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இணையவழித் தமிழ்க் கற்றல்- கற்பித்தல் ONLINE TAMIL
TEACHING & LEARNING
முனைவர் து. சவிதா | Dr. D. Savitha
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பூசாகோ அர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோவை.
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ஆய்வுச்சுருக்கம்
உலகையே குவலய கிராமமாக மாற்றிவிட்ட ஆற்றல் வாய்ந்த தொழில்நுட்பம் தான்
இணையம். இணையம் என்ற கடலில் நீந்திச் செல்லும் கப்பலாகத் தமிழ் திகழ்கிறது.
.இணையத்தில் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை என்ற அளவிற்கு அனைத்து தகவல்களையும்
தன்னகத்தே கொண்டதாக இணையம் திகழ்கிறது. நீங்கள் எதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள
வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அதனை இணையத்தில் சென்று ஒருசில நொடிகளில்
தெரிந்துகொள்ளலாம். இணையத்தின் பயன்பாடு அளவிடமுடியாத அளவிற்கு பல்கிப்பெருகி
உள்ளது. ஏறக்குறைய எல்லாத்துறைகளும் இணையதள வழியை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
அதுபோலக் கல்வித்துறையிலும்
இணையதளத்தின் பயன்பாடு வெகுவாக வளர்ந்து
உள்ளதைக் காணமுடிகிறது. இவ்வாறு இணையத்தின்வழித் தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலின்
வளர்ச்சி பற்றி இக்கட்டுரை அமைகிறது.
Abstract
The Internet is a powerful technology that has transformed the world into a village. Tamil is a ship
that swims in the sea of the Internet. The Internet embodies all information to the extent that
there is nothing that is not on the Internet. Whatever you want to know about it, you can go
online and find out in a few seconds. Use on the Internet is immensely multiplied. Almost all
departments have created the Internet. Similarly, the use of the Internet in the field of education
can be seen growing exponentially. Thus this article sets out about the development of Tamil
learning teaching through the internet.
திறவுச்சொற்கள் (KEYWORDS): தமிழ் இணையம், வலைதளங்கள்,
வலைப்பூக்கள், இணைய பாடநூல்கள், திரட்டிகள், மென்பொருள்.

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

February 2022, Vol.7 Issue:29

வலைப்பதிவுகள்,

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

82

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

முன்னுரை
இணையம் விரிந்து பரந்து கிடக்கும் இந்த உலகையே நம் வீட்டுக்குள் கொண்டு வரும்
ஆற்றல் வாய்ந்தது. தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்
என்ற பாரதியின் கனவை நனவாக்கும் செயல்வன்மை மிக்கது. ஆதாரங்களைக்
கண்முன்னே கொண்டு வந்து கொட்டும் கருத்துப் பெட்டகமாக விளங்குகிறது.
இணையத்தின் வழிப் புதிய நோக்கு உண்டாகும், அறிவு பெருகும், சிந்தனை செழிக்கும்.
இதன் மூலம் தகவல்களைப் பெறலாம். அளிக்கலாம், தொகுக்கலாம், கல்வி பயிலலாம்,
பயிற்றுவிக்கலாம். இதன் அடிப்படையில் இணையம், வழியான கற்றல் கற்பித்தல் முறைமை
இன்று மிகவும் புகழ் பெற்றதாகவும். எல்லோராலும் விரும்பக் படுவதாகவும் இருக்கின்றது.
இணையத்தின் வழியாக அல்லது செயலிகள், மென்பொருள்கள், வலைதளங்கள்,
மின்னிதழ்கள், ஒலி ஒளி மின் ஊடகங்கள், சமூக வலைதளங்கள் முதலான இணைய
ஏந்துகள் வழியாகத் தமிழ் மொழியைக் கற்கவும், கற்பிக்கவும் வேண்டிய தேவைகள்
அதிகரித்து வருகின்றன, காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் புதிய அணுகுமுறையில் தமிழ்மொழிக்
கற்றல் கற்பித்தலை மேம்படுத்த வேண்டும். அதற்குரிய விரிவான வாய்ப்புகள் இன்று
உருவாகி இருப்பதை இன்முகத்துடன் வரவேற்று விரிவாகப் பயன் கொள்ள வேண்டும்.
ஆய்வு அணுகுமுறை
கடந்த காலத்தின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் இணையத்தின் பங்கு பற்றிக் கூறுவதால்
எதிர்காலவியல் அணுகுமுறையாகவும் பல்வேறு தமிழ் தளங்கள் பற்றிய செய்திகளை
பகிர்வதால் இது அறிவியல் அணுகுமுறையாகவும், நவீனத்துவ அணுகுமுறையாகவும்,
பல்கலைக்கழகங்களைப்
பற்றிய
செய்திகளைச்
சொல்வதால்
பகுப்பியல்
அணுகுமுறையாகவும் இக்கட்டுரை அமைகிறது.
இணையம் - சொற்பொருள்
உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்துக் கணினிகளையும் ஒரே மின்னணுவலையில்
சங்கிலிப்பிணைப்புச்
செய்யப்பெற்று
ஒன்றாக்கபட்டதுதான்
இணையம்
இதனை
ஆங்கிலத்தில் world wide web என்பர். இதன் சுருக்கம்தான் www இதனை W3, the Web
என்றும் அழைப்பர். ஆயினும் www என்பதுதான் பெருவழக்காகும்.
இணைய வரலாறு
இன்றைய உலகம் இணைய வழிகாட்டுதலின்படிப் பீடுநடை போடுகிறது எனில் அது
மிகையன்று. இத்தகைய அரிய கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திட்டவர்கள் பிரிட்டானிய நாட்டு அறிஞர்
சார்லஸ்காவ், ஜார்ஜ்ஹாக்மேன் ஆகியோர் ஆவர். இவர்கள் 1966 இல்ஃபைபர் (Fiber)
நூலிழையின் உதவியால் தகவல்களை ஒளிப்பிம்பங்களாக மாற்றி நெடுந்தொலைவு
அனுப்பமுடியும் என்று கண்டுபிடித்தனர். 1944இல் WWW என்ற வலைப்பின்னலாக
அமைந்த அமைப்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளை இணைக்கும் கருவியாக உருமாற்றம்
பெற்றது. இதன்மூலம் தகவல்களை மட்டும் அல்லாது படங்களையும் பார்க்க முடிந்தது.
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முதல் இணையதளம்
உலகின் முதல் இணையதளம் அர்பாநெட்( arpanet advanced research project agency
network) ஆகும். கலிபோர்னியா மற்றும் ஃவுடா மாகாணங்களில் இருந்த கணினிகளை
இணைத்து அமெரிக்க நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறையில் எதிரிகளுக்குத் தெரியாமல் ராணுவ
வீரர்கள் செய்திகள் பகிர்ந்து கொள்ள குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தினால் இதனைத்
தொடர்ந்து 1972இல் 50 பல்கலைக்கழகங்கள் இணைக்கப்பட்டன. 1983இல் பல்வேறு
நாடுகளின் 562 கணிப்பொறி கட்டமைப்புகள் இதில் இடம்பெற்றன.
தமிழில் முதல் இணையதளம்
தமிழை இணையதளத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் முயற்சியில் முதலிடத்தில் இருப்பவர்கள்
சிங்கப்பூர் மற்றும் இலங்கை தமிழர்கள் ஆவர். தமிழ் இணையதளத்தின் தந்தை என்று
போற்றப்படுபவர் சிங்கப்பூர் பேராசிரியர் நா. கோவிந்தசாமி ஆவார். இவர் சீனாவிற்குச்
சென்றபொழுது அவரது நண்பரிடம் தமிழின் பெருமைகளை எடுத்துக்கூறி உள்ளார்.
இதனைக் கேட்டுவியந்த அவரது நண்பர் எங்களின் சீனமொழியைப் போலப் பெருமை
வாய்ந்த மொழி உங்களின் தமிழ்மொழி. ஆகவே எங்கள் மொழியைப் போலவே உங்கள்
மொழியையும் இணையத்தில் ஏற்றலாம் என்று கூறினாராம். அதன் விளைவாகத் தமிழை
இணையத்தில் ஏற்றும் முயற்சியில் கோவிந்தசாமி அவர்கள் ஈடுபட்டதாக அறியமுடிகிறது.
1995 அக்டோபரில் சிங்கப்பூர் அதிபர் திரு.ஓங்டாங்சாங் தொடங்கி வைத்த journey: words,
home and nation- anthology of Singapore poetry(1984 -1995) என்கிற நான்கு தேசிய மொழிக்
கவிதைகளுக்கான வலையகத்தில்தான் முதன் முதலில் தமிழ் இணையத்தில் பிரவேசம்
செய்தது. இதை சாதித்த IRDU (Internet Research and Development nit) குழுவில்
கோவிந்தசாமியும்
அவரோடு
இணைந்து
பணியாற்றிய
வல்லுநர்கள்
டாக்டர்
வீ.லியோஸ்கோக்யாங் நான் இரு சீனர்களும் முதல் தமிழ்ப் பக்கத்தை வலையேற்றியவர்கள்.
இவர்களுக்குத் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் என்றென்றும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளது.
(பார்க்க: www.ezhilnila.com, செ.ச.செந்தில்நாதனின் 'இணையம்’ என்ற கட்டுரை)
இணையதளத்தையும்
நடத்திவந்தார்
நா.
கோவிந்தசாமி
www.kanian.com
என்ற
இணையதளத்தையும் நடத்தி வந்தார். இத்தளம் பேச்சு மொழி நடையில் அமைந்திருந்தது.
இணையவசதி வழங்குவோர்
இணைய வசதிகளை வழங்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து கட்டணம் செலுத்தி இணைய
இணைப்பு பெற்றுக்கொள்ளலாம். சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் ஆங்கிலத்தில் service
provider என்று அழைக்கப்படும். அமெரிக்காவில் GTR, MCI, SRINT, UUNET, AOL ஆகிய
நிறுவனங்கள் இணையசேவையை வழங்குகின்றன. இந்தியாவில் VSNL, BSNL, DISHNET, SIFY,
AIRTEL, RELIANCE, TATA INDICOM முதலிய நிறுவனங்கள் இச்சேவையை அளிக்கின்றன.
இணைய முகவரி
ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பெயர் மற்றும் முகவரி இருப்பது போல் ஒவ்வொரு
இணையதளத்திற்கும் ஒரு பெயர் மற்றும் முகவரி இருக்கிறது. இதனை இணையமுகவரி
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என்றுகூறுவர். எ.கா. httP://www.maraththadi.com இம்முகவரியில் நான்கு பகுதிகள் உள்ளன.
அவை:
1.
2.
3.
4.

http - Hypertext Transport Protocol என்பதன் சுருக்கமாகும்.
www – World Wide Web என்பதன் சுருக்கமாகும்.
maraththadi - குறிப்பிட்ட ஒரு இணையதளத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெயர்.
.com – commerce என்பதன் சுருக்கமாகும். இது இணையதளத்தின் தன்மையை
குறிப்பதாகும்.

இணையதளங்களின் தன்மையைச் சுட்டும் மேலும் சில குறியீடுகள்
Edu – கல்வி
Univ – பல்கலைக்கழகம்
Org - அரசு சாரா நிறுவனம்
mil – இராணுவம்
net - வலை பராமரிப்பு
gov -அரசாங்கம்
tn - தமிழ்நாடு
in -இந்தியா
ஒவ்வொரு இணையதளமும் அதனை எளிதில் அடையும் வகையில் ஒவ்வொரு இணையதள
முகவரியைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. நாம் எளிதில் மனதில் பதியவைத்துக் கொள்ளும்
வகையில் முகவரிகள் அமைந்திருந்தாலும் கணினிக்கு முகவரிகள் தெரியா. இந்த
முகவரிகளைக் கணினி, எண்களை கொண்டே அடையாளம் காட்டுகிறது. 212.58.240.32
என்ற எண் BBC இன் இணையதளத்தைக் குறிக்கிறது.
தமிழ் இணையம்
தமிழைக் கணினியில் பயன்படுத்தவழி ஏற்பட்டவுடன் பலரும் தமிழ் இணையதளங்களை
உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் பங்களிப்பு
இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கவை. இதுவரை உலக அளவில் 6 தமிழ் இணைய மாநாடுகள்
நடந்துள்ளன. இணையத்தில் பல்வகைப் பயன்பாடுகள் உள்ளன. நாளுக்கு நாள்
பெருகிவரும் மனிதனின் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்யும் வண்ணம் இணையம்
வளர்ந்து வருகின்றது. பங்குவர்த்தகம் வணிகச்சந்தை நிலவரம் அறிவியல் வளர்ச்சி
போன்றவை அறிய இணையம் பெரிதும் உதவுகிறது.
தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலுக்கான வலைத்தளங்களை அடையாளம் காணல்
வலைத்தளத்தின் வரிசை கணிப்பொறி வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்துள்ளது.
உலகளாவிய அறிவை, இருக்கும் இடத்திலேயே அறிந்துகொள்வதற்கும் வலைத்தளம்
பெரிதும்
உதவுகிறது.
உலகத்தமிழர்களை
இணைப்பதிலும்
வலைத்தளம்
பெரும்பங்காற்றுகிறது.
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இணையத்தின் பல்வேறு பயன்பாடுகள்
மின்னஞ்சல் (E-mail)
குரல்அஞ்சல்(Voice Mail)
சொல்லாடல் (Chatting)
ஒளிப்படமாநாடுகள் (Video Conference)
மின்வணிகம் (E-commerce)
மின்பணம்.(E-cash)
மின்னிதழ்கள் (E-Journals)
மின்நூலகங்கள் (E-library)
மின்களஞ்சியம் (E-archeive)
மின்அகராதிகள் (E-dictionary)
இந்தப்பணிகள் யாவற்றையும் தமிழில் மேற்கொள்ள முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன. மதுரை திட்டத்தின் கீழ்த் தமிழ் மின்களஞ்சியம் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்இலக்கிய நூல்கள், தமிழ் இதழ்கள், தமிழ்சினிமா, சமையல், அரசு நிறுவனங்கள் பற்றிய
எண்ணற்ற வலைத்தளங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. அம்பலம்.காம், தமிழோசை.காம்,
தமிழ்பலகை.காம், தமிழோசை.காம் தமிழர்.காம் போன்ற எண்ணற்ற வலைத்தளங்கள்
உள்ளன.
தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம்
சென்னையில் 1999இல் நடைபெற்ற அனைத்துலகத் தமிழ் இணைய மாநாட்டில் அறிவித்த
வண்ணம் 2000 ஆண்டில் தமிழக அரசு தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கி
வைத்தது.
குறிக்கோள்கள்
1.

உலகளாவிய தமிழ்ச் சமூகத்தினருக்குத் தமிழ்மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு பற்றிய
கல்வி சாதனங்களை உருவாக்கி இணையம் வழியாக அளித்தல்.
2. உலகின் பல நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் உருவாக்கும் கல்வியறிவு சாதனங்களைத்
தொகுத்து அவற்றைப் பரவலாகத் தமிழ்மக்களுக்கு அளித்தல்.
3. உருவாக்கப்படும் பாடத்திட்டத்தைத் கற்க வாய்ப்பு அளித்தல். கற்போரின் தகுதிக்கு
ஏற்ப தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாகச் சான்றிதழ் /பட்டம்/
பட்டயம்வழங்க ஏற்பாடு செய்தல்.
இப்பல்கலைக்கழகம் மூன்று பணித்திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை,
1. தமிழ்க்கல்வித் திட்டம்
2. மின்நூலகம் அமைத்தல்
3. தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு
பல்கலைக்கழக மின் நூலகத்தில் அகராதிகள் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகூறுகள் கலைச்சொற்கள்
ஆகியன உள்ளன. மேலும் சங்ககாலம் தொடங்கி இக்காலம் வரையிலான லட்சத்திற்கும்
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மேற்பட்ட பக்கங்களைக் கொண்ட 200க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இதில் உள்ளன. பல்வேறு
நாடுகளிலும் இப்பல்கலைக்கழகத்தின் தொடர்புமையங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இப்பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வித்திட்டம் தொடக்கக்கல்வி, உயர்கல்வி, பிறஇணைய
வழிக்கல்வி என மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டதாக விளங்குகிறது.
கல்வித்திட்டம்
தமிழ்கல்வியை அரிச்சுவடி முதல் ஆராய்ச்சி வரை தமிழ் இணையப்பல்கலைக்கழகம்
வழங்குகிறது. இதன்கல்வித்திட்டம் ஆறுநிலைகளை கொண்டது. அவை,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

மழலைக்கல்வி
சான்றிதழ்கல்வி
பட்டயக்கல்வி
பட்டப்படிப்பு
பட்டமேற்படிப்பு
ஆய்வு

இவைதவிர
1. பயணியர்தமிழ் (Tourist Tamil)
2. சிறப்புக்கல்விதிட்டங்கள் (other rearning Materia)
ஆகியனவும் உள்ளன.
வலைப்பின்னல் அடிப்படையிலான கற்றல் அல்லது இணையதளம் வழியே கற்றல் (Web
Based (or) Virtual Education)
உலகளாவிய வலைப்பின்னல்
1.

இது வரைபடங்களையும் உரைநடை பகுதிகளையும் கொண்டு இணையதளத்தில்
உலாவருகின்றன.

2. தனிநபர்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகள் தம்மைப் பற்றிய
விவரங்களையோ, தாம் செயல்படுத்த விரும்பும் தகவல்கள் குறித்தோ செய்தி
பலகையாக ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவில் உருவாக்கி, பிரத்தியோக பக்கங்களாக
இணையதளத்தில் இடம்பெறச் செய்கின்றன.
3. இணையதள இணைப்பைப் பெற்றுள்ள எந்த ஒரு கணினி மூலமும் வலைப்பின்னலில்
உள்ள இத்தகைய ஒவ்வொருவரது தனிப்பட்ட ஆற்றல்களையும் பார்வையிட முடியும்.
4. வலைப்பின்னலை அடிப்படையாகக் கொண்ட கற்றல் சூழ்நிலையை உருவாக்கித்
தொலைதூரக்கல்வி (Distance Education) மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் நேரடியாகப்
பயில்வோர் என அனைத்து வகை மாணவர்களுக்கும் அளித்திட முடியும்.
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வலைப்பின்னல் அடிப்படையில் அமைந்த கற்றலுக்கான கோட்பாடுகள் (Principles of web
based learning)
வடிவமைக்கப்படும் கற்றல் அனுபவங்கள் தெளிவான நோக்கத்தை கொண்டிருத்தல்
வேண்டும். அவை குறிப்பிட்ட கற்றல் குறிக்கோள்களை நிறைவுசெய்து அவற்றிற்கு உரிய
விளை பயன்களை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்படவேண்டும்.
வலைப்பின்னலின்
குறிப்பிட்டவை
அவர்கள்
பார்வையிடுவோர்
முழுவதையும் படிக்கத்தெரியும் வண்ணம் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

உற்சாகத்துடன்

பல்வேறுவிதமான கற்பிக்கும் உத்திகளைப் பயன்படுத்திப் பார்க்கும் விதமாகக் கற்றல்
சூழலானது தகவல்களைப் பெற்று அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளும் விதமாகவும்
பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து தீர்வுகாணும் விதமாக அமைக்கப்படல் வேண்டும்.
வழங்கப்படும் கற்றல் அனுபவங்கள் சமுதாயத்தின் தேவை, ஆர்வம் ஆகியவற்றை
பிரதிபலிப்பதாக இருத்தல் வேண்டும். வலைப் பின்னல் தளங்களில் புதிய தகவல்களைச்
சேர்ப்பதன் மூலம் எதையும் ஆராய்ந்து அறியும் உண்மையான அறிவைப் பெறும் வழிமுறை
ஆகும்.
வலைப்பின்னல் அடிப்படையில் கற்றலின் இயல்புகள் (characteristics of web based learning)
பொருள் படைக்கும் ஆற்றல் உடைய கற்றல் நிலையை வலியுறுத்துகிறது.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

தகவல் அறிவை ஒருவர் பிறருக்கு வழங்குதல் என்பதிலிருந்து கற்போர் தமக்கு
வேண்டியவற்றைச்
சேகரித்துக்கொள்ளுதல்
என்ற
நிலைக்கு
மாறுவதற்கு
ஊக்கமளிக்கிறது.
கற்போர் கற்பிப்பவர்
என்னும் இரு சாராருமே பரஸ்பரத்துடன் கற்பித்தலில்
ஈடுபடச் செய்கிறது.
கற்போரை மையமாகக் கொண்டது.
கற்போரிடையே துடிப்பான கற்றலை ஊக்குவிக்கிறது.
உயர்
சிந்தனை
திறன்களான
பகுத்தறிதல்
தொகுத்தறிதல்
மதிப்பிடுதல்
போன்றவற்றை வளர்க்கிறது.
குழு உறுப்பினர்களிடையே ஒத்துழைப்பையும், புத்துணர்வையும் வளர்கிறது.
பல்வேறு நிலைகளில் கருத்தை வலியுறுத்துகிறது.

வலைப்பின்னல் தளங்களில் இடம் பெறும் தகவல்கள் (nature of information provided on the
website)
1.

ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனமும் தத்தம் வெப்சைட்களில் கீழ்க்கண்டவற்றைப்
பாடத்திட்டமாகப் போட்டு வைக்கலாம்.
2. மாணவர்கள் படிக்க வேண்டிய படிப்புகள் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் பரிமாறிக்
கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் குறித்த விபரம் பயிற்சி ஒப்படைப்புகள், சோதனைகள்
பற்றிய விபரம்
ஆசிரியர்கள் நடத்திய பாடக்குறிப்புகள் செயல்விளக்கம், ஒலி,
ஒளிக்காட்சிகள் பயில்வதற்கு நூல்களின் விபரம் போன்றவை வலைப்பின்னல்
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வழியே கற்பித்தலுக்கான திறன்கள்(skills for web based teaching) இணையதளம்
வழியே கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் சிலர் அடிப்படைத் திறன்களைப் பெற்றிருக்க
வேண்டும்.
1. Word processing
உரைநடை வடிவில் உள்ள கோப்புகளை (MS-Wordfiles) ஒலி, ஒளி மற்றும்
அசைவுகளுடன் கூடிய காட்சிகளின் தொகுப்பாக (power-Points shows) படைத்திடும் திறன்.
2. வலைத்தளபக்கங்கள் வடிவமைத்தல் (Designing personal web - Pages)
உரை வடிவில் உள்ள கோப்புகளை (HTML (HTML- Hyper Text Markup
வடிவில் சொந்த வலைத்தளங்களை உருவாக்கும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல்.

Language)

3. மின்னஞ்சலைக் கையாளும் திறன் (Handing E-mails)
மின்னஞ்சல் மூலமாகப் பிறரோடு தொடர்பு கொள்ளவும், பிறர் அனுப்பும் தகவல்களை
பார்த்துப் பரிசீலிக்கவும் திறன் பெற்றிருத்தல்.
இணையதள வகுப்பறை நுட்பவியல் (அல்லது) நிழல் வகுப்பறைகளில் பயன்படுத்தப்படும்
தொழில்நுட்பங்கள் (virtual Classroom Technology)
நிழல் வகுப்பறைகளில்
பின்வருமாறு,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

கீழ்க்காணும்

நுட்பங்கள்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன

அவை

இணையதள வகுப்பறைகள் (virtual classroom)
ஹைபர் டெக்ஸ்ட் படிப்புகள் (Huper textCourses )
காட்சி வழி சார்ந்த படிப்புகள் (Video Based Courses)
ஒலி வழி சார்ந்த படிப்புகள் (Audio Based Courses)
உயிரோட்டம் உடைய பாடப்புத்தக படிப்புகள் (Animated courses)
வலைத்தள அடிப்படையிலான பாடப் புத்தகபடிப்புகள் (web Based text book Courses)
ஒத்தமாணவர்கட்கான படிப்புகள் (Peer to peer Courses)
செய்தித்தொடர்பும், இடை வினையாற்றலும் (Communication and Interaction)

இணையதள வகுப்பறைகள் (Virtual Classroom)
1.

இது இணையதளத்தின் மூலம் இயங்கும் கற்பித்தல் வழிமுறையாகும்.

2. கணினியின் துணைகொண்டு மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் தொலைதூரத்தில்
உள்ள
கற்றல்
சமுதாயத்தோடு
தொடர்புகொண்டு
அனுபவங்களைப்
பகிர்ந்துகொள்ளவும் கல்வித்தரத்தை முன்னேற்றவும் துணைபுரிகின்றன.
3. அறிவுப் பெருக்கத்தின் காரணமாக எதையும், எவ்வாறேனும் கற்க வேண்டும்
என்பதே இணையதள வகுப்பறைகள்.
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வலைதளங்கள்-மொழி கற்பித்தல்
வெப்ஸ்டர் அகராதியின்படி (Webster’s Dictionary)"சமுதாயம் என்பது பெரியமக்கள்
தொகுதியில் இடம் பெற்றிருக்கும் சிறு சமூக அலகாகும்" பொதுவான ஆர்வங்கள்
வாழ்வியல்
முறைகள்
பழக்கவழக்கங்கள்
ஒரேமொழியைப்
பேசுபவர்களாக
ஒன்றுகூடிவாழும் சிறிய சமூக அழகினைச் சமுதாயம் என்கிறோம். மின்னியல் முறையில்
தொடர்பு கொண்டு இயங்கும் ஒத்த அவங்களுடைய சமூகக்குழுவினர் மின்னியல் சமுதாயம்
என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.
தமிழில் வலைப்பூக்கள்
இணையத்தில் ஆங்கில மொழிக்கு அடுத்ததாக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் மொழி
தமிழ் ஆகும். அதுபோலவே அதிக அளவில் வலைப்பூக்களும் தமிழ்மொழியில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் வலைப்பூக்களின்
வருகை குறைவாக இருந்தது. தமிழில் எழுத்துரு பிரச்சினை இருந்ததே இதற்கு
காரணமாகும். தமிழ் ஒருங்குறி அமைப்புமுறைக்கு மாறத் தொடங்கியவுடன் தமிழில்
வலைப்பூக்களும் அதிகரிக்கத் தொடங்கி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
வலைப்பூக்கள் நூற்றுக்கணக்கில் பல்கிப் பெருகின. வலைப்பதிவுகளின் அரங்கம் என்று
அழைக்கப்படுகின்ற தமிழ்மணத்தில் (www.tamilmanam.net) ஏறக்குறைய 500 வலைப்பூக்கள்
திரட்டப்பட்டுள்ளன.
ஆயினும்
இவற்றின்
எண்ணிக்கையை
அறுதியிட்டுக்கூற
இயலவில்லை.
தமிழ் வலைப்பூக்கள் மொழி, இலக்கியம், இலக்கணம், சமயம், பண்பாடு உள்ளிட்ட
கருத்தோட்டங்கள் தாங்கி வருகின்றன. இவற்றின் வருகையால் தமிழ் ஆய்வுப்பரப்பில்
புத்தெழுச்சி தோன்றியுள்ளது. இக்கால ஆய்வாளர்கள் அனைவரும் வலைப்பூக்களை
தங்களது ஆய்விற்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
திரட்டிகள்
தமிழில் ஒருங்குறியீட்டு முறை பயன்பாட்டுக்கு வரத் தொடங்கியவுடன் இணையத்தில் தமிழ்
உலா
வெகுவாக
நடந்தேறி
வருகிறது. இவ்வலைப்பூக்கள் வழியாகப் பெரிதும்
நடைபெற்றுவருகிறது. கணக்கிடமுடியாத அளவிற்கு பல்கிப்பெருகி வரும்வலைப்பூக்கள்
திரட்டி ஒரே தளத்தில் பார்வை இடுகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கமுன்
வந்துள்ளனர். இப்பணியைச் சிறப்பாகச் செய்து வரும் வலைப்பூக்களும் அவற்றின் பெயரும்
முகவரியும் வருமாறு:
●
●
●
●
●
●
●
●

தமிழ்கணிமைகாம் - www.kanimai.com
தமிழ்மணம் – www.tamilmanam.net
தமிழ்வெளி- www.tamilveli.com
தமிழ்ப்பதிவுகள்- www.tamilblogs.com
திரட்டி- www.thiratti.com
தேன்கூடு – www.thenkoodu.com
டெக்னோரட்டி- technorati.com
வேர்ட்பிரஸ்- ta.wordpress.com
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●

மாற்று- www.maatru.net

வலைப்பூக்களின் பட்டியலைத் தொகுத்தளிக்கும் தமிழ்மணம் திரட்டியில் ஏறக்குறைய 4000
வலைப்பூக்கள் காணப்படுகின்றன.
கல்விசார் இணையதளங்கள்
கல்விசார் இணையதளங்களை மூன்று வகையாகப் பகுக்கலாம்.
1. கற்பிப்பவை.
2. நூலகங்கள் பயன்பாடு இன்றைய காலகட்டங்களில் மிக அதிகமாகவே இருக்கின்றது.
3. தகவல்களை வழங்குபவை. கற்பிப்பவை
இணையதளங்களின்
மூலம்
கல்வி
கற்பிக்கும்
அரசு
நிறுவனங்களும்,
பல்கலைக்கழகங்களும் இருப்பது போலச் சில தனியார் நிறுவனங்களும் அமைப்புகளும் கூட
இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இக்கற்பிப்பதை ப்பற்றி விரிக்கின் பெருகும்.
நூலகங்கள்
பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் வழிக் கற்பித்தல் ஆனாலும் சரி
இணையம் வழியாகக் கற்பித்தல் ஆனாலும் சரி இவற்றில் நூலகங்களின் பங்களிப்பு
இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது. எனவே இணைய நூலகங்களின் (மின்நூலகங்கள்)
பயன்பாடும் பங்களிப்பும் மிக அதிகமாகவே இருக்கின்றது. இவைகளைக் கல்விதொடர்பான
செய்திகளை வழங்குபவைகளின் வகைப்பாட்டினுள் அடக்கலாம்.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

விக்கிபீடியா
பல்கலைக்கழக நிதிநல்கைகுழு
மனிதவளமேம்பாட்டுத்துறை
தமிழ்நாடு மாநில உயர்கல்விமன்றம்
தமிழகஅரசு உயர்கல்வித்துறை
தமிழ்வளர்ச்சித்துறை

தமிழ்விக்கிபீடியா
எந்த ஒன்றைப் பற்றியும் கலைக்களஞ்சியம் அல்லது வாழ்வியல் களஞ்சியத்தைப் பார்த்து
தெரிந்துகொள்ளலாம். களஞ்சியங்களைப் போலவே இணையத்தில் விக்கிபீடியாவின்
பயன்பாடும் அமைந்துள்ளது. இதனைத் தமிழ் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில்
காண இயலும். தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் இணையமுகவரி: www.ta.wikipedia.org என்பதாகும்.
தற்பொழுது உலகையே உலுக்கிக் கொண்டிருக்கும் கொரோனா காய்ச்சல் பற்றிய செய்தியும்
இதன்கண் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளை அகரவரிசை,
துறைவரிசை, புதியன எனும் பிரிவுகளின் வழிகாண முடியும் கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமாகத்
திகழும் இதன்கண் செய்திகளை யார் வேண்டுமானாலும் எழுதிச் சேர்க்க முடியும்.
அமெரிக்காவை மையமாகக்கொண்டு செயல்படும் இது ஒரு லாப நோக்கமற்ற
அமைப்பாகும். இது மேலும் பல பன்மொழி கட்டற்ற திட்டங்களைச் செயல்படுத்துகிறது.
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குறிப்பாகத் தமிழ் விக்சனரி
விளக்கங்களுடன் வளர்கிறது.

96,728

சொற்களைத்

தன்னகத்தே

கொண்டு

தமிழ்

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை
www.tn.gov.in/department/tamil.html
என்னும்
இணையமுகவரிக்குச்
சென்றால்
தமிழ்வளர்ச்சித்துறையின் இணையதள பக்கம் கிடைக்கும். இத்தளம் உயர்கல்வித்துறையின்
இணையதள செயல்பாட்டுமுறை அடிப்படையிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில்
தொல்லியல்துறை, இசைக்கல்லூரி, அருங்காட்சியகம், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தமிழ்
இணையபல்கலைக்கழகம்,
தமிழ்
அரசியல்
பல்வேறு
துறைகளின்
பல்வகை
விண்ணப்பப்படிவங்கள் முதல் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இணையத்தின்வழித் தமிழ் கற்றல்கற்பித்தலில் சில சிக்கல்கள்
இங்குக்
கற்றல்-கற்பித்தல்
இயந்திரத்தினால்
இயக்கப்படுவதால்
மாணவர்கள்
பெறவேண்டிய ஆளுமை வளர்ச்சி, போட்டி, சகமாணவர்களோடு பழகுதல் போன்றவை
அடையமுடியாது. உண்மைநிலை, இயக்கநிலை போன்ற கற்றல் நோக்கங்களை அடைய
முடியாது. கருணை, பரிவு, பிறருக்குஉதவுதல், திறமையாக அமைத்துச் செயல்படுத்தி
மகிழ்ச்சி கொள்ளுதல் போன்ற பண்புகள் இணையத்தின் வழிக் கற்றல் மூலம்
மாணவர்களிடம் ஏற்படவாய்ப்புகள் இல்லை, இம்முறைக்கு செலவு அதிகம்.
தீர்வுகள்
ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் அது தொடர்பான படிப்புகளில் கணினி மற்றும் தொழில் நுட்பங்கள்
பற்றிய பாடங்கள் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும். பாடத்திட்டத்தில் கட்டாயம் ஒரு பாடம்
தமிழ்இணையவழிப் பாடமாக அமைக்கப் பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். தொழில்நுட்பத்தைப்
புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அது எல்லோருக்கும் சாத்தியமாகும். அதற்கான
சாத்தியக்கூறுகளை நடைமுறைப்படுத்தினால் அனைவரும் இணையவழிக் கற்றலை
விரும்புவர். புதுப்புதுதேடலை விரும்பும் மாணவர்கள் இணையவழி கற்றலையும் விரும்புவர்.
தடையற்ற இணையவழிச் சேவை, மின்சாரம், கணினி, இன்றைய நவீனகைபேசி இத்துடன்
அரசின் மானியமும் தகுந்த பயனாளிகளைச் சென்றடைந்தால் வெற்றி பெறும்.
ஆய்வுப்பயன்/தீர்வு
இணையவழித் தமிழ் கற்றல் - கற்பித்தல் மூலம் இணையத்தில் காணலாகும் புதிய
செயலிகளின்
வழியாகவும்
வலைதளங்களின்
வழியாகவும்
இணையதளங்களின்
வழியாகவும் தகவல்களை மாணவர்கள் அறிந்து கொண்டு தமிழ்கற்றல்-கற்பித்தலின்
எளியவழிகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளச் செய்வதே இக்கட்டுரையின் பயனாகும்.
முடிவுரை
தமிழ் கற்பித்தலுக்கும் கற்றலுக்கும் இயல்பாகவே கணினிநுட்பங்கள் பொருத்தமாக
விளங்குகின்றன. நிறுவனம் சார், நிறுவனம்சாரா, இயல்புநிலை ஆகிய மூவகைக்கல்விக்கும்
அரிச்சுவடி முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரையிலான ஏழுபடிநிலைகளுக்கும் கணினிசார்ந்த
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இணையநுட்பத்தைக் கடைப்பிடித்து, தமிழ் கற்றல்-கற்பித்தலைச் செம்மையாக்கவும்
மேம்படுத்தவும்
வழிகள் உள்ளன. தமிழ்க்கல்வியாளர்கள், கணினிவல்லுநர்கள்,
ஆசிரியர்கள் ஆகியோரின் இணைந்த செயல்பாடுகள் இன்றைய தேவைகளாகக்
கருதப்படுகின்றன.
“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்” என்பதற்கேற்பப் பல்துறையில் தோன்றி வரும்
மாற்றங்களையும் வளர்ச்சியையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தமிழ் போன்ற நெடிய
பாரம்பரியத்தைப் பெற்று விளங்கும் மொழியில் சூழ்நிலைகளால் ஏற்படும் மாற்றங்களை
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தமிழ் வளர்ச்சிப் போக்கினைக் கணினியின் துணைகொண்டு,
இணையம் வழி மேம்படுத்த உலகளாவிய தமிழர்கள் அனைவரும் பாடுபடவேண்டும்.
துணைநின்றவை
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

முனைவர் க.துரையரசன், (பதிப்.),(2015)இணையமும் இனிய தமிழும், இணைப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை, அரசினர் கலைக்கல்லூரி(தன்னாட்சி), கும்பகோணம்-1, தமிழ்நாடு.
நல்லாசிரியர், டாக்டர்இ.பா.வேணுகோபால், க.சாந்தகுமாரி, (பதிப்.), (2015), தமிழ் கற்பிக்கும்
முறைகள், சென்னை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
www.gowrabookfair.in
பி.இரத்தின சபாபதி, (பதிப்.), (2003), தரமிகு தமிழ்க்கல்வி அம்சாப்பதிப்பகம், கோடம்பாக்கம்,
சென்னை-24
ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம் (பதிப்.), (2003), கல்வியில் முழுமையான தர மேலாண்மை,
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வித்யாலய அஞ்சல், கோயம்புத்தூர்-641020
ஸ்ரீஜி.விபப்ளிக்கேசன்ஸ் (பதிப்.), (2011), கலைத்திட்டமும் கற்பித்தலின் நுட்பங்களும்,
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை-5 gvpublications@yahoo.in
பேராசிரியர் சு.தண்டபாணி எம்.ஏ.,எம்.எட்., (பதிப்.), (2015), தமிழ் கற்பிக்கும் முறைகள், மதுரை
– 11. மீனாப்பதிப்பகம்,
பி.இரத்தினசபாபதி(பதிப்.), (2007), தமிழகத்தில் செயல்வழி கற்றல் தமிழகக் கல்வி ஆராய்ச்சி
வளர்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, வனிதா பதிப்பகம்.
http://vikaspedia.in/index/
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