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கற்றல் கற்பித்தலில் ‘எக்ஸ்ப்ளைன் எவ்ரிதிங்’ செயலியின்
பயன்பாடு The Use Of Explain Everything In Learning Process
த. நந்தினி | D. Nanthini
Student of Tamil Department, Sultan Idris Education University, Malaysia
nanthinidarman99@gmail.com
ஆய்வுச்சுருக்கம்
Explain Everything என்பது கற்றல் கற்பித்தலை மேற்கொள்ளும் ஒரு செயலியாகும். Explain
Everything செயலி எல்லா சாதனங்களிலும் மற்றும் அனைத்து பிரபலமான கணினிகளிலும்
செயல்படுகிறது. அதாவது, iOS, Chrome OS மற்றும் Android. இணைய அணுகல் மற்றும்
வலை உலாவி கொண்ட நவீன சாதனம் அல்லாத சாதனங்களிலும் இதை இயக்க முடியும்.
கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு அடிப்படையாகத் தேவைப்படும் அனைத்து அம்சங்களையும்
இந்தச் செயலி உள்ளடக்கி உள்ளது. பாரம்பரிய முறைகளான கரும்பலகை அல்லது
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வெண்பலகை பயன்படுத்துவது போலவே இதன் பயன்பாடும் அமைந்துள்ளது. ஆனால்,
பாரம்பரிய முறைகளில் நாம் தொழில்நுட்பத்தை உட்புகுத்த வேண்டுமென்றால் அதற்கான
பயிற்றுத் துணைப்பொருட்களைத் தனித்தனியாகத் தயார் செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த
Explain Everything செயலியின் மூலம் கற்றல் கற்பித்தலை நடத்தினால் கற்பித்தலுக்குத்
தேவையான அனைத்துப் பயிற்றுத்துணைப் பொருட்களும் ஒரே திரையில் அமைந்திருக்கும்.
சொற்கள், விளக்கங்கள் , படங்கள் , ஒலிநாடாக்கள் , காணொளிகள் இவையாவும் ஒரே
திரையில் அமைந்திருக்கும். பாடத்தைத் தொடங்குவது முதல் மதிப்பீடு வரையிலும்,
அனைத்தையும் இந்தச் செயலியின் பயன்பாட்டின் மூலம் ஒரே திரையில் காணப்படும்.
பீடிகை, கற்பித்தல் நடவடிக்கை, பாடம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் மற்றும் மதிப்பீடு
ஆகியவற்றினை மையப்படுத்தியே செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த
செயலியானது
மாணவர்கள்
கற்றல்
கற்பித்தலை
மேற்கொள்வது,
தகவல்
தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு பயிற்றுமுறை என்பதால் மாணவர்களின்
அகத்தூண்டலினை மேம்படுத்திக் கற்றல் மீதான அவர்களின் கவனத்தை மேலும்
ஊக்குவிக்கிறது. வகுப்பறையில் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆக்கபூர்வமான
இலக்கிய கற்றல் கற்பித்தல் அனுபவத்தைப் பெற Explain Everything செயலி பெரிதும் துணை
புரிகிறது. இதனால்தான் உலகெங்கிலும் உள்ள பல ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்புகளில்
Explain Everything செயலியைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
Abstract
The Explain Everything programme is a learning and teaching processor. The Explain Everything
programme is compatible with all common devices and PCs. iOS, Chrome OS, and Android are the
three operating systems in question. It may also be operated on non-modern devices that have
access to the Internet and a web browser. This processor has all of the capabilities needed as a
foundation for educational exercises. Its use is similar to that of traditional methods such as
blackboard or whiteboard. But if we want to incorporate technology into traditional methods, we
have to prepare the training materials separately. But if you teach learning through this Explain
Everything processor, all the teaching aids needed for teaching will be located on the same
screen. Words, descriptions, pictures, audios, and videos are all located on the same screen. From
the beginning of the lesson to the evaluation, everything is displayed on a single screen through
the use of this processor. The processor is designed to focus on pedagogy, teaching activity,
lesson-related discussion and evaluation. Furthermore this processor is an information technology
based tutorial that teaches students learning to improve their motivation and further encourage
their focus on learning. The Explain Everything processor greatly assists teachers and students in
gaining a creative literary learning-teaching experience in the classroom. This is why many
teachers around the world use the Explain Everything processor in their classes.
திறவுச்சொற்கள் (Keywords) : Explain Everything, Online And Offline Classes, Learning And
Teaching
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நாட்டின் சிறந்த சமூகக் கட்டமைப்பிற்கு உதவுவதில் கல்வி ஒரு முக்கியமான கருவியாகும்.
ஒரு சமூகத்தைக் கற்பிப்பதற்கான முக்கிய கடமை அதன் குடிமக்களை மேம்படுத்தும்
கல்வியில் அடங்கியிருப்பதால், ஒரு சமூகத்தின் சித்தாந்தத்தைப் போலவே ஒரு சமூகத்தின்
தேவைகளும் மாறுவது இயல்பு. இதன் விளைவாக, கல்வி முறையிலும் கற்பித்தல் மற்றும்
கற்றல் முறையிலும் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன. 21-ஆம் நூற்றாண்டின் கற்றல் மற்றும்
கற்பித்தல் வளர்ச்சியின் காரணமாக, இன்றைய மாணவர்களின் அதிவேக சிந்தனைக்கு
ஊட்டமளிப்பதற்காக, ஆசிரியர்கள் தாங்கள் கற்பிக்கும் முறைகளில் புதிய சிந்தனைகளைப்
புகுத்த வேண்டும் என்பது அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ள கல்வியாளர்கள் மற்றும்
பயிற்றுநர்களைக் கோருவதை நாம் காணலாம். தொழில்நுட்ப பரிமாணத்தின் வளர்ச்சியில்,
பள்ளி மற்றும் கற்றல் சூழலில் கருவிகளின் பயன்பாட்டை மாணவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்
(சண்முகம், 2017). கற்றலின் முழுமையான பலனே கற்பித்தலில்தான் உள்ளது. கற்பித்தல்
இல்லாத கற்றல் வீணானது. ஆகவே, கற்றலின் நோக்கமே கற்பித்தல்தான் என்பதை மிகத்
தெளிவாகவே நமக்கு உணர்த்துகிறது. பாரம்பரிய கல்விமுறையான நேரடி வகுப்பறை
கற்பித்தல் முறை பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருந்தாலும், தொன்றுதொட்டுப் பயன்படுத்தி
வரும் ஏட்டுக் கல்வியிலேயே தொடர்ந்து கல்வியைக் கற்பிப்பது மாணவர்களுக்குச் சலிப்பை
ஏற்படுத்துவதோடு தற்காலச் சூழ்நிலையில் அவர்களின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாத
நிலை ஏற்படுகிறது. அதுவும், உலகம் முழுவதும் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளில் ஆரம்பக்
கல்வி முதல் உயர்கல்வி வரை கொரோனா பெருந்தொற்று காரணத்தால் அனைவரும்
இணைய வழிக் கல்வி கற்கின்றனர். அந்த வகையில் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினைக்
கொண்டு நவீன கற்பித்தல் முறைகள் குறித்து ஓர் ஆசிரியர் அறிந்திருப்பது இன்றைய
காலத்தின் தேவையாகும். கற்பித்தலின் தரத்தை மேம்படுத்தல், கற்பித்தலின் விளைவாக
சிறந்த அணுகுமுறைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் விளைதிறன் மிக்க கற்பித்தலை
வகுப்பறையில்
முன்னெடுத்தல்
போன்றவற்றுக்கு
நவீன
வகுப்பறைக்
கற்பித்தல்
முறைமைகள்
குறித்த
அறிவு
மிக
இன்றியமையாததாகும்
(பிரஷாந்தன், 2015).
தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினைக் கொண்டு தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்பித்தலில்
புத்தாக்கம் ஒன்றை மாணவர்களுக்குச் செயல்படுத்த வேண்டும்.
இலக்கியம்
தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின்
சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒப்பற்றதாகத் திகழ்கின்றது (வாசுகி, 2018). இது வாழ்வின் பல்வேறு
கூறுகளைத் கொண்டுள்ள பழம் பெரும் இலக்கியமாகும். வெண்பா, குறள், செய்யுள்,
கவிதை, கட்டுரை, பழமொழி, சிற்றிலக்கியங்கள், புதினம், சிறுகதை எனத் தமிழ்
இலக்கியங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் வளர்ச்சிக் கண்டுள்ளன.
தொழில்நுட்பம்
தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் சில பணிகளைச் செய்ய இயந்திரங்களில்
பதிக்கப்பட்டு
இருக்கக்கூடிய
செயல்முறைகளின்
அறிவு.
அடிப்படைக்
கருவிகள்
தொழில்நுட்பத்தின் மிக அடிப்படையான வடிவங்களுடன் கூடத் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னர், "தொழில்நுட்பம்" என்ற சொல் பயனுள்ள கலைகளின்
ஆய்வு அல்லது தொழில்நுட்ப அறிவின் முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது. தொழில்நுட்பம்
என்பது ஒரு சிக்கலான சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படும் மாற்றம், உருவாக்கம், பயன்பாடு,
கருவி மற்றும் நுட்பங்கள், அமைப்பு, அறிவு மற்றும் இயந்திரங்கள் ஆகும். இது ஒரு
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மனிதனின் வாழ்க்கையைப் பெரிதும் பாதிக்கிறது. தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்துடன்,
வாழ்க்கை மிகவும் எளிதாகிவிட்டது (Tamil, 2019).
புத்தாக்கச் சிந்தனை நிறைந்த கற்பித்தல் வழிகாட்டலின் வழி மாணவர்களின் அறிவு ,
உணர்வு, நடத்தை ஆகியவை மேம்படும் என்று கல்வி ஆய்வாளர்
(ரஷீட், 2018)
குறிப்பிடுகின்றார். ஆசிரியர்களின் புத்தாக்கச் சிந்தனை இல்லாத வகுப்பறைகளில்
கல்வியில் நாட்டமில்லாத, அறிவுக்கு வேலை கொடுக்காத மாணவர்களே நிறைந்திருப்பர்.
தற்காலச் சூழலில் மாணவர்களிடத்தில் இலக்கியப் பயன்பாடு சற்று மந்த நிலையிலேயே
உள்ளது எனலாம். எனவே, தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினைக் கொண்டு புத்தாக்கம்
வழி மாணவர்களிடையே இலக்கியத் தொடர்பான ஆற்றலை மேம்படுத்துவதற்காக Explain
Everything எனும் செயலி பயனபடுத்தலாம். இந்தச் செயலியின் வழி கற்பிக்கப்படும்
இலக்கியக்
கூறுகள்
மாணவர்களை
இலகுவாகச்
சென்றடையும்.
மாணவர்கள்
இலக்கியத்தைக் கற்பதில் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையிலான சில கற்றல் கற்பித்தல்
அம்சங்கள் இந்தச் செயலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

படம் 1 : Explain Everything செயலியின் சின்னம்

படம் 2: Explain Everything செயலி விளக்கப்படம்
செயலியின் செயல்முறை
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சிக்கலான யோசனைகளைப் பார்வைக்கு மூளைச்சலவை செய்ய மற்றும் மதிப்புமிக்க
கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள எல்லையற்ற டிஜிட்டல் இடத்தைத் வழங்குகிறது.
அ. Drive Google மற்றும் Dropbox லிருந்து நேரடியாக ஊடகங்களைக் கொண்டு வந்து
அவற்றை ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
ஆ. காணொளியின் மூலம் செய்திகளையும் கதைகளையும் உருவாக்க தொடர்புகளையும்
குரல் பயன்பாட்டையும் அமைக்கலாம்.
இ. எந்த சாதனமானாலும் எந்த இடத்திலானாலும், நிகழ்நேரத்தில் சேர இணைப்பு அல்லது
திட்டக் குறியீட்டைக் கொண்டு விருந்தினர்களை அழைக்கலாம். எல்லாவற்றையும்
பதிவுசெய்து பின்னர் வீடியோவாகப் பகிரலாம்.
ஈ. கேன்வாஸிலிருந்து கலவையான ஊடகமான திரைப்படங்கள், புகைப்படங்கள்,
ஆவணங்கள் மற்றும் ஓவியங்களுடன் மற்றவர்களைக் கவர்ந்திழுக்கும், ஈடுபடுத்தும் மற்றும்
ஊக்குவிக்கும் அமைப்பில் இருக்கும்.
உ. இடுபணிகளை PDF, MP4 அல்லது திருத்தக்கூடிய திட்டங்களாகப் பகிரலாம். இதனை ஒரு
வலை வீடியோ இணைப்பாகப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மற்றவர்கள் விளக்க வீடியோக்களை
ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம்.
ஊ. ஒரு
குழுவின் அல்லது நிறுவனத்தின் உள்ளடக்கக் கூறுகள் மற்றும் அதன்
அம்சங்களை
மைய
இடத்திலிருந்து
அணுகுவதை
எளிதாகவும்
வசதியாகவும்
கட்டுப்படுத்தலாம்.
Explain Everything செயலி வாயிலாகத் தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்றல் கற்பித்தல்
Explain Everything செயலி 21ஆம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தலை மையப்படுத்தி
உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் இது மாணவர்களின் சலிப்பையும் போக்கிப் பாடத்தின் மீதான
அவர்களின் ஆர்வத்தினையும் மேம்படுத்தி மகிழ்ச்சியான கற்றல் கற்பித்தல் சூழலினை
உருவாக்குகிறது. பல தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான பயிற்சி கருவிகளைச் சேர்ப்பதன்
மூலம், இது கற்றல் செயல்முறையை எளிதாக்குகிறது. பள்ளியில் கற்பிப்பதைத் தவிர
கைப்பேசி, கணினி அல்லது தட்டைக் கணினி பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்து அதே பாடத்தைக்
கற்பிக்கலாம். இன்றைய சூழலில், அனைத்து மாணவர்களும் இணைய வழிக் கல்வி
கற்பதால் தங்கள் வகுப்பிற்காக முழுக்கவும் தொழில்நுட்ப சாதனங்கலான கைப்பேசி,
கணினி போன்றவற்றைதான் பயன்படுத்துகின்றனர். முழுவதுமாகத் தொழில் நுட்பம் மற்றும்
இணையத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும் இந்தச் செயலி செயல்படுவதால் தற்கால
மாணவர்களின் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆற்றலுக்குச் சமமாக ஈடு கொடுக்கும்
வகையில் இச்செயலி அமைகிறது. மேலும், இச்செயலியில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின்
இலக்கிய
அறிவை சோதிப்பதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு அந்தப் பாடத்தைப் பற்றிய
தகவல்கள் அறிய முடிந்ததா இல்லையா என ஆசிரியர்கள் தீர்மானித்து அவர்களின் புரிதல்
திறனை அதிகரிக்கவும் வளப்படுத்தல் நடவடிக்கையைத் தயார் செய்யவும் வழிவகுக்கிறது.
அவ்வகையில், Explain Everything செயலின் மூலம் மாணவர்கள் எவ்வாறு குறுந்தொகை
இலக்கியத்தைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதனைக் காணலாம்.
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1. செயலியின் அம்சங்கள்
Explain Everything செயலில் பல செயலி அம்சங்கள் செயல்படுகின்றன. இவை அனைத்தும்,
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் மிகச் சுலபமாக வகுப்பில் கொண்டு சேர்க்க முடியும். ஏனெனில்,
மிகவும் வித்தியாசமான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான அம்சங்களின் படைப்புகளின் வழி
வகுப்பில் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும்.

படம் 3 : படங்கள் மற்றும் காணொளிகளை இணைத்தல்
இலக்கிய வகுப்பு
பாடத்திட்டத்திற்காகச் சேகரித்த சங்க இலக்கியமான குறுந்தொகை
தொடர்பான படங்களையும் காணொளிகளையும் இணைக்கலாம். குறுந்தொகை சங்க கால
பாடல்கள் ஆகும். பொதுவாக, தலைவன் தலைவி பாடல்களைக் கொண்டிருக்கும்.
குறுந்தொகைப் பாடல்கள் செய்யுள் முறையில் இயற்றபட்டிருக்கும். இதனால், அந்த பாடலின்
விளக்கத்தை சற்று புரிந்துகொள்ள மாணவர்கள் சிரமப்படுவர். இந்த சிக்கலைக் களைய,
ஆசிரியர் இந்த செயலியைப் பயன்படுத்தி, வகுப்பில் மாணவர்களுக்குக் குறுந்தொகைப்
பாடல் தொடர்பான காணொளிகளையும் படங்களையும் இணைத்துக் கொடுக்கலாம்.
படங்களின் கதாபாத்திரத் தோற்றங்களின் மூலமும் காணொளியின் விளக்கத்தின் மூலமும்
மாணவர்கள் சுலபமாகக் குறுந்தொகை விளக்கத்தைப் புரிந்து கொள்வர்.
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படம் 4 : Sticky Notes
மேலும், sticky notes என்ற பாடக் குறிப்பு அட்டையில், மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும்
இச்செயலில் பாடம் தொடர்ப்பான குறிப்புகளைக் கற்றல் கற்பித்தல் சமயத்தில் குறித்து
வைத்து கொள்ளலாம். பல வண்ணங்களுடனும், வடிவங்களுடனும் தானியங்கி முறையில்
நிறைய குறிப்பு அட்டைகள் உள்ளதால், மாணவர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்பக் குறிப்பு எடுத்து
கொள்ளலாம். இதனால், பல முறை வாசிக்கும் உணர்வு மாணவர்களிடையே அதிகரிக்கும்.

படம் 5 : Clipart
இதுமட்டுமல்லாது, clipart என்ற சிறுபட இணைப்பும் இச்செயலி அமசங்களில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறு சிறு படங்கள் அதாவது, emoji என்று அழைக்கப்படும் படங்கள்
நிறைய சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மரங்கள், செடிகள், மலர்கள், மலைகள், விலங்குகள்,
பழங்கள்,
பருவங்கள்
போன்ற பலவகையான சிறுபடங்கள் இந்த clipart யில்
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. குறுந்தொகை இலக்கியத்தில் பெரும்பாலும் இயற்கை வளங்கள்
(திணை), இடம் (துறை), உணர்ச்சி போன்றவை அதிகமாகக் காணப்படும். அதனால், இந்த
சிறிய படங்கள் யாவும் ஆசிரியர் குறுந்தொகைப் பாடத்தில் சேர்த்து மாணவர்களுக்குக் கற்று
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கொடுத்தால்,
ஏற்படுத்தும்.

பாடத்திட்டம்

மேலும்

ஒரு

மகிழ்ச்சியினையும்

பாடத்தில்

ஈர்ப்பையும்

படம் 6 : ஒலிப்பதிவு
ஆசிரியர்கள், இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட ஒலிப்பதிவை இந்த வெண்பலகையில் இணைத்துக்
கொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக, குறுந்தொகை குறித்த பாடலை ஆசிரியரே தனது குரலில்
பதிவு செய்து இதில் பதிவேற்றம் செய்யலாம். மாணவர்களையும் தங்கள் குரலில்
குறுந்தொகைப் பாடலை பாடி இதில் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தலாம். இதனால்,
மாணவர்கள் குறுந்தொகைப் பாடல் மனனம் செய்யும் வேளையில் அந்த குறுந்தொகையில்
விளக்கம், கருத்துக்கள், வாழ்வியல் கூறுகளை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள உதவும்.

படம் 7 : இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம்
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இலக்கியப் பாடம் தொடர்பான மேலும் பல படங்கள் மற்றும் காணொளிகளை
அவ்வப்போது பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பாடம் நடத்தும்போது, மாணவர்களையும்
சோதித்துப் பார்க்கும் வகையில், இணையத்திலிருந்து குறுந்தொகை பற்றிய தகவல்களை
எடுக்க ஆசிரியர் வலியுறுத்தலாம். இதனால், நேர விரயத்திலிருந்து மட்டுமல்லாது, வகுப்பில்
மாணவர்கள் பாடத்தின் அடைவு நிலை குறித்தும் ஆசிரியர் அதே நேரத்தில் அறிய முடியும்.

படம் 8 : குறுந்தொகை தொடர்பாக மாணவர்களுக்குத் தயார் செய்திருக்கும் படம்
மேலே உள்ள படம், Explain Everything செயலியின் அம்சங்களின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட
குறுந்தொகைப் படைப்பாகும். மாணவர்களை இலக்கியப் பாடத்தில் ஈடுபடுத்த நெகிழ்வான
தொடர்பு கொள்ளும் கருவியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இலக்கிய கற்றல் வகைகளில்
மாணவர்களை ஈடுபடுத்த இலக்கிய ஆவணங்கள், புகைப்படங்கள், காணொளி,
ஓவியங்கள் மற்றும் பலவற்றை இச்செயலியில் உள்ளடக்கலாம். உதாரணமாக, மேலே
உள்ள குறுந்தொகைப் படைப்பு. பாடத்தின் தலைப்பு (குறுந்தொகை), காணொளி, விளக்கம்,
படங்கள் போன்ற இப்படைப்பினைக் கொண்டு மாணவர்களிடம் கற்றுகொடுக்கும் பொழுது
மாணவர்கள் ஆர்வம் கொண்டு பாடத்தில் முழு கவனம் செலுத்துவர். காணொளியின்
மூலமும் குறுந்தொகை போன்ற சங்க இலக்கிய படங்களின் மூலமும் மாணவர்களுக்குச்
சலிப்பு தன்மை நீங்கி ஆக்கப்பூர்வமாகப் பாடத்தை ஆசிரியர் கொண்டு செல்ல முடியும்.
மேலும், இம்மாதிரியான தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு
புத்தாக்கத்துடன்
வகுப்பில்
ஆசிரியர்கள்
பாடத்தை போதிக்கும்பொழுது
மாணவர்களுக்கு இலக்கியப் பாடத்தில்
புரிந்துணர்வு திறனும் நாட்டமும் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு.

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

26

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

Explain Everything செயலி வாயிலாகத் தமிழ் மொழி இலக்கியம் கற்பித்தலின் அவசியம்
உலகில் பல்வேறு ஆசிரியர்களால் மொழிப் பாடங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்த
"Explain Everything" செயலியானது தமிழ் மொழியின் இலக்கியத்தில்
பயன்படுத்தப்பட
வேண்டும். பொதுவாக, ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கும் போது, அவர்கள்
அறிந்த மற்றும் தெரியாதவற்றை எளிய வார்த்தைகளில் தொடர்புகொள்வதே அடிப்படைக்
கற்றல் தரமாகும். இருப்பினும், ஒதுக்கப்பட்ட கால எல்லைக்குள் பாடத்திட்டத்தில் பாடத்தை
முடிக்க விரைந்து செல்வதை விட, மாணவர்களின் அறிவாற்றல் திறனுக்கு ஏற்பப் பாடத்தை
நடத்துவதில் பயிற்றுவிப்பாளர் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதேசமயம், அனைத்து நிலை
மாணவர்களுக்கும் (முதல், நடுத்தர, கடை) அன்றைய கற்றல் தரம் பயனுள்ளதாக இருந்ததா
என்பதை ஆசிரியர்கள் ஆராய வேண்டும். அதற்கான மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையை
வாய்மொழியாகவோ, எழுத்தின் மூலமாகவே நடத்த வேண்டும். இவை அனைத்தையும்
இந்த Explain Everything செயலியின் மூலம் நடத்திப் பயன்மிக்க கற்றல் சூழலை உருவாக்க
முடியும். இந்த முறையானது மாணவர்களுக்குச் சலிப்பை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதை உறுதி
செய்யும். அதுமட்டுமல்லாது அவர்களின் புரிதல் திறனையும் அறிய உதவும் சிறந்த
கருவியாகவும் செயல்படுகிறது.
முடிவுரை
கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் பன்முக கலாச்சாரவாதம் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமாக
ஊக்குவிக்கப்படுவது மிகவும் முக்கியமானது. தேர்வு அடிப்படையில் நம் நாட்டுக் கல்வி
அமைந்திருந்தாலும் மாணவர்களிடையே தமிழ் இலக்கிய இன்பத்தை நுகரச் செய்வது
ஒவ்வொரு தமிழாசிரியர்களின் கடமையாகும். இன்றைய சிக்கலான கல்விச் சூழலில்
மாணவர்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பாமல் வகுப்பறையைத் திறம்பட கட்டுப்படுத்தும்
நுட்பங்களை ஆசிரியர்கள் அடையாளம் கண்டு அதற்கான வழிகளை மேற்கொள்வது
அவசியமாகிறது. இலக்கியத்தில் உள்ள எளிமை , அருமை , இனிமை , செழுமை , கருத்து
ஆகியவற்றை மாணவர்கள் அறிய ஆசிரியர் புதிய கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைப் புரிந்து
கொள்ள வேண்டியது மிகவும்
அவசியமானதாகும். அதுவும் இக்காலகட்டத்தில்
மாணவர்கள் இணைய வழிக்
கற்றல் கற்பித்தல் குறித்த ஆசிரியரின் புரிதலை
மேம்படுத்தாமல் தொடர்ந்து வகுப்பறைக் கற்பித்தலில் ஈடுபடுவது மாணவர்களுக்குப் பல
விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை உணர வேண்டும். அவர்களின் கற்பித்தல்
தொடர்பான அணுகுமுறைகளையும் எண்ணங்களையும் ஆசிரியர்கள்
தற்போதைய
சூழ்நிலைக்கு மாற்றியமைப்பது அவசியமாகும். இதன் விளைவாக, ஒவ்வொரு ஆசிரியரும்
வகுப்பறைச் சூழலில் இருந்து வெளியேறி, கற்றல் கற்பித்தலை ஒழுங்கமைத்துச் செயல்பட
வேண்டும். எனவே, Explain Everything செயலி கற்றல் கற்பித்தலில் மாணவர்களுக்கு
இலக்கியம் கற்பித்தலில் சிறந்த வழிகாட்டியாகத் திகழும் என்பதில் ஐயமில்லை.
பின்னிணைப்பு
இந்த இடுபணிக்காகக் காணொளி ஒன்று செய்யப்படுள்ளது. இந்த காணொளியில் பட
விளக்கத்தில் இந்த Explain Everything செயலியின் அம்சங்களும் மற்றும் இலக்கியம்
கற்பித்தல் செயல்முறையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காணொளி google-drive –இல்
பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறைகள் NEW
APPROACHES IN TAMIL TEACHING & LEARNING

முனைவர் க. முருகேசன் | Dr. K. MURUGESAN
உதவிப்பேராசிரியர் & ஆய்வு நெறியாளர், தமிழ்த்துறை, தேசியக் கல்லூரி (தன்னாட்சி),
திருச்சிராப்பள்ளி -01, தமிழ்நாடு, இந்தியா. 9976225551, murugu.kanakasabai@gmail.com
ஆய்வுச்சுருக்கம்
தனிமனிதனின் வளர்ச்சியும் சமூக முன்னேற்றமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த இரட்டை
நோக்கம் உடையன ஆகும். கல்விச் செயல்முறை என்பது மனித இனம் தோன்றிய
பழங்காலத்திலிருந்தே நிகழ்ந்து வருவதாகத் தோன்றும். இருப்பினும், நாளாக நாளாக அது
பொருளிலும் நோக்கங்களிலும் அமைப்பிலும் தேவையான மாறுதல்கள் அடைந்துள்ளது.
கல்வி என்பதற்கு வளர்த்தல், வெளிக்கொணர்தல், உள்ளதைச் சிறக்கச்செய்தல்,
குழந்தையிடம்
செயல்படாது
அடங்கியிருக்கும்
ஆற்றல்களை
வெளிப்படுத்துதல்
என்பனவற்றை முக்கிய பொருளாகக் கொள்ளலாம். கல்வி அறிவானது கற்கக் கற்க
மேன்மையடையும்
பான்மையுடையது.
அக்கல்வி
மனித
மனங்களைப்
பக்குவப்படுத்துவதற்குத் தாய்மொழியறிவு பலநிலைகளில் பயன்படுவதை மொழி கற்றல்
கூறுகளான
தமிழ்ப்பாட
நோக்கம்,
மொழியும்
இலக்கியமும்,
ஆழப்படித்தலும்
அகலப்படித்தலும்,
வாய்விட்டுப்படித்தலும்
கண்ணோட்டப்
படிப்பும்,
தமிழ்மொழிப்
பயிற்சிகள். கடிதங்களும் கட்டுரைகளும் போன்ற உட்தலைப்புகளுடன் ஆய்வுச்சுருக்கம்,
முன்னுரை, தொகுப்புரை, முடிவுரை,
மொழிச்சுவை பரவும் வழிகளும் கருவிகளும்,
பயன்கொண்ட நூல்கள் முதலிய கட்டமைப்பில் மொழி கற்றலின் கூறுகளால் மொழிவழிப்
பயன்பாடு மேம்படுவதையே இவ்வாய்வு முதன்மையாகக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது.
Abstract
The growth of an individual as well as the society is integrated and has a double purpose. The
process of education starts early since the origin of human development. In addition to that,
learning has got various changes in its aim, form and structure. The important aspects of
education are growth, outcome, exhibiting the hidden skills of a child and so on. Learning is a
Continuous process. The deep knowledge in one’s mother tongue helps to train the human mind.
The elements of language learning includes objectives of Tamil prose, language & literature,
extensive reading, step by step learning, overview, language exercises, letters and essays, along
with abstract, introduction, contents and conclusions. This research article aims to observe the
essence and usage of Tamil language with reference to textbooks.
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