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ஆய்வுச் சுருக்கம்
தொழில்நுட்பம்
மனிதர்களின்
அன்றாட
வாழ்க்கையில்
குறிப்பிடத்தக்க
பங்கைக்
கொண்டுள்ளது. காரணம் இது பெரியவர்களுக்கும் சிறியவர்களுக்கும் பல வகையில்
நன்மைகளை வழங்கியுள்ளது. தொழில்நுட்பப் பயன்பாட்டின் மூலம் மாணவர்களுக்கு
எளிதான முறையில் கற்றல் கற்பித்தலை ஒருவரால் நடத்த இயலும். அதன் அடிப்படையில்,
தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளுள் ஒன்றான கேன்வா
(canva) பயன்பாட்டிலுள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் (comic strip) மூலம் புத்தாக்கம் ஒன்று
செய்யப்பட்டுள்ளது. கேன்வா பயன்பாடு என்பது கிராஃபிக் வடிவமைப்புகளை (graphic designs)
உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தளமாகும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ் மொழி
இலக்கணம் என்னவென்றால் குற்றியலுகரம் ஆகும். இடைநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள்
குற்றியலுகரத்தைக் கற்பதில் சிரமப்படுவதால், அவர்களுக்குப் புரியும்படி எளிமையான
முறையில் கேலிச்சித்திரம் ஒன்று குற்றியலுகரத்தைப் பற்றி கற்றுக் கொடுப்பது போல
செய்யப்பட்டுள்ளது. புது வகையில் மாணவர்களுக்கு இலக்கணங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதன்
மூலம் மாணவர்களே சுயமாகவும் ஆர்மாகவும் படிப்பர் என்று நம்பப்பட்டுள்ளது. ஆக,
கேன்வா பயன்பாட்டிலுள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் மூலம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட குற்றியலுகரம்
அனைத்து மாணவர்களுக்கும் படிப்பதற்கு சுலபமாக இருக்கும் என்பது நம்பிக்கையாகும்.
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Abstract
Technology plays a significant role in the daily lives of human beings because it is providing benefits
to adults and children in many ways. Through the use of technology, one can easily carry out the
teaching and learning process to students. Based on this, one of the technology applications ‘Canva’
has been innovated for Tamil Language grammar teaching by the comic strip in that application. The
Canva application is a platform for creating graphic designs. The selected Tamil language grammar is
kutriyalugaram. Middle school students have difficulty learning kutriyalugaram. So, a caricature is
made to teach them about kutriyalugaram in a way that is easy for them to understand. It is believed
that by teaching grammar to the students in a new way, the students will learn on their own and
enthusiastically. So, it is hoped that the kutriyalugaram taught through the comic strip in the Canva
application will be easy to learn by all students.
திறவுச்சொற்கள் (Keywords): கேன்வா பயன்பாடு, காமிக் ஸ்டிரிப், குற்றியலுகரம் கற்பித்தல்,
Canva application, comic strip, teaching kutriyalugaram.
முன்னுரை
தொழில்நுட்பம் என்பது மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக்
கொண்டுள்ளது எனலாம். தொழில்நுட்பம் இல்லாத வாழ்வு நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு
சுலபமாக இருந்திருந்தாலும் இக்கால தலைமுறையினருக்குக் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத
ஒன்றாகும். இத்தொழில்நுட்பக் காலத்தில், ஒவ்வொரு நாளிலும் அல்லது மாதத்திலும் புதிய
மென்பொருள்களும் கேஜெட்களும் (gadget) சந்தைக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. மேலும்,
தொழில்நுட்பத்தினால் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் எளிதாக்கப்படுகிறது.
அதுமட்டுமல்லாமல்
தொழில்நுட்பத்தின்
வளர்ச்சி
கல்வித்துறைக்கு
அதிகளவில்
பங்களிப்பதிலும் தவறுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாகப் பார்த்தோமானால், இக்காலக் கட்டத்தில்
அதிகமான தொழிநுட்பப் பயன்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்குப் பல வகையில்
நன்மைகளை வழங்கி வருகிறது. இதுபோன்ற பயன்பாடுகள் மாணவர்களுக்குப் பாடம்
கற்பிப்பதற்கும், அறிவை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது. இதனால், ஆசிரியர்கள்
பள்ளிக்கூடங்களில் பாடம் போதிக்க இயலாவிட்டாலும், அன்றைய பாடத்தைத் தொழில்நுட்பப்
பயன்பாடுகளின் மூலம் எளிதான முறையில் கற்பிக்க இயலும்.
தமிழ்மொழி என்று குறிப்பாகப் பார்க்கும்பொழுது தமிழில் இலக்கியமும் இலக்கணமும்
உள்ளது. இவற்றையும் இந்தத் தொழிநுட்பப் பயன்பாட்டின் மூலம் மாணவர்களுக்கு எளிதாகப்
புரியும்படி கற்பிக்க இயலும். ஆக, தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பப்
பயன்பாடுகளுள் ஒன்றான கேன்வா (canva) பயன்பாட்டிலுள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் (comic) மூலம்
புத்தாக்கம் ஒன்றை செய்துள்ளேன்.
கேன்வா பயன்பாடு (Canva application)
கேன்வா பயன்பாடு என்பது கிராஃபிக் வடிவமைப்புகளை (graphic designs) உருவாக்குவதற்காக
உருவாக்கப்பட்ட தளமாகும். இது பல விளக்கக்காட்சிகள் (presentations), சுவரொட்டிகள்
(posters), ஆவணங்கள் (documents) மற்றும் இன்னும் பலவற்றை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.
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இந்தக் கேன்வா பயன்பாடு உலகமெங்கிலும் உள்ள மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம்
ஒரு வடிவமைப்பு நிபுணராக (graphic designer) இல்லாவிட்டாலும் நம்மால் சிறந்த
வடிவமைப்புகளை எளிமையாகச் செய்ய இயலும். இதனைப் பயன்படுத்த நல்ல இணைய
இணைப்பு வேண்டும். அதுமட்டுமல்லாமல், இந்தப் பயன்பாட்டுத் தளத்தைக் கணினி,
தொலைபேசி, டேப்லெட் (tablet) போன்ற எந்தவொரு சாதனத்திலும் இலவசமாகப் பயன்படுத்த
இயலும் ஆனால் கூடுதல் செயல்பாடுகள் வேண்டுமென்று நினைப்பவர்கள் கட்டணம்
செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், சில தயாரிப்புகளை அச்சிட்டு பெறுவதற்கும் கட்டணம்
செலுத்த வேண்டியிருக்கும். பிறகு, இந்தக் கேன்வா பயன்பாட்டில் இலவசமாக வடிவமைத்த
எல்லாவற்றையும் நாம் இறுதியில் பதிவிறக்கம் (download) செய்து வைத்துக்கொள்ளலாம்.
கீழ்க்காணும் புகைப்படம் கணினியின் வழிப் பயன்படுத்தப்படும் கேன்வா பயன்பாடாகும்.

கேன்வா பயன்பாட்டின் அம்சங்கள் (Canva applications features)
கேன்வா பயன்பாட்டில் நாம் நினைத்துப் பார்க்க முடியாத பல அம்சங்கள் உள்ளன. முதலாவது,
உரை அனிமேஷன் (text animations) ஆகும். நாம் உருவாக்கும் வடிவமைப்பில் சொற்களைத்
தட்டச்சு செய்யலாம். இதற்கு, டைனமிக் உரை அனிமேஷன்களைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய
வடிவமைப்புகளில் உள்ள சொற்களுக்கு அற்புதமான இயக்கங்களைப் பயன்படுத்தி
அழகுப்படுத்துவதால் இவை நம்முடைய திரையில் பாப் (pop), ஸ்லைடு (slide) ஆக
செயல்படுவதைக் காணலாம்.
பிறகு, அணிகள் (teams) அதாவது ஒன்றாக சிறப்பாக வடிவமைக்க இயலுவதும் இதனுடைய
அம்சம் ஆகும். விளக்கக்காட்சிகள் முதல் பலவற்றுக்கு நம்மால் ஒரே நேரத்தில்
வேறொருவருடன் இணைந்து வேறு வேறு சாதனத்திலிருந்து வடிவமைக்க இயலும். நாம்
உருவாக்கும் வடிவமைப்புடைய இணைப்பை (link) மற்றொருவருக்கோ அல்லது குழுவுக்கோ
பகிர்வதன் மூலம் அவர்களும் நம்முடன் இணைந்து செயல்பட முடியும்.
இதன் பின், இமேஜ் க்ராப்பர் (image cropper) அம்சம் மூலம் நம்மால் நம்முடைய படங்களை
டிரிம் செய்ய இயலும். இந்த பயன்பாட்டில் உள்ள பயிர் கருவியின் (cropping tool) மூலம்
நம்முடைய புகைப்படங்களை எளிய வழியில் வெட்ட (crop) இயலும். அதுமட்டுமல்லாமல்,
நம்முடைய புகைப்படங்களை அற்புதமாக்க புகைப்பட விளைவுகளையும் (photo effects)
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சேர்க்கலாம். இதிலுள்ள ஏராளமான புகைப்பட வடிப்பான்களைக் (photo filters) கொண்டு
நம்முடைய புகைப்படங்களை அழகுப்படுத்த முடியும்.
பிறகு, இந்தப் பயன்பாட்டில் வடிவமைப்பு மற்றும் புகைப்பட கட்டங்களும் (design and photo grids)
உள்ளன. தளவமைப்பு (layout) பலகத்தைக் கிளிக் செய்து, இதில் உள்ள பல கட்ட
தளவமைப்புகளில் (grid layouts) நமக்குப் பிடித்த ஒன்றைத் தேர்வு செய்து, அதனை இழுத்து
(drag) நம்முடைய வடிவமைப்பில் போடலாம் (drop). இதன் மூலம், நாம் நம்முடைய பல
படங்களை இதில் இணைக்கலாம்.
அதுமட்டுமின்றி, நம்முடைய புகைப்படங்களுக்கு நமக்குப் பிடித்த பிரேம்களையும் (frames)
சேர்த்துக் கொள்ளலாம். அனைத்துப் புகைப்படங்களுக்கும் பொருத்தமான பிரேம் தேவை.
ஆக, இந்தக் கேன்வா பயன்பாட்டில் அனைவருக்குமே எண்ணிக்கையில்லாத பிரேம்கள்
வியக்கத்தக்க வடிவிலும் பாணியிலும் உள்ளன. இதனை நாம் தேர்வு செய்து நம்முடைய
புகைப்படங்களுடன் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.
இந்தக் கேன்வா பயன்பாட்டில் பல வடிவங்களை ஒரே தளத்தில் உருவாக்க முடியும். இதில்
விளக்கப்பட சுவரொட்டி (infographic poster), வால்பேப்பர் (wallpaper), புத்தக உறை (book cover),
மன வரைபடம் (mind map), இணையதளம் (website), சுவரொட்டி (poster), வீடியோ (video),
நாட்காட்டி (calendar), அறிக்கை (report), பணித்தாள் (worksheet), காமிக் துண்டு (comic strip),
தற்குறிப்பு (resume), வகுப்பு அட்டவணை (class schedule), வணிக திட்டம் (business proposal),
விலைப்பட்டியல் (invoice), ஃப்ளையர் (flyer), புத்தகக்குறி (bookmark) போன்ற இன்னும்
பலவற்றை உருவாக்க இயலும்.
இதுபோல
இன்னும்
பல
அம்சங்கள்
இந்தக்
இவையனைத்தையும் பயன்படுத்தி பயன் பெறுங்கள்.

கேன்வா

பயன்பாட்டில்

உள்ளது.

கேன்வா பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் முறை
முதலில் இந்தப் பயன்பாட்டின் தளத்திற்குச் செல்ல https://www.canva.com/ என்ற இணைப்பை
கூகுளில் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும் அல்லது இந்தப் பயன்பாட்டை நவீன தொலைபேசியிலோ
டேப்லெட்டிலோ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பிறகு, அதனுள் நாம் பதிவு பெற்றுக்
கொள்ள ‘சைன் அப்’ (sign up) என்பதனைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

Inam:International E_Journal of Tamil Studies (IIETS)
Special Issue

February 2022, Vol.7 Issue:29

UAN.TN03D0061112

ISSN : 2455-0531

www.inamtamil.com

International Conference on Language Teaching and Learning in South East Asian countries

இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் ISSN : 2455-0531

பிப்ரவரி 2022 மலர்:7 இதழ்:29

108

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழிக் கற்றல்/கற்பித்தல் - பன்னாட்டு மாநாடு (சிறப்பு வெளியீடு)

அதன் பின், நாம் நம்முடைய கூகுள் மூலமாகவோ முகநூல் மூலமாகவோ பதிவு பெற்றுக்
கொள்ளலாம். இல்லையெனில் நாம் கேன்வா பயன்பாட்டிற்கென புதிய மின்னஞ்சல் ஒன்றைத்
திறந்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இனி, நாம் இந்த
கேன்வா
பயன்பாட்டில்
உள்ள
அம்சங்களையும்
இலவசமாகப்
பயன்படுத்தி
பல
வடிவமைப்புகளை
உருவாக்கிக் கொள்ளலாம்.
பிறகு, ‘தெம்ப்லெட்ஸ்’ (templates) என்பதனைத் தெர்வு
செய்யும்பொழுது அது நமக்கு சுவரொட்டி, வீடியோ
போன்ற
பல
தேர்வுகளைக்
கொடுக்கும்.
நாம்
அந்நேரத்தில் எதனை உருவாக்க வந்திருந்தோமோ,
அதனைத் தேர்வுசெய்து உருவாக்க ஆரம்பிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டிற்காக சுவரொட்டியைக் கிளிக் செய்தால் கீழ்க்காண்பது போலவே நமக்கு பல
வடிவமைப்புத் தேர்வுகள் கொடுக்கப்படும். நாம் நமக்கு பிடித்தவற்றைத் தெரிவு செய்து
கொள்ளலாம்.
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நமக்கு பிடித்த சுவரொட்டி வடிவமைப்பைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அதனை நமக்கு பிடித்த
மாதிரி மாற்றிக் கொள்ளலாம். இடது பக்கத்தில் காணப்படும் ‘தெம்ப்லெட்ஸ்’ (templates)
என்பவற்றை தெரிவு செய்தால், இதுபோல வேறு சுவரொட்டி வடிவமைப்புகளைக் காணலாம்.
பிறகு, ‘எலிமென்ட்ஸ்’ (elements) தெரிவு செய்வதன் வழி வடிவங்கள் (shapes), விளக்கப்படங்கள்
(charts), பிரேம்கள் (frames), கட்டங்கள் (grids), புகைப்படம் (images), வீடியோ (video), ஆடியோ
(audio) போன்றவையெல்லாம் இருக்கும். அதையும் நாம் தெரிவு செய்து நம்முடைய
சுவரொட்டியில் இணைத்துக் கொள்ளலாம். பிறகு, ‘அப்லோட்’ (upload) என்பதனைக் கிளிக்
செய்தால் நம்முடைய புகைப்படங்களையோ வீடியோக்களையோ ஆடியோக்களையோ
பதிவேற்றம் செய்து சுவரொட்டியில் இணைக்கலாம். ‘தெக்ஸ்ட்’ (text) என்பதனைத் தெரிவு
செய்தால் தலைப்பு (heading), துணை தலைப்பு (subheading), உடல் உரை (body text)
போன்றவைகளை இணைக்கலாம். வலது பக்கத்தில் இருக்கும் ‘ஷேர்’ (share) என்பதனைத்
தெரிவு செய்தால் நம்மால் இந்த வடிவமைப்பின் இணைப்பை மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்து
நம்முடன் இணைந்து உருவாக்கவும் அல்லது பார்க்கவும் வைக்கலாம். இறுதியாக, ‘ஷேர்’
பக்கத்திலிருக்கும் கீழ்நோக்கியிருக்கும் அம்பைக் கிளிக் செய்து இந்த வடிவமைப்பைப்
பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

கேன்வா பயன்பாட்டின் மூலம் இலக்கணம் கற்பித்தல்
பல வடிவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் கேன்வா பயன்பாட்டின் மூலம் நம்மால்
மாணவர்களுக்கு இலக்கணம் கற்பிக்க இயலும். இதன் மூலம், மாணவர்களும் ஆர்வமாக
படிப்பர். நான் இந்த கேன்வா பயன்பாட்டில் இருக்கும் ‘காமிக் ஸ்டிரிப்’ (comic strip) கொண்டு
குற்றியலுகரம்
கற்று
கொடுக்கவுள்ளேன்.
பொதுவாகவே,
பல
மாணவர்கள்
இடைநிலைப்பள்ளிகளில் குற்றியலுகரத்தைக் கற்க சிரமப்படுவதைப் பார்த்துள்ளேன். ஆக,
அவர்களுக்கு புரியும்படி எளிமையான முறையில் ஒரு கேலிச்சித்திரம், மாணவர்களுக்குக்
குற்றியலுகரம் கற்றுக் கொடுப்பது போல செய்துள்ளேன். ஆக, இந்தக் காமிக் ஸ்டிரிப் மூலம்
எப்படி குற்றியலுகரம் செய்தேன் என்பதனை இனி பார்க்கலாம்.
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கேன்வா பயன்பாட்டிலுள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் மூலம் குற்றியலுகரம் கற்பித்தல் செயல்முறை
முன்பு கூறியது போல பதிவு செய்த பிறகு, ‘தெம்ப்லெட்ஸ்’-இல் ‘காமிக் ஸ்டிரிப்’-ஐ தெரிவு செய்ய
வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட பல காமிக் ஸ்டிரிப்பில் மாணவர்களைக் கவரும் வகையிலிருந்த
கீழுள்ள கேலிச்சித்திரத்தைத் தெரிவு செய்திருந்தேன்.

ஒரு கேலிச்சித்திரத்தைக் கொண்டு மட்டும் இந்த இலக்கணத்தைக் கற்றுக் கொடுக்க
இருந்ததால் ஆரஞ்சு வர்ணத்தில் உள்ள கேலிச்சித்திரத்திற்கு முங்கி எனப் பெயரிட்டு
குற்றியலுகரம் கற்றுக்கொடுத்தேன். ஆதலால், மஞ்சள் மற்றும் நீல வர்ணத்தில் இருந்த
கேலிச்சித்திரங்களைக் கிளிக் செய்து அழித்துவிட்டேன்.

இந்த வடிவமைப்பின் வலது பக்கத்தில், இந்த ஆரஞ்சு வர்ண கேலிச்சித்திரத்தின் இன்னும் சில
படங்களும் இதற்கான முக பாவனைகளும் இருந்தன. இதனைக் கொண்டு தான் நான்
குற்றியலுகரம் கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கினேன். ஆக, தலைப்புக்கு முதலில் “குற்றியலுகரம்”
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எனத் தமிழில் தட்டச்சு செய்தேன். பிறகு, முதலாம் கட்டத்தில் நான்காம் கட்டத்தில் இருந்த
கேலிச்சித்திரத்தை நகலெடுத்து வைத்து அதனைக் கிளிக் செய்து சிறியதாக ஆக்கினேன்
காரணம் உரையாடல் எழுதுவதற்கு இடம் வேண்டுமென்பதாலே.

பிறகு, அந்தக் கட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரைப் பெட்டியில் (text box) அந்தக்
கேலிச்சித்திரத்தைப் பெயருடன் அறிமுகப்படுத்தி இரண்டாம் கட்டத்தில் குற்றியலுகரம் பற்றி
கற்றுக் கொடுக்கபோகிறேன் என அந்தக் கேலிச்சித்திரம் பேசுவது போலச் செய்திருந்தேன்.

இது போலவே தான், அனைத்துக் கட்டத்திலும் அந்தக் கேலிச்சித்திரத்தை நகலெடுத்து
வைத்து
உரைப்
பெட்டியில்
மாணவர்களுக்குப்
புரியும்படி
குற்றியலுகரம்
கற்றுக்
கொடுத்திருந்தேன். நான் காமிக் ஸ்டிரிப்பில் குற்றியலுகரம் கற்றுக் கொடுக்க இதுபோலவே
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நான்கு பக்கங்களைப் பயன்படுத்தியிருந்தேன். குற்றியலுகரம் பற்றி அனைத்தையும் இந்த காமிக்
ஸ்டிரிப்பில் கற்றுக் கொடுத்த பிறகு இதனை பி.டி.எப் (PDF) வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து
கொண்டேன்.
காமிக் ஸ்டிரிப்பில் குற்றியலுகரம் கற்று கொடுத்ததில் எதிர்நோக்கிய சிக்கல்கள்
இந்தக் கேன்வா பயன்பாட்டில் உள்ள காமிக் ஸ்டிரிப்பில் எளிமையான முறையில்
குற்றியலுகரத்தைக்
கற்றுக்
கொடுக்க
முடிந்திருந்தாலும்
சில
சிக்கல்களை
எதிர்நோக்கியிருந்தேன். அது என்னவென்றால் நான் தேர்ந்தெடுத்த காமிக் ஸ்டிரிப்பில்
கொடுக்கப்பட்ட கேலிச்சித்திரங்கள் மிகவும் குறைவாகவே இருந்தன. இதனால், நான்
நினைத்தது போல அந்தக் கேலிச்சித்திரத்தை மாற்றியமைக்க இயலவில்லை. நாமே அந்த
கேலிச்சித்திரங்களை மாற்றியமைக்க முடிந்திருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். பிறகு, தமிழ்
எழுத்திற்கென ஒரே ஒரு எழுத்துரு (font) மட்டுமே இருந்தன. ஆக, தமிழுக்கென அதிக
எழுத்துருக்கள் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்.
முடிவுரை
ஆதலால், தமிழ் மொழி இலக்கணம் கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகளுள் ஒன்றான
கேன்வா பயன்பாட்டிலுள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் மூலம் புத்தாக்கம் ஒன்றை செய்தது எனக்குப் புதிய
அனுபவமாக இருந்தது. நான் இதுவரை எல்லா நேரங்களிலும் அதிகளவில் படவில்லைகளைத்
(powerpoint slides) தான் பயன்படுத்தியுள்ளேன். ஆனால், இந்த இடுபணியைச் செய்த பிறகு
என்னால் இந்த கேன்வா பயன்பாட்டில் உள்ள பல அம்சங்களையும் இதில் நம்மால் செய்ய
முடிகிற பல வடிவமைப்புகளையும் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. இப்படி புது வகையில்
மாணவர்களுக்கு இலக்கணமோ இலக்கியமோ கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் மாணவர்களே
சுயமாகவும் ஆர்வமாகவும் படிப்பர் என்பது என் கருத்தாகும். ஆக, கேன்வா பயன்பாட்டில்
உள்ள காமிக் ஸ்டிரிப் மூலம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட குற்றியலுகரம் அனைத்து
மாணவர்களுக்கும் படிப்பதற்குச் சுலபமாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். அனைத்து
ஆசிரியர்களும் இதுபோன்ற பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டு கற்றுக் கொடுப்பது
மாணவர்களின் ஆர்வத்தை ஈர்த்து படிக்க வைக்கும்.
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