இணையத்தில் தமிழ் பாடத்திட்டத்தின் வெற்றி
சுகந்தி நாடார்
Harrisburg University and SRM University
இன்று தமிழ் பாடத்திட்டங்கள் இணையத்தில் வெற்றி வபற்றுள்ளதா இல்ணையா
என்று ககட்டால் இல்ணை என்று அழுத்தமாகக கூறமுடியும்.ஏன் என்றால் இணையம்
என்ற ஒரு சாதனத்ணதத் தமிழ் வமாழி இன்னும் சாியாகப் பயன் படுத்திக் வகாள்ளெில்ணை
என்று தான் வசால்ை கெண்டும். தமிழ் பாடத்திட்டங்கணள இணையத்தில் எவ்ொறு
வெற்றி அணடயச் வசய்ெது என்று இந்தக் கட்டுணை ஆைாய்கிறது.
அடிப்பணடயான மழணைக் கல்ெி இணையத்தில் வெற்றிகைமாக அணமந்தால் தான் நாம்
மற்றப் பாடத்திட்டங்கணள வெற்றிகைமாக இணையத்ஹ்டிற்கு எடுத்துச் வசல்ை முடியும்.
அதனால்இந்த ஆைாய்ச்சிக்காகத் தற்கபாது இணையத்தின் ெழி கிணடக்கும் தமிழ்
இணையப் பல்கணைக்கழக மழணைக் கல்ெி பாடங்கணளயும், வதாடக்க நிணை தமிழ்
நாட்டு அைசு பாடநூல்களின் முதல் ெகுப்புப் பாடங்கணளயும் மாதிாிக்கு எடுத்து
அவமாிக்கத் கதசத்திலிருக்கும் The International ssociation for K-12 Online Learning
(iNACOL) என்ற நிறுெனத்தின் ெணைமுணறகணள அளவு ககாைாகக் வகாண்டு
பாடத்திட்டத்தில் ெகுக்கப்பட்ட குறிக்ககாள்கள் மாைெர்கணளச் வசன்று அணடந்ததா
என்று ஆய்ெதுடன் தமிழ் பாடத்திட்டங்கள் இணையத்தில் வெற்றி வபற என்ன வசய்ய
கெண்டும் எனத் தீர்ெிணனயும் இந்தக் கட்டுணை வகாடுக்க முயல்கிறது.
.
திரு இைாமசாமி நிணனவு பல்கணைக் கழகத்தின் அயைகத் தமிழாசிாியர் பட்டயப்
படிப்பில் மழணைக் கல்ெிக்கு அடிப்பணடயான குறிக்ககாள் குழந்ணதகளின் ககட்டல்
திறணனயும் அணடயாளப்படுத்தும் திறணனயும் ெளர்த்தல் என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது.இந்தக் குறிக்ககாணளத் தமிழ் இணையப் பல்கணைக்கழக மழணைக்
கல்ெி பாடங்களும் வதாடக்க நிணை தமிழ் நாட்டு அைசு பாடநூல்களின் முதல் ெகுப்புப்
பாடங்களும் அணடந்தனொ என்று ஆைாயப்படும். மாைெர்களின் வசயல் திறணனக்
கைினி மூைம் ெளர்க்கும் ெழிகள் பாடத்திட்டத்தில் உள்ளதா என்றும் பார்க்கப் படும்
ஒரு பாடத்திட்டத்தின் குறிக்ககாள் மிகத் துல்லியமாக இருந்தால் மட்டுகம அந்தப்
பாடத்திட்டம் சாியான முணறயில் மாைெர்கணளச் வசன்று அணடயும். புத்தகத்ணதப்
படித்து ஆசிாியர் கூறியணத அப்படிகய மனப்பாடம் வசய்து அெர் வகாடுக்கும் கதர்ெில்
அதிகம் மதிப்வபண் வபறுெதில் ஒரு மாைொின் உைணமயான வெற்றிணய அளெிட
முடியாது என்பணதத் தமிழ் வமாழி கற்பிப்பெர்களும் கற்பெர்களும் உைர்ந்கத
உள்ளனர். ெகுப்பணறயில் படிக்கும் வமாழிக் கல்ெி ெகுப்பணறக்கு வெளிகய ஒரு
மாைெர்க்கு வெற்றி கதடித் தருெதாக இருந்தால் மட்டுகம வகாடுக்கப்படும் வமாழிக்
கல்ெி மதிக்கப்படும் என்பது அணனெரும் அறிந்தகத. எனகெ மாைெர்களின்
கதணெணயச் சுட்டிக்காட்டி. மாைெர்களுக்கு எந்த மாதிாியான அடிப்பணட அறிவு

கதணெ என்ற ெிளக்கமும் மாைெர்கள் குறிக்ககாணள அணடயப் படிப்படியான
ெழிகணளயும் அெர்கள் கதர்ச்சிணய நிஜ ொழ்க்ணகயில் அடுத்தொின் உதெி இன்றி
எப்படிச் வசயல் படுத்துகின்றனர் என்ற முற்றாய்ணெயும் வகாண்டகத ஒரு இணையப்
பாடத்திட்டத்தின் சிறந்த குறிக்ககாள் ஆக இருக்க கெண்டும்..

வதாடக்க நிணை பாடத்திட்டம் என்று ெரும் கபாது ஆசிாியாின் துணை இல்ைாமல்
குழந்ணதகளால் கற்க முடியாது என்றாலும் இணைய ெழிப்பாடம் என்று ெரும் கபாது
மாைெர்கள் தன்னுாிணமயாகச் வசயல்பட கெண்டும் என்பணத மனதில் வகாண்கட
பாடத்திட்டங்கள் எழுதப்பட கெண்டும் அவமாிக்காெில் இருக்கும் The International
ssociation for K-12 Online Learning என்ற நிறுெனம் ஒரு பாடத்திட்டம் எப்படி இருக்க
கெண்டும் என்று ெணையணற வசய்து உள்ளது.
நிறுெனத்தின் கருத்து படி இணையக் கல்ெியின் கநாக்கம் ஒரு தனிப்பட்ட
மாைெனின் திறணமணய வெளிப்படுத்து ெளர்க்கும் ெண்ைம். மின்னியல் ெளங்கள்
பயன் படுத்த பட கெண்டும் என்பது தான். கமலும் இணையம் மூைம் கல்ெி கற்பிப்பதன்
மூைம் ெகுப்பணறக்குள்ளும் மின்னியல் ெளங்கணளக் வகாண்டு ெை முடியும் என்பது தான்.
மின்னியல் ெளங்கணளச் சாியாகப் பயன் படுத்தி மாைெர்கள் தாங்கள் கற்றெற்ணற
எவ்ொறு ெகுப்பணறக்கு வெளிகய பயன் படுத்துகிறார்கள் என்பதில் தான் ஒரு பாடத்
திட்டத்தின் வெற்றி அணமந்து இருக்கிறது. ெகுப்பணறயில் கற்பிக்கப்படும் படும் தமிழ்
வமாழிப் பாடங்கள் ஒருெர் தமிணழத் தங்கள் அன்றாட ொழ்க்ணகயில்
பயன்படுத்தப்படும் ெணகயில் இன்று ெணை அணமயெில்ணை என்பது ெருந்தத் தக்கது.
இந்த நிணை மாற கெண்டும் என்றால் ஒரு பாடத்திட்டத்ணத எப்படி அணமக்க கெண்டும்
என்பணத ஒரு புதுக் கண்கைாட்டத்தில் பார்க்க கெண்டும்.

கற்பித்தலும் மாைெர்கள் பற்றிய
ஆய்வு
பாடத்திட்டத்ணதப் பற்றியும்

மறுசீைாய்வு கருத்து

மாைெணைப் பற்றியும் ஆய்வு
1

பாடத் திட்டம் எல்ைா ெணகயான
மாைெர்களின் கதணெணயயும்
ஆைாய்ந்து அணமக்கப் பட்டுள்ளது.

மாைெர்கள் தங்கள்
கதர்ச்சிணய
உைர்த்தும் ெணகயில்
பை ெித்தியாசமான
முணறயில்
கைிப்பீடுகள்
அணமக்கப்பட்டுள்ளது.

மதிப்பீடு

2

பாடங்கள் ஒவ்வொன்றும்
தனித்தனியாக அறிவுபூர்ெமாகப்
பிாிக்கப் பட்டு அைகுகளின்
குறிக்ககாள்கள் பைெணகயான
பயிற்சிகள், ெளங்கள் கைிப்பீடுகள்
வகாடுக்கப் பட்டுள்ளது.

3

குழந்ணதகள் தங்கள் வசயல்திறணன
ெளர்க்கும் ெணகயில் பயிற்சிகள் பை
உள்ளன.

ஒவ்வொரு அைகின்
வதாடக்கத்திலும்
மாைெர்கள் எணத
எப்படிக் கற்றுக்
வகாள்ொர்கள்
அெர்களின்
கதர்ச்சிக்கான திறணம
எவ்ொறு மதிப்பீடு
வசய்யப்படும் என்று
வதளிொகக்
குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளது.
மாைெர்ககள
குழுக்களாகப் பிாிந்து
தங்கள் திறணமணய
மதிப்பீடுகணளச்
வசய்ய உதவும்
பயிற்சிகளும்,
ெிணளயாட்டுகளும்
காவைாளிகணளக்
கண்டு உணையாட
ணெப்பதும், பாடச்
சாைத்ணத ெணை
படமாக
மாைெர்களால்
ெணைய
முடியும்.(concept

4

மாைெர்களின் கதணெணய அறிந்து
பல்கெறு ெழிகளிலும் ெித்தியாச
முணறகணள ஆசிாியர்கள் பாடம்
நடத்துகின்றனர்.

5

மாைெர்கள் கமம்பட்ட ெழியில்
சிந்திக்கும் ெழியில் காைைக்
காாியங்கணள ஆைாய்ந்து வசயல்
படுத்தும் கற்பிக்கும் பயிற்சிகள்
உள்ளன.

mapping)
பாடம் புாியதா
மாைெர்களுக்குப்
பாடத்ணதப் புாிய
ணெக்கும் ெணகயில்
ெணகெணகயான
பயிற்சிகள்
ஆசிாியர்களால்
வகாடுக்கப்
படுகின்றன.
வகாடுக்கப்படும்
பாடங்களும் வீட்டுப்
பாடங்களும்
பயிற்சிகளும்
மாைெர்களின்
சிந்திக்கும் திறணன

கமம்படுத்துெதாக
அணமந்துள்ளதா
என்று பார்க்க
7

குழந்ணதகளுக்கு ஏற்ற ெணகயில்
பாடப் பயிற்சிகணள கமம்படுத்தும்
ெணகயில் பயிற்சிகள்
அணமக்கப்பட்டு இருக்க கெண்டும்

கெண்டும்.
மாைெர்ககள
படித்துப் புாிந்து
வகாள்ளும் ெணகயில்
பாடங்கள் எழுதப்
பட்டிருக்க கெண்டும்.

8

மாைெர்களும் ஆசிாியரும்
ஒருெருக்கு ஒருெர் கருத்து
பாிமாறிக்வகாள்ள ெசதி உள்ளது.
மாைெர்களின் முன்கனற்றம் பற்றிய
கருத்து அவ்ெப்கபாது
மாைெர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ளப்

9

பட கெண்டும்.
பாடங்கள் வதாடங்கின முதல்
ொைங்களிகைகய மாைெர்களும்
ஆசிாியர்களும் கருத்துகணளப்
பாிமாறி மாைெர்களின்
கதணெகணள ஆசிாியர் புாிந்து
வகாள்ளும் ெசதி இருத்தல்

10 பாடங்களுக்கு கதணெயான பை
ெளங்கள் மாைெர்களுக்கு
வகாடுக்கப் பட்டு இருக்க கெண்டும்.

கற்பிக்கும் வசயல்
ெணககள் ஆசிாியர்
மாைெர் கருத்து
பாிமாற்றம் வசய்யும்
ெணகயில்
அணமந்து இருக்க
கெண்டும்.
பாடத் வதாடக்கத்தின்
கபாகத ஒவ்வொரு
மாைெருடனும்
ஆசிாியர்
கருத்துகணளப்
பாிமாறி மாைெர்கள்
பயிற்சிகணள
ஆர்ெத்துடன் வசய்ய
ெழி ெகுக்கப்பட்டு
இருக்கிறது.
பைெணகயான குழு
ெணக கருத்து
பாிமாற்றங்கள்
நணடவபற ெணக

இருக்க கெண்டும்.
இந்தப் பட்டியணை ஒட்டி நாம் தமிழ் மழணைப் பாடத்திட்டங்கணளப் பார்க்கும்
கபாது இணெ இன்னும் இணையதளத்திற்குத் தயாைாகெில்ணை ஆனாலும் தற்கபாது
ெழக்கத்தில் இருந்து ெரும் பாடத் திட்டங்கணள உடகன மாற்றவும் முடியாது. இதனால்
முதலீடும் மனித உணழப்பும் வீைாகும்.இணதத் தமிழ் ஆசிாியர்களும் பை மின்னியல்
ெளங்கணள மாைெர்களுக்குத் தங்கள் பாடத்திட்டத்தில் கசர்க்க கெண்டும். தமிழ்
ஆசிாியர்கள் இதற்கு நழுெல் காட்சி ெில்ணைகணளப் பயன் படுத்தைாம். ஏற்கனகெ பை
ஆசிாியர்களுக்கு இணெ பழக்கமாதைால் இணதக் வகாண்டு பாடம் நடத்துெதும்
மாைெர்கணளச் சுயட்ணசயாக தங்கள் வசயல் திறணன ெளர்த்து வகாள்ளவும்
தங்கணளத் தாங்ககள சுயப் பாிகசாதணன வசய்து வகாள்ளவும் இந்த வமன் வபாருட்கள்

உதவுகின்றன. இப்கபாது கிணடக்கும் காட்சி ெில்ணை வமன்வபாருட்களில்
ணமக்கைாசாஃப்ட் நிறுெனத்தின் power point வமன்வபாருள் ஆசிாியர்களுக்கு ஏற்ற படி
எல்ைா ெசதிகணளயும் வகாண்டுள்ளது காவைாளி , ஒலிக் ககாப்புகள் இணைக்கும்
ெசதி தெிை, Actions, Action button animations and triggers ஆகியணெ வகாண்டு
சிறுசிறு ெிணளயாட்டுகணள அணமக்கைாம். இந்த வமன்வபாருள் மூைம் தயாாிக்கப் படும்
காட்சிெில்ணைகணை காவைாளியாக மாற்றைாம். எல்ைா இயங்குதளங்களிலும்
ணகயடக்கக் கைினிகளிலும் இெற்ணற எளிதாக இணையம் மூைம்.இதனால் தற்கபாது
இருக்கும் பாடத்திட்டங்கணள ஆசிாியர்கள் எளிதில் இணையத்திற்கு எடுத்துச் வசல்ை
முடியும்.குழந்ணதகணளயும்காட்சி ெில்ணைகணளக் காவைாளிகணளத் தயாாிக்கச்
வசால்ைைாம்.
தற்கபாது இருக்கும் பாடதிட்டஙணக இணையம் ெழி கற்றுத்தைச் வசய்யப்படும்
இந்த எளிய முயற்சிகள் ெிணைெிகைகய இணையத்ணதக் கல்ெிக்கு முக்கியத்துெம்
வகாடுக்கும் பாடத்திட்டங்கணள அணமக்க ெழி ெகுக்கும்.

