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சி�க��ாி�சி�க��ாி�சி�க��ாி�சி�க��ாி�    தமி�தமி�தமி�தமி�    ெமாழிெமாழிெமாழிெமாழி    க�ற�க�ற�க�ற�க�ற�    க�பி�த��க�பி�த��க�பி�த��க�பி�த��    

கணினியி�கணினியி�கணினியி�கணினியி�    பய�பாபய�பாபய�பாபய�பா����    

    டா�ட�டா�ட�டா�ட�டா�ட�    A Ra A Ra A Ra A Ra சிவ�மார�சிவ�மார�சிவ�மார�சிவ�மார�    இைண� ேபராசிாிய�, தைலவ�,  தமி�ெமாழி ப�பா��� பிாிவ ேதசிய� க�வி�கழக�, ந�யா� ெதாழி���ப� ப�கைல�கழக� சி�க���. 
 உலகி� தமி�ெமாழி பரவலாக� ேபச�ப�� வ�கிற�. சி�க��ாி� அ� ஆ�சி ெமாழியாக இ��கிற�;  ப�ளிகளி� க பி�க�ப�கிற�. இ!"# ெசா�ல�ேபானா� சி�க��ாி� தமிழ%க� தமிைழ� க�டாயமாக� ப(�க ேவ)�# எ!+# ஊ�-வி�க�ப�கிறா%க�. தமி�ெமாழிைய இனிைமயாக.# எளிைமயாக.# க க-க பி�க� கணினி பல வழிகளி0# பய!ப�1த� ப�கிற�. இ�ெபா2� தமி�ெமாழிைய� க பி�பதி� கணினி எ3த அளவி -� பய!ப�1த�ப�கிற� எ!பைத இ�க��ைர 4!+ நிைலகளி� ஆரா6கிற�. 1.1.1.1.தமி��தமி��தமி��தமி��    பாட	பாட	பாட	பாட	    க�பி�பதி�க�பி�பதி�க�பி�பதி�க�பி�பதி�    கணினிகணினிகணினிகணினியி�யி�யி�யி�    ப��ப��ப��ப��    �றி�த�றி�த�றி�த�றி�த    க�விக�விக�விக�வி    அைம�சி�அைம�சி�அைம�சி�அைம�சி�    தி�ட	தி�ட	தி�ட	தி�ட	....    சி�க��%� க�வி அைம78 ஒ:ெவா� பாட1தி0# 10 வி2�கா� கணினி� பாட�க� இ��க ேவ)�# எ!+ தன� ;த� ;த!ைம1 தி�ட1தி� (Master Plan-1) ஒ� விதி ெகா)� வ3த�.  இதைன அ!ைறய க�விஅைம7ச% ாிய% அ�மிர� தி� “திேயா 7சீ ெஹ!” 28 ஏ�ர� 1997ஆ# ஆ)� ச! ெட� சி�(யி� நைடெப ற “மா?ட% பிேள! ஒ!+” அறி;க நிக�7சியி� அறிவி1தா%. அத!ப(1 தமி�� பாட�களி� கணினி வழி� க பி�க�பட ேவ)(ய @+க� 10% இ�3தன. பி!ன% அறிவிய� மயமாகி வ�கி!ற உலகி - ஏ ற வித1தி0# வ-�பைற� கலாசார1தி� A�ைமைய ஏ +�ெகா�ள ேவ)(ய B�நிைல�- ஏ ப.# கணினி வழி� க பி�க� படேவ)(ய @+க� 30 வி2�கா�( - உய%1த�ப�டன. இதைன இர)டாவ� ;த!ைம1 தி�ட1தி� (Master Plan-2) அறி;க நிக�7சியி� அ!ைறய க�விஅைம7ச% த%ம! ச);கர1தின# 24 ஜூைல 2002இ� அறிவி1தா%. ெதாட%3� Master Plan 4!றி� ;த� இர)� தி�ட�களி� கைட�பி(1த @+கேளா� ஆசிாிய� பயி சி�- ;�கிய1�வ# அளி�கி!ற வித1தி� இ!"# பல @+கைள இைண1� 5 ஆக?� 2008இ� அ!ைறய க�வி அைம7ச% தி� “இ� எ� ெஹ!” அறிவி1தா%. இவ றி! 4ல# தமி�ெமாழி க ற� க பி1த� ;ைறயி� 30% @+க� கணினி மய�ப�1த� ப�டன. இதனா� ஒ:ெவா� வ-�A அைறயி0# கணினி இைண�க�ப�� அத! வழி மாணவ%கE�-� க ற� க பி1த� நைடெப +�ெகா)� வ�கிற�.  மாணவ%க� த�கE�ெக!+ வைல���க� உ�வா�கி அதி� பாட1ெதாட%பான பயி சிகைள7 ெச6ய.# வைலஒFகைள� ேக�பத! 4ல# வ-�பைற�- அ�பா� பாட# நைடெபற.# வா6�Aக� உ�வா�க�ப�டன.  “ந#நா(” எ!"# இைணய1தள# ெதாட�க1தி� தனியாக� க�வி அைம7சி! தகவ� ெதாட%A ெதாழி� G�ப� பிாிவா� நி%வகி�க�ப�ட�. இ3த இைணய1 தள# ஏ! உ�வா�க�ப�ட� எ!பத -ாிய 
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காரண1ைத அ:விைணய1தள# இ:வா+ @+கிற�. (1) தமி�ெமாழி க	ற� க	பிதைல ேம�ப�தி� ெகா�ள�� இ�பமாக� க	க�� (2) பர��ப�ட அறிவிைன! பல வழிகளி� ெப"�கி� ெகா�ள�� #றி!பாக! ப$பா� ம	%� ந�ைம' (	றிய உலக நட!*கைள அறி�� ெகா�ள�� (3) (ய க�விைய ஊ�#வி�க�� இ�த இைணயதள� வழி வ#�#� எ!+ -றி�பி�கிற�. இ:விைணய1தள# இ�ெபா2� க�விஅைம7சி! க�வி1 ெதாழி�G�ப� பிாிவா� நி%வகி�க�ப�# எ(மா� www.edumal.sg எ!"# இைணய1தள1தி! கீ�7 ெசய�ப�கிற�.  இ1தள1தி� பாட�கைள7 சிற3த ;ைறயி� நட1�வத -� க�வி அைம7சி! பாட1தி�ட� பிாிவா� தயாாி�க�ப�(��-# பயி + க�விகைள� ெகா)ட தமி�ெமாழி எ!"# இைணய1தள� பிாி.# ேச%�க�ப���ள�. அதாவ� க�விஅைம7சி! ப�ேவ+ பிாி.களா� தயாாி�க�ப�# கணினி ெதாட%பான பல பயி +க�விகE# எ(மா� எ!"# இைணய1தள1தா� ஒ��கிைண�க�ப��7 ெசய�ப�கி!றன. எனேவ ஆசிாிய%க� எ(மா� தள1தி -7 ெச!+வி�டா� அ�கி�3� க�வி அைம7சி! எ�லா இைணய1தள1தி -# ெச!+ விடலா#. அத -ாிய இைண�Aகைள� க�வி அைம78 வழ�-கிற�. க�விஅைம7சி! தைலைம�பிாிவிF�3� ெதாட�க�ப�ளி மாணவ%கE�காக ஒ:ெவா� மாத;# Aதி% வினா�க�, வ)ண# �8த� ;தலான பயி சிக� ெகா��க�ப�கி!றன. மாணவ%க� அவ றி -ாிய விைடகைள� க�வி அைம78�-  அ"�பி ைவ�-#ெபா2� ேத%3ெத��க�ப�ட பைட�AகE�- ஒ:ெவா� மாத;# பாி8க� வழ�க�ப�கி!றன.   க�விஅைம7சி! க�வி1ெதாழி� G�ப�பிாி. (Educational Technology Division) ெதாட�க�கால1தி� ஆசிாிய%கE�- ேவ)(ய கணினி ெதாட%பான பயி + க�விகைள1 தயாாி1� வ3த�. த ெபா2� அத! இல�- க பி1த� ெதாட%பான ஆ6ைவ ேநா�கி7 ெச�கிற�. தகவ�ெதாட%A1 ெதாழி� G�ப1ைத� ெகா)� க பி1தF� எ:வா+ ேம#பா� காணலா# எ!"# ஆ6. ேநா�ேகா� “ப1� T சிகர#” எ!"# ஒ� Portalஐ உ�வா�கி உ�ள�.  அதி� ெதாட�க1தி� ப1� ப�ளிகைள7 ேச%3த ஆசிாிய%க� ஒ!+@(7 சீன� க�வியாள%களா� பாி3�ைர�க�ப�ட ஒ� Aதிய;ைறயி� கணினி வழி1 தமி��பாட�கைள நட1தி அத! விைள.க� எ�ப( இ�3தன எ!பைத� பகி%3� ெகா)டன%. இ�ெபா2� ப1��- ேம ப�ட ப�ளிகளி! ஆசிாிய%க� இ3த ஆ6வி� ஈ�ப��� Aதிய ;ைறகைள� க)டாரா63� வ�கி!றன%.  மிக அ)ைமயி� க�வி அைம78 ஒ:ெவா� ப�ளி�@ட1தி0# பணி AாிI# ஆசிாிய%கE� நா�வைர1 தகவ� ெதாட%A1 ெதாழி�G�ப வழிகா�(களாக நியமி1��ள�. அவ%கE�- மிக அ)ைம�கால# வைர வ3��ள ப�ேவ+ ெதாழி�G�ப�கைளI# க ற� க பி1த0�- எ:வா+ பய!ப�1தலா# எ!பைத� பயிலர�-களி! வழி� க +�ெகா��கிற�. இ3நா�வ�# அவரவ% ப�ளிகE�-7 ெச!+ ஏைனய ஆசிாிய%கE�- இ3நJன ;ைறகைள� க +�ெகா��ப%. இத! வழி� க பி1தF� அரசா�க# கணினியி� வ�# மா ற�கைள உட"�-ட! அ ைற�ப�திய வ)ண# (up-to-date) உ�ள�.  எ(மா� தள1தி� ேம0# பல வசதிகைள� க�வி அைம78 ெச6��ள�. பாட1ேதா� ெதாட%Aைடய ஒளிநாடா� கா�சிகைள� -றி�பாக (?கவாி ேசனFF�3� (Discovery Channel) வா�கி ைவ1��ள�. ேதைவ�ப�கி!ற ஆசிாிய%க� இவ ைற1 த�க� பாட�கE�- உட"�-ட! பய!ப�1தி� ெகா�ளலா#; ேம0# மி!னில�க� களKசிய# எ!"# ஒ!ைற உ�வா�கி அதி� ஆ�கில7 ெசா கE�-ாிய தமி�7 ெசா கைளI# ேம0# பல தகவ�கைளI# இைண1��ள�. இவ றி!வழி� க ற� க பி1த� இனிைமI# எளிைமI# மி�கதாக அைமகிற�.  க�வி அைம7சி! தகவ� ெதாட%A1 ெதாழி�G�ப� பிாிவி� ஒF, ஒளி நாடா�க� தயாாி�பத -1 தனி1தனி� -2வின% உ�ளன%. இவ%க� தமி�� பாட�கE�- ேவ)(ய பயி +�க�விகைள1 
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தயாாி�ப%. ேம0# இவ ைறI# பாட1தி�ட� -2வின% தயாாி1தி�# பயி +� க�விகைளI# ேமேல ற# ெச6வத - ஒ� -2வின% உ�ளன%. இவ%க� ஒ:ெவா� மாத;# 18ஆ# ேததி ேமேல ற# (Upload)  ெச6வ%.  க�வி அைம78 ெதாட�க� கால1திF�3� தயாாி1த அைன1�வைக மி! பயி +� க�விகைளI# e-media எ!"# இைணய1தள1தி� ைவ1��ள�. எனேவ ஆசிாிய%க� எ�லா� கால�க�ட1தி0# தயாாி�க�ப�ட மி! பயி + க�விகைள ஒ� -ைடயி!கீ�� பய!ப�1தி�ெகா�ள இ1தள# வா6�A அளி�கிற�.  சி�க��%1 தமி�� க�வி வரலா றி� கணினிைய� பய!ப�1�வதி� ேந%3த மிக ;�கியமானெதா� நிக�. எ!றா� அ� கணினியி! தமி� விைச�பலைகைய1 தர�ப�1திய� ஆ-#. சி�க��ாி� தமிழாசிாிய%கE�- இைடேய கணிய! அ�ல� IE விைச�பலைக, ைட�ைர�ட% விைச�பலைக, Romanized விைச�பலைக, T99 விைச�பலைக என� பலவைக விைச�பலைகக� தமி�ெமாழிைய உ�ளீ� ெச6வத -� பய!பா�(� இ�3�வ3தன. ப�ேவ+ விைச�பலைககளி! பய!பா� தமிழி� -+3தக� (Cd Rom) தயாாி�பதி0# அதைன மாணவ%க� பய!ப�1�வதி0# சிரம1ைத ஏ ப�1திய�. 2003ஆ# ஆ)(F�3� T99 விைச�பலைகைய� பய!ப�1த சி�க��%� க�விஅைம78 ஊ�-வி1த�; இ��பி"# இ3த விைச�பலைகைய� பய!ப�1�வதி� சி+சி+ சி�க�க� இ�3ததா� சி�க��%� க�விஅைம78 மி-3த பாிசீலைன�-� பி!A சி+ மா ற# ெச6ய�ப�ட T99-MOE விைச�பலைகையேய அைன1�1 தமிழாசிாிய%கE# க�டாய# பய!ப�1த ேவ)�# எ!"# ெகா�ைகைய வ-1த�. இதைன 27 ேம 2009இ� வ%1தக1 ெதாழி� �ைற ம +# க�வி�கான 41த �ைண அைம7ச% தி� ஈ?வர! அவ%க� அறிவி1தா%. ேம0# Aதிய விைச�பலைகைய எ�ப(� பய!ப�1�வ� எ!பத - அைன1�1 தமிழாசிாிய%கE�-# நா� த2விய அளவி� பயி சி அளி�க�ப�ட�. ப�ேவ+ விைச�பலைககைள� பய!ப�1தி வ3த ஆசிாிய%க� ப(�ப(யாக T99-MOE விைச�பலைக�- மாறி�ெகா)� வ�கிறா%க� எ!ப� -றி�பிட1த�க�. (June 2010�-� T99-MOE�- மாறிவிட ேவ)�# எ!+ க�விஅைம78 எதி%பா%�கிற�). விைச�பலைகயி! தர�க���பா� மாணவ%க� இைணய1தி!4ல# பயி சிக� ெச6வத -� பலவித1தி0# உதவி வ�கிற� எ!றா� அ� மிைகயாகா�.    க�விஅைம78 எதி%கால1தி� ப�ளிக� எ:வா+ அைமய ேவ)�# எ!பைத7 ெசய�ப�1தி� பா%�க “எதி%கால�ப�ளிக� Future Schools” எ!+ சில -றி�பி�ட ப�ளிகைள1 ேத%3ெத�1� அதி� மிக நJன ெதாழி� G�ப�கைள� பய!ப�1தி� க ற� க பி1தைல� பாிேசாதி1� வ�கி!ற�. அ3த வைகயி� Crescent Girls Secondary school, Jurong West Secondary school, Beacon Primary School ஆகிய ப�ளிக� தகவ� ெதாட%A1 ெதாழி�G�ப� @+கைள7 ேசாதி�க1 ேத%3ெத��க�ப�டன. இ�-� பல நJன ;ைறயி� பாட�க� நட1த� ப�கி!றன. இ�ப�ளி மாணவ%க� ஒ:ெவா�வாிட;# ஒ� ம(�கணினி அவசிய# இ��க ேவ)�#. பாட�க� கணினி 4ல# தயாாி�க�ப�� மாணவ%கE�- அ"�பி ைவ�க�ப�#. இவ ைற மாணவ%க� J�(F�3தவாேற ப(�க வதிக� உ)�. சி�க��ாி� எ�லா� ப�ளிகளி0# தமி�ெமாழி க பி�க�ப�வதி�ைல. இ:வா+ தமி�ெமாழி க பி�க�படாத ப�ளியி� உ�ள மாணவ%க� ப�க1திF��-# தமி�ெமாழி நிைலய�கE�-7 ெச�வ%. அ1தைகய நிைலய�களி� ஒ!+ உம+� Aலவ% தமி�ெமாழி நிைலய#. இ� சி�க��ாி! தமி�ெமாழி வளைம நிைலயமாக.# விள�-கிற�. இ�-1 தமி�ெமாழி க பி�பதி� பல நJன ;ைறக� கைட�பி(�க�ப�கி!றன. -றி�பாக வாெனாFயி� ேப8வ� எ�ப(? அைத ஒFபர�Aவ� எ�ப(? ;தலான ;ைறக� க +�ெகா��க�ப�கி!றன. சில ேநர�களி� இவ%கள� உைரயாட�க� சி�க��% வாெனாFயி� ஒF பர�ப�ப�#. இ3நிைலய1தி� Media Literacy Club எ!"# ஒ!+ ெதாட�க�ப�� மாணவ%கE�- Audio, Video, ம +# ஒளிபர�A சா%3த @+க� க +� ெகா��க�ப�கி!றன. இத! 
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4ல# மாணவ%க� தமிைழ அறிவேதா� தகவ�ெதாட%A1 ெதாழி�G�ப�கைளI# அறி3�ெகா�கிறா%க�. இ�-�ள ஆசிாிய%க� நிக�நிைல� க ற� (On-line Learning) 4ல# @�தலான பயி சிகைள மாணவ%கE�- வழ�-கிறா%க�.  ெதாட�க�ப�ளி மாணவ%க� கணினி ெதாட%பாக எ!ென!ன திற!கைள� ெப றி��க ேவ)�# எ!பைதI# க�வி அைம78 வைரய+1��ள�. ப�ேவ+ மி!னில�க� பயி + வள�கைள� (Digital resources and learning resources) -றி�பி�ட 4ல�களிF�3�ெப +� பய!ப�1த அறி3தி��ப%, ேத�ெபாறிைய� (Search engine) பய!ப�1த அறி3தி��ப%, ெகா��க�ப�ட மீ1ெதா��A (Hyper Link) வழியாக இைணய1தி0�ள வள�கைள� ெபற அறி3தி��ப%. ;�கிய7ெசா கைள� (Keywords) ெகா)� -றி�பி�ட ஒ!ைற� ப�ேவ+ ேத�ெபாறிகளி! வழி ேதட அறி3தி��ப%. மாணவ%கE�-1 ேதைவயான இ3த� கணினி அறிைவ ஒ:ெவா� ப�ளிI# வழ�-கிற�. ேம0# ஒ:ெவா� ப�ளியி0# ஆசிாிய%கE�-� கணினி சா%3த உதவிகைள7 ெச6ய ஓ% உதவியா� அரசா�க1தா� நியமி�க�ப���ளா%. இவ% ஆசிாிய%கE�-� கணினி சா%3த நிAண1�வ அறிைவ வழ�-வதி� உதவியாக இ��பா%. 2. 2. 2. 2. தமிழாசிாிய�க�தமிழாசிாிய�க�தமிழாசிாிய�க�தமிழாசிாிய�க�    தமி�தமி�தமி�தமி�    க�பி�த����க�பி�த����க�பி�த����க�பி�த����    பய�ப �!	பய�ப �!	பய�ப �!	பய�ப �!	    ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�    #�ப�க�#�ப�க�#�ப�க�#�ப�க�....    க�வி அைம78 தயாாி1�� ெகா��-# பயி +க�விகைள1 தவி%1�1 தமிழாசிாிய%க� தமி� க ற� க பி1தF� ப�ேவ+ அறிவிய� சா%3த ெதாழி� G�ப�கைள� ைகயா)� வ�கி!றன% எ!றா� அ� மிைகயாகா�. ெதாட�க�ப�ளி ஆசிாிய%க� கணினியி� பலவைகயான ெம!ெபா��கைள� பய!ப�1தி� ப�ேவ+ வைககளி� தமி� க ற� க பி1தைல இனிைமயா�கி� ெகா)� இ��கி!றன%.  சில ப�ளி மாணவ%க� க��ைர எ2�வதி0# கைத ெசா�வதி0# Dream viewer Koobits  எ!"# ெம!ெபா�ைள� பய!ப�1�கிறா%க�. மாணவ%க� தா�க� பா%1த கா�சிகE�-1 த�கவா+ ஒளி�பட� கா�சிகைளI# Aைக�பட�கைளI# பாட�கைளI# இைண1�� க��ைர எ2�வத -# த�க� பைட�பா றைலI# க பைனையI# வள%1��ெகா�வத -# இ3த ெம!ெபா��க� ெபாிய அளவி� �ைணAாிகி!றன. Koobits எ!"# இ3த ெம!ெபா�� Pei Tong Primary School, Ahamed Ibrahim Primary School ;தFய ப�ளி ஆசிாிய%க� பய!ப�1�கிறா%க�. Princess Elizabeth ெதாட�க�ப�ளியி� Inno Garden எ!"# ப-தி உ�வா�க�ப�� மாணவ%க� விைளயா�� ;ைறயிேலேய பாட# ப(�பத - ஏ பா� ெச6ய�ப���ள�. கணினியி! பய!பா� இ�- அதிக#. மாணவ%க� ஒேர ேநர1தி� திைரயி� பா%�கலா# அ�ல� ஆசிாிய% ஒFபர�A# பயி சிைய� ேக�கலா#. ஆனா� எ�லாவ ைறI# ஒ��கிைண1�� க���ப�1�# க�வி ஆசிாியாிட# இ��-#.  உய%நிைல�ப�ளி ஆசிாிய%களான தி� ஞானேசகர!. தி� ேமாக!, தி� ;�க! 4வ�# இைண3� @க� இைணய1தள1ைத� பய!ப�1தி1 தமி� க பி�-# ;ய சியி� ஈ�ப�(��கி!றன%. இத!4ல# ஒ� ஆசிாிய% தயாாி�-# பயி சிைய 4!+ ப�ளி மாணவ%கE# பய!ப�1தி� ெகா�ளலா#. இதனா� ஆசிாியாி! தயாாி�A ேநர# -ைறகிற�. ேம0# ஒ:ெவா� ஆசிாியாி! க பைன1 திற"�-# A1தா�க1தி -# ஏ றா ேபா� பயி சிக� அைம3� மாணவ%கைள� கவர.# வழி உ)�. இைதவிட 4!+ ப�ளிமாணவ%கE# அ3த� பயி சி�- எ:வா+ விைட அளி1��ளன% எ!பைத 4!+ ப�ளி மாணவ%கE# பா%�க வா6�A உ)�. இத!4ல# மாணவ%க� பல பதி�கைள ஒ�பி�� எ� சிற�A வா63த� ஏ! சிற�A வா63த� எ!பைத அறிய ;(கிற�. இதனா� ஆேரா�கியமான ேபா�(1 த!ைம மாணவ%களிட# ஏ ப�கிற�. இ3த ;ைறைய இ!"# விாி. ப�1�#ேபா� பல ப�ளி மாணவ%களி! பைட�AகைளI# ஒ��ேக பா%�க வா6�A இ��-#.  
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Multi Media Builder எ!"# ெம!ெபா�� கீ�நிைல1 ெதாட�க�ப�ளி மாணவ%கE�-7 ெசா கைள அறி;க�ப�1த.# ேப781தமிைழ� க பி�க.# பய!ப�# சாதனமாக உ�ள�.  இல�கிய� பாட�கா�சிகைள இத! வழி மாணவ%க� மன# கவ�# வ)ண# க பி�கலா#.  இ� ம��ம�லாம� மாணவ%களிைடேய விைனயாடைல (interactive) ஏ ப�1தி ஆசிாிய% ஓ% இட1தி0# மாணவ% ஓாிட1தி0# இ�3�ெகா)� தமி�� பயி சிக� ெச6வத - மிக ஏ�வான ;ைறயி� பய!ப�# Hot Potatoes, Class Marker  எ!"# ெம!ெபா��கைள� பய!ப�1�கி!றன%. இ#ெம!ெபா�ளி! வழி1 ெதாி. 1. விைட வினா (Multiple choice Question) பயி	சிக�. 2. மாறி� கிட�#� ெசா	கைள' சாியான ெதாடரா�#� பயி	சிக�.  ;தFயவ ைற வழ�கிட ;(I#. இ!ைறய நிைலயி� மாணவ%க� வ-�பி� நட3�ெகா�E# வித�கைள� பட# எ�1� அ�பட�கைள வ-�பி!;! ேபா���கா�(� பாட# நட1த ;(கிற�. Digital Cameraவி! வழி இ� சா1தியமாகிற�.  Black Board எ!"# ெம!ெபா�� இைணய# வழி� க ற� க பி1தைல எளிைமயா�-கிற�. ஒேர ேநர1தி� வ-�பி0�ள மாணவ%க� எ�லா�# அவரவ% J�(F�3த ப(ேய க�1�கைள� பாிமாறி�ெகா�ள.# ஆசிாிய% உட"�-ட! க�1�கைள� @ற.# வழிஅைம1��ெகா��கிற�. ;2�க ;2�க� க ற� க பி1த0�காகேவ இ3த வைலதள# இய�-கிற�.  Web quest எ!"# இைணய வினாவிள�க# இ!+ மிக.# பிரபலமாகி வ�கிற�. இத!வழி மாணவ%கேள க +�ெகா�பவ%களாக.# க பி�பவ%களாக.# அைமகிறா%க�. ேம0# மாணவ%கேள அைத1 தி�1தி மதி�ெப)க� ெகா�1��ெகா�ள.#  மாணவ%களிட1�� -2 உண%ைவ வள%�க.# -2வாக இ�3� அறிைவ� ெபற.# இ3த இைணய வினா விள�க;ைற ெபாி�# உத.கிற�.  Video Editing எ!"# ெம!ெபா�ளா� பாட# நட1�வ -� ெபா�1தமான�# ேதைவயான�மான திைர�பட� ப-திகைள1 தனியாக ெவ�( எ�1��ெகா)� அவ றி� ஆசிாிய��-1 ேதைவயான வித1தி� ஒF ஒளி� @+கைள மா றி அைம1��ெகா)� பாட# நட1தலா#.  3. 3. 3. 3. தமி�தமி�தமி�தமி�    க�ற�க�ற�க�ற�க�ற�    க�பி�பதி�க�பி�பதி�க�பி�பதி�க�பி�பதி�    வணிகவணிகவணிகவணிக    ாீதியிலானாீதியிலானாீதியிலானாீதியிலான    ப��ப��ப��ப��    சி�க��ாி� தமி� க ற� க பி1தF� வணிக ாீதியி� கணினியி! ப�- மிக அதிக# எ!ேற @ற ேவ)�#. ெதாட�க நிைல, உய%நிைல மாணவ%கE�-� பல நி+வன�க� பல ெம!ெபா��கைள1 தயாாி1த வ)ண# உ�ளன. இ� ம��ம!றி1 �¨ைண�பாட ஆசிாிய% ேபா!+ பாட�கைள7 ெசா�F� ெகா��பேதா� மாணவ%க� ேசா%வைடகி!றேபா� அவ%கE�- உ சாக வா%1ைதகைள� @றி ஊ�-வி1�� பி!A தி�1திI# ெகா��-# ெம!ெபா��கE# உ�ளன. இவ றி! வாயிலாக மாணவ%க� த�கEைடய ேவக1தி - ஏ ப.# Aாி3�ண%.�- ஏ ப.# தமி�� பாட�கைள� க +�ெகா�ள ;(கிற�. உலக# மிக ேவகமாக வள%3� வ�கிற�. மா ற�க� எ�லா1�ைறயி0# நிக�3த வ)ண# உ�ளன. அத - ஏ ப7 சி�க��ாி� தமி� க ற� க பி1தF0# மா ற�க� நிக�3த வ)ண# உ�ளன. அ3த மா ற�கைள ஏ ப�1த�@(ய க�விகளி� கணினி ;!னணியி� நி கி!ற� எ!றா� அ� மிைகய!+. 
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