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கமலக்கண்ணன், இரா. வ (2019), நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம், தொகுதி1,2,3,4 வர்த்தமானன்
பதிப்பகம், சென்னை.
தேவி. இரா, (2021) “தேவாரத்தில் ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை”, ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை,
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன வெளியீடு (ISBN 978-93-80426-04-4), பக். 208-215
“தமிழ் இலக்கியம் தொன்றுதொட்டு இன்று வரை’, பகுதி 5, .பக்திக்காலம், Krishnamurti.C.R.
Dr.”) தமிழ்நேஷன் வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.
https://tamilnation.org/literature/krishnamurti/05bakthi.htm
பண்டைய தமிழ்ப் பாடல்களில் விஞ்ஞானம், பகுதி 3 of 6, கந்தையா தில்லை விநாயகலிங்கம்,
(2016, Dec 10) தீபம் வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டது.
http://www.ttamil.com/2016/12/03-of-06.html
பஞ்சபூதத்தில் அடக்கிய இந்த பிரபஞ்சமும் நம் சாஸ்திர வழிமுறைகளும், பகுதி-2, பார்வதி
தேவி, (2019, ஜூன் 4), தினமணி கட்டுரையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
https://www.dinamani.com/religion/religion-news
திருமூலர், திருமந்திரம், தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக மின்னூல்
http://www.tamilvu.org/ta/library-l4100-html-l41A0res-136137
பன்னிரு திருமுறை பாட்டும் பொருளும் மின்னூல், தேவாரம் வலைத்தளத்திலிருந்து
பெறப்பட்டது.
http://www.thevaaram.org/thirumurai_1/songview.php?thiru=1&Song_idField=1001&padhi=001
வசந்தாள். த, திருமங்கையாழ்வார் தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக மின்னூல், பகுதி 5.4.
http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-p202-p2022-html-p202254-28726
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இணையவழிக் கல்விச் செயல்பாட்டில் மொழியாசிரியர்கள்
எதிர்கொள்ளும் இடர்ப்பாடுகளும் அவற்றுக்கான
தீர்வுகளும் Solutions for Problems Faced by the Language
Teachers in Online Education
முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா | Dr.M.Pushpa Regina
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, (தன்னாட்சி),
திருச்சி-17. (Assistant Professor, Department of Tamil, Bishop Heber College, Trichy-17)
pushpargn@gmail.com - 6383662806.
ஆய்வுச்சுருக்கம்
ஆதிமனிதன் தொடங்கி இன்று வரை கற்றல், கற்பித்தல் செயல்பாடு மனித வாழ்வில்
இரண்டறக் கலந்துள்ளமையைக் காண முடிகிறது. அவ்வாறு கற்கும் மனிதன் தன் வாழ்வில்
தான் கற்றவற்றைச் செயல்படுத்திப் பார்க்கும்போதே அவன் நாகரிகம் பெற்றவனாகிறான்.
குறிப்பாக நெருப்பு, போர்க்கருவிகள், உழவுத்தொழில் போன்றவை மனிதன் கற்றறிந்தவை
என்பதைக் காட்டிலும் பட்டறிவின் வெளிப்பாடே எனலாம்.
“கோடல் மரபே கூறுங் காலைப்
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பொழுதொடு சென்று, வழிபடல் முனியான்,
குணத்தொடு பழகி, அவன் குறிப் பின்சார்ந்து,
‘இரு’ என இருந்து, ‘சொல்’ எனச் சொல்லிப்
பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகிச்
செவிவா யாக, நெஞ்சுகள னாகக்,
கேட்டவை கேட்டவை விடாதுஉளத்து அமைத்துப்
’போ’ எனப் போதல் என்மனார் புலவர்” (நன். பாயிர.40)
என்ற நன்னூலார் கூற்றுப்படி, பண்டைய காலங்களில் ஆசானைத் தேடிச் சென்று கல்வி
பயின்ற
குருகுலக்கல்வியாக
இருந்த
நிலை
காலப்போக்கில்
மாற்றம் பெற்றது.
மாணாக்கரைத் தேடிச் செல்லும் வகையில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் போன்ற நிறுவனங்கள்
வளர்ச்சி பெற்றதோடு, மீண்டுமாகப் பழைய குருகுலக் கல்விமுறையும் நம் நாட்டில்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதை அறிய முடிகின்றது. அந்த வகையில் அடுத்த கட்டமாக
மாணவர்கள் தானே கற்றல் என்ற முறையில் இணையம் வழியாகக் கற்கும் நிலையும்
உருவாகிவிட்டது.
கொரோனா எனும் இப்பெருந்தொற்றுக் காலமானது, இணையவழிக்கல்வி எனும்
எட்டாக்கனியைப் பலருக்கும் எட்டச் செய்துள்ளது என்றே கூறலாம். இணையம் வழிக்
கற்றல் செயல்பாட்டில் மொழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும், பயிலும் மாணாக்கரும்
தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், புரிதல் அடிப்படையிலும் சந்திக்கும் இடர்ப்பாடுகளை ஆய்ந்து
அவற்றுக்கான தீர்வினை முன்வைப்பதே இவ்ஆய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.
Abstract
From the earliest times to the present day the learning and teaching process can be seen to be
ambiguous in human life. The man who learns in this way becomes civilized when he seeks to
apply what he has learned in his life. Fire, ammunition, and plowing, in particular, are more an
expression of workshop than what man has learned.
“கோடல் மரபே கூறுங் காலைப்
பொழுதொடு சென்று, வழிபடல் முனியான்,
குணத்தொடு பழகி, அவன் குறிப் பின்சார்ந்து,
‘இரு’ என இருந்து, ‘சொல்’ எனச் சொல்லிப்
பருகுவன் அன்ன ஆர்வத்தன் ஆகிச்
செவிவா யாக, நெஞ்சுகள னாகக்,
கேட்டவை கேட்டவை விடாதுஉளத்து அமைத்துப்
’போ’ எனப் போதல் என்மனார் புலவர்” (நன். பாயிர.40)
According to the epistemology, in ancient times the status of a guru who went in search of a
teacher and was educated changed over time. Institutions like schools and colleges have
developed in search of students and we can see that the old curriculum system is being
implemented in our country again. The next step in that direction is the self-learning of students
through the Internet.
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It is safe to say that eCommerce, the epicenter of corona, has reached many. The purpose of this
research paper is to explore the technical and comprehension challenges faced by language
teachers and students in the process of learning through the Internet and to present solutions to
them.
திறவுச்சொற்கள் (Keywords): கல்வி, கல்விமுறை, குருகுலக்கல்வி, இணையவழிக்கல்வி,
ஆசிரியர்கள், மாணாக்கர் நிலை, Education, Education Methods, Gurukulas, Online Education,
Situations faced by teachers and students
அறிமுகம்
செம்மொழியாம் தமிழ்மொழியானது பழமை வாய்ந்தது. வளர்தமிழ் என்று குறிக்கப்பெற்ற
தமிழ்மொழி பாட்டாகவும், தொகையாகவும் இருந்த நிலை மாறி, பன்முகத்தன்மை கொண்டு
பயன்பாட்டுத்தமிழ்
என்ற
உச்சத்தை
எட்டியுள்ளது.
அத்தகைய
தமிழ்மொழியில்
இக்காலச்சூழலில் கற்பதன் நோக்கம், கற்றலின் தன்மை மற்றும் வகைகள், அதன்
வளர்ச்சியையும், புதிய முறை கற்றல் செயல்பாட்டால் ஏற்படும் நன்மை, தீமைகளையும்
ஆராயப்புகுதல் நலம் பயக்கும்.
கல்வி
கற்போர், கற்பிப்போர் ஆகிய இருவர் நோக்கமும் இணைவதோடு, கற்போரை
நெறிப்படுத்தி, இச்சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் கற்பிப்போர் ஆற்றுப்படுத்துவதே
கல்வியின் இன்றியமையாதச் செயல்பாடாகும்.
‘கல்’ என்ற வேர்ச்சொல்லிலிருந்து கல்வி (Education) என்ற சொல் உருவானது எனவும்,
வளர்த்தல் எனும் பொருளைக் குறிக்கும் education என்ற இலத்தீன் மொழிச் சொல்லிலிருந்து
பெறப்பட்டது என்றும், கற்பித்தல், பயிற்றுவித்தல் என்னும் பொருளைக் குறிக்கும் educo
என்ற சொல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்றும் கூறுவர். இச்சொல்லிற்கு
வெளிக்கொணரல், உயர்த்திவிடல், முன்னேற்றி விடல் என்ற பொருளும் கூறப்படுகிறது.
கல்வியின் நோக்கங்கள்
கல்வியின் நோக்கங்களாக அறிவாற்றல், வேலைவாய்ப்பு, பண்பாடு, மனவிடுதலை,
வாழ்க்கையைச் சரியாக அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பவை என்றும், நல்ல
குடிமகனாக ஒருவனை உருவாக்குதலே என்றும், சமுதாயத்தின் பொருளாதார, பண்பாட்டு
வளர்ச்சிக்கும், மேம்பாட்டுக்கும் பாடுபட உதவுவதாக இருக்க வேண்டும் என்றும்
கருதப்படுகின்றன. “உண்மையான கல்வி என்பது உண்மையான தத்துவத்தின் மூலமே
நடைமுறையாகும்” என்கிறார் ஸ்பென்சர். (ta.vikaspedia.in/education).
இத்தகைய
நோக்கங்களைத்
தன்னகத்தே
கொண்டிருந்த
கல்விமுறைகள் கருத்தில் கொள்ளப்படவேண்டிய ஒன்றாகும்.
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கல்வி குறித்த அறிஞர்கள் கருத்து
கல்வியைக் குறித்து “வாழ்வின் இறுதிப் பேறாகிய வீடுபேற்றை அடைய உதவுவதே கல்வி”
என்று உபநிடதமும், “நாட்டிற்காகப் பயிற்சி, தேசத்தின் மீது பற்றுக் கொள்ளக் கற்றுத்
தருவதே கல்வி” என்று கௌடில்யரும், “தன்னை உணர்தல் கல்வி” என்று ஆதிசங்கரரும்,
“இயற்கையாக
மனிதனுக்குள்
புதைந்திருக்கும்
தெய்வீகமான
பரிபூரணத்தை
வெளிக்கொணர்வது கல்வி, உள்ளத்தின் விருப்பங்களைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொணர்ந்து
பயனுள்ளதாக ஆக்குவதே கல்வி” என்று விவேகானந்தரும், “குழந்தையின் உடல், மனம்,
ஆன்மா இம்மூன்றையும் ஒரு சேர வளர்ப்பது கல்வி” என்று காந்தியடிகளும்
கருத்துரைக்கின்றனர். (https://ta.vikaspedia.in/education/)
கல்வியின் வளர்நிலை
குருகுலக்கல்வி, திண்ணைப்பள்ளி, பள்ளிகள் என பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு
முறைகளில் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடு நடைபெற்று வருகிறது. அவ்வாறு கல்வி கற்கும்
நிலையில் மாணவர்கள் கலை, இலக்கியம், அறிவியல், மருத்துவம், பொறியியல், சோதிடம்,
போர் போன்ற பல்துறை அறிவையும் பெறுகின்றனர். ஐம்புலன்கள் கற்றலின் வாயிலாக
அமைகின்றன. அவ்வகையில்,
1. காட்சிவழிக் கல்வி(Visual Learning)
2. செவிவழிக் கல்வி (Auditory Learning)
3. செயல்வழிக் கல்வி (Kinesthetic Learning)
இவற்றோடு,
இசைவழிக்கல்வி
(Musical),
மாந்தர்
வழிக்
கல்வி
(Interpersonal),
சொல்வழிக்கல்வி (Verbal), ஏரணவழிக்கல்வி (Logical), தனக்குள் நிகழும் கல்வி (Intra
Personal) ஆகியனவும் பயன்பாட்டில் உள்ளவையாகும். ரீட்டா டன்,கென்னத் டன் என்ற
ஆய்வாளர்கள், சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை, மாணவனின் உணர்வுகள், சமுதாய சக்திகள், உடல்
தொடர்பான பிரச்சனைகள், உளவியல் சார்ந்த சிக்கல்கள் போன்றவை ஒரு மாணவன்
கல்வி
கற்பதற்குத்
தூண்டுகோலாக
உள்ளன
என்றனர்.(↑https://medium.com/love2learnidaho/do-you-know-the-5-elements-of-a-learning-styl
e-7721c10e358c)
மேற்கண்ட கல்வி முறைகளோடு இக்கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் பள்ளி,
கல்லூரிகளில்
கற்க,
கற்பிக்க
இயலாது
கல்விநிலையங்களும்
கல்வியாளர்களும்
மாணவர்களும் பரிதவித்த நிலையில் இணையவழிக் கற்றல் பேருதவி புரிந்தது என்றே
கூறலாம்.
இணையவழிக்
கற்றல்
முறையில்
மொழியாசிரியர்களின்
பங்களிப்பு
இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.
ஆசிரியர்களுக்கு இருக்கவேண்டிய பண்புநலன்கள்
மொழியாசிரியர்கள் முற்காலப் பள்ளிகளில் இலக்கிய இன்பம் பெறுதலே கல்வியின்
தலையாய நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். ஆகவே ஆசிரியரே முதலிடம் பெற்றிருந்தார்.
பழங்காலத்தில் மாணவர்களின் உணர்ச்சிகள், தேவைகள், ஈடுபாடுகள் ஆகியவை
சிறிதளவும் கருத்திற்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் மாறிவரும் அறிவியல் உலகத்தில்
மாணாக்கர்கள்
முதன்மையிடம்
பெறுகின்றனர்.
விரைவாகக்
கற்றுவரும்
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

184

‘தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழி - கற்றல் கற்பித்தல்’ - பன்னாட்டு மாநாடு (சிறப்பு வெளியீடு)

மாணவர்களுக்கேற்ப ஆசிரியர்களும்
வேண்டியது அவசியமாகின்றது.

அவர்களுக்கு

முன்மாதிரியாக

நடந்துகொள்ள

பல ஆண்டுகளாகக் கணினியுடன் தொடர்புடைய பாடங்கள், தொலைதூரக்கல்வி, NPTEL,
SWAYAM போன்றவற்றில் இணையவழியில் கற்பிக்கும் பாடங்களே நடைமுறையில்
இணையவழிக்கல்வியாக இருந்தன. ஆனால் கொரோனா எனும் பெருந்தொற்றுக்
காலத்தில் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் பள்ளிகளுக்குச் சென்று கற்க, கற்பிக்க இயலாத
நிலையை மாணவரும், ஆசிரியரும் சந்தித்தனர். இப்பேரிடர் காலமானது கணினியில்
அறிமுகமில்லாத மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்களும் கூட இணையம்
வாயிலாகக் கற்கவும் கற்பிக்கவுமான நிலைக்குத் தள்ளியிருப்பதை அறியமுடிகிறது.
இத்தகைய கணினிவழிக் கல்வியால் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் சந்தித்த இடையூறுகளை
ஆராய்ந்து அதற்கான தீர்வுகளைக் கண்டறிவது இவ்வேளையில் இன்றியமையாத
ஒன்றாகும்.
ஆய்வுக் குறிக்கோள்கள்
1.
2.
3.
4.
5.

நேரடி வகுப்புகளின் நன்மைகளைக் கண்டறிதல்
இணைய வழிக்கல்வியின் நன்மைகளைக் கண்டறிதல்
இணைய வழிக்கல்வியில் சந்திக்கும் இடர்ப்பாடுகளை இனங்காணல்
இணைய வழிக்கல்வியில் உறவுநிலையை அறிதல்
கல்வியை இன்பமயமாக மாற்ற செய்யவேண்டுவனவற்றை முன்மொழிதல்

என்ற
குறிக்கோள்கள்
திரட்டப்பட்டன.

அடிப்படையில்

வினாநிரல்

அமைக்கப்பட்டு,

தகவல்கள்

ஆய்வு முறையியல்
தமிழகத்தில் பரவலாக உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள்,
பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்களிடையே கூகுள் படிவம் வழி வினாக்கள்
தொடுக்கப்பட்டு, அவர்கள் பார்வையில் இணையவழிக்கல்வியில் காணலாகும் நன்மைகள்,
இடர்ப்பாடுகள் குறித்ததான தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன.
இவ்வாய்விற்கான வினாநிரலில் தமிழகத்தில் திருச்சி, தஞ்சை, திருநெல்வேலி, கடலூர்,
கோயம்புத்தூர், அரியலூர், சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இணையவழிக் கல்விச்
செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள
53 மாணவ, மாணவிகளும், கற்பிக்கும் பணியில்
ஈடுபட்டிருக்கும் 6 ஆசிரியர்களும், 1 பெற்றோர், 1 சமூக ஆர்வலர் ஆகியோர் எனத் தத்தம்
கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
வினாநிரல் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு, பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கருத்துக்கள்
1.

நேரடி வகுப்புகளின் நன்மைகள்
1.1.

மாணவர்கள் சுயஒழுக்கம், நேரநிர்வாகம், சமூகத்திறன் பெறுவர்

கல்வி நிலையங்களுக்குச் சென்று கல்வி கற்பதன் மூலம் மாணவர்கள் ஒழுக்கநெறிகள்
எவை என்பதையும் சுய ஒழுக்கத்தையும் பெறுவதோடு, நேர நிர்வாகம் செய்யும் திறனும்,
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சமூகத்திறனும் பெறும் வாய்ப்பினைப் பெறுகின்றனர்
கருத்துக்களாக வினாநிரல் மூலம் அறிய முடிகிறது.

1.2.

என்பதை 95.1% பேர்களின்

புரிதல் திறன் அதிகம்

நேரடி வகுப்புகளில் கல்வி கற்பதன் மூலம் மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும்
திறனைப்
பெறுகின்றனர்.
புரிதலுக்கேற்ற
வகையில்
கற்பித்தல்
முறைகளும்,
உபகரணங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இணைய வழியில் அவ்வாறு புரிதல் திறன்
இல்லை என்பதனை வினாநிரலில் 16.4%+ 47.5% பதில்கள் உறுதியாகக் கூறுகின்றன.

1.3.

கவனச்சிதறல் குறைவு

வகுப்புகளில் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் பாடம் கற்பிக்கப்படும்.
மேலும்
இல்லத்தில்
பெற்றோர்கள்,
உறவினர்கள்
மற்றும்
தொலைக்காட்சி
போன்றவற்றால் கவனச்சிதறல் அதிகம் ஏற்படுகின்றது என்பதும்,
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வினாநிரலில் கிடைத்த 95.1%பதில்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது
1.4.

நண்பர்களிடம் கேட்டறிந்து கொள்வர்

நேரடி வகுப்புகளில் கல்வி கற்கும் வேளையில் பாடங்கேட்கும் மாணவர்கள் பாடத்தில்
ஏதேனும் ஐயம் ஏற்படின் உடன்பயிலும் மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடுவதன் மூலம்
தங்கள் ஐயங்களைக் கேட்டறிந்து கொள்ள முடிகின்றது என்பதனை, வினாநிரலில் 82%
பதில்கள் நமக்கு நிரூபிக்கின்றது.

1.5.

தவறான வழிகளுக்குச் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது

வீட்டிலிருந்தவாறே இணையவழியில் கற்கும் நிலையில் பல்வேறு விளம்பரங்கள் மற்றும்
தேவையற்ற தளங்கள் குறுக்கிட்டு மாணவர்களைத் தவறான வழிகளுக்கு இட்டுச்
செல்கின்றன. அவ்வாறு வழி தவறி செல்லுதல் நேரடி வகுப்புகளால் தடுக்கப்படுகிறது
என்னும் கருத்தினை 72.1% நபர்கள் ஆமோதித்துள்ளனர்.
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2.

இணைய வழிக்கல்வியின் நன்மைகள்
2.1.

வீட்டில் இருந்தவாறே கல்வி கற்கலாம்

கல்வி நிலையங்களுக்குச் சென்று கற்கும் பாடங்களைக் காட்டிலும் இணைய வழிக்கல்வியின்
வாயிலாக வீட்டில் இருந்தவாறே எந்த வித சிரமமுமின்றி உலகில் காணலாகும் பல்வேறு
வகையான பாடங்களைக் கற்க முடியும் என வினாநிரலில் 78.7% பதில்கள் உணர்த்துகின்றன.

2.2.

பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலலாம்

குறிப்பிட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலுள்ள ஒரு துறையிலுள்ள ஒரு பட்டமோ, பட்டயமோ,
சான்றிதழோ மட்டுமே பெறமுடியும் என்பதில்லை. மாறாக, உலகின் பல்வேறுபட்ட
பல்கலைக்கழகங்களிலுள்ள பல்துறைகளிலும், விருப்பப்பட்ட பாடங்களைப் பயிலலாம் என்ற
கருத்து 90.2% மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

2.3.

உலகின் எப்பகுதியிலிருந்தும் கற்கலாம்

அந்தந்த
ஊர்களில்,
பகுதிகளில்
வாழும்
மக்கள்
மட்டுமே
ஒரு
குறிப்பிட்ட
பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலலாம் என்றில்லாது உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாழும்
மக்களும் உலகின் எந்த பகுதியிலுள்ள பல்கலைக்கழகங்களிலோ, கல்விநிலையங்களிலோ
கல்வி கற்க இயலும் என்னும் உறுதியைக் கொடுக்கப்பட்ட வினாநிரலில் 93.4% மக்களின்
பதில்கள் நமக்குப் புலப்படுத்துகின்றது.
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2.4.

பல்துறை அறிவைப் பெறுவர்

நேரடி வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்கள் அவ்வக்கல்வி நிலையங்களில் கற்பிக்கப்படும்
பாடங்களைப் பற்றிய அறிவை மட்டுமே பெற இயலும். ஆனால் இணைய வழியில் கற்கும்
போது, அவ்வக்கல்வி நிறுவனங்களில் கற்பிக்கும் பாட அறிவை மட்டுமல்லாது, பிற ஆர்வம்
மிகுந்த பல்வேறு துறை தொடர்பான பாடங்களின் அறிவையும் பெறுவர். இதனை, 85.2%
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

2.5.

செலவிடும் நேரம், பொருள் குறைவு

நேரடி வகுப்புகளில் கல்வி நிலையங்களுக்கு வந்து கல்வி கற்போர், போக்குவரத்துக்கும்,
பல்வேறு
கல்விச்செயல்பாடுகளுக்கும்
அதிகமாக
பொருளையும்,
காலத்தையும்
செலவிடுகின்றனர்.
அதனுடன்
ஒப்பிடுகையில்
இணைய
வழி
வகுப்புகளுக்கு
செலவிடப்படும் பொருளோ(72.1%), காலமோ(65.6%) குறைவாகவே உள்ளது என்பதை
உணர்த்தியுள்ளனர்.
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3.

இணைய வழிக்கல்வியில் உறவுநிலை
3.1.

ஆசிரியர் மாணவர் உறவு நிலை

நேரடி வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் உறவு மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒன்றாகவே
இருக்கும். எவ்வாறெனில் முகத்தொடு முகம் நோக்கி தாங்கள் கற்பிக்க விழையும்
பாடங்களை விளக்கமளிப்பர். மாணவர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொண்டு
அதற்கேற்ப பாடங்கற்பித்தல் நிகழும். ஆனால் இணைய வழியில் ஆசிரியர்களால் ஒரே
சமயத்தில் மாணவர்களின் முகங்களைப் பார்க்கவோ அவர்தம் உணர்வுகளைப்
புரிந்துகொண்டு பாடங்கற்பிக்கவோ, அவர்களின் மனநிலைக்கேற்ப பாடங்கற்பிக்கும்
முறையை
மாற்றியமைக்கவோ
முடிவதில்லை
என்பது
96.7%
மக்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே நண்பர்களுடனான உறவும் அதிகளவில்
காணப்படும் என்பதையும் உணரமுடிகிறது.
3.2.

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடனான உறவுநிலை

நேரடி
வகுப்புகளில்
பெற்றோர்கள்
பிள்ளைகளைக்
கல்விநிலையங்களுக்கு
அனுப்பிவைப்பதோடு ஆசிரியரின் கரங்களில் பொறுப்பு ஏற்றிவைக்கப்படுகிறது.
ஆனால் இணையவழிக்கல்வியில் பெற்றோரின் முன்னிலையில் பிள்ளைகள் கற்கும்
நிலை உள்ளது. ஆகவே பெற்றோரின் கவனமும் கண்காணிப்பும் அதிகமாகிறது என்பது
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாகவே உள்ளது.
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4.

இணைய வழிக்கல்வியில் சந்திக்கும் இடர்ப்பாடுகள்
4.1.

இணையவழி வகுப்புகளுக்காகத் திட்டமிடுதலில் உள்ள இடர்ப்பாடுகள்

நேரடி வகுப்புகளுக்காகத் திட்டமிடுகையில் ஏற்படும் இடர்ப்பாடுகள் மிகக்குறைவு. ஆனால்
இணைய வழி வகுப்புகளில் தொழில்நுட்பக்கோளாறுகள், பருவநிலை மாற்றங்கள், சில
சமயங்களில் தொழில்நுட்ப அறிவுக்குறைபாடும் சீரான வகுப்புகள் நடைபெறுவதைத்
தடுக்கும் காரணிகளாக மாறுகின்றன என்பதை இவ்வினாநிரல் நமக்குப்புலப்படுத்துகிறது.
4.2.

இணையவழி வகுப்புகளில் பாதிக்கப்படுவது
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இணையவழி வகுப்புகளால் மனரீதியாக 62.3% பேர் பாதிப்படைவதையும், உடலளவில்
பெரும்பாலும் கண்ணே அதிகம்(80.3%) பேர் பாதிப்படைவதையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றமை
கணக்கெடுப்பின்
வழி
அறியலாகின்றது.

மேலும் இணையவழிக்கல்வியால் மாணவர்களுக்கு கவனச்சிதறல், தூக்கமின்மை,
படைப்பாற்றல் குறைவு, கற்பனைத்திறன் குறைவு, பதற்றம், பயம், தனிமை உணர்வு, எரிச்சல்
போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்பதைக் கண்டறிய முடிகிறது.
4.3.

இணையவழித்தேர்வு முறை

இணையவழிக்கல்வியில் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று தேர்வு ஆகும். இணைய
வழித்தேர்வின் மூலமே மாணவர்களின் இறுதித்தேர்வுகள் நடத்தப்பெற்றன. இவ்வகையான
இணையவழித்தேர்வுகளின் காரணமாக மாணவர்கள் வகுப்பில் கவனமின்றியும், படிப்பில்
ஆர்வமின்றியும், தேர்வு பயமற்றவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் என்பது 100% தெளிவு.
இணையவழித்தேர்வுகள் பயனற்றவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
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4.4.

இணையவழிக் கல்வியில் வகுப்பின் போது சந்திக்கும் பிரச்சனைகள்

குடும்பத்தினர்
மகிழ்ச்சியாக
இருக்கும்
சூழலிலும்
இணையவழி
வகுப்புகளில்
கலந்துகொள்ளும் நிலையில் பல்வேறு அழைப்புகள், குறுஞ்செய்திகள், புலனங்களில் வரும்
தகவல்கள் போன்றவை வகுப்பிலுள்ள ஈடுபாட்டைக் குலைக்கின்றன. அத்தகைய சூழலில்
வகுப்பின் போது அழைப்பு வரின் அவ்வழைப்பினை 94.6%ஏற்காது நிராகரிக்கின்றனர்.
5.

இணையவழிக்கல்விக்குப் பயன்படுத்தும் சாதனங்கள்

இணையவழிக் கல்விக்கு அடிப்படைத் தேவை திறன்பேசி அல்லது கணிப்பொறி. ஆனால்
தமிழகத்தில் பெரும்பாலானோர் இத்தகைய தொழில்நுட்ப சாதனங்களை வாங்கிப்
பயன்படுத்தும் வாய்ப்பற்ற நிலையில் இருப்பதைப் பகுப்பாய்வு வழிக் காணமுடிகிறது.
வினாநிரல்
அடிப்படையில்
சுமார்
25
சதவிகிதத்தினர்
மட்டுமே
கணிப்பொறி
பயன்படுத்துபவர்களாகவும், மீதமுள்ள 75 சதவீதத்தினர் திறன்பேசி எனும் ஸ்மார்ட்போன்
பயன்படுத்துவோராகவுமே
உள்ளனர்.
அவர்களிலும்
50
சதவீதத்தினர்
இணையவழிக்கல்விக்கென்றே
இத்தகைய
சாதனங்களைப்
பயன்படுத்தத்
தொடங்கியுள்ளனர் எனலாம். மேலும் இணைய வழிக்கல்விக்கான சாதனங்களை
உபயோகிப்பதில் பல குடும்பங்களில் பல பிரச்சனைகள், கொள்ளை, கொலை சம்பவங்களும்
அரங்கேறியமையை நாம் நாளிதழ்கள், சமூக இணைய ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிய
முடிந்தது. (கலைஞர் செய்திகள்., 2020, செப்டம்பர் 01)
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5.1.

இணையவழிக்கல்வியில் மடிக்கணினியின் பங்களிப்பு

இணையவழிக்கல்விக்கு
திறன்பேசி
அல்லது
மடிக்கணினிகளை
வகுப்பிற்குப்
பயன்படுத்தவேண்டிய
கட்டாயத்திற்குத்
தள்ளப்பட்டனர்.
இந்நிலையில்
இணையவழிக்கல்விக்காக 40.5%பேர் மடிக்கணினி வைத்துள்ளனர். இதிலும் 48.6%பேர்
மடிக்கணினி இன்றி திறன்பேசி வழி வகுப்பில் இணைகின்றனர். கருத்துக்களை
வழங்கியோரில் 56.8% பேர் தங்கள் குடும்பச்சூழல் காரணமாகக் கணினியின்றி வகுப்பில்
இணைகின்றனர்.
6.

கல்வியை இன்பமயமாக மாற்றச் செய்யவேண்டுவன
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அறிவை வளர்க்கும் கல்வியை அனைவரும் விரும்பிப் பயில ஒரு சில முறைகளைப்
பின்பற்றிடல்
அவசியமாகின்றது.
மாணவர்கள்
தானாகக்
கற்க
முயலுதல்,
பாடப்புத்தகங்களோடு பிற அறிவு சார்ந்த புத்தகங்களையும் படிக்கும் வழக்கத்தைப் பின்பற்ற
வேண்டும். மாணவர்களிடையே கற்கும் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க இருவழி தகவல்
பரிமாற்றத்தைப் பயன்படுத்துவதோடு, நவீன கற்பித்தல் கருவிகளையும் பயன்படுத்துதல்
இன்றியமையாததாகின்றது என்பதை இப்பகுப்பாய்வு மூலம் அறிய முடிகிறது.
தொகுப்புரை
❖ கல்வி நிலையங்களுக்குச் சென்று கல்வி கற்பதைக் காட்டிலும் இணைய வழியில்
கற்பதன் மூலம் பல்துறை அறிவையும், பரந்துப்பட்ட ஆய்வுணர்வையும் மாணவர்கள்
பெறுவர் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை.
❖ சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளாக (மார்ச் 2020 - செப்டம்பர் 2021) ஏற்ற
பணிவாய்ப்புகளோ, போதுமான வருவாயோ இன்றிப் பலரும் துயருற்ற நிலையில்
இணைய
வழிக்கல்வி
கற்பதற்கென்று
பல
குடும்பத்தினரும்
ஏற்ற
சூழ்நிலையில்லாமையால்
கல்வி
கற்க
இயலாமலும்
தொழில்நுட்பங்களில்
தேர்ச்சியில்லாமையாலும், பல்வேறு உடல் உள்ளப் பாதிப்பாலும் பெரிதும்
துயருற்றனர் என்பதைக் கருத்துக்கணிப்பு வாயிலாக அறியமுடிகிறது.
❖ பழங்காலந்தொட்டே
தங்கள்
அனுபவங்களோடு,
வாழ்க்கைக்
கல்வியையும்
மாணவர்களுக்குப் புகட்டி அவர்களைச் சிறந்த குடிமக்களாக உருவாக்கும் பெரும்
பொறுப்பு ஆசிரியர்களையேச் சாரும். பெற்றோர் நிலையில் மாணவர்கள் மீது
அன்பும்,
கருணையும்,
கண்டிப்பும்
செலுத்த
வேண்டிய
ஆசிரியர்கள்
இணையவழியிலான கல்வி முறையால் செய்வதறியாது திகைத்தனர். பெரும்பாலான
ஆசிரியர்கள் வயதில் மூத்தோராகவும், ஆங்கிலப்புலமையோ, தொழில்நுட்ப
சாதனங்களைப்
பயன்படுத்துவதில்
தேர்ச்சியோ
இல்லாதிருத்தல்
இணைய
வழிக்கற்பித்தலில் பெரிதும் சிரமத்திற்குட்படுத்தியுள்ளது என்றே கூறமுடிகிறது.
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❖ குறிப்பாக
மொழியாசிரியர்கள்
தங்களின்
இயல்பான
காட்சிப்படுத்தலான
வகுப்பறையின்றி தாமே ஒரு திரையாக மாறுவதைப் பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ள
இயலவில்லை. ஆகவே நேரடி வகுப்புகளையே பெரிதும் விரும்புகின்றனர் என்பதும்
பகுப்பாய்வின் வழி புலனாகின்றது.
❖ நேரடி வகுப்புகளில் ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையே ஒரு சுமூகமான உறவு
இருப்பது உறுதி. ஆனால் இணைய வழி வகுப்புகளில் மாணவர்களின் உடல் மற்றும்
மனநிலையை அறிந்துகொள்ளுதல் சவாலாகவே உள்ளது. மேலும் மாணவர்களின்
புரிதல் திறன் நேரடி வகுப்புகளை விட இணையவழி வகுப்புகளில் சற்று குறைந்தே
காணப்படுகிறது என்பதையும் அறிய முடிகிறது..
❖ நேரடி வகுப்புகளில் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் நட்புறவு கொண்டு தங்கள் உள்ளத்து
உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதோடு, குடும்பச்சூழலை மறந்து மகிழ்வோடு
கல்வியும் கற்க விரும்புகின்றனர். ஆனால் இணைய வழியில் பெற்றோர்கள்
முன்னிலையில் வகுப்பில் இணைகையில் ஒரு அசௌகரியமான மனநிலையே
மாணவர்களிடம்
காணப்பெறுவதைக்
அறியமுடிகிறது.
பாலர்
பள்ளிகள்,
தொடக்கப்பள்ளிகளில் மாணவர்கள் பெற்றோரின் துணையின்றி கற்றல் என்பது
சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே உள்ளது என்பதையும் ஆராய்ந்தறிய முடிகிறது.
❖ இணையவழிக்கல்வியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல்
நிகழ்வினை ஆர்வமுடன் கையாளத்தொடங்கினால் மிகவும் எளிமையானதாக
இருக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. ஆனால் பலரும் ஆர்வமற்ற நிலையில்
பங்கேற்பதால் அதன் மூலம் அவர்கள் பெறும் பலன் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
நண்பர்களுடன் உரையாடவோ, சந்தேகங்களைத் தெளிவுசெய்து கொள்ளவோ
இயலாத நிலை காணப்படுவதைப் பகுப்பாய்வின் வழி உணர முடிகிறது.
❖ பெருந்தொற்று தொடர்ந்து அரங்கேறிவரும் இக்காலச் சூழலில், மாணவர்கள் பள்ளி,
கல்லூரிகளுக்குச் சென்று கல்வி கற்பதென்பது எட்டாக்கனியாக உள்ளது. இருப்பினும்
இணைய வழிக்கல்வி வகுப்புகளில் பல்வேறு சிக்கல்கள் தோன்றிய வண்ணம்
உள்ளன. குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் இணைய வழி வகுப்புகளில்
பங்கேற்பதில் தகவல் தொடர்பின்மை, செயலியைப் பயன்படுத்த அறியாத நிலை,
நான்கைந்து பிள்ளைகள் உள்ள ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் ஆளுக்கொரு திறன்பேசி
வேண்டுமென்ற
நிலையில்
பொருளாதாரச்
சிக்கலின்
காரணமாக
மன
உளைச்சலுக்கு
ஆளாகி, சிலர் தற்கொலைக்கும் முயற்சிக்கும் நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டுள்ளமை போன்ற சிக்கல்களை சந்திக்கும் வேளையில், அரசின் சீரிய
முயற்சியினால் பெருந்தொற்றைத் தடுக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு அளிப்பதோடு,
அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வலியுறுத்துதல் போன்றவை மூலம் இவ்
அசாதாரணச் சூழலிலிருந்து விடுபட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
❖ கொரோனா எனும் பெருந்தொற்று முற்றிலும் நம் நாட்டை விட்டு ஒழிந்தாலொழிய
மாணவர்கள் இணைய வழியில் கற்பதில் கவனக்குறைவு, ஆர்வமின்மை, புரிதலில்
ஏற்படும் இடர்பாடுகள், கலந்துரையாட இயலாமை போன்றவைகளைக் களைதல்
இயலாது. ஆகவே இணையவழி வகுப்புகளைக்காட்டிலும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச்
சென்று கற்பதே சாலச் சிறந்ததாகும்.
❖ அப்பொழுது தான் மாணவர்களின் மன உளைச்சலைப் போக்கி, நல்லொழுக்கத்தை
வளர்த்து, ஆசிரியர் மாணவர்களிடையேயான உறவினை மேம்படுத்தி, ஒரு வளமிக்க
ஒளிமயமான
எதிர்கால
இளைய
சமுதாயத்தை
உருவாக்கிட
இயலும்.
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‘தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மொழி - கற்றல் கற்பித்தல்’ - பன்னாட்டு மாநாடு (சிறப்பு வெளியீடு)

இணையத்தையே நம்பிக் காலத்தை வீணடிக்கும் இளந்தலைமுறையினரிடம்
நல்லதொரு கல்விச்சூழலை உருவாக்கும் எண்ணத்தை விதைக்கலாம்.
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