின்றன.
கல்ெவட்டு,

ெசப்ேபடு,

ஓைலச்சுவடிகளிலிருந்த

தமிழ்

கருத்தாக்கங்கள்

அைனத்தும் காகிதப் பிரதிக்கு ஏற்றம் ெபற்றைதப் ேபால. குருகுலக் கல்வி, மரத்தடிக்
கல்வி, ஓர் ஆசிரியர் பள்ளிக் கல்வி ேபான்றைவெயல்லாம் இன்று இைணய வழிக்
கல்விக்கு ஏற்றம் ெபற்றிருக்கிறது. அந்தவைகயில் இன்ைறய கல்விச் சூழலில்
மாணாக்கர்கள் மனதிலும் பள்ளி, கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மனதிலும் இைணயவழிக் கல்வி
என்பது ஆல்ேபால் தைழத்து அருகுேபால் ேவேராடிக் ெகாண்டிருக்கிறது என்றால் அது
மிைகயாகாது. அந்தவைகயில் தமிழ்க் கற்றல் கற்பித்தலில் யூடியூப்பின் பங்கு எவ்வளவு
இன்றியைமயாைமயாக இருந்துவருகிறது என்பைதயும் அதன் நன்ைம, தீைமகைளயும்
ஆராய்ந்து விளக்கும் முகமாக இக்கட்டுைர அைமயும்.

ஆய்வு ேநாக்கம்
தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் யூடியூப்பின் எண்ணிக்ைகைய (அ) பதிவுகைள
ேமம்படுத்துதல்.
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ஆய்வுச் சிக்கல்
யூடியூப் பதிவுகள் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பிற ெமாழிகளில் இடம்ெபற்றிருக்கும்
அளவுக்குத் தமிழில் ெபரிதும் இடம்ெபறவில்ைல. அதிலும், தமிழ் இலக்கணம்,
இலக்கியம், வரலாறு, ெதால்லியல், மானுடவியல், ெபண்ணியம், கணினியியல் குறித்த
பதிவுகள் குைறவுதான்.

ஆய்வுப் பகுப்பு
யூடியூப் பதிவுகைளத் தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல் என இரு நிைலகளில் பகுத்து
விளக்கலாம்.

குறிப்புச்ெசாற்கள்
தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் யூடியூப்பின் பங்கு, முைனவர் ந.இராேஜந்திரன்
The role of YouTube in teaching and learning in Tamil, Dr N.Rajendran

கற்றல்
• கற்றுக்ெகாள்வது யார்
• ஏன் கற்றுக்ெகாள்கிறார்
• எைதக் கற்றுக்ெகாள்கிறார்
• எப்படிக் கற்றுக்ெகாள்கிறார்
• எப்ேபாது கற்றுக்ெகாள்கிறார்
• கற்றுக்ெகாள்ேவாரின் இலக்கு

2.கற்பித்தல்
• கற்பிப்பவர் யார்
• யாருக்குக் கற்பிக்கிறார்
• எைதக் கற்பிக்கிறார்
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• எப்படி, எப்ேபாது கற்பிக்கிறார்
• கற்பிப்பவரின் இலக்கு
எனும் ேமற்குறித்த தைலப்புகள் தக்க சான்றுகளுடன் ஆய்வு ெநறிமுைறக்கு
உட்பட்டு விளக்கப்படும்.

கற்றல்
கற்றுக்ெகாள்வது யார்
மனித வாழ்வில் கற்றல் என்பது நடத்ைதயில் ஏற்படும் நிரந்தரமான மாற்றம்
என்ேற உளவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். அவ்வைகயில் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன்
வாழ்நாளின்

முடிவுவைர

புதிய

புதிய

ெசய்திகைளக்

கற்றுக்ெகாண்டுதான்

இருக்கிறார்கள். யூடியூப்பின் வழி தமிழ் சார்ந்த பாடங்கைளக் கற்றுக் ெகாள்வதற்கு
வயேதா,

கல்வித்

தகுதிேயா

அவசியமில்ைல.

ஆர்வம்

இருந்தால்

யார்

ேவண்டுமானாலும் கற்றுக் ெகாள்ளலாம்.

ஏன் கற்றுக்ெகாள்கிறார்
தங்களது கடந்த கால வரலாறுேதாற்றம், கலாச்சாரம் ஆகியவற்ைற
அறியாத மக்கள் ேவரற்றமரம் ேபான்றவர்கள்”
என்கிறார் மார்க்ஸ் கார்ேவ. ஆக மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்ெவாருவரும் தங்களது
வரலாறு, கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரீகம் குறித்து முழுைமயாகத் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். நூல் படித்துத் ெதரிந்துெகாள்ள முடியாத நபர்கள் (அ) மாணாக்கர்கள்
யூடியூப்பில் ேதடித் ேதடிப் பார்த்துக் கற்றுக்ெகாள்கின்றனர்.

எைதக் கற்றுக்ெகாள்கிறார்
எந்தத் துைற சார்ந்து நன்கு ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் எனக் கற்றுக்ெகாள்ளக்
கூடியவர்கள் நிைனக்கின்றார்கேளா அந்தத் துைற சார்ந்து யூடியூப் ேதடுெபாறியில்
ேதடிக் கற்றுக்ெகாள்கின்றனர். (எ.கா.) கணினித் தமிழ் குறித்துத்ெதரிந்துெகாள்ள
ேவர்கைளத்ேதடி வைலக்காட்சியும் இனம் வைலக்காட்சியும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எப்ேபாது கற்றுக்ெகாள்கிறார்
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யூடியூப்பின்

வழியாக

கற்றுக்ெகாள்ளக்

கூடியவர்கள்,

பள்ளி,

கல்லூரி

ெசல்வதுேபால கற்றுக்ெகாள்வதற்கு என்று குறித்த ேநரத்தில் ெசல்ல ேவண்டும் என்ற
அவசியம்

இருக்காது.

கிைடக்கின்றேதா

கற்றுக்ெகாள்ள

அப்ெபாழுது

நிைனப்பவர்களுக்கு

கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

(எ.கா.)

எப்ேபாது

ேநரம்

ேபருந்திற்காகக்

காத்திருக்கும் ேநரத்திேலா அல்லது ேபருந்து பயணத்திேலா அல்லது ெபாழுது ேபாகாத
ேநரத்திேலா தனக்குத் ேதைவயான ெசய்திைய யூடியூப்பின் வழியாகப் பார்த்துத்
ெதரிந்துெகாள்கின்றனர்.

கற்றுக்ெகாள்ேவாரின் இலக்கு
முல்ைலயும் குறிஞ்சியும்
முைறைமயின் திரிந்து
நல்லியல்பு இழந்து நடுங்கு
துயர்உறுத்துப்
பாைல என்பேதார் படிவம் ெகாள்ளும் (சிலம்பு. காடு.காைத.64-66)
எனும் சிலம்பின் வரிகளுக்கு ஏற்ப உலகேம ெகாரானா எனும் ெகாடிய ேநாயால்
மக்களின் வாழ்க்ைகயும் வாழ்வாதாரமும் மட்டுமல்ல மாணாக்கர்களின் கல்வி
நிைலயும் மாறிப்ேபாயிற்று. மாணாக்கர்களுக்குக் கல்வி அவசியம் என்பைத உணர்ந்த
ஆசிரியர்கள் Google meet, Google Classroom, Zoom, Teamlink, Kahot இது ேபான்ற பல
ெசயலிகளில் எப்படி பாடம் எடுப்பது என்பைத யூடியூப்பில் பார்த்துக் கற்றுக்ெகாண்டு
அதன் வழி மாணாக்கர்களுக்குப் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார்கள்.

பகுதி-2
கற்பிப்பவர் யார்
யூடியூப்பில்

கற்பிப்பதற்கு

வயது

வரம்பு

கிைடயாது.

யூடியூப்பில்

தனக்ெகன்று ஒரு கணக்கு இருந்தால் ேபாதும். அந்தக் கணக்கு வழியாக தனக்குத்
ெதரிந்த ெசய்திகைளப் பல வழிமுைறகளில் பதிவிடலாம். ஒருவர் பதிவிடும்
ெசய்தியானது இந்தியா மட்டுமல்ல எந்த நாட்டிலும் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலிருந்து
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ெகாண்ேட தமிழ் சார்ந்த அந்தச் ெசய்திைய அவர்கள் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம். ஆக அந்தச்
ெசய்திையப் பதிவிட்டவர் கற்பித்தவர் ஆகிறார்.

யாருக்குக் கற்பிக்கிறார்
தனக்குத்

ெதரிந்த

ெசய்திைய

யூடியூப்பில்

பதிேவற்றம்

ெசய்யும்ேபாது,

அவருக்குத் ெதரியாது. இந்தச் ெசய்தி யாருக்குப் பயன்படப் ேபாகிறெதன்று. தனக்குத்
ெதரிந்த ெசய்தி இன்னும் சிலருக்குத் ெதரியாது என்ற நம்பிக்ைகயிலும் அடுத்த
தைலமுைறயினருக்குக் கடத்த ேவண்டும் என்ற நம்பிக்ைகயிலும்தான் அந்தச்
ெசய்திைய யூடியூப்பில் பதிேவற்றம் ெசய்கிறார் அல்லது கற்பிக்கிறார்.

எைதக் கற்பிக்கிறார்
தமிழ் இலக்கணம், இலக்கியம், வரலாறு, ெதால்லியல், ெபாருளியல், அறிவியல்
கணினியில் ேபான்ற துைறகளில் எவர் வல்லவராக இயங்குகிறாேரா அவர் அந்தத்
துைறசார்ந்து தனக்குத் ெதரிந்தைத அவரது யூடியூப் பக்கத்தில் பதிவுெசய்கிறார் அல்லது
கற்பித்து வருகிறார். (எ.கா.) சங்கத் தமிழன் டி.வி (யூடியூப்) தமிழர் வரலாறு குறித்துத்
ெதாடர்ந்து கற்பித்துவருகிறது.

எப்படி, எப்ேபாது கற்பிக்கிறார்
யூடியூப்பில்

பதிவுெசய்யும்

எந்தெவாரு

கருத்தும்

ெவறுமேன

பதிவு

ெசய்வதில்ைல. ஏெனனில், அந்தப் பதிைவ உலகம் முழுவதும் பார்க்கக்கூடும்.
ஆைகயால் பதிவு ெசய்யும் முன்பு அந்தக் கருத்தாக்கம் குறித்துச் சிறு ஆய்வு
ேமற்ெகாண்டு தகுந்த சான்றுகளுடன்தான் அந்தச் ெசய்திையப் பதிவு ெசய்கின்றனர்.
(எ.கா.) யாழ்பாவாணன் வைலக்காட்சி தமிழ்ப் புதுக்கவிைத, மரபுக்கவிைத குறித்து
ேநரடியாகக் கற்பித்து வருகிறது.
யூடியூப்பில் குறித்த ேநரத்தில் கற்பிக்க ேவண்டும் என்ற ெநருக்கடி எதுவும்
கிைடயாது. ஆைகயால் கற்பிக்கக் கூடியவர் அவருக்கு எப்ேபாது ேநரம் கிைடக்கிறேதா
அப்ேபாது தனக்குத் ெதரிந்த ெசய்திையப் பதிேவற்றம் ெசய்கிறார் அல்லது கற்பிக்கிறார்.

கற்பிப்பவரின் இலக்கு
யாம் ெபற்ற இன்பம் ெபறுக இவ்ைவயகம் என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப தனக்குத்
ெதரிந்த ெசய்திைய இந்த உலகம் முழுவதும் பரப்ப ேவண்டுெமன்ற நல்ல
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எண்ணத்ேதாடும்

ெதரியாதவர்களுக்குத்

ெதரியப்படுத்த

ேவண்டும்

என்ற

மனப்பான்ைமேயாடும் தனக்குத் ெதரிந்த ெசய்திகைள யூடியூப்பில் பதிேவற்றம்
ெசய்கின்றனர். (எ.கா.) தமிழ் நாற்றங்கால் வைலக்காட்சி ெபருங்கற்காலத் தமிழ்ச்
சமூகத்தின் எச்சங்கைளத் ேதடிக் ெகாணர்ந்து ஆய்வு ெசய்து அந்த முடிவுகைள
யூடியூப்பில்

வீடிேயாவாகேவா,

அல்லது

ேமற்பரப்பு

கள

ஆய்வின்

ேநரடிக்

காட்சியாகேவா பதிவு ெசய்துவருகிறது. தமிழ்ச் சமூகத்தின் வரலாற்ைற மீள்
கட்டைமப்பு ெசய்யும் இலக்ேகாடு தமிழ் நாற்றங்கால் வைலக்காட்சி இயங்கிவருகிறது.

தீர்வு –
தமிழாசிரியர்கள் மட்டுமின்றி மாணவர்களும் பிற துைற ேபராசிரியர்களும் தமிழ்
ெதாடர்பான இலக்கணம், இலக்கியம், வரலாறு, ெதால்லியல், பண்பாடு, கணினிப்
பதிவுகைள இடுவதன் வழியாகத் தமிழ் ெமாழியின் கருத்துக்கைள ேமம்படுத்தவும்
அடுத்த தைலமுைறக்குக் கடத்தவும் இயலும்.
யூடியூப்

வீடிேயா

பதிவு

-

யூடியூப்

வைலக்காட்சி

உருவாக்குவதற்கும்

உங்களுக்குத் ெதரிந்த ெசய்திைய உலகறியச் ெசய்வதற்கும் திறன்ேபசிேய ேபாதும்.
KineMaster (பின்னிைணப்பு-1) என்ற ெமன்ெபாருைளப் பதிேவற்றம் ெசய்துெகாண்டு
அதில் புைகப்படம், வீடிேயா, ேபச்சு, என எதுவாக இருந்தாலும் யூடியூப் வீடிேயாவாக
பதிவுெசய்து உலகறியச் ெசய்யலாம். பலவைகயான வசதிகைள உள்ளடக்கிய
ஒரு ெமன்ெபாருளாக KineMaster இருக்கிறது. இதில் ெபரிய அளவிற்குப் ெபாருளாதாரச்
ெசலவினங்கள் இல்லாமல் தமிழ் ெமாழியின் சிறப்புகைளப் பரவலாக்கம் ெசய்யலாம்.
பயன் - தமிழ் ெமாழியில் இலக்கணம், இலக்கியம், வரலாறு, ெதால்லியல்,
பண்பாடு, கணினிப் பதிவுகைள யூடியூப்பின் வழியாகப் பதிேவற்றம் ெசய்யும்ேபாது
உலகளாவிய அளவில் தமிழ் ெமாழி சிறப்பிடம் ெபறும்.

ஆய்வாளரின் முடிவு
மகாகவி பாரதியார் விட்டுச்ெசன்ற தமிழ்ப் பணிையப் பாரதிதாசன் தன்
கடைமெயன நிைனத்துச் ெசய்தார். அைதப் ேபாலப் ெபற்ேறார், பள்ளி, கல்லூரி,
பல்கைலக்கழகங்கள் ெசால்லிக் ெகாடுக்காத அல்லது கடந்து ெசன்ற தமிழ் இலக்கணம்,
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

172

இலக்கியம், வரலாறு, ெதால்லியல், பண்பாடு, கலாச்சாரம், கணினியில் ேபான்ற
கருத்தாக்கங்கைள யூடியூப் ேசனல்கள் மிகச் ெசறிவாக கற்றுத் தருகின்றன.
ேமற்குறித்தக் கருத்தாக்கங்கள் குறித்து நாம் ேகட்கும் அத்தைன ேகள்விகளுக்கும்
முழுைமயான பதிைலச் ெசால்லிக் கற்றுக்ெகாடுத்து விடுகின்றனவா யூடியூப் ேசனல்கள்
என்றால் அது சற்றுச் சிந்திக்கத்தக்கதாகேவ இருக்கின்றன.
உ.ேவ.சா, சி.ைவ.தா, ேபான்ேறார் ெசல்லரிக்கும் ஓைலச்சுவடிகளில் இருந்த
தமிழ்க் கருத்தாக்கங்கைளக் காகிதப் பிரதிக்கு ஏற்றம் ெபறச்ெசய்தனர். நாம் காகிதப்
பிரதிகளில்

இடம்ெபற்றுள்ள

பக்கங்களுக்குக்

கைதயாகேவா,

கருத்தாக்கங்கைள
நாடகமாகேவா,

இைணயத்திற்கு/யூடியூப்
ெசாற்ெபாழிவாகேவா,

விவாதமாகேவா, ஏற்றம்ெபறச் ெசய்ய ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் வரும் இைளய
தைலமுைறயினர் தமிழ்க் கருத்தாக்கங்கைள எளிதிலும் முழுைமயாகவும் ெபறமுடியும்.
தமிழ்ெமாழியின் சிறப்ைபயும் அதன் ெபருைமைய உலகறிய ெசய்ய முடியும்.

துைணநின்றைவ
• சங்க இலக்கியம் முழுைமயும், 2004, என்.சி.பி.எச் ெவளியீடு, ெசன்ைன
• சிலப்பதிகாரம், உ.ேவ.சா. நூல்நிைலயம், ெபசன்ட் நகர், ெசன்ைன
• திருக்குறள் மூலமும் மணக்குடவர் உைரயும், 1955, மலர் நிைலயம்,
ெசன்ைன
• பாரதியார் கவிைதகள், விகடன் பிரசுரம், ெசன்ைன
• பாரதிதாசன் கவிைதகள், 2004 சாரதா பதிப்பகம், ெசன்ைன
• மாணிக்கம் வ.சுப, 2007, நீதிநூல்கள், தமிழ் நிைலயம், ெசன்ைன

https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0
%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0
%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%A
E%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF
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%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%
BF
https://www.youtube.com/user/gunathamizh
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%
AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%A
F%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE
%BF
https://www.researchgate.net/project/civalamaranin-moliyatalil-karralinmukkiyattuvam
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0
%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%
AE%A9%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://www.youtube.com/user/Anandharaj49
https://tamil.webdunia.com/article/religiousthoughts/%E0%AE%95%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B2%E0%A
E%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%
E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88108072100054_1.html
https://eegarai.darkbb.com/t18281-topic
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தமிழ் கற்றல்,கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்தின் பங்கு
பா.நாேகஸ்வரி,

தமிழ்த்துைற உதவிப்ேபராசிரியர்,
ஶ்ரீ எஸ். இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி,சாத்தூர்.
மின்னஞ்சல் : nagesarumugathai@gmail.com

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலில் ெதாழில்நுட்பத்தின் சிறப்பிைன எடுத்துக்காட்டுவதாக அைமகிறது. ஆசிரியர்,

மாணவர் ேநரடிக் கற்பித்தல் என்ற முைறயிலிருந்து மாறி இைணயதளங்களின் ஊேட கல்வி என்ற நிைலயானது
ஏற்பட்டுள்ளது. ெதாழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியினாேல இருக்கும் இடத்திேல கற்றல் என்ற நிைலயானது
உருவாகியுள்ளது. “பைழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வைகயினாேன” என்ற நன்னூல்
நூற்பாவிற்ேகற்ப பைழய முைறகளில் கற்றல் மாறி இன்ைறய ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பங்கு அளப்பறியது.
அவற்ைற எடுத்துக்காட்டும் விதமாக இக்கட்டுைர அைமகிறது.

PPT மூலம் கற்றல்
படிக்கும்

மாணவர்கள்

பாடத்ைத

விரும்பிக்

கற்கும்

வைகயில்

அைமயப்ெபற்றது. இவற்றில் ஒலி மற்றும் காட்சிப்படங்களின் வாயிலாகவும்,
இயங்குபடத்தாலும் (Animation) விரும்பிக் கற்பர். power point மூலம் மாணவர்களுக்கு
பாடங்கைள வண்ணமயமாக வழங்குவதனால் படிப்பதில் ஈடுபாடு ஏற்படும்.
அதுமட்டுமின்றி மாணவர்களுக்கு ெதாழில்நுட்பத்தின் வழி கற்பிப்பதால் அவற்ைற
ெதரிந்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற முைறயில் கவனிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவர்.
இயங்குபடத்தினால் விைளயாட்டு, வினாடி-வினா ேபான்ற அைமப்பு முைறயால்
எளிைமயாக

பாடத்ைத

மனனம்

ெசய்வதற்கு

ஏற்ற

வைகயில்

அைமயும்.

மாணவர்களுக்கு Seminor, Assignment ேபான்றைவகளுக்கு PPT பயன்படுத்துவதால்
தாேன கற்பிக்கும் முைறயிலும் ஆர்வம் ெகாள்வர். தற்ேபாைதய காலத்தில் PPT வழியாக
மாணவர்கள்

தங்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஒப்பைடப்புகைள

மிகவும்

ஈடுபாடுடன் கற்பித்தலுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர்.

இைணயதளங்களின் வாயிலாக கற்றல்
இைணயதளங்களின்

வாயிலாக

பல்ேவறு

வழிமுைறகளில்

கற்றலும்,

கற்பித்தலும் நிகழுகிறது. இைணயதளங்களின் பயன்பாட்டால் எவ்விடத்திலிருந்தும்
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கற்றுக் ெகாள்ளும் ஒரு அறிய வாய்ப்பாக இைவ அைமந்துள்ளது. அவற்றால் தமிழ்
ெமாழிைய பற்றி நாட்டில் இருக்கும் அைனவரும் அறிந்துக் ெகாள்ளும் வைகயில் பல
தளங்கள் அைமந்துள்ளது.

தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம்
தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் இைணயவழிேய கல்வி என்ற வாய்ப்பிைன
முதன்முதலாக நிறுவியது. உலகில் பல்ேவறு பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு
பயன்படும் வைகயில் உருவாக்கப்பட்டது. மின்நூலகத்தில் நூல்கள், அகராதிகள்,
கைலக்களஞ்சியம், கைலச்ெசால் ெதாகுப்புகள், சங்ககால இலக்கியம் முதல் இக்கால
இலக்கியம் வைரயிலான நூல்கள் மின்னாக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. ெதான்ைம
இலக்கியங்கள் மற்றும் உேராமன் வடிவிலான ெதால்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு,
எட்டுத்ெதாைக

ேபான்றைவ

இவற்றில்

சிறப்பாக

விளங்குகின்றது.

இவ்இைணயப்பக்கத்தில் அடிப்பைடக் கல்வி முதல் பட்டேமற்படிப்புக் கல்வி வைர
படித்துக் ெகாள்ளலாம். ேமலும் தமிழ் சார்ந்த விைளயாட்டுகள், ஓைலச்சுவடிக்
காப்பகம்,

ஆய்வியல்

நூல்கள்

ேபான்றைவகள்

தனிமுைற

பிரிவாக

ைவக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்இைணயப்பக்கம் கல்வி கற்பதற்கு ஏற்ற வைகயில்
அைமந்துள்ளது.

தமிழ் விக்கிப்பீடியா
விக்கிப்பீடியா என்னும் தளமானது இைணயத்தில் நாம் எவற்ைறத் ேதடினாலும்
முதலில் அவற்ைற எடுத்துக்காட்டுவது இத்தளமாகும். இத்தளத்தில் விக்சனரி, விக்கி
ெசய்தி, விக்கிநூல்கள் என்ற பலவைகப் பிரிவுகளின் அடிப்பைடயில் இயங்குகின்றன.
கற்பித்தலுக்கு மட்டுமின்றி ெபாதுவான தகவல்கைள அறிந்து ெகாள்வதற்கும் உதவும்
வைகயில் உள்ளது. இவற்றில் பல கட்டுைரகள், தமிழ் வார்த்ைதகளுக்கு ெபாருள்
விளக்கும் தமிழ் விக்சனரி ேபான்றவற்றின் மூலம் தமிழ் கற்றல், கற்பித்தலுக்கு
பயன்படும் வைகயில் அைமந்துள்ளது. தமிழ் ெதாடர்பான பல கட்டுைரகள் அகர
வரிைசபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

நாட்டுைடைமயாக்கப்பட்ட

நூல்களும்

ேசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தளத்தில் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற வைகயில் மட்டுமின்றி தனக்கு
ெதரிந்த தகவல்கைள கட்டுைரயாக்கவும், தமிழ் ெமாழி வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வைகயில்
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கட்டுைர பைடத்தல், ஏற்கனேவ உள்ள கட்டுைரகளில் பிைழத்திருத்தம் ெசய்தல்,
ஆங்கில நூல்களின் ெசய்திகைள அறிய ெமாழியாக்கம் ெசய்து கற்றுக் ெகாள்ளுதல்
ேபான்ற பலவைகயான ெசயல்திட்;டங்கள் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ளன. தமிழ்
விக்கிப்பீடியாவானது கல்லூரி மாணவர்களிலிருந்து ஆய்வு மாணவர்கள் வைரயிலான
அைனவருக்கும் பயன்படும் வைகயில் இத்தளம் அைமந்துள்ளது.

கூகுள் வகுப்பைற (Google Classroom)
கூகுள் வகுப்பைற என்னும் தளமானது வகுப்பைறயில் கல்வி கற்கும் நிைலைய
உருவாக்கும். ஆசிரியர்கள் வகுப்பைறக்கான இைணப்ைப உருவாக்கி அவற்றில்
மாணவர்கைள (Google meet, Google hangout) இவற்றின் மூலம் வகுப்பைறயில் பங்ேகற்கச்
ெசய்யலாம்.

அதுமட்டுமின்றி

கூகுள்

வகுப்பைறயில்

ஆசிரியர்,

மாணவர்

கலந்துைரயாடலில் ஈடுபடவும், வீட்டுப்பாடங்கைள வழங்கிடவும் அைத திருத்தி
தகவல்கைள மாணவர்களுக்கு வழங்கும் முைறயில் அைமந்துள்ளது. சான்றாக ஆசிரியர்
தான் நடத்தும் பாடத்ைத you tube இல் பதிேவற்றம் ெசய்தும், Google meet ஆல் ேநரடி
வகுப்ேபா நடத்தி அவற்ைற கூகுள் வகுப்பைறயில் பதிேவற்றம் ெசய்து அவற்றின்
மூலம் பயிற்சி கட்டுைர ேபான்றைவ எழுதச் ெசய்து அவற்ைற திருத்தியும் வழங்கலாம்.
இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் சிறுவர்களிலிருந்து கல்லூரி மாணவர்கள் வைர இவற்றின்
மூலேம கல்வி கற்கின்றனர். மூடுல் வகுப்பைறயும் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற தளமாக
உள்ளது.

ைமக்ேராசாப்ட் ஸ்ேவ (sway
ைமக்ேராசாப்ட் ஸ்ேவ மூலம் பாடங்கைள எளிதில் கற்பதற்கு ஏற்ற வைகயில்
ஆடிேயா, வீடிேயா, படங்கள் ேபான்றவற்ைற உள்ளீடு ெசய்து கண்கவரும் அழகிய
காெணாலிகளாக வழங்கும்ேபாது கற்றலானது மாணவர்களிைடேய ஆர்வத்ைத
ஏற்படுத்தும்.

வைலப்பதிவுகள் மூலம் கற்றல்
வைலப்பதிவுகள்

என்ற

தளமானது

தனிநபருக்கு

ஏற்ற

வைகயில்

உருவாக்கப்பட்டது. ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற வைகயில் பாடமாக அைமத்து
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தனது வைலப்பக்கத்தில் ேபாட்டு அவற்ைறக் கண்டு பயனைடயச் ெசய்யலாம்.
இவ்வைலப்பதிவில்
ெதாடர்பான

கட்டுைர,

இைணயதள

கருத்தறிதல்

இைணப்புகள்,

பயிற்சி,

குரல்

ஒளிக்காட்சிகள்

பதிவுகள்,

கற்றல்

ேபான்றைவகைள

கற்பித்தலுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஆசிரியர் தனக்கான ஒரு வைலப்பதிைவ உருவாக்கிக்
ெகாண்டு அவற்றின் மூலம் ேமற்குறிப்பிட்ட ெசயல்முைறகளால் மாணவர்களுக்கு
கற்பிக்கலாம். இன்ைறய காலக்கட்டத்தில் வைலப்பதிவுகளின் மூலம் பல்ேவறு
கருத்துக்கள்

பகிரப்பட்டுவருகின்றன.

அவ்வைலப்பதிவுகைள

கற்றல்

நைடமுைறகளுக்கு பயன்படுத்துவதினால் காலத்திற்கு ஏற்ற கல்வி முைறயினால்
மாணவர்களின் அறிவுநிைலக்கு உந்துசக்தியாக விளங்கும்.

அைலேபசியின் (குறுஞ்ெசயலிகள்) மூலம் கற்றல்
கற்றல், கற்பித்தலில் இன்ைறய கட்ட வளர்ச்சி என்றால் அைலேபசிகளின் வழி
கல்வி என்ற நிைல உருவாகியுள்ளது. அைலேபசிகளின் (குறுஞ்ெசயலிகள்) மூலமாக
பல்ேவறு வைகயில் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற வைகயில் உள்ளது. அகராதிகள், தமிழ்
இலக்கியங்களான

சிறுகைதகள்,

நாவல்கள்

என்று

எல்லாவற்றிற்குமான

குறுஞ்ெசயலிகள் உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி சிறுவயது குழந்ைதகளுக்கான பாடங்கள்
முதல் இைளய தைலமுைறயினருக்கான நூல்கள் வைர பலவிதமான குறுஞ்ெசயலிகள்
உள்ளன. குழந்ைதகளுக்கு ஏற்ற வைகயில் எழுத்துக்கைள உச்சரிப்பது, எழுதுவது
ேபான்ற ெசயலிகள் உள்ளன. இைளய தைலமுைறயினருக்கும் ஏற்ற நூல்களும்
ெசயலிகளாக உள்ளன.
ேமலும்

இன்ைறய

நிைலயில்

வீட்டிலிருந்ேத

கல்வி

என்ற

நிைல

உருவாகியுள்ளது. அவற்ைற ெவளிப்படுத்தும் விதமாக வகுப்பைறயில் இருந்து
கவனிக்கும் சூழைல காட்டும் முைறயில் GOOGLE MEET> WEBEX MEET> ZOOM ேபான்ற
ெசயலிகள் தற்ேபாைதய நிைலயில் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

சமூக ஊடகங்களின் வழி கற்றல்
\சமூக ஊடகங்களான முகநூல், டிவிட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் ேபான்றவற்றின்
மூலமும் கற்றல், கற்பித்தல் நைடெபறுகிறது. தனிநபரின் பயன்பாட்டால் ெசயல்படும்
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தளங்கள் ஆகும். இவற்றில் ஒரு கணக்ைக உருவாக்கிக் ெகாண்டு தான் விருப்பப்படும்
துைறயில் பிறருக்கு கற்பித்தலும், அவற்ைறக் கண்டு கற்றலும் நிகழுகிறது.
முகநூலில் நிகழ்ச்சிைய உருவாக்கு என்ற பக்கத்தில் நாம் மாணவர்களுக்கு
தயாரித்த பாடத்ைத பதிேவற்றம் ெசய்து அவற்றில் கலந்து ெகாள்ளச் ெசய்யலாம்.
பாடத்தில் ஏேதனும் சந்ேதகம் இருப்பின் இவற்றின் மூலேம ேகட்டறிய முடியும்.
பாடத்தின் சிறப்பான ெசய்திகள் பதிேவற்றி இருப்பினும் ஆசிரியர், மாணவர்கள் என்ற
குழுநிைலயில் யாவரும் அறிய பயனுள்ள வைகயில் அைமயும். இவற்ைறப் ேபான்ேற
டிவிட்டைரயும் ெசய்திகைள பகிர்ந்துக் ெகாள்ள பயன்படுத்தலாம்.
இன்ஸ்டாகிராம் ேபான்றைவ தங்களுக்கான ஒரு பக்கத்ைத உருவாக்கிக்
ெகாண்டு அவற்றின் மூலம் கற்பித்தல் நைடெபறலாம். ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கான
இன்ஸ்டாகிராம் இைணப்ைப உருவாக்கி அதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு பாடம்
ெதாடர்பான பதிவுகள் ெசய்து அவற்றில் ேபாடுவதின் மூலம் கற்பதற்கு பயனுள்ள
வைகயில் அைமயும்.

You Tube மூலம் கற்றல்
You Tube என்பது தான் இைணயம் என்ற நிைலயில் வளர்ந்துள்ள காெணாளி
ஊடகப் பிரிவு. இவற்றில் எைதத் ேதடினாலும் எடுத்துக்காட்டும் சிறந்த ஊடகமாகும்.
இதில் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய பாடத்திைன காெணாளிக் காட்சியாக
உருவாக்கி பதிேவற்றம் ெசய்வதினால் மாணவர்கள் மட்டுமின்றி உலகளவில் வாழும்
மக்களும்

அறிந்துக்

ெகாள்வதற்கு

உதவும்.

மாணவர்களும்

இன்ைறய

ெதாழில்நுட்பத்தின் வழிக் கற்பதினால் ஆர்வம் ஏற்படும். தமிழ் ெதாடர்பான
இலக்கியம், இலக்கணம், கைதகள், நாவல் ேபான்றைவ பிறருக்கு எடுத்துக் கூறும்
முைறயில் உருவாக்கப்படுவதினால் அடுத்த தைலமுைறயினர் இவற்ைறக் கண்டு தமிழ்
ெமாழியின் மீது ஈடுபாடு ஏற்படும். சான்றாக கி.ரா குழம்பு என்ற வைலதளம் ஆசிரியர்
கைதெசால்லியாக இருந்து ஏற்றம் இரக்கத்ேதாடு கைதயில் நாம் பயணிக்கும் விதமாக
கைதெசால்வது அைமயும். அதுமட்டுமின்றி நூலிைன பற்றிய விமர்சனங்களும்
ெசால்லப்படுவதனால் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஏற்ற ஆய்வுக் கண்ேணாட்டம்
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உருவாகும். இவ்வாறாக கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற ஒவ்ெவாரு வைலதளமும் கற்றலுக்கு
பயனுள்ள வைகயில் அைமந்துள்ளது.
ெதாழில்நுட்பவழிக் கற்றலில் கால நிைலக்கு ஏற்ற ெதாழில்நுட்பத்தின் வழி
பாடம் கற்பித்தல், ஆசிரியர்கள் தான் நடத்தும் பாடத்ைத ஒலி, ஒளி படங்களாக
அைமத்து விளக்குவதினால் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கற்பர். ெமதுவாக கற்கும்
திறனுைடயவர்கள் அவற்ைறக் கண்டு பாடத்ைத புரிந்துக் ெகாள்வர். ஆசிரியர்களும்
அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வைகயில் பாடம் கற்பிப்பதன் மூலம் திறைன வளர்த்துக்
ெகாள்வதற்கும் பயனுைடயதாக அைமயும். இன்ைறயக் கருவிக் ெகாண்டு பாடத்ைதக்
கற்ப்பிப்பதின் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டு விரும்பிக் கல்விக்
கற்றுக்ெகாள்வர். இவ்வாறான ெசயலிகளின் மூலம் கற்றல், கற்பித்தல் நைடெபறும்
விதத்திைன எடுத்துக்காட்டுவதாக ஆய்வுக்கட்டுைர அைமகிறது.

துைணநூல் பட்டியல்
1. தமிழ்க் கணினி இைணயப் பயன்பாடுகள் - முைனவர்
துைர.மணிகண்டன், த.வானதி
2. http://www.tamilvu.org
3. http://www.ta.wikipedia.org
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தமிழ் ெமாழியில் கணினித் ெதாழில் நுட்ப வளர்ச்சி
முைனவர். க. ஜானகி
ஆய்வு வளைமயர்
தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம்
ேகாட்டூர், ெசன்ைன.25
மின்னஞ்சல்: janutamil1507@gmail.com

முன்னுைர

தமிழ் ெமாழி அச்சு இயந்திரம் ேதான்றிய காரணத்தால்தான் இன்று தமிழ்
எழுத்துலகில் நீடித்து வளர்ந்து வந்துள்ளது. அதுேபான்று கணிப்ெபாறியில் உரிய
இடத்ைதத் தமிழ் ெபற்றால்தான் அடுத்தக் கட்ட வளர்ச்சிக்குத் தமிழ் ெசல்லும் என்பைத
நாம்

நிைனவில்

ெகாள்ள

ேவண்டும்.

தமிழுக்கு

எழுத்துருைவ

உருவாக்கிக்

கணிப்ெபாறியில் பார்ப்பேதாடு நிறுத்திக்ெகாள்ளாமல், பல்ேவறு உயர்நிைலத் தமிழ்
ெமன்ெபாருள்

உருவாக்கத்தில்

ஆய்வாளர்கள்,

தமிழ்

கவனம்

ஆர்வலர்கள்

ெசலுத்தேவண்டும்.

கணினி

ெமாழியியல்

எனேவ,
மற்றும்

தமிழ்
ெமாழித்

ெதாழில்நுட்பம் அடிப்பைடயில் தமிழ் ஆய்ைவ ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். உயர்நிைலத்
தமிழ் ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்கத்திற்குத் ேதைவயான தமிழுக்கான அடிப்பைட
ெமாழித் ெதாழில்நுட்ப ெமன்ெபாருள் கருவிகள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும்.
ெதாடக்க

காலத்தில்

ஒரு

சிலர்

மட்டுேம

தமிழ்ெமாழிையக்

கணினியில் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். ஆனால் இன்ைறய சூழலில் தமிழ்ெமாழிக்
கணினியில் எவ்வாறு வளர்ந்து வருகின்றது என்பைத விளக்குவேத இக்கட்டுைரயின்
ேநாக்கமாக அைமகிறது.

குறிப்புச் ெசால் : கணினி ெமாழியியல், ெசாற் பகுப்பான், ெசால் உருவாக்கி, ெதாடர்
பகுப்பான், ெதாடர் உருவாக்கி, விரிதரவு ெமாழியியல், ெபாருண்ைமயியல்

ெமாழித் ெதாழில்நுட்பம்
ெதாழில்நுட்பம் என்பது மனித வாழ்க்ைகயின் நைடமுைற ேநாக்கங்களுக்கு
அறிவியல் அறிைவப் பயன்படுத்துதல் ஆகும். கணினித் துைறயில் மனித ெமாழிகளின்
பல்ேவறு ெசயல்பாடுகளுக்காக ெமன்ெபாருள் மற்றும் வன்ெபாருள்கைள உருவாக்கும்
ெதாழில்நுட்பேம

ெமாழித்ெதாழில்

நுட்பம்

என

அைழக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கணினியில் தமிைழத் தட்டச்சு ெசய்து, அைதச்
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ெசால் திருத்தி, இலக்கணத் திருத்தி ேபான்றவற்றின் மூலம் ெசம்ைம ெசய்யும்
ெசால்லாளர் ெமன்ெபாருள் (Word Proessor)

ெமாழித் ெதாழில்நுட்பத்தின் ஒரு

முதன்ைமப் ெபாருளாகும்.

தமிழ்ெமாழித் ெதாழில் நுட்ப வளர்ச்சியின் இன்ைறய நிைல
ஆரம்பக் காலக்கட்டத்தில் கணினியில் தமிைழ உள்ளீடுச் ெசய்ய எந்த
வாய்ப்புகளும் இல்ைல. தமிழ் எழுத்துருக்கள் (Fonts), விைசப்பலைககள் (key
board)

உருவாக்கப்படவில்ைல.

முதலில்,

தமிழ்

உைரகைள

ேராமன்

எழுத்துக்களில் உள்ளீடுச் ெசய்த பின்னர் தமிழ் எழுத்துருக்களில் மாற்ற ஒரு வாய்ப்பு
ஏற்பட்டது.
கணினிக்குக் ெகாடுக்கப்படும் எழுத்துக்கள் எம்ெமாழி எழுத்தாக இருந்தாலும்
0,1 என்ற எண்கைள மட்டுேம உள்ளீடாகக் கணினி எடுத்துக்ெகாள்ளும். கணினியில்
உள்ளீடுச் ெசய்யப்படும் கட்டைளகைள எழுத்துக்களாக மாற்றிக்காட்ட எழுத்துருக்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன. அைவ 7 பிட்டு (எ.கா. 1000001), 8 பிட்டு (00001111) என்ற இரும
எண் குறியீட்டு முைறயில் உள்வாங்கிக் ெகாள்ளப்பட்டுக் கணினி ெமாழிகளாக மாற்றம்
ெபற்றன.

கணினி

ெமாழியியல்

ஒவ்ெவாரு

எழுத்தும்

ஒரு

ைபட்டாகக்

கணக்கிடப்பட்டது. ஆங்கில எழுத்திற்கான எழுத்துரு வடிவமான ஆஸ்கி (ASCII)
அைமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. ஆஸ்கியில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ேபாக மீதமுள்ள 128255 வைரயிலான இடங்களில் இந்திய ெமாழிகளின் எழுத்துக்கைள ஒன்றிைணத்து
ெபாதுவான

முைற

உருவாக்கப்பட்டது,

இதற்கு

இஸ்கி

(

ISCII)

என்று

ெபயரிட்டனர். இஸ்கி முைற தமிழ் விைசப்பலைகயில் எழுத்துருக்கைளக் ெகாண்டு
வருவதற்கு முன்ேனாயாக அைமந்தது. இஸ்கியில் ெமன்ெபாருள் ெபாறியாளர்களின்
உதவியுடன் தமிழறிஞர்களால் வடிவைமக்கப்பட்ட தமிழ் வடிவ எழுத்துக்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன.
தமிழ் ெலசர், அணங்கு, ஆதமி, ஆதவின், திருவின், மயிைல, அஞ்சல், சரஸ்வதி,
கணியன், வானவில் ேபான்ற எழுத்துருக்கைளப் பல வல்லுநர்கள் உருவாக்கினர்.
இதனால் ஒருவர் தட்டச்சு ெசய்வைத அேத எழுத்துரு இருப்பவர் ைவத்திருந்தால்
மட்டுேம கணினியில் பார்க்க முடியும் என்ற நிைல ஏற்பட்டது. இந்நிைலயில்தான்,
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டிஸ்கி (TSCII) என்ற எழுத்துரு உருவாக்கப்பட்டது. இது தமிழ்ெமாழியில் ஏற்பட்ட
அடுத்தக் கட்ட வளர்ச்சியாக இருந்தது. தற்ேபாது நைடமுைறயில் யூனிக்ேகாடு முைற
அைனவராலும் ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. இதுேபான்ற முயற்சிகளினால்
கணிப்ெபாறிக்கும் நமக்கும் இைடயில் தமிழ் பயன்படத் ெதாடங்கியது. பின்னர்தான்,
தமிைழக் கணிப்ெபாறியில் பார்க்கத் ெதாடங்கிேனாம். அதாவது பயன்பாட்டாளர்
இைடயூடகம் (User interface) என்ற அடிப்பைடயில் தமிழ்ப் பயன்படத் ெதாடங்கியது.
பல கணினி ெமன்ெபாருள்களில் தமிழ் எழுத்துக்கள் நைடேபாடத் ெதாடங்கின. இந்த
வளர்ச்சிையத்

தமிழ்

வாயிலாகக்

கணிப்ெபாறியின்

பயன்பாடு

என்று

அைழக்கலாம். தமிழுக்கு என்று ெசால்லாளர்கள் (Word Processor) பல உருவாக்கப்பட்டு
பயன்பாட்டில் உள்ளன. ேபச்சறிவான் (Speech recognizer), எழுத்து- ேபச்சு மாற்றி (Text-to
Speech transferer), இைணயத் ேதடுவான் (Search engine) ேபான்ற பலெமாழிசார்
ெமன்ெபாருள்கள் தமிழுக்கு உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ெசாற்பிைழ அல்லது
இலக்கணப் பிைழ ஏற்பட்டால் தானாக அவற்ைறத் திருத்தித் தரும் ெசால்லாளர்கள்
உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுேபான்ற தமிழ் ெமன்ெபாருள்கைளத் (Software)
தமிழுக்கான ெமன்ெபாருட்கள் என்று அைழக்கலாம். இவ்வைக ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்கப்படுவதில் இருந்த தைடகள் தற்ேபாது ேநர் ெசய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழுக்கு
ஒரு நல்ல ெசால்திருத்தி (Spell checker) உருவாக்கப்படேவண்டும் என்றால் தமிழ்ச்
ெசாற்களின் பண்பு மற்றும் அைமப்ைபப் பற்றி ெதளிவாகத் தமிழ்ெமாழி அறிஞர்கள்
முன்ைவக்கும்ேபாதுதான், அைத அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு, கணிப்ெபாறித்துைற
வல்லுநர்கள் ெசால்திருத்தி ெமன்ெபாருைளத் தமிழுக்கு உருவாக்க முடியும். தமிழில்
ெபயர்ச்ெசாற்கள் எந்ெதந்த விகுதிகைள எடுக்கும், எந்த வரிைசயில் எடுக்கும், எவ்வாறு
அவற்ைற இைணத்து ஒரு முழுச் ெசால்ைல உருவாக்குவது, எவ்வாறு தமிழ்ச்
ெசாற்கைளப் பகுபத உறுப்புகளாகப் பிரிப்பது ேபான்ற உண்ைமகைள எல்லாம்
ெதள்ளத்

ெதளிவாக

அறிவியல்

பூர்வமாகத்

தமிழ்

ெமாழி

அறிஞர்கள்

எடுத்துச்ெசான்னால், கணிப்ெபாறித்துைற வல்லுநர்கள் அவற்ைற அடிப்பைடயாகக்
ெகாண்டு ெசால்திருத்தி ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க இயலும். ெமாழி அறிஞர்கள்
தாங்கள் கண்டறிந்த உண்ைமகைளக் கணிப்ெபாறிக்குப் புரியும் வைகயில் மாற்றி
அைமத்துக்ெகாடுத்தால் தான் கணிப்ெபாறி வல்லுநர்களின் ேவைல எளிதாகும்.
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இதுேபான்ற இலக்கணங்கைளக் கணினி இலக்கணம் (Computational grammar) என்று
அைழப்பார்கள்.

தமிழில்

இத்தைகய

முயற்சி

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு

ெவற்றி

அைடந்துள்ளன. தற்ேபாது பல்ேவறு ேநாக்கில் பல கணினி இலக்கணங்கள்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக நல்ல ெசால்லாளர்கள், ேபச்சறிவாளர்கள்,
எழுத்து- ேபச்சு மாற்றிகள், இைணயத் ேதடுவான்கள், இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்பிகள்
ேபான்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு ெசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு கணிப்ெபாறி ேநாக்கில் ெமாழியாய்வு ெசய்யப்படுவதால் இவ்வாய்வு
கணினிெமாழியியல் என்று அைழக்கப்படுகிறது. தமிழ்க் கணினிெமாழி ெமாழியியல்
வளர்ச்சி அைடந்து தமிழுக்கான பல ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுேவ கணிப்ெபாறியில் உயர்நிைலத் தமிழ்ெமாழிப் பயன்பாடாகும். தமிழ்
எழுத்துருக்கைள (fonts) உருவாக்கி, கணிப்ெபாறியில் பிற ெமன்ெபாருட்கேளாடு
உறவாடும் நிைலயிலிருந்து (User interface) அடுத்தக் கட்ட நிைலக்கு நாம் ெசன்று
ெகாண்டிருக்கின்ேறாம். ெமாழித் ெதாழில்நுட்பம் இன்று உலகளவில் நன்கு வளர்ச்சி
அைடந்துள்ளது. இதற்கு என்று தனித்துைறகள் பல்ேவறு பல்கைலக்கழகங்களில்
உருவாக்கப்பட்டுச் ெசயல்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்
அடிப்பைடயில்

ெமாழியிலும்,

கணினி

ெமாழியியல்

ேகாட்பாடுகளின்

பல ஆய்வுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தமிழுக்குச்

ெசாற்பகுப்பான் (morphological parser), ெசால் உருவாக்கி (Word generator), ெதாடர்
பகுப்பான் (Syntactic parser), ெதாடர் உருவாக்கி (Sentence generator) ேபான்ற அடிப்பைட
ெமாழித் ெதாழில்நுட்ப ெமன்ெபாருள் கருவிகள் உருவாக்கப்படுவதும் ெபௗதிக
ஒலியியல் அடிப்பைடயிலான தமிழ்ப்ேபச்ெசாலி ஆய்வு, ெபாருண்ைமயியல் (Semantics)
அடிப்பைடயிலான ஆய்வு, விரிதரவு ெமாழியியல் ஆய்வு (corpus linguistics) ேபான்றைவ
ேமற்ெகாள்ளப்படுவதும் கணினித் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு இன்றியைமயாதன. இக்கூறுகள்
இன்றி தமிழுக்கு உயர்நிைலயில் ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்க முடியாது. கணிப்ெபாறி
மயமாக உள்ள இன்ைறய உலகில், உயர்நிைலத் தமிழ் ெமன்ெபாருட்கள் தமிழுக்கு
உருவாக்கப்படாமல் உலக அளவில் மற்ற ெமாழிகளுக்கு இைணயாகத் தமிழ் அடுத்தக்
கட்ட வளர்ச்சிைய எட்ட இயலாது.
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ெமாழி ஆய்விற்குத் ேதைவப்படும் கருவிகள்
ெமாழியாய்விற்குத்
பின்வருவனவற்ைறப்
ெசால்வைல,

ேதைவப்படும்
பட்டியலிடலாம்:

ெசால்வங்கி,

தகவல்தளம்,

கருவிகளாகப்

அகராதிகள்,

ெசாற்களஞ்சியங்கள்,

கிைளப்பட

வங்கி,

ெபருந்தரவு

இவற்ைறெயல்லாம் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஒரு உைரயின் ெசால்லைடைவக்
கணிப்ெபாறியில் தயாரிக்கலாம்.

முடிவுைர
தமிைழப்

ெபாதுபயன்பாட்டின்

அடிப்பைடயில்

கணினியில்

உள்ளீடுச்

ெசய்தால்தான் தமிழின் இலக்கண இலக்கியங்களின் நிைலப்புத் தன்ைமைய உலகறியச்
ெசய்யமுடியும்.

துைண நூற்பட்டியல்
• இராேஜந்திரன், ச., ெமாழி ஆய்வில் கணிப்ெபாறியின் பயன்பாடு, அன்ைன
அகரம் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்
• பாஸ்கரன், ச., 2004 தமிழில் கணிப்ெபாறியியல், கணிப்ெபாறியில் தமிழ்,
உமா பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்
• ெபான்னைவக்ேகா, மு., இைணயத் தமிழ் வரலாறு
• இராதா ெசல்லப்பன், தமிழும் கணினியும், கவிைத அமுதம் ெவளியீடு,
திருச்சி.
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தமிழ்ெமாழி கற்பித்தலிற் ெதாழில் நுட்பத்தின் தாக்கம்
சபா. அருள்சுப்பிரமணியம் M.A.
தமிழ்ப்பூங்கா தமிழ்ப் பாடசாைலகனடா

ெதாழில்நுட்பத்தின் துைணயில்லாமல் இந்த உலகம் இந்தளவிற்கு வளர்ந்திருக்க
முடியாது என்னும் அளவிற்குத் ெதாழில்நுட்பம் மானிட வாழ்வுடன் பின்னிப்
பிைணந்துவிட்டது. காட்டு விலங்குேபாற் காலம் கடத்திய மனிதைன அவனது
சிந்தைன ஆற்றேல காட்டுவிலங்கிலிருந்து ேவறுபடுத்திக் கட்டம் கட்டமாக முன்ேனற
ைவத்துள்ளது. ேமலும் மனிதனிடமிருந்த கற்பைன வளமும் கண்டறியும் திறனும்
அவைன அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்ேனற ைவத்துள்ளது. அன்றிலிருந்து இன்றுவைர
உணவு ேதடுதல், இடம்விட்டு இடம் நகர்தல், மானம் காத்தல், குமுகாயமாகக்
கூடிவாழுதல், ெசய்திப் பரிமாற்றம், எதிரிைய ெவற்றிெகாள்ளுதல், ெபாழுது ேபாக்கு,
தான் ேமற்ெகாள்ளும் ெதாழிைல எளிைமயாக்குதல் என்று எல்லா நிைலகளிலும்
நுட்பங்கைளப் பயன்படுத்தித் தன்ைன முன்ேனற்றி வருகிறான். இந்த அளவிற்குத்
ெதாழில்நுட்பம் அவனுக்குக் துைணெசய்துள்ளது.
இங்கு கற்றலும், பட்டறிவுேம மானிடைன உயரைவத்துள்ளது என்பைத
அைனவரும் அறிேவாம். ெதாழில்நுட்பம் வளர்ச்சியைடந்துள்ள இன்ைறய நிைலயில்
காலங்காலமாகத் தான் பட்டறிந்தவற்ைறத் தனது அடுத்த சந்த திக்குக் கடத்தும்
பணிையயும் அவன் ெசய்துவந்துள்ளான். குருசீட முைறயில் இருந்து இன்ைறய
இைணயவழிக் கல்விமுைறவைர எமது அடுத்த சந்ததிக்கு நாம் அறிந்தவற்ைறக் கூறி
ைவப்பதிலும்

ஆர்வமுள்ளவராகேவ

இருந்து

வருகிேறாம்.

இதற்கு

அவன்

கண்டறிந்துள்ள ெதாழில்நுட்பேம பலவைகயிற் ைகெகாடுத்து வருகிறது.
அதனால்

ெமாழிப்

பயன்பாட்டிலும்,

கற்றலிலும்

கற்பித்தலிலும்

ெதாழில்நுட்பம் பலமாற்றங்கைளச் ெசய்தும் வருகிறது. கற்றல் என்பது மானிட
வளர்ச்சியில் வகிக்கும் பங்கு உணரப்பட்டதாேலேய இன்று அரசுகள் யாவும் கற்றலுக்கு
முக்கிய இடம்ெகாடுத்து வருகின்றன. இதனால் கற்பித்தல் முைறகளிலும் மாணவர்
சூழல் அறியப்பட்டு அதற்ேகற்பப் பாடத்திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு முன்ென டுத்துச்
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ெசல்லப்படுகின்றன. இன்று கற்கும் சமூகேம நாைளய உலைக வழிநடத்தி வருகிறது
என்ற உண்ைம அைனவராலும் காலாகாலமாக உணரப்பட்டுவருகிறது. இன்றும்
அவ்வுணர்வு உயிர்த்துடிப்ேபாடுள்ளைதயும் கண்ணாரக் காண்கிேறாம்.
கற்றல், கற்பித்தற் ெசயற்பாடுகள் பற்றி ேநக்கும்ேபாது காலச்சூழலும், கற்ேபார்
மனப்பாங்கும்,

அவர்களது

ெகாள்ளேவண்டியுள்ளது.

எதிர்பார்ப்பும்

தமிழ்ெமாழிக்

என்று

பலவற்ைறக்

கல்விெயன்று

கருத்திற்

பார்க்கும்ேபாது

இது

இடத்துக்கு இடம் மாறுபட்டைமவைத நாம் கவனிக்கலாம். தாய் மண்ணில்
தன்ெமாழிையேய ேபசும் தன்னின மக்கேளாடு வாழும் ஒரு சிறுவன் அல்லது சிறுமி
தனது தாய்ெமாழிையக் கற்கமுைனவதும், புலம்ெபயர்ந்த சூழலிேல பல்லின
மக்கேளாடு வாழேநர்ந்துள்ள ஒரு சிறுவன் அல்லது சிறுமி தனது தாய்ெமாழி என்று
ெபற்ேறாரால்

அறிமுகப்படுத்தப்படும்

தாய்ெமாழிையக்

கற்கேவண்டுெமன்று

ெபற்ேறார் நிைனப்பதுேபாற் கற்கமுைனவதும் ேவறுபட்டதாக இருப்பைத நாம்
அவதானிக்கலாம். இங்குதான் பாடத்திட்டங்களின் வடிவைமப்பும், கற்பிப்பவர்களின்
அணுகுமுைறயும் மாணவன் தமிழ்ெமாழிையப் பற்றிக்ெகாள்ளத் தூண்டுேகாலாக
அைமகின்றன.
இதனால் ெமாழிபற்றிய பார்ைவ கற்கவிைழயும் மாணவர் மனதில் சாதகமான
ஒரு முடிைவ எடுக்க உதவுவதாக இருக்கேவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக ஆங்கிலத்தில்
கல்வி கற்கும் ஒருவர் அம்ெமாழியில் இருபத்தியாறு எழுத்துகேள உள்ளன என்ற
மனவுணர்ேவாடு இருப்பான். இவனிடம் தமிழில் இருநூற்றி நாற்பத்ேதழு எழுத்துகள்
உள்ளன என்று அறிமுகம் ெசய்ய முைனந்தால் இம்முயற்சி எந்தளவிற்குச் சாதக
மனநிைலைய ஏற்படுத்தும் என்று சிந்திக்கேவண்டும். அதனால் தமிழில் முப்பது
எழுத்துகேள உள்ளன என்றும் அந்த உயிர், ெமய் எழுத்துகேள ஒவ்ெவாரு ஓைசைய
ெவளிப்படுத்தவும் பயன்படுகின்றன என்பைதயும் ஒலிவட்டூடாக உணரைவக்கலாம்.
இதற்குத் தற்ேபாைதய ெதாழில்நுட்பக் கருவிகள் ெபருமளவிற் பயன்படும்.

ெதாழில் நுட்பங்கள் தமிழ்ெமாழிக் கற்றலில் எவ்வளவிற்கு உதவமுடியும்?
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எழுத்து அறிமுகம்:
முதலில் எழுத்துகள் இைவ என்பைத அறிமுகம் ெசய்யும்ேபாேத அவற்றிற்குரிய
ஒலி வடிவத்ைதயும் அறிமுகம் ெசய்யலாம். குறுகி ஒலிக்கும் உயிர்கைளயும் நீண்டு
ஒலிக்கும் உயிர்கைளயும் அவற்றுக்குரிய சரியான பலுக்கலுடன் (உச்சரிப்புடன்)
அறிமுகம் ெசய்வது பின்பு உயிர்ெமய் அறிமுகத்தின்ேபாது ெபரிதும் ைகெகாடுக்கும்.
ெமய்எழுத்துகளிலும்

அவற்றின்

பிறப்பிடத்ைத

உணரும்வைகயில்

பலுக்கப்

பழக்கும்ேபாது ெசால்லாக்கத்தின்ேபாது எழுத்துப் பிைழயின்றி எழுத உதவிெசய்யும்.
இப்ேபாது அைவ பிறக்கும் இடத்திற்ேகற்ப வல்லினம், ெமல்லினம், இைடயினம்
என்று ெபயரிடப்பட்டு அைழக்கப்படுவ ைதயும் ஒலிவட்டுகள்

ஒலிநாடாக்கள்

ஊடாகேவா உணரைவக்கலாம்.
தமிழில் முப்பது எழுத்துகேள உள்ளன என்றும் அைவ எைவெயன்றும்
வரிவடிவிற் காட்டவும் கணினி ேபான்ற ெதாழில் நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்தமுடியும்.
ேமலும் எழுத்துகைளச் சரியாகப் பலுக்க (உச்சரிக்க)ப் பழக்குவதன் ஊடாக அைத
பிைழயின்றி

எழுதப்பழக்கவும்

கணினியின்

துைணைய

நாடலாம்.

இதற்கு

எழுத்துகளின் பிறப்பிடத்ைதயும் அைவ எவ்வாறு ெவளிவந்து ஒலிைய ஏற்படுத்
துகின்றன என்பைதயும் படங்களின் ஊடாகத் ெதளிவுபடுத்தலாம். லகர, ளகர, ழகர
ேவறுபாடுகைளயும்

நகர,

னகர,

ணகர

ேவறுபாடுகைளயும்,

ரகர,

றகர

ேவறுபாடுகைளயும் உணர்த்தவும் நவீன ெதாழில்நுட்பம் ெபரிதும் ைகெகாடுக்கும்.
(இதுசார்ந்த ஆய்வுகள் இன்று ெவளிவந்துள்ளன)
முதல்எழுத்துகள் என்று நாம் அறிமுகம் ெசய்யும் உயிரும் ெமய்யும் எவ்வாறு
கூடி உயிர்ெமய் வடிவத்ைத அைடகின்றன என்பைத விைளயாட்டாக உணர்த்த
விைளயாட்டுமுைற ெபரிதும் பயன்படும். எடுத்துக்காட்டாக: ‘க்’ என்ற ெமய்யுடன் ‘அ’
என்ற உயிர் இைணயும்ேபாது ‘க’ என்ற உயிர்ெமய் உண்டாகிறது என்பைத கணினி
விைளயாட்டினூடாகக் கற்பிக்கலாம். மாணவர் ‘க’ என்பதற்குப் பதிலாக ‘கா’ என்ேறா
‘ெக’ என்ேறா குறிப்பிட்டால் அது தவறான விைடெயன்பைத ேவறுபட்ட ஒலியூடாக
உணரைவக்க

முடியும்.

ேமலும்

இவ்வாறு

உயிரும்

ெமய்யும்

ேசர்ந்து

உருவாக்கப்படுவேத உயிர்ெமய் என்று கூறி அது சார்ெபழுத்து என்பைத அறியைவத்து
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அதனூடாக 216 உயிர்ெமய் எழுத்துகளும் உயிரும் ெமய்யும் ேசர்வதால் உண்டாகின்றன
என்பைத விளங்கிக் ெகாள்ள உதவலாம்.
எழுத்து

அறிமுகத்ைதப்

படங்களுடன்

கூடிய

எழுத்தட்ைடகைளப்

பயன்படுத்திக் கணினியூடாக அறிமுகம் ெசய்யும்ேபாது மாணவரிடம் ெதளிைவ
ஏற்படுத்தும். இங்ேக எழுத்துடன் ெசால்லும் அறிமுகமாகும் நிைலயும் உருவாகின்றது.
படங்கைளப் பார்த்து அைவபற்றிச் ெசால்ல முற்படும் ேபாது எழுத்தும், ெசால்லும்
அறிமுகமாகின்றன. படங்கைளப் பார்த்து அவற்ைற விவரிக்க முற்படும்ேபாதும் இது
நைடெபறுகிறது. இங்ேக படங்கள், காட்சிகள் என்பன மாணவைனச் சிந்திக்க ைவத்து
அதுபற்றிப்ேபசவும் ைவக்கும். இங்கும் ெதாழில்நுட்பத்னூடாக எளிதாக ஆர்வத்ைத
ஏற்படுத்த முடியும்.

ெசால் அறிமுகம்:
தமிழில்

உள்ள

ஒவ்ெவான்றாக

ஒரு

சிறப்பு,

உச்சரிக்கப்பட்ேட

எழுதப்படும்
ெசால்லாக

எழுத்துகள்

அத்தைனயும்

ெவளிக்ெகாணரப்படுகின்றது.

ஆங்கிலத்தில் உள்ளதுேபால் எந்த எழுத்ைதயும் ஒலிக்காது ெமௗனமாக ைவத்துத்
தமிழில் உச்சரிப்பதில்ைல. இைத எடுத்துக்காட்டுகள் ஊடாக ெதளிவுபடுத்தலாம்.
இங்ேக

வகுப்பைறயில்

மாணவன்

எந்தப்

பிறெமாழியுடன்

ெதாடர்புள்ளவன் என்பைதக் கண்டறிந்து ஆசிரியேர அைத விளக்கேவண்டும். ேமலும்
எழுத்துகைள அைசகளாக்கி ஒன்ேறாடு ஒன்ைற இைணத்து வாசிப்பதன் ஊடாகச்
ெசாற்கள் உருவாவைதயும் எடுத்துக்காட்டுகள் ஊடாக விளக்கிக் காட்டலாம்.
ெசாற்ெபாருள் உணர்ந்து எழுத்துகைளப் ெபாருளுள்ளைவயாக அைமப்பது
என்பது ஒரு முக்கியமான விடயமாகும். இன்ைறய மாணவர்கள் நவீன ெதாழில்நுட்ப
அறிவில் ெபரும்பாலும் ைகேதர்ந்தவர்களாக இருப்பதால் மாணர்களும் இைத
வரேவற்பார்கள். இதற்கு ஏற்றவாறு ஆசிரியர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படேவண்டும்
என்பதும் ஒரு முக்கிய விடயமாக உள்ளது. ெசாற்கைள எழுத முற்படும்ேபாது அைவ
ெபாருளுள்ளனவாக அைமயேவண்டும் என்பைத உணர்த்தேவண்டும். இது ேவற்று
ெமாழிகட்கும் ெபாருந்தும் என்பதால் இதுவிடயத்தில் ஆசிரியர் ெபரிய அளவில்
ேநரத்ைதச் ெசலவிடேவண்டி ேநராெதன்பேத எனது எண்ணம்.
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ஆனால் தமிழ் இலக்கணத்தில் இன்ன இன்ன எழுத்துகள்தான் முதெலழுத்தாக
வருெமன்றும் இன்ன இன்ன எழுத்துகள்தான் இறுதி எழுத்துகளாக வருெமன்றும்
கூறப்பட்டிருந்தேபாதிலும் பல்லின பன்ெமாழிகளின் தாக்கம் அவற்ைற இன்று
மாற்றியைமக்க ைவத்துள்ளைதயும் ெதளிவுபடுத்தலாம். இைத இன்று நாகரிக
வளர்ச்சியின் ெவளிப்பாடாகச் சிறப்புப் ெபயர்களில் ெபரும்பாலும் காண்கிேறாம்.
ேவற்றுெமாழிச்

ெசாற்கைளத்

தமிழிற்

கூறமுற்படும்ேபாது

முதெலழுத்து,

இறுதிெயழுத்து என்ற வரம்பு மீறப்படுகிறது. இது தவிர்க்க முடியாதுள்ளைதயும்
கவனிக்கின்ேறாம். தனித்தமிழ் விதிையப் பின்பற்றி ஒருவரின் ெபயைரேயா அல்லது
ஒருஇடத்தின்

ெபயைரேயா

எழுத

முற்படும்ேபாது

அப்ெபயர்வடிவேம

மாறிவிடுவைதக் காண்கிேறாம். தவிரப் புதுக்கண்டுபிடிப்புகேளாடு ெதடர்புள்ள
ெசாற்களும் ெதாடக்கத்தில் இந்நிைலக்ேக உள்ளாகின்றன.
ெசால்லறிமுகத்தின்ேபாது இனஎழுத்துகள், ெமய்மயக்கம், மயங்கும் எழுத்துகள்,
மயங்காத

எழுத்துகள்

என்பவற்ைறச்

ெசயல்முைறயூடாக

(பயிற்சிகளினூடாக)

மாணவைர எளிதிற் ெசன்றைடயச் ெசய்ய இன்ைறய ெதாழில் நுட்பத்ைதப்
பயன்படுத்தலாம். இது இலக்கண அறிவும், கணினி சார்ந்த ெதாழில்நுட்ப அறிவும்
உள்ளவர்களால் மட்டுேம சாத்தியமாகும்.

வாக்கிய அைமப்பு:
வாக்கிய அைமப்ெபன்று ேநாக்கும்ேபாது அவற்றினூடாக ெபாருளுள்ள
வசனங்கைளயும், கருத்ைத ெவளிப்படுத்தும் வசனங்கைளயும் ஆக்க ைவக்கலாம்.
இைத எழுத்து, ெசால் என்பவற்றில் ஒரு ெதளிவு ஏற்பட்டபின்ேப முன்ெனடுத்துச்
ெசல்வது

ெபாருத்தமானதாக

அைமயும்.

ெசாற்கூட்டங்கேளா

அல்லது

ெசாற்ெறாடர்கேளா ெபாருைள ெவளிப்படுத்தினாலும் ஒழுங்கான வாக்கியமாக
அைமந்து விடுவதில்ைல.
அதனால் வசன ஆக்கத்தின்ேபாது:
எழுவாய் பயனிைலயில் ெதளிவு, காலமறிதலில் மயக்கமின்ைம, இைடச்
ெசாற்கள் உரிச்ெசாற்களின் முக்கியத்துவம், என்பன வாக்கிய அைமப்பில் எந்தளவிற்கு
முக்கியம் ெபறுகின்றன என்ற அறிைவ மாணவரிடம் ஏற்படுத்தேவண்டும்.
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மூவிட எழுவாய்களுக்கு ஏற்ப அவற்றின் பயனிைலகள் மாறுபடும்ேபாது விைன
முற்றுகளின் விகுதிகள் மாறுபடும் என்பைத அறிமுகப்படுத்தி எளிதாக எழுவாய்க்கு
ஏற்ற பயனிைலைய அைமக்க உதவலாம். இதுேபான்ற பயிற்சிகைள மாணவர்களுக்கு
வழங்குவதற்கு

ஏற்றமுைறயில்

பயிற்சிகைள

அறிமுகப்

படுத்த

இன்ைறய

ெதாழில்நுட்பம் ெபரிய அளவில் உதவமுடியும்.
ேமலும்

படங்களின்

துைணயுடன்

காண்பைத

விவரிக்கும்

பழக்கத்ைத

ஏற்படுத்தலாம். மாணவர் ேவறு ெமாழியிற் சிந்தித்தாலும் அைதத் தான்விரும்பும்
ெமாழியில் கூறைவக்கப் படங்கள் துைணபுரியும் என்பதில் ஐயமில்ைல. இதற்குச் சிறிய
பாடல்களும் சுைவயான சிறுசிறு சித்திரக் கைதகளும் ைகெகாடுக்கும். தமிழ்நாட்டில்
ெவளிவரும்

இைணயத்தளங்களின்

உதவியுடன்

இத்ேதைவையப்

பூர்த்திெசய்யலாம். (இதற்கு ஆங்கில ெமாழியில் ெவளிவரும் காட்சியும் கருத்தும்
பற்றிய இைணய ெவளியீடுகள் ெபரிதும் துைணபுரியலாம்)
உடல், உளப் பாதிப்புகளின் காரணமாகக் கற்றற் ெசயற்பாட்டில் சில மாணவர்கள்
பின்தங்கி

நிற்பைத

வகுப்பைறகளிற்

காணமுடிகின்றது.

இவர்களிற்

சிலர்

எழுத்துகைள எழுதேவா அன்றிப் பலுக்கேவா முடியாதவர்களாக அல்லது முயற்சிக்க
விரும்பாதவர்களாக

இருக்கக்கூடும்.

இவர்கைளக்

கணினியின்

துைணயுடன்

வழிப்படுத்தமுடியுமா என்பதற்கும் நவீன ெதாழில் நுட்பம் வழிகாட்டுவதாக
அைமயும்.

இைதயும்

முன்கூறியதுேபாற்

கணினித்

ெதாழில்நுட்பத்தில்

ைகேதர்ந்தவர்களால் மட்டுேம காயாளமுடியும். இத்தைகய முயற்சிகளில் ஈடுபட
முன்வரும் தனிநபர்கைள ஊக்கப்படுத்தும் வைகயில் ெபாது அைமப்புகேளா, அரச
நிறுவனங்கேளா இருக்கேவண்டும்.
எழுத்து,

ெசால்,

வாக்கியம்

முதனிைல,

இறுதிநிைல

என்பவற்றில்

ஏற்படுத்தப்படும் ெதளிவு மாணவரிடம் பிற்காலத்தில் ெசாற்கைளப் புணர்த்தும்ேபாது
நிைல ெமாழி ஈற்ைறயும் வருெமாழி முதைலயும் அறிந்து ெசயற்பட வாய்ப்பளிக்கும்.
ேமலும் ெசாற்கைள உணர்ந்து அவற்ைற வாக்கியங்களிற் பயன்படுத்தும் ேபாதும்
சரிெயது பிைழெயது என்று கண்டிறியும் வாய்ப்ைப நவீன ெதாழில் நுட்பத்தின்மூலம்
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ஏற்படுத்தமுடியும். கால இைடநிைலகைள அறிமுகம் ெசய்யும்ேபாதும், ேவற்றுைம
உருபுகைள அறிமுகப்படுத்தும்ேபாதும் ஏற்படும் சிக்கைலயும் தீர்க்க இது உதவலாம்
புலம்ெபயர்ந்த மண்ணில் இதுேபான்ற வாய்ப்புகள் ேபாதியளவு இல்ைல
என்பேத எனது பட்டறிவு. தமிழருக்ெகன்று ஆத்மார்த்தமான ஈடுபாட்டுடன் தமிழைர
வழிநடத்தும் அைமப்பால் அல்லது அரசால் மட்டுேம இது சாத்தியமாகும் என்பதும்
எனது பணிவான கருத்தாகும். ேமற்கூறிய பலவிடயங்கள் கனடாைவ ைமயப்படுத்தி
எழுதப்பட்ட கட்டுைர என்பதால் ேவறிடங்களுக்கு ஒத்துவராமலும் ேபாகலாம்.
ஆனால் தமிழ்ெமாழிக் கல்வியில் இன்று காணப்படும் ெபாதுத்ேதைவ இங்கு
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
ெமாத்தத்தில் தமிழ்ெமாழிக் கல்வியில் கணினி, ஒலி ஒளி இறுவட்டுகள்
ஒலிநாடாக்கள் ேபான்ற ெதாழில் நுட்பங்கைளப் பயன்படுத்திக் கற்றல் கற்பித்தல்
நடவடிக்ைககைள எளிைமப்படுத்த முடியும். தமக்ெகன்று ைகெகாடுக்கும் தன்னார்வ
நிதிநிறுவனேமா
அக்குைறபாட்ைடப்

அன்றி

அைமப்ேபா

ேபாக்க

இல்லாத

மனமுவந்து

புலம்ெபயர்

யாேரனும்

நாடுகளில்

முன்வரேவண்டும்.

ெதன்னிந்தியாவில் ஒரு அரசைமப்பு இருப்பதால் அவர்கள் உரிைமயுடன் தமது
குைறபாட்ைட முன்ைவத்து அதற்கான தீர்ைவயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள வாய்ப்பு
இருக்கிறது. ஆனால் கனடா ேபான்ற புலம்ெபயர்ந்த நாடுகளிற் கல்விப்பணியில்
ஈடுபடும் எம்ேபான்றவர்கட்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லாதிருப்பது கவைலக்குரிய
விடயேம. ேதமதுரத் தமிேழாைச உலகெமலாம் பரவும்வைக ெசய்தல் ேவண்டுெமன்று
ஆர்வம் காட்டும் தமிழார்வலர்கள் இதற்கான தீர்ைவத் ேதடித்தரேவண்டும்.
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முன்னுைர
ஆதிமனிதனின் சக்கரம் கண்டுபிடிப்புத் ெதாடங்கி, இன்று ேவற்று கிரகத்தில்
இடம் ேதடும் அளவிற்கு மனிதனின் அறிவியலில் முன்ேனற்றம் அைடந்துள்ளான்.
ஆரம்பகால கல்வி முைற குருகுலக் கல்வியாக இருந்து ஐேராப்பியர் வருைகக்குப் பின்
ெமக்காேல கல்வி முைறயாக மாறியது. அச்சு இயந்திரத்தின் உருவாக்கத்தின்
விைளவாக ஓைலச் சுவடியில் இருந்த தகவல்கள் பாட புத்தகமாக மாணவர்கள்
ைககளுக்குச் ெசன்றது. இதன் ெதாடர்ச்சியாக ெசய்தித்தாள்கள்; கற்றல் கற்பித்தளுக்கு
தகவல் ெதாடர்பு சாதனமாக உருெபற்றது. வாெனாலி வந்தபின் ெசய்திகள் கிராமங்கள்
வைர ெசன்றது. வாெனாலியின் நிகழ்சிகள் மாணவர்களின் சிந்தைனையத் தூண்டியது
அதில் கல்விக் ெகன்று ேநரம் ஓதுக்கி நிகழ்சிகள் வளங்கின. இைத ெதாடர்ந்து
ெதாைலக்காட்சி, கணினி, இைணயம் என ெதாழில் நூட்பக்கருவிகள் என்னிலடங்காத
அளவிற்;கு உருவாகின. கல்வி ெகாள்ைகயிலும் ெதாழில் நூட்பக்கருவிகைளப்
பயன்படுத்திக் ெகாண்டனர்.

எந்திர மயமாதல்
உலகேம இயந்திர மயமாகியுள்ளது. நூறு மனிதன் ெசய்யும் ேவைலைய இன்று
ஒரு இயந்திரம் ெசய்து விடும். கல்வி, ெதாழில், மருத்துவம், கைல என அைனத்திலும்
இயந்திரம். மனிதனின் பார்ைவேய இயந்திரமாகிவிட்டது. மனிதைனயும் மனித
வாழ்ைவயும் இயந்திரமயத்திலிருந்து இன்று பிரித்துப் பார்க்க முடியவில்ைல.
இயந்திரம் வந்த பின் மனிதனின் உடல் உைழப்பு குைறந்தாலும் இயந்திரத்ைத இயக்க
மனிதனின் ேதைவ இருந்தது. எத்தைன மாற்;றங்கள் வந்தலும் அைனத்ைதயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ள மனிதன் பழகியுள்ளான். காலத்திற்கு ஏற்ப ஏல்லா மாற்றங்கைளயும்
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மனிதன்

ஏற்றுக்

ெகாள்கிறான்.

இயற்ைகேயாடு

இையந்து

வாழ்ந்த

காலம்

மாறி இயந்திரத்ேதாடு இையந்து வாழும் காலமாக மாறிவிட்டது.

கணினியின் வருைக
கணிதத்திற்காகேவ கணினிைய ஆரம்பத்தில் கண்டு பிடித்தனர். அன்றாட
வாழ்வில் கனிதம் முக்கிய இடம் ெபருகின்றது. ஆரம்பகாலத்தில் வணிகம் பண்டமாற்ற
முைறயாக இருந்தது. பின் நாணயம் வந்த பிறகு கணிதம் அவசியமானது. கணக்கீட்டு
கணிப்பு

சாதனங்கள்

உருவாக்கப்பட்டன.

கணிப்பு

சாதனத்தில்

உச்சகட்ட

கண்டுபிடிப்ேப கணினி. ‘அபாகஸ்’ என்ற கருவிேய முதல் கணினி. இதன் ெதாடர்ச்சிேய
ஒவ்ெவாரு கால கட்டத்திற்கும் மாற்றம் ெபற்று முழு கணினியாக சார்லஸ் பாேபஐ;
என்பவர் கண்டுபிடித்தார். இக்கணினியில் நிரல்கள் ேசமிக்கப்படுகின்றன. ெதாடர்ந்து
வந்த

காலங்களில்

பல்ேவறு

ெபாறியல்

வள்ளுனர்கள்

கணினி

வளர்ச்சியில்

பங்காற்றினர். கணிதத்திற்காகேவ உருவாக்கிய கணினிைய அடுத்த கட்டத்திற்கு
ெகாண்டு ெசன்றனர்.
விமானங்கைளயும், ஏவுகைனகைளயும் வடிவைமக்க உதவும் ‘இஸட்-3’
என்னும் கணினிைய வடிவைமத்தனர். இன்று அைனத்து துைறகளிளும் கணினியின்
பங்கு அளப்பறியது.

கல்வியில் ஆரம்பகால கணினியின் நுைழவு
இன்று அைனத்து துைறகளிலும் கணினி மிக இன்றியைமயாத இடத்ைதப்
ெபற்றுவிட்டது. ஆரம்பத்தில் கணினிைய பயன்படுத்த கடினமானதாக இருந்து, இன்று
சிறுவர்கள் கூட எளிதில் பயன்படுத்துகின்றனர். ஏந்த ேவைலக்கு ெசன்றாலும் கணினி
அறிவு உள்ளதா என்று ேகட்கின்றன. அந்த அளவிற்கு கணினி இல்லாத துைறேய
இல்ைல. இப்படி எல்லா துைறயிலும் கணினி இருப்பதால் பள்ளியில் உயர்கல்வி
மாணவர்களுக்கு கணினிைய ஒரு பாடமாக்கினர். கணினியில் அடிப்பைடயான
அைனத்தும் மாணவர்கள் கற்றனர். புத்தகங்கைள விட மாணவர்களுக்கு கணினி வழி
கற்பித்தல் எளிைமயாக இருந்தது.

கற்பித்தலில் கணினியின் பங்கு
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கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய மாற்றேம கணினி பாடத்திட்டம்தான். “புதிய
கற்பித்தல் முைற ஊடகங்களின் உதவி இல்லாமல் கல்வியின் குறிேகாள்கைள
முழுைமயாக ஒரு கல்வி நிைலயம் அைடய முடியாது” என்கிறார் ெநல்சன் ெஹன்றி.
தனியார் பள்ளிகள் ஆரம்ப கல்வியிேல மாணவர்களுக்கு கணினிைய கற்பிக்கின்றனர்.
புத்தகங்கைள விட கணினிேய மாணவர்கைள ெபரிதும் ஈர்க்கின்றன. மாணவர்கள்
ஆர்வத்ேதாடு பயில்வதால் கணினி பயன்பாடு வழங்கும் கல்வி நிைலயங்களின் தரம்
உயர்கின்றது. பிரிட்டன், கனடா, ெநதர்லாந்து, ெசருமணி ஆகிய வளர்ச்சியைடந்த
நாடுகள் கணினிைய அதிகம் பயன் படுத்துகின்றன. கணினிைய ைமயப்படுத்தி
இயங்கும் வகுப்பிற்கு ஆங்கிலத்தில் (னைபைவயட உடயளளசழழஅ) இந்த வகுப்பில்
மாணவர்களுக்கு புரியும் வைகயில் கணினி மூலம் கற்பிக்கின்றனர். கணினியில்
மாணவர்கள் கற்கும் ெபாழுது புதிய சிந்தைனகள் உருவாகும். மாணவர்களின்
ேகள்விக்கான பதிைல அவர்கேள ேதடும் ெபாழுது அவர்களின் சிந்தைன விரிவாகும்.
இன்று அைனத்து நூல்களும் இைணயத்தில் உள்ளது. வகுப்பைறயில் ஆசிரியர்கள் ஓரு
தைலப்ைபக் கூறி மாணவர்கேள அைதப் பற்றி ேபச ேவண்டும். வகுப்பிேல பாடம்
ெதாடர்பான விைளயாட்டு, கைத, வினாடி வினா, குழு கலந்துைரயாடல், வீட்டுப்
பாடம்,

பயிற்சிக்

ைமயப்படுத்தி

கட்டுைறகள்

நடந்தால்

ேதர்வுகள்

மாணவர்கள்

என

கல்விைய

வகுப்புகள்
இன்னும்

கணினிைய
ஆர்வத்துடன்

பயில்வார்கள்.

கணினி வழிக் கல்வி(SMART CLASS)
இன்றய அறிவியல் வளர்ச்சி கல்வித்துைறையயும் விட்டுைவக்கவில்ைல.
இன்று

கற்றல் கற்ப்பித்தலில் அதிக மாற்றம் ெபற்றுள்ளது. கரும்பலைககைள

பயன்படுத்தி

பாடம்

நடத்தினர்.

ஆனல்

இன்று

திைரயில்

காட்சி

படுத்தி

மாணவர்களுக்கு பாடத்ைத எளிைமயாக கற்பிக்கின்றனர். கற்றல் சுைமயாக கருதாமல்
ெசயல் வழிக்கற்றல், ெசய்து கற்றல், விைளயாட்டின் மூலம் கற்றல் என மகிழ்வுடன்
கற்கின்றனர். இதற்கு பல்ேவறு ஊடகங்கைள ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
காெணாளி (VIDEO), ஒலி அைமவு(AUDIO), இைணயம் என ெமன்ெபருைள பயன்
படுத்தி பாடம் கற்பிக்கும் ேபாது மாணவர்களின் கவனத்தைத ெபரிதும் ஈர்க்கும். சிறு
வயதில் இருந்ேத மாணவர்களுக்கு ெதாழில்நூட்பத்ைத பழக்கும் ேபாது ெதாழில்
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நூட்பங்கைள

ெபாழுதுேபாக்காக

பயன்படுத்தாமல்

அறிைவ

ேமம்படுத்த

பயன்படுத்துவர்.

அறிவியல் வகுப்பு
நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் அைனத்திலும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு
உள்ளது. மனித வாழ்வில் ஒன்றி இருப்பைத புத்தகங்களில் வரும் படத்ைத பார்த்து
ெதரிந்து ெகாள்வைத விட திைரயில் காட்சி படுத்தி பாடங்கைள விளக்கேவண்டும்.
அறிவியலில் இயற்பியல், ேவதியல், தாவரவியல், உயிரியல் என பல பிரிவுகள்
இருக்கின்றன. ஆரம்பக் கல்விக்கு புத்தகங்கைள ைவத்து கற்பிப்பர். ேமல்நிைல
வகுப்பிற்கு ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு ெசன்று ெசய்முைறயாக பாடம் நடத்துவர். ஆனால்
இன்று அைனத்து மாணவர்களுக்கும் கணினிையப் பயன்படுத்தி திைரயின் வழியாக
காட்சி படுத்தி கற்பிக்கின்றனர். ேவதியலில் ஏற்படும் மூலக்கூறு மாற்றங்கைளயும்,
கண்ணுக்குப் புலப்படாத பாக்டீரியாக்களால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கைள
காெணாளி மூலமாக பார்க்கும் ெபாழுது மாணவர்களுக்கு பாடம் பற்றியான அறிவு
ேதடல் அதிகமாகும். மாணவர்களுக்குள் எழும் வினாக்களுக்கு அவர்கேள விைட ேதட
ேவண்டும் அதற்கான சூழல் பள்ளிலிலும் கல்லுரியிலும்இருத்தல்ேவண்டும்.
சமூக அறிவியலில் வரும் வரலாற்று பாடங்கைள மாணவர்களுக்கு புரியும்
வைகயில் வரலாற்று நிகழ்வுகைள படமாக காட்சி படுத்தினால் எளிைமயாக
எளிைமயா கற்றுக முடியும். அண்டங்களில் உள்ள ேகாள்கைள புத்தகங்களில்; பார்த்து
ெதரிந்து ெகாள்வைத விட பால்ெவளி அண்டங்கேளாடு பயனிப்பது ேபான்ற
உணர்ைவ இன்ைறய ெதாழில் நூட்பமான முப்பரிமாண காெணாளி (three-dimensional
video) மூலம் நிகழ்த்திக் காட்ட முடியும்.

கணித வகுப்பு
கணித பாடம் என்றாேல அதிகமான மாணவர்களுக்கு பயமும் குழப்பமும்
உள்ளது. கணிதத்ைத மனனம் ெசய்து படிப்பது என்பது கடினம் புரிந்து பயில்தேல
எளிைம. மாணவர்களுக்கு ஆரம்ப பள்ளியிேல கணிதத்ைத எளிைமயான முைறயில்
கற்றுத்து தரேவண்டும். கணிதத்ைத வாழ்வியேலாடு கற்றுத் தர ேவண்டும். கணிதம்
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கற்பதற்கு இன்று ஏராளமான ெசயலிகள் உள்ளன. விைளயாட்டின் மூலம் கற்கும்
ெபாழுது

மாணவர்களுக்கு

ஆர்வம்

ஆதிவகரிக்கும்.

தவறுகைள

திருத்தி

ெகாள்வதர்க்கும், வினாக்களுக்கான பதிைல ேதடும் ெபாழுதும் மாணவர்களின்
பார்ைவ விசாலமாகும்.

முடிவுைர
மனிதன் இயற்ைகேயாடு வாழ பழகி ெகாண்ட காலம் ெதாட்டு இயற்ைகைய
தனக்கு ஏற்றார் ேபால் மாற்றிக் ெகாண்டான். ஓைலச் சுவடிகளிளும், புத்தகங்ளிளும்
பயின்று இன்று கணினியில் பயிலும் காலம் மாறிவிட்டது. படிப்பதர்க்காக ேவற்று நாடு
ெசல்ல ேவண்டும் என்ற அவசியம் இன்று இல்ைல. கணினியும், இைணயமும்
இருந்தால் வீட்டில் இருந்ேத கற்க முடியும். பள்ளி கல்லூரிகள் அைனத்திலும்
புத்தகங்ைள

தவிர்த்து

விட்டு

மாணவர்கள்

ைகயில்

திறன்ேபசியும்

PHONE) கணினியாகவும் வகுப்பைற மாறும்.
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இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தலில் உயர்கல்வி எதிர்ெகாள்ளும்
சவால்களும் தீர்வுகளும்
Dr. Anurama,

Assistant Professor (Sociology),
Department of Religion, Philosophy & Sociology,
The American College,
Madurai

முன்னுைர:
இந்திய உயர்கல்வி, கரும்பலைக வகுப்பைறயில் இருந்து கணினி சாளரம்
ெகாண்டு, உலகில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் அைடந்திருந்த உச்சங்கைள கண்டு
உத்ேவகம் ெபற்று இருந்த ேநரம், எதிர்க்க இயலாத வல்லைமேயாடு எதிர்ெகாண்டது
ெகாேரானா ெபருந்ெதாற்று. ெபரும் துயரம், ேபரிடர் காலமாக மாறிப்ேபாக ஊரடங்கில்
உலகேம அடங்கிப்ேபானது. வகுப்பைற முடங்கிப் ேபானது. கட்டிடங்களுக்கு தான்
விடுமுைற, கற்றலுக்கு அல்ல என அணிவகுத்த இைணயவழி கருத்தரங்கங்கள்,
ஆசிரியர்களுக்கு அறிைவ விசாலப்படுத்த கிைடத்த வரப்பிரசாதம். கற்பித்தலில்
மூழ்கியிருந்த ஆசிரியர்கள், கணினி வழி கருத்தரங்கங்களில் கற்றைல ெதாடர்ந்தேபாது,
முடங்கிக் கிடந்த வகுப்பைறகளும் உயிர் ெபற்றன. இைணயவழிக் கல்வி, கற்றல்
கற்பித்தைல தளம் மாற்றிச் ெசன்றிருக்கிறது இந்த மாற்றத்தில் ஆசிரியர்களும்
மாணவர்களும் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கள் ஏராளம். இைணயவழிக் கல்விைய
ைகயாள்வதில், ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கைளயும்
அவற்றுக்கான தீர்வுகைளயும் முன்ைவப்பது இந்த ஆராய்ச்சிக் கட்டுைரயின் ேநாக்கம்.
இந்திய சூழலில் இைணயவழிக் கல்வி:
இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தைல ெதாடர்ந்து அரசாங்கமும் பல்கைலக்கழக
மானியக்குழுவும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தி வந்தன. இதற்காக சுயம்
என்னும் ெபாருள்படும் SWAYAM (Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds) என்ற
திட்டத்ைத இந்திய மனிதவள ேமம்பாட்டு துைற துவக்கி ைவத்து 2017 முதல்
இைணயவழி கல்விைய (Massive open online course) ெதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
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இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் திட்டத்தின் மூலம் இதுவைர 2 ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட
பாட படிப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சமமான வாய்ப்பு, தரமான கல்வி,
அைனவைரயும் ெசன்றைடதல் என இந்த மூன்ைறயும் தன் இலக்குகளாக ெகாண்டு
இந்த திட்டம் இயங்குகிறது. ஒரு மாணவர் ஏேதனும் காரணங்களுக்காக பிற
பல்கைலக்கழகங்களுக்கு மாற ேநர்ந்தால், படிப்ைப தைடயின்றி ெதாடர்வதற்கு
வசதியாக கிெரடிட் டிரான்ஸ்பர் என்ற முைறைய எளிதாக்கியது. ஒரு குறிப்பிட்ட துைற
சார்ந்த வல்லுநராக நடத்தப்படும் பாடத்ைத நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள்
அங்கங்கு இருந்தபடிேய கற்றுக் ெகாள்ளும் வாய்ப்ைப ஏற்படுத்தியது.
ெதாைலநிைல கல்விைய விட அதிகரித்த பாடேவைளகள் இருந்தது இதன்
சிறப்பு. தான் படிக்கும் பட்டப்படிப்புக்கு துைணயான ஒரு பாடத்ைத படிக்க விரும்பும்
ஒரு மாணவர் அந்த பாடத்திட்டம் அந்த கல்வி நிறுவனத்தில் வழங்கப்படவில்ைல
என்றாலும் இந்த இைணயவழி கற்றல் மூலம் கற்றுக் ெகாள்ளுதல் சாத்தியமாக்கியது.
ஆனாலும், ஆர்வமும், தன்முைனப்பும் ெகாண்ட ஆசிரியர் மாணவர்கைள இந்தத்
திட்டங்கள் ெசன்று ேசர்ந்த அளவுக்கு, அைனவைரயும் ெசன்று ேசரவில்ைல. இது
ெதாடர்பான விழிப்புணர்வு, இைணய வசதிகைள பயன்படுத்துவதில் உள்ள ஏற்றத்
தாழ்வு, கணினி ெதாழில்நுட்ப அறிவு அைனத்துேம தைடக்கற்களாக ெதாடர்ந்து
இருந்தன.
இத்தைகய

சூழலில்தான்

எதிர்பாராவிதமாக

ஏற்பட்ட

ெகாேரானா

ெபருந்ெதாற்று காரணமாக நீண்ட விடுமுைற விடப்பட்டது. நீண்ட இைடெவளிக்கு
பூட்டியிருந்த வகுப்பைறகள் கற்றல் கற்பித்தலில் ஒரு ேதக்கத்ைத ஏற்படுத்தியது.
ெதாற்றுேநாய்க்கு தீர்வு கண்டு பிடிக்கப்படாத சூழலில் முன்ெனச்சரிக்ைகயாக
ெமாழியப்பட்ட சமூக இைடெவளி ெபரும் சவாலாக உருெவடுத்தது. ஒரு அைறயில்
சராசரியாக ஒரு ஆசிரியரும், 60 மாணவர்களும் என பயின்ற முைற மாறி,
வகுப்பைறகைள விசாலப் படுத்துவேதா, மாணவர் எண்ணிக்ைகைய குைறப்பேதா,
இரண்டுேம உடனடியான தீர்வு இல்ைல என்ற குழப்பமான சூழல் உண்டானேபாது
இைணயம் தன் அகண்ட வகுப்பைறகைள திறந்துவிட்டது. மாணவரின் நலைன
மனதில் ெகாண்டு ேதர்வுகைளயும், பாடங்கைளயும் நடத்துவது என உயர்கல்வி
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நிறுவனங்கள் முடிவு எடுத்து பாட ேவைளகைளயும், ேதர்வு அட்டவைணகைளயும்
அறிவிக்க,

இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தலில் அதுவைர இருந்த

தைடக்கற்கள்

ெகாேரானாவால் தகர்த்து எறியப்பட்டன.

இலக்கிய மீளாய்வு
இைணய வழி கல்வி அைனத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தரமான உயர்கல்வி ெசன்று
ேசர்வைத உறுதிப்படுத்துகிறது(Bates, A.W., 2003). கல்வி சார் இலக்குகைள அைடவதில்
கூடுதல் ெபாறுப்பு உள்ளவர்களாகவும், தன்முைனப்பு உள்ளவர்களாகவும் மாணவர்கள்
மாற ேவண்டியதன் அவசியம் இங்கு முன்ைவக்கப்படுகிறது. (McLaren, C. H., 2004),
இளங்கைல பட்டப்படிப்பு என்பது கல்வி மட்டும் சார்ந்தது அல்ல அது
சமூகமயமாதல், தனிப்பட்ட முைறயில் முன்ேனற்றம் அைடதல், நாட்டிற்கு நல்ல
குடிமகன்களாதல் மற்றும் பண்படுதைலயும் உள்ளடக்கியது.(Barth, T. J., 2004),
ெதாழில்நுட்ப அளவில் இது முன்ெனப்ேபாதும் இருந்திராத வைகயில்
வந்திருக்கும் புதிய முன்ேனற்றம். வகுப்பைற மற்றும் விடுதி வசதி ேபான்ற வசதிகைள
அதிகரிக்காமல் மாணவர் ேசர்க்ைகைய பல்கைலக்கழகங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்
இைணய வழி கற்பித்தல் என்பது ேவைல பளுைவ அதிகரிக்கக்கூடியது மட்டுமன்றி
ஆசிரியர் மாணவர் உறவில் பல்ேவறு சிக்கல்கைள ஏற்படுத்தக்கூடியது சிக்கலான
சிக்கலான பரிமாணங்கைளக் ெகாண்டது சிறு தவறுகளும் இைணய சூழலில் ெபரும்
பாதிப்ைப ஏற்படுத்தக்கூடும் (Dykman, Charlene & Charles, Ph & Davis, Kathleen, 2008).

ஆய்வின் குறிக்ேகாள்:
இந்திய அளவில் உயர்கல்வியின் முன்ேனாடியின் முன்ேனாடி மாநிலங்களில்
ஒன்றாக அறியப்படும் தமிழகத்தில், மதுைரயில் அரசு உதவி ெபறும் கல்லூரிகளில்
இைணயவழி

கற்றல்

கற்பித்தலில்

உள்ள

சிக்கல்கைளயும்,

அவற்றுக்கான

தீர்வுகைளயும் அறிவதற்கு என்று இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இைணய வழி கற்றலில் மாணவர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கைள அறிவது
இைணயவழி கற்பித்தலில் ஆசிரியர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கைள அறிவது
சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகைள முன் ைவப்பது
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ஆய்வு முைற:
தமிழகத்தில், மதுைரயில் அரசு உதவி ெபறும் கல்லூரிகளில், இளங்கைல பாடப்
பிரிவில் கற்கும் 100 மாணவர்களிடம், மற்றும் 25 ஆசிரியர்களிடம் இந்த ஆய்வு
நடத்தப்பட்டது. Purposive Sampling முைறயில் Structured Interview schedule, மற்றும் Focus
Group Discussion உத்திகைளப் பயன்படுத்தி தகவல்கள் ெபறப்பட்டன. ேநரமின்ைம
காரணமாக கைலப்பிரிவு மாணவர்களிடம் (ஆண்) மட்டுேம இந்த ஆய்ைவ நடத்த
முடிந்தது, ஆய்வின் குைற.

ஆய்வின் முடிவுகள்:
ஆய்வில்

56% முதலாமாண்டு மாணவர்களும், 18% இரண்டாமாண்டு

மாணவர்களும், 26% மூன்றாமாண்டு மாணவர்களும் பங்ேகற்றனர். இதில் 67% முதல்
தைலமுைற பட்டதாரிகள் மற்றும் 59 % மாணவரின் குடும்பத்தின் மாத வருமானம் 20
ஆயிரத்திற்கும் கீழ்.
இதில் 63% மாணவர்களிடம் முன்ேப ஸ்மார்ட்ேபான் இருந்தாலும் 37 சதவிகிதம்
மாணவர்கள்

இந்த

இைணயவழி

கற்றலுக்காகேவ

ஸ்மார்ட்ேபான்

வாங்கி

இருக்கிறார்கள்.

மாணவர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கள்
இைணய வழி கல்வியில், 65 சதவீதம் மாணவர்கள், இைணயத் ெதாடர்பில்
இைணவதில் சிக்கல் உள்ளது என்கிறார்கள். கணினி அல்லது மடிக்கணினி வழி
இைணய வழிக் கல்விையப் ெபறும் மாணவர்கேளாடு ஒப்பீடு ெசய்ைகயில் அைலேபசி
வழிேய இைணய வழியில் கற்கும் மாணவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் அதிகம். 5
மணிேநரம் இைணய வழி கற்றலில் பங்ேகற்கும் ேபாது, 79% மாணவர்கள் 1 முதல் 1.5
ஜிபி வைர ேடட்டா ெசலவாவதாகவும் இதற்கு தினம்ேதாறும் ெசலவு ெசய்ய ேவண்டி
இருப்பதாகவும்

ெதரிவித்தனர். குறிப்பாக குடும்பத்தின் மாத வருமானம் 10

ஆயிரத்திற்கும் கீழ் என்று கூறும் 26 சதவிகிதம் மாணவர்கள் கடுைமயான ெபாருளாதார
ெநருக்கடிக்கு ஆளாகிறார்கள்.
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தினந்ேதாறும், மணிக்கணக்கில் ெதாடர்ச்சியாக திைரைய பார்த்துக் ெகாண்ேட
இருக்கும்ேபாது, 49 சதவிகிதம் மாணவர்கள் கண் வலி ஏற்படுவதாகவும், 33%
மாணவர்கள் தைலவலி ஏற்படுவதாகவும், 18 சதவிகிதம் மாணவர்கள் குனிந்து
அைலேபசிைய பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பதால் ஏற்படும் கழுத்து மற்றும் ேதாள்பட்ைட
வலியும் ஏற்படுவதாக ெதரிவிக்கிறார்கள்.
இைணயவழி கற்றலின் சாதகங்கள் என நீங்கள் நிைனப்பைவ என்ன என்ற
ேகள்விக்கு பாடங்கள் விைரந்து முடிக்கப்படுகிறது என்றும், எந்தவித இைடஞ்சலும்
இன்றி

முழுைமயான ேநரம் பாடம் நடத்துவதற்கு என்று ஒதுக்கப்படுவதும்,

பயணத்திற்கான ேநரமும் பணமும் மிச்சமாகிறது என்றேபாதும், 82 சதவிகிதம்
மாணவர்கள் இைணய வழிக் கற்றல் என்பது மிகுந்த மன அழுத்தத்ைதத் தருவதாக
இருக்கிறது என்று பதிவு ெசய்திருக்கிறார்கள். வகுப்பைறக் கல்வி இைணயவழிக் கல்வி
எது பிடித்தமான கல்விமுைற என்று ேகட்டதற்கு, 96.3 சதவிகிதம் மாணவர்கள்
வகுப்பைறயில் கற்றேல பிடித்தமானது என்கிறார்கள்.

ஆசிரியர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் சிக்கல்கள்:
ஆசிரியர்கைள ெபாறுத்தவைரயில் இைணயத் ெதாடர்பு ெபறுவதில் உள்ள
சிக்கல்கைளத் தாண்டி இைணய வழிக் கல்வியில் புதிதாக இைணந்திருக்கும்
ஆசிரியர்கள், ேபாதிய பயிற்சி இன்றி இந்த கல்விைய கற்பித்துக் ெகாண்டு இருப்பதாக
உணர்கிறார்கள்(66%). ஆசிரியர்களின் வயது, அனுபவம், ெதாழில்நுட்பத் திறைன
ெகாண்ேட

அவர்களின்

ெபாறுத்தவைரயில்

கண்

கற்பிக்கும்
எரிச்சல்,

முைற
தைலவலி,

அைமகிறது.
உடல்

ஆசிரியர்கைளப்
வலிைய

தாண்டி

ெபரும்பான்ைமயாேனார்(82%) உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகைள தான் அதிகம்
பட்டியலிடுகிறார்கள்.

ஆராய்ச்சியாளரின் கருத்து:
இைணய வழி கற்றலில் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எதிர்ெகாள்ளும்
சிக்கல்கைள, ெதாழில்நுட்ப காரணிகள், உடல்நலம் சார்ந்த காரணிகள், உளவியல்
காரணிகள், சமூக ெபாருளாதார காரணிகள், மற்றும் கல்வி சார்ந்த காரணிகள் என ஐந்து
விதமாகப் பிரிக்கலாம்.
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வீட்டிலிருந்து கல்வி ெபறுவதில் முக்கியமான பிரச்சிைனகளாக மாணவர்கள்
குறிப்பிடுவது

இைணயத்

ெதாடர்பில்

இைணவதில்

ஏற்படும்

சிக்கல்கள்,

நண்பர்களுடன் அளவளாவ முடியாதது, வகுப்பைறயில் அைனவரும் ேசர்ந்து
பங்ேகற்பது, வகுப்பைறச் சூழலில் ஆசிரியேராடு உைரயாடும் ேபாது கிைடக்கும்
ெதளிவு, வகுப்பைறக்கு ெவளிேய இருக்கும் விைளயாட்டு

மற்றும் கைலப்

ேபாட்டிகளில் பங்ேகற்கும் அனுபவத்ைத தவற விடுவது, குடும்ப சூழ்நிைல
காரணமாக கல்வியில் கவனம் ெசலுத்த முடியாமல் ேபாவது, வசிக்கும் சூழல் சார்ந்த
இைடஞ்சல்கள் மற்றும் இைரச்சல்கள் என வீட்டிலிருந்தபடிேய இந்த இைணய வழி
கற்றலில்

பங்ேகற்பதில்

ெபரும்

சிக்கல்கைள

சந்திக்கிறார்கள்

மாணவர்கள்.

ெதாடர்ச்சியாக அைலேபசியின் திைரகைள பார்த்துக் ெகாண்டிருப்பதால் வரும்
தைலவலி, கண் எரிச்சல் ேபான்ற உடல் ரீதியான ேகாளாறுகைள தாண்டி சமூக
ஊடகங்கள் சார்ந்த கவனச் சிைதவுகளும் வகுப்பு நடந்து ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத
ஏற்படத்தான் ெசய்கின்றன.
ஆசிரியர்கள் இைணயவழி கற்றல் வகுப்புகைள நடத்திக் ெகாண்டிருக்கும்
ெபாழுேத, சமூக ஊடகங்கைள ெபாழுதுேபாக்கிற்காக பயன்படுத்துவதாக, 30 சதவிகித
மாணவர்கள், ெதரிவிக்கின்றனர். ெமாத்தத்தில் இைணய வழி கற்றலில் கற்றல்
கற்பித்தல் என்பது கல்வி சார்ந்த தளங்களில் இயங்க படுகிறேத அன்றி வகுப்பைறச்
சூழலில் முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்படும் மதிப்பீடுகள் இங்ேக ேபாதுமான அளவு
முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்படுவது இல்ைல என்பேத கசப்பான உண்ைம.
ஆண்டாண்டு
ஆசிரியர்களுக்கு,

காலமாக
கணினித்

வகுப்பைறகளில்
திைரயின்

எதிேர

முகம்

பார்த்து

அமர்ந்து

பயிற்றுவித்த

மாணவர்களிடம்

உைரயாடுவதும், அவர்களுக்கு கற்பிப்பதும் ெபரும் சவாலாக உள்ளது. மாணவர்களின்
கவனச்சிதறைல கண்காணிக்க முடியாமல் ேபாவதும், மாணவர்களுக்கு புரிந்து
இருக்கிறதா இல்ைலயா என்பதில் ஏற்படும் குழப்பங்கள், ஆசிரியர் மாணவர் உறவில்
ஒரு ெபரும் இைடெவளிைய ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. ஆசிரியர்களுள் குறிப்பாக
ெபண் ஆசிரியர்களுக்கு வீட்டிலிருந்ேத பணி புரிவதில் குடும்பம் சார்ந்த அலுவல்களின்
குறுக்கீடும் அதிகம் உள்ளதால் பணிச்சுைம அதிகமாக உள்ளது. வகுப்பைற கல்விைய
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கற்பிக்கும் முைறயில் கற்று ேதர்ந்த ஆசிரியர்கள் கூட, இைணய வழிக் கல்வியில்
ேதர்வுகைள

நடத்துவதும்,

அதைன

மதிப்பீடு

ெசய்வதும்

தரமானதாகவும்,

சரியானதாகவும் இருக்க ேவண்டும் என்பதில் ெபரும் சவால்கைள சந்திக்கிறார்கள்.
உண்ைமயில் வகுப்பைறச் சூழலுக்ெகன்ேற வடிவைமக்கப்பட்ட பாடங்களும் ேதர்வு
முைறகளும்,

ேபாதுமான

கால

அவகாசமும்

பயிற்சியும்

இன்றி

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில், ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கற்றல் கற்பித்தல்
அனுபவத்ைத கடினமாக்குகிறது. ேநாய்த்ெதாற்று காலத்தில் ேவறு வழி இல்லாத ேபாது
இைணயவழி கற்றல் கற்பித்தல் என்பேத ைகவசம் உள்ள ஒேர தீர்வு என்றேபாதும்
காலச் சூழல் மாறும்ேபாது வகுப்பைற கல்விையயும் இைணய வழிக் கல்விையயும்
சரிவர இைணத்து உருவாக்கப்படும் பாடத்திட்டங்களும், வகுப்பைறகளும், ேதர்வு
முைறகளுேம

உயர்கல்வியில்

ெபரும்

மாற்றத்ைதயும்

முன்ேனற்றத்ைதயும்

ெகாண்டுவரும்.

தீர்வுகள்
ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இைணயவழி கற்றல் ெதாடர்பான பயிற்சி
மாணவர்களுக்கு வருைகப் பதிைவ கட்டாயம் ஆக்காமல் இருப்பது
பாட ேவைளகளின் ேநரத்ைத குைறப்பது
ெதாைலத்ெதாடர்பு வசதிகைள ெபறுவதில் மாணவர்களுக்கு அரசாங்கம்
மானியம் அளிப்பது
மாணவர்கள் தங்கள் திறைன ெவளிப்படுத்த கைலப் ேபாட்டிகைளயும் குழு
விவாதங்கைளயும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இைணந்து பங்ேகற்கும் வைகயில்
இைணயவழியில் ஒருங்கிைணப்பது

ஆய்வின் குறிப்புச்ெசாற்கள்:
இைணய வழி கல்வி, SWAYAM, உயர்கல்வி, வகுப்பைறக் கல்வி, கற்றல் கற்பித்தல்
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தினசரி பாடத்திட்டத்தில் கணினி ஒரு துைணக்கருவி - ஒரு
பார்ைவ
முைனவர் கா. ெசல்வகுமார்

தைலவர், அரசியல் அறிவியல் துைற,
ெபரியார் மணியம்ைம அறிவியல் மற்றும் ெதாழில்நுட்ப நிறுவனம்,
வல்லம், தஞ்சாவூர் - 613 403.

தகவல்கைள ேசமித்து ைவத்தல், மீட்ெடடுத்தல், ெசயல்முைறககு உட்படுத்துதல்
முதலிய பணிகைளச் ெசய்யும் நிகழ்நிரல் எந்திரம். கணினி பிரதான நிைனவகம், ஒரு
கட்டுப்பாட்டு அலகு, கணித தர்க்க முைறைம அலகு ஆகியவற்ைற ெகாண்டிருக்கும்.
ஒரு முப்பரிமாண உருவம் கணினி ெமாழிக்கு மாற்றப்படும்ேபாது கணினி நகர்ந்து
ெசல்லும் அல்லது ெவற்றிடத்தில் சுழலும் படி ேதாற்றம் தரக்கூடிய உருவங்கைள
உருவாக்க முடியும். ஆைகயால் கணினி அைசவாக்கம் மருத்துவத்தில் அல்லது
அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சிக்கலான சலனங்கைளக் கூட மாதிரி படமாக
காட்ட முடிகிறது. ேமலும் திைரப்படங்கள் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகிறது.1 1970க்கு
பின் நுண் கணிப்ெபாறி வந்தபின் கணினிகளின் பயன்பாடு மிகுதியாக உள்ளது.
ஆரம்பப் பள்ளி முதல் பல்கைலக்கழகம் வைரயிலும் பள்ளிக்கு ெசல்ல ஆரம்பிக்கும்
முன்னர் உள்ள சில வகுப்பு திட்டங்களிலும் கணினிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பயிற்றுவிக்கும் கணினிகள் தகவல்கைளத் தருதல் நல்லது கற்பித்தல் பணிைய
ெசய்கின்றனர்.

இன்ைறய

கணினிகள்

மாணவர்களுக்கு

தங்கள்

ேமதைமைய

ெவளிப்படுத்தவும் அவர்களுக்கு உகந்த ேவகத்தில் புது ெபாருட்கைளப் பற்றி
அறியவும் விைரவாக உதவுகிறது.2 ேகாவிட் 19 ேநாய் ெதாற்று காலத்தில் சவாைல எதிர்
ேநாக்கும் வைகயில் உலகம் இந்த சூழ்நிைலயில் முன்ெனப்ேபாதும் இருந்தைதவிட
தன் வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக ெதாழில்நுட்பம் தினசரி பாடத்திட்டத்தில்
கணினி ஒரு துைணக் கருவியாக உள்ளது என்பைத அறியலாம்.
இன்ைறய காலகட்டம் கற்பித்தல் கற்றல் முைறகள் ஆகியைவ அடிேயாடு
மாறிவிட்டது. ேகாடிக்கணக்கான மாணவர்கள் அைலேபசியின் மூலம் கல்வி கற்கும்
காலமாக மாறியுள்ளது. ஆசிரியர்கள் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து கற்பித்தலும் கற்றல்
ெசயல்பாட்டிலும் ெதாடர்ச்சிைய தக்கைவத்துக் ெகாள்வதற்கான மாற்று வழிகைள
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காண கற்பித்தல் சமூகத்ைத ெதாற்றுேநாய் கட்டாயப்படுத்தி உள்ளது. கல்விைய
வழங்குவதற்கான புதுைமயான வழிகைள நாம் ெகாண்டுவர வழிவைக ெசய்துள்ளது.
நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வந்த ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் இன்று
பாடம் நடத்தி வருகின்றனர். இனிவரும் காலங்களில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுடன்
கலந்துைரயாடவும், தங்களுக்குள்ளாக கலந்தாய்வு ெசய்யவும் இந்த புதிய முைற தான்
பயன்படப் ேபாகிறது. மிகச் சிறப்பாக வடிவைமக்கப்பட்ட பாட உள்ளடக்கங்கள்
மற்றும் கற்பித்தல் கருவிகைள பயன்படுத்தி பாடங்கைள மாணவர்களிடம் ெகாண்டு
ெசன்று ேசர்க்க இைணயதளம் தான் மிக முக்கியமான சக்தியாகும். இைணயதள ேசைவ
ெதாைலத்ெதாடர்பு

நிறுவனங்களுக்கும்

இைணயவழிக்

கல்வி

வழங்கும்

நிறுவனங்களுக்கும் இைடயிலான நீடிக்கத்தக்க ஒத்துைழப்பு ஆகியைவ இைணய வழி
கல்விக்கு மிகவும் அவசியமாகும். இைவ இருந்தால் மட்டும்தான் உயர் வைரயைற
தன்ைமெகாண்ட காட்சிப் பதிவுகளாக மாற்றி மாணவர்களுக்கு அனுப்ப முடியும்.3
இதுதான் கற்றல் அனுபவத்ைத மகிழ்ச்சி நிைறந்ததாக மாற்றும். கல்வித்துைறயில் புதிய
மாற்றங்கைள உருவாக்கக் கூடிய மற்ற வாய்ப்புகைள ேதடுவதற்கான ேநரமாக
இக்காலம் உள்ளது.
இன்ைறய

கல்வி

ெதாழில்நுட்பமாகத்
முக்கியத்துவத்ைத

ேதைவக்கும்

இைணயதளம்தான்

திகழ்கிறது.
ெசால்லித்

மிகவும்

கல்வித்துைறயில்

ெதரிய

ேவண்டியதில்ைல.

பயனுள்ள

இைணயதளத்தின்
மாணவர்களின்

சந்ேதகங்களுக்கு தங்கள் வகுப்பைறயில் கற்பிக்கப்பட்ட அல்லது விவாதிக்கப்பட்ட
பாடங்கைள மீண்டும் படித்து அறிந்து ெதரிந்து ெகாள்ளும் வைகயிலும் இைணயதளம்
மிகச் சிறந்த கணினி சார்ந்த அைமப்பாக இருந்தது. இைணயதளம் வழியாக
வழங்கப்படும் தகவல்கைள சிறப்பாக பயன்படுத்திக் ெகாள்ள மாணவர்கைள
தயார்படுத்த

ேவண்டிய

அவசியமாகிறது.

இதன்

மூலம்

மாணவர்களின்

அறிவுத்திறைனயும் சிந்திக்கும் திறைனயும் ேமம்படுத்தும் வைகயில் உள்ளது. 2020 ஆம்
ஆண்டு மார்ச் மாதம் ெவளியிட்ட புள்ளியியல் ஆராய்ச்சித்துைற அறிக்ைகயின்படி
உலகிேலேய இைணயதளத்ைத அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் இரண்டாவது நாடு
இந்தியா ஆகும்.4
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மாணவர்கள் பயிலும் புத்தகங்களுக்கு பதிலாக டிஜிட்டல் உள்ளடக்கமும்,
மின்னணுப் புத்தகங்களும் பயன்படுத்தப்படும் காலம் தருவைத மறுக்க முடியாது.
ஆன்ைலனில் பாடம் நடத்துவது ெதாடக்க கல்வி, ேமல்நிைலக்கல்வி, உயர்நிைலக்
கல்வி, கல்லூரி மற்றும் பல்கைலக்கழகங்களும் இைணத்துக் ெகாண்டு மிகச் சிறப்பாக
ெசயல்படுவைதயும் அத்தைகய காலகட்டத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் எதிர்கால கற்றல்
முைறைய டிஜிட்டல் நவீன தன்ைமக்கு மாற்றங்கள் ெதாழில் முைனேவாருக்கு மிக
அதிகமாக வணிக வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்திக் ெகாடுக்கும். இத்தைகய சூழலில் இனி
வரும் காலங்கள் திறந்த நிைலக் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அஞ்சல் வழி நிறுவனங்கள்
மற்றும் புதிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் மிகச் சாதகமாக அைமயும். எதிர்காலக் கல்விச்
சவால்கள், புதிய வாய்ப்புகள், கண்டுபிடிப்புகள், கைல, அறிவியல் ேமலாண்ைம,
ெபாறியியல்,

மருத்துவம்,

விவசாயம்,

சட்டம்

ேபான்ற

துைறகளில்

நவீன

ெதாழில்நுட்பத்துடன் பல்ேவறு பயன்தரக்கூடிய ஆன்ைலன் வகுப்புகள் எதிர்கால
ெசயல்திட்டம் குறித்து மத்திய மனித வளர்ச்சியின் கீழ் பல்ேவறு ெதாழில் நுட்பத்ைத
ைகயால் வழிவைக ெசய்துள்ளது.5 புதிய ஊடக கலைவயான கற்றல் முைற அைமப்பு:
ெசயலி

பயன்பாடு

ைகேபசி

வழி

கற்றல்

ஆகியவற்ைற

அைனத்து

கல்வி

நிறுவனங்களும் மிகச் சிறப்பான பணிைய ேமற்ெகாள்கின்றன. மாணவர்களிடம்
மதிப்பீடு ெசய்தல், மாணவர்களின் கற்றல் திறன் குறித்து கூர்ந்து கவனித்தல், வருைகப்
பதிவு ெசய்தல், ேகள்விகள் ேகட்க தூண்டுதல் ேபான்ற பல்வைக வழிமுைறகைள மிக
ேநர்த்தியாக ைகயாளுகின்றன. நல்ல ஆசிரியர் அல்லாத கல்வி நிறுவனமும் நீர் இல்லாத
மீைன ேபால அல்லது ஆன்மா உடைல ேபால. நீங்கள் அைனவரும் உங்கள்
பாடங்களில் ேபாதுமான அறிவு ெகாண்டிருப்பீர்கள் என ெதரியும். மிகச் சிறந்தவர்கள்
ஆகும் ெபாருட்டு ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு ேதைவப்படும் சில மக்கள் ெதாடர்பு
குணாம்சங்கள்

பற்றி

விவாதிக்கப்படுகிறது.

கல்வி

கற்று

ெகாடுக்கும்

திறன்,

பைடப்பாற்றைல உருவாக்கும், பாடத்ைத ஆர்வமாக ேகட்கும் வைகயிலும் அறிைவ
மற்றும் சந்ேதகத்ைத பகிர்ந்து ெகாள்ளும் வைகயிலும் ெநருக்கடிைய சமாளிக்கும்
திறன்கைள மிகவும் கவனமாக ஆசிரியர்கள் ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். வகுப்பைறப்
பாடம் கற்பித்தலுக்கு பின்னால் ஆசிரியர் சிறந்த பங்கு பணி ஆற்ற முடிகிறது. இன்ைறய
ஆன்ைலன் வகுப்புகளில் வகுப்பைறக்கு ெவளிேய பாடத்திட்டம் பிற துைற
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ெசயல்பாடுகள்

பாடத்திட்டத்துடன்

இைணந்த

ெசயல்பாடுகளில்

கல்வி

நிறுவனத்திற்கும் உதவுதல் ேபான்ற பல்ேவறு ெபாறுப்புமிக்க ெசயல்பாடுகைளயும்
ெசயல்கைளயும் ஆசிரியர் ஒருவரால் மட்டும் ெதாழில்நுட்பத்ைத பயன்படுத்தி
ெசயல்படுத்த முடியும் இன்ைறய காலகட்டத்தில் ேநர நிர்வாகம், பாட அறிவுத்திறன்,
கற்றுக்ெகாடுக்கும் நுட்பம், நவீன இைணய வழி ெதாழில்நுட்ப முைற, ஊக்குவிக்கும்
திட்டம், புத்தாக்கத் திறன், மதிப்பிடுவதில் ேநர்ைம தன்ைமயால் மாணவர்களின்
கல்வித்திறைன அறிய முடிகிறது.
சமூக வளர்ச்சியானது பைழய தைலமுைறயின் ேதைவயான அனுபவங்கைள
புதிய தைலமுைறக்கு சரியாக தருவதில் தான் உள்ளது. தனிநபர்களின் ெசயற்ைகதான்
சமூகம். எனேவ சமூக வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வைகயில் தனி நபர்களின் ேதைவகைளப்
(Individual

Needs)

பூர்த்தி

ெசய்யுமாறு

கல்வி

அைமத்திட

இக்காலகட்டத்தில்

கட்டாயமாகும். மாணவர்களின் சிந்தைன, ெசயல்திறன், ஈடுபாடுகள் முதலியன இன்று
பரந்து விரிந்து காணப்படுகிறது. இத்தைகய ேதைவகைள நிைறவு ெசய்யும் ேபாது தான்
ெதாழில்நுட்பம் இன்று நமக்கு உதவுகிறது. அத்தைகய ெதாழில்நுட்ப அறிைவ
பயன்படுத்தும் ேபாது தான் கல்விைய வளர்க்கும் வைகயில் மாற்றிக்ெகாள்ளும்
வைகயில் மிகச் சிறந்த சாதனமாக உள்ளது. கணினித் ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியின்
அடுத்த கட்டமாக உலகம் முழுவதும் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence)
ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக விரிவைடந்துள்ளது. அறிவார்ந்த இயந்திரங்கைள உருவாக்கி
மனிதர்கைளப் ேபான்று ெசயல்பட ெசய்வேத ெசயற்ைக நுண்ணறிவு ஆராய்ச்சிகளின்
ேநாக்கமாக ஐேபான், ஏ.ஐ. மாடல்கள், வாய்ஸ் ஆப் கூகுள், அேமசானின் அெலக்ஸா
ேபான்ற ெமன்ெபாருட்கள் ெசயற்ைக நுண்ணறிவுப் பைடப்புகளின் உதாரணமாக
இன்றும் உள்ளன.
ைஹதராபாத்திலுள்ள இந்திய ெதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (ஐஐடி) நிகழ் ஆண்டில்
(2019-20) ெசயற்ைக நுண்ணறிவு தளத்ைத முழுைமயான ெதாழில்நுட்ப ெபாறியாளர்
படிப்ைபத் ெதாடங்கியுள்ளது. ெசயற்ைக நுண்ணறிவு, இயந்திர கற்றல் தளத்தின்
ேகாட்பாடு பயிற்சி ஆகியவற்ைற முழுைமயான அடிப்பைடயில் புரிதைலக் ெகாண்ட
மாணவர்கைள உருவாக்குவேத இந்த பாடப்பிரிவின் முக்கியத்துவம் ஆகும். இன்ைறய
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காலகட்டத்தில் அைலேபசியில் உள்ள இைணயம் வழியாக கருத்தரங்கம், பயிற்சி
பட்டைற, திறன்கைள வளர்க்கும் ேபாட்டித் ேதர்வுகள், சிறப்பு உைரகள் ேபான்றைவ
வைலெயாளி

இைணப்பு

வழியாக

நடத்தப்படுகிறது.

அதன்

மூலம்

பின்னூட்டப்படிவம் நிரப்பப்படுகிறது. இந்நிகழ்வுகள் Zoom (ெசயலிவழி) வைலெயாளி
(YouTube) மூலம் நைடெபறுகிறது. இந்நிகழ்வின் இைணப்பு பதிவு ெசய்யப்பட்ட
மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் புலனக் குழுவிற்கும் அனுப்பி ைவக்கப்பட்டு மிகச் சிறப்பாக
ெசயல்படுகிறது.

இத்தைகய

இைணய

வளர்ச்சியில்

பல்ேவறு

ெதாழில்நுட்ப

வளர்ச்சியில் கல்வித் துைற மிக உயர்ந்த நிைலைய ேநாக்கிய வளர்ச்சிைய
எட்டியுள்ளது.7
தினசரி பாடத்திட்டத்தில் கணினி ஒரு துைணக் கருவியாக ெகாண்டு பாடத்
திட்டங்கைள

ெசம்ைமயாக

நடத்தப்படுகிறது.

உளவியல்

அடிப்பைடயில்

மாணவர்கைள அணுகுதல், தனித் திறன்கைள வளர்க்கும் சூழ்நிைலைய உருவாக்குதல்,
மாணவர்களின் குருவாக இல்லாமல் அறிைவத் தூண்டுவதற்கான காரணியாக இருக்க
முடிகிறது. அரசும் இக்காலகட்டத்ைத நுண் ேதர்வு மற்றும் மதிப்பீடு குறித்த
இைணயவழிப் பயிற்சிப் பட்டைறகைள ஏற்பாடு ெசய்து ஆசிரியர் பணிக்கு ஏற்ற
வைகயில் உதவுகிறது. எனேவ இத்ெதாற்று காலத்தில் தவிர்க்க முடியாத கணினியின்
பங்கு பல்ேவறு பரிமாணங்களாகவும் ஏைனய துைணக் கருவியாகவும் எதிர்கால
ேதைவகைள எதிர்ெகாள்வதற்கான ஆசிரியர் மாணவர்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும்
அரசுகள் இைணந்து கல்விக்கான ஆற்றைலப் ெபறுவதற்கான மாெபரும் வாய்ப்புகள்
இன்று உள்ளன என்பைத அறிய முடிகிறது. உண்ைமயான கல்வி ஒரு மனிதைன
ேமன்ைமயாக்கும் என்பைத ேநாக்கமாக இன்ைறய பாடத்திட்டத்தில் கணினி ஒரு
துைணக் கருவியாக ெசயல்படுவதில் ஐயமில்ைல என்பைத இக்கட்டுைர மூலம் அறிய
முடிகிறது.

துைண நூல்கள்:
1. பிரிட்டானிகா தகவல் களஞ்சியம், ெதாகுதி 1, என்ைசக்ேளாபீடியா
பிரிட்டானிகா (இந்தியா) பிைரேவட் லிமிெடட், விகடன் பிரசுரம்.
2. முத்ைதயன், மணிமுருகன், கற்றல் கற்பித்தல், நதி பப்ளிேகஷன்ஸ் 2016.
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3. ெஜயந்தி ேகாஷ், பரவசமூட்டும் எதிர்கால ேவைல வாய்ப்புகள், மேனாரமா
இயர் புக் 2020 (ப) 655.
4. பிரசாத், பானு பிரதாப் சிங் ஆன்ைலன் கற்றல், திட்டம், ஜுன் 2020, ப 22-33.
5. தமிழ்ச்ெசல்வன் நாைள உலைக ஆளப்ேபாகும் ெசயற்ைக நுண்ணறிவு,
தினமணி மாணவர் மலர் 2019, ப 30-34.
6. ரூபால் ெஜயின், நல்ல ஆசிரியராக இருப்பது எப்படி, புஸ்தக் மகால்,
புதுெடல்லி, 2015. ப 7, 12.
7. பிரசாத் பானுபிரசாய், ஆன்ைலன் கற்றல், திட்டம், ஜுன் 2020, ப 22-33.
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பன்முக ஊடகங்களும் கல்வியும்
C. கீர்த்தனா

உதவிப் ேபராசிரியர் தமிழ்த்துைற
ஶ்ரீ கிருஷ்ண சாமி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ேமட்டமைல, சாத்தூர்.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ேபரிடர்காலச் சூழலிலும் கல்விையக் கற்பது என்பது இன்றியைமயாதது. இத்தயைகய சூழலிலும்

அக்கல்விையப் ெபறும் வாயில்கள் அதிகமாக உள்ளன என்பைதக் இக்கட்டுைர கீழ்க்கண்ட வழிகளில்
எடுத்தியம்புகிறது.ஊடகங்களின் பன்முகம் ஊடகங்கள் என்றால் என்ன என்பைதயும், ஊடகங்களின் வைககைளயும்
விளக்குகிறது.ஊடகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி.ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த ஊடகங்கைளயும் தற்ேபாது உள்ள
ஊடகங்களின் வளர்ச்சியிைனயும் எடுத்துைரக்கின்றது.கல்வியில் தகவல் ெதாடர்பு நுட்பங்களின் ெசயல்பாடுகல்வி
கற்றலில் பயன்படுத்தப்படும் ெதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் குறித்து விளக்குகிறது ஊடகங்களும்
கல்வியும்வாெனாலி, ெதாைலக்காட்சி, இைணயம், கணினி என்று பலவைககளில் அைமந்துள்ள ஊடகங்கைளயும்
அைவ

கற்றுக்ெகாடுக்கும்

கல்வி

முைறயிைனயும்

விளக்குகிறது.ஊடகங்கள்

வழி

எதிர்க்ெகாள்ளும்

சவால்களஊடகங்கள் மற்றும் தகவல் ெதாடர்பு ெதாழில் நுட்ப பயன்பாட்டின் மூலம், பல புதிய முைறகளில்
தகவல்கைள பயன்படுத்துதல், ெதாழில்நுட்ப ெசயல்பாடுகைள அறிந்து எதிர்க் ெகாள்ளும் சவால்கள் மற்றும்
கற்றைல எளிைமயாக்குதல் ேபான்றவற்ைற விளக்குகிறது.

அறிவிைனயும் மனதிைனயும் ெசம்ைமப்படுத்தும் குணம் ெகாண்டேத கல்வி.
‘கற்றது ைகமண் அளவு கல்லாதது’ உலகளவு’1 என்பார்கள். இத்தைகய கல்வியின்
ேமன்ைமயிைன, சிறப்பிைன கற்க முடியாத பல்ேவறு ேபரிடர் காலச் சூழல்கள்
இன்ைறய காலக்கட்டங்களில் உருவாகி இருந்தாலும் ‘ஆளும் வளரனும் அறிவும்

வளரனும்’ என்பதற்ேகற்ப அறிவிலும் அறிவியலிலும் மானுட சமுகம் ெவற்றி வாைக
கண்டுள்ளது. ஆகாயத்ைத ெதாடும் வளர்ச்சி ெபற்ற ஊடகங்களின் சிறப்பும் மனித
வாழ்க்ைகயில் குறிப்பாக மாணவர்களின் வாழ்க்ைகயில் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஊடகங்களின் பன்முகம்
கருத்துக்கைளப் பரிமாறிக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற அறிவு மானுட சமூகத்திற்கு
வந்தேபாேத அறிவியலும் வளரத் ெதாடங்கியது. ஊடகம் என்பது தகவல்கைள
ேசமிக்கவும், ேசமிக்கும் தகவல்கைள பரிமாறிக் ெகாள்ளவும் பயன்படுவதாகும். ”புதிய

கற்பித்தல் ஊடகங்களின் உதவி இல்லாமல் கல்வியின் குறிக்ேகாள்கைள
முழுைமயாக ஒரு கல்வி நிைலயம் அைடய முடியாது” என்கிறார் ெநல்சன்
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ெஹன்றி2. இத்தைகய இன்றியைமயாத ஊடகேம ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணாக
விளங்குகிறது.

ஊடகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
ஆரம்ப

காலத்தில்

கருத்துக்கைள,

சிந்தைனகைள

ைசைககளிலும்,

குறியீடுகளிலும் ெவளிப்படுத்திய மனிதனுக்கு இைவ ேபாதுமானதாக இல்ைல
என்றுணர்ந்தான். இதன் பின்னேர ெமாழி ேதான்றியது. ெமாழிகளின் வழி அறிைவ
வளர்த்து ஊடகங்களின் பரிணாம வளர்ச்சிைய அைடந்தான். குைக ஓவியங்கள்,
வைரபடங்கள், கல்ெவட்டு எழுத்துக்கள் வழி தகவல்கைள பரிமாறிக்ெகாண்டு பின்னர்
படிப்படியாக அச்சு ஊடகங்களான பத்திரிக்ைககள், இதழ்கள் என்றும், மின்னணு
ஊடங்களான வாெனாலி, ெதாைலக்காட்சி, கணினி, திறன் ேபசி, இைணயம், ெசயலி
என்றும், சிகரத்ைத ெதாடும் வளர்ச்சிைய இன்று ஊடகம் எட்டியுள்ளது.

கல்வியில் ஊடகங்களின் ெசயல்பாடு
கற்றல்

கற்பித்தலில்

ஊடங்களின்

ெசயல்பாடு

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

அைவயாவன,

வாெனாலியானது ஊடகங்களின் முன்ேனாடியாக கருதப்படுகிறது. உலகில்
லட்சக்கணக்கான வாெனாலி நிைலயங்கள் ெசயல்பட்டு வருகின்றன. இருபதாம்
நூற்றாண்டின்

ெதாடக்க

பயன்படுத்தப்பட்டு

காலத்தில்

வருகிறது.

இருந்ேத

ஆசிரியர்கள்

கல்வி

துைறயில்

வாெனாலி

இல்லாத

சூழலிலும்

ேநரடியாக

பாடங்கைள ஒலிப்பரப்பு ெசய்து கற்பிக்க உதவுகிறது. இன்ைறய காலக்கட்டங்களில்
இருக்கும் உபகரணங்கள் இல்லாத மாணவர்களுக்கு வாெனாலி உறுதுைணயாக
இருக்கின்றது. அைனவருக்கும் அளிக்கப்படும் கல்வியானது சமம் என்ற ேநாக்கில் இது
ெசயல்படுகிறது. கற்பித்தலில் பாடத்திட்டங்கைள மட்டும் திணிக்காமல் ெபாதுவான
கல்வி வாழ்க்ைகக்கு ேதைவயான பல நிகழ்ச்சிகைள வழங்குவது வாெனாலியின்
சிறப்பாகும்.

ெதாைலக்காட்சியானது வாெனாலியில் கல்விைய ஒலிப்பரப்புவைதக்
காட்டிலும் ஒலி-ஒளி அைமப்புகளில் கற்பிப்பதால்

மாணவர்களால் அதிகளவு

விரும்பப்படுகிறது. ெதாைலக்காட்சியில் ஆசிரியர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள்
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கலந்துைரயாடுதல் மூலம் கல்வியானது எளிைமயாக மாணவர்கைள ெசன்றைடகிறது.
ெபாதுவாக கல்வி சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளில் படக்காட்சிகள், வினாடி வினாக்கள்,
உைரச்சித்திரங்கள் இடம்ெபறுவதால் ’கல்வித்ெதாைலக்காட்சி’ என்றைழக்கப்படும்
,அளவிற்கு ஊடகமானது மாணவர்களுக்கிைடேய வளர்ந்துள்ளது.

கணினியானது

கல்விையக்

கற்பிப்பதில்

ெபரும்பங்கு

வகிக்கிறது.

கணினிையப் பயன்படுத்தி கற்கும் கல்வி கணினிவழிக் கல்வி. ெதாழிநுட்ப திறைனயும்,
புதிய ஆக்கப்பூர்வமான தகவல்கைளயும் கணினி வழங்குகிறது. தயாரிக்கப்பட்ட
தகவல்கைள

மாணவர்களுக்கு

ெதரிவிக்க

கணினியில்

பலவைகயான

ெமன்ெபாருள்கள் உள்ளன. இந்த கணினியுடன் இைணயத்தள இைணப்பானது
படிப்படியாக

வளர்ந்துள்ளது.

பல்லூடக

வசதி

ெகாண்டகணினி,

மடிக்கணினி,ைகயடக்கக் கணினி முதலிய கணினிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன.
ேபரிடர் காலச் சூழல்களில் கல்விக் கூடங்களில் ெசன்று கற்க முடியாத நிைலயில்
வீட்டிலிருந்தபடிேய எல்லா ெமாழிப்பாடங்கைளயும் கற்க கணினி ேபருதவியாக
இருக்கின்றது. கணினி அறிவு இல்லாத மாணவர்கள் கூட இைணயததின் வழி
தனக்ேகற்பட்ட

சந்ேதகங்கைளயும்,

சிக்கல்கைளயும்,

ேதைவகைளயும்

அறிந்து

கணினிப் பயன்பாட்ைடப் ெபறலாம். ேமலும் ’தமிழ் என்ற இைணயதளம்’3 தமிழ்
எழுத்துக்கைள எழுதவும், ஒலிக்கவும் கற்றுத்தருகிறது.

திறன்ேபசி மூலம் ஏைழ எளிய மாணவர்களும் கல்வியிைன கற்க முடிகின்றது.
கணினி வாங்க வசதி இல்லா நிைலயில் இயங்கைல வகுப்ைப கற்க விரும்பும்
மாணவர்களுக்கு இது உதவிகரமாக ைகயடக்க கணினியாக உள்ளது. இைணய
வசதியுடன்

ஒலி-

ஒளிப்

படங்கைளயும்,

ெசய்திகைளயும்

உடனுக்குடன்

மாணவர்களுக்கு பகிர்கிறது. திறன்ேபசி மூலம் ஒரு குழுமமாக உைரயாடல்கள் நடத்தி
ஆசிரியர்கள்

கற்பிக்கலாம்.

ேமலும்

தனக்கு

ேதைவயான

நூல்கைளயும்.

காெணாளிகைளயும். மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் ெசய்துக் ெகாள்ளலாம். ஆசிரியர்கள்
திறன்ேபசி மூலம் வைலத்தளங்கள், பல்ேவறு ெசயலிகள் மூலமும் ேநரைலயாக
மாணவர்கைள சந்தித்து சந்ேதகங்கைள தீர்த்து வகுப்பைறயில் இருப்பது ேபான்ற
உணர்வில், கற்பிக்கலாம். புைகப்பட உதவியுடன் புத்தகங்கைள, கட்டுைரகைள ேகம்
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ஸ்ேகனர், டாக் ஸ்ேகனர் மூலம் ஆவணப்படுத்தவும், வகுப்பைறயில் எடுப்பது
ேபான்ேற பலைகயின் குறிப்புகைளப் படெமடுத்து அதைன ைகயடக்க ஆவண
வடிவைமப்பாக, ேகாப்புகளாக அனுப்பலாம்.
ெசயலிகள் பல இைணயத்தின் உதவியுடன் கல்வியிைன நன்முைறயில்
மாணவர்களுக்கு ெகாண்டு ேசர்க்கிறது. ஊடகத்தின் வழிக் கற்றல் கற்பித்தலில்
அன்றாடம் பயன்படும் கால அட்டவைண, வீட்டுப்பாடம் முதலியவற்ைற TIME TABLE,
MY CLASS SCHEDULE, MY HOMEWORK ேபான்ற ெசயலிகளும், குரல் பதிப்பு மற்றும்
பாடக்குறிப்புகைள ஒரு ேசர அனுப்ப AUDIO NOTE என்ற ெசயலியும், மாணவர்களுக்கு
அடிப்பைடயான EVERNOTE, GOOGLE KEEP, POCKET, ANYDO. ேபான்ற ெசயலிகளும்
இன்று கற்பிக்கும் முயற்ச்சிக்கு உறுதுைணயாக உள்ளது. ேமலும், மாணவர்களுக்கு
துைணப்பாட ேசைவகைள வழங்கும் ‘ஸ்ேனப்- ஆஸ்க்’4 என்ற ெசயலியும், ேபரிடர்
காலச் சூழலிலும் ெதாடர்ந்து கல்வி கற்க MYANHYAS என்ற ெசயலி மாணவர்களின்
கல்வித்திறைன வளர்த்து வருகிறது. ேமலும் சூம், கூகுள் மீட், ெவப் ேபான்ற ெசயலிகள்
பல்வைகயான கருத்தரங்குகைளயும், வகுப்புகைளயும் நடத்தி வருகின்றது.

ஊடகங்கள் கற்றுக்ெகாடுக்கும் சவால்கள்
மனித வாழ்க்ைகயில் நன்ைம, தீைம என்று இருப்பது ேபால், மாணவர்களின்
வாழ்க்ைகயிலும் நன்ைம கலந்த தீைமகள்

இருக்கின்றது. கணினி, திறன்ேபசி,

இைணயதளம், வைலத்தளம், ெசயலி என்று ஊடகங்களின் வளர்ச்சி இருந்தாலும்,
மாணவர்கள் அதில் உள்ள நன்ைமகைள மட்டும் எடுத்துக் ெகாண்டு பயனுற ேவண்டும்.
வளர்ந்து வரும் ெதாழில்நுட்ப ஊடகங்கைள தவறான முைறயில் உபேயாகிக்காமல்
தன்ைனயும், தன் சம்பந்தமான ெசய்திகைள பாதுகாப்பாக ைவப்பேத மாணவர்களுக்கு
உரிய சவாலாக உள்ளது.
ஊடகங்கள் பன்முகத்ைதயும் அதன் வளர்ச்சிையயும், கல்வியில் ஊடகங்களின்
ெசயல்பாட்டிைனயும்,

அதன்

ஆக்கப்பூர்வமான

ெசயல்கைளயும்

இக்கட்டுைர

எடுத்துைரக்கின்றது.

சான்ெறண் விளக்கம்
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1.
2.
3.
4.

ஓளைவயார் தனிப்பாடல்கள்
விக்கிப்பிடியா
விக்கிப்பிடியா(siragu.com)
தமிழ் முரசு
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மின்கற்றல்/கற்பித்தல் தளங்களும் தமிழ்க் கல்வியும்
முைனவர் த. சத்தியராஜ்/

தமிழ் உதவிப்ேபராசிரியர், ஶ்ரீகிருஷ்ணா ஆதித்யா கைல & அறிவியல் கல்லூரி, ேகாயம்புத்தூர் - 641
042, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 9600370671, sathiyarajt@skacas.ac.in

ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract)
மின்கற்றல், கற்பித்தல் தன்ைமகைள வழங்கக்கூடிய இைணயதளங்கள் நிரம்பக்
காணப்ெபறுகின்றன. அவற்றின் வரவு இன்றியைமயாதது. இதனால் உலகின் எந்த
மூைலயிலும்

இருந்து

ெகாண்டு

பாடப்ெபாருைள

உருவாக்கிக்

கற்பித்தைலக்

கற்றலாகப் ெபறமுடிகின்றது. இவற்றுள் சில இலவசக் கல்வியும், ெபரும்பான்ைம
கல்விக் கட்டணம் ெபற்றுக் ெகாண்டும், சில சிலநாட்கேளா/ வாரங்கேளா இலவசக்
கல்விைய வழங்கிய பின்பு கல்விக்கட்டணம் ெபறும் சூழ்நிைலயும் ெகாண்டுள்ளன.
எவ்வாறு இருப்பினும் மின் வழியிலான கற்றல் ேதைவயான ஒன்ேற. இக்கற்றல்
தமிழில் மிகச் ெசாற்ப அளவிேல உள்ளது. அதைன விரல் விட்ேட எண்ணிவிட முடியும்.
அதைன இக்கட்டுைர ேகாடிட்டுக் காண்பித்துப் பின்பு தமிழுக்கு ஏற்படுத்த ேவண்டிய
மின்கற்பித்தல்/கற்றல் முைறகைளயும் ஆராய்கிறது.

மின்கற்றல்/ கற்பித்தல் தளங்கள்
இங்குப் ேபசப்படுகின்ற கருத்துக்கைள மின்கற்றல், கற்பித்தல் தளங்கள்,
தமிழ்க்கல்வி என்ற இருவைககளில் ேபசிய பின்பு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படுகின்றது.
இதிலிருந்து தமிழ்க் கல்விைய ேமம்படுத்த ேவண்டிய முைறைமகள் புலப்படும்.
முதலில் மின்கற்றல்/கற்பித்தல் பற்றி அறிய முற்படுேவாம்.

மின்கற்றல் என்றால் என்ன?
அச்சுப்படியாக

இல்லாமல்

மின்கருவிகளின்

வழியாகக்

கற்கக்கூடிய

ஒவ்ெவான்றும் மின்கற்றல்/கற்பித்தல் தன்ைமையச் சாரும். எடுத்துக்காட்டிற்குக்
ைகயாவண நூைல (PDF) எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். இந்நூைல வாசிக்க மின்னாற்றல்
ேதைவப்படுகின்றது. அதனாேலேய மின்கற்றல் எனும் கைலச்ெசால் இங்குப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது ஆங்கிலத்தில் E-Learning எனப்படுகின்றது. இவ்வாறு
மின்கற்றைல வழங்கும் தளங்கைள E-Learning Portal என்பர். கற்றல் என்பது வாசிப்ைப
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மட்டுேம ெகாண்டிருத்தல் கூடாது. ஆசிரியரும் இதில் பங்களிப்புச் ெசய்யேவண்டும்.
அப்ெபாழுதுதான் ெசவிச்ெசல்வத்தின் பயன் நிைறவுெபறும். அவ்வாறு வழங்கக் கூடிய
தன்ைமயிலுள்ள தளங்கைளேய மின்கற்றல் தளங்கள் எனப் புரிந்துெகாள்வது சரியாக
இருக்கும்.
மின்கற்றைல வழங்கக்கூடிய தளங்கள் இைணயத்தில் ெகாட்டிக் கிடக்கின்றன.
இந்தியாவில் பல்கைலக்கழக மானியக்குழு சுவயம் (Swayam), ேகார்ெசரா (Coursera),
என்பிடிஇஎல் (NPTEL), இடிஎக்சு (Edx) ேபான்ற மின்கற்றைலப் பரிந்துைரக் கின்றது.
இதைன ேமாக் (MOOC) எனும் ெபாதுத்தன்ைமயில் கூறிச் ெசல்கிறது. Massive Open Online
Course என்பது அதன் விரி. இதில் பல்ேவறு நாட்ைடச் சார்ந்த பல்கைலக்கழகங்கள்
கற்றைல வழங்கி வருகின்றன. இக்கற்றல் அடிப்பைட ெதாடங்கி ஆராய்ச்சி வைர
அைமந்துள்ளன. சில இலவசக் கற்றைலயும் சில கல்விக் கட்டணத்துடன் கூடிய
கற்றைலயும் தருகின்றன. இது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். இவ்வைகயிலான மின்கற்றைல
வழங்கக் கூடிய சில தளங்களின் ெபயைரயாவது முதலில் அறிந்து ெகாள்ளலாம்.
சுவயம் (Swayam), என்பிடிஇஎல் (NPTEL), ேகார்ெசரா (Coursera), ஈடிஎக்சு (Edx),
உேடமி (Udemy), தமிழ்கூப் (Tamil Cube), மூடுல் (Moodle), ேகார்ைசட் (Course Site), ஓவர்சல்
(Oversal), உடாசிட்டி (Udacity), ேகன்வாசு (Canvas), விச்ஐகியூ (WizIQ), எலக்ட்ரா (Electa),
பிகினர் டூ மாஸ்ட்ரி (Beginner to Mastry), ஐசிஎஸ்ஐ (ICSI), திக்சா (Diksha), சா அகாெடமி
(Shaw Academy), தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் (TAU), என்ஐஇஎல்ஐடி (NIELIT), புகி
(Byjus), டிக்சலர் (Dexler), எசூகப் (Educomp), சிம்பில் ேலர்ன் (Simple Learn), புளுன்டியு
(Fluentu), ஓபன் கல்சர் (Open Culture), டியூலிங்ேகா (duolingo), ெகேலா டாக் (Hello Talk),
ேபபல் (Babbel), இன்ேனாேவாட்டிவ் (Innovative), ைலவ் லிங்குவா (Live Lingua), தமிழ்
அநிதம் (Unlimit Tamil), லிங்க்டுஇன் (LinkedIN), புளுரல்ைசட் (Pluralsight), அலிசன் (Alison),
கியூெடன்சுக் (Xuetangx), எட்ேமாடா (Edmodo), ெபடரிேகாஇயூ (Federica EU), கில்ேசர்
(Skillshare), பியூச்சர்ேலன் (Futurelearn), ேநாேவாஇடி (Novo Ed), இவர்சிட்டி (Iversity),
இன்டலிபாட் (Intelli Paat), எசுேரகா (Edureka), லிங்க் ஏர்ன் சிடிரீட் (Linkstreet learning), சிக்சா
அகாெடமி (Jigsaw Academy), கெதன்சி (Kadenze) ேபான்றவற்ைறக் கூறலாம். இைவ
ஒவ்ெவான்றும் ஒவ்ெவாரு கட்டைமப்புடன் அைமந்துள்ளன.
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இவற்றுள் தமிழ்க் கல்விக்கான இடம் மிகச்ெசாற்பேம உள்ளது அல்லது
இன்னும்

ேமம்படுத்த

ேவண்டும்

எனலாம்.

சான்றாக

உேடமிைய

எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். இவற்றுள் இந்நாள்வைர (12.8.2020) 157 மட்டுேம தமிழ்க்
கல்விக்கான

பாடங்களாக

ஆயிரக்கணக்கில்

உள்ளன.

உள்ளன.

ஆனால்

அதிலிருந்து

பிற

துைற

சார்ந்த

தமிழ்க்கல்வி

பாடங்கள்

ேமம்படுத்தப்பட

ேவண்டியுள்ளது என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளமுடிகின்றது.

தமிழ்க் கல்வி
தமிழ்க் கல்வி என்று எதைன முன்னிறுத்தலாம்? தமிழ் ெமாழியில் வழங்கக்
கூடிய கல்விையயா? அல்லது இலக்கியம், இலக்கணம் சார்ந்த கல்விையயா என்ற ஐயம்
எழும். இங்குத் தமிழ்க் கல்வி என்றைம அைனத்துத் துைற சார்ந்த படிப்புகளும் தமிழில்
வழங்க ேவண்டும் என்பதாகும். இதில் இலக்கணம், இலக்கியம், நாட்டுப்புறவியல்,
மின்னியல், ேவதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், மண்ணியல், நிலவியல், சட்டவியல்,
கணினி, நூலகவியல், மருத்துவம் என அைனத்துத் துைறசார் பாடங்களும் தமிழில்
இடம்ெபற ேவண்டும். அப்ெபாழுதுதான் மின்கற்றல்/ கற்பித்தலில் தமிழ்க் கல்வி
என்பது நிைறவுறும். மின்கற்றலில் இன்னும் நாம் பின்தங்கிேய இருக்கிேறாம். அதற்குச்
ேசாம்ேபறித்தனம் தனக்குத் ெதாழில்நுட்பம் வராது என்ற தாழ்வுணர்ச்சிேய. இதைனக்
கூட்டு முயற்சியால் மட்டுேம தகர்க்க முடியும். இவற்ைறப் ேபாக்குவதற்குச் சில
வழிமுைறகைளக் கைடப்பிடிக்க ேவண்டும்.
பள்ளிகளில் மின்கற்றல் சார்ந்த விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்துதல். இது இரண்டு
வைகயில் நிகழேவண்டும். ஒன்று: ஆசிரியர்களுக்கு. இரண்டு: மாணவர்களுக்கு.
அதைனப் ேபான்ேற கல்லூரிகளிலும் ஏற்படுத்த ேவண்டும்.
• கல்லூரி

அளவில்

ெசய்யும்ெபாழுது

அைனத்துத்

துைறசார்

ேபராசிரியர்களுக்கும் விழிப்புணர்ைவத் தருதல் சாலச் சிறந்தது.
• கல்லூரிகளில் தமிழ்த்துைற என்றால் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயம்ேபால்
தமிழகச்

சூழலில்

பார்க்கப்படுகின்றது.

இந்நிைல

மாறேவண்டும்.

தமிழ்த்துைறேயாடு பிறதுைறகளும் இைணந்து பங்களிப்புச் ெசய்தல்
ேவண்டும்.
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• அதற்குத் தமிழ்ப் ேபராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் மின்கற்றல் தளத்தில்
தங்களது பங்களிப்பிைனச் ெசய்ய முன்வருதல் ேவண்டும்.
• ஆசிரியர்கள் வைலப்பூ எழுதுதல்; பயிற்சி வழங்குதல்; மாணவர்கைளப்
பங்களிப்புச் ெசய்யைவத்தல்.
• ஆசிரியர்கள்

விக்கிப்பீடியாவில்

எழுதுதல்;

பயிற்சி

வழங்குதல்;

மாணவர்கைளப் பங்களிப்புச் ெசய்யைவத்தல்.
• மின்னணு ெதாழில்நுட்பக் கருவிகைளப் பயன்படுத்த பயிற்சி வழங்குதல்.
• காெணாலி உருவாக்கப் பயிற்சி வழங்குதல்.
• தமிழ் ெமாழிையச் சந்ைதப்படுத்தும் நுட்பத்ைதக் கூறுதல்.
• மின்கற்றல், கற்பித்தல் ெகாள்ைகமுைறகள் ெதாடர்பான பயிற்சி அளித்தல்.
• மின்கூடுைக ெதாழில்நுட்பத்ைதப் பயன்படுத்திக் காெணாலி உருவாக்கப்
பயிற்சியளித்தல்.
திட்டக்கட்டுைரகள் என்ற ெபயரில் ெபரும்பான்ைமக் குப்ைபகைள வாங்கி,
மதிப்ெபண் வழங்கும் முைறைய மாற்றி, வைலப்பூ, விக்கி ேபான்ற திட்டங்களில்
மின்னாக்கச் ெசயல்பாடுகளில் பங்களிப்புச்ெசய்ய வழிகாட்டுதல்.
இைவ

ேபான்ற

ெசயல்பாடுகள்

துரிதமாக

நிகழும்ேபாதுதான்

தமிழ்க்

கல்வியானது மின்கற்றல், கற்பித்தலில் சாத்தியமாகும். அதுவைர தமிழ்க் கல்வி
ஒடுக்கப்பட்ட கல்வியாகத்தான் உலக அரங்கில் பார்க்கப்படும்.

தமிழ்க் கல்விைய வழங்கும் தளங்கள்
இனி, தமிழ்க் கல்விைய வழங்கக் கூடிய சில தளங்களின் ெசயல்பாடுகைள
அறிேவாம். அதில் தமிழ்கூப், தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம், உேடமி, தமிழ் அநிதம்,
கான் அகடாமி ேபான்றன ெசயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றுள் தமிழ்கூப்பில் தமிழ்
ெமாழிையக் கற்பதற்கான சூழல்கைள உருவாக்கியுள்ளது. இச்சூழல் தமிழ்ெமாழிைய
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எழுதப் படிக்கத் ெதரிந்தவர்கள் மட்டுேம பயன்படுத்திக் ெகாள்ளமுடியும். அதனால்
இத்தளம் இன்னும் ேமம்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
தமிழ் இைணயக் கல்விக்கழகம் மழைலயர் பாடம் முதல் பட்டக்கல்வி வைர
தமிழ் ெமாழிையக் கற்பதற்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் காெணாலி வகுப்புகள்
இடம்ெபற்றுள்ளன. இருப்பினும் இது ேபாதாது. அைனத்துைறசார் பாடங்கைளயும்
தமிழில்

வழங்குவதற்கான

ஆர்வமுள்ள

முயற்சிகைள

தமிழாசிரியர்கைளப்

ேமற்ெகாள்ளேவண்டும்.

பங்களிப்புச்ெசய்ய

ஏதுவாக

குறிப்பாக
இத்தளம்

மாற்றியைமக்கப்பட ேவண்டும்.
உேடமியில் ேதாராயமாக 157 பாடங்கள் தமிழில் உள்ளன. இதில் ெமாழி,
ெதாழில்நுட்பம், உளவியல், இலக்கணம், இலக்கியம், இந்தி, ேபாட்ேடாசாப், எத்திக்கல்
ேகக்கிங், ைபத்தான், வீடிேயா எடிட்டிங், ஆண்ட்ராய்டு ெடவலப்ெமன்ட், சாவா,
ெமசின் ேலர்னிங், ேவர்டு பிரசு, 2டி அனிேமசன், வியூஇ ெசஎசு, அக்ேகாண்டிங், ஆப்டர்
எெபக்ட், அபிலிேயாட் மார்க்ெகட்டிங், அேமசான், ஆடிேயா எடிட்டிங், பிெளண்டர்,
ேகட்டசியா ேபான்ற வைககளிலான பாடங்கள் உள்ளன.

தமிழ் அநிதம் தற்ெபாழுது உருவாக்கம் ெபற்றுள்ள தமிழுக்கான ஒரு தளம்.
இதன் வரவு வரேவற்புக்குரியது. இதன் தளத்தில் கற்பதற்கான சூழல் எளிதாக
உள்ளது. இதில் கற்றலானது வாசிப்பு, இலக்கணம், விைளயாட்டு என
அைமந்துள்ளன. ஆனால், கற்பிப்பதற்கான சூழல் அனுமதி வாங்கி
ெசயல்படுவதுேபால் உள்ளது. இது இன்னும் இலகுவாக்கப்பட ேவண்டும்.
கான் அகாெடமி கணிதம், அறிவியல் பாடங்கைள உருவாக்குவதற்கான தளமாக
உள்ளது. இருப்பினும் ெமாழிசார்ந்த கற்பித்தைலயும் அங்கு நிகழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பு
உள்ளது. இதில் தமிழ்ெமாழி கற்பித்தல் இல்ைல. இத்தளத்தில் உள்ள கற்பித்தல்
ெசயல்பாட்ைட கூகுள வகுப்பைற, முகநூல், டிவிட்டர், மின்னஞ்சல் ஆகிய
ஊடகங்களின் மூலம் ெபறுவதற்கான சூழலும் இடம்ெபற்றுள்ளது.

தமிழ்க் கல்வி ேமம்பாட்டிற்குச் சில சிந்தைனகள்
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இனி, தமிழ் ெமாழிையக் கற்கும், கற்பிக்கும் தளம் இருக்க ேவண்டிய
தன்ைமகள் குறித்துப் ேபசுேவாம். தமிழ்க் கல்விைய வழங்குவதில் சில
முைறகைளப் பின்பற்றி பார்க்கலாம். அைவயாவன:•
•
•
•
•

•

•

இைணயம் மூலமாகக் கற்பிக்க விரும்பும் கல்வியாளர்கைள இனம்
காணல் ேவண்டும்.
இது மழைலக் கல்வி முதல் ஆராய்ச்சிக் கல்வி வைர அைமதல்
ேவண்டும்.
இக்கல்வி அைனத்துத் துைறசார் பாடங்கைளயும் உள்ளடக்கியதாக
இருத்தல் ேவண்டும்.
இதற்குக் கருத்தரங்குகள் அதிகம் ஏற்படுத்தி அதில் கற்பிக்கும்
பாடங்கைளப் பதிவுெசய்து பதிேவற்றம் ெசய்யேவண்டும்.
சான்றாக, மழைலக் கல்விையக் கற்பிக்கும்ெபாழுது
ெதாழில்நுட்பத்துடன் கூடியதாக இருக்குமாறு பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
கருத்தரங்குகள் நடத்துவது ெபாத்தாம் ெபாதுவாக நடத்தாமல்
குறிப்பிட்ட துைறையத் ெதரிவுெசய்து அந்தத் துைறயில் மழைலக்
கல்வி, ெதாடக்கக் கல்வி, நடுநிைலக் கல்வி, கல்லூரிக் கல்வி,
முதுகைலக் கல்வி, ஆராய்ச்சிக் கல்வி என அைமதல் ேவண்டும்.
அப்படிக் கற்பிக்கும் ெபாழுது ெமாழிெபயர்ப்புக் குழுக்கைள அைமத்து
இதில் ஈடுபடுத்துதல் ேவண்டும்.
ெபாதுவாக ேமேல குறிப்பிட்ட தளங்கைளப் பார்க்கும்ெபாழுது ஓரளவிற்கு

உேடமியின் தளம் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான அைமப்பில் சிறந்ேத உள்ளது. இதைனப்
ேபான்ேற சுவயம், ேகார்ெசரா ேபான்ற தளங்களின் அைமப்பு முைறகைளயும் கூறலாம்.
இவற்றிற்கும் உேடமிக்கும் என்ன ேவறுபாடு? உேடமியில் யார் ேவண்டுமானாலும்
கற்பித்தைல நிகழ்த்தலாம். ஆனால் சுவயம் ேபான்றவற்றில் அவ்வாறு இல்ைல.
அவற்றில் அதற்கான திட்டங்கைள அறிவித்து அதன்வழிக் கல்வி நிறுவனங்களில் ஐந்து
ஆண்டுகளுக்குேமல் பணியனுபவம் உள்ேளார் மட்டுேம படங்கைளத் தயாரித்துத்
தரும் முைற தரப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு கல்விையத் தரத்துடன் தருவதற்கான ஒரு
ெசயல்பாடு. இம்முைறையக் கூடக் கருத்தில் ெகாள்ளலாம். இேத முைறையத்
தனிக்குழு அைமத்துச் ெசயல்படுத்தினாலும் ஆங்கிலம் தவிர்த்த பிற ெமாழிகளுக்கு
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மதிப்பிட்டுத் தரும் சரியான மதிப்பீட்டாளர்கள் இல்ைல. அப்ெபாழுது தரமான கல்வி
என்பது அங்குப் பின்தங்கி உள்ளது ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிகிறது. எனேவ, கூட்டு
முயற்சிேய இங்கு தமிழ்க் கல்விையத் தரத்துடன் தருவதற்குத் ேதைவப்படும் என்பைத
உணரலாம்.

முடிப்பாக இதுவைர விளக்கப்பட்ட கருத்துக்கைள உள்வாங்கிக் ெகாண்டு
ெசயல்படும்ெபாழுது அல்லது தளம் உருவாக்கப்படும் ெபாழுது தமிழ்க்
கல்விக்குரிய ெசயல்பாடு உலக அரங்கில் ெவகுவாக கவனத்திற்குரியதாகும்
என நம்பலாம்.
துைணநின்றைவ
1. https://primefeed.in/news/449321/massive-open-online-course-mooc-platformsmarket-growth-and-status-explored-in-a-new-research-report-linkedin-learningpluralsight-coursera-udemy-udacity-alison-edx-xuetangx-edmodo-wiziq/
2. https://www.udemy.com
3. https://www.linkedin.com/
4. https://www.edureka.co/
5. https://join.skillshare.com/
6. https://www.udacity.com/
7. https://onlinetraining.simplilearn.com/
8. https://www.pluralsight.com/
9. https://alison.com/
10.
https://www.coursera.org/
11.
https://www.edx.org/
12.
https://www.xuetangx.com/global
13.
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
14.
https://www.futurelearn.com/
15.
https://www.wiziq.com/
16.
https://www.federica.eu/en/
17.
https://www.futurelearn.com/
18.
https://www.jigsawacademy.com/
19.
https://intellipaat.com/
20.
https://www.novoed.com/
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

https://www.kadenze.com/
https://linkstreet.in/
https://iversity.org/
https://www.khanacademy.org/
http://tamilunltd.com/
https://byjus.com/

விைளயாட்டு முைறக் கற்றல் அல்லது கற்பித்தல்
நாகூர் அப்துல் ைகயூம்
ெமாழி ஆர்வலர் பஹ்ைரன்

குழந்ைதகளுக்கு
விருப்பத்ைதயும்

விைளயாட்டில்

ஈடுபாட்ைடயும்

அறிவார்ந்த

இருக்கின்ற

முைறயில்

வகுப்பைறயில்

பயன்படுத்திக் ெகாள்ளும் அழகிய முைறதான் இந்த விைளயாட்டு முைற. கைளப்ேபா,
ேசார்ேவா ேதான்றா வண்ணம் அவர்களும் முைனப்பாக கற்றுச் சிறப்பார்கள். அச்சத்ைத
உண்டாக்கும் வைகயில் கல்வி முைற இருத்தலாகாது. மாறாக, ஆர்வத்ைத தூண்டும்
வைகயில் இருத்தேல சாலச் சிறந்தது. அகிலத்திற்ேக இந்த விைளயாட்டு முைறைய
அறிமுகம் ெசய்தவன் தமிழன். இதைன ேமைல நாட்டவர் நம்மிடமிருந்து தத்ெதடுத்துக்
ெகாண்டார்கள். ஆனால் நாம்தான் புத்தக மூட்ைடக்குள் மாணவச்

ெசல்வங்கைள

மூழ்கடித்து விட்ேடாம்.
சங்க காலத்தில் கல்வி என்பது ெமாழியறிவு, உலகறிவு, பண்பாட்டறிவு இைவ
மூன்ைறயும் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது. இப்ேபாது அப்படியல்ல. மாணவர்கள்
சுமந்துச் ெசல்லும் புத்தக மூட்ைடயின் எைடைய ைவத்ேத கல்வியின் திறன்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஏராளமான

புத்தகங்கைள

பள்ளிக்கூடம்

வாரி

வாரி

வழங்கினால் அது சிறந்த கல்வி நிைலயம் என்றும், வாங்கிய பணத்திற்கு ஏற்றவாறு
நிைறய புத்தகங்கள் ெகாடுக்கிறார்கள் என்றும் ஆனந்தக் களிப்பில் ெபற்ேறார்கள்
அகமகிழ்ந்துப் ேபாகிறார்கள்.
‘ஏட்டுக்

கல்விதான்

எல்லாேம’

என்று

தப்புக்கணக்கு

ேபாடும்

அன்பர்களுக்காகேவ “ஏட்டுச் சுைரக்காய் கறிக்கு உதவாது” என்ற பழெமாழிைய எழுதி
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ைவத்தனர் நம் முன்ேனார்கள். ஏட்டில் சுைரக்காய் சித்திரம் வைரயலாம். ஆனால் அைத
எடுத்துக் கறி சைமத்து உண்ண முடியாது என்பேத இதன் உட்ெபாருள்.
முற்காலத்தில் இயற்ைகச் சூழ்நிைலயில் பயிற்றுவித்த குருகுலம் முைறகூட
விைளயாட்டு முைறயில் இயங்கிய கல்விக்கூடேம. குருகுலத்தில் வில்வித்ைத
முதற்ெகாண்டு அைனத்துக் கைலகளும் கற்பிக்கப்பட்டன. நமது கல்விமுைறயில்
மாற்றம் ேவண்டும் என்ற உயர்ேநாக்கில்தான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ‘சாந்தி நிேகதன்’
எனும் கல்வி நிைலயத்ைதேய ெதாடங்கினார். இந்திரா காந்தி, சத்யஜித்ேர, காயத்ரி
ேதவி, அமர்த்தியா ெசன் உட்பட பலரும் இக்கல்விக் கூடத்திலிருந்து புறப்பட்ட
அறிவுஜீவிகேள.
இந்த ெகாேரானா ேபரிடர் காலத்தில் ‘ஜூம்’ ெசயலி மூலம் ேநரைலயில் பாடம்
நடத்தும்

ஆசிரியர்கள்,

கருதுகிறார்கேள
ைகயாள்வதில்ைல

தவிர

கணினி

முைறயில்

பயிற்றுவிப்பதில்

என்பேத

கசப்பான

பாடம்

நவீன

கற்பிப்பைத

உத்திகள்

உண்ைம.

ஏதும்

விடுமுைறக்

நவீனமாக
அவர்கள்
காலத்தில்

ெகாடுக்கப்படும் தண்டைனயாகத்தான் மாணவர்கள் இந்த நிகழ்வைல பாடங்கைள
எதிர்ெகாள்கிறார்கள். வீட்டுப்பாடம் மற்றும் தனியார் பயிற்சி வாயிலாக மட்டுேம
பிள்ைளகள் பாடத்திட்டத்தில் ெவற்றி காண முடியும் என்ற எண்ணம் முதற்கண் நைம
விட்டு அகல ேவண்டும். ஞானம் என்பது தக்க முைறயில், தட்டி எழுப்பினால்,
தன்னாேல பீறிட்ெடழும் சுைன ேபான்றது. எனேவதான் வள்ளுவர் ெபருமகனார்
“ெதாட்டைனத்தூறும் மணற்ேகணி” என்று ஒப்பீடு ெசய்தார்.

அயல்நாட்டில் கல்வி முைற
பின்லாந்து பள்ளிகளில் ேதர்வு முைற கிைடயாது என்று கூறுகிறார்கள். அது
உண்ைமயல்ல. ேதர்வுகள் நைடெபறும், ஆனால் மாணவர் ெபறும் மதிப்ெபண்
அவருக்கு மாத்திரேம அறிவிக்கப்படும். அைத அைனவரும் அறிய பைற சாற்றாததன்
ேநாக்கம்

யாைரயும்

யாேராடும்

ஒப்பிடக்கூடாது,

மதிப்ெபண்

குைறவாக

எடுத்திருப்பின் அவருக்கு அது தாழ்வு மனப்பான்ைமைய ஏற்படுத்தக் கூடாது, மிகக்
கூடுதலாக எடுத்திருப்பின் அது கர்வத்ைத தூண்டக்கூடாது என்ற காரணத்தினால்தான்.
ஒரு மாணவனுக்கு சிறப்பாக எது வருகிறது என்பைத ஆசிரியர்கள் கண்டறிய
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ேவண்டிதான் இந்த ேதர்வு முைறேய. ேதர்வுகள் மாணவக் கண்மணிகைள வார்த்து
எடுப்பனவாக இருந்தல் ேவண்டும். வடிகட்டுவனாக இருத்தல் கூடாது. அைவ
பண்படுத்தேவ அன்றி பயமுறுத்த அல்ல. அந்ேதா! அவர்கைள நாம் முைளயிேலேய
ேதர்வுகள் மூலம் கிள்ளிெயறிய முடிவு ெசய்துவிட்ேடாம்.
ஆஸ்திேரலியா ேபான்ற ெபரும்பாலான நாடுகளில் பிள்ைளகள் பள்ளியில் ேசர
குைறந்தபட்ச வயது ஆறு என நிர்ணயம் ெசய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நம் நாட்டில்
மூன்றைர வயதிேலேய மூவுருளி தானியில், மூட்ைட முடிச்சுகளுடன் ஏற்றிவிட்டு,
ெபற்ேறார்கள் தங்கள் கடைமைய நிைறேவற்றி விட்டதாக களித்து மகிழ்கிறார்கள்.
தரமான கல்வி என்ற மாைய காட்டி, இங்குள்ள தனியார் பள்ளிகள் எல்.ேக.ஜி. மற்றும்
யு.ேக.ஜி. வகுப்புகளுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கில் பணம் வசூல் ெசய்வது கண்கூடு.
ேமைலநாட்டில் இதைன 'விைளயாட்டு பள்ளி' (Play School) என்ேற அைழக்கிறார்கள்.
ஏெனனில் விைளயாடும் பருவத்தில் வீண் பாரத்ைதச் சுமத்தலாகாது என்பது அவர்களது
விரிவான ெகாள்ைக.
ஆங்கிேலயன் “Twinkle Twinkle Little Star” என்றும் “Like a diamond in the sky” என்றும்
பள்ளிக் குழந்ைதகளுக்கு பாடம் பயில்விக்கிறான். பயிலும் குழந்ைதகளுக்கும்
பிற்காலத்தில்

வானவியல்,

புவியியல்,

ரத்தினவியல்

என

பல்துைறயில்

வல்லுனர்களாகும் எண்ணம் பக்குவமாய்த் துளிர்க்கிறது ஆனால் இன்னும் நாம்
“இைலயில் ேசாறு ேபாட்டு; ஈயத் தூர ஓட்டு” என்ற பாடைலத்தான் பாடத்திட்டத்தில்
ைவத்திருக்கிேறாம். இைலயில் ேசாறு ெகாட்டிைவத்தால் கட்டாயம் அைதச் சுற்றிலும்
ஈக்கள் ெமாய்க்க ேவண்டும் என்ற சித்தாந்தத்ைத அவர்களின் மண்ைடக்குள் நாம்
திணிக்கிேறாம். ஆங்கில அகராதியில் உள்ள 14,286 ெசாற்களில் 12,960 ெசாற்கள்
தமிழிலிருந்து பிறந்தைவ என்கிறார் ஸ்கிட் என்ற ெமாழியாய்வாளர். தமிழர்களாகிய
நாம் பலவைகயில் முன்ேனாடிகளாகத் திகழ்கிேறாம்.

விைளயாட்டு முைறயில் இலக்கியப்பாடம்
இரட்டுற ெமாழிதல், சித்திரக்கவி, சிேலைடக்கவி மற்றும் விகற்பாற்கவி
(PALINDROME) ேபான்ற பைடத்திறன்கைளக் ெகாண்டு, பண்டுெதாட்ேட இலக்கியத்ைத
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விைளயாட்டு முைறயில் கற்பித்தவர்கள் நம் மூதாைதயர். விகடம் என்ற ெபயரில் கவி
காளேமகம் ெசய்து காட்டிய ெசாற்சிலம்பமும் ஒரு வார்த்ைத விைளயாட்டுதாேன?

விைளயாட்டு முைறயில் இலக்கணப்பாடம்
பண்ைடய

தமிழர்கள்

தமிழிலக்கணத்ைதயும்

“கசடதபற

வல்லினம்,

ஙஞணநமன ெமல்லினம், யரலவழள இைடயினம், யாருமிங்ேக ஓரினம்” என்று
மனதில் பாடல் வாயிலாக பதிய ைவத்தேதாடு இறுதியில் ‘யாவரும் ேகளிர்’ என்ற
கணியன் பூங்குன்றனார் கருத்ைதயும் விைதத்தனர். ேதமா, புளிமா, கூவிளம், கருவிளம்
என்பைதயும் பாடலாகத்தான் நம் மனதில் பதிய ைவத்தார்கள். ெவறும் கால்பந்தும்,
மட்ைடப்பந்துேம விைளயாட்டு அல்ல. ஒளைவப் பாட்டியின் ஆத்திச்சூடிேய எழுத்து
வருக்கங்களின் ஒரு விைளயாட்டுதாேன?

ஜனரஞ்சக முைறயில் இலக்கணப் பாடம்
ஓைசயின்ைம,

எதுைகத்ெதாைட,

ேமாைனத்ெதாைட,

ெசால்முரண்,

ெபாருள்முரண், இையபுத்ெதாைட, உவைமயணி, இயல்பு நவிற்சி அணி, உயர்வு
நவிற்சி அணி, பிறிது ெமாழிதல் அணி, அங்கதம் இைவகைள ஒரு மாணவனுக்கு
திைரப்படப் பாடல்களால் புரிய ைவக்க இயலும். ஒரு ெசால்லின் முடிெவழுத்து ஒரு
ெசால்லின் ெதாடக்கமாக வருவது ‘அந்தாதி’ என்பைத திைரப்படப் பாடைல
எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம்.

வசந்தகால நதிகளிேல ைவரமணி நீரைலகள்
நீரைலகள் மீதினிேல ெநஞ்சிரண்டின் நிைனவைலகள்
நிைனவைலகள் ெதாடர்ந்து வந்தால் ேநரெமல்லாம் கனவைலகள்
கனவைலகள் வளர்வதற்குக் காமனவன் மலர்க்கைணகள்
என்ற பாடல் ேபாதுமானது. இயல்பாய் நடக்கும் ஒரு ெசயலில் கற்பைனையக்
கலந்து

ெசால்வதற்குப்

ெபயர்

“தற்குறிப்ேபற்ற

அணி”

என்பதாகும். ‘ேபாருழந்ெதடுத்த ஆெரயில் ெநடுங்ெகாடி வாரல் என்பன ேபால்
மறித்துக்

ைககாட்ட’

என்ற

சிலப்பதிகார

வரிகைள

ெபாதுவாக

ேமற்ேகாள்

காட்டுவார்கள். இைதேய
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முகிலினங்கள் அைலகிறேத
முகவரிகள் ெதாைலந்தனேவா
முகவரிகள் ெதாைலந்ததனால்
அழுதிடுேமா அது மைழேயா?
என்று உதாரணம் காட்டினால் கற்பூரமாய் பற்றிக் ெகாள்வார்கள்.

விைளயாட்டு முைறயில் கணிதப்பாடம்
தற்ேபாது கற்பிக்கப்படும் கணிதமுைறயில் கண்டிப்பாக மாற்றம் ேதைவ. கடன்
வாங்கிக்

கழித்தல்

என்றுதான்

இன்னும்

நாம்

ெசால்லிக்

ெகாடுக்கிேறாம்.

ெபரியவனானபின் வங்கிக் கடன் வாங்கி ேமற்கல்வி கற்பதா அல்லது வீட்டுக் கடன்
வாங்கி வீடு கட்டுவதா என்றுதான் அவன் சிந்தைனப்ேபாக்கு இருக்கும். கடன்
வாங்கிேய இந்தியாைவயும் கடன்கார ேதசமாக்கி விட்ேடாம்.
விைளயாட்டு முைறயில் கற்பிக்கும் கணிதம் பசுமரத்தாணியாய் மனதில்
பதிகிறது. சீன ‘அபாக்கஸ்’ முைற, ஜப்பானிய ‘குேமான்’ முைற இன்ைறய காலத்தில்
சிலாகித்துப் ேபசப்படுகிறது. பண்டு “மனக்கணக்கு” என்ற ஒன்ைற ைவத்துதான்
நம்மவர்கள் கணிதவியல் ேமைத ஆனார்கள். கணினிக்ேக சவால் விட்ட ஶ்ரீனிவாச
ராமனுஜமும், சகுந்தலா ேதவியும் இந்தியர்கள்தான். சூன்யம் மட்டுமின்றி விகிதமுறா
எண், அளவியல், ேகாணவியல், ேதறப்ெபறாத சமன்பாடுகள், அட்சர கணிதம் இைவ
யாவும் கண்டுபிடித்த ஆர்யபட்டாவும் ஒரு இந்தியர்தான்.

மாறுபட்ட முைறயில் கல்விப்பாடம்
பாடல், நடனம், நடிப்பு மூலம் பாடம் கற்பிப்பதும் ஒரு விைளயாட்டு
முைறேய. தமிழ்நாடு ஆசிரிைய ஒருவர் நடனம், அரவைணப்பு, ைகத்தட்டல் ேபான்ற
விைளயாட்டு முைறகைளக் ைகயாண்டு மாணவச் ெசல்வங்கைள வகுப்பைறக்கு
வரேவற்ற

காெணாளிெயான்று

அண்ைமயில்

மக்களிைடைய

ேபரைலைய

ஏற்படுத்தியது. மதுைர மாவட்டத்தில் கைத மூலம் பாடம் நடத்தி திறைமைய
கல்வியியல் மாநாட்டு ஆய்வுக்ேகாைவ 2020 ெதாகுதி – I

228

ெவளிச்சத்திற்கு ெகாண்டுவந்த ஆசிரியர் ஒருவைர ஊடகங்கள் ெவகுவாக ெமச்சின.
புதுக்ேகாட்ைடையச் ேசர்ந்த அரசு பள்ளி ஆசிரிைய ஒருவர் நடன அைசவுகள் மூலம்
தமிழ் எழுத்துக்கைள படிப்பிக்கும் காெணாளி மிகுந்த வரேவற்ைப ெபற்றுத் தந்தது.
ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கும் ஆசான்கள் ஏராளமாேனார் இருக்கிறார்கள்.
“மாற்றம் என்பது மானுட தத்துவம்” என்றார் கவியரசர் கண்ணதாசன். ஒவ்ெவாரு
குழந்ைதக்குள்ளும் ஒவ்ெவாரு திறைம ஒளிந்திருக்கிறது. இைவ சரியான முைறயில்
ெவளிக்ெகாணர்ந்து, திறன்சார் கல்வி கற்பித்தால் நாைளய சமுதாயம் நல்லெதாரு
மாற்றத்ைதக் காண முடியும். குழந்ைதகளுக்கு ஆர்வத்ைதயூட்டி விைளயாட்டு
முைறயில் கற்பித்து, கற்பைனத்திறைனக் கூட்டுவது காலத்தின் கட்டாயம்.
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விைளயாட்டு வழி கற்றல் கற்பித்தல் ெதாழில்நுட்பங்கள்
முைனவர் த. திேனஷ்.

தமிழ் உதவிப் ேபராசிரியர்
வி. இ.டி கைல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. திண்டல் ஈேராடு.
dhineshd@vetias.ac.in

ெதாழில்நுட்பங்கள் ேவகமாக வளர்ந்து வரும் இன்ைறய காலகட்டத்தில் கல்
வியானது ெபரும்பாேலாேனாருக்கு நுனிப்புல் ேமய்வதுேபால் ஆகிவிட்டது. அதி
ேவகமாக சுழன்று வரும் இந்த காலகட்டம் அைனவைரயும் மிகச்சுருக்கமாக வாழ
ைவத்துவிட்டது. இவ்வாறு ேவகமாக உருண்டுஓடிக்ெகாண்டிருக்கும் காலெவள்ளத்தி
ன் ேபாக்கிற்கு ஏற்ப இன்ைறய கல்வி முைறகளும் கட்டாயம் மாற ேவண்டிய சூழ
லில் உள்ளது.
அப்படிப்பட்ட கல்வி முைறயில் பல்ேவறு புதுைமகைளப் புகுத்தி கற்றல் வ
ழிமுைறகைளச் சிறப்பிக்க ேவண்டியது இன்ைறய ஒவ்ெவாரு கல்வியாளர்களின் /
ஆசிரியர்களின் ைகயில் தான் உள்ளது. காலம் அைனவருக்கும் ஒரு நிர்ணயத்ைதக்
ெகாடுக்கும் இந்த வைகயில் கல்வி சூழலுக்கும் காலம் பல்ேவறு புதுைமகைளத்
ெதான்றுெதாட்டு ெகாடுத்துக்ெகாண்டு தான் உள்ளது. ஒரு காலத்தில் கல்ெவட்டுகளி
லும் ஓைலச்சுவடிகளிலும் தவழ்ந்து வந்த நமது ெமாழி இன்று கணினி, இைணயத
ளம் என பன்முங்களில் மிளிர்ந்து நிற்கின்றது.
இவ்வாறு

2500

ஆண்டுகளாக

அந்தந்த

காலகட்டத்தில்

ெமாழிையக்

காக்க அதன் பாதுகாவலர்களாக விளங்கிய புலவர்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் தா
ன்

இதற்கு

காரணம்.

ஒவ்ெவாரு

ஆசிரியரும்

எளிைமயான

முைறயில் விைளயாட்டு வழி கல்விைய மாணவர்களுக்கு எடுத்து புரியைவப்பதன்
மூலம் கற்பித்தலில் புதிய இலக்ைக நாம் அைடயமுடியும்.

கற்பித்தலும் புதுைம எண்ணங்களும்.
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கல்வி என்பது ஒவ்ெவாருவரின் வாழ்க்ைகயில் கண்டிப்பாக மாற்றத்ைத ஏற்
படுத்தும் ஒரு கருவியாகும். இன்ைறய இைணயதள சூழலில் மாணவர்கள் ஆசிரிய
ரின்

துைணயின்றி

பாடக்

குறிப்புகைள

இைணயம்

வழியாகேசகரிக்கேவா அல்லது தரவிறக்கம் ெசய்யேவா முடியும். அப்படியிருக்க

ஆசிரியர்கள் வகுப்பைறயில் ெதாடர்ந்து ெவறும் பாடத்திட்டத்ைத மட்டும் கூ
விக் ெகாண்டிருப்பதுமாணவர்களுக்கு எவ்வித பயைனயும் விைளவிக்காது.
ஒவ்ெவாரு ஆசிரியரும் காலத்திற்கு ஏற்றாற்ப்ேபால் சுழலும் பம்பரங்களா
க மாற ேவண்டும்.
அப்ேபாதுதான் கற்றலில் இனிைம பயக்கும். ஆசிரியர் மாணவர் உறவுநிைல
என்பது நல்ல நிைலயில் அைமய இன்ைறய விைளயாட்டு வழி கற்றல் கற்பித்தல்
என்பது மிகுந்த
உதவிகரமாக இருக்கும். உதாரணமாக நம் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய விடுக
ைதகள், வட்டார வழக்கு ெசாற்கள், முதலானவற்ைறஆண்டராய்டு ெசயலிகள் வழி
ெதாழில்நுட்பத்ைதப் புகுத்தி எவ்வாெறல்லாம் மாணவர்களுக்கு
ெசன்று ேசர்க்கலாம் என்பதில் மிகுந்த கவனம் ெகாள்ள ேவண்டும்.
மாணவர்களுக்கு பாடம் சார்ந்த அறிைவ ேமம்படுத்துவதுடன் அவர்கைளப்
ெபாழுதுப்ேபாக்கின் வழி கற்பித்தலில் உட்ெசலுத்துவதின் மூலமும் நுண்ணறிைவ
வளர்க்க

இயலும்.

இத்தைகய

புதுைமயான

எண்ணங்களால் மட்டும்தான் ஆசிரியர் மாணவர் உறவு நிைலகைள ேமம்படுத்தும்

கற்பித்தலில் புதிய உத்திகள்
கல்வி மிக உன்னதமான நிைலைய அைடய விைளயாட்டு வழி கல்வி உத்திகள்
நமக்கு மிகவும் துைணப்புரியும். இன்று அைனவரும் அைலேபசிகைளப் பயன்படு
த்த ெதாடங்கிவிட்ேடாம். மடிக்கணினிையப் பயன்படுத்த ெதாடங்கிவிட்ேடாம். ேம
ற்கண்ட கற்பித்தல்சாதனங்கள் இரண்டும் தற்கால உலகில் கல்விக்கு கிைடத்த இரு
கண்களாகும். விைளயாட்டு என்பது அைனவருக்கும் விருப்பமான ஒன்று .
ெபாழுைதப்ேபாக்குவது
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இப்படிப்பட்ட ெபாழுதுேபாக்கின் மூலம் நமது மூைளக்கு ஏற்ற விைளயாட்டு மு
ைறகைளப் பாடத்திட்டத்தில் உட்புகுத்தி மாணவர்களுக்கு விளங்க ைவப்பதன் மூலம்
அவர்களுக்கு கல்வியின் மீது ஆர்வத்ைத ஏற்படுத்த முடியும்.
இன்று ஸ்மார்ட் வகுப்பு என்று ெசால்லக்கூடிய வகுப்புகள் தான் ெபரும்பாலா
ன கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளில் நைடமுைறயில் உள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட் வகுப்பின்
மூலம்

கற்றல் கற்பித்தல் ெசயலிகைளத் தரவிறக்கம் ெசய்து மாணவர்களுக்கு புதிய வ

டிவில் வகுப்பு எடுக்க முடியும் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ள முடிகின்றது.

விைளயாட்டு வழி கற்பித்தல் கருவிகள்
எந்த ஒரு ெசயைலயும் விைளயாட்டு வழி நாம் ெசய்து பார்க்கும்ேபாது அைவ ந
மக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிையயும் ஆர்வத்ைதயும் ஏற்படுத்தும் என்பது நிதர்சனமான உண்
ைம. வகுப்பைறயில் மாணவர்கள் எப்ேபாது விைளயாட்டு வகுப்பு வரும் என்று
ஆவலாக காத்திருப்பர். விைளயாட்டு என்பது உடலுக்கும் மனதிற்கும் புத்துணர்ச்சி
தரக்கூடியது அப்படிப்பட்ட புத்துணர்ச்சிைய கல்வி என்ற கருவி மூலம் ெநறிப்படு
த்துவதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு எளிைமயாக நாம் கூறேவண்டிய ெசய்திகைள எளி
ைமயாக தர முடியும்.
கஹூட் என்ற ஒரு ெசயலி வழிேய நாம் மிகப்ெபரிய ஒரு வினாடி வினாப்
ேபாட்டிைய நடத்தமுடியும். வகுப்பில் மாணவர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்ைதத் தரக்
கூடிய முைறயில் இந்த ெசயலி வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது 1. வகுப்பைற மாணவர்கள்
அைனவைரயும் இதில் ஒன்றிைனத்து குைறந்த ேநரத்தில் மாணவர்களின் கவனத்தீைய
பற்றைவக்க முடியும், இதானால் கற்றலில் புதியமுைறகைளயும் ைகயாள முடியும்.

இது மட்டுமல்லாது கூகுள் பார்ம் மூலேமா PPT கருவி மூலமாகேவா நாம் கரு
த்துப் படங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு கல்விைய எளிதாக கற்பிக்க முடியு
ம். எவ்வளவு கடினமான வகுப்பாக இருந்தாலும் நாம் PPT முைறயில் பட
ங்கள் காெணாளிகள் முதலானவற்ைறப் பயன்படுத்தி பாடத்திட்டம் அல்
லாத பிறக்கருத்துப்படங்கைளயும் காெணாளிகைளயும்
அதற்கான தகவல்கைள உட்புகுத்தி மாணவர்களுக்கு தரும்ேபாது அவர்க
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ளின் கற்றலில் விைரவும் புதுைமயும் ஏற்படுவைத ஒரு ஆசிரியராக நம்மா
ல் உணர்ந்து ெகாள்ள முடியும்.
ேதர்வில் புதுைம.
முன்ெபல்லாம் மாணவர்கள் ேதர்வு என்றாேல படபடப்பாக காணப்படுவர்.
ேதர்வு பயேம அவர்களின் ெவற்றிக்கு ெபரும் தைடயாய் இருக்கும். நிைறய மாண
வர்களுக்கு எழுதுவதற்கான ேநரம் ேபாதேவேபாதாது. அத்தைகய ேநரத்திைன இ
ன்று கூகுள் பாரம் சரி ெசய்கின்றது. கூகுள் பாரத்ைத ெகாண்டு நாம் எளிைமயாக
மாணவர்களுக்கு

கட்டுைரப்

ேபாட்டிகள்,

வினாடி-

வினா ேபாட்டிகள், ஓவியப் ேபாட்டிகள், ேபச்சுப் ேபாட்டிகள் முதலானவற்ைற ஒரு
ங்ேக நடத்த வாய்ப்பாக அைமயும்.
இதில் ெபாருத்தப்படும் தானியங்கி சான்றிதழ ஒரு 1300 ேபருக்கு தானியங்கி
சான்றிதழ் வழங்குகிறது. முன்ெபல்லாம் நாம் ைகப்பட எழுதி எழுதி அனுப்பேவண்
டும், இப்ேபாது அந்த முைற இல்ைல காலம், ேநரம் இைவ இரண்டும்
சுருங்கிவிட்டது.10 ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு பத்து நாட்களுக்குள் சான்றிதழ்
வழங்குவதற்கான ெதாழில்நுட்ப வசதிகள் எல்லாம் இன்று வந்துவிட்டன. அதைன
நாம் பயன்படுத்தும் ேபாது நமக்கு நிைறய கால ெசலவானது குைறகின்றது. இன்ைறய
கற்றல் சூழலில் விைளயாட்டு வழிைய மாணவர்களுக்கு உட்புகுத்தி கற்பித்தல்

ேமற்

ெகாள்வதன் மூலம் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மிக நல்ல ஒரு உறவு முைற
அைமய வாய்ப்புள்ளது.
நாம் ேமைடயில் அரங்ேகற்றிய ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும் இன்று வீட்டில் இ
ருந்தவாேற இைணயதள கருவிகளின் உதவியுடன் அரங்ேகற்றம் ெசய்ய முடியும். இ
ந்த ேநாய்த்ெதாற்று காலங்களில் நம்ைம நான்கு மாதங்களாக ெகாடிய ைவரஸ் ஆனது
முடக்கி ைவத்துள்ளது. இருந்தாலும் பல்ேவறு கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி கற்றலில்
ெதாழில்நுட்ப துைணகருவிகள் மூலம் ெதாடர்ந்து பாடங்கைள நடத்திக் ெகாண்டு
தான் இருக்கின்றது. இவற்றிக்கு கூகுல் மீட் 2. சூம் ெசயலி3. புளூ ஜீன்ஸ்4. டீம்
லிங்க்5.

ேகா. டூ. மீட்6 என ஏராளமான இைணயவழிச் ெசயலிகள் இதற்க்கு
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துைணபுரிகின்றன. பிற்காலத்தில் அரசுப் பள்ளிகளிலும் இத்தைகய கற்றலின் புதிய
முைறகைளக் ெகாண்டு வந்தால் மாணவர்களுக்கு அைவ நலன் பயக்கும்.

முடிவுைர
ஆக இன்ைறய சூழல் என்பது அைனத்திற்க்கும் சாத்தியமான உகந்த ஒரு
சூழாலக

அைமந்த்தால்

மட்டுேம

இத்தைகய

புதுைமக்

கல்விக்கு

சாத்திய

ஆயிற்று. ஒவ்ெவாரு ஆசிரியரும் ேமற்கண்ட புதுைம முைறகைள நன்கு பயன்படுத்தி
தங்களது மாணவர்களுக்கு ேபாதிப்பதன் மூலம் வளமான மாணவசமூதாயத்ைத
கண்டிபாக வழங்கமுடியும் என்பைத அறிந்து ெகாள்ள முடிகின்றது.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://kahoot.com/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/signin
https://www.bluejeans.com/
https://www.teamlink.co/
https://www.gotomeeting.com/en-in/meeting/join-meeting
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