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தமிழ் கற்றல், கற்பித்தல் –வரைவுச் செயல்திட்டம் 

 

1. அசமரிக்கர, பிைரன்ஸ், இங்கிலரந்து, கனடர பபரன்ற நரடுகளில் உள்ளூர் அைசு 

தமிழ்சமரழிரயக் கல்வித்திட்டத்தில் ஒரு பரடமரக அங்கீகரித்துள்ளது. இந்நிரலயில் 

சபரருத்தமரன பரடத்திட்டத்ரதத் திட்டமிடுதல்; அதன் அடிப்பரடயில் பரடநூல்கரள  

எழுதுதல். 

2. பகட்டல், பபசுதல், வரெித்தல், எழுதுதல் என்னும் நரன்கு சமரழித்திறன்களுள் 

ஏபதனும் ஒரு திறனில் கூடுதல் புலரம சபற விரும்பினரல் அதற்கரன  

மின்-கற்றல்/ கற்பித்தல் வழிப் பரடங்கரள  உருவரக்குதல். 

3. கற்பித்தல் மின்-கற்றல் அகைரதிரயத் (Pedagogical e-learning Dictionary) சதரகுத்தல்.  

4. அயல்நரடுகளில் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆெிரியர்களும், தமிழ் கற்கும் மரணவர்களும் தமிழ் 

இரணயக் கல்விக்கழக ஆெிரியர்கபளரடு சதரடர்புசகரள்ளும் வரகயில் உதவி 

ரமயத்ரத (Helpline) ஏற்படுத்த வரக செய்தல். 

5. அயல்நரடுகளில்  தமிழ்க்  குழந்ரதகளுக்குத் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆெிரியர்கள்/ 

தன்னரர்வலர்கள் ஆகிபயரருக்குத் தமிழ் கற்பிப்பதில் தனிப்பயிற்ெி இல்லரதரதக் 

கருத்தில் சகரண்டு கணினிவழிக் கற்பித்தல், பயிற்ெி அளித்தல். 

6. தமிழ் இரணயக் கல்விக் கழகம் இதுவரை தயரரித்துள்ள தமிழ்ப் பரடங்களில் பபச்சுத் 

தமிழ் இடம்சபறவில்ரல.   பபச்சுத் தமிழுக்கு அழுத்தம் சகரடுத்து உரையரடல் 

பரடங்கரள எழுதுதல்; உரையரடல் பயிற்ெிரய பமற்சகரள்ளும் வரகயில் 

கணினிவழிப் பரடங்கரளயும் பல்லூடக உள்ளடக்கங்கரளயும் (multi-media content) 

தயரரித்தல் 

7. சமரழித்திறன்கரள மதிப்பீடு செய்யும் வரகயில் மதிப்பீட்டுக் கருவிகரள 

உருவரக்குதல். 

8. தமிழ்சமரழி இலக்கணத்ரதக் கற்பபரரின் தரய்சமரழிவழிக் கற்றல் – பிசைஞ்சு, 

செருமன், பபரலிஷ், செக், ெீன சமரழிகளில் கற்றல்/ கற்பித்தல் இலக்கணத்ரத 

சமரழிசபயர்த்துத் தருதல் 

9. சமரழிச்சூழலுக்கு ஏற்ப- கற்றல், கற்பித்தல் முரறகரள இனங்கரணுதல்- அவற்றில் 

ஆெிரியர்க்குப் பயிற்ெி அளித்தல். 

10. மனநலம் குன்றிய மரற்றுத்திறனரளிகளுக்குத் தமிழ் கற்பித்தல் 

11. தமிழ்ச் செரல்வளம் சபருக்குதல். 

12. இைண்டரம் சமரழிச் சூழலில் தமிழ் எழுத்து முரறரயக் கற்பிப்பதில் டபயமழ வரிரெ 

முரற ெிறந்தது; இவ்வரிரெ முரறயில் எழுத்துக்கரளக் கற்பிக்கப் பரடநூல்கரள 

எழுதுதல். 

13. தமிழ்ப் பரடநூல் உருவரக்கத்தில் அந்தந்த நரட்டுப் பண்பரட்டுக் கூறுகளுக்கு இடம் 

அளித்தல் ; அந்தந்த நரட்டுப் சபரதுவழக்குச் செரற்கரளயும் பயன்படுத்துதல். 
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14. அந்தந்த நரட்டிலிருந்து ஒருவரைபயர இருவரைபயர பரடத்திட்ட மற்றும் பரட 

நூலரக்கக் குழுவில் பெர்த்தல். 

15. மதிப்பீடு மற்றும் பதர்வுகரள எளிரமப்படுத்தல் ; வரய்சமரழித் பதர்வுக்கு அழுத்தம் 

தருதல். 

16. இரணயத் பதர்வுகரள உருவரக்குதல்; அவற்ரறக் ரகபபெியிலும் இயக்கும் 

வரய்ப்ரபக் சகரடுத்து மதிப்பிடல். 

17. பல்பவறு இரணயவழிப் பபரட்டிகரளப் பள்ளிகளுக்கிரடபய ஏற்பரடு செய்தல்.  

18. கற்பபரரின் பதரவகள் அடிப்பரடயிலரன (Need based) பரட நூல்கரள 

உருவரக்குதல் 

19. இரணயக் கூட்டங்கள் (Webmeet) ஏற்பரடு செய்தல், (எ.கர.) www.webexmeet.com 

(webminars) 

  

இக்கலந்துரையரடலில் கலந்து சகரண்ட பங்பகற்பரளர்கள் முன்ரவத்த, பரிந்துரைத்த 

கருத்துகளின் அடிப்பரடயில் தமிழ் இரணயக் கல்விக்கழகம் கீழ்வரும் பரிந்துரைகரள ஏற்று 

உரிய செயல்திட்டங்கரள பமற்சகரள்ளலரம். 

1.   பங்பகற்பரளர்கள் சதரிவித்த பல்பவறு சமரழிச்சூழல்களின் அடிப்பரடயில்,         

எல்லரச் சூழல்கரளயும் அடக்கிய கரலத்திட்டத்ரத உருவரக்கி, அந்தந்த     

சூழலுக்குப் சபரருத்தமரன, பரடத்திட்டங்கரளயும், பரட நூல்கரளயும்    உருவரக்கும் 

வரகயில் மின்கற்றல், கற்பித்தல் வடிவரக்க மரதிரி (Instructional Design Model) 

ஒன்ரற உருவரக்கலரம். 

2. தமிழ்சமரழி கற்பித்தலுக்கரன பரடத்திட்டத்ரதயும் பரடங்கரளயும் இரணயக் 

கல்விக்கழகம் உருவரக்கும்பபரது சவவ்பவறு சமரழிச்சூழல்களில் தமிழ் கற்பித்து               

வருகின்ற ஆெிரியர்கரளயும் திட்டத்தில் இரணத்துக்சகரண்டு, அவர்கள் கூறும்               

கருத்துகரளப் சபறலரம். 

3. தமிரழ இைண்டரம் சமரழியரகக் கற்பிக்கும் (குறிப்பரக அயல்நரடுகளில்) 

சபரும்பரலரன ஆெிரியர்கள், தன்னரர்வத் சதரண்டு புரிபவர்கள். இவர்களுக்கு கற்றல், 

கற்பித்தலில் முரறயரன பயிற்ெிகள் இல்ரல. எனபவ, கணினிவழித் தமிழ்ப்பயிற்ெி 

அளிக்கும் திட்டத்ரதக் கருதிப் பரர்க்கலரம். ஆெிரியர் பயிற்ெி ெட்டகங்கரளக் 

கணினியில் பதிபவற்றம் செய்யலரம். 

4. பபச்சுத் தமிழுக்கரனப் பரடங்கள் எழுதப்படும்பபரது ெரதிய வழக்குகள் தவிர்க்கப்பட 

பவண்டும். தமிழ் கற்றல், கற்பித்தரல பமற்சகரள்ளும் அந்தந்த சமரழிச்சூழல்களில்       

வழங்கும் சபரதுவழக்குச் செரற்கரளப் பயன்படுத்தலரம்.  அந்தந்தப் பகுதிகளில்        
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தமிழ்க் கற்பிக்கும் ஆெிரியர்களிடம் இது குறித்துக் கலந்து பபெலரம்.  செரற்களின்       

பட்டியரலப் சபறலரம். 

5. பல்பவறு சமரழிச்சூழல்களில் தமிழ் கற்பபரர் இரழக்கும் சமரழிப் பிரழகரளத்            

சதரகுத்து ஆய்வு செய்து, அவற்ரறத் தவிர்க்கும் வரகயில் கணினிவழி சமரழிப்            

பயிற்ெிப் பரடங்கரளத் துரற வல்லுநர்கரளக் சகரண்டு எழுதும் திட்டத்ரத           

பமற்சகரள்ளலரம். 

6. சமரழி கற்றல் / கற்பித்தல் சதரடர்பரன நரடமுரற கற்றல் / கற்பித்தல் 

அணுகுமுரறகரளயும் முரறகரளயும் ஆெிரியர்கள் அறிந்து சகரள்ள உதவும் ெிறிய        

நூல்கரள (மின்கற்றல்/கற்பித்தல் உட்பட) எழுதும் திட்டத்ரத பமற்சகரள்ளலரம். 

7. பல்பவறு நிரலகளில் பரடநூல் உருவரக்கும்பபரது ஒவ்சவரரு பரடநூலுக்கும் 

ஆெிரியர்க்குப் பயன்படத்தக்க வரகயில் ரகபயடு (Guide book/ Teacher text)          

எழுதப்படபவண்டும். இக்ரகபயடு தனிநூலரகபவர பரடநூலின் ஒரு பகுதியரகபவர          

வழங்கப்படலரம். 

8. அயல்நரட்டு சமரழிகளிலும் இந்திய சமரழிகளிலும் கணினிவழி அடிப்பரட கற்பித்தல் 

/ கற்றல் இலக்கணம் (Pedagogical Grammar) எழுதும் திட்டத்ரத வல்லுநர்கள்          

உதவியுடன் பமற்சகரள்ளலரம். 

 

சு. இைரெரைரம் 

(ஒருங்கிரணப்பரளர்) 

 

 


