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நன்றியுலர 

 

  இவ்வாய்வு செவ்வனே அமைய உரிய ஆன ாெமேகமைக் சகாடுத்து உதவிய 

சிங்கப்பூர்த் னதசியக் கல்விக்கழகத்தின் ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாட்டுத் துமையின் 

தம வர் னபராசிரியர் ஹதீஜா ரஹ்ைட் அவர்களுக்கு (Associate Professor Hadijah Bte 

Rahmat, Head, Asian Languages and Cultures) எேது நன்றிமயத் 

சதரிவித்துக்சகாள்கின்னைன். 

 

என் மீது மிகுந்த நம்பிக்மக சகாண்டு அவ்வப்னபாது ஊக்குவித்து அக்கமைனயாடு 

அறிவுமரகள் வழங்கி வரும் எேது னபராசிரியரும் சிங்கப்பூர்த் னதசியக் கல்விக்கழகத்தின் 

ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாடுகள் - தமிழ்த் துமையின் னைோள் (Assistant Head) 

துமைத் தம வரும் (Assistant Head, ALC (Tamil)) இமை னபராசிரியருைாகிய முமேவர் 

ஆ. ரா. சிவகுைாரன் (Assoociate Professor A Ra Sivakumaran) அவர்களுக்கு எேது 

பணிவாே நன்றிமயச் ெைர்ப்பிக்கினைன். 

 

   செய்யாைல் செய்த உதவிக்கு மவயகமும் 

   வாேகமும் ஆற்ைல் அரிது. (திருக்குைள் 101) 

 

 தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிைன் தேக்குச் செய்த உதவிக்கு 

ைண்ணு கத்மதயும் விண்ணு கத்மதயும் மகம்ைாைாகக் சகாடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது. 

இக்குைள் விைக்கத்துக்கு ஏற்ப இவ்வாய்னவட்மை நான் துவங்கி அப்பயைம் இனினத 

சதாைர்வதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் ஊட்டி, அரவமைத்து, என்மே சநறிப்படுத்தி வரும் 

எேது ைதிப்பிற்குரிய னைற்பார்மவயாைரும் னதசியக் கல்விக்கழகத்தின் ஆசிய சைாழிகள் 

ைற்றும் பண்பாட்டுத் (Asian Languages and Cultures) துமை  தமிழின் துமைத் தம வரும்  
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(Assistant Head, ALC (Tamil)) இமைப் னபராசிரியருைாகிய முமேவர் சீதா  ட்சுமி 

(Associate Professor Seetha Lakshmi) அவர்களுக்கு நான் என்றும் நன்றிக்கைன் 

பட்டிருக்கினைன். 

 

 கருத்தாைல் என்னும் பாைத்மத எேக்கு அறிமுகம் செய்து, அது சதாைர்பாக எழுந்த 

ப  ெந்னதகங்கமைக் கமைந்து, எந்னநரமும் உதவிக் கரம் நீட்டிய எேது ஆசிரியரும் 

சிங்கப்பூர்த் னதசியக் கல்விக் கழகத்தின், ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு ைற்றும் னநர்மை (Research 

Design and Integrity) துமையின் இமைத் தம வரும் (Associate Dean) னபராசிரியருைாகிய 

முமேவர் ரீட்ைா இம னி சில்வர் அவர்களுக்கும் (Associate Professor Rita Elaine Silver) 

என் நன்றிமய உரித்தாக்கிக் சகாள்கினைன். 

 

 பள்ளிகளில் தரவுகள் திரட்ை அனுைதி வழங்கிய நன்யாங் சதாழில்நுட்பக்கழகத்தின் 

னதசியக் கல்விக்கழகத்திற்கும் (National Institute of Education), கல்வி அமைச்சிற்கும் 

(Ministry of Education), னவம ப் பணிகளுக்கு இமைனய சிரைம் பாராது தரவுகமைத் திரட்ை 

பல்னவறு வழிகளில் உதவிய தம மையாசிரியர்களுக்கும் (Principals), பள்ளி னை ாண்மை 

குழுவிேர்களுக்கும் (School Management Leaders), ஆய்வில் பங்னகற்ை ஐந்து 

தமிழாசியர்களுக்கும் (Tamil Teachers) ஆய்விற்கு அனுைதி தந்து ஒத்துமழத்த இரண்டு 

பள்ளிகமைச் ொர்ந்த அமேத்து ைாைவச் செல்வங்களுக்கும் (Student Participants) அவர்தம் 

சபற்னைார்களுக்கும் (Parents) இத்தருைத்தில் நான் நன்றி கூைக் கைமைப்பட்டுள்னைன். 

 

 எைது னவம ப் பணியில் இமையிமைனய ஆய்விற்குத் தரவுகமைச் னெகரிப்பதற்காக 

(Data Collection) னநர ஓய்வு னதமவப்பட்ைனபாசதல் ாம் எேக்கு அனுைதி வழங்கி 

ஆதரித்தனதாடு எைது பயைத்தின் இறுதிக் கட்ைத்தின்னபாது பட்ைத்சதாழில் னைம்பாட்டின் 
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அடிப்பமையில் முழு னநர விடுப்மபக் சகாடுத்து (Professional Development Leave) எேக்கு 

ஊக்கைளித்த எேது கல்லூரியாே யூனோயத் சதாைக்கக் கல்லூரிக்கும் (Eunoia Junior 

College), குறிப்பாகக் கல்லூரி முதல்வர் (Principal) திருைதி னவாங்-சியாங் சைய் சஹங் (Mrs 

Wong-Cheang Mei Heng) அவர்களுக்கும், தாய்சைாழிகள் துமையின் தம வர் (Head of the 

Department, Mother Tongue Languages) திரு னை சதங் ஹ்வீ (Mr Tay Theng Hwee) 

அவர்களுக்கும் என் நன்றிமய உரித்தாக்குகினைன். 

  

என்றும் புன்ேமகயுைன் னதாற்ைைளிக்கும், உதவி என்னும் சொல்லுக்கு உருவைாகத் 

திகழும் சிங்கப்பூர்த் னதசிய கல்விக்கழகத்தின் ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாட்டுத் (Asian 

Languages and Cultures) துமையின் நிர்வாகி (Executive) திருவாட்டி சியாவ் யான் சஜனிஸ் 

(Ms Seow Yan Janice) அவர்களுக்கும் என் நன்றி உரியது. 

 

தைது பணி ொர்ந்த கைமைகளுக்கு இமையில் னநரத்மதப் சபாருட்படுத்தாது என் 

ஆய்மவப் பிமழ திருத்திச் செம்மைப்படுத்த உதவிய சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் கம க்கழகத்தின் 

(Academy of Singapore Teachers) முதன்மை ஆசிரியர் (Master Teacher) திருைதி ைஞ்சுைா 

தங்கப்பன் (Mrs R Manjula Thangappan) அவர்களுக்கும், ஒன்றுக்கு இரு முமை பிமழ 

திருத்த உதவிய ஜூனராங் பயணியர் சதாைக்கக் கல்லூரித் (Jurong Pioneer Junior College) 

தமிழ் ஆசிரிமய (Tamil Teacher) முமேவர் னவல்முருகன் வெந்தி (Dr Velmurugan Vasanthi) 

அவர்களுக்கும், இனிய னதாழியாக வ ம் வந்த சிங்கப்பூர்த் னதசியக் கல்விக்கழகத்தின் 

ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாட்டுத் (Asian Languages and Cultures) துமையின் முன்ோள் 

ஆராய்ச்சி உதவியாைர் (Research Assistant) திருவாட்டி நந்தினி அறிவுசெல்வன் (Mdm 

Nanthini Arivuselvan) அவர்களுக்கும் நன்றி கூைக் கைன்பட்டுள்னைன். 
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குடும்பத்துைன் னநரம் செ விை இய ாதனபாதும் எேக்கு ஊக்கைளித்த என் 

குடும்பத்திேருக்கும் இவ்வாய்மவ னைற்சகாள்ை உறுதுமையாக இருந்து என் மூச்சுக் 

காற்ைாய்த் திகழும் என் கைவர் திருச்செல்வம் அவர்களுக்கும் ைகன் ஹரிெரணுக்கும் நான் 

எங்ஙேம் நன்றி நவில்னவன்? 
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4.4  ஆய்வு விோ இரண்டிற்காே விமை ........................................................................317 
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13 ஆசிரியர்களுக்குத் திைந்த விோ வமக பற்றிய சதளிவு இன்மை .........................229 

14 பள்ளிகளில் இைம்சபறும் பங்களிப்புப் பாணி ............................................................231 

15 தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபறும் நைவடிக்மககளின் எண்ணிக்மக ...............................232 

16 வாசிப்பிற்கு ஆசிரியர்கள் பாைப்பகுதிக்கு சவளியிலிருந்தும் தகவல்கமைப் 

பயன்படுத்துதல் ............................................................................................................233 

17 வாசிப்புப் பாைத்தில் எழுதுதல் நைவடிக்மக இைம்சபறுதல் ....................................235 

18 பள்ளி ஒன்று தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபற்ை வாசிப்புப் பாைத்தின் பாைப்பதிவு ..........238 

19 பள்ளி இரண்டு தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபற்ை வாசிப்புப் பாைத்தின் பாைப்பதிவு ......239 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



15 
 

அட்டவலணப் பட்டியல் 

அட்டவலண             பக்கம் 

20  உயர்நிம ப் பள்ளி தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபற்ை வாசிப்புப் பாைத்தின் ெராெரிப்   

பாைப்பதிவு ..................................................................................................................240 

21  வாசிப்புப் பாைத்தில் ஆசிரியர்களின் ெராெரிப் பாைப்பதிவு பட்டியல் .....................241 

22  சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் முமையில் உமரயாைல் .........242 

23  சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் முமை அல் ாத உமரயாைல் ....245 

24 பள்ளி ஒன்றில் கற்ைல் தமை ...................................................................................247 

25 பள்ளி ஒன்றில் கற்ைல் தமை ஏற்படுவமதக் காட்டும் உமரயாைல் .........................248 

26 பள்ளி இரண்டில் கற்ைல் தமை ................................................................................252 

27 பள்ளி இரண்டில் கற்ைல் தமை ஏற்படுவமதக் காட்டும் உமரயாைல் ......................253 

28 பள்ளி ஒன்றில் ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைல் ......................................................259 

29 ைாைவர்கள் இமையாக கருத்துமரயாடும் நைவடிக்மக .......................................260 

30 வாசித்தமத நாைகைாக நடிக்கும் நைவடிக்மக .......................................................263 

31 ைாைவர்கள் குழுவாகப் னபசும்னபாது ஆசிரியரும் னபசுதல் ....................................265 
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56 ஒரு சொல்ம க் குறிக்க புதிய வடிவில் அமதக் கூறுதல் ......................................335 

57 ஆசிரியரின் னபச்சு, ைாைவருக்கு அனுபவத்மதப் பகிர வழி செய்தல் .....................336  

58 ஆசிரியர் ைாைவர்கள் புரிந்துசகாள்ளும்படி னபசுதல் .............................................337 

59 ைாைவரின் சைாழிநமைமய னைம்படுத்த ஆசிரியர் முயற்சி னைற்சகாள்ை ாம் .....338 

60 ஆசிரியர் அணுக்கைாகவும் அதிகைாகவும் வெதி செய்திருக்க ாம் ..........................338 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



17 
 

அட்டவலணப் பட்டியல் 

அட்டவலண             பக்கம் 

61 ைாைவர் தம் வாழ்வியல் அனுபவத்மத இமைத்துப் னபசுதல் ..................................339 
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குறிப்புகள் 

 

1. வகுப்பில் ைாைவர்கள் கருத்தாடும்னபாது ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் னபசியது 

அப்படினய சபயர்த்சதழுதப்பட்ைே (Transliteration). சி  சொற்கள் ஆங்கி ச் 

சொற்களுைன் க ந்து இைம் சபற்றிருந்தே. எடுத்துக்காட்டுக்கு: ‘Share பண்ணிக்க’. 

இத்தகு கூறுகள் ஆய்னவட்டில் கூைப்பட்ை சைாழியாகிய ஆங்கி த்தில் உள்ைவானை 

அனத ஆங்கி  எழுத்துகளுைன் ொன்றுகைாகத் தரப்பட்டுள்ைே. 

 

 

 

2. ைாைவர் அமையாைத்தின் இரகசியத்மதக் காப்பதற்காக, சைாழி சபயர்ப்பில், 

ைாைவர்களின் சபயர்கள் ைாற்ைப்பட்டுள்ைே. எடுத்துக்காட்டுக்கு: ைாைவர் சபயர் 

நவனீதன் என்று இருந்தால், அவரின் சபயர் ‘ைாைவர்_மு’ என்றும் ைாைவியின் சபயர் 

‘அமுதவள்ளி’ என்று இருந்தால், அவரின் சபயர் ‘ைாைவி_வி’ என்றும் ைாற்ைப்பட்டு 

உள்ைே.  

 

 

 

3. வகுப்பில் ஆசிரியர், ைாைவர்களின் சபயர்கமை அமழக்கும்னபாதும், 

கருத்தாைலின்னபாது ைாைவர்கள் நண்பர்களின் சபயர்கமை அமழக்கும்னபாதும், சைாழி 

சபயர்ப்பில் ைாைவர்களின் உண்மையாே சபயர்கமை நீக்கி அங்கும் புமேப்சபயனர 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு: “நன்றி. கவனி. தவற்மை குறிச்சு 

சவச்சிருக்கீயா? ‘ைாணவர்_ெ’, எந்த இைத்தில் தவறு விட்டிருக்கான்?” 
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 

கருத்தாைல் என்பது சைாழியின் பயன்பாடு (Cook, 1989). கருத்தாைல் ஆய்வு என்பது 

சைாழிப் பயன்பாட்மை ஆராய்வதாகும் (Brown & Yule, 1983). சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் 

பள்ளித் தமிழ் வகுப்பமைகளில் வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம்சபறும் கருத்தாைல் குறித்து 

இங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்ைது. நமைமுமையில் தமிழ்சைாழி னபசுவதில் ைாைவர்கள் 

சிரைப்படும் நிம மய அறிந்து அந்தச் சிக்கம  எடுத்துக்சகாண்டு, அமதப் பண்முக 

னநாக்கில் நன்கு ஆழைாக ஆராய்ந்து அணுகுவதற்குப் புதிய திட்ைங்கமை வகுக்க 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல் முமை உதவும் என்னும் னநாக்கில் இந்தக் கருத்தமைவு (Concept)  

இவ்வாய்விற்குத் சதரிவு செய்யப்பட்டுள்ைது. கருத்தாைல் ஆய்வு இரண்ைாம் சைாழி 

ஆசிரியர் வழங்கக்கூடிய இமையீடுகமை முன்சைாழிய உதவுவனதாடு சைாழி - பண்பாடு 

ஆகியவற்மைக் கைந்து அமையாைங்காைப்படும் னபச்சுச் செயல்பாடுகள், இரண்ைாம் 

சைாழி கற்பவர்களின் நமைமுமை நிம மய சைாழியியல் வல்லுநர்கள் புரிந்துசகாள்வதற்கு 

உதவுகிைது. இரண்ைாம் சைாழி வகுப்புகளில் வழங்கப்படும் வாய்ப்புகள், தம ப்புகள், புதிய 

முமைமயத் சதாைங்குதல், சகாடுக்கப்பட்ை தம ப்மபத் சதாைங்க முயலும் முமை 

னபான்ைவற்மை ஆராயக் கருத்தாைல் ஆய்வு உதவும். இதன் காரைத்தால் கருத்தாைல் 

ஆய்வு முமை இங்கு ஏற்புமையதாகக் கருதப்பட்ைது. னவண்டுசைன்னை பயன்படுத்தும் 

ைாதிரிமய (Purposive Sampling) உள்ைைக்கிய பாணியில் இரண்டு அரொங்க உயர்நிம ப் 

பள்ளிகமைச் னெர்ந்த அமேத்து நிம  ைாைவர்களும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ைேர். 

இப்பள்ளிகள் சிங்கப்பூரில் உள்ை ெராெரி பள்ளிகமைப் பிரதிநிதிக்கின்ைே. அமேத்து 

ைாைவர்கமையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும்னபாது ஒவ்சவாரு பள்ளியிலும் உள்ை ஒரு 

நிம க்கும் (Level or Standard) ைற்சைாரு நிம க்கும் இமைனய இைம்சபற்றுள்ை 

கருத்தாைம  ஒப்பிை முடியும். ஒரு பள்ளியில் ஓரிரு தமிழ் ஆசிரியர்கனை அமேத்து 

நிம களுக்கும் கற்றுக்சகாடுப்பர். எேனவ, ஆசிரியர்களுக்கு இமைனய ஒப்பிடுவதற்கு ஏற்ப 
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ைற்சைாரு பள்ளியும் சதரிவு செய்யப்பட்ைது. இரண்டு பள்ளிகளிலும் னெர்த்து சைாத்தம் 

நான்கு முதல் ஐந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள்வமர இருப்பர். அவர்கள் வகுப்பு கருத்தாைம  

வழிநைத்தும்னபாது ஒப்பிடுவதற்கு ஓர் அைவுனகா ாக அவர்களிமைனய இைம்சபறும் 

கற்பித்தல் பாணி, நம்பிக்மககள், பயன்படுத்தும் துமைக்கருவிகள், ைாைவர்கமை நைத்தும் 

விதம் எே ஒரு தரநிம  இருக்கும் என்ை னநாக்கில் இரண்டு பள்ளிகள் சதரிவு 

செய்யப்பட்ைே. ‘தமிழ் வகுப்பமைப் பாைப்பதிவுக்காே (Observation) அட்ைவமை 

ஆய்வுக்கருவி’ என்னும் னைம்படுத்தப்பட்ை ஆய்வுக்கருவிமயப் (Questionnaire) பயன்படுத்தி 

வகுப்பமைப் பாைங்கள் உற்று னநாக்கப்பட்ைே. இக்கருவி ஆங்கி  ஆய்வுக்கருவிமயத் 

தழுவி (Kogut & Silver, 2010) உருவாக்கப்பட்ைதாகும். பதிவு செய்யப்பட்ை வகுப்பமைப் 

பாைங்கள் முமைனய ஒலிசபயர்க்கப்பட்டுப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ைே. ‘தமிழ் வகுப்பமை 

னநர்முக உமரயாைலுக்காே ஆய்வுக்கருவி’ என்னும் னைம்படுத்தப்பட்ை ஆய்வுக்கருவிமயப் 

பயன்படுத்தி ைாைவர்களிைம் னநர்முக உமரயாைல் நைத்தப்பட்ைது. சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் 

தமிழ் வகுப்பு எத்தமகய அனுபவத்மத ைாைவர்களுக்கு வழங்குகிைது? தமிழ் வகுப்பு 

ைாைவர்கமைத் தமிழ்சைாழியில் னபெத் தூண்டுகிைதா? தமிழ் வகுப்புகளில் ஆசிரியர் 

ைாைவர்களுக்கு இமைனய எத்தமகய அதிகார உைவு நி வுகிைது? ஆசிரியர் தம் 

அதிகாரத்மத நிம நிறுத்திக் கற்பிக்கிைாரா அல் து தாம் ஒரு வெதியாைர் என்ை நிம யில் 

அதிகாரத்மத நிம நிறுத்துகிைாரா? ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் சைாழி, னபசும் விதம், 

சொற்னகாமவ, வாக்கிய அமைப்பு, குரல் ஏற்ை இைக்கம், ைாைவர்களின் கருத்மத எவ்வாறு 

ஏற்றுக் சகாள்ைத் தயாராக இருக்கிைார் அல் து ைறுக்கிைார்? வகுப்பமையில் இைம்சபறும் 

உமரயாைல்கள் எவ்வாறு உள்ைே? ஆசிரியர் வகுப்பமையில் எத்தமகய சூழம க் 

கட்டிக்காக்க விரும்புகிைார்? ைாைவர்கள் வகுப்பில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழில் 

னபசுகிைார்கைா? இத்தமகய னகள்விகமை அறிந்துசகாள்வது ஆய்வின் னநாக்கைாகும். 

தமிழ் வகுப்பமைகளில் இைம்சபறும் உமரயாைல்களின் இயல்பு நிம , அமவ வாசிப்புப் 
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பகுதியுைன் சகாண்ை சதாைர்பு, ஆசிரியர் - ைாைவருக்கிமைனய இைம்சபறுகின்ை விோ - 

விமை, ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு, ைாைவர்கள் வகுப்பிலும் வகுப்பிற்கு சவளியிலும் தமிழில் 

னபசும் விதம் ஆகியவற்மைப் பற்றி அறிவது ஆய்வின் னநாக்கம்.  

 

இந்த ஆய்வு கீழ்கண்ை ஆய்வுக்னகள்விகமை அடிப்பமையாகக் சகாண்டு அமைந்தது. 

1.  வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

2.  வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் 

தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

3.  தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது?  

 

ஆய்வு முடிவுகள் 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப்பள்ளி தமிழ் வகுப்பு கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் னபச்சு அைவு, பாைத்மத 

வழிநைத்துதல், தம ப்மபத் சதரிவு செய்தல், ைாைவர்கமை நிர்வகித்தல் னபான்ைமவ 

சபரும்பாலும் பாரம்பரிய முமையில் (Kogut & Silver, 2009) கமைப்பிடிக்கப்படுகின்ைே. 

ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் வந்து நின்று சதாைங்கும் பாைம், பாைனவமை முடியும்வமர அனத 

நிம யில் சகாண்டு செல் ப்படுகிைது. தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்கள் பாைத்திற்குத் 

தயாராகவும் ஆசிரியர் கூறுவதற்கு இைங்கவும் இருந்தேர். ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவின் 

வலிமை குன்றிய வகுப்புகளில் கற்ைல் தமை நிகழ்கிைது. தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்கள் 

இமைந்து கருத்தாடும் வாய்ப்புகளும் சிந்தித்துக் கருத்தாடும் வாய்ப்புகளும் குமைவாக 

இருந்தே. வகுப்பில் ஆசிரியர் இல் ாதனபாதும் வகுப்பிற்கு சவளினயயும் ைாைவர்கள் 

ஆங்கி த்தில் னபெ விரும்பிேர். வகுப்பமையில் இயல்பாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர்கள் 

வகுப்புக்கு சவளியிலும் தமிழ் னபசிேர். வகுப்பில் வற்புறுத்தித் தமிழில் னபெ மவக்கும் 
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ைாைவர்கள் வகுப்புக்கு சவளியிலும் தமிழ் னபசுவதில்ம . ைாைவர்கள் தமிழில் 

கருத்தாடுவது குறித்து அச்ெனைா கூச்ெனைா சகாள்ைவில்ம  என்ைாலும் தயக்கம் 

காட்டுகின்ைேர். முன்பின் அறியாத தமிழமரச் ெந்தித்தால் முதலில் தமிழில் னபெ 

தயங்குகிைார்கள். அவர்கள் முதலில் னபசும்வமர ஆங்கி த்தில் னபசுவமத வழக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ைேர். சிறுபான்மையிேர் என்று நம்மை நிமேத்துவிடுவார்கனைா என்ை எண்ைம் 

அவர்களிைம் இருக்கிைது. வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழில் னபசிோலும் வாசிப்பது, 

குறுந்தகவல் அனுப்புவது னபான்ைவற்மை ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தின னய எளிமையாக 

செய்ய இயலுகிைது. தமிழ் சதாைர்பாே துமைகமைத் சதரிவு செய்ய விரும்பவில்ம  

என்பதற்குத் தமிழ் சதாைர்பாே முன்ைாதிரிகள் யாரும் இல்ம  என்றும் கூறிேர். 

சொல்வைம், வாக்கிய வைமின்மையால் ைாைவர்கள் தமிழில் னபெத் தடுைாறுகிைார்கள். 

ஆசிரியர்கள் அதிகம் னபசுவனதாடு மூடிய விோ (Closed Questions) வமககமைக் 

னகட்கின்ைேர். வகுப்பமையில் எப்னபாது என்ே னபெனவண்டும் என்பமத ஆசிரியர்கள் முடிவு 

செய்தாலும், யார் னபெனவண்டும் என்பதில் சநகிழ்வுத் தன்மைமயக் காை முடிகிைது. 

இமதத் தவிரப் னபெத் தயங்கும் ைற்ை ைாைவர்களுக்கு உதவ ஆசிரியர்கள் சிைப்பு 

முயற்சிகமை னைற்சகாள்கின்ைேர். வாசிப்புப் பாைங்கள் ைாைவர்கமை வாய்சைாழித் 

னதர்வுக்குத் தயார்ப்படுத்தும் வமகயிலும் அவர்கமைத் தயார்ப்படுத்தாத வமகயிலும் 

அமைந்திருக்கின்ைே என்பே இந்த ஆய்வின்வழிக் கண்ைறியப்பட்ைமவ ஆகும். 

 

முக்கியச் சொற்கள்: தமிழ்சைாழி, வகுப்பலைச் சூழல், கருத்தாடல், வகுப்பலை 

இலடவிலனயாடல், தரைான பபச்சுத்தமிழ், வாசிப்பு, குறியிடல் 
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Abstract 

Discourse is termed as the ‘language in use’ (Cook, 1989). The analysis of 

discourse is termed as the analysis of language in use (Brown & Yule, 1983). 

Discourse analysis investigates the link between language and how it is used. 

Discourse taking place in Singapore Secondary school Tamil classroom’s reading 

lessons were analysed. Case study approach was chosen as it can be used to 

generate  an in-depth, multi-faceted understanding of problems faced in Standard 

Spoken Tamil discourse and assisted to generate new ideas to approach that. 

Participants were based on purposive sampling consisting of two average government 

schools comprising all levels from Normal Technical, Normal Academic and Express 

streams. All levels were considered as this will allow comparisons in classroom 

discourse across all levels. As usually there will only be one or two Tamil teachers 

teaching all levels in a school, it might not be a fair assessment to compare between 

teachers. Therefore, two schools were considered as they might consist of about 4-5 

Tamil teachers which would be a fair assessment to compare the discourse taking 

place over two schools. Lessons were observed, recorded, transcripted and coded 

based on a modified pre-determined coding “Tamil Classroom Observation 

Questionnaire” (TCOQ). This questionnaire is adapted from an existing Questionnaire 

(Kogut & Silver, 2010). A focus group discussion was conducted using a modified 

questionnaire “Tamil Language Interview Questionnaire” (TLIQ) to understand the 

differences in discourse taking place in classrooms and outside. The transcript was 

then analysed to find the type of discourse that took place in a typical Tamil classroom, 

to what extent was it pragmatic to natural conversation and to understand the 

relationship between teacher and the students. What kind of experience does the 

Tamil class offer students in Singapore schools? Does it motivate Tamil class students 
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to speak in Tamil? What is the power relationship between teachers and students in 

Tamil classes? Does the teacher maintain his authority or does he maintain his 

authority as a facilitator? The language the teacher uses, the way he speaks, the 

vocabulary, the sentence structure, the voice tone, is he willing or unwilling to accept 

the students' opinion? How are the conversations taking place in the classroom? What 

kind of environment does the teacher build in the classroom? Do students speak Tamil 

confidently in class? The purpose of the study is to identify these questions. 

 

This study was based on the following research questions: 

  

1. What is the nature of Student - Teacher relationship in Tamil classrooms?  

2. How is the nature of Tamil Language in classroom and outside classrooms? 

3. To what extend is Standard Spoken Tamil (SST) used in Tamil classrooms?  

 

Research Findings 

Tamil classrooms anchor traditional teaching methods (Kogut & Silver, 2009) whereby 

the teacher dominates in terms of quantity of talk, number of turns, makes the lesson 

going, keeps the lesson on topic and manages the students. Resistance to learning 

were restricted to classes with a lower level of rapport between students and teacher. 

Few opportunities were provided for self-lead or student pair discussions. Students’ 

preferred discourse, in and out of classrooms (when teacher is not around), was in 

English. Students who spoke Tamil in class, naturally did the same outside of class as 

well, and students who did not speak Tamil in class did not use the language outside 

of class too. Students did not feel embarrassed or afraid to use the language. However, 

they hesitated to use the language. They did not use it to initiate a conversation with a 
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stranger but were willing to converse if the stranger initiated. The hesitance arose as 

they felt they might be deemed to be a minority. Even if students spoke Tamil outside 

classrooms, they hardly read Tamil books on their own accord and did not prefer to 

read notices or send sms in Tamil. They would not choose a Tamil related career and 

did not find role models who motivated them. They were restricted by their lack of 

vocabulary and limited sentence structure knowledge. Teachers spoke more in class 

and often asked “Closed Questions”. Though teachers decide conversation topics and 

times, there was flexibility when determining who could speak at any given time. 

Teachers took special consideration for weaker students. Reading lessons were 

conducted to train students for oral examinations and non-oral examinations concepts. 

 

Keywords: Tamil Language, Classroom Environment, Discourse, 

Classroom Interaction, Standard Spoken Tamil, Secondary School, Reading, 

Coding 
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இயல் 1: சிக்கல் (The Problem) 

1.1 முன்னுலர 

இவ்வியல் சிங்கப்பூரின் இருசைாழிக் சகாள்மகயின்கீழ்த் தமிழ்சைாழியின் 

செயல்பாடுகமை விவரிக்கிைது. அத்துைன் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்சைாழியின் இன்மைய 

நிம மயயும் ஆய்வின் சிக்கம யும் விைக்குகிைது. 

 

1.2  சிங்கப்பூரும் சிங்கப்பூரின் இருசைாழிக் சகாள்லகயும் 

சிறிய நாைாே சிங்கப்பூரில் இன்று சீேர், ை ாய்க்காரர், இந்தியர், ‘பிைர்’ 

(ஐனராப்பியர்கள் னபான்னைார்) எேப் ப  இே ைக்கள் இமைந்து வாழுகின்ைேர். 2019ஆம் 

ஆண்டில் சிங்கப்பூர் அரசு னைற்சகாண்ை ைக்கள் சதாமகக் கைக்கின்படி சிங்கப்பூரின் 

ைக்கள் சதாமக 5,638,676 ஆகும் (Yearbook of Statistics Singapore, 2019). அவற்றுள் 

3,471,936 ைக்கள் சிங்கப்பூர்க் குடியிேர்; 522,347 னபர் நிரந்தரவாசிகள். ஏமேனயார் 

குடியுரிமை சபைாதவர். இவர்களுள் 9% இந்தியர்கள். இந்தியர்கள் பிரிவில், தமிழர்கள், 

ைம யாளிகள், பஞ்ொபியர்கள், சதலுங்கர்கள், கன்ேைர்கள், சிந்திக்காரர்கள், 

பாகிஸ்தானியர்கள், வங்காளிகள் னபான்னைார் அைங்குவர். இப்பிரிவில் தமிழர்கள் 54.2% 

ஆவர். சிங்கப்பூரில் ஆங்கி ம், சீேம், ை ாய், தமிழ் ஆகிய நான்கு சைாழிகளும் 

அதிகாரத்துவ சைாழிகைாக உள்ைே. வர ாற்றுக் காரைங்களுக்காகவும் அரசியல் 

காரைங்களுக்காகவும் ை ாய் சைாழி னதசிய சைாழியாக அமைந்துள்ைது.  

 

இருசைாழிக் சகாள்லக 

சதாைக்கக் கா த்தில் சவவ்னவறு நாடுகளிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்த ைக்கள் 

ஆழைாே தத்தம் பண்பாட்டுப் பின்ேணிகமையும் தங்களுைன் சகாண்டு வந்தேர். 

கா னித்துவ ஆட்சியின்னபாது, பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்திற்கு ஏற்பப் பள்ளிகள் செயல்பட்ைே 
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(Doraisamy, 1969). கா னித்துவத்தின் ஆரம்ப கா த்தில் பிரிட்டிஷ் ைக்கள் ஆங்கி க் 

கல்விமயயும் ை ாய்க் கல்விமயயும் ஆதரித்தேர். பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்தில் பணிபுரிவதற்கு 

ஆங்கி ம் உதவும் என்பதாலும் ை ாய் ைக்கள் ைண்ணின் மைந்தர்கள் என்பதாலும் பிரிட்டிஷ் 

ைக்கள் இவ்விரு சைாழிகமையும் ஆதரித்தேர். அக்கா க்கட்ைத்தில் சீே சைாழிக் 

கற்பித்தலும் தமிழ்சைாழி கற்பித்தலும் அந்தந்தச் ெமூகங்களின் சபாறுப்பில் விைப்பட்ைே 

(Kwan-Terry, 2000). 1956இல் சீேக் கல்வி பற்றி சவளியிைப்பட்ை அறிக்மகயில் (All Party 

Report on Chinese Education) ஆங்கி ம், சீேம், ை ாய், தமிழ் ஆகிய நான்கு சைாழிகளும் 

அதிகாரத்துவ சைாழிகைாக அறிவிக்கப்பை னவண்டும் என்றும் அமவ நான்கும் சிங்கப்பூர்ப் 

பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பைனவண்டும் என்றும் அவ்வறிக்மகயில் பரிந்துமரக்கப்பட்ைே 

(Gopinathan, 1980, 2005; Gopinathan et al, 2004; Xu & Li, 2002).  

 

  “That at least two of the following languages, English, Malay, 

Mandarin and Tamil should be the media of instruction in their respective 

schools, and that language-teaching should be of the best possible 

standards, so that the future educational system of Singapore will produce 

students equally conversant in two, if not three of those languages”  

(The All-Party Report, 1956:11) 

 

அவ்வறிக்மகக்குப் பிைகு சவளிவந்த சகாள்மககள், கா னித்துவக் 

சகாள்மககைால் இைம்சபற்ை பிரச்சிமேகமைக் கமையும் வமகயில் அமைந்தே 

(Gopinathan, 1974). 1959இல் ைக்கள் செயல் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தனபாது, வர ாற்றுத் 

சதாைர்ச்சிமயப் பிரதிபலிப்பதற்காகச் சிங்கப்பூரின் னதசிய சைாழியாக ை ாய் 

அறிவிக்கப்பட்ைது (Tham, 1971:4). அரசு ொர்ந்த ெைங்கு நிகழ்ச்சிகளில் ை ாய் சைாழிக்கு 
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முக்கிய இைம் வகுக்கப்பட்ைது (Gopinathan, 1979, 1980, 2005; Kwan-Terry, 2000; Kuo, 

1980).  

 

1965இல் சிங்கப்பூர், ைன சியா ஆகியவற்றின் ஆளும் கட்சிகளுக்கு இமையில் 

ஆழ்ந்த அரசியல், சபாருைாதார னவறுபாடுகைால் பிரிவிமே ஏற்பட்ைது. இதன் விமைவாக 

விருப்பைற்ை நிம யில், ைன சியக் கூட்ைமைப்பில் இருந்து சிங்கப்பூர் சவளினயறிச் 

சுதந்திர நாைாக ைாறியது. இதோல், பல்னவறு இே ைக்கமைக் சகாண்டு நாட்மை 

உருவாக்கும் சபரும் சபாறுப்பு, சிங்கப்பூர் நாட்டுத் தம வர்களுக்கு இருந்தது (Wee, 2003; 

Wee & Bokhorst-Heng, 2005). சைாழியின் வாயி ாக ை ாய், சீேர், இந்தியர் 

ஆகினயாரிமைனய ஒற்றுமைமயயும் சிங்கப்பூரர்கள் என்ை இே உைர்மவயும் வைர்க்க 

முடியும் என்று அரொங்கம் நம்பிக்மக சகாண்ைது. சிங்கப்பூரில் பயிலும் ஒவ்சவாரு 

ைாைவரும் தன்னுமைய பண்பாட்டு ைரபுகமைப் னபணிக்காக்க னவண்டும் என்பதற்காகப் 

பள்ளிகளில் தாய்சைாழி (சீே சைாழி, ை ாய் சைாழி, தமிழ்சைாழி) கற்பிக்கப்பட்ைது. ைக்கள், 

ஒருவர் ைற்ைவருைன் சதாைர்புசகாள்ைவும் சபாருைாதாரம், அறிவியல் னபான்ை துமைகளில் 

முன்னேைவும் ஆங்கி ம் இன்றியமையாததாகக் கருதப்பட்ைது. எேனவ, ஆங்கி ம் 

பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்பட்ைது. னைற்கூைப்பட்ை இத்தமகய காரைங்கைால் சிங்கப்பூரில் 

நான்கு சைாழிகளுக்கும் ெைத்துவம் வழங்கப்பட்ைது. சிங்கப்பூரில் வாழும் இந்தியர்கள் ப  

சைாழிகமைப் னபசிோலும், அவர்களில் 60% ைக்கள் தமிழில் னபசிேர் (Ramiah, 1991). 

எேனவ, 1965இல் சிங்கப்பூர் தனி நாைாகியனபாது, தமிழ்சைாழி நான்கு அதிகாரத்துவ 

சைாழிகளில் ஒன்ைாகத் சதரிவு செய்யப்பட்ைது. 

 

உ கப் சபாருைாதாரத்தில் பங்குசகாள்ை ஆங்கி  சைாழியறிவு னதமவ. அனத 

னவமையில் தைது பண்பாடுகளில் சபாதிந்து காைப்படும் விழுமியங்கமையும் ஆசிய 
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சைாழிகமையும் னபணிப் பாதுகாப்பதும் என்ை நமைமுமைத் னதமவகளுக்னகற்ப 

இருசைாழிக் சகாள்மக வகுக்கப்பட்ைது (Dixon, 2005). இது சிங்கப்பூரின் இருசைாழிக் 

சகாள்மகயின் அடிப்பமையாகும். தாய்சைாழினயாடு ஏமேய பாைங்களும் ஆங்கி த்தில் 

கற்பிக்கப்படும்னபாது, ஒவ்சவாரு ைாைவரும் தம் பள்ளிக் கல்விமயக் கற்று முடிக்கும்னபாது 

ஆங்கி த்திலும் தாய்சைாழியிலும் னதர்ச்சி சபற்று இருப்பார். தேது இேத்திேரிைம் 

தாய்சைாழியிலும் பிை சைாழியிேரிைம் ஆங்கி த்திலும் சதாைர்புசகாள்ை இருசைாழிக் 

சகாள்மக வழினகாலியது. ஆங்கி ம் வர்த்தகம், சதாழில்நுட்பம், நிர்வாகம் ொர்ந்த 

சைாழியாகவும் சீேம், ை ாய், தமிழ் ஆகிய சைாழிகள் ைாைவர்களின் ைரபுைமை, பண்பாட்டு 

விழுமியங்கள் ொர்ந்த சைாழிகைாகவும் திகழ்ந்தே (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014). 

சிங்கப்பூர், உ கப் சபாருைாதாரத்தில் நிமிர்ந்து நிற்கவும் னைல்நாட்டுத் தாக்கம் என்னும் 

சவள்ைத்தால் அடித்துச் செல் ப்பைாைல் இருக்கவும் தேது பண்பாட்டு விழுமியங்கமை 

உள்வாங்கிக் சகாள்ைவும் இவ்வாைாே இரு சைாழிக் கல்வி உதவும் என்று சிங்கப்பூர் 

அரொங்கம் சதாம னநாக்குைன் செயல்பட்ைது. 

 

சிங்கப்பூரின்  இருசைாழியம், அரசியல் சகாள்மக ஆகியவற்மைப் பற்றிக் 

னகாபிநாதன் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிைார் (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014:71).  

 

‘சிங்கப்பூர் ைற்ை நாடுகளின் நமைமுமைகமைத் தேதாக்கிக் 

சகாண்ைனபாதிலும், குடியரசின் சகாள்மகமய வகுத்தவர்கள், சிங்கப்பூர் 

சவளிநாட்டுச் ெக்திகைால் தன் சுயத்மத இழந்துவிைக்கூைாது அல் து 

னவறு நாட்டின் கைைாக இருக்கக்கூைாது என்பமதத் சதாைர்ந்து 

உறுதிப்படுத்த முமேந்தேர்’.  
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இருசைாழித் திைன் எனும் அமையாைம் சிங்கப்பூரின் ஒருவமகத் தனி அமையாைம் 

எேக் சகாள்ை ாம். இருசைாழித் திைன் பற்றிக் குறிப்பிடும்னபாது முன்ோள் ைதியுமர 

அமைச்ெர் திரு லீ குவான் இயூ அவர்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ைார் (Gopinathan, 1974:63, 

முத்மதயா, 1988:2): 

 

“தயவுசெய்து இருசைாழித் திைன் என்று நான் குறிப்பிடும்னபாது 

ஏனதனும் இரு சைாழிகளில் னபசும் திைன் சபறுவமதக் குறிப்பிைவில்ம  

என்பமத நீங்கள் கவேத்தில் சகாள்ைனவண்டும். நாம் யார்? நாம் 

எங்கிருந்து வந்னதாம்? வாழ்க்மக என்பது எது? அது எப்படி இருக்க 

னவண்டும்? நாம் செய்யனவண்டுவது என்ே? என்பே னபான்ைவற்மை 

முதலில் நாம் அறிந்துசகாள்ை னவண்டியது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். 

அதன் பிைகு ஆங்கி ம் நைக்கு னைற்கின் அறிவியல் சதாழில் நுட்பத்மத 

அமைவதற்கு உறுதுமை புரிகிைது. னைலும் அது சிங்கப்பூரில் வாழும் சீேர், 

ை ாய்க்காரர், இந்தியர், யுனரஷியர் முத ாே யாவரும் ெைைாகப் 

னபாட்டியிடுவதற்குரிய ஒரு சபாதுக் கைைாகவும் திகழ்கிைது. அவ்வாறு 

செய்யும்னபாது நாம் சவறுைனே சைாழிமய (தாய்சைாழிமய) ைட்டும் கற்றுக் 

சகாள்வதில்ம . நாம் சைாழியுைன் கமதகள், பழசைாழிகள் 

முத ாேவற்மையும் கற்றுக் சகாள்கினைாம். பண்பு முமைகமை 

முழுமையாகப் படிப்பதன்மூ ம், உ கம் எங்கும் பரவி வரும் 

மபத்தியக்காரத்தேைாே செயல்களின் தாக்கத்திலிருந்து நைது 

ெமுதாயத்தின் கட்டுக்னகாப்மப நம்ைால் கட்டிக் காத்து நிம நாட்ை 

முடியும்”  
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1960 முதல் சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களுக்கும் 1966 முதல் உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்களுக்கும் இரண்ைாவது சைாழி கட்ைாயப் பாைைாக்கப்பட்ைது (Gopinathan, 1980). 

இதன் காரைைாக ஆங்கி ப் பள்ளிகளில் தமிமழ இரண்ைாவது சைாழியாகப் பயிலும் 

ைாைவர்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்தது (Thinnappan, 1994). 1966இல் ைாைவர்கள் 

நான்கு அதிகாரத்துவ சைாழிகளில் ஏனதனும் ஒன்றின்வழிப் பாைத்மதக் கற்க ாம் என்ை 

சதரிவு வழங்கப்பட்ைது. ஆங்கி  சைாழிவழி (English Medium) அல் ாத பள்ளிகளில் 

ஆங்கி த்மதக் கட்ைாயம் ைாைவர்கள் பயி னவண்டும் (Yip & Yap, 1990). 1979ஆம் 

ஆண்டிற்குள் ஆங்கி  சைாழிவழிப் பள்ளிகனை சபற்னைார்கைால் விரும்பப்பட்ைதால் இதரப் 

பள்ளிகள் மூைப்பை னவண்டிய நிம மய எதிர்னநாக்கிே. இதோல், இருசைாழிக் கல்வித் 

திட்ைத்தில் அரொங்கம் சிறு ைாற்ைம் செய்தது. அமேத்து ைாைவர்களும் ஆங்கி ம் வழினய  

பாைம் பயிலுவர். அத்னதாடு இரண்ைாம் சைாழியாகத் தங்களுமைய இேசைாழியில் – சீேம், 

ை ாய், தமிழ் - தாய் சைாழிமயக் கற்கனவண்டும். ை ாய்க்காரர்கள் தங்கள் வீட்டில் னபசும் 

ை ாய் சைாழிமயக் கற்க னநர்ந்தது. எனினும், அந்தக் கா த்தில் ஏைத்தாழ எந்தச் சீேரின் 

வீட்டிலும் ‘ைாண்ைரின்’ னபெப்பைவில்ம  (Afendras & Kuo, 1980). அனத னபால், 

இந்தியர்களில் 60% ைட்டுனை வீட்டில் தமிழ் னபசிேர் (Ramiah, 1991).  

 

தமிழ்ப் பள்ளிகளின் பதாற்ைமும் ெரிவும் 

ஆரம்பகா த்தில் சிங்கப்பூருக்குக் சகாண்டுவரப்பட்ை சதாழி ாைர்கள் தங்கள் 

பிள்மைகளுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க விரும்பிேர் (Ramiah & Seetha Lakshmi, 2001). இதன் 

விமைவாகச் சிங்கப்பூரில் முதல் தமிழ் வகுப்பு ‘சிங்கப்பூர் இ வெப் பள்ளி’ (Singapore Free 

School) எேப் சபயர் சகாண்ை பள்ளியில் 1834ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டுத் திங்களில் 

நமைசபற்ைது (Ramiah, 1996:3). அப்பள்ளித் தமிழ் வகுப்பில் பதிசேட்டுத் தமிழ் ைாைவர்கள் 

னெர்ந்து இருந்தேர் (Doraisamy, 1969:116). ஆோல், ஏற்புமைய பாைப்புத்தகங்கள் 
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இல் ாததால், இப்பள்ளி 1835ஆம் ஆண்டு இறுதியில் மூைப்பட்ைது (Doraisamy, 1969:116). 

இப்பள்ளி மீண்டும் 1836ஆம் ஆண்டு திைக்கப்பட்ைது. பள்ளியில் பதிந்துசகாண்ை 46 

ைாைவர்களுக்குப் பாைம் நைத்த இந்தியாவிலிருந்து இரண்டு தமிழாசிரியர்கள் 

தருவிக்கப்பட்ைேர். ைாைவர்கள் படிப்பதற்காே தமிழ்ப் பாைநூல்கள் சென்மேயிலிருந்து 

வரவமழக்கப்பட்ைே. இம்முமையும் சதாைர்ந்து நீடிக்காைல் தமிழ்ப்பள்ளி 1838இல் மீண்டும் 

மூைப்பட்ைது (Doraisamy, 1969:116). பத்சதான்பதாம் நூற்ைாண்டில் ஆங்கி  அரசு உதவித் 

சதாமக வழங்க முன்வந்ததும் கிறித்தவ ெையக் குழுக்கள் தமிழ் வகுப்மபத் சதாைங்கிே. 

1859ஆம் ஆண்டில் னராைன் கத்னதாலிக்கத் திருச்ெமப ஆதரவில் செயிண்ட் ஃபிரான்ஸிஸ் 

னெவியர் ை பார் பள்ளி (St. Francis Xavier Malabar School) தமிழ் வகுப்மபத் சதாைங்கி 

ஆதரவளித்தது. ஆோல், இப்பள்ளி குறுகிய கா த்தில் மூைப்பட்ைது (Doraisamy, 1969:116; 

இராஜிக்கண்ணு, 2016:47). தமிழ்ப் பள்ளிமய மீண்டும் திைக்கப் பாட்ைாளிகளும் தமிழ்த் 

சதாழிற்ெங்கத் தம வர்களும் அயராது பாடுபட்ைேர். எனினும் செல்வ வைம் மிக்க 

தமிழர்களின் ஆதரவும், பிரிட்டிஷ் ைக்களின் ஆதரவும் கிமைக்காததால், சவற்றி சபை 

முடியவில்ம . இருப்பினும் அவர்கைது னபாராட்ைம் விரயைாகவில்ம . 1873, 1876ஆம் 

ஆண்டுகளில் இரண்டு ஆங்கின ா தமிழ் பள்ளிகளில் தமிழ் வகுப்புகள் திைக்கப்பட்ைே 

(Doraisamy, 1969:117). இப்பள்ளிகளில் தமிழ் வாயி ாக ஆங்கி ம் கற்பிக்க 

இ ங்மகயிலிருந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் வரவமழக்கப்பட்ைேர். 

 

1895ஆம் ஆண்டு முதல் 1904ஆம் ஆண்டு வமர கத்னதாலிக்கத் திருச்ெமபயில் 

லூர்து ைாதா ஆங்கின ா தமிழ்ப்பள்ளி (Our Lady of Lourdes Anglo-Tamil School) 

தமிழ்ப்பாைம் நைத்தி வந்தது. அசைரிக்கத் தமிழ்ச்ெமப ஆதரவில் சைத்தடிஸ்ட் சபண்கள் 

பள்ளி, சபண்களுக்கு ைட்டும் தமிழ்க்கல்விமயக் கற்பித்து வந்தது. எனினும் ைாைவர் 

பற்ைாக்குமையிோலும் நிதிப் பற்ைாக்குமையிோலும் இப்பள்ளி 1911ஆம் ஆண்டு 
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மூைப்பட்ைது (Doraisamy, 1969). சிங்கப்பூரில் இருந்த இரப்பர்த் னதாட்ைங்களில் பணிபுரிந்த 

சதாழி ாைர்களின் பிள்மைகளுக்குத் தமிழ் கற்பிக்கனவண்டும் என்னும் நல்ச ண்ைத்தில் 

1913ஆம் ஆண்டில் சைத்தடிஸ்ட் திருச்ெமபயின் ஆதரவில் திருச்ெமபத் னதாட்ைப்பள்ளி 

(Mission Estate School) என்னும் தமிழ்ப்பள்ளி சதாைங்கப்பட்ைது. 1922ஆம் ஆண்டில் 

னைலும் ஐந்து தமிழ்ப்பள்ளிகளும் இயங்கி வந்தே (Doraisamy, 1969:115). 1930ஆம் 

ஆண்டில் தமிழ்ப் பள்ளிகமை னைற்பார்மவயிடும் பணியில் ஐனராப்பியர் ஒருவர் 

அைர்த்தப்பட்ைார். அவருக்குத் துமைபுரிவதற்கு இந்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்ைார். 

1920க்கும் 1940க்கும் இமைப்பட்ை கா த்மதத் தமிழர்களுக்கு ‘ைறுை ர்ச்சிமய ஏற்படுத்திய 

முக்கியக் கா க்கட்ைைாக’ இராமையா வர்ணிக்கிைார் (Ramiah, 1996:4): 

 

 “1920க்கும் 1940க்கும் இமைப்பட்ை இக்கா ப் பகுதி சிங்கப்பூர் 

இந்தியர், குறிப்பாகத் தமிழர் வாழ்க்மகயில் ஒரு ைறுை ர்ச்சிமய 

ஏற்படுத்திய ஒரு முக்கியக் கா க் கட்ைைாகும். 

இக்கா த்திலிருந்துதான் தமிழர்களுள் கணிெைானோர் இந்நாட்டில் 

காலூன்றி நிரந்திரைாக வாழத் சதாைங்கிேர்; தமிழ்ச் ெமூகம் ஒரு 

நிம ப்பாைாே ெமூகைாக ைாைத் சதாைங்கியது. எங்சகல் ாம் தமிழ்த் 

சதாழி ாைர்கள் மிகுதியாக வாழ்ந்தேனரா அங்சகல் ாம் தமிழ்ப் 

பள்ளிகள் னதாற்ைம் கண்ைே.” 

 

தமிழர்கள் கல்வியின் முக்கியத்துவத்மத அறிந்திருந்தேர். தாங்கள் கல்வி அறிவு 

அதிகம் இன்றித் னதாட்ைப் புைங்களில் உமழக்க னநர்ந்தாலும், தங்கள் பிள்மைகள் நன்கு 

கற்கனவண்டும் என்பதில் நாட்ைம் செலுத்திேர். அனத னவமையில் ெமூதாயத்தில் 

நிம சபைாத நிம யில் இருந்த தமிழர்களுக்கு உதவ ைற்ைத் தமிழர்களும் அமைப்புகளும் 
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முன்வந்தது மிகவும் பாராட்டிற்குரியது. சிறுபான்மையிேராக இருந்தாலும் தமிழர்கள் ஒருவர் 

ைற்ைவருக்கு உதவியாக அமைந்திருந்தேர். 1959ஆம் ஆண்டு ைக்கள் செயல்கட்சி 

ஆட்சிக்கு வந்ததும் கல்விக்சகாள்மகயில் ப  ைாற்ைங்கமைக் சகாண்டு வந்தது. நான்கு 

அதிகாரத்துவ சைாழிகளுக்கும் ெைத்துவம் வழங்கப்பட்ைது. ஆசிரியர்களின் கல்வித் தகுதி, 

பாைத்திட்ைம், வகுப்பமை, கற்பித்தல் முமைகள் எே யாவற்றிலும் கவேம் செலுத்தப்பைத் 

துவங்கியது. எனினும் 1980கள் வமர தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தலில் அரசு அதிக அக்கமை 

காட்ைவில்ம . தமிழ்ப் பள்ளிகமை நைத்தும் சபாறுப்பு தமிழ்ச் ெமூகத்திேரிைனை 

விைப்பட்ைது. ெரியாே வகுப்பமைகள் இன்மை, பயிற்சி சபற்ை முமையாே ஆசிரியர் 

இன்மை, பாைத்திட்ைம் பயிற்றுக்கருவிகள் இன்மை, ஆசிரியர்களுக்குச் ெரியாே ெம்பைம் 

இன்மை என்று ப  ெவால்களில் வகுப்பமை நைந்துசகாண்டிருந்தது (Ramiah & Seetha 

Lakshmi, 2001; முத்மதயா, 2016). இமதக் கண்டு னகா ொரங்கபாணி னபான்ை ெமூகத் 

தம வர்கள் சி ர் பள்ளிகளின் முன்னேற்ைத்துக்கு உதவ முன்வந்தேர்.  

 

சிங்கப்பூரில் இயங்கிக்சகாண்டிருந்த 18 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் ஏைத்தாழ 1000 

ைாைவர்கள் தமிழ் கற்ைேர். சதாைக்கநிம க் கல்வி ைட்டுனை வழங்கப்பட்ைதால் 

ைாைவர்களுக்குத் சதாைர்ந்து உயர்நிம யில் படிக்கனவண்டிய அவசியம் 

வலியுறுத்தப்பட்ைது. சிங்கப்பூர் தன்ோட்சி உரிமை சபற்ைதும் கல்விக் சகாள்மககளில் 

ைாற்ைம் ஏற்பட்ைது. இதுகாறும் ை ாயாத் தமிழ்ப் பள்ளிகளுைன் இமைந்து நைத்தப்பட்ை 

ஏழாம் வகுப்புத் னதர்வு 1960களில் முடிவு சபற்ைது (Dass Danapaul, 1972:154; 

இராஜிக்கண்ணு, 2016:52). அனத ஆண்டு சதாைக்கப்பள்ளி இறுதிச் ொன்றிதழ் னதர்வு 

(Primary School Leaving Examination) தமிழில் நைத்தப்பட்ைது. அவ்வாண்டு சிங்கப்பூர் அரெ 

நாயகர் (Yang di-Pertuan Negara யாங் டி சபர்துவான் சநகாரா) நாைாளுைன்ைத்தில் ை ாய் 
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ைற்றும் தமிழ் உயர்நிம ப் பள்ளிக் கல்விக் சகாள்மக பற்றிக் கீழ்வருைாறு உமரயாற்றிோர் 

(Dass Danapaul, 1972:154). 

 

“The period of secondary school education will be uniform i.e. 4 

years, the Malay and Tamil secondary schools have classes for the 

first time this year, the Government aim is to have eventually a 

common secondary leaving examination for all media” 

 

 ‘எரிகிை விைக்காோலும் தூண்டுனகால் னவண்டும்’ என்பதற்னகற்பத் தமிழர்கள் 

தங்கள் பிள்மைகமைத் தமிழ் படிக்க அனுப்பிோலும் அரசு ஆதரவின்றி எதுவும் 

ொத்தியப்பைவில்ம . சிறுபான்மையிேருக்குச் ெை உரிமை வழங்கித் தமிழ்சைாழியில் இறுதி 

ஆண்டுத் னதர்வு நைத்தப்பட்ைது வரனவற்பிற்குரியது. தமிழ்சைாழிக்குப் சபற்னைார்களும் 

அரசும் சகாடுத்த முக்கியத்துவத்மத இதன்வழி அறியமுடிகிைது. இதன் விமைவாக 1959ஆம் 

ஆண்டு உைறுப் பு வர் உயர்நிம ப் பள்ளி உருவாக்கப்பட்ைது. 1960ஆம் ஆண்டு 23 

ைாைவர் எண்ணிக்மகமயக் சகாண்டு அப்பள்ளி சதாைங்கியது. தமிழ்க் கல்விக்கு அரசு 

இவ்வாறு ஆதரவு சதரிவித்து வந்ததால், சதாைக்கப் பள்ளியிலும் உயர்நிம ப் பள்ளியிலும் 

ைாைவர் எண்ணிக்மக சதாைர்ந்து அதிகரித்துக்சகாண்னை வந்தது. 1968ஆம் ஆண்டில் 

சிங்கப்பூரில் இயங்கிக்சகாண்டிருந்த 20 தமிழ்ப் பள்ளிகளில் 1843 தமிழ் ைாைவர்கள் தமிழ் 

பயின்று சகாண்டிருந்தேர் (Ramiah, 1994). தமிழர்கள் அமேவரும் தமிழ் படிக்கனவண்டும் 

என்று ஊக்குவிக்கப்பட்ைாலும் ஆங்கி க் கல்வி கற்ை தமிழர்கள் சபரும்பான ார் தமிமழப் 

படிக்க விரும்பவில்ம . நல்  னவம களில் அைரவும், சபாருள் ஈட்டி வாழ்க்மக வெதிகமைப் 

சபருக்கிக் சகாள்ைவும் தமிமழக் காட்டிலும் ஆங்கி ம் படிப்பது நன்று என்று ப ர் 

நிமேத்தேர். இனத எண்ைம் ை ாய்க்காரர்களிைமும் சீேர்களிைமும் காைப்பட்ைது. இதன் 
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விமைவாக தமிழ், சீே (ைாண்ைரின்), ை ாய் சைாழிப் பள்ளிகளில் ைாைவர்களின் 

எண்ணிக்மக சவகுவாகக் குமையத் சதாைங்கியது. ஒவ்சவாரு பள்ளியாக மூைப்பை, 

1982ஆம் ஆண்டு மீதம் இருந்த ஒரு தமிழ்ப்பள்ளியாே உைறுப் பு வர் உயர்நிம ப் பள்ளியும் 

மூைப்பட்ைது. தமிழ், ை ாய், சீேப் பள்ளிகள் மூைப்பட்ைாலும் 1951ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஆங்கி ப் பள்ளிகளில் கட்ைாயப் பாைைாகத் தாய்சைாழி இரண்ைாம் சைாழியாக 

வழங்கப்பட்ைது (Ramiah, 1996). 

 

இருசைாழிக் கல்வி கற்ைல் கற்பித்தல் 

னதர்வு பாைைாக்கப்பட்ை ஆங்கி த்மதயும் தாய்சைாழிமயயும் படிப்பதில் ைாைவர்கள் 

சிக்கம  எதிர்னநாக்கிேர். 1970களில் பத்து ஆண்டுகள் படித்து முடிக்கும் படிநிம யில், 

35 விழுக்காட்டு ைாைவர்கள் ைட்டுனை மூன்று அல் து அதற்கும் அதிகைாே பாைங்களில் 

னதர்ச்சிமயப் சபற்ைேர் (முத்மதயா, 2016). இதோல் ைாைவர்கள் ப ர் பள்ளிக் கல்விமய 

முடிக்காைன னய பள்ளிமய விட்டு சவளினயை னவண்டியிருந்தது. 1979இல் ‘னகா அறிக்மக’ 

என்று அமழக்கப்படும் கல்வி பற்றிய ஆய்வு அறிக்மக இரு சைாழிகள் பயில்வது 

ைாைவர்களுக்குச் சிரைைாக உள்ைது என்பமத உறுதிப்படுத்தியது (னகா, 1979; 

Shanmugaratnam, 2003; முத்மதயா, 2016). னகா அறிக்மகயின் பயோல் கல்விப் பிரிவுகளில் 

வழக்கக் கல்வி, நீட்டிப்புக் கல்வி, ஒரு சைாழிக் கல்வி என்ை ைாற்ைம் ஏற்பட்ைது, 

பாைத்திட்ை னைம்பாட்டுக் கழகம் அமைக்கப்சபற்றுப் பாைநூல்களும் பயிற்றுக்கருவிகளும் 

உருப்சபற்ைே, அமேத்துத் சதாைக்கநிம , உயர்நிம ப் பள்ளிகளிலும் தமிழ் கற்பிக்க 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்ைது (முத்மதயா, 2016). 
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1.3 தமிழ்சைாழியின் இன்லைய நிலை 

சதாைர்ந்து சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழிப் பள்ளிகள் இல் ாமையாலும், விடுதம க்குப் 

பிைகு பிைந்த இைம் சிங்கப்பூரர்களுள் சபரும்பான ார் ஆங்கி ப் பள்ளிக்கூைங்களில் 

தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாய்க் கற்ைவர்கைாக இருப்பதாலும் ஆங்கி  சைாழியின் 

செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துசகாண்னை னபாேது. ஆங்கி  சைாழியுைன் 

தமிழ்சைாழிக்குச் ெைத்துவ ைதிப்பு இருப்பதாக அரொங்கம் அறிவித்திருந்தனபாதும் 

இந்தியர்களில் ஆங்கி ம் னபசுனவார் எண்ணிக்மக சதாைர்ந்து அதிகரித்து வருகின்ைது. 

இதோல் தமிழ் னபசுனவாரின் எண்ணிக்மக குமைந்து வருகின்ைது. இதற்கு ஒரு காரைம் 

இந்தியர்களில் 54 விழுக்காட்டிேனர தமிழர்கள் (Singapore Department of Statistics, 2010). 

அவர்களுமைய ஆங்கி ப் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகின்ைது. இதோல் அவர்களிமைனய 

தமிழ்ப் பயன்பாட்டின் எண்ணிக்மக சவகுவாகக் குமைந்துவிட்ைது (Aman et al. 2006; Mani 

& Gopinathan 1983; Mani 1979; Sobrielo 1985). பத்து ஆண்டுகளில் பிை 

இேத்தவர்களுைன் ஒப்புனநாக்கும்னபாது, இந்தியர்களில் அதிகைானோர் ஆங்கி  அறிவும், 

குமைவாே அைவு தாய்சைாழி அறிவும் சபற்று இருந்தேர் (Singapore Department of 

Statistics, 2010). சிங்கப்பூரில் கல்வி ஆங்கி  வழியில் இருப்பதால் ஆங்கி  அறிவு அவசியம் 

என்றும் நல்  னவம  கிமைப்பதற்கு ஆங்கி  அறிவு அவசியம் என்றும் சவளிநாடுகளுக்குச் 

சென்று னவம  செய்வதற்கு ஆங்கி  அறிவு அவசியம் என்றும் தமிழ்ப் சபற்னைார்கள் 

பரவ ாக எண்ணுவது காரைைாக இருக்க ாம்.  

 

தமிமழப் படிப்பதால் எந்தப் சபாருைாதாரப் பயனும் இல்ம  என்ை எண்ைம் தமிழர் 

சி ர் ைத்தியில் னைன ாங்கிக் காைப்படுகிைது. னைலும் சிங்மகயில் க ப்புத் திருைைங்களின் 

எண்ணிக்மகயும் அதிகரித்து வருகிைது. இதன் விமைவால் சி ர் வீட்டில் தமிழுக்குப் பதில் 

ஆங்கி ம் னபசி வருகின்ைேர். 2010ஆம் ஆண்டு கைக்கின்படி வீட்டில் தமிழ் னபசுனவாரின் 
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எண்ணிக்மக 6.2% ெரிவு கண்டுள்ைது (Singapore Department of Statistics, 2010). இந்தியர் 

வீடுகளில் ஐந்து, அதற்கு னைற்பட்ை வயதிேரிமைனய தமிழ்சைாழிப் புழக்கம் சதன்படும் 

நிம , 1980இல் 52.2% என்ை அைவிலும், 1990இல் 43.7% என்ை அைவிலும், 2000இல் 

42.9% என்ை அைவிலும் குமைந்துசகாண்டு வருகிைது (Seetha Lakshmi, 2009).  

 

சிங்கப்பூரில் ஆங்கி ம் பயிற்று சைாழி, அத்துைன் சபாருைாதாரத் னதமவகளுக்குப் 

பயன்படும் சைாழி என்பதால் தமிழ்சைாழி கற்பதில் ைாைவர்களுக்கு ஆர்வம் குன்றி 

வருகிைது. சிங்கப்பூரின் வீைமைப்புக் சகாள்மக, ப  இேத்தவமர இமைக்க உதவிோலும் 

தமிழர்களுக்குத் தமிழ்சைாழிமயப் சபாறுத்தைட்டும் ொதகைாக அமையவில்ம  எே ாம். 

சிங்கப்பூர் ைக்களில் 3,162,636 னபர் அரொங்கத்தின் அடுக்குைாடி வீடுகளில் வாழ்கின்ைேர் 

(Ministry of Trade and Industry, 2016). பல்லிேச் ெமூகங்கமைக் சகாண்ை சிங்கப்பூரில் 

சவவ்னவறு இேத்தவரும் ஒன்றிமைந்து வாழனவண்டும் என்பதற்காக 1989ஆம் ஆண்டு 

அடுக்குைாடி வீடுகள் இே அடிப்பமையில் ஒதுக்கப்பைத் சதாைங்கிே. அத்திட்ைத்தின்கீழ் 

ஓர் அடுக்குைாடிக் கட்ைைத்தில் அதிகபட்ெம் 87% சீேர்கள், 25% ை ாய்க்காரர்கள், 13% 

இந்தியர்களும் பிை இேத்தவரும் ைட்டுனை வீடுகமை வாங்க முடியும் (The Straits Times, 

1989). இத்திட்ைம் ப  இேத்தவருைன் இமைந்து வாழ்வதற்கு ஏதுவாக அமைந்தாலும், 

இதோல் இயற்மகயில் சிறுபான்மையிேராகிய தமிழர்கள் பாதிக்கப்பைவும் னநருகிைது. 

தமிழர்கள் ைற்சைாரு தமிழமர அண்மை வீட்டுக்காரராகப் சபற்று அவரிைம் னபசிப் பழகப் 

சபறும் வாய்ப்பு மிகக் குமைவு. தமிழர்கள் ஒன்ைாகக் குவிந்து வாழ வாய்ப்பில் ாததும் 

சைாழியடிப்பமையில் ஒன்றிமைய முடியாத நிம க்கு ஒரு காரைம் என்கிைார் ஷிஃப்ைன் 

(Schiffman, 1994). 
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தமிழன் நிம மயச் ெற்று உற்று னநாக்கிோல் இது  ாம்பர்ட் (Lambert cited in 

Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014) குறிக்கும் ‘இரு சைாழிப் பயன்பாட்டில் னதய்வு’ என்ை 

னகாட்பாட்மைக் குறிக்கிைது (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014).  ப  சைாழிப் 

பிரிவுகமைக் சகாண்ை ெமூகத்திேர் தாங்கள் திைமை சபைனவண்டி சைாழிகமைத் 

னதர்ந்சதடுப்பதில் உள்ை சிரைங்கமைப் பற்றி  ாம்பர்ட் ஆராய்ந்துள்ைார் (Lambert cited in 

Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014). ைதிப்பு மிகுந்த ெமூகத்மதச் ொர்ந்த ைக்கள் 

அதன்வழிச் சி  ெலுமககமைப் சபறுகிைார்கள். இவர்கள் இரண்ைாம் சைாழியாக எந்த 

சைாழிமயத் னதர்வு செய்து படித்தாலும் அதோல் தங்கைது தாய்சைாழியின் தகுதி 

பாதிக்கப்பைப் னபாவதில்ம . இது ‘கூட்டு இருசைாழியம்’ (Additive Bilingualism) 

எேப்படுகிைது. ஒரு ெமூகத்தின் சிறுபான்மைக் குழுமவச் ொர்ந்த ைக்கள் னதசியக் கல்விக் 

சகாள்மககைாலும் ெமூக அழுத்தங்கைாலும் முக்கியைாேதாகக் கருதப்படும் ஒரு சைாழியில் 

குமைந்தபட்ெ சைாழித்திைமேப் சபறுவதற்காகத் தங்கள் அடிப்பமை சைாழிமயப் 

புைக்கணிக்க னநருவது ‘குமைந்து வரும் இருசைாழியம்’ (Subtractive Bilingualism) 

எேப்படுகிைது. குடினயறிய நாட்டின் ைக்கனைாடு ஒன்றிமைய னவண்டும் என்பதற்காகச் 

சிங்கப்பூரில் இவ்விரண்ைாவது நிம மயத் தமிழ்சைாழி சைல் த் தழுவத் சதாைங்கியது 

(Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014). வீட்டில் தமிழில் னபசுவது குமைந்து வருகிைது. 

தமிழ், னதர்வு சைாழியாகவும் வகுப்பமை சைாழியாகவும் திகழ்கிைது. ைாைவர்கள் 

வகுப்பமையிலும் கூைத் தமிழில் னபசுவது அதிகைாக இல்ம . இந்தப் பின்ேணியில் 

வகுப்பமையில் தமிழ் கற்ைல் – கற்பித்தல் நிம  என்ே என்று நாம் உற்றுனநாக்குவது 

அவசியைாகிைது. 
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சிங்கப்பூரில் கல்விக் சகாள்லக 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் ைாைவர்களின் தமிழ்சைாழித்திைன்கள் 

வைர்க்கப்படுவனதாடு ஏமேய திைன்களும் வைர்க்கப்படுகின்ைே. ைாைவர்கள் தம் பள்ளிக் 

கல்விப் பயைத்மத முடித்துவிட்டுச் செல்லும்னபாது அவர்கள் “வாழ்க்மகச் ெவால்கமைச் 

ெந்திக்கவும் எதிர்சகாள்ைவும் ைாைவர்களுக்குப் பாை அறிவு, சைாழித்திைன்கள் 

ஆகியவற்னைாடு 21ஆம் நூற்ைாண்டுத் திைன்களும் கற்பிக்கப்படுகின்ைே” (MOE, 2020:4). 

ைாைவர்கள், சுய விழிப்புைர்வு (Self-Awareness), சுய நிர்வாகம் (Self-Management), ெமூக 

விழிப்புைர்வு (Social Awareness), உைவுநிம  நிர்வாகம் (Relationship Management), 

சபாறுப்பாே முமையில் முடிசவடுத்தல் (Responsible Decision-Making) ஆகிய திைன்கமைக் 

மகப்பற்றிச் சுயமுமேப்புைன் கற்பவராகவும், துடிப்புைன் பங்களிப்பவராகவும், அக்கமை 

சகாண்ை குடிைகோகவும் தன்ேம்பிக்மகயுள்ை ைனிதராகவும் உருவாகனவண்டும் என்பது 

சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சின் குறிக்னகாள் (MOE, 2020).  

 

பள்ளிகளில் தமிழ் கற்பித்தலின் குறிக்னகாள் சிங்கப்பூர்த் தமிழ் ைாைவர்களுக்கு 

ைத்தியில் தமிழ்சைாழியாேது சதாைர்ந்து வாழும் சைாழியாக நிம க்கனவண்டும் என்பதாகும். 

“ைாைவர்கள் தங்கள் வயதிற்கும் அனுபவத்திற்கும் உட்பட்ை சபாருத்தைாே பனுவல்கமைக் 

னகட்டும் படித்தும் புரிந்துசகாள்வர்; னபச்சுத்தமிழில் சிரைமின்றி உமரயாடுவர்; வயதிற்கும் 

சபாருத்தைாே பனுவல்கமைப் படிப்பர்;  தங்கள் அனுபவத்திற்கு உட்பட்ை எளிய நிகழ்வுக் 

கட்டுமரகமையும் விைக்கக் கட்டுமரகமையும் எழுதுவர்; னபச்சுவழியாகவும் 

எழுத்துவழியாகவும் கருத்துப்பரிைாற்ைம் செய்வர்” (MOE, 2015:19) ஆகியமவ 

சதாைக்கப்பள்ளியின் தமிழ்சைாழி கற்ைல் விமைவுகைாகும். உயர்நிம ப் பள்ளியில் 

“ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்சைாழி சதாைர்பாே விைக்கங்கமைப் புரிந்துசகாள்வது, கமதகள், 

விவாதங்கள் னபான்ைவற்மை வாசித்து அறிவது ஆகியமவ கற்பித்தலில் இைம்சபறுகின்ைே. 
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ைாைவர்கள் தமிழ்சைாழிமயச் ெரியாே ஒலி னவறுபாட்டுைன் உச்ெரிப்பனதாடு ெரைைாக 

வாசிக்கவும் எழுதவும் திைமேப் சபற்றிருத்தல் னவண்டும்” என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது 

(MOE, 2008; MOE, 2015:19). ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பண்பாடும் 

கற்றுக்சகாடுக்கப்படுகின்ைது. தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்களின் வயதுக்கும் அனுபவத்துக்கும் 

உட்பட்ை பாைப்பகுதிகமை வாசிக்கவும் னகட்கவும் கற்றுக்சகாடுக்கப்படுகின்ைது. 

ைாைவர்கள் னபச்சுத் தமிழிலும் ெரைைாகப் னபெனவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ைாைவர்கள் கவிமதகள், எளிய கட்டுமரகள், சிறுகமதகள் னபான்ைவற்மையும் வகுப்பில் 

வாசிப்பர். சதாைக்கப்பள்ளிமயப் னபான்று, னபச்சு திைனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

வழங்கப்படுகிைது. இமவ உயர்நிம ப்பள்ளி தமிழ்சைாழியின் கற்ைல் விமைவுகைாக 

அமைகின்ைே (MOE, 2010:9). “ைாைவர்கள் தங்கள் வயதிற்கும் அனுபவத்திற்கும் உட்பட்ை 

சபாருத்தைாே பனுவல்கமைக் னகட்டும் படித்தும் புரிந்துசகாள்வர்;  தங்கள் கருத்துகமைப் 

னபச்சுத்தமிழிலும் எழுத்துத்தமிழிலும் ெரைைாகக் கூறுவர்; உள்நாட்டுச் செய்திகள்பற்றிக் 

க ந்துமரயாடுவர்; கட்டுமரகள், சிறுகமதகள், கவிமதகள், நாவல்கள் முதலியவற்மைப் 

படிப்பர்; பல்வமகயாே கட்டுமரகமை எழுதுவர்; னபச்சுவழியாகவும் எழுத்துவழியாகவும் 

கருத்துப்பரிைாற்ைம் செய்வர்” ஆகியமவ புகுமுகநிம  ைாைவர்களின் தமிழ்சைாழி கற்ைல் 

விமைவுகைாகும் (MOE, 2015:19). 

 

இவ்வாய்வு உயர்நிம ப் பள்ளிமயச் ொர்ந்ததால், உயர்நிம ப் பள்ளி சதாைர்பாே 

தகவல்கள் இங்கு விைக்கப்படுகின்ைே. சிங்கப்பூரில் சைாத்தம் 82 உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் 

தமிழ் பாைனநரத்தின னய (Within curriculum time) கற்றுக்சகாடுக்கப்படுகிைது (Data.gov.sg, 

2017). சி  உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் னபாதுைாே தமிழ் ைாைவர்கள் இல் ாததால், பள்ளிப் 

பாைனவமையில் தமிழ் கற்றுக்சகாடுக்கப்படுவதில்ம . இத்தமகய பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழ் 

ைாைவர்கள், பள்ளி னநரம் முடிந்த பிைகு, உைறுப்பு வர் தமிழ்சைாழி நிம யம் அல் து 
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தமிழ் வழங்கப்படும் 11 தமிழ்சைாழி நிம யங்களில் தம் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ை ஏதாவது 

ஒரு நிம யத்திற்குச் சென்று அங்குத் தமிழ் பயில்வர் (MOE, 2015).  

 

சிங்கப்பூர்க் கல்வி அலைச்சு 

கல்வியமைச்சின் பாைத்திட்ை வமரவுப் பிரிவு, தமிழ்சைாழி கற்ைல், கற்பித்தல் 

சதாைர்பாே கற்பித்தல் வைங்கமைத் தயாரிப்பதுைன் பயி ரங்குகள், பகிர்வு அரங்குகள், 

கருத்தரங்குகள் னபான்ைவற்மை ஆண்டுனதாறும் நைத்தி வருகிைது. ைாைவர்களின் 

திைன்கமை சவளிக்சகாைரக் கல்வியமைச்சு இதர தமிழ் 

அமைப்புகளுைன்  இமைந்து  னபாட்டிகமையும் நைத்தி ஊக்குவிக்கிைது. சிங்கப்பூரில் 

தமிழ்சைாழிமயத் சதாைர்ந்து வாழும் சைாழியாக நிம சபைச் செய்வது கல்வி அமைச்சு 

தமிழ்சைாழிப் பாைத்திட்ைத்தின் இ க்காகும் (MOE, 2010:7). இதமே அமைவதற்குச் 

ெமூகத்திலும் இல் ங்களிலும் நி வும் சைாழிச் சூழலுக்குத் தக்கவாறு தமிழ்சைாழி கற்ைல் 

கற்பித்தலில் ஏற்ைமிகு ைாற்ைங்கள் னதமவப்படுகின்ைே என்று அமைச்சு கூறுகிைது. எேனவ 

இதமேக் கருத்தில்சகாண்டு பாைக்கம த்திட்ைம், பாைத்திட்ைம், கற்பித்தல் முமைகள், 

ைதிப்பீடு முத ாேவற்றில் அவ்வப்னபாது தகுந்த ைாற்ைங்கமைச் செய்து ைாைவர்கள்தம் 

ைேங்சகாள்ளும் வமகயில் கற்பித்தம  னைற்சகாள்ைனவண்டும் (MOE, 2010) என்று 

அமைச்சு வலியுறுத்துகிைது. 

 

கல்வி நிலையங்கள் 

சதாைக்கப் பள்ளி முதல் உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் இரண்ைாம் சைாழியில் தமிழ் 

கட்ைாயப் பாைைாகக் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. அத்னதாடு மீத்திைன் ைாைவர்களுக்குத் தமிழ் 

முத ாம் சைாழியாகவும் வழங்கப்படுகிைது. புதிதாகத் துவங்கப்பட்ை கல்வி அமைச்சின் பா ர் 

பள்ளிகளில் தமிழ் கட்ைாயப் பாைைாகக் கற்பிக்கப்படுகிைது. ப  ஆண்டுகைாக இயங்கிவரும் 
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அரொங்கப் பள்ளியாே ைக்கள் கழகப் பா ர் பள்ளியின் சி  கிமைகளில் தமிழ் 

வழங்கப்படுகிைது. இவற்மைத் தவிர்த்துத் தனியார் பா ர் பள்ளிகள் சி வற்றிலும் தமிழ் 

பயிலும் வாய்ப்புகள் உள்ைே. இங்கும் இந்த எண்ணிக்மகயாேது சதாைர்ந்து அதிகரித்து 

வருகிைது. சதாைக்கநிம ப் பள்ளிகளில் ஆங்கி ம், கணிதம், அறிவியல் ஆகிய 

பாைங்களுைன் தாய்சைாழிப்பாைைாகத் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. மீத்திைன் 

ைாைவர்களுக்கு உயர்தமிழ்ப் பாைமும் வழங்கப்படுகிைது.  சதாைக்க நிம யில் உள்ைது 

னபான்னை, உயர்நிம  ைாைவர்களுக்கும் பிை பாைங்கனைாடு தமிழும் 

கற்பிக்கப்படுகின்ைது.  ைாைவர்களின் திைனுக்னகற்ப உயர்தமிழ், தமிழ், அடிப்பமைத்தமிழ் 

எேக் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. னைலும் தமிழ் இ க்கியம் னதர்வுப்பாைைாகவும் 

விருப்பப்பாைைாகவும் வழங்கப்படுகிைது. உயர்நிம ப் பள்ளிமய அடுத்துப் பல்கம க்கழகப் 

புகுமுக வகுப்பு நிம யில் ைாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிைது. உயர்நிம யில் 

உயர்தமிழ் கற்ை ைாைவர்கள், இ க்கியத்மத ஒரு பாைைாகத் னதர்வு செய்து நாைகம், 

புதிேம், சிறுகமத, கவிமத அைங்கிய நூல்கமைப் படித்து ைகிழ ாம்.  நன்யாங் சதாழில் 

நுட்பப் பல்கம க்கழகமும் சிங்கப்பூர்த் னதசியப் பல்கம க்கழகமும், தமிமழக் கற்பித்து 

வருகின்ைே. சிங்கப்பூர்ச் ெமூக அறிவியல் பல்கம க்கழகம் ப  ஆண்டுகைாகத்  தமிழில் 

இைங்கம ப் படிப்மப வழங்கி வருகின்ைது. நன்யாங் சதாழில் நுட்பப் பல்கம க்கழகத்தின் 

ஒரு பிரிவாகிய னதசியக் கல்விக்கழகம் தமிழ்சைாழியில் பட்ையக் கல்வி, பட்ைத்துக்குப் 

பிந்திய பட்ையக் கல்வி, இைங்கம க் கல்வியியல், முதுகம ,  முமேவர் பட்ைங்களுக்காே 

கல்விமயயும் வழங்கி வருகின்ைது.  இப்பல்கம க்கழகங்கள் தமிழ்க்கல்விமயப் பற்றிக் 

குறிப்பாகத் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தல் பற்றிய ஏராைைாே ஆய்வுகமையும் னைற்சகாண்டு 

வருகின்ைே (எடுத்துக்காட்டுக்கு Ramiah, 1996; Kalaimani, 1997; Sivakumaran, 1999; 

Premalatha, 2000; Thyagarajan,  2000;  Seetha Lakshmi, 2001a; Seetha Laksmi, 2001b; 

Seetha Lakshmi, 2003; Saravanan, 2003; Seetha Lakshmi, 2004; Manjula, 2005; 
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Subramaniam, 2008; சீதா  ட்சுமி, 2009; Seetha Lakshmi, 2016; Silver, Curdt-Christiansen, 

Abdullah, Seetha Lakshmi, Yanning, 2016). 

 

 சிங்கப்பூர்த் தமிழ் வகுப்புகளில் பயிலும் ைாைவர்கமை நான்கு பிரிவுகைாகப் 

பிரிக்க ாம். முதல் பிரிவு ைாைவர்கள் தமிழ் நாட்டில் பிைந்து சிங்கப்பூருக்குக் குடி சபயர்ந்த 

ைாைவர்கள், இரண்ைாவது பிரிவு  சிங்கப்பூரில் பிைந்து வீட்டில் தமிழ் னபசும் சூழலில் 

வைர்ந்த ைாைவர்கள், மூன்ைாவது பிரிவு  சிங்கப்பூரில் பிைந்து வீட்டில் தமிழும் ஆங்கி மும் 

னபசும் சூழலில் வைர்ந்த ைாைவர்கள், நான்காவது பிரிவு  சிங்கப்பூரில் பிைந்து வீட்டில் 

ஆங்கி ம் னபசும் சூழலில் வைர்ந்த ைாைவர்கள் ஆகினயார் ஆவர் (Seetha Lakshmi, 2011). 

இம்ைாைவர்கள் தங்கள் சிறு வயதில் சபற்ை பா ர் பள்ளிக் கல்வி அனுபவத்திலும் னவறுபாடு 

காைப்படுகின்ைது. ஒரு சி ர், பா ர் பள்ளியில் தமிழ் பயின்று உள்ைேர். ஒரு சி ர் 

சதாைக்க நிம  ஒன்றில்தான் தமிழ் பயி த் துவங்குகின்ைேர். 2005-ஆம் ஆண்டு 

னைற்சகாள்ைப்பட்ை தாய்சைாழிகள் ைறு ஆய்வு அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்பட்டிருந்த 

பரிந்துமரகள் தமிழ்சைாழி கற்ைல் கற்பித்தலில் குறிப்பிைத்தக்க ைாற்ைங்கமை ஏற்படுத்திே. 

இதன் விமைவால் தமிழ் பயிலும் ைாைவர்களின் சைாழித் னதமவகளுக்கு ஏற்பப் 

சபாருத்தைாே முமையில் பாைக்கம த்திட்ைம் ைாற்றியமைக்கப்பட்ைது (MOE, 2010:7). 

தமிமழத் னதர்வுப் பாைைாக ைட்டும் கற்பிக்காைல், ைகிழ்வூட்டும் வகுப்பமைச் சூழலில் 

உயினராட்ைம் நிமைந்த பாைைாகக் கற்பிக்க உதவும் வமகயில் கற்பித்தல் 

அணுகுமுமைகளும் உத்திகளும் ஒருங்கிமைக்கப்பட்ைே. 2010ஆம் ஆண்டு நைத்தப்பட்ை 

ைறுஆய்வு னைலும் சி  பரிந்துமரகமை முன்மவத்தே. இதன்வழினய தாய்சைாழி கற்கும் 

ைாைவர் ஆர்வத்துைன் சைாழிமயக் கற்று அதமேத் திைம்பைப் பயன்படுத்த னவண்டும் 

என்பது கல்வி அமைச்சின் எதிர்பார்ப்பு. இதமே அமைவதற்காகக் கருத்துப்பரிைாற்ைத் 
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திைன்கள், பண்பாடும் விழுமியங்களும், சைாழித்திைன்கள் (வமரபைம் 1ஐக் காைவும்) என்னும் 

மூன்று குறிக்னகாள்கள் அமையாைம் காைப்பட்ைே (MOE, 2014).  

 

 

வலரபடம் 1: தமிழ்சைாழிப் பாடக்கலைத்திட்டம் 2011 (உயர்நிலை)  
(மூைம்: கல்வி அலைச்சு, 2010அ:10) 

 

 பாைக்கம த்திட்ைம் னதமவக்னகற்ை சநகிழ்வுத்தன்மைமிக்க பாைத்திட்ைம், 

ஆர்வமூட்டும் கற்பித்தல்முமை, அர்த்தமுள்ை ைதிப்பீடு ஆகிய மூன்று முக்கியக் கூறுகள் பற்றி 

விைக்குகிைது. இதமே அடிப்பமையாகக் சகாண்டு கற்ைல், கற்பித்தம  

மையைாகக்சகாண்ை பாைத்திட்ைப் பணிச்ெட்ைம் (வமரபைம் 2ஐக் காைவும்) 

உருவாக்கப்பட்ைது. 
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வலரபடம் 2: தமிழ்சைாழிப் பாடத்திட்டப் பணிச்ெட்டம் 2011 (உயர்நிலை)  
(மூைம்: கல்வி அலைச்சு, 2010அ:21) 

 
 

ைாைவர்கள், வாய்சைாழியாகவும் எழுத்துவழியாகவும் கருத்துப்பரிைாற்ைம் செய்யும் 

திைன்கமைப் சபற்றிருப்பது மிக இன்றியமையாததாகும். வாய்சைாழித்திைன் னகட்ைம யும் 

னபசுதம யும் அடிப்பமையாகக் சகாண்டு அமைவதால் குறிப்பாகப் னபச்சுத்தமிழில் 

ைாைவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது தமிழ்சைாழி கற்பித்தலின் முக்கிய னநாக்கைாகக் 

கருதப்படுகிைது (MOE, 2011:8). சைாழித்திைன்கைாகிய னகட்ைல், னபசுதல், படித்தல், 

எழுதுதல் ஆகிய நான்கும் ஒன்சைாசைான்று சதாைர்புமையமவ. னகட்ைலும் னபசுதலும் ஒலி 

வடிவத்மத அடிப்பமையாகக் சகாண்ைமவ. படித்தலும் எழுதுதலும் வரிவடிவத்மத 

அடிப்பமையாகக் சகாண்ைமவ. னகட்ைலும் படித்தலும்தாம் கருத்துகமை 

உள்வாங்கிக்சகாள்ை உதவ வல் ே. னபசுதலும் எழுதுதலும் தம்மிைம் உள்ை கருத்துகமைப் 

பிைருக்கு சவளிப்படுத்த உதவுகின்ைே. இங்கு ஆய்வாைர் னைற்சகாள்ளும் இந்த ஆய்வு 

னபசுதம யும் படித்தம யும் ஆராய்கிைது என்பதால் இவ்விரண்டு திைன்கமைப் பற்றி இனி 

வரும் பகுதியில் விைக்கப்படுகிைது. 
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னபசுதல் 

உயர்நிம ப் பாைத்திட்ைத்தில் னபசுதல் திைனுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. ைாைவர்களின் னபசுதல் திைன்கமை வைர்ப்பதற்காே கற்ைல் 

நைவடிக்மககமைத் திட்ைமிடும்னபாது ைாைவர்களின் வயது, புரிந்துைரும் ஆற்ைல், 

பின்பு ம், ைேப்னபாக்கு, உைர்வுக் கூறுகள் (Affective Factors) முதலியமவ 

கவேத்திற்சகாள்ைப்பை னவண்டும் (MOE, 2010:28). ைாைவர்கள் சூழமைவுக்கு ஏற்ப 

இயல்பாகப் னபசுவனதாடு தரைாே னபச்சுத்தமிழுக்கும் எழுத்துத்தமிழுக்கும் இமைனய உள்ை 

னவறுபாட்மை அறிந்து னபெனவண்டும். வகுப்பமையில் தரைாே னபச்சுத் தமிமழக் 

கற்பிக்கும்னபாது ஆசிரியர்கள், னபசுதல் நைவடிக்மககளில் னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்த 

னவண்டும், னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்துவதற்குத் தகுந்த சூழம  உருவாக்கித் தர னவண்டும், 

னபெத் தயங்கும் ைாைவர்கமை ஊக்குவிக்க னவண்டும், பாை அறிமுக 

நைவடிக்மககளின்னபாது கருப்சபாருள் அடிப்பமையில் தரைாே னபச்சுத்தமிழில் னபசுதல் 

நைவடிக்மககமை னைற்சகாண்டு சொல்வைத்மத வைப்படுத்த உதவ னவண்டும்; ெரியாே 

தருைத்தில் சபாருத்தைாே வடிவங்கமைப் பயன்படுத்த ைாைவர்களுக்கு வழிகாட்ைனவண்டும்; 

னபசுதல் நைவடிக்மககளின்னபாது ைாைவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகமை உைனுக்குைன் 

திருத்தாைல், அவர்கள் னபெ னவண்டியவற்மைப் னபசி முடித்தபிைகு எடுத்துக் கூறிோல் 

ைாைவர்கள் தம் தவற்மைத் திருத்திக்சகாண்டு தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுவர் ஆகிய 

வழிகாட்டிக் குறிப்புகமைப் பயன்படுத்தும்படி கல்வி அமைச்சின் தமிழ்ப் பிரிவு 

பரிந்துமரக்கிைது (MOE, 2010). 
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படித்தல் 

படித்தல் என்ைால் சொற்கமைக் காைல், உச்ெரித்தல், சபாருளுைர்தல் என்ை 

மூன்று கூறுகமை உள்ைைக்கியது. உயர்நிம ப் பள்ளிகளுக்காே தமிழ்சைாழிப் 

பாைத்திட்ைம் வாய்விட்டுப் படித்தல், வாய்க்குள் படித்தல் (வமரபைம் 3ஐக் காைவும்) ஆகிய 

இரண்டிலும் கவேம் செலுத்துகிைது (MOE, 2010:28). படித்தலுக்கு உரிய வழிக்காட்டிக் 

குறிப்புகைாகப் பாைத்திட்ை னைம்பாட்டுக் குழு இவற்மைக் குறிக்கிைது:  

 

வலரபடம் 3: தமிழ்சைாழிப் பாடத்திட்டம் 2011 (உயர்நிலை) (மூைம்: MOE, 2010:28) 
 

 வாய்விட்டுப் படித்தல் என்பது ெரியாே உச்ெரிப்பு, குரல் ஏற்ை இைக்கம், சதானி, 

ெரைம், சதளிவு, ஓமெ நயம் ஆகியவற்மைக் சகாண்டு உரக்க படித்தல் ஆகும். அதோல் 

இத்திைன் னபசுவதற்குப் சபருந்துமையாக அமைகிைது. தாம் படிக்கும் கமத அல் து 

பகுதியின் சுமவமய அறிவதற்கும் நன்கு புரிந்துசகாள்வதற்கும் ைாைவர்கள் நிறுத்தி 

நிதாேைாகப் படித்தல் அவசியம் (MOE, 2011:29). வாய்க்குள் வாசிக்கும்னபாது ஆழைாே 

அறிவு சபைப்படுகிைது.  தாம் படிக்கும் பகுதியின் கருத்மத நன்கு புரிந்துசகாள்ைவும், 

பிைருக்குத் சதாந்தரவின்றித் தாம் ைட்டும் புரிந்துசகாள்ளும்படி வாசிக்கவும் இத்திைன் 

உதவுகிைது. வாய்க்குள் வாசிப்பமத ஆழ்ந்த படிப்பு, அகன்ை படிப்பு என்று 

இருவமகப்படுத்த ாம் (MOE, 2011: 29). ஆழ்ந்த படிப்பு என்பது தாம் படிக்கும் பனுவலில் 

கவேம் செலுத்திக் கருத்மத நன்கு உைர்ந்து சகாள்வதாகும். பகுதிமயப் பற்றிய 

படித்தல்

வாய்விட்டுப் 
படித்தல்

வாய்க்குள்
படித்தல்

அகன்ை 
படிப்புஆழ்ந்த 

படிப்பு

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



51 
 

புரிந்துைர்மவ வைர்த்துக்சகாள்ைவும் ஆழ்ந்த படிப்பு உதவும். இவ்வாைாே வாசிப்பால் 

கருத்துகமை முழுமையாகவும் ஆழைாகவும் புரிந்துசகாள்ை முடிகிைது. எேனவ, தாம் 

படித்தவற்மை ைேத்திலும் நிமேவிலும் நீண்ை கா ம் நிம சபைச் செய்ய முடியும். அகன்ை 

படிப்பு என்பது பள்ளிப் பாைப் புத்தகங்களுக்கு அப்பால் ைாைவர்கமை வாசிக்கத் 

தூண்டுவதாகும். ைாைவர்களுக்கு விருப்பைாே கமதப் புத்தகங்கள் னபான்ைவற்மைப் படித்து 

அது சதாைர்பாக ைாைவர்கள் புத்தக ைதிப்பீடு அல் து க ந்துமரயாைல் நைத்துவமத 

உதாரைைாகக் கூை ாம்.  

 

21ஆம் நூற்ைாண்டுத் திைன்கள் 

 

வலரபடம் 4: 21ஆம் நூற்ைாண்டுத் திைன்கள் (மூைம்: கல்வி அலைச்சு, 2014:6) 
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அடிப்பலட விழுமியங்கள் 

21ஆம் நூற்ைாண்டுத் திைன்கமைச் ொர்ந்த அடிப்பமை விழுமியங்கைாகக் கீழ்வருவே 

அமைகின்ைே (வமரபைம் 4ஐக் காைவும்). ைதிப்பு – ைாைவர்கள் தங்கைது சுயைதிப்பில் 

நம்பிக்மகக் சகாண்டு, ைற்ைவரின் ைதிப்மப உைர்ந்து செயல்பட்டு ைதிப்புைன் நைந்து 

சகாள்வார்கள். சபாறுப்புைர்வு – தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தார், ெமூகம், நாடு ைற்றும் 

உ கத்திற்கும் தாங்கள் கைமைப்பட்ைவர்கள் என்பமத உைர்ந்து, தங்கைது கைமைகமைப் 

சபாறுப்புைர்வுைன் நிமைனவற்றும்னபாது, அவர்கள் சபாறுப்புைர்வு உள்ைவர்கள் ஆகின்ைேர். 

நாையம் – நியாயைாே சகாள்மககமைக் கமைப்பிடித்து, நல் ேவற்றுக்காகப் பாடுபை 

ைாைவர்கள் ைேவுறுதி சகாண்டு நாையைாே ைனிதர்கைாக னைம்படுகிைார்கள். அக்கமை – 

கனிவாகவும், கருமையுைனும் நைந்துசகாண்டு, ெமூகம் ைற்றும் உ கத்தின் 

னைம்பாட்டுக்காக உமழக்கும்னபாது ைாைவர்கள் அக்கமையுள்ைவர்கள் ஆகிைார்கள். 

 

 அடுத்து சிங்கப்பூர் ஆசிரியர்களுக்சகே உருவாக்கப்பட்ை கற்பித்தல் முமைமையும் 

கற்பித்தல் செயல்முமைகமைப் பற்றியும் காண்னபாம்.  
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சிங்கப்பூர்க் கற்பித்தல் முலைலை 

 

வலரபடம் 5: சிங்கப்பூர்க் கற்பித்தல் முலைலை (மூைம்: கல்வி அலைச்சு, 2020:14) 

சிங்கப்பூர்க் கற்பித்தல் முமைமை (The Singapore Teaching Practice), 24 கற்பித்தல் 

கூறுகமை உள்ைைக்கியது (வமரபைம் 5ஐக் காைவும்). கற்பித்தலியலின் 

பயிற்றுமுமைமைகளில் நான்கு கற்பித்தல் செயல்முமைகள் உள்ைே. அவற்றின் வாயி ாகக் 

கற்பித்தலுக்கு முன்பு, கற்பித்தலின்னபாது, கற்பித்தலுக்குப் பின்பு ஆகிய ஒவ்சவாரு 

நிம யிலும் செயற்படுத்தத்தக்க கற்பித்தல் செயல்முமைகமைப் பயன்படுத்திச் 

செயல்படுவதுைன், அவற்மைப் பற்றிய தம் சிந்தமே மீட்சிமயயும் ஆசிரியர்கள் 

னைற்னகாள்வர். பின்ேர், அமவ சதாைர்பாக வழங்கப்பட்டுள்ை 24 கற்பித்தல் கூறுகமைப் 

சபாருத்திப் பார்ப்பதுைன், கற்பித்தல் செயற்பாடுகமைக் கருத்திற்சகாண்டு ைாைவர்களின் 

கற்ைல் னதமவகளுக்னகற்ப அவற்மைப் பயன்படுத்துவர்.  

அடுத்து, சிங்கப்பூரில் தமிழாசிரியர்களுக்கு எே எவ்வமகயில் பயிற்சிகள் 

வழங்கப்படுகின்ைே என்பமதப் பற்றிக் காண்னபாம். 
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தமிழாசிரியர் பயிற்சி 

‘’ஆசிரியப் பணி அைப்பணி. அதற்கு உன்மே அர்ப்பணி’’ என்பது முதுசைாழி. 

ஆசிரியர் என்பவர் ஆசு + இரியர் என்ை முமையில் குமைகமைக் கமைபவர் எேப் 

சபாருள்படும். அவர் பாைப்சபாருமை அறிமுகப்படுத்துவனதாடு நில் ாைல் அதன் இயல்பு, 

பண்பு, பயன்பாடு னபான்ைவற்மை ைாைவர்கள் ைேத்தில் பதிய மவப்பவர். கற்ைல் 

கூறுகமைத் சதளிவாகவும் எளிதில் புரிந்துசகாள்ளும் விதைாகவும் ைாற்றித் தருவது 

ஆசிரியர்களின் தம யாய பணி. ைாைவர்கள் தாம் கற்றுக்சகாண்ை சைாழிமய முமையாகச் 

ெமூக வாழ்வில் பயன்படுத்தனவண்டுசைன்ைால் சைாழியாசிரியர்கள் தங்கள் திைமைமயயும் 

செயல்திைமேயும் சதாைர்ந்து னைம்படுத்திக்சகாள்ளுதல் அவசியம். சிங்கப்பூரில் 1958இல் 

60 தமிழாசிரியர்கள் பணியில் இருந்தேர் (Gopinathan & Balakrishnan, 1979). 1979இல் 

அவ்சவண்ணிக்மக நான்கு ைைங்கு அதிகரித்து 278 பயிற்சி சபற்ை ஆசிரியர்கள் இருந்தேர். 

தற்னபாது சிங்கப்பூரில் ஏைத்தாழ 140க்கு னைற்பட்ை சதாைக்கப்பள்ளிகளிலும் 93க்கும் 

னைற்பட்ை உயர்நிம ப் பள்ளிகளிலும் 12 சைாழி நிம யங்களிலும் தாய்சைாழிப் பாைைாகத் 

தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிைது. இக்கல்வி நிம யங்களில் ஏைத்தாழ 25,000 ைாைவர்களுக்கு 

ஏைத்தாழ 750 ஆசிரியர்கள் தமிழ் கற்பிக்கிைார்கள் (திண்ைப்பன், 2015). அவர்களில் 

சபரும்பா ானோர், சிங்கப்பூரில் ஆசிரியர் பயிற்சிமய வழங்கும் ஒனர கல்வி நிம யைாே 

னதசியக் கல்விக் கழகத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சி சபற்றுள்ைேர். ஒரு சி ர் தமிழகத்தில் 

ஆசிரியர் பயிற்சி சபற்று இங்கு ஆசிரியர்கைாகப் பணி புரிகின்ைேர். னைலும் சி ர் ஆசிரியர் 

பயிற்சிக்குச் செல்வதற்கு முன் பள்ளி அனுபவம் சபறுவதற்காக ‘ஒப்பந்தக்கற்பித்தல்’ 

(Contract Teaching) முமையில் பள்ளியில் பயிற்சி சபற்று வருகின்ைேர். இங்குத் தமிழ் 

ஆசிரியராகப் பணி புரிபவர்களுக்கு அரொங்கம் எந்த னவறுபாடும் இன்றி ைற்ை 

ஆசிரியர்களுக்குத் தருவதுனபால் ெைைாே ஊதியத்மத வழங்கிக் சகௌரவிக்கின்ைது. தமிழ் 

ஆசிரியர்களுக்குச் ெரிெைைாே னவம  னைம்பாடுகளும், கல்வி முன்னேற்ைச் ெலுமககளும் 
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வழங்கப்படுகின்ைே. ஆசிரியவியல் (Pedagogy) என்பது கற்பித்தம யும் கற்ைம யும் 

முமையாக வகுத்துக்சகாள்ளுதல் ஆகும். சபாதுவாக ஆசிரியர் கல்விக்கு உைவியல், 

பண்பாட்டியல், ைானிைவியல், ெமூகவியல் னபான்ை துமைகளின் அடிப்பமை அறிவு 

னதமவப்படுகிைது. அத்னதாடு சைாழியியல் அறிவும் னதமவ (Halliday, 1964; Spolskey, 1979). 

னதசியக் கல்விக்கழகம் பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு இப்பாைத்மதப் பட்ைப்படிப்பிலும் 

முதுநிம க் கல்வியிலும் கற்றுத்தருகின்ைது. 

 

கணினிவழிக் கற்ைல் கற்பித்தலில் பயிற்சி 

சதாழில்நுட்ப வைர்ச்சி துரிதைாகி வரும் இக்கா க்கட்ைத்தில் கணினியின் பங்கு 

இன்றியமையாததாகும். தமிழ் கற்பித்தலில் கணினியின் முக்கியத்துவத்மத இராமையா 

இவ்வாறு கூறுகிைார் :  

 

‘கணினிவழித் தமிழ் கற்பித்தலில் னதசியக் கல்விக்கழகம் தமிழ் கூறும் 

நல்லு கிற்கு ஒரு முன்னோடியாக, வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிைது.’  

(Ramiah, 1996:16) 

 

கணினிவழித் தமிழ் கற்பித்தலில் தமிழ்த் தட்ைச்ொேது, சபரும் பதவி வகிக்கிைது. 

இதன் முக்கியத்துவத்மத அறிந்து னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் தமிழ் விரிவுமரயாைராகப் 

பணி புரிந்த நா. னகாவிந்தொமி, தமிழ் எழுத்துகளின் பயன்பாட்டிமே ஆராய்ந்து அதன் 

அடிப்பமையில் ‘சிங்கப்பூர்க் கல்விக்கழக விமெப் ப மக’, தற்பயிற்சி சைன்சபாருள்  

ொதேம் ைற்றும் ‘தமிழ் சவப்’ ஆகியவற்மை உருவாக்கிோர். ‘இண்ைர் சநட்’ என்ை 

கணினித் சதாைர் முமையில் சிங்கப்பூரில் உள்ை ைற்ை மூன்று அதிகாரத்துவ சைாழிகள் 

உ வி வரத் சதாைங்கிய கா த்தில், தமிமழயும் அதில் சகாண்டு னெர்த்து தமிழ்ப் 
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பமைப்புகமை உ கிற்கு அறிமுகப்படுத்தியதுைன் உ சகங்கும் உள்ை தமிழர்கமை ஒன்று 

னெர்க்கவும் உதவிோர். 

 

தற்னபாமதய ைாைவர்கள் தங்கைது அன்ைாை வாழ்வில் தகவல் சதாைர்புத் 

சதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துவதால் அதன்வழிக் கற்பிக்கப்படும் நைவடிக்மககளில் 

சபரிதும் நாட்ைம் செலுத்துகின்ைேர். எேனவ, சைாழி கற்ைலில் ைாைவர்களின் ஆர்வத்மதத் 

தக்கமவக்கவும் பயன்முமேப்புமிக்க முமையில் கற்ைல் கற்பித்தல் நிகழவும் தகவல் 

சதாழில்நுட்பம் ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுவமதப் பாைத்திட்ைம் வலியுறுத்துகிைது 

(MOE 2011:31). உயர்நிம ப்பள்ளிக் கல்வியின் இறுதியில் தகவல் சதாைர்புத் 

சதாழில்நுட்பப் பயன்பாட்டில் ைாைவர்கள் அடிப்பமைச் செயற்பாடுகள் (Basic Operations), 

இமையத் னதடுதைம்வழிக் கற்ைல் (Learning with Searches), பனுவல்வழிக் கற்ைல் (Learning 

with Text), பல்லூைகங்கள்வழிக் கற்ைல் (Learning with Multimedia), கருத்துப்பரிைாற்ைக் 

கருவிகள்வழிக் கற்ைல் (Learning with Communication Tools), தகவல் 

திரட்டுக்கருவிகள்வழிக் கற்ைல் (Learning with Data Collection Tools) ஆகிய 

அடிப்பமைத்திைன்கமை அமைவுநிம கைாகக் சகாண்டு இருக்கனவண்டும் என்று 

பாைத்திட்ைம் குறிக்கிைது. கல்வி அமைச்சின் மூன்ைாம் முதன்மைத் திட்ைத்தின்படி (MOE 

MasterPlan 3) இமையத்தில் காைப்படும் ‘சவப்2.0’ (Web2.0) என்று அமழக்கப்படும் 

இருவழிக் கருத்துப்பரிைாற்ைத்திற்காே கருவிகமைப் பயன்படுத்துவதற்கும் பாைத்திட்ைம் 

முக்கியத்துவம் வழங்குகிைது (MOE, 2011:31). ைாறிவரும் கா த்திற்கு ஏற்பத் தமிழ் 

ைாைவர்களும் தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபறும் கற்ைல் கற்பித்தல் முமைகளும் ைாறி வருவது 

பாராட்டிற்குரியது. இமையம் சதாைர்பாே ஆய்வுகமையும் கட்டுமரகமையும் 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு; குைனெகரன், 2012; Seetha Lakshmi, 2013; சீதா  ட்சுமி, 2015; 

கிருஷ்ைமூர்த்தி, 2015) பகிர்ந்துசகாள்வதற்காக ஆண்டுனதாறும் இமைய ைாநாடு ஒன்று 
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தமிழில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிைது (INFITT, 2017). அசைரிக்க நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ை 

நிறுவேம், ‘உ கத் தமிழ்த் தகவல் சதாழில்நுட்ப ைன்ைம் (உத்தைம்)’ என்னும் சபயரில் 

இயங்கி வருகிைது. இந்த நிறுவேத்தின் முக்கிய குறிக்னகாள்களில் ஒன்று, தமிழ்த் சதாழில் 

முமேனவார், தமிழ்க் கணினியாைர்கள், நிர ர்கள், னபராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் 

ைாைவர்கள் ஆகினயாமர ஒருங்கிமைக்க முமேவதாகும். இதன் உறுப்பிேர்கள் இந்தியா, 

இ ங்மக, சிங்கப்பூர், ைன சியா, வை அசைரிக்கா, ஐனராப்பா னபான்ை  நாடுகளில் 

உள்ைேர். ைற்ை வகுப்புப் பாைங்கள் தகவல் சதாைர்புத் சதாழில்நுட்பத்தின்வழிக் 

கற்பிக்கப்படுவதுனபால் தமிழ்சைாழிமயயும் தகவல் சதாைர்புத் சதாழில்நுட்பத்தின்வழினய 

கற்பிப்பதற்கும் இைமுள்ைது. எனினும் சதாழில்நுட்பத்தின் னவகத்திற்கு ஏற்ப ஆசிரியர்களும் 

ைாை னவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவது ஆசிரியர்கள் சி ருக்குச் ெவா ாக அமைய ாம். 

 

உைகத் தமிழாசிரியர் ைாநாடுகள் 

 சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கம் ப  நாடுகளுைன் இமைந்து முன்னின்று 

ஈராண்டுகளுக்கு ஒரு முமை உ கத் தமிழாசிரியர் ைாநாட்மை நைத்தி வருகிைது. 

உ சகங்கும் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தலில் னைம்பாடு காைத் திட்ைமிடுதல், தமிழ்சைாழி கற்ைல் 

கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுமைகள், தகவல் சதாைர்புத் சதாழில்நுட்ப வைங்கள் 

ஆகியவற்மைப் பயன்படுத்தும் வழிவமககமை ஆராய்தல், உ கத் தமிழாசிரியர்களிமைனய 

தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தல் சதாைர்பாே கருத்துப் பரிைாற்ைங்களும் பகிர்வுகளும் நிகழ வமக 

செய்தல், ப  நாடுகமைச் னெர்ந்த தமிழாசிரியர்களிமைனய அணுக்கத் சதாைர்பும் 

நிபுைத்துவ ஒத்துமழப்பும் ஏற்பை வழிவகுத்தல் ஆகியமவ ைாநாட்டின் னநாக்கங்கைாகும். 

1992ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் சவற்றிகரைாக நைத்தப்பட்ை முதல் ைாநாட்மைத் சதாைர்ந்து 

இதுவமர சைாத்தம் பன்னிரண்டு ைாநாடுகள் நைத்தப்பட்டுள்ைே.  
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சிங்கப்பூரில் தமிழுக்கு வழங்கப்படும் முன்னுரிலை 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கம் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கம், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்கள் தம் தமிழறிமவயும் 

திைமேயும் னைம்படுத்திக் சகாள்ைத் தமிழகத்தில் நமைசபறும் கருத்தரங்கங்களுக்கு 

அவர்கமை அமழத்துச் செல்கிைது. தமிழ் பயி ச் சிரைப்படும் ைாைவர்களுக்குச் சிண்ைா 

எேப்படும் சிங்கப்பூர் இந்தியர் ந  னைம்பாட்டுச் ெங்கத்துைன் இமைந்து இச்ெங்கம் 

தமிழ்ப்பாைத் தனி வகுப்புகமை நைத்தி வருகிைது. அத்துைன்  கருத்தரங்குகள், 

பயி ரங்குகள் ஆகியவற்மை நைத்தித் தமிழ்க் கல்வி வைர்ச்சிப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிைது.  

 

தமிழ் ஊைகங்கள் 

தமிழில் அண்மையில் சவளிவரும் நூல்கள் உட்பைச் சிங்கப்பூரில் உள்ை னதசிய 

நூ கத்திலும் அதன் கிமை நூ கங்களிலும் ஏராைைாே தமிழ் நூல்கமைக் காை ாம். 

திமரப்பை வட்டுகள், நாளிதழ்கள், ெஞ்சிமககள் முதல் புத்தகங்கள் வமர ஒவ்சவாரு 

பகுதியிலும் தமிழுக்கு இைமுண்டு. சிங்கப்பூரின் ஒனர தமிழ் வாசோலி நிம யம் ‘ஒலி 96.8’ 

இருபத்தி நான்கு ைணி னநரமும் ஒலிக்கிைது. 'வெந்தம்' தமிழ் அம வரிமெயில் உள்ளூர், 

சவளியூர்ப் பமைப்புகள் சதாைர்ந்து ஒலி, ஒளிபரப்பப்படுகின்ைே. சிங்கப்பூரில் தமிழ் ைக்கள் 

திமரயரங்கு சென்று பைம் பார்ப்பமத ஒரு சபாழுதுனபாக்காகக் சகாண்டிருக்கின்ைேர். 

தமிழகத்தில் திமரப்பைங்கள் என்று சவளிவருகின்ைேனவா அனத நாளில் அத்திமரப்பைங்கள் 

சிங்கப்பூரின் திமரயரங்குகளில் திமரயிைப்படுவதும் உண்டு. சிங்கப்பூரின் ஒனர தமிழ்ச் 

செய்தித்தாைாகிய 'தமிழ் முரசு', உள்ளூர், சவளியூர் செய்திகமைத் தாங்கி வருகிைது.  
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தமிழ் அமைப்புகள்  

சிங்கப்பூரில் நூற்றுக்கும் னைற்பட்ை ெமூக நிம யங்களில் தமிழ் ைன்ைங்கள் 

அமைத்து அரொங்க ஆதரவுைன் சபாது ைக்களுக்காகப் ப  நைவடிக்மககமை ஏற்பாடு 

நைத்தி வருகின்ைே. இந்தியக் கம கமைக் கற்றுத் தரும் ைன்ைங்கள் ப வும் னதசியக் 

கம கள் ைன்ைத்தின் ஆதரவுைன் இயங்கி வருகின்ைே. சி  உள்ளூர் நிகழ்ச்சிகள் 

சவளிநாடுகளிளும் அரங்னகற்ைப்பட்டுள்ைே. கம த்துமையில் ஈடுபட்டுச் னெமவயாற்றுவமத 

முழு னநரப் பணியாக னைற்சகாள்னவாரும் உள்ைேர்.  

 

தமிழ் விழாக்கள் 

தீபாவளிக்கு அரசு விடுமுமை வழங்குகிைது. தீபாவளி, ைற்றும் சபாங்கல் 

பண்டிமகயின்னபாது “குட்டி இந்தியா” என்று அமழக்கப்படும் சிராங்கூன் ொம ப் பகுதியில் 

இந்தியப் சபாருட்கள் விற்கப்படும் ொம  ஒரு ைாதம் முழுவதும் சிைப்பு ஒளியூட்ைப்பட்டுக் 

காைப்படுகிைது. சிங்மகயில் உள்ை 24 னகாயில்களும் சபரிய அைவில் ஏற்பாடு செய்யும் 

இரத ஊர்வ ம், மதப்பூெம், தீமிதி னபான்ை தமிழர் வழிபாட்டு நிகழ்வுகளுக்கும் அரொங்கம் 

ஆதரவு அளிக்கிைது. இதற்சகேச் ொம கள் சி வற்மைப் சபாதுப்னபாக்குவரத்திற்கு மூடி, 

ஏராைைாே காவல்துமை அதிகாரிகமைப் பணிக்கு அைர்த்திப் பக்தர்கள் சுமுகைாகத் தங்கள் 

னவண்டுதல்கமை நிமைனவற்ைத் துமை புரிகிைது. அரசியல் தம வர்கள் இவ்விழாகளுக்குச் 

சிைப்பு விருந்திேர்கைாக அமழக்கப்படுகின்ைேர். அவ்வமகயில் தம வர்கள் விழாக்களுக்கு 

வருமக தந்து சிைப்பிக்கிைார்கள்.  
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தமிழ் அறிவிப்புகள் 

சிங்கப்பூரின் அமேத்து அதிகாரத்துவப் பத்திரங்களிலும் தமிழ் கட்ைாயம் 

காைப்படுகிைது. நாையங்களில் ‘சிங்கப்பூர்’ என்று தமிழில் அச்ெடிக்கப்பட்டுள்ைது. சபாது 

இைங்களில் அறிவிப்புப் ப மகயிலும் சபாதுப் னபாக்குவரத்து நிம யங்களிலும் 

வண்டிகளிலும் தமிழ்சைாழியில் அறிவிப்புகமை இயல்பாகக் காைமுடிகிைது. பைம் எடுக்கும் 

தானியங்கி இயந்திரங்களிலும் நூ கத்தில் இரவல் சபை உதவும் தானியங்கி 

இயந்திரங்களிலும் தமிழ்சைாழிமய ஒரு சதரிவாகக் (choice) காை ாம். 

ைருத்துவைமேகளில் வழங்கப்படும் ைருத்துவக் குறிப்புகள் அைங்கிய துண்டுப்பிரசுரங்களிலும் 

கட்ைைம் செலுத்தும் கருவிகளிலும் தமிழ்சைாழி  இைம் சபற்றுள்ைது. தமிழில் 

உமரயாைக்கூடிய ைருத்துவமரப் பார்க்க னவண்டும் என்ை னகாரிக்மகமய நிமைனவற்றும் 

வெதிகளும் உண்டு.  

 

தமிழ் அரசியல் தம வர்கள் 

சிங்கப்பூர் நாைாளுைன்ைத்தில் பதவி வீற்றிருக்கும் 11 தமிழர்களில் 

சபரும்பா ானோர் அமைச்ெர் பதவிகள் வகிக்கின்ைேர். அவர்களில் சி ர் 

நாைாளுைன்ைத்தில் தமிழில் தம் உமரமய ஆற்றியுள்ைேர். அத்தமகய சூழல்களில் 

அவர்கைது உமர உைனுக்குைன் ஆங்கி த்தில் சைாழி சபயர்க்கப்பட்டு ஒலிக்கப்படும். 

சிங்கப்பூரின் ஆைாவது அதிபர் ைதிப்பிற்குரிய S. R. நாதன் என்று அமழக்கப்படும் 

செல் ப்பன் இராைநாதன் 2016-ஆம் ஆண்டு இயற்மக எய்தியனபாது, நாைாளுைன்ைத்தில் 

'காைாட்சி விைக்கு' ஏற்றி இறுதிச் ெைங்கு தமிழர் வழக்கத்தின்படி பின்பற்ைப்பட்ைது.  
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இந்தியாவுைன் நல்வுைவு 

தமிழர்களின் பூர்வீகைாகிய இந்தியாவிற்கும் புகுந்த வீைாகிய சிங்கப்பூருக்கும் 

இமைனய சீராே உைவுமுமை உள்ைது. இந்தியாவின் 24 ைணி னநரக் கம்பிவைத் 

சதாம க்காட்சி அம வரிமெகள் ப  இங்கு ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்ைே. 

தமிழகத்திலிருந்து கல்வியாைர்களும் திமரப்பைத் துமை ொர்ந்தவர்களும் சிங்கப்பூரில் 

நிகழ்ச்சிகள் பமைக்கவும் நிகழ்ச்சிகளில் க ந்துசகாள்ைவும் அமழக்கப்படுகின்ைேர். 

இந்தியாவிலிருந்து பு ம் சபயர்ந்து வந்தவர்கள் ப ர் தங்கள் உைவிேர்கமைச் ெந்திக்க 

அடிக்கடி அங்கு சென்று வருகிைார்கள். சிங்கப்பூர் அரொங்கம் இந்தியாவுைன் வர்த்தக 

வாணிபத்தில் ஈடுபட்டு வருகிைது. தற்னபாது சுைார் 6000 இந்திய நிறுவேங்கள் சிங்கப்பூரில் 

செயல்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்ைே (High Commision of India, Singapore, 2017). 

இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்குப் பணி புரியவும் இங்குள்ை பள்ளிகளில் பயி வும் ப ர் 

சதாைர்ந்து ஆர்வம் காட்டுகின்ைேர்.  

 

சிங்கப்பூரில் இவ்வமக வெதி வாய்ப்புகள், அங்கீகாரம் இருந்தும் தமிழ்சைாழிமயக் 

கற்கும் ைாைவர்கள் அதிகைாகத் தமிமழப் புழங்குவதில்ம  எேப்படுகிைது. இதற்குக் 

காரைம் ஏதும் உள்ைதா? வகுப்பில் தமிழில் னபசுவது குமைந்து வருகிைது, அது ஒரு புைம். 

தமிழ் னபசுவதில் தன்ேம்பிக்மக இன்மை ைறுபுைம். இதற்குக் கற்ைல் கற்பித்தலில் ஏனதனும் 

சிரைம் அல் து சிக்கல் உள்ைதா எேச் சிந்திப்பது அவசியைாகிைது.  

 

1.4 சிக்கலைக் கண்டறிந்த விதம் 

அரொங்கமும் இதர கல்வி நிம யங்களும் தமிழ்சைாழிக்குப் சபரும் ஆதரவு 

சகாடுத்து உதவி வந்தாலும் இமைய தம முமையிேர் தமிழ்சைாழி பயில்வதிலும் 

னபசுவதிலும் சிக்கம  எதிர்னநாக்குகின்ைேர் (Schiffman, 2007). ஒரு சைாழி சதாைர்ந்து 
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னபெப்பட்ைால்தான் அது நிம த்து இருக்கும் என்பது ஈண்டு நிமேவு கூரத்தக்கது. இதுனவ 

ைறுஆய்வுக் குழுவின் இ க்காகவும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது (கல்வி அமைச்சு, 2005:3): 

 

“எதிர்கா ச் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ச் ெந்ததியிேரிமைனய தமிழ் வாழும் 

சைாழியாகத் திகழ னவண்டும் என்பதும், ப வமகப் பண்பாட்டுப் 

பாரம்பரியத்மதக் சகாண்டு உ க நகராக விைங்கும் சிங்கப்பூரின் 

தனித்தன்மைக்கு வலுவூட்டும் அம்ெைாக அது விைங்க னவண்டும் 

என்பதுனை இந்தக் குழுவின் னநாக்கைாகும்.” 

 

உயர்நிம ப் பள்ளியில் பத்து ஆண்டுகளும் கல்வி அமைச்சுத் சதாழில்நுட்பப் பிரிவில் 

நான்கு ஆண்டுகளும் சதாைக்கக் கல்லூரியில் நான்கு ஆண்டுகளும் கற்பித்த அனுபவம் 

என்று சைாத்தம் பதிசேட்டு ஆண்டுகள் பல்னவறு நிம யில் தமிழ் கற்பித்த அனுபவம் 

ஆய்வாைருக்கு உண்டு. கல்வி அமைச்சில் பணிபுரியும்னபாது பயிற்றுக்கருவிகமைத் 

தயாரிப்பதற்காக ஏற்ைவமர அமழத்துக் குரல் பதிவு செய்வதற்கு விரும்பியனபாது,  

தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழில் இயல்பாகப் னபெக்கூடிய ைாைவர்கள் சி னர அதற்கு 

முன்வந்தேர். உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் உயர்தமிழ் பயி  ைாைவர்கள் சி ர் முன்வந்தாலும் 

சி ர் உயர்தமிழ் வகுப்பமையில் ஆங்கி த்தில் க ந்துமரயாடுவமத விரும்பிேர் என்பது 

ஆய்வாைருக்குப் புதிராக இருந்தது. உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் தமிழ் படிப்பதில் ஆர்வம் 

குமைந்து காைப்பட்ைதாகவும் (MOE, 2005), சதாைக்கப்பள்ளியிலிருந்து உயர்நிம ப் 

பள்ளிகளுக்குச் சென்ைதும் ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பாைம் மீது ஆர்வம் குமைகிைது (MOE, 

2005) என்றும் வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் தமிழ் னபெச் சிரைப்படுகிைார்கள் (Singteach, 2009) 

என்றும் ஆய்வுகள் கூறிே. அன்மைய ஆய்வுகள், ைாைவர்கள் தமிழ்சைாழியின் னைல் 

சபருமை சகாண்டிருக்கிைார்கள் (ைல்லிகா, 2021), தமிமழத் தன் அமையாைம் என்று 
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கூறுகிைார்கள் (தமிழ் முரசு, 2021) என்று கூறிோலும் வீட்டிலும் பள்ளியிலும் தானை 

முன்வந்து தமிமழப் னபசுவது குமைவாகனவ இருக்கிைது (ைல்லிகா, 2021; நஸிைா, 2021). 

ைாைவர்கள் தமிழ் னபசும் பிரதிநிதியாகவும் முன்ைாதிரியாகவும் பார்ப்பது தம் 

ஆசிரியமரத்தான் என்பதால், தமிழ் வகுப்பில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு வலுவாக இருத்தல் 

அவசியம் (MOE, 2010) என்றும் ஆய்வுகள் ொன்று காட்டிே. பல்னவறு ஆசிரியர்களுக்கு 

ைத்தியில் க ந்து னபசும்னபாது, சி  பள்ளிகளில் ைாைவர்கள் நன்கு உமரயாடுவதாகவும் 

சி  பள்ளிகளில் அவ்வாறு உமரயாடுவது இல்ம சயன்றும் ைாற்றுக் கருத்து நி வியது. 

ைாைவர்கள் சி ர் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழ் னபசிோலும் சி ர் தயக்கம் காட்டுவது ஏன்? 

உண்மையில் வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் எவ்வாறு னபசுகிைார்கள்? அவர்கள் ஏன் அவ்வாறு 

னபசுகிைார்கள்? அவர்கள் ஏன் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழில் னபசுவதில்ம  என்று 

அறியனவண்டும் என்னும் தாகத்தில் பிைப்சபடுத்ததுதான் இவ்வாய்வு. 

 

1.5 ஆய்வின் பநாக்கம் 

கற்பமதயும் அதில் ஈடுபடும் நைவடிக்மகமயயும் பிரித்துப் பார்க்க இய ாது 

என்பதால், கற்ைம  ஆய்வு செய்வதற்கு வகுப்பமைச் சூழல் மிக முக்கியைாே ஒரு 

தைைாகிைது (Bronfenbrenner, 1977). வகுப்பமைமய ைாைவர்களின் இரண்ைாம் வீடு என்னை 

சொல்  ாம். அங்கு அவர்கள் அதிக னநரத்மதச் செ விடுகின்ைேர். வகுப்பமையில்தான் 

னநரடியாே கற்ைல் கற்பித்தல் நிகழ்கின்ைது. வகுப்புச் சூழல் ைாைவர்களின் கற்ைல் 

கற்பித்தலில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகிைது. சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தமிழ் வகுப்பு எத்தமகய 

அனுபவத்மத ைாைவர்களுக்கு வழங்குகிைது? தமிழ் வகுப்பு ைாைவர்கமைத் தமிழ்சைாழியில் 

னபெத் தூண்டுகிைதா? தமிழ் வகுப்புகளில் ஆசிரியர் ைாைவர்களுக்கு இமைனய எத்தமகய 

அதிகார உைவு நி வுகிைது? ஆசிரியர் தம் அதிகாரத்மத நிம நிறுத்திக் கற்பிக்கிைாரா 
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அல் து தாம் ஒரு வெதியாைர் என்ை நிம யில் அதிகாரத்மத நிம நிறுத்துகிைாரா? 

இத்தமகய னகள்விகமை அறிந்துசகாள்வது ஆய்வின் னநாக்கைாகும். அதற்கு ஆசிரியர் 

பயன்படுத்தும் சைாழி, னபசும் விதம், சொற்னகாமவ, வாக்கிய அமைப்பு, குரல் ஏற்ை 

இைக்கம், பயன்படுத்தும் பழசைாழிகள் ஆகியவற்மை மவத்து ஆசிரியர் ைாைவர்களின் 

கருத்மத எவ்வாறு ஏற்றுக் சகாள்ைத் தயாராக இருக்கிைார் அல் து ைறுக்கிைார் 

னபான்ைவற்மைக் கூை ாம். னபசுபவர்கள் அல் து பங்னகற்பவர்களின் ெமூக ைதிப்பு 

வகுப்பமையில் ெமூக ஒருங்கிமைப்மப அல் து ெமூக இமைசவளிமய உருவாக்கும். 

கருத்தாைல் என்பது ஒரு செயல்பாடு. வகுப்பமையில் ைாைவர்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் தம் 

னபச்மெ நிகழ்த்துகிைாரா என்று னநாக்குவது பயன்மிக்கது. வகுப்பமையில் இைம்சபறும் 

உமரயாைல்கள் எவ்வாறு உள்ைே? ஓர் ஆசிரியர் தைது வகுப்பமையில் நிகழ்த்தும் 

பாைத்தின்வழினய அவர் எப்படிப்பட்ை சித்தாந்தத்மத (Idealogy) உமையவர், அவர் எப்படி 

தைது அதிகாரத்மதக் காண்பிக்க விரும்புகிைார், வகுப்பமையில் எத்தமகய சூழம க் 

கட்டிக்காக்க விரும்புகிைார் என்று அறிய முடியும். அத்னதாடு உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்கள், 

வகுப்பில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழில் னபசுகிைார்கைா என்பதும் பு ப்படும். ‘’அன்ைாை 

வாழ்க்மகச் சூழலுக்குப் சபாருத்தைாே சைாழிநமையில் னபெக்கூடிய திைமைமய 

ைாைவர்கள் சபை னவண்டும்’’ (கல்வி அமைச்சு, 2005:35) என்னும் ைறு ஆய்வுக் குழு 

அறிக்மகயின் இ க்மக அமையனவண்டுசைனில், வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் எவ்வாறு 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுகிைார்கள் என்பமதக் கவனித்தல் அவசியம். குறிப்பாக தமிழ் 

இன்று னதர்வு சைாழியாகப் சபரிதும் கருதப்படுவதால் (Kadakara, 2015; ைல்லிகா, 2021) 

அவர்கள் தமிழ் வகுப்பி ாவது தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழ் னபெ முற்படுவது அவசியம். 

இதன்வழி ைறு ஆய்வுக் குழு அறிக்மகயின் பரிந்துமரப்படி தாய்சைாழி கற்பதில் சிரைப்படும் 

ைாைவர்களுக்குத் தாய்சைாழிக் கருத்துப்பரிைாற்ைத்தில், குறிப்பாகத் தரைாே 

னபச்சுசைாழியில் தன்ேம்பிக்மகமய ஏற்படுத்தும் வமகயில் (கல்வி அமைச்சு, 2010) தமிழில் 
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திைம்பைப் னபசும் வருங்கா ச் ெந்ததியிேமர அல் து தமிழ் னபசும் தம முமையிேமர நாம் 

உருவாக்க முடியும். 

 

1980 ைக்கள் சதாமகக் கைக்சகடுப்பில் 24.3 விழுக்காடு இந்திய இல் ங்களில் 

ஆங்கி ம் முக்கிய இல்  சைாழியாக இருந்து வந்தது (Singapore Department of Statistics, 

2016). இந்த விகிதம் 1990 கைக்சகடுப்பில் 34.3 விழுக்காைாக அதிகரித்துவிட்ைது 

(Singapore Department of Statistics, 2016). அனத கா க்கட்ைத்தில், தமிழில் பயன்பாடு 52.2 

விழுக்காட்டிலிருந்து 43.5 விழுக்காைாகக் குமைந்தது. னைலும், சபாதுக் குடித்தே ஆய்வில் 

(General Household Survey) ஆங்கி த்தின் பயன்பாடு 2005இல் 39.8 விழுக்காைாக 

இருந்தது. 2015இல் அது 43.7 விழுக்காைாக அதிகரித்தது. தமிழின் பயன்பாடு 38.2 

விழுக்காட்டில் இருந்து 37.6 விழுக்காைாகச் ெரிந்தது. (Singapore Department of Statistics, 

2016). சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழிமயப் படிப்னபாரும் னபசுனவாரும் சிறுபான்மையிேர் 

என்பதால் அவர்கள் தமிழ்சைாழிமயப் னபசுவதும் னபொது இருப்பதும் சபரிய விழுக்காட்டு 

ைாற்ைத்மத ஏற்படுத்தக்கூடும். இவற்றுக்கு முன்ேர் நைத்தப்பட்ை தமிழ்சைாழி குறித்த 

ஆய்வுகள் சி வற்மை னநாக்கிோல், தமிழ்சைாழி குமைந்த ெமூகப் சபாருைாதார 

நிம யுைன் சதாைர்புமையதாகக் கருதப்பட்ைது (Saravanan, 1993) என்று காட்டுகின்ைே. 

அனதாடு தமிழ்க் குடும்பங்களில், குறிப்பாகக் கல்வியறிவு சபற்று ெமூகப் சபாருைாதாரம் 

உயர்ந்த நிம யில் உள்ை சபற்னைார்கமைக் சகாண்ை தமிழ்க் குடும்பங்களில், தமிமழ விை 

ஆங்கி த்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ைது (Saravanan, 2001) என்றும் சதரிய வருகிைது.  

 

வீட்டில் தமிழ் சைாழியின் புழக்கம் சவகுவாகக் குமைந்து வருவதால், குடும்பங்கள், 

அரசு, பள்ளிகள் ஆகிய யாவும் முயற்சி னைற்சகாள்ைாவிடில் சைாழி இழப்பு னநரிைக்கூடும் 

என்று ஓர் ஆய்வு அச்சுறுத்தியது (Kadakara, 2015). தமிழ்சைாழிப் பயன்பாடு வீட்டில் 
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குமைந்து வருவனதாடு, அது னதர்வு சைாழியாகத் திகழ்வதாகவும் அறியப்பட்ைது (Gopinathan 

& Seetha Lakshmi, 2014; Kadakara, 2015; ைல்லிகா, 2021). வீட்டில் இைம்சபறும் சைாழிப் 

புழக்கத்மதத் தவிர்த்து, சிங்கப்பூரில் தமிழ்ப் பயன்பாடு குமைந்து வருவதற்குக் கற்பித்தல் 

அணுகுமுமைகளும் பாைத்திட்ை திட்ைமிைலும் ஒரு காரைம் என்றும் கூைப்பட்ைது (Lakshmi 

& Saravanan, 2011; Saravanan, 1998; Schiffman, 2003; Vaish, 2007a). தமிழ்சைாழிப் 

பயன்பாடு குன்றியதற்குத் தமிழ் ஆசிரியர்கள், சபற்னைார்கள், இமைஞர்கள், கல்வி 

அமைச்சு னபான்ைமவயும் தமிழர்கைால் சுட்டிக்காட்ைப்படுவதாக ைற்னைார் ஆய்வில் 

கூைப்பட்ைது (Schiffman, 2003).  

 

தமிழ்சைாழி பற்றி வீட்டில் எவ்வாறு அதன் பயன்பாடு இருக்கிைது என்றும், 

தமிழ்சைாழி குறித்த அரசுக் சகாள்மககள் பற்றியும் அதன் தாக்கங்கள் பற்றியும், 

வகுப்பமையில் தமிழ்சைாழி கற்ைல் கற்பித்தல் எவ்வாறு அமைந்துள்ைது என்றும் இதுவமர 

ப  ஆய்வுகள் நைத்தப்பட்டிருக்கின்ைே. இமவ குறித்து இயல் இரண்டில் னைலும் விரிவாகக் 

காை ாம். வீட்டில் தமிழ்சைாழிப் புழக்கம் குமைந்து வந்தாலும், தமிழ் வகுப்மபப் 

சபாறுத்தவமர பள்ளிகளுக்கும் தாய்சைாழிகளுக்கும் அரசு ஆதரவு அதிகம் உண்டு. எேனவ, 

அதன் வழி, ைாைவர்களிமைனய தமிழ்சைாழியின் புழக்கத்மத அதிகரிக்க அதிக வாய்ப்புகள் 

உள்ைே என்று கூறிோல் அது மிமகயாகாது. வகுப்பமைக் கருத்தாைம ப் பதிவு செய்து 

தரவுகமைப் பகுத்தாயும்னபாதுதான் வகுப்பமைக் கற்பித்தல் சபாருள் சபாதிந்ததாக 

அமையும் (Walsh, 2006). இருப்பினும் வகுப்பமையில் என்ே நைக்கிைது என்பது குறித்து 

ஆய்வாைர் அறிந்தவமர, இதுவமர நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகள் அக த்மத முன்மவத்தாலும், 

வகுப்பமையில் ஆசிரியர்களிைமும் ெக நண்பர்களுக்கு ைத்தியிலும் தமிழ்சைாழி புழக்கம் 

எவ்வாறு இைம்சபறுகிைது என்பது குறித்த ஆழத்தமதக் காட்டும் ஆய்வுகள், முமேவர் 

பட்ைத்துக்காே ஆய்வு னைற்சகாண்ைவர்களின் ஆய்வு குறித்துத் சதரியாத நிம யில் 
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அதிகைாக இல்ம  எே ாம். எேனவ, வகுப்பமையில் இைம்சபறும் கருத்தாைம  

உற்றுனநாக்குதல், வகுப்பில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழ்சைாழி னபசும் ைாைவர்கமை 

அமையாைம் கண்டு, அவ்வாறு னபெ மவப்பதற்காே சி  பரிந்துமரகமைத் தரும். னைலும் 

தமிழ்சைாழிமயத் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ இய ாதவர்கமை அமையாைம் கண்டு 

அவர்கமை அவர்கைது சுய னவகத்தில் அடுத்தடுத்த நிம களுக்கு உயர்த்துவது எவ்வாறு 

எே வழிவமககமைக் காைவும் ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி தரவும் இந்த ஆய்வு வழிவகுக்கும் 

என்று ஆய்வாைர் நம்புகிைார். 

 

1.6 ஆய்வு வினாக்கள் 

இவ்வாய்வின்வழி அறிய விரும்பும் தகவல்கமை இவ்விோக்கள் வழி அறிய ாம்: 

1.  வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

2.  வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் 

தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

3.  தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

 

1.7 கருதுபகாள் 

கருத்தாைல் குறித்த இவ்வாய்வின் முடிவுகள் தமிழ் வகுப்பமையில் ஆசிரியர் 

ைாைவர்க்கிமைனய நிகழும் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் எப்படி உள்ைது என்பமத 

சவளிப்படுத்தும்.  னைலும் வகுப்பில் ைாைவர்கள் எவ்வாறு உமரயாடுகிைார்கள் என்பமத 

சவளிப்படுத்துவனதாடு வகுப்பமைச் சூழம யும், ஆசிரியர் - ைாைவர் உைமவயும் காட்ை 

வல் ே. இவ்வாய்வின் முடிவுகள் தமிழ் வகுப்பமைக் கற்ைல் சூழலில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் 
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தமிழ் னபசுபவர்கமை அமையாைம் கண்பதற்கும் ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்சைாழி னபசுவதில் 

ஆர்வம் ஏற்படுத்த இனிச் செய்யத்தக்கமவ யாமவ என்பமத அறிவதற்கும் உதவும்.  

 

1.8 காரண விளக்கமும் கருத்துத் சதாடர்பான பணிச்ெட்டமும்  

(Rationale and Conceptual Framework) 

வகுப்பமைச் சூழலில் கற்ைல் கற்பித்தல் இைம்சபறுவதற்குக் கருத்துப் பரிைாற்ைம் 

மிகவும் இன்றியமையாதது. வகுப்பமையில் பாைத்திட்ைத்மத விைக் கருத்துப் பரிைாற்ைம் 

முக்கியம் என்று வான் லியர் குறிப்பிடுகிைார் (Van Lier, 1996). வகுப்பமைச் சூழம ப் 

புரிந்துசகாண்டு அமத னைம்படுத்த ஆசிரியர் முமேயும்னபாது கற்ைல் கற்பித்தல் 

சிைப்புறுகிைது. வகுப்புத்சதாைர்பாக இைம்சபைக் கூடிய வகுப்பமைக் கருத்தாைல் குறித்து 

இந்த ஆய்வில் முக்கிய இைம்சபறுகிைது. ஆய்வின் காரை விைக்கமும் கருத்துத் 

சதாைர்பாே பணிச்ெட்ைமும் (வமரபைம் 6ஐக் காைவும்) இங்கு விைக்கப்படுகிைது.   
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வலரபடம் 6: காரண விளக்கமும் கருத்துத் சதாடர்பான பணிச்ெட்டமும்   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adapted from Van Lier, 2001; Rymes, 2016 ; Wilkinson, Soter, & Murphy, n.d.) 

தரவுகள்:  
உயர்நிம  1-5 உயர்தமிழ், விமரவு, வழக்கம், சதாழில்நுட்பம்  26 வகுப்புகள்  

ஆய்வுத் தலைப்பு: 
சிங்கப்பூர் உயர்நிலைப் பள்ளித் தமிழ் வகுப்பலைகளில் கருத்தாடல் ஆய்வு

 

ஆய்வு வினா 3 

தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் 
எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

ஆய்வு வினா 2 
வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு 
உள்ளும் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் 
தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

ஆய்வு வினா 1 

தமிழ் வகுப்பில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு 
எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

 

பங்களிப்பு  
பாணி  

ெமூகச்  
சூழல்     அமையாைம் 

இமைவிமேயாைல் 
சூழல்    

தனிைனித  
முகவர்   

வகுப்பமை 
நைவடிக்மககள்  

ஆசிரியர் னபசும் னநரம் 

ைாைவர் னபசும் னநரம்  

 

  

வகுப்பமையில் 
இைம்சபறும் 

தமிழ்சைாழி வமக  

ைாைவர்களின் சைாழி 
பயன்பாடுகளும் 
விருப்பங்களும்   

ஆசிரியர் னபச்சு 

ைாைவர் னபச்சு 

 

சதாைங்குதல்-பதில் 
தருதல்-கருத்து 
கூறுதல் (IRF) 

 

 

ஆசிரியர் பின்ேணி 

ைாைவர் பின்ேணி 
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அலடயாளம் 

ைாைவர் ஒவ்சவாருவருக்கும் ஆசிரியருக்கும் எே ஒவ்சவாருவருக்கும் ஓர் 

அமையாைம் உள்ைது. இந்த அமையாைம் ைாைவரின் குடும்பம், ெமூகம், பள்ளி, நட்பு 

ஆகியவற்மை மையைாகக் சகாண்டு அமையும். அது ைட்டுமின்றி அந்த ைாைவரின் தனி 

முமேப்பு (individual initiative) வழியாகவும் அது வடிவமைக்கப்படும். வகுப்பமைக் கருத்தாைல் 

ஒவ்சவாரு ைாைவரின் அமையாைத்மதயும் வடிவமைத்து நிம ப்படுத்தும் தன்மை மிக்கது. 

ைாைவர் தமிழ் வகுப்பிற்குப் பாைம் கற்க ைட்டும் வரவில்ம . அவர் அங்னக தாம் யார், தைது 

ெமூகம் எத்தமகயது, சிங்கப்பூரில் ஒரு தமிழராகத் தம் நிம  என்ே, தைது பண்பாட்மையும் 

சைாழிமயயும் அறிந்து தாம் எதிர்கா த்தில் எத்தமகய தமிழராகத் தம் பங்மக 

ஆற்ைப்னபாகிைார், தனிைனித வாழ்வில் அவர் தம் குடும்பம் என்று வரும்னபாது எவ்வாறு 

தம்மைச் ெமூகத்திலும் நாட்டிலும் வடிவமைத்துக்சகாள்ைப்னபாகிைார், எதிர்கா த்தில் 

தமிமழ வாழும் சைாழியாக ஆக்கிக்சகாள்ை எத்தமகய பங்களிப்மப வழங்கப்னபாகிைார் 

என்று ப  கூறுகமை வடிவமைக்கக்கூடிய வகுப்பாக அமையும் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

எேனவ அங்னக ஆசிரியர் – ைாைவர் னபச்சு என்பது உயிர்ப்பு மிக்கது (சீதா  ட்சுமி, 2017). 

 

தன்னம்பிக்லகயுடன் பபசுதல் 

ஒரு ைாைவர் எவ்வாறு தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுகிைார் என்பமதத் துல்லியைாக் 

கணிக்க  இய ாது. எனினும் அவர் ஆசிரியரிைம் தானை தைது கருத்மதக் கூை முன்வரல்,              

ஆசிரியர் அவமர அமழக்கும்னபாது உைனே எழுந்து பதில் கூைல், சொல்  வருவமத 

அதிகம் தாைதிக்காைல் கூறுதல், ஆசிரியமரனயா வகுப்மபனயா னநராகப் பார்த்துக்கூறுதல், 

ஆசிரியர் ஒரு முமை தவறு என்று சொன்ேதும் மீண்டும் தைது கருத்துகமைச் ெரியாகக் 

கூை முன்வருதல் என்பேவற்மைக் கூை ாம்.  தமிழ் னபெத் சதரிந்தாலும் சதரியாவிட்ைாலும் 
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தமிழ் னபசும் வீட்டிலிருந்து வந்தாலும் வராவிட்ைாலும் வகுப்பில் னபெ முமேதல் என்பது 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுதல் எேப்படும்.  

 

இன்மைய ைாைவர்களில் சி ர், வீட்டில் தமிழில் னபசிோலும் தமிமழ நன்கு 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசிோலும் வாய்சைாழித் னதர்வில் னதர்வாைமரப் பார்த்ததும் தைக்கு 

நன்கு சதரிந்த தம ப்பில் உள்ை கருத்துகமை அவர்கமை னநராகப் பார்த்துப் னபெ 

இய வில்ம  என்பதுைன் பயைாக இருந்தது என்று கூறுவமதக் னகள்விப்பட்டிருக்கினைாம். 

அதற்குக் காரைம் முன்ோல் உள்ை ஆசிரியர் பார்க்கும் பார்மவ என்றும் அவர் னகள்விமயக் 

னகட்கும் முமை என்றும் ைாைவர்கள் கூறுகிைார்கள். அமத னநாக்கும்னபாது துணிச்ெ ாே 

ைாைவர் ஒருவர் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ அவர் ைட்டும் முயற்சி செய்தால் னபாதாது 

என்பனதாடு அதற்கு அங்குள்ை னதர்வாைரும் உரிய முமையில் வெதி செய்ய னவண்டும் என்று 

சபாருள்படுகிைது. எேனவ இரு ொராரும் இமைந்து பணியாற்றும்னபாது அங்னக 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெக்கூடிய ைாைவமர, முழுமையாகப் புரிந்து, அவர் தமிழ் னபெ 

ஊக்குவிக்க முடியும். அதன் தாக்கைாக தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிமழ விரும்பிப் னபசும் 

ைாைவமர உருவாக்க இயலும். இத்தமகய ைாைவர் தைது எதிர்கா த்தில் தைது 

கருத்துகமைத் திைைாகப் பிைர் முன் மவத்து அதோல் வாழ்வில் முன்னேறும் வாய்ப்புகமைப் 

சபறுவது இயல்பு என்பது உறுதி.  

 

சிங்கப்பூரில் தமிழின் வைர்ச்சி நீடிக்க தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிழ் னபசுபவர்கள் 

னதமவ. தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசும் ைாைவர்கமைப் பற்றி ஆய்வாைர்கள் என்ே 

கூறியுள்ைேர் என்று னநாக்கும்னபாது பின்வருைாறு கருத்துகள் அமைந்துள்ைே: 

தன்ேம்பிக்மகமயத் தன் உைல் சைாழியில் காட்டுதல், னபசுவதற்கு விருப்பம் சதரிவித்தல், 

குரம  முமையாகப் பயன்படுத்த அறிந்திருந்தல், உைர்ச்சியுைன் னபசுதல் னபான்ை 
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அறிகுறிகமை ைாைவர்களிைம் காை ாம். இங்கு இந்த ஆய்வில் மூன்று விதப் 

பரிைாைங்கள் குறித்து னநாக்கப்படுகிைது. மரம்ஸ் (Rymes, 2016) சதரிவித்த இந்தப் 

பரிைாைங்கள் வகுப்பமைப் னபச்சில் குறிப்பிைத்தக்க இைம் சபறுகின்ைே (வமரபைம் 7 ஐக் 

காைவும்).  

 

வலரபடம் 7: வகுப்பலைக் கருத்தாடலில் இடம்சபறும் மூன்று பரிைாணங்கள் 

 
 

   

 

 

 

 

வகுப்பமையில் ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் அவர்கமை விளித்தல், பாராட்டுதல், தம் 

கருத்துகமைப் பகிர்தல் எே வரும்னபாது சி  குறிப்பிட்ை சொற்கமைக் கூறுவார். தம்மைப் 

பற்றிக் கூறும்னபாதும், சி  ெையங்களில் தாம் ெரியாகச் செய்யாதனபாது தம்மைத்தானை 

கடிந்துசகாள்ைச் சி  சொற்கமைக் கூறுவார். இமவ அவருக்கு எந்த அைவு 

பிடித்தைாேமவ, அவரது ைாைவர்களுக்கு எந்த அைவு பிடித்தைாேமவ அல் து 

அவர்களுக்கு எந்த அைவு ஆக்கக்கரைாே அல் து எதிர்ைமையாே விமைவுகமை 

ஏற்படுத்துபமவ என்று அவர் எப்னபாதாவது சிந்திக்கிைாரா? நாம் சிந்திக்கினைாைா என்று 

கவனிக்கனவண்டியது அவசியம் என்கிைார் மரம்ஸ் (Rymes, 2016:19). அவர் மூன்று விதக் 

கருத்தமைவுகள் (concepts) குறித்துப் னபசுகிைார்.  

 

 

வகுப்பலைக் கருத்தாடல்  

ெமூகச்  
சூழல்   

இலடவிலனயாடல் 
சூழல்   

தனி ைனித  
முகவர்   
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1.9 வகுப்பலைப் பபச்சில் மூன்று வலகப் பரிைாணங்கள் 

வகுப்பமையில்  பயன்படுத்தும் சைாழி, நாம் சதாைர்புக்சகாள்ளும் சைாழிவமக 

ஒருவரது தனிப்பட்ை ெமூக அமையாைத்மத எடுத்துக்காட்டுகிைது (communicative repertoire 

and its relationship to a person’s social identity) (Rymes, 2016:19). வகுப்பமையில் ைாைவர் 

சதாைர்புக்சகாள்ளும் வமகயில் அவர் பயன்படுத்தும் சதாைர்புசைாழி, அவருக்கு 

வகுப்பமையில் ஓர் அமையாைத்மத உருவாக்க வழி செய்கிைது. அது னபால் ஒவ்சவாரு 

தனிைனிதருக்கும் ஓர் அமையாைம் வடிவமைக்கப்படுகிைது.  

 
ஒவ்சவாரு ைனிதருக்கும் ஒரு வமகயாே சதாைர்புத்திைன் இருக்கும். அது 

அவருமைய தனித்தன்மையும் கூை. அத்தமகய திைமை, சதாைர்புப் பாங்கு தனித்துவைாேது. 

இது எப்படி நமைசபறுகிைது? ஒருவரது அமையாைம், அவர் ைற்ைவர்களுைன் 

சதாைர்புக்சகாள்ளும்னபாது வடிவமைக்கப்படுகிைது. ைற்ைவர்கள் அவமர அறிந்த 

வமகயின னய அவமர அமையாைப்படுத்துவர். அவர் பிைரிைம் னபசும்னபாது எப்படிப்பட்ை 

ெமூக நைத்மதமயப் பயன்படுத்தித் தம்மை சவளிப்படுத்துகிைார், எத்தமகய சைாழி 

நமைமயப் பயன்படுத்துகிைார் என்பமத மவத்து அவமர ைற்ைவர்கள் அமையாைப்படுத்துவர். 

எடுத்துக்காட்டுக்கு இவர் அதிகைாகப் னபசுபவர், இவர் ைரியாமதயில் ாைல் னபசுபவர், 

தரைாே முமையில் ைரியாமதயாகப் னபசுபவர் என்று அவமர அமையாைப்படுத்துவர். 

அதுனபால் ஆசிரியர்களும் சி  னநரங்களில் ைாைவர்களின் சைாழிப்புழக்கம், பயன்படுத்தும் 

சொற்கள் ஆகியவற்மைக் சகாண்டு ைாைவர்கமைச் ொதமேயாைர்கைானவா ொதமே 

புரிவதில் சிக்கல் உமையவர்கைாகனவா கருதக்கூடும் என்கிைார் மரம்ஸ் (Rymes, 2016). 

எனினும் வகுப்பமை என்பது ஒத்த வயதிேமரக் சகாண்ை ஒரு ெமூகம் என்ைாலும், 

ைாைவர்கள் வசிக்கும் வீடு, வாழும் ெமூகச்சூழல்கள் ஆகியே சவவ்னவைாக இருந்தாலும், 

வகுப்பமைக்குள் வரும்னபாது அங்னக ஒவ்சவாரு  ைாைவருக்கு உள்ை தனித்தன்மை ைட்டும் 

முக்கிய இைம் சபைாது. கூடுத ாக அவர்களுக்குள் புதிய சதாைர்புத்திைன்களும் 
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சதாைர்புப்பாங்குகளும் சதாைர்பு ொர்ந்த நைத்மதகளும் உருவாகவும், வடிவமைக்கப்பைவும் 

கட்ைாயைாக வழி உள்ைது. எேனவ வகுப்பமை என்கிை இைம் ைாைவருக்கு ஒரு புதிய 

அத்தியாயத்மத உருவாக்கும் தன்மையது. அங்னக ஒவ்சவாரு ைாைவமரயும் தனித்தனி 

ைாைவர்கைாகப் பார்க்கும் அனுபவத்தின்வழினய அவர்கைது நிமைகுமைகமை ைட்டும் 

பார்க்காது அவர்கள் அமேவமரயும் புதிய குழுவாகப் பார்த்து ஆசிரியர் அவர்கமை 

நைத்துவது ைதிப்புமையது (சீதா  ட்சுமி, 2017). அது ைட்டுமின்றி, ஒருவரது னபச்மெ 

அல் து அவர் னபசும் பாங்மக ைட்டும் மவத்து அவரது அமையாைத்மதத் தவைாகக் கருதி 

அவரது வாழ்மவச் சீரழிக்கும் பாங்மக எந்த ஓர் ஆசிரியரும் செய்வது ெரியல்  என்கிைார் 

மரம்ஸ் (Rymes, 2016). மரம்ஸ் கூறும் பரிைாைங்களின் கூறுகமை இங்குக் காண்னபாம் 

(வமரபைம் 8ஐக் காைவும்). 
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வலரபடம் 8: கருத்தாடல், அலடயாளம் ஆகியவற்றின் மூன்று வலகப் 
பரிைாணங்கள் 

 
சூழல் 

 
சூழல் வழி வகுப்பில் அறியப்படுபலவ 

 
 

ெமூகச் 
சூழல் 

 
 ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு 
 ைாைவர்கள் ெக நண்பர்களுைன் பழகும் விதம் 
 ஆசிரியர் அமேவமரயும் முமையாக விளிக்கும் முமை 
 வகுப்பமையில் நி வும் ைேத்திற்கு உகந்த சூழல் 

 
இலடவிலனயாடல் 

சூழல் 

 
 வகுப்பில் நண்பர்களிைம் னபசும் விதம்  
 ஆசிரியர் - ைாைவர் னபசும் விதம் 
 யார் முதலில் னபச்மெத் சதாைங்குகிைார்? எவ்வாறு 

அமதத் சதாைங்குகிைார்? 

 
தனி ைனித 
முகவர் 

 
 தனி ைனித முகவராக ஆசிரியர் ைாைவர்கமை 

ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகள் யாமவ? 
 தனிப்பட்ை அமையாைத்மதக் சகாண்ை ஒரு 

ைாைவருக்கு எவ்வாறு ைதிப்பளித்துப் பாைத்தில் பங்னகற்க 
வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்ைே? 

 தனிப்பட்ை ைாைவர்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் தைது 
பாைத்மத எவ்வாறு ைாற்றி அமைக்கிைார்? 

 

முப்பரிைாை வகுப்பமைச் சூழலில் ைாைவர்களின் சைாழிப்பயன்பாடு 

ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் இைம்சபறும் வகுப்பமை சைாழி (Classroom Language) 

னைற்கூறிய மூன்று பரிைாைங்கமைக் சகாண்டிருக்கும். இந்த முப்பரிைாை வகுப்பமைச் 

சூழலில் ைாைவர்களின் சைாழிப்பயன்பாடு ைாறும் தன்மையது. ஒவ்சவாரு 

பரிைாைத்துக்குள்ளும் ைற்சைாரு பரிைாைம் இைம்சபற்றிருக்கவும் கூடும். எனினும் 

இவற்மைக் கவேைாக ஆராய்வது ைாைவர்களின் சைாழிப்பயன்பாட்மை அறியவும் அதன் 

வீரியத்மத உைரவும் வழி வகுக்கும். ‘How are you?’ என்று ஆசிரியர் னகட்கும்னபாது ‘எப்படி 

இருக்கிைாய்?’ என்று னகட்கும் வமகயிலும் ைாைவர் “நன்ைாக இருக்கினைன்”, “நீங்கள் 
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எப்படி இருக்கிறீர்கள்” என்று கூறும்னபாது அங்னக ைகிழ்ச்சியாே ஒரு நிம  இருப்பமத 

அறியமுடிகிைது. அனதனநரம் ஆசிரியர் னகட்ைதும், ைாைவர் கண்ணீர் விை ஆரம்பித்தால், 

முகத்மத உம்சைன்று மவத்துக்சகாண்ைால் அல் து ஒருவித சவறுப்மபக் காட்டிோல் 

உைனே அவர் அங்னக “நீ எப்படி இருக்கிைாய்?” என்ை னகள்வி ப  புதிய சபாருள்கமைக் 

சகாண்டுவரும் நிம யில் இருப்பமத அறியமுடிகிைது. எேனவ ஒனர சதாைர் இைம், 

சபாருள் ஏவலுக்கு ஏற்பப் சபாருள் ைாற்றித்தரும் தன்மையது. அது ைட்டுமின்றிப் 

னபசுபவமரயும் னகட்பவமரயும் னவறுபட்ை வமகயில் எடுத்துக்காட்டும் தன்மையது. இமத 

வகுப்பமைப் னபச்சு விரிவாக எடுத்துக்கூறும். எேனவ வகுப்பமையில் இைம்சபறும் 

ஒவ்சவாரு னபச்சும் ஒவ்சவாரு சதாைரும் சபாருள் மிக்கே. எேனவ ஒவ்சவாரு 

சொல்லுக்கும் சதாைருக்கும் சூழல் அடிப்பமையில் சவவ்னவறு வமகயாே சபாருள் உண்டு. 

அமதச் சூழல் ொர்ந்த சபாருள் (Situated Meaning) எே ாம். பதின்ைவயது 

ைாைவர்களுக்குக் கற்பித்தல் என்பது எளிதாே செய ல் . அதிலும் சிறுபான்மைச் 

ெமூகத்து ைாைவர்களுக்கு, குறிப்பாக தம் வாழ்வில் தமிமழப் சபரும்பாலும் அதிகம் 

பயன்படுத்தாத ைாைவர்களுக்கு, தமிமழக் கற்றுத்தருவது என்பது எளிதாே செய ல் . 

எனினும் இங்னக தமிமழக் கற்றுத்தருவது கைப்பாடு அதிகம் மிக்க செயல். அவ்வமகயில் 

வகுப்பமை கருத்தாைல் குறித்த இந்த ஆய்வில் வகுப்பமையில் இைம்சபறும் சைாழி 

பயன்மிக்கது. அமதக் குறித்த ஆய்வும் அவசியைாேது. 

 

ஒரு ைாைவர் வீட்டில் அல் து நண்பர்களிைம் னபசியமத வகுப்பில் னபசும்னபாது 

சி  ெையங்களில் அது ஏற்றுக் சகாள்ைப்படும். சி  ெையங்களில் இ க்கை வழக்குப்படி 

அமையாத நிம யில் அது ஏற்றுக்சகாள்ைப்பைாைல் னபாக ாம். இங்கு, வீட்டில் னபசிய 

சைாழி, நண்பர்களுைன் னபசிய சைாழி, வகுப்பில் ஆசிரியர் கற்றுத்தரும் சைாழி ஆகியே 

அமேத்தும் ஒன்றுக்சகான்று சதாைர்புமையமவயாக இருக்கும் வமகயில் ஆசிரியரின் 
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னபச்சு அமையும்னபாது அங்னக ைாைவர் ைகிழ்ச்சி அமையவும் கல்வியில் னைம்பைவும் இயலும். 

கேகராஜா (Canagarajah, 2012) கூறுவதுனபால் வகுப்புக்கு உள்னை, வகுப்பிற்கு சவளினய 

எே இரண்டு உ கங்களிலும் பயன்படுத்தும் சதாைர்புசைாழிப்பாங்குகளுக்கு இமைனய 

ைாைவர் பயைம் செய்யும்னபாது அங்னக ஒரு சதாைர்பு இருப்பமத வகுப்பமைக் 

கருத்தாைல் எடுத்துக்காட்ை னவண்டும். எேனவ ைாைவர்கள் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் 

சவளியிலும் உள்ைைக்கத்மத ைட்டும் புதிதாகக் கற்கவில்ம . சைாழிமயயும் அதமே எப்படி 

முமையாகப் பயன்படுத்தனவண்டும் என்றும் அறிய வகுப்பமைக் கற்ைல் உதவுகிைது. குறிப்பாக 

சைாழிமயப் னபசும்னபாது சைாழியின் ப வமகப் பயன்பாட்டுத்தன்மைகமை அறிந்து னபெவும், 

அறியவும் வகுப்பமைக் கற்ைல் வழிவகுக்கிைது என்கிைார் மரம்ஸ் (Rymes, 2016). எேனவ 

ஒரு சொல்லின் சைாழிவடிவம் சூழல் அடிப்பமையிலும் பயன்பாட்டு அடிப்பமையிலும் 

ஓரிைத்தில் தரைாேதாகவும் ைற்னைார் இைத்தில் அவ்வாறு இல் ாததாகவும் இரண்டு 

னவறுபட்ை பயன்பாடுகமைக் சகாண்ைதாக சைாழித்சதாைர்புப்பாங்கு அமைய ாம். இங்குச் 

சூழல் அடிப்பமையில் சைாழியின் பயன்பாடு ைாறும் நிம  அமைந்துள்ைது. இந்த ஆய்வில் 

வாசிப்புப்பாைத்மத ஆசிரியர் எவ்வாறு நைத்துகிைார் என்றும் வாசிப்புப் பனுவலின் வழினய 

பாைத்தில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் ைாைவர் தரைாே னபச்சுத்தமிழில் னபசும் வமகயில் ஆசிரியர் 

பாைத்மத எப்படி வெதி செய்து தருகிைார் என்று ஆய்வாைர் னநாக்குவார். தரைாே னபச்சுத் 

தமிழின் (Standard Spoken Tamil) விைக்கத்மதயும் அவசியத்மதயும் குறித்து அடுத்துக் 

காண்னபாம். 

 

1.10 தரைான பபச்சுத் தமிழ் 

தரைாே னபச்சுத் தமிழ்  

சிங்கப்பூரில் தரைாே னபச்சுத் தமிழின் பயன்பாடு சபாது ஊைகங்களில் அதிகரித்து 

வருகிைது. ‘வெந்தம்’ சதாம க்காட்சியிலும் ‘ஒலி’ வாசோலி நிம யத்திலும் செய்தி 
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வாசித்தம த் தவிர்த்து ைற்ை நிகழ்ச்சிகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழும் எழுத்துத் தமிழும் 

க ப்பதும், கருத்தாைல்களில் தமிழும் ஆங்கி மும் க ப்பதும் சபாதுவாேது. தமிமழப் னபெ 

இய ாத தமிழர்கள் சதாைர்ந்து தைது சைாழி ொர்ந்த அமையாைத்மதத் தக்க 

மவத்துக்சகாள்ை வழிகள் உள்ைே. சிறு வயதிலிருந்து ைாைவர்கள் இருசைாழிக் கல்வியில், 

தங்கள் பண்பாட்டு சைாழியாகத் தமிழ்சைாழிமயப் பள்ளிகளில் கற்கனவண்டிய நிம  இங்கு 

உள்ைது. இதன் காரைத்தால், தமிழ்சைாழிமயத் தமிழ் வகுப்புகளில் மகவரப்சபை மவக்கும் 

வமகயில், தரைாே னபச்சுத் தமிழ், வகுப்பமையில் கற்றுக்சகாடுக்கப்படுகிைது.  

 

இரட்மை வழக்கு சைாழி 

தமிழ்சைாழி இரட்மை வழக்கு (Diglossic Language) உள்ை சைாழியாகும். எழுத்து, 

னைமைப்னபச்சு னபான்ை முமைொர்ந்த (Formal) ெமூகச் சூழ்நிம களில் பயன்படுத்தும் 

தமிழுக்கும் க ந்துமரயாடும் னபச்சு, பத்திரிமககளில் நமகச்சுமவத் துணுக்கு னபான்ை 

முமைொராச் (Informal) ெமூகச் சூழ்நிம களில் பயன்படுத்தும் தமிழுக்கும் இங்கு 

சபரியசதாரு னவறுபாடு உள்ைது. ‘குறிப்பிட்ை வட்ைாரங்களுக்கும் ெமூகக் குழுவிேருக்குனை 

உரிய கிமை சைாழிகள் எேப்படும் னபச்சு வழக்குகளுக்கு அப்பால், சபாதுப் னபச்சுத் தமிழ் 

என்ை ஒன்று உண்டு. இந்தத் தமினழ தரைாே னபச்சுத் தமிழ்’ என்று அண்ைாைம  

(அண்ைாைம , 2009) விைக்குகிைார். தரைாே னபச்சுத் தமிழுக்கு இ க்கைமும், 

பயன்படுத்தும் ெமூகச் சூழ்நிம யும் உண்டு. சபாது இைங்களில் ப  பின்ேணிகளிலிருந்து 

வந்தவர்கனைாடு கருத்தாைப் பயன்படுத்தும் சைாழி இது என்று அவர் வமரயறுக்கிைார். 

படித்தவர்கள் தங்கள் வட்ைார, ெமூகக்குழு அமையாைங்கமைக் காட்ைாைல் னபசும் சைாழி 

அது. தனித்து அமையாைம் காட்டும் சைாழிக்கூறுகமைக் கமைந்து இம்சைாழி 

னபெப்படுகிைது. 
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னபச்சுத் தமிழ் அன்ைாை உமரயாைல்கள், வகுப்பமைக் கற்ைல் கற்பித்தல், ைக்கள் 

சதாைர்புச் ொதேங்கள் னபான்ைவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைது. தமிழ்சைாழி 

இைவாரியாகவும் (எடுத்துக்காட்டிற்குச் சென்மேத் தமிழ், ைதுமரத் தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் 

நாடுகள் அடிப்பமையிலும் (எடுத்துக்காட்டிற்கு இ ங்மகத் தமிழ், சிங்கப்பூர்த் தமிழ்) 

னவறுபடுகிைது (Kalaimani, 1997:53). பக்தி அடிப்பமையிலும் தமிழ்சைாழி ைாறுபடுகிைது 

(Anne Thomas & Karunakaran, 1978  Kalaimani, 1997இல்). ைன சியாவில் ெமூகப் 

சபாருைாதாரத் தரத்திற்கு ஏற்பத் தமிழ்சைாழிப் னபச்சு ைாறுபடுகிைது (Rama Subbiah, 1975   

Kalaimani, 1997இல்).  

 

தரைாே னபச்சுத் தமிழ் பற்றிய ஆய்வுகள் 

தமிழ் நாட்டிலும் சிங்கப்பூரிலும் னபெப்படும் தமிழ்சைாழிமய ஆய்வு செய்து, தரைாே 

னபச்சுத் தமிழ் என்ை சைாழி வமகமய அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம் என்ை கருத்மத 

முன்மவத்தவர் கல்வியாைர் ஷிஃப்ைன் (1979). னபச்சுத் தமிழ் ஒருவருக்கு ஒருவர் னபசும் 

வமகயில் ெற்று னவறுபடுவதால் அமத எவ்வாறு தரப்படுத்துவது என்ை விவாதம் பின் 

எழுந்தது. சிங்கப்பூர் வகுப்பமைகளில் தமிழ்சைாழியில் உள்ை இரட்மைவழக்குக் குறித்த 

சிந்தமேகள், அமவ பற்றிய ைேப்னபாக்குகள் பரவ ாக ைாறுபடுவது னநாக்கக்குழுக் 

க ந்துமரயாைல்களின்னபாது கண்ைறியப்பட்ைது (சீதா  ட்சுமி & ெரவைன், 2009). 

பாைத்திட்ை வமரவு ைற்றும் னைம்பாட்டுப் பிரிவிேர் தரைாே னபச்சுத்தமிழ் என்று ஒன்று 

இல்ம  என்ை கருத்மதக் சகாண்டிருந்தேர். னபச்சுத்தமிழில் பல்னவறு வடிவங்கமை 

ஒவ்சவாருவரும் பயன்படுத்துவர் என்று கருத்துமரக்கப்பட்ைது (சீதா  ட்சுமி & ெரவைன், 

2009). இது ஷிஃப்ைனின் கருத்திலிருந்து னவறுபட்ைது. தமிழில் உள்ை னபச்சுவமகயாே 

தரைாே னபச்சுத்தமிழ் என்பது தரப்படுத்தப்பட்ை இ க்கைம், வாக்கிய அமைப்பு, உச்ெரிப்பு 
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ஆகியவற்மைக் சகாண்டுள்ைது (Schiffman, 1998). ஷிஃப்ைன், அது குறித்த விைக்கத்மதத் 

தந்ததுைன், இ க்கை நூம யும் எழுதியுள்ைார்.  

 

தரைாே னபச்சுத் தமிழ் குறித்து ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டுள்ைே (Schiffman, 1999). 

சதாைர்ந்து நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகள் (Vasantha Kumari, 1976; Annamalai, 1978, 2011: 

Kalaimani, 1997; Schiffman, 1999, 2003; திருநாவுக்கரசு, 2004; சரங்கோதன், 2004 

(Seetha Lakshmi, 2006இல் குறிப்பிட்டுள்ைவாறு); Seetha Lakshmi & Vanithamani, 2005; 

சீதா  ட்சுமி, 2006; Agasthialingom, 2008). ஷிஃப்ைன் கூறிய கருத்மத நைராஜப்பிள்மையும் 

உறுதிப்படுத்திோர் (நைராஜப்பிள்மை, 2005). ஆய்வுக் குழுவின் நிபுைத்துவ 

ஆன ாெகர்களுள் ஒருவராே இவர், சிங்கப்பூரில் உள்ை தரைாே னபச்சுத்தமிழ் வமக 

தமிழ்நாட்டில் இைம் சபற்றிைாைல் இருக்க ாம். ஏசேனில் அங்குப் ப வமகயாே தரைாே 

னபச்சுத் தமிழ் வமககள் இருக்க ாம். ஆோல், இங்கு, ஒரு வட்ைத்திற்குள் உள்ை 

சிங்கப்பூரில் இைம்சபறும் தமிழ் தேக்சகே ஒரு வமகயிேது என்று கூறிோர் (சீதா  ட்சுமி 

& ெரவைன், 2009:265) 

 

னபச்சுத் தமிமழத் தரைாே னபச்சுத் தமிழாக வமகப்படுத்துவது அவசியம் என்று 

கல்வியாைர்களும் நம்புகின்ைேர் என்பமத ப  ஆய்வுகள் எடுத்துக்காட்டுகின்ைே. தரைாே 

னபச்சுத் தமிழ், சிண்ைா (SINDA) தமிழ்சைாழி ைறுஆய்வுக் குழுவிேராலும் தம வராலும் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ைது (Mahizhnan, 1996). சிங்கப்பூரில் னதசியக் கல்விக்கழகம் தரைாே 

னபச்சுத் தமிழ் குறித்துப் ப  ஆய்வுகமை னைற்சகாண்டுள்ைது; சதாைர்ந்து னைற்சகாண்டு 

வருகிைது (Seetha Lakshmi et al, 2006a; Shegar & Ridzuan, 2006; Seetha Lakshmi, 2008, 

Seetha Lakshmi et al 2008; Seetha Lakshmi, Vanithamani, 2009; Seetha Lakshmi & 

Vanithamani, 2009;  Seetha Lakshmi, 2014; Seetha Lakshmi et al, 2015).  
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சிங்கப்பூரர்கைால் னபெப்படும் Singlish எேப்படும் னபச்சு வழக்கில் ஒரு சொல்லின் 

ஈற்றில் ‘ ா’ என்னும் எழுத்மத அல் து ஒலிப்மப இமைத்துப் னபசும் வழக்கம் உள்ைது. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘வந்னதன்- ா, எழுது- ா’. இது னபான்ைவற்மையும் திமரப்பைத் 

தாக்கத்திோல் னபெப்படும் சொற்களும் வகுப்பமையில் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பைா. 

இவற்மைசயல் ாம் தவிர்ப்பதற்குத் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் உதவுகிைது. எேனவ, வகுப்பில் 

ஆசிரியருக்கும் ைாைவர்களுக்கிமைனயயும் நிகழும் கருத்துப்பரிைாற்ைம் தரைாே னபச்சுத் 

தமிழில் அமைதல் னவண்டும். இக்கருத்மத 2005இல் கல்வி அமைச்சின் தமிழ்சைாழிப் 

பாைத்திட்ைம் ைற்றும் கற்பித்தலியல் குறித்த ைறுஆய்வுக் குழு (கல்வி அமைச்சு, 2005:23) 

இவ்வாறு வலியுறுத்துகிைது: 

 

“தமிழ்சைாழி இரு வடிவங்கமைக் சகாண்ைது. ஒன்று, எழுத்துத் 

தமிழ். இது எழுத்திலும் ைரபுநிம  ொர்ந்த அல் து முமை ொர்ந்த 

னபச்சிலும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. ைற்சைான்று னபச்சுத் தமிழ். 

இது அன்ைாைப் னபச்சு வழக்கில் ஒருவனராடு ஒருவர் 

சதாைர்புசகாள்ைப் பயன்படுகிைது. பழங்கா த்திலிருந்னத இந்த 

இரு வமகயும் வழக்கில் உள்ைே. தமிழ்நாட்டுப் னபச்சுத் தமிழில் 

ப வமக வட்ைார வழக்குகள் இருந்தாலும், கற்ைவர்களிமைனய 

சபாதுவாே தரம் வாய்ந்த னபச்சுத் தமிழ், தமிழ்நாட்டிலும் 

ைன சியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் வழங்குகிைது. இந்த நாடுகளில் 

தகவல்சதாைர்புச் ொதேங்களிலும் இந்த வடிவனை மிகுதியாக 

வழங்குகின்ைது. இந்தக் குழுவின் அறிக்மகயில் குறிப்பிைப்படும் 

னபச்சுத் தமிழ் என்பது இதுனவ’     

(கல்வி அமைச்சு, 2005:23).  
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னபச்சுத் தமிழ், எழுத்துத் தமிழ் பற்றியும், குறிப்பாக ‘சபாதுவாே தரமுமைய னபச்சுத் 

தமிழ்’ பற்றியும் ஆய்வுக் கட்டுமர பமைக்கப்பட்டுள்ைது (Seetha Lakshmi & Vanithamani, 

2005). தரைாே னபச்சுத் தமிழ், தமிழ் னபசும் பின்ேணியில் இருந்து வரும் ைாைவர்களுக்கும் 

தமிழ் னபொத பின்ேணியில் இருந்து வரும் ைாைவர்களுக்கும் ஒரு பா ைாக அமைகிைது. 

ைாைவர்கள் தமிழில் னபசுவதன் மூ ம் சிங்கப்பூரில் தமிமழ வாழும் சைாழியாகக் 

சகாள்ை ாம் என்று ெமுதாயமும் கல்வியாைர்களும் நம்புகின்ைேர். 

 

1.11 ஆய்வின் எல்லை 

இவ்வாய்வு சிங்கப்பூரில் உள்ை இரண்டு உயர்நிம ப் பள்ளியில் தமிழ் பயிலும் 

ைாைவர்களின் தரவுகமை ைட்டும் அடிப்பமையாகக் சகாண்ைமைகிைது. அவ்வகுப்புகளில் 

இைம்சபறும் கருத்தாைல் குறித்த ஆய்வு அமேத்துப் பள்ளி ைாைவர்கமையும் 

பிரதிநிதிக்கும் என்று கூை இய ாது.  

 

  அடுத்து, இவ்வாய்வு தமிழ் வகுப்பமையில் ஓர் அங்கைாக இைம்சபறும் ஆசிரியர் - 

ைாைவர் உைமவயும் ஆசிரியர் - ைாைவர் இமைவிமேயாைல் ொர்ந்த கருத்தாைம யும் 

ைட்டும் ஆய்வு செய்கிைது. இதன் முடிவுகமையும் பரிந்துமரகமையும் னைம்படுத்துவதன்மூ ம் 

தமிழ் ைாைவர்கள் தமிழில் ஆர்வைாகப் னபெத் சதாைங்கிவிடுவர் என்று சொல்  இய ாது.  

எனினும், சிங்கப்பூர்த் தமிழ் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகளுக்கு இமவ உதவியாக 

அமையும் என்பதில் ஐயமில்ம .  

 

அடுத்து வரும் இயல் சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழி, சைாழி ைாற்ைம், வகுப்பமைக் 

கருத்தாைல் ஆகிய மூன்று முக்கிய கூறுகமைப் பற்றிய சதாைர்பு நூல் திைோய்மவ 

விைக்குகிைது. 
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இயல் 2: சதாடர்பு நூல் திைனாய்வு 

2.1 முன்னுலர 

 இவ்வாய்வில் சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழி, அமையாைம், சைாழி ைாற்ைம், வகுப்பமைக் 

கருத்தாைல், ஆகிய நான்கு முக்கிய கூறுகள் னநாக்கப்படுகின்ைே. இவற்மைப் சபாறுத்துச் 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வகுப்பமைகளில் நைத்தப்படும் வாசிப்புப் பாைங்களும் 

அவற்றில் இைம்சபறும் உமரயாைல்களும் னநாக்கப்படுவதால் இவற்மை முக்கியக் 

கூறுகைாகக் சகாண்டு சதாைர்புநூல் திைோய்வு அமைகிைது. இதன் அடிப்பமையில் ஆய்வு 

விோக்களும் அமைகின்ைே. 

 

2.2 சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழி  

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் தமிழ்சைாழி, தாய் சைாழியாகப் சபரும்பாலும் இரண்ைாம் 

சைாழி நிம யில் கற்பிக்கப்படுகிைது. இருசைாழிக் சகாள்மக சதாைங்கிச் சி  

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, இரண்டு சைாழிப் பாைங்கமை இமைத்துக் கற்பதில் சீே, ை ாய், 

தமிழ் ைாைவர்கள் சிரைப்படுகிைார்கள் என்று அறிய வந்தது (Shanmugaratnam, 2003). 

1991ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சு, தாய்சைாழி கற்பித்தம  ைறுஆய்வு செய்ய 

முற்பட்ைது (MOE, 2010). 2005இல் கல்வி அமைச்சின் தமிழ்சைாழிப் பாைத்திட்ைம் ைற்றும் 

கற்பித்தலியல் குறித்த ைறுஆய்வுக் குழு (Tamil Language Curriculum and Pedagogy 

Review Committee) ஓர் அறிக்மகமய (கல்வி அமைச்சு, 2005) சவளியிட்ைது. 

அடிப்பமையில் தமிழ்சைாழி கற்ைல் கற்பித்தம  ைறுஆய்வு செய்தலும், தாய் சைாழியில் 

ைாைவர்கள் அமேவரும் தங்கள் தகுதிக்னகற்பத் தமிமழ மிக உயர்ந்த நிம வமர படிக்கும் 

வமகயில் அவர்களிமைனய ஆர்வத்மத வைர்த்து நிம சபைச் செய்தலும், அவர்கள் 

பள்ளிமயவிட்டு நீங்கிய பின்பும் அதமேப் பயன்படுத்தச் செய்வது குறித்து அறிதலும், 

அவற்றுக்னகற்பப் பாைத்திட்ைத்மத எவ்வாறு ஆய்வு செய்ய ாம் என்பதும் இவ்வாய்வின் 
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னநாக்கங்கைாகும். ஆய்வுக்குழு பமைத்த முடிவுகமையும் பரிந்துமரகமையும் 

கருத்தில்சகாண்டு 2010ஆம் ஆண்டு ைறுஆய்வு நைத்தப்பட்ைது. 

 

2.3 தாய்சைாழி ைறு ஆய்வு அறிக்லககள் 

  கல்வி அமைச்சின் ஆய்வுக்கு முன்ேர், 1996ஆம் ஆண்டு தமிழ்சைாழி கற்பித்தல் 

பற்றிய ஆய்மவச் சிங்கப்பூர் இந்தியர் னைம்பாட்டுக் கழகம் (Arun Mahizhnan, 1996) 

னைற்சகாண்ைது. அந்த ஆய்வில், 1. பாைப்பகுதிகளில் காைப்படும் இ க்கியப் பகுதிகள் 

ைாைவர்களுக்குக் கடிேைாக இருக்கின்ைே. 2. விமரவு, வழக்கம் (ஏட்டுக்கல்வி), வழக்கம் 

(சதாழில்நுட்பம்) என்ை பிரிவுகளுக்கு இமைனய மிகத் சதளிவாே னவறுபாடுகள் 

அமையனவண்டும். 3. பள்ளிகளுக்காே பாைநூல்கமை உருவாக்கும் ஆசிரியர்கள் 

பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ை சொற்கள் எே ஒரு பட்டியல் சதாகுக்கப்பைனவண்டும். 4. 

சதாைக்கக் கல்லூரியில் தமிழ் கற்பிக்கப்பட்ைாலும், அது செந்தமிழாகவும் தனித் தமிழாகவும் 

கற்பிக்கப்பட்ைது. 5. இத்தமகய தமிழ், ெமூகத்தில் ைக்கைால் னபெப்படுவதில்ம . இதன் 

விமைவு ைாைவர்கள், பள்ளியில் தமிழ்ப் னபெவும் எழுதவும் சிரைப்படுகின்ைேர், தமிழ், 

இரட்மை வழக்மகக் சகாண்டுள்ைதால் வகுப்பில் னபசுவதற்குத் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் 

பயன்படுத்தப்பைனவண்டும் ஆகியமவ அவ்வாய்வின்வழி எடுத்துக்கூைப்பட்ைே.  

 

2005இல் கல்வி அமைச்சு ஃனபார்ப்ஸ் ஆய்வு (Forbes Research) என்னும் 

நிறுவேத்தின் துமையுைன், சதாைக்கப்பள்ளி முதல் சதாைக்கக்கல்லூரி வமர சைாத்தம் 

36 பள்ளிகளில் உள்ை 100 ஆசிரியர்களிைமும் 1400 தமிழ் ைாைவர்களிைமும் ஆய்வு 

நைத்தியது (கல்வி அமைச்சு, 2005). ைாைவர்களும் சபற்னைார்களும் தமிழ் கற்பது முக்கியம் 

என்று கருதிேர். தமிழ் கற்பதில் ைாைவர்கள் ஆர்வைாக உள்ைேர், தமிழ் கற்பிப்பதற்குப் 

பள்ளிகள் நல்  ஆதரவு வழங்குகின்ைே என்று ஆய்வு கண்ைறிந்தது. இருப்பினும் 
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சபற்னைார்களின் ஆதரவு குமைவாக இருப்பதாக ஆசிரியர்கள் கருதிேர். சபற்னைார்கள் 

“தமிழ் கற்பமத ஆதரிக்கினைாம்”என்று கூறிோலும் 49% சபற்னைார்கள், தங்கள் 

பிள்மைகைால் பாைத்திட்ைத்னதாடு ஈடுசகாடுக்க முடியவில்ம  என்பதால் சவளியூரில் 

அனுப்பிப் படிக்கமவப்பமத விரும்பிேர் என்று கூறிேர். இது குறிப்பிைத்தக்க ஒரு 

சிக்க ாகும். தங்களுக்குத் தமிழ் கற்கப் பிடிக்கும் என்று சதாைக்கநிம  இரண்டில் 92% 

ைாைவர்களும் சதாைக்கக் கல்லூரியில் 67% ைாைவர்களும் கூறியிருந்தேர். 50% 

சபற்னைார்கள் பாைப்புத்தகத்தின் தமிழ்சைாழி நமை ைாைவர்களுக்குக் கடிேைாக 

இருப்பதாகக் கூறிேர். ஆசிரியர்களும் இந்தக் கருத்மத ஆனைாதித்தேர். கைக்குப் 

பாைத்திற்கு அடுத்துத் தமிழ்ப்பாைனை கடிேைாக இருப்பதாகவும் சதரிவித்தேர். 

தமிழ்சைாழியில் ைாைவர்களின் ஆர்வம் குமையக் காரைங்கமையும் அவற்மைக் 

கண்ைறிந்து ைாைவர்கமை ஊக்குவிப்பதற்காே வழிகமையும் கல்வி அமைச்சு ஃனபார்ப்ஸ் 

ஆய்வின் (Forbes Research) துமைனயாடு கண்ைறிந்தது. உயர்நிம  ைாைவர்கமைக் 

காட்டிலும் சதாைக்கநிம  ைாைவர்கள், தமிழ்சைாழிமயக் கற்பது முக்கியம் என்று 

கருதிேர் (சதாைக்கநிம  நான்கு: 94.7%, சதாைக்கநிம  ஆறு: 95.5%). 

சதாைக்கக்கல்லூரி ைாைவர்கள் தமிழ்சைாழியின் அவசியம் குமைவு என்று கருதிேர் 

(உயர்நிம  இரண்டு: 88.9%, உயர்நிம  நான்கு: 83.4%, சதாைக்கக்கல்லூரி: 82.2%). 

தமிழ் னபசும் குடும்பங்கமைச் ொர்ந்த ைாைவர்கள் தமிழ் கற்பது முக்கியம் என்று கருதிேர். 

அமேத்து நிம யில் பயிலும் ைாைவர்களின் சபற்னைார்களும் தமிழ் கற்பது முக்கியம் என்று 

கருதிேர். னதர்வில் சுயவிமைக் கருத்தறிதலும் இ க்கைப் பகுதிகளும் ைாைவர்களுக்கு 

மிகவும் கடிேைாே பகுதிகள் என்றும் தமிழ் சதரியாத, தமிழில் சிைப்பாகச் செய்யாத ைற்றும் 

னநரம் ஒதுக்க முடியாத சபற்னைார்கள் தங்கள் பிள்மைகளுக்குத் தமிழ் கற்றுக்சகாடுக்க 

முடியவில்ம  என்றும் ஆய்வில் சதரிய வந்தது. இவ்வாய்வின்வழி ைாைவர்களும் 

சபற்னைார்களும் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிைார்கள் என்று அறிய முடிகிைது. 
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ைாைவர்கள் தமிமழப் படிக்க விரும்புகிைார்கள், சபற்னைார்கள் பிள்மைகளுக்கு ஆதரவு 

சகாடுக்கிைார்கள் என்றும் சதரிய வந்தது. இருப்பினும் வகுப்பமையில் கற்கும் பாைம் 

ைாைவர்களுக்குக் கடிேைாக இருக்கிைது என்றும், பள்ளியில் படித்தமத ைாைவர்கள் 

வீட்டிற்குச் சென்று படிக்கும்னபாது எதிர்னநாக்கும் பிரச்சிமேகளுக்குப் சபற்னைாரால் ஏற்ை 

தீர்மவக் சகாடுக்க முடியவில்ம  என்றும் சதரிகிைது.  

 

2006இல் னதசியக் கல்விக்கழகம் நைத்திய ஆய்வில் (Seetha Lakshmi et al, 2006) 

பாைநூலில் அதிக அைவில் கற்பித்தல் ொர்ந்த இ க்கைம் இைம்சபை னவண்டும்; 

கருத்துப்பரிைாற்ை அமைப்புமுமை அடிப்பமையில் பாைத்திட்ைம் வடிவமைக்கப்பைனவண்டும்; 

தரைாே னபச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி வகுப்பமையில் னபச்சுத்தமிழ்ப் 

பயன்பாட்மை ஊக்குவிக்கனவண்டும்; பாைநூலின் சைாழிநமை ைாைவர்களுக்கு ஏற்ைதாக 

அமைவனதாடு ைாைவர்களுக்கு ஏற்ை சொற்னகாமவப் பட்டியல் ஒன்று 

சதாகுக்கப்பைனவண்டும்; வகுப்பமையில் தகவல் சதாழில்நுட்பத்தின் பங்மக 

அதிகரிக்கனவண்டும்; சீேம், ை ாய், தமிழ் ஆகிய மூன்று சைாழிகளும் ஒனர அமைப்மபப் 

பின்பற்ைனவண்டும் என்று வலியுறுத்தாைல், ஒவ்சவாரு தாய்சைாழிக்கும் தனித்துவம் 

வழங்கனவண்டும் என்பே னபான்ை முக்கியப் பரிந்துமரகள் வழங்கப்பட்ைே.  

 

2005ஆம் ஆண்டு நைத்தப்பட்ை ைறு ஆய்வுக்குப் பிைகு திருத்தியமைக்கப்பட்ை 

பாைத்திட்ைங்கள், பரிந்துமரக்கப்பட்ை அணுகுமுமைகள் ஆகியவற்றின் விமைவுகமைச் 

சீர்தூக்கிப் பார்க்கக் கல்வி அமைச்சு 2010ஆம் ஆண்டு ஓர் ஆய்மவ (MOE, 2010) 

நைத்தியது. வீட்டிலும் பல்னவறு ெமூகச் சூழல்களிலும் ஆங்கி ம், தாய்சைாழி ஆகியவற்றின் 

பயன்பாடுகளில் உள்ை னவறுபாட்மையும் தாக்கத்மதயும் கண்ைறிந்து வமரயறுக்க 

இம்முயற்சி செய்யப்பட்ைது. இதில் 3799 ஆசிரியர்களும், 9543 ைாைவர்களும், 8815 
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சபற்னைார்களும் க ந்துசகாண்ைேர். அத்னதாடு 19 குவினநாக்கக் க ந்துமரயாைல்கள் 

நைத்தப்பட்ைே. அவற்றில் 229 கல்வியாைர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், துமைத்தம வர்கள் 

ைற்றும் ஆசிரியர்கள், 85 சபற்னைார்கள், 22 ெமூகத் தம வர்கள் ஆகினயார் 

க ந்துசகாண்ைேர். வீட்டில் ஆங்கி ம் னபசும் தமிழ் ைாைவர்களின் எண்ணிக்மக 

49%இலிருந்து (1991) 58%ற்கு (2010) அதிகரித்தது. தமிழர் ைட்டுைல் ாைல் ைற்ை 

இேத்திேரும் இனத ெவாம  எதிர்னநாக்கிோலும் மூன்று சைாழிகளிலும் தாய்சைாழி 

கற்பதில் ஆர்வம் உள்னைாரின் எண்ணிக்மக அதிகைாக உள்ைது. இது வரனவற்கத்தக்க 

ஆனராக்கியைாே ஒரு நிம . ஆங்கி ப் பின்ேணியிலிருந்து வரும் ைாைவர்களுள் மிகக் 

குமைவாேவர்கனை தமிமழ விரும்பிக் கற்கின்ைேர் (MOE, 2010:16). தமிழ் கற்பது முக்கியம் 

என்று சபற்னைார்களும் ைாைவர்களும் நிமேக்கின்ைேர். தமிமழ விரும்பிப் படிப்பதற்காே 

காரைங்கைாகச் சிைப்புத் னதர்ச்சி நிம மயயும் ஆர்வமூட்டும் பாைங்கமையும் ைாைவர்கள் 

குறிப்பிட்ைேர். பண்பாட்மையும் விழுமியங்கமையும் வலியுறுத்துவதற்குத் தாய்சைாழி மிகவும் 

அவசியம் என்று ஆசிரியர், சபற்னைார், ைாைவர்கள் அமேவரும் குறிப்பிட்ைேர். 2005ஆம் 

ஆண்டு ஆய்வுைன் ஒப்பிடுமகயில், சதாைக்கநிம  ஆறு ைாைவர்கள் தமிமழ விரும்பிக் 

கற்கிைார்கள். 2005ஆம் ஆண்டு ைறுஆய்வு ெரியாே இ க்மகச் சென்ைமைந்து ொதகைாே 

விமைமவ (கல்வி அமைச்சு, 2010:16) ஏற்படுத்தியதாகப் சபற்னைார்களும் ஆசிரியர்களும் 

குறிப்பிட்ைேர்.  

 

ைறு ஆய்வுகமை ஒப்பிைல் 

 1996ஆம் ஆண்டு சிண்ைா (Arun Mahizhnan, 1996) கூறிய பரிந்துமரகளிலிருந்து 

2006ஆம் ஆண்டில் னதசியக் கல்விக்கழகம் (Seetha Lakshmi et al, 2006) கூறிய 

பரிந்துமரகள் சபரிதும் னவறுபைவில்ம . பத்து ஆண்டுகள் கழிந்தும் அனத சூழல் 

நி வுகிைது. 1996ஆம் ஆண்டு கூைப்பட்ை கருத்துகள் முழுமையாக ஏன் அை ாக்கம் 
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சபைவில்ம  என்று எண்ைத் னதான்றுகிைது. 2000ஆம் ஆண்டு கல்வி (MOE, 2000) 

அமைச்சின் பரிந்துமரயில் ைாைவர்களுக்குப் பாைநூல் கடிேைாக உள்ைதாகக் 

கூைப்பட்ைது. அனத கருத்து 2010ஆம் ஆண்டு ைறு ஆய்விலும் சதரிவிக்கப்பட்ைது (MOE, 

2010). பாைநூல் எளிமைப்படுத்தப்பட்ைது னபாதவில்ம யா அல் து பத்து ஆண்டுகளில் 

ைாைவர்களின் சைாழித்திைன் னைலும் குன்றிவிட்ைதா என்று அறிய ஆய்வு 

னைற்சகாள்ைப்பை ாம். 

 

இதுவமர சவளிவந்துள்ை பரிந்துமரகளில் அை ாக்கம் சபற்ைமவ என்று 

னநாக்கிோல், பின்வருவேவற்மைக் கூை ாம். விமரவு, வழக்கம் (ஏட்டுக்கல்வி), வழக்கம் 

(சதாழில்நுட்பம்) பிரிவுகளுக்கு இமைனய சதளிவாே னவறுபாடுகள் உள்ைே (2007), 

வகுப்பிலும் வாய்சைாழித் னதர்விலும் தரைாே னபச்சுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கப்படுகிைது (2010), தற்னபாது சவளிவந்த ‘தமிழ்ச்சுைர்’ பாைநூல்களின் பனுவல்கள் 

பன்முக, பன்வடிவப் பனுவல்கைாக (Multimodel Texts) இமையத்தில் தரவு ஏற்ைம் 

செய்யப்பட்டுள்ைே (2010), தகவல் சதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்திப் பாைங்கள் (iMTL 

Portal) நைத்தப்படுகின்ைே (2012) ைற்றும் இ க்கைப் பகுதிகள் அகற்ைப்பட்டுவிட்ைே 

(2010). இன்னும் அை ாக்கம் சபைனவண்டிய நிம யில் உள்ை பரிந்துமரகள் என்ைால், 

பாைத்திட்ைங்கள் னைலும் எளிமைப்படுத்தப்பைனவண்டும். அதாவது ைாைவரின் அமைவு 

நிம களுக்கு ஏற்பப் சபாருத்தைாக அமையனவண்டும், தமிழ்சைாழி கற்பித்தலுக்குப் 

சபற்னைார்கள் னைலும் ஆதரவு சதரிவிக்கனவண்டும், கருத்தறிதல், கட்டுமரப் பகுதிகளில் 

சிரைப்படும் ைாைவர்களுக்கு எழுதுதல் பயிற்சியில் ஆர்வம் ஏற்படுத்தப்பைனவண்டும், சீே, 

ை ாய் சைாழிகமைப் பின்பற்றும்படி வற்புறுத்தாைல் சூழலுக்கு ஏற்பத் தாய்சைாழிக்குத் 

தனித்துவம் வழங்கப்பைனவண்டும் ஆகியவற்மைக் குறிப்பிை ாம். தீர்க்கச் சிந்தமே 

ஆற்ைலும், வைைாே கற்பமேத் திைனும் சிறு வயது முதற்சகாண்டு ைாைவர்களுக்குப் 
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புகட்ைப்பட்ைால் பதின்ை வயமத அமையும்னபாதும், வாலிபப் பருவத்மத அமையும்னபாதும், 

இயல்பாகனவ அமவ அவர்கள்தம் ஆழ்ைேத்தில் னவரூன்றி வைர வாய்ப்பளிக்கும். நாமைய 

தம முமையிேர் தமிழ்சைாழியில் ஆர்வம் சகாள்ை இன்மைய தம முமையிேராகிய நாம், 

னதமவகளுக்கு ஏற்ப ைாற்ைம் செய்து சதாைர்ந்து ஒன்றுபைனவண்டும் என்பது ஈண்டுக் 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

2.4 தமிழ்சைாழி கற்பித்தல் பற்றிய ஆய்வுகள் 

தமிழ்சைாழி கற்பதில் ைாைவர்கள் சிரைத்மத எதிர்னநாக்குகிைார்கள் என்பது 

கிமைத்த தரவுகளின்வழித் சதளிவாேது. வகுப்பமை ஆய்வு ஒன்றில், “தமிழ் கட்ைாயப் 

பாைைாக இல்ம சயன்ைால் அமதப் படிக்க விரும்பைாட்னைன்” என்று 40% ைாைவர்கள் 

கூறிேர் (Ramiah, 1991). ைறுஆய்வில் 67% ைாைவர்கள் ைட்டுனை தமிமழ விரும்பிப் 

படிப்பதாகக் கூறிேர் (MOE, 2000). உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் தமிழ் படிப்பதில் ஆர்வம் 

குமைந்து காைப்பட்ைது (MOE, 2005). சதாைக்கப்பள்ளியிலிருந்து உயர்நிம ப் 

பள்ளிகளுக்குச் சென்ைதும் ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பாைம் மீது ஆர்வம் குமைகிைது. 

ைாைவர்கள் தமிழ் னபசும் பிரதிநிதியாகப் பார்ப்பது தம் ஆசிரியமரத்தான் என்பதால், தமிழ் 

வகுப்பில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு வலுவாக இருத்தல் அவசியம் என்று 

பரிந்துமரக்கப்பட்ைது (MOE, 2010). தமிழ்ப் பாைம் சதாைர்பாக ைாைவர்கள் 

எதிர்சகாள்ளும் சிக்கல்கமையும் னதமவகமையும் அவர்களின் ைேப்பான்மைமயயும் அறிய 

இதுகாறும் ப  ஆய்வுகள் னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைே. அவற்றின் சுருக்கத்மத இங்குக் 

காண்னபாம். ‘EBSCOhost’ ஆய்வுத் தரவகத்தைத்திலும் பிை இமையத்தைங்களிலும் 

‘தமிழ்சைாழி’, ‘சிங்கப்பூர்’, ‘வகுப்பமை’, ‘ைேப்பான்மை’, ‘ஊக்குவிப்பு’ னபான்ை 

கம ச்சொற்கமைக் சகாண்டு விரிவாகத் னதடியனபாது சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழி கற்ைல் 

கற்பித்தல் சதாைர்பாக நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகள் னைச ழுந்தே. அவற்னைாடு, சிங்கப்பூரில் 
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தமிழ்சைாழி கற்ைல் கற்பித்தல் பற்றித் தமிழிலும் ஆங்கி த்திலும் சவளியிைப்பட்ை 

புத்தகங்கள், இதழ்கள், ைாநாட்டுக் கட்டுமரத் சதாகுப்புகள், ஆய்வுக் கட்டுமரகள், 

பகிர்வரங்கக் கட்டுமரத் சதாகுப்புகள் ஆகியமவ விரிவாகத் னதடி வாசிக்கப்பட்ைே.  

 

கிமைக்கப்பட்ை மின்னியல் ைற்றும் அச்சிைப்பட்ை ஆய்வுக் கட்டுமரகள் ப வற்றில் 

வாசித்தல், னபசுதல், எழுதுதல் ஆகிய திைன்கமை னைம்படுத்துவதற்காே கற்ைல் கற்பித்தல் 

முமைகள் பரிந்துமரக்கப்பட்டு இருந்தே. பன்முகச் ெமுதாயத்தில் தமிழ்சைாழிப் பயன்பாடு, 

பராைரிப்பு, சைாழி ைாற்ைம், அமையாைம் குறித்து சி  ஆய்வுகள் காைப்பட்ைே 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு Saravanan, 2001; Ramiah, 1991; Mani & Gopinathan, 1983; Schiffman, 

2003; Saravanan et al, 2007; Kadakara, 2015, Rajan, 2018). னைலும் சி  ஆய்வுகள், 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ்சைாழி, இ க்கியம் (எடுத்துக்காட்டுக்கு Sivakumaran, 1999; Thyagarajan,  

2000; Seetha Lakshmi, 2001c; சஜயராஜதாஸ் பாண்டியன், 2018), தமிழ்சைாழி கற்பித்தல் 

சகாள்மககள் (Policies) (எடுத்துக்காட்டுக்கு Radhika, 1989; Schiffman, 2007; னயாகவதி 

& ஃபிரான்சிஸ்கா, 2016) ைற்றும் சிங்கப்பூர்த் தமிழர்களின் ெமூகப் சபாருைாதார நிம க்கும் 

சைாழிக்கும் இமைனயயுள்ை சதாைர்பு (எடுத்துக்காட்டுக்கு Sobrielo, 1985; Premalatha, 

2000;) பற்றி அமைந்திருந்தே. தமிழ்ப் பாைத்மத ஆர்வைாக்குவதற்குத் சதாழில்நுட்பத்மத 

எவ்வாறு பயன்படுத்த ாம் என்பே பற்றிச் சி  கட்டுமரகளும் ஆய்வுகளும் அமைந்தே 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு Seetha Lakshmi & Peer, 2009; னவணுனகாபால், 2016). தமிழ்சைாழி 

கற்ைல் கற்பித்தலில் ஏற்படும் சிக்கல்கமைப் பற்றிச் சி  அமைந்தே (எடுத்துக்காட்டுக்கு 

Ramiah, 1991; Kalaimani, 1997; னகாபிநாதன், 2001; Gopinathan et al, 2019). 
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தமிழ் கற்ைல், கற்பித்தல் – சதாைக்கக் கா  ஆய்வுகள் 

 1950களிலும் 1960களிலும் தமிழ்ப் பள்ளிகள் தங்கள் உயிர் வாழ்க்மகக்னக னபாராடிக் 

சகாண்டிருந்ததால், தமிழ் கற்ைல், கற்பித்தல் பற்றிய ஆய்வுகள் நைத்தப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு 

இல்ம  என்றும் அவ்வாறு எவ்வித ஆய்வும் னைற்சகாள்ைப்பட்ைதற்காே ஆதாரம் 

கிட்ைவில்ம  என்றும் இராமையா குறிப்பிடுகிைார் (இராமையா, 1990). ஆங்கி ப் 

பள்ளிகளில் தமிழ் 1950களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை னபாதிலும், 1968ஆம் ஆண்டு வமர 

எந்த விதைாே ஆய்வும் னைற்சகாள்ைப்பட்ைதாகத் சதரியவில்ம  (இராமையா, 1990).  

 

சிங்கப்பூரின் வர ாற்றுச் சிைப்பு மிக்க 150ஆம் ஆண்டு விழா, 1969ஆம் ஆண்டு 

சகாண்ைாைப்பட்ைது. அவ்விழாக் சகாண்ைாட்ைத்தின் முக்கியக் கூைாகத் தமிழ்ப் 

பள்ளிகளும், ஆங்கி ப் பள்ளிகளின் தமிழ்ப் பகுதியும் இமைந்து ‘சிங்கப்பூர் 150 ஆண்டு 

விழா சிைப்பு ை ர்’ என்னும் ஆண்டு ை மர சவளியிட்ைது. கல்வி அமைச்சுத் தமிழ்ப் பிரிவின் 

சபாறுப்பு அதிகாரிகளும் தமிழ் ஆசிரியர்களும் இமைந்து சவளியிட்ை அம்ை ரில் சி  

ஆய்வுக் கட்டுமரகள் இைம்சபற்றுள்ைே. அவ்வாய்வுக் கட்டுமரகள் தமிழ்க் கற்ைல் 

கற்பித்தலுைன் னநரடியாகத் சதாைர்பு சகாண்டிருக்கவில்ம . அமவ தமிழ்க் கல்வியின் 

வர ாறு, அன்மைய தமிழின் நிம , தமிழ் கற்பிக்கப்படும் முமை னபான்ைவற்மைத் தாங்கி 

வந்தே.  

 

ைாைவர்கள் தமிழ்சைாழிமய எளிமையாகக் கற்க னவண்டும் என்னும் னநாக்கில் 

தமிழ் நாட்டு அரொங்கம் 1978ஆம் ஆண்டு, 13 எழுத்துகளின் வரிவடிவத்மத ைாற்றி 

அமைத்தது. அதமேத் சதாைர்ந்து 1984ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் அரொங்கமும் 

அம்ைாற்ைத்மத னைற்சகாண்ைது. ‘தமிழ்சைாழியில் வரிவடிவச் சீர்திருத்தம்’ என்ை ஆய்வு, 

அச்சீர்திருத்தம் தமிழ்சைாழிக்கு எந்த அைவிற்கு இன்றியமையாதது என்று விைக்கியபடி 
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ஆண்டு ை ரில் இைம்சபற்றிருந்தது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் கல்வியின் வர ாற்மை முதல் 

முமையாக நூல் வடிவத்தில் சகாண்டு வந்தது ‘தமிழ்க் கல்வி வர ாறு’ என்னும் ஆய்வு 

(இராமையா, 1990). ‘ஆங்கி ப் பள்ளிகளில் தமிழ்’ என்ை ஆய்வு, ஆங்கி ப் பள்ளிகளில் 

தமிழ் அறிமுகம் கண்ைது முதல் அமவ கண்டுள்ை வைர்ச்சிகமை விரிவாக விைக்கியது.  

 

சிங்கப்பூரின் 150 ஆண்டு விழாவிமேக் சகாண்ைாடும் வமகயில், ஆசிரியப் பயிற்சிக் 

கல்லூரி “சிங்கப்பூரில் 150 ஆண்டுக் கல்வி” (150 years of Education in Singapore) என்னும் 

தம ப்பில் ஆங்கி த்தில் ஒரு நூம  சவளியிட்ைது. இந்நூலில் இைம்சபற்றுள்ை 

கட்டுமரகளில் ஒன்று, தமிழ்க் கல்வி குறித்தும், தமிழ்க் கல்வியின் வர ாறு பற்றியும் மிக 

விரிவாக விைக்கியமைந்துள்ைது. 

 

1971ஆம் ஆண்டு, ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் ஆகஸ்டு 18-20 நமைசபற்ை 

ஆய்வரங்கம் சிங்கப்பூரில் இைம்சபற்ை முதல் கற்ைல் கற்பித்தல் சதாைர்பாே ஆய்வு எேக் 

கூை ாம். கல்வி அமைச்சின் தமிழ்ப் பகுதி, ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியின் தமிழ்த்துமை, 

தமிழாசிரியர் ெங்கம் ஆகிய மூன்று அமைப்புகளும் இமைந்து இவ்வாய்வரங்கத்திற்கு 

ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இதில் இைம்சபற்ை பத்து ஆய்வுக் கட்டுமரகளும் ைாைவர்கள் 

தமிழ்சைாழிக் கற்ைலில் எதிர்னநாக்கும் ெவால்கள் பற்றியும், கற்பித்தலில் சவற்றிப் சபற்ை 

சி  கற்பித்தல் முமைகள் குறித்தும் அமைந்தே. பாைநூல், பாைத்திட்ைம், கற்ைல் 

குறிக்னகாளும் அன்மைய நிம யும், சைாழிப் பயிற்சி, கட்டுமர, கருத்தறிதல் கற்பித்தல், 

மகசயழுத்து, சொல்வசதழுதுதல், வாசிப்பு, உமரயாைல், உச்ெரிப்பு, கமதயும் பாைலும் 

கற்பித்தல், செய்யுள், பழசைாழி ஆகியவற்மை ைேேம் செய்வதன் முக்கியத்துவம், துமைக் 

கருவிகள் தயாரித்தல், னதர்வு னநாக்கங்களும் முமைகளும் னபான்ைமவ ஆய்வில் 
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பமைக்கப்பட்ைே. இருப்பினும் அவ்வாய்வுகள் புத்தகம் வடிவில் சவளிவராைலும் ஆய்வரங்கம் 

குறித்து சதாைர் நைவடிக்மககள் எமவயும் இைம்சபைாைலும் னபாயிே. 

 

1972ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி, ைாைவர்களுக்கு இ க்கிய உைர்மவ 

ஏற்படுத்தும் னநாக்கில் ‘கம்பன் இ க்கியக் கம ’ என்னும் கருத்தரங்கத்மத நைத்தியது. 

அவ்வாய்வில் ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரியில் பயின்று சகாண்டிருந்த 

இரண்ைாம் ஆண்டு ைாைவர்களும் இமைந்து ஆய்வுக் கட்டுமரகள் பமைத்தேர். இது 

ைாைவர்களுக்கு விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்திோலும் இமவயும் நூல் வடிவம் சபைாைல் 

னபாகிே. 

 

னதசியப் பல்கம க் கழகத் தமிழ்ப் னபரமவ, ஈராண்டுக்கு ஒரு முமை என்னும் 

முமையில், 1977ஆம் ஆண்டு முதல் 1989ஆம் ஆண்டு வமர ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியும் 

இ க்கியமும்’ என்னும் கருப்சபாருளில் ப  ஆய்வுக் கட்டுமரகமைக் சகாண்ை நூல் 

சதாகுப்புகமை சவளியிட்ைது. அவற்றுள் சி  கட்டுமரகள் சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழிக் 

கற்ைல் கற்பித்தல் சதாைர்பாக னைற்சகாள்ைப்பட்ை நைவடிக்மககமையும் 

பரிந்துமரகமையும் முன்மவத்தே. அக்கட்டுமரகள் நூல் வடிவங்கமையும் சபற்ைே. அத்தகு 

நூல்களுள் குறிப்பிைத்தக்க ஒன்ைாே, ‘சிங்கப்பூரில் தமிழும் தமிழ் இ க்கியமும்’ என்னும் 

நூல் (திண்ைப்பன், 1993) சவளிவந்தது. இந்நூலில் 3 கட்டுமரகள் இைம்சபற்றுள்ைே. 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியும் – இ க்கியமும் 1965முதல் 1990வமர ஓர் அகன்ை பார்மவ, 

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் - சி  கூறுகள், சிங்கப்பூரில் தமிழாசிரியர் பயிற்சி ஆகியே அம்மூன்று 

கட்டுமரகைாகும். இக்கட்டுமரகள், சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தல் குறித்து ஓர் 

அகன்ை பார்மவமயயும் ஆழைாே சி  கருத்துகமையும் தன்னுள் சகாண்டுள்ைே.  
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1988ல், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் ெங்கம், ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியும் அதன் 

வைர்ச்சியும்’ என்னும் கருப்சபாருளில் ஓர் ஆய்வரங்கத்மத நைத்தியது. அதில் தமிழ் கற்ைல் 

கற்பித்தல் குறித்து ஆய்வுக் கட்டுமரகள் பமைக்கப்பட்ைே. அனத ஆண்டு, தமிழர் னபரமவ, 

இந்திய ைாைவரின் கல்வி நிம  குறித்தும், தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாகக் கற்பிக்கும் 

நிம  குறித்தும் ஓர் ஆய்வரங்மக நைத்தியது. எனினும், இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் பமைத்த 

கட்டுமரகள் ஆய்வாைர் அறிந்த வமர நூல் வடிவம் சபைாைல் னபாயிே. 

  

1988ல், சிங்கப்பூர்த் தமிழ் இமையர் ைன்ைம் நைத்திய தைது முதல் ைாநாட்டில் 

தமிழ்சைாழிமயயும் ெமூகத்தில் அதன் புழக்கத்மதயும் குறித்துப் ப  ஆய்வுக் கட்டுமரகள் 

பமைக்கப்பட்ைே. அவற்றுள் சி  நூலில் அச்சிைப்பட்ைே.  ைன்ைம், 1989ல் ‘கைந்த 25 

ஆண்டுகள்’ என்னும் கருப்சபாருளில் தேது இரண்ைாம் ைாநாட்மை நைத்தியது. அதன் 

சகாண்ைாட்ைைாக அதில் பமைக்கப்பட்ை கட்டுமரகள் சதாகுக்கப்பட்டு, 25 நூல்கைாக 

சவளியிைப்பட்ைே (Ramiah, 1990).  

 

தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தல் சதாைர்பாே புதிய முயற்சிகமையும் முமேப்புகமையும் 

கட்டுமர வடிவிலும் நூல் வடிவிலும் பதிவமதத் னதசியக் கல்விக்கழகம் சதாைர்ந்து செய்து 

வந்துள்ைது. அவ்வமகயில், கல்வியாைர் இராமையாவின் சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்ைல் 

கற்பித்தல் சதாைர்பாே ஆய்வுகள் என்ை தம ப்பி மைந்த நான்கு சதாகுதிகள் 

ஆசிரியவியல் குறித்த குறிப்பிைத்தக்க பதிவுகைாகும். அமவ, கல்விக்கழகத் தமிழ்ப்பகுதி 

சதாைங்கி நைத்திய கல்வியியல் உயர்ொன்றிதழ் எேப்சபயரிய 600 ைணி னநரப் பயிற்சி 

வகுப்பில்  தமிழாசிரியர்கள் பங்னகற்று, அதன் ஒரு பகுதியாே கற்பித்தல் நமைமுமை 

குறித்த பள்ளி ொர்ந்த ஆய்வுகள் குறித்துச் ெைர்ப்பித்த கட்டுமரகளின் சுருக்கங்கமைக் 

சகாண்ை சதாகுதிகைாகும். அத்சதாகுதிகளில், 51 தமிழாசிரியர்கள் பத்து வாரங்களுக்குப் 
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பள்ளி ஒன்றில் கற்ைல் கற்பித்தல் ொர்ந்த பள்ளி ொர்ந்த ஆய்வுகள் குறித்த கட்டுமரகளின் 

சுருக்கங்கள் இைம் சபற்றுள்ைே. இமவ, ைாைவர்கள் கற்ைலில் எதிர்னநாக்கும் 

ெவால்கமைக் கண்ைறிந்து ஏற்ை கற்பித்தல் முமைமயப் பின்பற்றி னைற்சகாண்ை ஆய்வு 

பற்றி விைக்குவதால் தமிழ் வகுப்பமைகளில் இைம்சபறும் ப  நிகழ்வுகமை ஆய்வு னநாக்கில் 

அறிய வழி வகுக்கின்ைே. பிமழ ஆய்வு, சொல்வது எழுதுதல், உச்ெரிப்புத்திைமே 

னைம்படுத்துதல், கருத்தறிதல் பகுதியின் வாசிப்புநிம  ொர்ந்த ஏற்புமைமை, வல்ச ாற்றுப் 

பிமழகமை நீக்குதல் உட்பைப் ப  தம ப்புகளில் இைம்சபற்ை புதிய கற்பித்தல் முமைகள் 

பற்றி அமைந்த 51 கட்டுமரகள் குறிப்பிைத்தக்கமவ.     

 

பத்து ஆரம்பத் சதாைக்கநிம  வகுப்புகளில் னைற்சகாள்ைப்பட்ை ஆய்வில், தமிழ் 

வகுப்பில் பயன்பாட்டுக் கூறுகமை ஆசிரியர்கள் அதிகைாகப் பயன்படுத்தியமை, வகுப்பில் 

நீடித்த ஈடுபாட்மை சவளிப்படுத்தக்கூடிய வமகயில் ஆசிரியர் - ைாைவர் 

இமைவிமேயாைல் இருந்தமை, தகவல் சதாழில்நுட்பம் அதிகைாக இைம் சபைாமை, 

வகுப்பமையில் ஆசிரியர் னபச்சில் அதிகம் இைம்சபறும் னபச்சுவமக; தரைாே னபச்சுத்தமிழ், 

இன்ேசதன்று பிரிக்க இய ாத தமிழ், எழுத்துத்தமிழ், ஆங்கி ம் ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டு 

அைவு ைற்றும் ைாைவர்களின் னபச்சில் அதிகம் இைம்சபறும் எழுத்துத்தமிழ், தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ், இன்ேசதன்று பிரிக்க இய ாத தமிழ், ஆங்கி ம், வகுப்பமையில் தமிழில் 

னபசுதல் அதிகைாக இருந்தமை ஆகிய செய்திகள் (சீதா  ட்சுமி, 2006) கூைப்பட்ைே.  

 

இருபத்சதாரு சதாைக்கநிம  ஐந்து ைற்றும் உயர்நிம  இரண்டு வகுப்புகளில் 

நைத்தப்பட்ை வகுப்பமை ஆய்வில் வகுப்பமைகளில் சதாழில்நுட்பத்மதப் பயன்படுத்துதல், 

ஆசிரியவியலில் கூடுதல் புத்தாக்கம் னதமவ, தமிழின் ெமூகப் சபாருைாதார ைதிப்மபக் 

கூட்டுதல், தமிழின் திேெரிப் புழக்கத்மத அதிகரித்தல், தமிமழத் திேெரி வாழ்வுக்குப் 
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பயன்படுத்துவதில் குைப்னபாக்கு ைாற்ைங்கமைக் சகாண்டுவரல் குறித்த 

ஆய்வுக்கருத்துகமைச் சித்ரா னெகர், ரிட்சுவான் (Shegar & Ridzuan, 2006) சவளியிட்ைமை 

வகுப்பமையில் தரைாே னபச்சுத்தமிழின் பயன்பாட்டுத் னதமவயும் குறித்த செய்திகள்  (சீதா 

 ட்சுமி, 2006) ஆகியமவ பரிந்துமரக்கப்பட்ைே. பரிந்துமரத்த ஆய்வுத்திட்ைங்களில் 

ஒன்றில் வகுப்பமைப் பாைப்பதிவுகள் சதாைக்கப்பள்ளிகளிலும் உயர்நிம ப்பள்ளிகளிலும் 

இைம்சபற்ை தமிழ்ப்பாைங்கமைப் பற்றி ஆராய்ந்துள்ைது என்பதும் ஈண்டுக் 

குறிப்பிைத்தக்கது. அமவ குறித்தும் தரைாே னபச்சுத்தமிழ் குறித்த ஆங்கி ப் புத்தகத்தில் 

பகுப்பாய்வுகள் இைம்சபற்றுள்ைே. சித்ரா னெகர், ரிட்சுவான் (Shegar & Ridzuan, 2006) 

இருவரும் னைற்சகாண்ை தமிழ்சைாழிப் பாைங்கள் குறித்த ஆரம்பநிம ப் பகுப்பாய்வு 

குறித்த ஆய்வுத்திட்ைத்தில் குறிப்பிட்ை எண்ணிக்மகயி ாே உயர்நிம ப்பள்ளித் தமிழ் 

வகுப்புகளில் இைம்சபற்ை பாைங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ைே. அதுவும் ஆய்வுத்திட்ை 

அறிக்மகயாக சவளியிைப்பட்டுள்ைது. அவற்றில் இ க்கைப்பாைம் குறித்த பாைத்திமேப் 

பற்றிய ஆய்வு இவ்விருவரால் சதாகுக்கப்பட்ை நூலில் இைம்சபற்றுள்ைது. 

 

ஸ்ரீபதி (Sripathy, 1984) னைற்சகாண்ை ‘தமிழாசிரியர்கள், பயிற்சி ஆசிரியர்கள், 

தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாகப் பயிலும் ைாைவர்கள் ஆகினயாரின் ைேப்னபாக்கு’ என்ை 

ஆய்வு தமிழிலும் பிை பாைங்களிலும் சிைப்பாகச் செய்த ைாைவர்களுக்குத் தமிழ்சைாழி மீது 

ைனோவியல் பற்று இல்ம  என்றும் உயர் பணிகளில் அைர்ந்திருக்கும் சபற்னைார்கமைக் 

சகாண்ை ைாைவர்களும் தமிழ்சைாழி மீது பற்றுக் சகாள்ைவில்ம  என்றும் கண்ைறிந்தது. 

தமிழ்சைாழியில் ைட்டும் சிைந்து விைங்கும் ைாைவர்களும் அல் து தமிழ்சைாழியிலும் ைற்ை 

சைாழிகளிலும் சுைாராகச் செய்யும் ைாைவர்களும் நடுத்தரக் குடும்பங்கமைச் னெர்ந்த 

சபற்னைார்களும் தமிழ் மீது மிகுந்த பற்றுக் சகாண்டுள்ைமத ஆய்வு காண்பித்தது (Sripathy, 

1984). தமிழர்களின் ெமூகப் சபாருைாதாரத்மதப் சபாறுத்து அவர்கள் தமிழ் அல் து 
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ஆங்கி ம் னபசுவது அமைந்து இருந்தது (Vanithamani, 1994). உயர் ஊதியம் சபற்ை 

குடும்பங்கள் தமிழில் சபரும்பாலும் னபசுவதில்ம  (Tay, 1983). குமைவாே ெமூகப் 

சபாருைாதார நிம யில் உள்ைவர்கள் சபரும்பாலும் தமிழில் னபசிேர் (Sobrielo, 1985). 

தமிழ் னபசும் வீட்டுச் சூழல் அல் து சுற்றுச்சூழல் தமிழில் னபெ ஊக்குவிக்கிைது (Premalatha 

& Yuanshan, 2000). சிங்கப்பூரில் தமிழ் முதன்முதலில் கற்பிக்கப்படுவதற்குக் காரைைாக 

அமைந்த சூழ்நிம , சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் இரண்ைாம் சைாழியாகத் தமிழ் கற்பித்தலின் 

அன்மைய நிம , அதன் சதாைர்புமைய பிரச்சிமேகள், ைாைவர்களின் சைாழியறிவுத் 

தரத்மத ஆராய்தல் ஆகியே பற்றிப் னபசிய கருத்தரங்கில் ஆங்கி ம் அதிகம் னபெப்படும் 

குடும்பங்களிலிருந்து ைாைவர்கள் வருவதாகக் கூைப்படுகிைது (முத்மதயா, 1988). 

அம்ைாைவர்களுக்கு ஏற்பப் பாைத்திட்ைம் கருத்துப் பரிைாற்ை சைாழி கற்பித்தல் முமைக்கு 

வழிவிடும் வமகயில் திருத்தியமைக்கப்பைனவண்டும் என்றும் பாைநூல்கமைத் 

திருத்தியமைக்கும்படியும் கருத்துப் பரிைாற்ை சைாழிக் கற்பித்தல் முமைமய அதிகம் 

பின்பற்றும்படியும் பரிந்துமரக்கப்பட்ைது.  ‘உயர்நிம  நான்கு ைாைவர்கள் தங்கள் 

கட்டுமரயில் எதிர்னநாக்கும் சைாழியியல் சிக்கல்கள்’ (Ramiah, 1991) என்னும் 

தம ப்பி ாே ஆய்வு உயர்நிம  நான்கு ைாைவர்கள் கட்டுமர எழுதுவதில் னைற்சகாள்ளும் 

சவவ்னவறு சிக்கல்கமைக் கண்ைறிந்தது. தமிழ்சைாழியில் ைாைவர்கள் எதிர்சகாள்ளும் 

சிக்கல்கனை அவர்கள் அதிகைாே பிமழகள் செய்வதற்குக் காரைம் என்றும் ைற்ை 

சைாழியின் குறுக்கீடு காரைம் இல்ம  என்றும் அறியப்பட்ைே. ‘சிங்கப்பூர்த் 

சதாைக்கப்பள்ளித் தமிழ் ைாைவர்களுக்கு ைத்தியில் தமிழ்சைாழிப் பயன்பாடு’ என்னும் 

வகுப்பமைத் சதாைர்பாே ஆய்வில் (Ramiah, 1989) சதாைக்கப்பள்ளியில் பயன்படுத்தப்படும் 

கற்ைல் முமைகள் அமையாைம் காைப்பட்ைே. சதாைக்கப்பள்ளியில் கற்பித்தல் முமைகள் 

னைலும் ஆர்வம் ஊட்டுவேவாக அமையனவண்டும் என்பமத அவ்வாய்வு பு ப்படுத்தியது. 

இராமையா னைற்சகாண்ை ஆய்வு (Ramiah, 1991), பள்ளிகளில் தமிழ் கட்ைாயப் பாைம் 
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என்பதாலும் உயர்கல்விக்குச் செல் த் தாய்சைாழி கட்ைாயத் னதமவ என்பதாலும் 

படிக்கப்படுகின்ைது. ைாைவர்களின் ைேப்னபாக்கும் ஊக்குவிப்பும் ஒரு சுழற்சி என்பதால் 

சைாழிமயப் பயில்வதற்காே ைேப்னபாக்கிலும் ெமுதாயத்தில் அம்சைாழிமயப் னபசுனவார் மீது 

நாம் சகாண்டிருக்கும் ைேப்னபாக்கிலும் ைாற்ைம் நிகழனவண்டும் என்பமத ஆய்வு 

வலியுறுத்துகிைது. இராமையாவின் (Ramiah, 1996) ‘சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் 

வகுப்புகளில் இமைவிமேயாைலின்னபாது இைம்சபறும் ஆசிரியர்கள் விோக்களும் 

ைாைவர்கள் விமைகளும் ஓர் ஆய்வு’ என்னும் ஆய்வில் ைாைவர்களிைமிருந்து விமைகமைப் 

சபறுவதற்கு ஆசிரியர்கள் என்ே உத்திகமைப் பயன்படுத்திக் னகள்விகள் னகட்கிைார்கள் 

என்பது அறியப்பட்ைது. அதில் 69% ஆசிரியர்கள் ெராெரிக்குக் கீழ் நிம யி ாே விோ 

வமககமையும், 24% நடுத்தர நிம யி ாே விோ வமககமையும், 7% உயர்வமகயாே விோ 

வமககமையும் னகட்டு ைாைவர்களின் சிந்தமேத் திைன்கமை னைம்படுத்துகின்ைேர் எேத் 

சதரிய வந்தது. தமிழில் னபசுவதில் உயர்நிம  ைாைவர்கள் எதிர்னநாக்கும் சைாழியியல் 

சிரைங்கள் என்னும் தம ப்பில் னைற்சகாள்ைப்பட்ை ஆய்வில் (Kalaimani, 1997) 

சபாதுகல்விச் ொதாரை நிம த் னதர்வில் சிைப்புத் னதர்ச்சி சபற்றுத் தமிழில் நன்ைாக 

படிக்கவும் எழுதவும்கூடிய ைாைவர்களும் தமிழில் னபெச் சிரைப்படுகிைார்கள் என்று 

அறியப்பட்ைது. னபாதுைாே சொல் வைமின்மை னபச்சுத்தமைக்கு முக்கியக் காரைைாக 

அமைந்தது (Kalaimani, 1997). தரைாே னபச்சுத் தமிமழ வகுப்பமைக்கு அறிமுகப்படுத்திோல் 

ஆங்கி த்திற்கு சைாழி ைாறும் (Code Switch) தன்மைமயக் குமைக்க ாம் என்று 

சீதா ட்சுமி பரிந்துமரத்தார் (SingTeach, 2009). சிங்கப்பூர் ைாைவர்களுக்குப் பரிட்ெயைாே 

பாைப்பகுதிகமைப் பயன்படுத்துதல், திேெரி வாழ்க்மகயில் ைாைவர்கள் பயன்படுத்தும் 

வழக்குச் சொற்கமைக் சகாண்ை பகுதிகள், ைாைவர்களின் வயதிற்கும் அனுபவதிற்கும் 

உட்பட்ை கருப்சபாருட்கமைக் சகாண்டு தமிமழக் கற்பிப்பது ைாைவர்கள் வகுப்பில் தமிழ் 

னபெ ஊக்குவிக்கும் (SingTeach, 2009). 
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கணினிவழித் தமிழ்சைாழிக் கற்பித்தல் பற்றிச் சிங்கப்பூரில் முதல் தமிழ்ப் புத்தகம் 

சவளியிைப்பட்ைது (ைகானதவி, 2000). சிங்கப்பூரில் னதசியக் கல்விக்கழக முன்ோள் 

விரிவுமரயாைர் நா னகாவிந்தொமியின் கா ம் முதல் கணினிவழித் தமிழ்சைாழி கற்பித்தல் 

பிரப ைாக இருந்தாலும் ஆங்கி , தமிழ் சைன்சபாருள்கமை இயக்குவது பற்றித் தமிழில் 

சவளிவந்த இந்நூல் ஆரம்பகா த்தில் இைம்சபற்ை நல்  முயற்சியாகும். ஆர்வமூட்டும் 

வமகயில் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தல் (Ramiah & Seetha Lakshmi, 2001) என்னும் ஆய்வு 

கற்ைல் அமைவுகமை அமையும் பயனுள்ை கற்ைல் முமைகமைக் கண்ைறிந்தது. 

நமைமுமைக்கு ஏற்ை சூழல்கள், பாகனைற்று நடித்தல், தமிழ்ப் பாைல்கள், கமதகளிலிருந்து 

னைற்னகாள் காட்டுதல், விோடி விோக்கள், பரிசுகள் னபான்ைமவ ைாைவர்களின் ஆர்வத்மத 

னைம்படுத்தியதாகத் சதரிவித்தே. கற்பித்தல் முமைகள் எளிமையாகவும் ைாைவர்களுக்குப் 

புரியும்படியாகவும் இருப்பமத ஆய்வாைர்கள் வலியுறுத்திேர். தமிழாசிரியர்களுக்காக 

நைத்தப்பட்ை கருத்தரங்கத்தில் கற்பித்தல் முமைகள் பற்றிப் ப  கட்டுமரகள் 

பமைக்கப்பட்ைே (கல்வி அமைச்சு, 2007). அதில் னபச்சுத் திைமே னைம்படுத்துவதற்குச் 

சித்திரப்பைம், விைம்பரம், விமையாட்டு, நாைகம் னபான்ை உத்திகமைப் பயன்படுத்திக் 

கற்பிக்க ாம் என்று ஆஷிகா (கல்வி அமைச்சு, 2007) சி  பரிந்துமரகள் கூறியுள்ைார்.  

 

சிங்கப்பூரில் வீட்டில் தமிழ் னபசுனவாரின் தமிழ்சைாழி நிம மயப் பற்றிக் கைகரா, 

தம்முமைய ஆய்வில் கண்ைறிந்தார் (Kadakara, 2015). இந்த ஆய்வு, சிங்கப்பூரின  பிைந்து, 

வைர்ந்து, ஆங்கி த்மதத் தம் முதல் சைாழியாகப் பயன்று வந்த, 30 தந்மதயர் 30 

தாயார்களிைம் னநர்முகக் க ந்துமரயாைல்வழினய நைத்தப்பட்ைது. குடும்பத்தில் 

சபற்னைார்கள் ஆங்கி ம், தமிழ் என்று தனித்தனியாகப் னபொைல், இரண்மையும் 

சபரும்பாலும் க ந்துதான் னபசிேர். 16% குடும்பங்கள் ைட்டுனை, வீட்டில் சபரும்பாலும் 

தமிழில் னபசிேர். ைற்ைக் குடும்பங்களில், வீடுகளில் ஆங்கி ம் அல் து ஆங்கி ம் அதிகம் 
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சகாண்ை தமிழ்சைாழி னபெப்பட்ைது. கைவன் - ைமேவிக்குள் இரகசியம் னபெனவண்டும் 

என்ைால் ை ாய் சைாழிமயப் பயன்படுத்திேர். இது னபசுபவர், தாங்கள் எந்த சைாழியில் 

எப்னபாது னபெனவண்டும் என்பமத முடிவு செய்கின்ைேர் என்பமத சவளிப்படுத்துகிைது. 

வீட்டில் தமிழ் னபசுவதற்காே சி  காரைங்கள் 1. தாத்தா-பாட்டிக்குத் தமிழ் ைட்டும்தான் 

னபெ முடிந்தது, 2. தமிழ் னபசும் பணிப்சபண் இருந்தது, 3. தமிழ் படிப்பதற்கு வீட்டில் தமிழ் 

னபசுவது உதவியாக இருந்தது, 4. சைாழி னபசுபவர்களுக்கு சைாழி உைர்வும் 

சைாழிப்பற்றும் இருந்தது, 5. தமிழர் என்ை அமையாைத்மதக் கட்டிக்காக்க விரும்பியது 

என்பமவ ஆகும்.  

 

க ப்புத் திருைைக் குடும்பங்களில், ஆங்கி ம் னபசிய தமிழ்க் குடும்ப உறுப்பிேர்கள், 

ை ாய் அல் து சீே சைாழிமயத் தாய்சைாழியாகக் சகாண்டிருந்தேர். பிள்மைகள் 

ஆங்கி த்திலும் தமிழிலும் நன்கு செயல்படுவதற்கும், பிள்மைகள் தமிழில் னபசும் சிரைத்மதக் 

குமைப்பதற்கும், சபற்னைார்கள் வீட்டில் ஆங்கி த்தில் தமிமழயும் க ந்து னபசுகிைார்கள் 

என்று ஆய்வில் சதரிய வந்தது.  தமிழ்சைாழியின் முக்கியத்துவத்மதப் சபற்னைார்கள் நன்கு 

அறிந்திருந்தாலும், தம் பிள்மைகள்  தமிழில் னபெனவண்டும் என்பமதவிைத் தம் பிள்மைகள் 

தமிழ்சைாழியில் நல்  னதர்ச்சி சபைனவண்டும் என்பனத அவர்களுக்கு முக்கியைாகத் 

னதான்றியது. 

 

தமிழ் ஆசிரியர்களுக்காகச் சுைார் ஓராண்டிற்குக் குழு நிம யில் நைத்தப்பட்ை 

பணினைம்பாட்டிற்காே பயி ரங்கில் அகன்ை வாசிப்பிமே ஊக்குவிக்கும் வமகயில் 

சிங்கப்பூர்ச் சூழலுக்கு ஏற்பப் பன்னிரண்டு படிநிம கமை உள்ைைக்கிய பணிச்ெட்ைம் ஒன்று 

உருவாக்கப்பட்ைது. அப்பயி ரங்கில் கற்றுக்சகாண்ைவற்மை வகுப்பமையில் 

சவற்றிகரைாகச் செயற்படுத்தித் சதாகுக்கப்பட்ை புத்தகம் (கல்வி அமைச்சு, 2013) 
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ைாைவர்களுக்குத் சதாைர்ந்து வாசிக்கும் பழக்கத்மத ஏற்படுத்துவது குறித்து விவரிக்கிைது. 

பன்சைாழிச் சூழலில் தமிழ்சைாழி கற்ைல், கற்பித்தல் என்னும் கருப்சபாருளில் நைத்தப்பட்ை 

ஆம் உ கத் தமிழாசிரியர் ைாநாட்டு ஆய்வைங்கலில் புதிய ஊைகங்களின் வரவால் புதிய12 

சொற்களின் உருவாக்கம் கருத்தாைலில் இைம்சபறுகிைது என்ை கருத்து விவரிக்கப்பட்ைது 

(ஃபிரான்சிஸ்கா, 2018). இதோல் பு ேம் (Whatsapp), வம சயாளி (YouTube), அருகம  

(WiFi), னபான்மி (Meme), ைமைகாணி (CCTV) னபான்ை சொற்களின் பிைப்பால் 

சொல் கராதிகளில் சபரும் ைாற்ைம் னதமவப்படுகிைது. இவற்ைால் அன்ைாை வாழ்வில் 

எதார்த்தைாகப் பயன்படுத்தப்படும் கருத்தாைலில் அதிகத் தாக்கம் உண்டு. எடுத்துக்காட்டுக்கு,  

ச்னெட் (Chat) பண்ணுனவாம், வாட்ஸ்ஏப் (Whatsapp) பண்ணுனவாம். இத்தமகய புதுப்புதுச் 

சொற்கள் இயல்பாகத் தமிழ்சைாழிப் பயன்பாட்டில் உருவாகாததால் அல் து 

இைம்சபைாததால் இமவ சவவ்னவறு நாடுகளில் சவவ்னவறு விதைாக வடிவம் சபறுகின்ைே 

என்ை கருத்மதயும் ஆய்வாைர் முன்மவக்கிைார். ‘எடுத்துக்காட்ைாக, Digital என்னும் சொல் 

‘எண்மின்’ என்று சி  நாடுகளிலும் ‘மின்ேம ’ என்று னவறு சி  நாடுகளிலும் ‘மின்னி க்கம்’ 

என்றும்கூை அமழக்கப்படுகின்ைது.’ (ஃபிரான்சிஸ்கா, 2018). ைாைவர்கள் ஆங்கி ம் னபசும் 

பின்ேணியிலிருந்து வருவது இன்று னநற்றுத் சதாைங்கிய பிரச்சிமேயாகத் சதரியவில்ம . 

சுைார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்ேரும் இந்தச் சூழல் நி வியமதக் காை ாம் 

(முத்மதயா, 1988).  

 

கவியரெர் கண்ைதாெனின் திமர இமெப் பாைல்களில் காைப்படும் 

சைாழியமைப்மபயும் சைாழிப்பயன்பாட்மையும் பயன்படுத்தி உயர்தமிழ் ைாைவர்களின் 

கற்ைம யும் அப்பாைத்மதப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்களின் கற்பித்தம யும் னைம்படுத்தும் 

னநாக்கில் சஜயராஜதாஸ் (சஜயராஜதாஸ் பாண்டியன், 2018) அண்மையில் ஆய்வு 

னைற்சகாண்ைார். கண்ைதாெனின் திமர இமெப் பாைல்களில் இைம்சபற்றுள்ை 
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ஒலிக்கட்ைமைப்பு, சொற்கட்ைமைப்பு, சதாைர்க்கட்ைமைப்பு, சபாருண்மைக் கூறுகள் 

ைற்றும் இ க்கிய உத்திகள் ஆகியமவ அமையாைம் காைப்பட்டு, அவற்மை வமகப்படுத்தி, 

கற்ைல் கற்பித்தலுக்குரிய பயிற்றுவைத்மத உருவாக்கி ைாைவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட்ைே. 

கண்ைதாெனின் திமரயிமெப் பாைல்கமைப் பயன்படுத்திக் கருத்துகமைத் தமிழில் 

பரிைாறிக்சகாள்ளும்னபாது ைாைவர்கைது தமிழ்சைாழி நமை, சைாழிப்பயன்பாடு 

ஆகியவற்றின் திைன்கள் னைம்பட்ைே என்பமத ஆய்வு முடிவுகள் கண்ைறிந்தே.  

 

சிங்கப்பூர்த் தமிழும் தமிழர்களும் என்னும் னநாக்கில், சிங்கப்பூர்த் தமிழ்ச் 

ெமுதாயத்தின் சைாழி ைற்றும் அமையாைத்மதப் பற்றிய ஆய்வு (Rajan, 2018)  அண்மையில் 

சவளி வந்தது. சிங்கப்பூர் உயர்நிம , சதாைக்கக் கல்லூரி ைற்றும் ப துமைக் 

கல்லூரிகளில் பயிலும் 319 ைாைவர்களிைம் ஆய்வுக்கருவி வழங்கித் தரவுகள் 

னெகரிக்கப்பட்ைே. அதமேத் சதாைர்ந்து னநர்காைல் பதிவுகளும் எடுக்கப்பட்ைே. 

தமிழ்சைாழியின் புழக்கம் குமைந்தமைக்கு சைாழி வைம் இல் ாமைனய காரைம் என்பமத 

ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியது. முந்மதய ஆய்வுகளுக்கு முரைாகத் தமிழ்சைாழி ைதிப்புக் 

குமைந்த சைாழியாகனவா, ‘கூலி’ (Coolie) சைாழியாகனவா தாம் கருதவில்ம  என்று 

ஆய்வாைர் கூறியதும் இங்குக் கண்ைறியப்பட்ைே. வீட்டில், பள்ளியில் ைற்றும் 

நண்பர்களுைன் ஆங்கி த்மதயும் தமிமழயும் க ந்து னபசுவது பரவ ாக உள்ைது என்றும், 

இமைய தம முமையிேர் தமிழ்சைாழி குறித்தும் தமிழ்சைாழியின் அமையாைம் குறித்தும் 

னநர்நிம யாே னபாக்மகக் (Positive Attitude) சகாண்டிருந்தமதயும் ஆய்வு முடிவுகள் 

காட்டிே.  

 

ஆக அண்மையில் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்சைாழிக் கல்வி எதிர்னநாக்கும் புதிய ெவால்களும் 

அதற்காே பரிந்துமரகளும் என்று ஓர் ஆய்வுக் கட்டுமர (Gopinathan et al, 2019) சவளி 
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வந்தது. தமிழகத்தில் இருந்து வரவமழக்கப்படும் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்குக் கூடுதல் பயிற்சி 

அளித்தால் அவர்கள் சிங்கப்பூர் ைாைவர்கமை னைலும் புரிந்துசகாள்ை வெதியாக இருக்கும், 

அனத னநரத்தில், சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழகத்தின் சைாழிப் 

பின்ேணி, இ க்கியம், ஆசிரியவியல் ஆகியவற்மைப் பற்றி அறிந்துசகாள்ைனவண்டும், 

ொன்றுகளுைன் வலுவாகக் கூறுவதற்குத் தமிழில் வகுப்பமைத் சதாைர்பாே ஆய்வுகமை 

அதிகரிக்கனவண்டும் னபான்ைமவ ஆய்வில் கூைப்பட்ைே. அவற்னைாடு, உைறுப்பு வர் 

தமிழ்சைாழி நிம யம் னதசியக் கல்விக்கழகத்துைன் இமைந்து ஆய்வுகமை 

னைற்சகாள்ைனவண்டும், சிைந்த தமிழாசிரியர்கள் சி மரத் சதரிவு செய்து அவர்களின் 

கற்பித்தல் முமைகமைப் பதிவு செய்து அவற்மைப் பதினவற்ைம் செய்ய முயலுைாோல் 

சவளிநாட்டிலிருந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள் வரவமழப்பமதக் குமைக்க முடியும், 

சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களுக்கு ஏற்புமைய சதாம க்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் உள்ளூரில் 

தயாரிக்கப்பைனவண்டும், பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்படும் கம ச்சொற்கள், பள்ளிகளுக்கு 

அப்பாற்பட்டு ஊைகம், அரொங்கம், பண்பாட்டு ரீதியாகவும் பயன்படுத்தப்பைனவண்டும் 

னபான்ைமவ பரிந்துமரக்கப்பட்ைே. புதிய ஊைகங்களுக்கும், கற்ைல் கற்பித்தல் முமைகளில் 

சதாைர்ந்து ைாற்ைங்களும் நிகழ்வதன்வழிப் புதிய ெவால்கமைத் தமிழ்சைாழி ெைாளிக்க 

முடியும் என்று அந்த ஆய்வு விைக்கியது. இதுனவ ஆய்வாைர் அறிந்து இறுதியாக சவளிவந்த 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழி குறித்த ஆய்வு எே ாம். 

 

தமிழ்சைாழி பற்றி வீட்டில் எவ்வாறு அதன் பயன்பாடு இருக்கிைது என்றும், 

வகுப்பமையில் தமிழ்சைாழிக் கற்ைல் கற்பித்தல் எவ்வாறு அமைந்துள்ைது என்றும் ப  

ஆய்வுகள் நைத்தப்பட்டிருந்தாலும் வகுப்பமையில் என்ே நமைசபறுகிைது என்பது குறித்து 

சவகு சி  ஆய்வுகனை உள்ைே. உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் குறிப்பாக ஆசிரியர்- 

ைாைவர்க்கிமைனய ஏற்படும் உமரயாைல்கள் எவ்வாறு உள்ைே, அமவ ஆசிரியர் - ைாைவர் 
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உைமவ எப்படி வலுப்படுத்துகின்ைே னபான்ைவற்மைப் பற்றிய ஆய்வுகள் அதிகைாக 

நிதியுதவியுைன் கூடிய ஆய்வுத்திட்ைங்களில் இைம்சபற்ைாலும், ஆய்வாைருக்கு அமவ 

குறித்த பமைப்புகள் எளிதில் கிமைக்க இய ாைல் உள்ைே. சபரும்பாலும் அத்தகு 

ஆய்வுகள் நூ கத்தில் ஆய்வுத்திட்ை அறிக்மக என்ை நிம யில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ை 

னைற்னகாள் பமைப்புகைாக இருப்பதால் ஆய்வாைரால் அவற்மைப் பார்க்க இய வில்ம . 

ஆோல் அமவ இைம்சபற்ை கட்டுமரகமை ஆய்வாைர் பார்த்து அறிய முடிந்தது. அமவ 

குறித்த செய்திகள் இங்கு இைம்சபற்றுள்ைே. 

 

52.  அலடயாளம் 

 அமையாைம் என்பது ஒரு ைனிதரின் னவர் என்பதுைன் அவரின் பண்பாட்டுப் 

பிரிமவயும் (Communal Culture) பிரதிநிதிக்கும் னவராகவும் திகழ்கிைது என்கிைார் ைார்ஷல் 

(Marshall, 1994). எேனவ, தனி ைனிதருக்கும் அவரின் பண்பாட்டிற்கும் இமைனய அது ஒரு 

சதாைர்மப ஏற்படுத்துவதாக அவர் விைக்குகிைார். நவீே உ க னைம்பாடு, ைனிதர்களின் 

தனித்துவத்மத அதிகரித்துள்ைது. இதன் விமைவாக ஒரு பிரிவிேர் பண்பாட்டுைன் தம்மைத் 

சதாைர்புபடுத்திக்சகாள்ைாைல் தனித்துவத்மத வைர்த்துக்சகாள்ை விமழவர். அவர்கள் பிை 

அமையாைத்மதயும் ஏற்றுக்சகாண்டு தம் அமையாைத்மத ைாற்றிக்சகாள்ை முமேவர். 

ைற்சைாரு பிரிவிேர், தைக்கும் தம் பண்பாட்டிற்கும் இமைனய சதாைர்மப ஏற்படுத்திக் 

சகாள்ை முடியாைல் அதனிைமிருந்து வி கி இருப்பதால் பண்பாட்மை இழந்துவிட்டு தவிப்பர். 

அமையாைம் என்பது ைனிதர்கமைப் பற்றிய கமதகள் என்று புருொக் ைற்றும் ஸ்வார் தைது 

ஆய்வில் வமரயறுக்கின்ைேர் (Prusak & Sfard, 2005). அமையாைம் என்பமத அவர்கள் 

இருவமகப் படுத்துகின்ைேர். ஒன்று, தம்மைப் பற்றிய கமதகள். எடுத்துக்காட்டுக்கு, ‘நான் 

ஒரு ைாைவன்’ அல் து ‘நான் நன்ைாகப் பயில்னவன்’. ைற்சைான்று பிைர் தம்மைப் பற்றிக் 

கூறிய கமதகள். எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘நான் வகுப்பில் சிைந்த ைாைவோக வருனவன்’ 
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அல் து ‘நான் வகுப்பில் சிைந்த ைாைவோகப் பயில்னவன்’ என்று கருதுவது, இரண்ைாவது 

வமகயில், பிைர் தம்மைப் பற்றிக் கூறிய கமதகமைப் பின்பற்றி வரும்னபாது, தங்கமைப் 

பற்றிய அமையாைம் பிைரால் உருவாக்கப்படுகிைது (Prusak & Sfard, 2005). இத்தமகய 

நிம யில் ‘சைாழி ைாற்ை’ நைத்மத இைம்சபை வாய்ப்பு உண்டு (Leong, 2009) என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

சிங்கப்பூர் நான்கு இேத்தவர் ஒன்றிமைந்து வாழும் நாட்டுச் சூழ ாக இருப்பதால், 

அமையாைம் என்பது ஒரு தனிப் பரிைாைத்மதப் சபறுகிைது. இங்கு சீேர்கள் 

சபரும்பாண்மையிேராக திகழ்கின்ைேர். பள்ளியில் சபாதுவாக நாற்பது ைாைவர்கள் உள்ை 

ஒரு வகுப்பில் ஓரிரு இந்திய அல் து ை ாய் ைாைவர்கனை இருப்பர். அத்னதாடு, 

சிங்கப்பூரில் க ப்புத் திருைைங்களின் எண்ணிக்மக அதிகரித்து வருகிைது (Singapore 

Department of Statistics, 2017). இத்தமகய காரைங்கள் தனிைனிதர்களின் அமையாைத்தில் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தவல் து என்பது ஆய்வாைர் கருத்து.  

 

2.6 சைாழி ைாற்ைம் 

 சைாழி ைாற்ைம் என்பது னபசுபவர்களுக்கு ஒரு சைாழியிலிருந்து ைற்சைாரு 

சைாழிக்கு ைாறும் சநகிழ்மவ வழங்குவது (Milroy and Muysken, 1995). இது னபச்ொைர் 

னபசும்னபாது அவர்களின் னபச்சில் சி  சொற்கமைக் சகாண்டு அமைய ாம். சி  

வாக்கியங்கமைக் சகாண்டு அமைய ாம் அல் து சதாைர்ந்து னபச்சு முழுவதும் சகாண்டு 

அமைய ாம்.  

 

 வகுப்பமைக் கற்பித்தலில் இரண்ைாம் சைாழிமயக் கற்பிக்கும்னபாது முதல் 

சைாழிமய ஆசிரியர் பயன்படுத்த ாைா என்பதில் ைாற்று கருத்துகள் நி வுகின்ைே. முதல் 
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சைாழிமயப் பயன்படுத்துவதால் இரண்ைாம் சைாழி னபசும் சூழல் குமைந்து வருவனதாடு, 

வகுப்பமைக்கு உள்ளும் சவளியும் இரண்ைாம் சைாழி னபசும் ஊக்குவிப்பு குமைந்துவிடும் 

என்று கூைப்படுகிைது (Lightbrown, 1991; Liu, 2008). ைற்சைாரு தரப்பிேர் முதல் சைாழிமய 

அைவாகப் பயன்படுத்தி இரண்ைாம் சைாழிமயக் கற்பிக்கும்னபாது, இரண்ைாம் சைாழிமய 

விமரவாக புரிந்துசகாள்ை உதவுகிைது (Kumar & Narenda, 2012) என்கின்ைேர். இது 

அதிகைாே தகவல்கமைப் புரிந்துசகாள்வதில் சிந்தமேனயாட்ைத்தில் ஏற்படும் சிரைத்மதக் 

குறிக்கிைது (Macaro, 2001) என்றும் சைாழி புரியாத சூழலில் ஏராைைாே தகவல் இழப்பு 

னநரும் அபாயம் உள்ைது (Macaro, 2009) என்றும் கூறுகின்ைேர். 

 

சைாழி ைாற்ைம் நிகழக் காரணங்கள் 

  சைாழி ைாற்ைம் இரண்டு வமகப்படும் என்று சநாமுைா (Nomura, 2003) கூறுகிைார். 

ஒன்று சூழ்நிம க்காக (Situational Code Switching) ைற்சைான்று உருவகத்திற்காக 

(Metaphorical Code Switching). சூழ்நிம க்காக சைாழிமய ைாற்றுவது என்பது ஒரு 

சைாழியில் னபசிக்சகாண்டு இருக்கும்னபாது ைற்சைாரு சைாழிக்கு ைாறுவது. அங்கு 

னபெப்படும் தம ப்பில் எந்த ைாற்ைமும் நிகழ்வதில்ம . உருவகத்திற்காக சைாழிமய 

ைாற்றுவது என்பது தம ப்பு ைாற்ைத்தால் சைாழியில் ைாற்ைம் ஏற்படுவது என்று அவர் 

விைக்குகிைார்.  

 

 ெமுதாய எதிர்ப்பார்ப்பிோல் தனிைனிதர் சூழலிற்கு ஏற்பப் பல்னவறு பாகங்கமை 

ஏற்கிைார். ஒரு நாளில், ஒருவர் தனிநிம மையில் இருக்கும்னபாது, நண்பர்கனைாடு 

இருக்கும்னபாது, சபற்னைாருைன் இருக்கும்னபாது, பள்ளியில் இருக்கும்னபாது என்று 

பல்னவறு அமையாைங்கமைச் சுைந்து செயல்பை னநருகிைது. இந்த அமையாைங்களில் 

ஏற்படும் ைாற்ைம் சைாழி ைாற்ைத்தில் தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகிைது. 
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சபாஹரிஸ் என்பவர் ஒருவர் னபசும்னபாது அவர் சவறும் வார்த்மதகமைச் 

சொல் வில்ம . அவரின் அமையாைத்மதப் பற்றிய தகவல்கமைப் பகிர்வனதாடு, 

உமரயாடும்னபாது தம் முன்ோல் அைர்ந்து னகட்டுக்சகாண்டிருப்பவர்களுக்குப் னபசுபவர் 

வழங்கும் ைரியாமதயின் அைவுனகா ாகவும் இந்த உமரயாைல் அமைகிைது என்கிைார் 

(Bouris, 1984). சபர்ஸ்மைன் என்பவர் பிைரிைம் நிகழும் கருத்தாைல் ஒரு பிள்மையின் ெமூக 

அமையாைத்மத ைாற்ை வல் து என்கிைார் (Berstein, 1970). கருத்தாைல் குழந்மதக்குப் 

னபசுவதில் தன்ேம்பிக்மகமயக் கற்றுக்சகாடுக்கிைது. அக்குழந்மத ஒரு குழுவிற்குள் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்படும்னபாது, அங்னக அக்குழந்மத ஒரு ெமூக அமையாைத்மதப் சபறுகிைது 

என்று சபர்ஸ்மைன் விைக்குகிைார். எேனவ, ஒருவருக்குப் ப வமக அமையாைங்கள் 

இருக்க ாம் (Saville-Troike, 1989). இந்த அமையாைம் சைாழி கற்ைல் வழிதான் நிகழ்கிைது. 

சைாழி ைாற்ைம் தன் ைதிப்மபக் காட்டுவதற்காகவும் பிைமர ைதிக்கினைாம் என்பமதக் 

காட்டுவதற்காகவும் நிகழ்கிைது (Gumperz, 1982). 

 

சைாழி ைாற்ைம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை ெமூகத்திேர் தாங்கள் னபசும் சைாழிமயக் 

குமைத்து னவறு ஒரு சைாழியில் னபசுவமதயும் குறிக்கிைது. ‘இரு சைாழிப் பயன்பாட்டில் 

னதய்வு என்பது சதால்சைாழி னபசும் ெமூகங்களில் சிறுபான்மைக் குழுக்களிமைனய 

இைம்சபறும் சூழலில் ஏற்படுவது’ என்று இச்சூழல் வமரயறுக்கப்படுகிைது (Seetha Lakshmi 

& Gopinathan, 2014:122). னதசியக் கல்விக் சகாள்மககள், ெமூக அழுத்தங்கள் னபான்ைமவ 

இதற்குக் காரைங்கைாகும். தமிழ்சைாழியின் சைாழி ைாற்ைம் குறித்துத் சதாைர்ந்து ப  

ஆய்வுகள் னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைே (Sobrielo, 1985; Ramiah, 1991; Vanithamani, 1994a; 

Seetha Lakshmi, 2009; Premalatha, 2000; Mani & Gopinathan, 1983; Vanithamani, 1996; 

Vanithamani, 1998; Seetha Lakshmi et al, 2006)  
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சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியின் நிம  என்ே என்பமத அறிந்துசகாள்ை பல்னவறு 

வமகயாே தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்ைே. தமிழ்சைாழிமயக் கற்றுக்சகாள்ளும் ைற்றும் 

பயன்படுத்தும் முமை, சைாழியின் புழக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ை ைாற்ைங்கள், சைாழிமயப் 

புரிந்துசகாண்டு னபசும் பாங்கு, குடும்பங்களில் தமிழின் பயன்பாடு, அன்ைாை நமைமுமையில் 

அதமேப் பயன்படுத்தும் முமை ைற்றும் இமையர்களிமைனய தமிழ்சைாழியின் புழக்கம் 

ஆகியே ொர்ந்த தரவுகமைக் குறிப்பிை ாம் (Seetha Lakshmi & Gopinathan, 2014:123). 

 

2.7 தமிழர்களின் ைனப்பபாக்கு 

சிங்கப்பூர் தமிழ்சைாழிமயப் சபாறுத்த வமர சைாழி ைாற்ைம் கண்ைதற்கு இங்கு 

வாழ்ந்த தமிழர்களின் ைேப்னபாக்கு ஒரு முக்கிய காரைைாக அமைகிைது. 1957 ைற்றும் 

1970 ைக்கள் சதாமகக் கைக்சகடுப்புத் தகவல்களில் ைக்கள் சதாமகமயயும் 

பன்சைாழியத்மதயும் ஒப்பிடுமகயில் தமிமழத் தவிர்த்து எல் ா சைாழிகளிலும் னபசுனவாரின் 

விழுக்காடு கூடி இருந்தது (Kuo, 1974). 1970களில் சிங்கப்பூர் சீேப் பரம்பமரயிேர் தம் 

வட்ைார வழக்கு சைாழிப்பிரிவால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் ‘ைாண்ைரின்’ என்ை 

சபாது சைாழியால் இமைக்கப்பட்டிருந்தேர். ை ாய்க்காரர்கள் சுைத்ரா, ஜாவா, சு னவசி 

னபான்ை இைங்களிலிருந்து வந்து பல்னவறு வட்ைாரப் னபச்சு சைாழிப்பிரிவுகமைக் 

சகாண்டிருந்தாலும் ‘பஹாொ ை ாயு’ (Bahasa Melayu) என்ை சபாது சைாழிமயக் 

சகாண்டிருந்தேர். சிங்கப்பூர் சுதந்திரம் அமைவதற்கு முன்பிருந்னத இந்தியாவின் 

சவவ்னவறு பகுதிகளிலிருந்து இங்கு வந்த இந்தியர்கள் ஆங்கி த்மதயும் ை ாமயயும் 

சபாது சைாழியாகப் பயன்படுத்த முமேந்தேர் (இரகிம் இொக், 1979).  தமிமழ 

இரண்ைாவது சைாழியாகப் பயின்ை ைாைவர்கமைத் தவிர ைற்ை இந்திய ைாைவர்கள் ை ாய் 

அல் து சீே சைாழிமய இரண்ைாவது சைாழியாகப் பயின்ைேர். சீேர்களுக்கும் 
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ை ாய்க்காரர்களுக்கும் சபாது சைாழி இருப்பினும் அவர்களும் தமிழர்கமைப் னபான்னை 

இரண்ைாம் சைாழியில் தாய்சைாழிமயக் கற்பதில் சிரைத்மத னநாக்கிோர்கள் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது.  

 

சிங்கப்பூரில் ஆங்கி த்மதத் தம யாய சைாழியாகப் பயன்படுத்துவது சதாைர்ந்து 

அதிகரிக்கும் என்று னகா அறிக்மக 1979ஆம் ஆண்டின னய சுட்டிக் காட்டியது.  

 

‘அதற்காக ைாண்ைரின், ை ாய், தமிழ் ஆகியவற்றின் தகுதியும் 

பயனும் தாழ்ந்துவிைனவா, குமைந்துவிைனவா னபாவதில்ம . அதற்கு 

ைாைாகப் பிள்மைகளின் திைமே அடிப்பமையாகக் சகாண்டு தாய்சைாழிக் 

கல்விமயத் தரம் பிரிப்பதும், கல்விக்கா த்மத ஓராண்டு நீட்டித்துப் பா ர் 

பள்ளி இருசைாழிக் கல்விமய 1983க்குள் எல் ா சைாழிகளுக்குைாேதாக்கி 

அவ்வாறு சைாழி கற்கும் னநரத்மத அதிகரிப்பதும், நைது கல்வி முமையில் 

தாய்சைாழியின் தரத்மதயும் பயமேயும் உறுதிபடுத்துவதால் அது னைம்பாடு 

அமையனவ செய்யும்’  

 

என்று பரிந்துமரக்கப்பட்ைது (Gopinathan & Balakrishnan, 1979). இதற்குத் தமையாகத் 

தமிழர்களின் ைேப்னபாக்கு இருந்தது. ‘அக்கமையற்ை அ ட்சியப்னபாக்கால்’ சி ர் தமிமழ 

இரண்ைாம் சைாழியாகக் கற்கவில்ம . சிங்கப்பூர்ப் பல்கம க்கழகத் தமிழ்ப் னபரமவ 

நைத்திய முத ாவது ஆய்வரங்கில், முன்ோள் அதிபர் னதவன் நாயர் தமிழ்ப் சபற்னைார்களின் 

ைேப்னபாக்மக இவ்வாறு குறிப்பிடுகிைார் (Gopinathan & Balakrishnan, 1979:7): 
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‘வருங்கா த்தில் நைது குடியரசில் தமிழ்சைாழி தம தூக்கி நிற்பதும், 

பயன்படுத்தப்படுவதும் சபற்னைாரின் னபாக்மகனய சபரிதும் ொர்ந்துள்ைது. 

இந்திய வம்ொவளிப் சபற்னைார்கள் தமிமழத் னதர்ந்சதடுக்கும்படி தங்கள் 

பிள்மைகளுக்கு ஊக்கமூட்ைாவிட்ைால், தமிழ்சைாழி னபெப்படுவது 

குமைந்து விடுவமதத் தடுக்க முடியாது’. 

 

“அரென் எவ்வழி ைக்கள் அவ்வழி” என்பதுனபால் சபற்னைார்களின் சிந்தமேயும் 

செயல்களும் பிள்மைகளுக்கு எடுத்துக்காட்ைாக அமைகின்ைே. சபற்னைார்கள் 

தமிழ்சைாழி முக்கியமில்ம  என்ை னபாக்மகக் சகாண்டிருந்தால் பிள்மைகளும் 

நாமைமைவில் அனத பாமதமயத்தான் பின்பற்றுவர். அதிபர் னதவன் நாயர் தம் 

அமைகூவம த் தமிழர்களுக்கு ைட்டும் கூைவில்ம ; சைாத்தைாக இந்தியர்களுக்குக் 

கூறுகிைார். எனினும் சபாதுவாக இந்தியர்களுக்கு ைத்தியில் சுமுகைாே உைவு 

நிகழவில்ம . ‘இந்தியாவின் சைாழி சதாைர்பாே நிம யற்ை அரசியல் தன்மைமயக் 

குடியரசில் க ந்து னநாக்கிோல், இந்திய சைாழி னபசுனவாருக்கு இமையில் இயல்பாே 

சவறுப்பு இருக்குசைேக் கூறுவது மிமகயல் ’ என்று அறிய முடிகிைது (பா கிருஷ்ைன் 

& னகாபிநாதன், 1979). சபற்னைார் தம் பிள்மைகளுக்குத் தமிழ் பயி  ஊக்குவிக்கவில்ம  

என்ை எண்ைம் பரவ ாக நி விோலும், தங்கள் சபற்னைார் தமிமழ இரண்ைாம் 

சைாழியாகப் பயி  ஊக்குவிப்பதாக ைாைவர்கள் கருதிேர் என்று ஓர் ஆய்வு 

சதரியப்படுத்தியது (வீரைணி, 1979). சிங்கப்பூர் அரொங்கம் தமிழ்சைாழிக்கு ஆதரவு 

சகாடுத்தனபாதும், 1970களிலிருந்னத தமிழர்கள் அன்ைாை வாழ்வில் தமிமழப் பயன்படுத்தத் 

தவறிேர். சைாழிப் னபசுனவார் எண்ணிக்மகமயக் கைக்கிடும்னபாது தமிழ்சைாழி நிம  

ைட்டுனை குமைந்து வந்தது என்பது விந்மதனய. 1972ஆம் ஆண்டு 86.7 விழுக்காடு 
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தமிழ்சைாழி அறிவு சகாண்ைவர்களின் எண்ணிக்மக 1978இல் 79.1 விழுக்காைாகக் 

குமைந்தது (Kuo, 1979) (அட்ைவமை 1- ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 1: தமிழ்சைாழி பபசுபவாரின் எண்ணிக்லக குலைந்து வந்தலை 
 

 

தமிழுக்கு ைட்டும் னபச்சு வழக்குக் குமைந்து வருவதாகவும் இந்தியர்களுக்கு 

ைத்தியிலும் தமிழ் னபசுவது குமைந்து வருவதாக குனவா குறிப்பிடுகிைார். சதாைக்கப்பள்ளித் 

தமிழ் ைாைவர்களில் 55 விழுக்காட்டிேரும் (20,000 னபரில் 11,000 னபர்) 

உயர்நிம ப்பள்ளித் தமிழ் ைாைவர்களில் 45 விழுக்காட்டிேரும் (11,000 னபரில் 5,000 னபர்) 

ைட்டுனை தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாகப் பயின்ைேர் என்று அறிய வந்தது. இப்னபாக்கு 

ைாைவில்ம  என்ைால் எதிர்கா த்தில் தமிழ் னபசுனவாரின் நிம  னைலும் குமையும் என்று 

அன்னை குனவா எச்ெரித்தார். இந்நிம க்குப் ப  காரைங்கள் சுட்ைப்பட்டுள்ைே. 

அன்மைய சூழலில் சுைார் 80 சதாைக்கப்பள்ளிகள், 6 உயர்நிம ப்பள்ளிகள், 12 தமிழ் 

மையங்கள் ஆகியவற்றில் ைட்டுனை தமிழ் இரண்ைாம் சைாழியாகக் கற்பிக்கப்பட்ைது 

(Gopinathan & Balakrishnan, 1979). சீேர்களிமைனய ப  கிமை சைாழிகள் இருப்பினும் 

அவற்றின் எழுத்து வடிவம் ஒன்று. ஆோல், இந்தியர்களின் சைாழிகள் முற்றிலும் னவறுபட்டு 

உள்ைே. ைற்சைாரு காரைம் இந்தியர்கள் பிை இேத்திேருைன் ஒப்பிடுமகயில் சபரும் 

விகிதத்தில் ஆங்கி க் கல்வி கற்றிருந்தேர் (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014). 
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ஆங்கி க் கல்விக்கு நல்  ப னிருந்த சென்மேயிலும் கல்கத்தாவிலும் இருந்து வந்ததால், 

இந்தியக் குடினயறிகள் சி ர் ஆங்கி ம் னபசிேர். ஆங்கி க் கல்வி பாதுகாப்மபயும் 

வைப்பத்மதயும் சகாடுத்ததால் சி ர் அவற்மைப் சபை முமேந்தேர். இவ்வாறு அவர்கள் 

வினவகத்துைன் முமேந்ததால் இந்தியச் ெமூகம் னைம்பட்ைது. சவறும் ஏழு விழுக்காட்டுச் 

சிறுபான்மையிேராக இருந்தனபாதும், அரொங்கச் னெமவ, பட்ைம் சபற்னைார் 

எண்ணிக்மக, னைற்கல்வி கற்னைார் எண்ணிக்மக ஆகியவற்றில் இந்தியர்களின் 

பிரதிநிதித்துவம் கூடுத ாக இருந்தது (Sandhu, 1969). அனத ெையத்தில் தமிழர்கள் தமிழ்க் 

கல்வியின்பால் அக்கமை காட்டி அதற்கு ஆதரவளித்தும் உள்ைேர். எேனவ, தமிழர்கள் 

தமிமழப் புைக்கணித்தார்கள் என்று கூறுவதற்குப் பதி ாக முதல் சைாழியாே 

ஆங்கி த்தின  அதிகைாே கவேம் செலுத்தித் தமிழில் பயன்பாட்மைக் 

குமைத்துக்சகாண்ைேர் என்று ஆய்வாைர் கருதுகிைார்.  

 

தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாகப் பயில்வது பற்றித் சதாைக்கநிம  ஆைாம் வகுப்பு 

ைாைவர்களிைம் நைத்தப்பட்ை ஆய்வு (வீரைணி, 1979) ைாைவர்களின் ைேப்னபாக்மக 

விைக்கியது. 89 விழுக்காட்டிேர் தமிழ்சைாழி எளிதாகக் கற்றுக்சகாள்ைக்கூடிய பாைம் 

என்ைேர். 81 விழுக்காட்டிேர் தங்கள் வீடுகளில் தமிழ் னபெப்பட்ைாலும் தாத்தா-

பாட்டியிைம்தான் சபரும்பாலும் தமிழ் னபசுவதாகக் குறிப்பிட்ைேர்.  தாத்தா-பாட்டி 

தம முமையிேர் ைமையும்னபாது, இல் ங்களில் தமிழ்ப் பயன்பாடு னைலும் குமைந்து 

தமிழும் ஆங்கி மும் க ந்து னபசும் சூழல் அதிகரிக்கும் என்று முன்னுமரக்கப்பட்ைது. 

எதிர்வரும் கா ங்களில் தமிழ் அதிகைாகனவா முற்ைாகனவா அழியாைல் இருக்கப் 

பள்ளிக்கூைங்களும் ஆசிரியர்களும் சபரிதும் உதவ னவண்டும் என்று பரிந்துமரக்கப்பட்ைது. 

இந்நிம  தற்னபாது மிகச்ெரியாக உள்ைது. ஆய்வு முடிந்த இந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் 

தங்கள் சபற்னைாரிைமும் உைன் பிைந்னதாரிைமும் ஆங்கி ம் னபசுவதாகக் கூறிய 
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சிறுவர்கள், 2010-2015ஆம் ஆண்டுகளில் தாத்தா-பாட்டியாகி இருப்பர். தற்னபாது அவர்கள் 

தங்கள் பிள்மைகளிைமும் னபரன் னபத்திகளிைமும் ஆங்கி த்தில் உமரயாடுவது 

ஆச்ெரியைன்று. அவ்வாறு இருக்மகயில் நாம் இன்மைய ைாைவர்கமை வீட்டுச் சூழலில் 

தமிமழப் னபசும்படி ஊக்குவிப்பதுவழினய முழுமையாகப் சபரும் ைாற்ைத்மத ஏற்படுத்த 

முடியாது. தமிழுக்குத் சதாைர்ந்து ஆதரவு சகாடுக்கும் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களும் 

ஆய்வாைர்களும் கவேம் செலுத்துவது ைாைவர்கள் தமிழ்சைாழிமய விரும்பிப் படிப்பதற்கும் 

னபசுவதற்கும் பயேளிக்க ாம். 85 விழுக்காட்டிேர் சதாம க்காட்சி வாசோலியில் தமிழ் 

நிகழ்ச்சிகமைப் பார்ப்பதாகக் குறிப்பிட்ைேர். பாை னநரத்மதத் தவிர்த்துத் தமிழில் 

எழுதுவனதா னபசுவனதா இல்ம  (வீரைணி, 1979) என்றும் சதரிவித்தேர். இதோல் 

செவியின்பம் ைட்டும் நிம த்துத் ‘தமிழ் புரியும். ஆோல், னபெ, எழுத, வராது’ என்ை 

நிம மை வர ாம் என்று முன்னுமரக்கப்பட்ைது. அந்நிம  தற்னபாது ைாைவர்கள் 

சி ரிைம் வந்துவிட்ைமதக் காை ாம்.  

 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியின் வைர்ச்சிமயயும் னபாக்மகயும் அறிய நைத்தப்பட்ை 

ஆய்வு குறித்துக் கருத்துமரக்கும்னபாது ‘சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழியின் புழக்கம் 

குமைந்துவருவது குறிப்பிைத்தக்கது. ஆோல் எதிர்பார்க்கப்பட்ைது. எேனவ, தமிழ்சைாழியின் 

எதிர்கா  நிம  உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்பை னவண்டும்’ என்று குனவா கூறுகிைார் (Kuo, 

1976:140). 1957ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழிப் புழக்கம் 4.8 விழுக்காைாக 

இருந்தது. 1970ஆம் ஆண்டு அது 3.8 விழுக்காட்டிற்குக் குமைந்தது (Gopinathan & Seetha 

Lakshmi, 2014). இந்தியர்களுக்கு ைத்தியில் சபாது சைாழி இல் ாததும் தமிழ் 

இந்தியர்களின் சபாது சைாழியாகத் திகழவில்ம  என்பதும் இதற்கு ஒரு காரைம் ஆகும். 

தமிழ் அதிகாரத்துவ சைாழியாகத் திகழ்வதால், இந்தியர்கள் தமிமழக் கட்ைாயப் பாைைாகப் 

பள்ளியில் பயி னவண்டும் என்ை நிம  இருந்திருந்தால் இந்தியர்கள் தமிமழப் சபாது 
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சைாழியாகக் சகாண்டிருக்க ாம். 1981இல் மூன்ைாவது தமிழ்க் கருத்தரங்கு ைாநாட்டுத் 

திைப்புவிழாவில் ெட்ைத்துமை ைற்றும் உள்துமை அமைச்ெர் எஸ். சஜயக்குைார் தமிழ்சைாழி 

எதிர்னநாக்கும் ெவாம  இவ்வாறு கூறுகிைார் (Sunday Times, 1981): 

 

“The difficulties in developing Tamil Language and Literature here 

(in Singapore) include the fact that Tamil is not widely spoken. Even 

among the Singapore Tamils, there is a group speaking principally English”. 

 

1957இல் சிங்கப்பூரில் 4.8 விழுக்காட்டிேரால் தமிழில் எழுத படிக்க முடிந்தது. 

1970இல் அது 2.8 விழுக்காைாகக் குமைந்தது (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014:124). 

ஆோல் 1980இல் அது 3.4 விழுக்காைாக அதிகரித்தது. இது தமிழர்கள் தமிழ் 

னபசுகிைார்கள் என்ை நம்பிக்மகமயப் சபைச் செய்தாலும் ஒருவமகயாே 

சதளிவில் ாப்னபாக்மகக் காட்டுகிைது. 1980இல் பத்து வயதிற்கும் னைற்பட்ை இந்திய 

ைாைவர்களில் 45 விழுக்காட்டிேர் தமிழ் அறிந்திருந்தேர். எஞ்சியவர்களில் சுைார் 

15லிருந்து 35 விழுக்காட்டு ைாைவர்கள் சதன்னிந்தியர்கைாக இருந்தும் தமிழ் 

அறிந்திருக்கவில்ம  என்று னகாபிநாதன் குறிப்பிடுகிைார். (Gopinathan & Seetha Lakshmi, 

2014:124). தமிழ் அல் ாத சதன்னிந்தியர்களுக்குத் தமிழ் சதரிந்திருக்கனவண்டிய 

கட்ைாயம் சிங்கப்பூரில் இல்ம . அவர்கள் பள்ளியில் தமிமழ ஒரு பாைைாகக் கற்கவில்ம  

(Gopinathan & Seetha Lakshmi, 2014:127).  தவிரச் ெக தமிழர்களிைம் கருத்துகமைப் 

பரிைாறிக்சகாள்வதற்கு ஆங்கி ம் னபாதுைாேதாக உள்ைது. இந்தியர்கமை இமைக்கும் 

முயற்சியில் அரொங்கம் சதாைர்ந்து ஈடுபடுகிைது. இந்தியர்கள் தங்களுக்குள் அதிகாரத்துவ 

சைாழியாகிய தமிழில் னபசிக்சகாள்வதற்காே முயற்சிமய னைற்சகாண்டு னொதித்துப் 
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பார்க்க ாம். இது தமிழ் னபசும் சூழம த் தமிழர்களிமைனய ஊக்குவித்து அதிகரிக்கும் 

என்று ஆய்வாைர் கருதுகிைார். 

 

2.8 கருத்தாடல் 

‘Discourse’ என்னும் சொல், உ சகங்கும் தமிழில் பல்னவறு சொற்களில் 

வழங்கப்பட்டு வருகிைது. கருத்தாைல், உமரக்னகாமவ, சொல் ாைல் ஆகியே அவற்றுள் 

சி . 

 

கருத்தாைல் 

சென்மேப் பல்கம க்கழகத்தில் தமிழ்சைாழித்துமைத் தம வராகப் பணியாற்றிய 

கல்வியாைர் ந. சதய்வ சுந்தரம், சென்மேப் பல்கம க்கழகத்தின் முன்மேத் 

துமைனவந்தர் சபாற்னகா ஆகிய இருவரும் இமைந்து ‘கருத்தாைல்’ என்னும் சொல்ம  

உருவாக்கிோர். ‘சொல் ாைல்’, ‘உமரயாைல்’ னபான்ை சொற்களுக்கு ைத்தியில் 

‘கருத்தாைல்’ என்னும் சொல் மிகப் சபாருந்தி வருவதாக அவர்கள் கருதிேர். கருத்தாைல் 

என்ை சொல் ாேது சைாழித்சதாைர்கமை (Verbal means) ைட்டும் குறிக்காைல் அவற்னைாடு 

இமைகின்ை உைல் சைாழிகள் (Body language), பைங்கள், அட்ைவமைகள் னபான்ை 

சைாழிொராக் கூறுகமையும் (Non-verbal means) குறிப்பதால் இச்சொல் மிகப் 

சபாருத்தைாேது என்கின்ைேர். சென்மேப் பல்கம க்கழகத்தில் தமிழ்த் துமை 

தம வராகப் சபாறுப்பு வகித்த சைாழியியல் ஆய்வாைர் சஜயனதவன் (Jayadevan, 2018) 

கருத்தாைல் என்ை சொல் மிக சபாருத்தைாேது என்ைாலும் னவறு சொல்ம யும் 

பயன்படுத்த ாம், அதில் தவறு ஏதுமில்ம  என்ைார்.  அரசு (Arasu, 2018 in Seetha Lakshmi, 

2018), ஃபிரான்ஸின் முருமகயன் (Murugaiyan, 2018) இருவரும் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் 
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என்று சொல்ம க் குறிப்பிடுகின்ைேர். தமிழ் இமையக் கல்விக்கழகம் கருத்தாைல் 

என்பமத இவ்வாறு விைக்குகிைது (Tamil Virtual Academy, 2018):  

 

‘இருவர் னநருக்கு னநர் னபசிக்சகாள்வது கருத்தாைல் ஆகும். ஒருவர் 

னபெ ைற்ைவர் அமைதியாகக் னகட்பதும் கருத்தாைன .’  

 

அச்சிைப்பட்ை ஆய்வுகள் (Rajendran & Bakkiyaraj, 2015; முத்துராைலிங்க ஆண்ைவர், 2005) 

நூல்கள் (இைங்னகா, 1996; ெண்முகம், 1999; கார்த்தினகயன், 2003; அந்னதாணி குருசு, 

2012; அைவாைன், 2016) சி வற்றிலும் கருத்தாைல் என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. 

 

உமரக்னகாமவ 

கருைாகரன், நைராஜப்பிள்மை, ொம் னைாகன்  ால், இராைமூர்த்தி (Nadarajapillai 

et al, 2018), ெண்முகதாஸ் (Shanmugadas, 2018) உட்பை ப ரும் ‘உமரக்னகாமவ’ என்ை 

சொல்ம ப் பயன்படுத்தி வருவதாகத் சதரிவித்தேர்.  

 

சொல் ாைல் 

அரங்கன் (Arangan, 2018) முதலில் கருத்தாைல் என்றும் தற்னபாது சொல் ாைல் 

என்றும் பயன்படுத்துவதாகக் கூறிோர். கல்வியாைர் அண்ைாைம  வகுப்பில் இைம்சபறும் 

னபசும் சைாழி, னபொசைாழி அமேத்து நிகழ்வுகமையும் குறிக்கும் வமகயில் உமரக்னகாமவ 

என்பமதவிை வகுப்பமைச் சொல் ாைல் என்று கூறுவது சபாருத்தம் என்கிைார். 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல் என்பது கருத்மத ைட்டும் குறிப்பிடுவதால் வகுப்பமைச் 

சொல் ாைல் பகுப்பாய்வு என்பது சபாருத்தைாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிைார் 

(Annamalai, 2018). அச்சிைப்பட்ை ஆய்வுகள் (தானைாதரன், 2003) ைற்றும் நூல்கள் 
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(னநானபர்ட் னராப்பர்ஸ், 2005; ைகரந்தன், 2008; சுக்தாய், 2017) சி வற்றிலும் சொல் ாைல் 

என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைே. இ ங்மகயின் அரெகருை சைாழிகள் ெட்ைத்மத 

நமைமுமைப்படுத்தும் நிறுவேம் கருத்தாைல், சொல் ாைல் ஆகிய இரண்டு சொற்கமையும் 

ஏற்றுக்சகாள்கிைது (அரெகருை சைாழிகள் திமைக்கைம், 2018). சஜர்ைன் கல்வியாைர் 

னநானபர்ட் னராப்பர்ஸ் (Norbert Ropers) தம் நூலில் சொல் ாைம  ஆங்கி ச் சொல் ாே 

Dialogue என்று இவ்வாறு விைக்குகிைார்:  

 

“Dialogue எனும் ஆங்கி ப் பதத்திமே சொல் ாைல் எே இங்கு 

சைாழிசபயர்த்துள்னைாம். Dialogue எனும் பதத்தின் கருத்து (Dia + logos) 

சொற்களின் மூ ைாக என்பதாகும். அதாவது, சொற்களின் மூ ைாக 

ஒருவர் கருத்மத ைற்ைவர் அறிவதும் சதரிவிப்பதுவும், அந்த நிம யில் 

ஊைாட்ைம் ஏற்படுத்துவதுைாகிய நிம கமை Dialogue (சொல் ாைல்) 

எனும் சொல் குறித்து நிற்கும். Conversation என்பதுவும் Dialogue 

என்பதுவும் சவவ்னவறு நிம கமைக் குறிப்பே. சொல் ாைல் எனும் 

இப்பதம் சொற்கள் மூ ைாக ஒருவனராடு உைமவ ஏற்படுத்துவமத 

அல் து உைவாடுவமதக் குறிக்கும். கலித்சதாமகயில் இப்பயன்பாடு 

வருகிைது.” (னநானபர்ட் னராப்பர்ஸ், 2005:316).  

 

தரைாே இ க்கியங்கமை சைாழிசபயர்க்கும் பிரமிள் இமையத்தைம், ஆண்ைனி 

ஈஸ்னதாப்பின் Poetry as Discourse (1983) என்னும் நூம  சைாழிசபயர்க்கும் னபாது 

Discourse என்பதற்குச் சொல் ாைல் மிகப் சபாருத்தைாேது என்கிைது (Premil, 2016). 
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“சைாழியியல் விஞ்ஞாேைாேது சைாழியின் அமைப்புக்குள் ஒரு 

சவளியீடு எவ்வாறு எல் ா ைட்ைங்களிலும் நமைசபறுகிைது என்று 

காட்ைக்கூடியது. ஒரு வாக்கியம் இன்சோரு வாக்கியத்துைன் 

சதாைர்புசகாண்ை ஒரு காரை காரியத் சதாைர்புள்ை முழுமைமய 

எவ்வாறு தருகிைது என்பமத சைாழியியல் காட்ைாது. இது 

சொல் ாை ால் கவனிக்கப்படுகிை விஷயம். ப  வார்த்மதகள் 

இமைந்து வாக்கியம் உருவாகிைது. அனத ெையம் ப  வாக்கியங்கள் 

இமைந்து சொல் ாை ாக உருவாகிைது. இதுனவ நமை (Style) 

எேப்படும். “ouaissoir (Phonemes) a guarsoir (Morphemes) 

Gemälavorsair (Lexemes) ousma, எண்ைத்தக்க விதத்தில் உள்ைே. 

ஆோல் வாக்கியங்கள் அப்படியல் . ஒரு வாக்கியத்தின் மூ ைாக 

குறிகளின் அமைப்பு என்ை வமகயில் உள்ை சைாழியின் பரப்பிலிருந்து 

விமைசபற்று இன்சோரு பிரபஞ்ெத்தில் நுமழகினைாம். 

அப்பிரபஞ்ெத்தின் சபயர் சொல் ாைல்” இப்படி வாக்கியத்துக்கும் 

சொல் ாைலுக்கும் உள்ை னவறுபாட்மை சபன்சவனிஸ்னத கூறுகிைார். 

எேனவ சொல் ாைல் என்பது ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ை வரிமெயில் 

வாக்கியங்கள் அமைந்துள்ை விதத்மதயும் ஒருவமகயிலும் 

ப வமகயிலுைாே முழுமையில் வாக்கியங்கள் இைம் சபற்றுள்ை 

விதத்மதயும் குறிக்கிைது. வாக்கியங்கள் ஒன்றிமைந்து சொல் ாை ாக 

ஆவமதப் னபான்ை ஒரு நீண்ை சொல் ாைலில் ப  பிரதிகள் தாைாகனவ 

ஒன்றிமைகின்ைே.” 
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அனத னநரத்தில் கருத்தாைல் என்னும் சொல்லுக்கு Enunciation என்னும் சொல்ம க் 

குறிப்பிடுகிைது (Premil, 1995:1):  

 

“கருத்தாைலும் சொல் ப்பட்ை கருத்தும் (Enunciation and Enounced) 

 

சைாழியில் தன்னிம த்துவம் பற்றிய னகள்வி பிரதி 

சபயர்ச்சொற்கமை (Pronouns) பயன்படுத்துவதால் சதளிவாகக் 

னகட்கப்படுகிைது. இந்னதா-அய்னராப்பிய சைாழிகளில்தன்மை, 

முன்னிம , பைர்க்மக ஆகிய மூன்றும் உண்டு. ஆோல் அனரபிய 

சைாழிகளில் தன்மையும் (னபசுபவர்) முன்னிம மயயும் (னகட்பவர்) 

ஒருனெரப் பார்க்கின்ைேர். பைர்க்மகக்கு (அங்கு இல் ாத ஒருவர்) 

எதிராேமவயாக அவற்மை நிகழ்த்துகிைார்கள் என்று 

சபன்சவனிஸ்னத கூறுகிைார். தனி நபர் னபசுகிை சைாழி 

சொல் ாை ாக ைாற்ைைமைவதின் செயல் சவளிப்பானை கருத்தாைல் 

(Enunciation) என்றும் கூறுகிைார்.” 

 

கருத்தாைல் சொல் சதரிவு 

  சிங்கப்பூர்த் னதசியக் கல்விக்கழகத் தமிழ்த் துமையின் முன்ோள் தம வர் 

இராமையா கருத்தாைல் என்னும் சொல்ம னய பயன்படுத்தியுள்ைார் (Ramiah, 1996). 

சிங்கப்பூரிலுள்ை னதசியக் கல்விக்கழக ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாடுகள் துமையில் 

தமிழ்சைாழி, பண்பாட்டுத் துமையின் முன்ோள் துமைத் தம வர் சிவகுைாரன் கருத்தாைல் 

என்பது மிகப் சபாருத்தைாே சொல் ாக அமையும் என்ைார் (Sivakumaran, 2018). கல்வி 

அமைச்சின் பாைத்திட்ை வமரவு ைற்றும் னைம்பாட்டுப் பிரிவு அதிகாரிகளும் கருத்தாைல் 

என்னும் சொல்ம ப் பயன்படுத்தி வருகின்ைேர் (Silambayee, 2018). Discourse என்பது 
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கருத்துக்கமைப் பரிைாறிக்சகாள்வது. உமரயாைல் அல் து கருத்தாைல் என்னும் 

சொற்கனை மிகத் சதளிவாக அமைகின்ைே.  சொற்கமைக் சகாண்டு உமரயாைல் 

அமையவில்ம . கருத்துக்கமைக் சகாண்டு அமைவதால் சொல் ாைல் என்பது 

ஏற்புமையதாக அமையாது என்று பாைத்திட்ை வமரவு அதிகாரி சி ம்பாயி விைக்கம் 

சகாடுத்தார் (Silambayee, 2018). கல்வி அமைச்சின் ஆசிரியர் கம க்கழகத்தின் 

தமிழ்சைாழிக்காே தம மை முதன்மை ஆசிரியர் சஜயராஜதாஸ் பாண்டியன், சொல் ாைல் 

என்பது சொற்கமைப் பயன்படுத்திப் னபசுவதாகவும் (எடுத்துக்காட்டுக்கு அத்திக் காய், காய் 

காய்) கருத்தாைல் என்பது கருத்துகமைக் சகாண்டு சதாைர்ச்சியாகப் னபசுவதாலும் 

கருத்தாைல் என்பது சொல் ாைம விை மிகப் சபாருத்தைாக அமையும் என்று கூறிோர். 

வைர்தமிழ் இயக்கமும் தேது இமையப்பக்கத்தில் கல்வி சதாைர்பாே சொல் திகாரத்தில் 

கருத்தாைல் என்னும் சொல்ம க் குறித்துள்ைது (வைர்தமிழ் இயக்கம், 2018). இமவ 

யாமவயும் கருத்தில் சகாண்டு இவ்வாய்வில் ‘கருத்தாைல்’ என்னும் சொல்ம  ஆய்வாைர் 

பயன்படுத்த விமழகிைார். 

 

கருத்தாைல் என்பது சைாழியின் பயன்பாடு (Cook, 1989). ஒரு ைரத்மத ‘ைரம்’ என்று 

குறிப்பது சைாழி. ‘நான் ஒரு ைரத்மதப் பார்த்னதன்’ என்று ஒருவர் சொல்லும்னபாது அவர் 

ஒரு ைரத்மதக் குறிக்கிைார் என்று சதரிகிைது. எனினும் அவர் ஏன் அமதச் சொன்ோர்? 

அதன்வழி அவர் என்ே சொல்  வந்தார் என்பமத ஆராய்வது கருத்தாைல் (Rymes, 2016). 

முட்செடிமய அவர் ைரம் எே நிமேத்துத் தவைாகக் கூறியிருக்க ாம். ஓர் ஓவியத்தில் ஒரு 

ைரத்மதத் தான் பார்ப்பதாகப் புத்தாக்கைாகக் கூறியிருக்க ாம். னபெப்படும் சைாழிக்கும் 

சொல் வரும் கருத்திற்கும் இமைனயயுள்ை தாக்கத்மதக் கருத்தாைல் கவனிக்கிைது.  
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சதால்காப்பியத்தில் கருத்தாடல்  

  சதால்காப்பியம் (Tolkāppiyam) இன்று கிமைக்கப்சபறும் மிக மூத்த தமிழ் இ க்கை 

நூ ாகும். இது இ க்கிய வடிவிலிருக்கும் ஓர் இ க்கை நூ ாகும் (Britannica). இமத 

எழுதியவர் சபயர் சதால்காப்பியர் என்று சதால்காப்பியப் பாயிரம் குறிப்பிடுகிைது. 

பழங்கா த்து நூ ாக இருப்பினும், இன்றுவமர தமிழ் இ க்கை விதிகளுக்கு 

அடிப்பமையாே நூல் இதுனவ. சதால்காப்பியத்மத முதல் நூ ாகக் சகாண்டு கா ந்னதாறும் 

ப  வழிநூல்கள் னதான்றிே. இந்நூலில் கருத்தாைல் பற்றிப் ப  செய்திகள் 

கூைப்பட்டுள்ைே. அவற்மைப் பற்றிச் ெற்றுக் காண்னபாம்.  

 

சதால்காப்பியத்தில் சைய்ப்பாடு 

னபச்சுச் சூழல், ெமூகப் பழக்க வழக்கம் ஆகிய ெமூக சைாழியியல் காரைங்கைாலும் 

பயன்பாட்டு விதிகள் தீர்ைானிக்கப்படுகின்ைே. கருத்தாைல் நிம யில் ப  சூத்திரங்கள் 

சதால்காப்பியத்தின  இைம் சபறுகின்ைே. னபச்சு சைாழி ைட்டுமின்றி உைல் சைாழியாே 

சைய்ப்பாடுகள் பற்றியும் சதால்காப்பியம் சபாருைதிகாரத்தில் உண்டு. எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

தம வியின் ஆறு அவத்மதகள் அவைது ைே நிம மய, எண்ைத்மத உைர்த்தும் வமகயில் 

தரப்பட்டுள்ைே. உைல் சைாழி, னபச்சு சைாழி, எழுத்து சைாழி, மெமக சைாழி, உைல் 

னதாற்ைம் னபான்ைவற்றின் மூ ம் கருத்துப் பரிைாற்ைம் நிகழும். னபச்சுச் சூழலுக்னகற்ப 

வாக்கியங்கள் அமைவமத நூற்பா விதிகளின் மூ ம் சதால்காப்பியர்  விைக்குகிைார். 

இவ்விதிகள் னபச்சுச் சூழல், ெமூக நியதி, ைரபு நிம  முத ாே ப  கூறுகளின் 

அடிப்பமையில் அமைந்துள்ைே.  
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வழு வாக்கியங்கள் 

னபச்சு சைாழியில் வழு வாக்கியங்களும் உள்ைே. வழு வாக்கியங்கள் இ க்கைப்படி 

ஏற்றுக்சகாள்ைக் கூடியே அன்சைனினும் பயன்பாட்டு ைரபு கருதி அமவ 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பை னவண்டும் என்ை கருத்மதயும் சதால்காப்பியர் முன்மவத்து வழு, வழு 

அமைதி குறித்த நூற்பாக்கமை அமைத்திருக்கிைார். அதுனபான்னை தகுதி, வழக்கு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமையிலும் னபச்சுக் கூறுகள் அமையும் என்பமதயும் கூறியுள்ைார். 

 

சதால்காப்பியர் எழுத்து, சொல், சபாருள் ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களில் தமிழ் 

இ க்கை வமககமை எடுத்துமரத்துள்ைார். எழுத்ததிகாரத்தில் தமிழ் சநடுங்கைக்கின் 

ஒவ்னவார் எழுத்மதப் பற்றியும், அதாவது அவற்றின் ஒலிப்பு, அமவ வரும் இைங்கள், 

அவற்மை உச்ெரிக்கும் முமைகள் அமவ பிை எழுத்துக்கனைாடு அல் து ஒலிகனைாடு 

இமையும் முமைகள், அவ்வாறு இமையும்னபாது ஏற்படும் ைாற்ைங்கள் முத ாே ப  

செய்திகள் னபெப்படுகின்ைே. ‘எழுத்துகள் இமைந்து சொற்கைாக ைாறும்னபாது 

அவற்றிற்குப் சபாருண்மை ஏற்படுகிைது. எல் ாச் சொல்லும் சபாருள் குறித்தேனவ’ என்ை 

நூற்பா சொற்களின் சபாருண்மைமயச் சுட்டுகிைது. இருப்பினும் ஒருவன் தன் கருத்மத 

சவளிப்படுத்த தனிச் சொற்கள் ைட்டும் னபாதாது. வாக்கியம் னதமவ. வாக்கியத்தில் 

சொற்கள் இைம்சபறுகின்ைே. எேனவ வாக்கியத்தில் சொற்கள் சதாைரும் முமை, 

சொற்களுக்கு இமைனய உள்ை இமயபு, முத ாே ப  செய்திகள் சதால்காப்பியத்தில் 

கூைப்படுகின்ைே. சபாருைதிகாரத்தில் அகம், புைம் முத ாே வாழ்க்மக சநறிகமைப் பற்றிப் 

சதால்காப்பியர் னபசுகிைார். இம்மூன்று அதிகாரங்களிலுனை சபாருண்மை பற்றிய  

செய்திகள் இைம்சபறுகின்ைே. 
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கருத்துப் பரிைாற்ை நிம யில், கருத்தாைல் நிகழும் விதம் ைற்றும் கருத்தாைல் 

சநறிமுமைகள் ஆகியமவ முக்கியைாேமவ. கருத்துப் பரிைாற்ைத்தில் ெமுதாயச் சூழல், 

னபசுபவர்கள், சைாழி வழக்கு, சைாழி ைரபு முத ாே ப  கூறுகள் இைம்சபறுகின்ைே. 

சைாழி அமைப்மபப் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் சைாழிப் பயன்பாடு பற்றிய ஆராய்ச்சியும் 

னவறுபட்ைமவ. இ க்கைப்படி வழுவாக இருக்கும் வாக்கியங்கள் கூைச் சூழல் 

அடிப்பமையிலும் ைரபு அடிப்பமையிலும் ஏற்புத் தன்மையுமையேவாக ைாறுவதும் உண்டு. 

 

கருத்தாைல் கூறுகள் 

கருத்தாைலில் கருத்து எவ்வாறு சதளிவாக இருக்க னவண்டும் என்பதற்குத் 

சதால்காப்பியரின் வமரவி க்கைம் மிகவும் சபாருத்தைாேதாக உள்ைது. 

 

ஆடி நிழலின் அறியத் னதான்றி 

நாடுதல் இன்றிப் சபாருைனி விைங்க (செய் - 162) 

 

ஓர் உருவத்மதக் கண்ைாடியில் பார்க்கும் னபாது உள்ைமத உள்ைபடினய அது காட்டும். 

அதுனபான்று கருத்தாடுபவரின் ைேக்கருத்மத அவர் மகயாளும் சைாழிக்கூறு னகட்பவரின் 

ைேத்தில் தடுைாற்ைமின்றிப் புரிதம த் தரனவண்டும்; கருத்மதத் சதளிவாக விைங்க மவக்க 

னவண்டும். 

 

கூற்று என்பது னபசும் சூழம க் குறிக்கிைது. அதில் னபசுபவர், கருத்து, னகட்பவர் 

ஆகிய மூன்று கூறுகள் உள்ைே. தன் உைக்கருத்மத சவளிப்படுத்த விரும்புபவர் தன் 

கூற்றுக்காே சொற்கமைத் சதரிந்து பயன்படுத்த னவண்டும் என்று கீழ்வரும் நூற்பாவிற்கு 

உமர காை ாம். 
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குறித்னதான் கூற்ைந் சதரித்துசைாழிக் கிைவி (கிைவி - 56) 

 

சபாருைதிகாரத்தின , ஒருவர் குறித்த குறிப்மப ைற்ைவர் அறிவாராயின் அங்குக் 

கண்ணிோல் குறித்த கருத்து நிகழும் என்ை சபாருளுமைய நூற்பா உள்ைது. இது உைல் 

சைாழியின் பாற்பட்ை கருத்தறிவிப்பாகும். 

 

குறிப்னப குறித்தது சகாள்ளு ைாயின் 

ஆங்கமவ நிகழும் என்ைோர் பு வர்                (கிைவி - 6) 

 

னைலும் குறிப்பு என்பது இங்குக் கருத்து, குறித்தது என்பது சொல், சகாள்ளுைாயின் 

என்பது னகட்பவர் அல் து கருத்மதப் சபை னவண்டியவர் ெரியாகக் சகாள்ளுதல், 

ஆங்கமவ என்பது கருத்து முழுமை என்பது சபைப்படும். ைற்சைாரு நூற்பாவில் சதளிவாகக் 

கருத்துக் குழப்பமின்றிப் னபசும் முமைமயக் கூறுகிைார். 

 

சபாருட்குத் திரிபில்ம  உைர்த்த வல்லின்  (உரியியல் - 96) 

 

ஒருவர் தன் கருத்மதச் ெரியாே சொற்களில் உரிய சதாைரமைப்பில் அமைத்துக் கூறித் 

தான் கருதிய சபாருமைப் பிைர் அறியுைாறு உைர்த்த முடியுைாோல் அவர் நிமேத்த கருத்து 

ையக்கமின்றிச் சென்ைமையும். 

 

னைற்குறித்த இரு நூற்பாக்களும் னபசுபவரின் னநாக்கில் தரப்பட்ைமவ. னகட்பவரின் 

நிம யிலும் சதால்காப்பியர் சிந்திக்கிைார். 
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உைர்ச்சி வாயில் உைர்னவார் வலித்னத   (உரியியல் - 97) 

 

சொல் ப்படும் கருத்மத உைர்ந்துசகாள்ளும் ஆற்ைல் உைர்னவாரின் ஆற்ைம ப் 

சபாறுத்தனத. முன்ேம் என்பதமே விைக்க வந்த சதால்காப்பியர்,  

 

இவ்விைத் திம்சைாழி இவரிவர்க் குரியசவன் 

ைவ்விைத்து அவரவர்க் குமரப்பது முன்ேம்   (செய் - 199) 

 

இதன்வழிக் கருத்தாைலில், யார் யார் எதமேப் னபெ னவண்டும் என்ை வமரமுமைமயத் 

சதால்காப்பியர் சுட்டுகிைார் எேக் சகாள்ை ாம். 

 

கருத்தாைல் நிகழும் விதம் 

சொல் நிம யில் கருத்தாைல் ‘னபசுதல்’ என்றும் ‘னகட்கப்படும் னகள்விகளுக்குப் 

பதில் கூறுதல்’ என்றும் இரண்டு முமைகளில் நிகழ்கிைது. இவ்விரண்மையும் விைக்கும்னபாது 

கருத்துக் குழப்பமில் ாைல் கருத்தாைனவண்டும். வழுவில் ாைல் அல் து தவறில் ாைல் 

சொல்க என்கிைது சதால்காப்பியம். 

 

செப்பும் விோவும் வழாஅல் ஓம்பல்    (கிைவி - 13) 

 

கருத்தாடும்னபாது விோவும் விமையும் அமைதல் உண்டு. சி  னகள்விகளுக்கு 

விமையளிக்கும்னபாது விோவாகனவ விமையளிப்பதுண்டு. அது வழுவல்  என்று 

விைக்குகிைார் சதால்காப்பியர்.  
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விோவுஞ் செப்னப விோசவதிர் வரினே    (கிைவி - 14) 

 

‘ொப்பிட்டுவிட்டீர்கைா?’ என்று ஒருவரிைம் னகட்க, அவர் ‘ைணி என்ே?’ என்று திருப்பிக் 

னகட்ைால் அது தவைல் . அவ்விோவில் இரு சபாருள்கள் இருக்க ாம். ொப்பிடும் னநரம் 

வரவில்ம சயன்ைால் ‘நான் இன்னும் ொப்பிைவில்ம ’ எேவும், ொப்பிடும் னநரம் 

தாண்டிவிட்ைால் ‘இன்னும் ொப்பிைாைல் இருப்னபோ? ொப்பிட்டுவிட்னைன்’ என்ை சபாருளும் 

வருகிைது அல் வா? இதமேச் சூழல் சபாருண்மை என்பர். விோவிற்கு ைறுசைாழியாகத் 

சதாைர்பில் ாத ஒரு பதில் வந்தாலும் சி  இைங்களில் அது வழு அமைதியாகக் 

சகாள்ைப்படும். ‘வீட்டுப் பாைம் செஞ்சிட்டியா?’ என்று ைாைவமரக் னகட்ைால் அவர், 

‘னநற்று எேக்கு காய்ச்ெல்’ என்று பதி ளித்தால் அது வழு அமைதியாகும். 

 

செப்னப வழீஇயினும் வமரநிம  யின்னை 

அப்சபாருள் புைர்ந்த கிைவி யாே          (கிைவி - 15) 

 

சி  னவமைகளில் ஒனர சதாைரில் விோப் சபாருளும் எதிர்ைமைப் சபாருளும் வருவமதச் 

சுட்டுகிைார். ‘நாோ சொன்னேன்?’ என்ை னகள்வியில் ‘நான் சொல் வில்ம ’ என்ை பதிலும் 

வருவமதக் காை ாம். 

 

வன்புை வரூஉம் விோவுமை விமேச்சொல் 

எதிர்ைறுத் துைர்த்துதற் குரிமையும் உமைத்னத      (விமே - 47) 
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அமவயல் கிைவி 

பிைரிைம் னபசும்னபாது தகுந்த சொற்கமைனய னபெ னவண்டும். அமவயில் 

கூைத்தகாத சொற்கமைக் கூைக்கூைாது என்பர். ெமபயின  னபெக் கூைாத சபாருண்மை, 

அைங்க ப் சபாருண்மைமய ஆகியவற்மைக் கூறும் முமைமயத் சதால்காப்பியம் தருகிைது. 

 

அமவயல் கிைவி ைமைத்தேர் கிைத்தல்        (எச்ெ - 46) 

 

‘பகரஇ’ என்பது ைனிதக் கழிமவக் குறிக்கும் இைக் கரைக்கல் சொல். இக்கா த்தில் இது 

னபான்ை இைக்கரைக்கற் சொற்கமைக் குறிக்க ஆங்கி  சைாழிச் சொற்கமைப் 

பயன்படுத்துவமதக் காை ாம். Toilet, Urine னபான்ை சொற்கமைப் பயன்படுத்துவமதக் 

காை ாம். 

 

இயல்பு வழக்கும் தகுதி வழக்கும் 

தகுதியும் வழக்குந் தழீஇயிே ஒழுகும் 

பகுதிக் கிைவி வமரநிம  யி னவ       (கிைவி - 17) 

 

கருத்தாைல் என்பது னபசுபவர், னகட்பவர், கருத்து ஆகிய மூன்று அடிப்பமைக் 

கூறுகளுைன் நிகழுவது. கருத்தாைலில், சொற்சபாருள் ைரபு இன்றியமையாத இைத்மத 

வகிக்கிைது. இந்த சொற்கமைத்தான் பயன்படுத்த னவண்டும். இந்த கருத்மத 

இவ்வமகயில்தான் சவளிப்படுத்த னவண்டும் என்ை ைரபு ெமூகவியல் னநாக்கில் மிகவும் 

முக்கியைாேது. 

 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



128 
 

கருத்தாைலில் அதிகாரம் 

 கருத்தாைலில் அதிகாரம் என்பது ஏற்ைத்தாழ்வு படிநிம  என்ை முக்கியைாே பங்மக 

வகிக்கின்ைது (Bakhtin, 2007) என்று வமரயறுக்கிைார் மிசகய்ல் மிமகன ாவிச் பக்தின் 

(Mikhail Mikhailovich Bakhtin). இருவர் கருத்தாடும்னபாது அவ்விருவருக்கு இமைனய உள்ை 

உைவுநிம  எவ்வாறு உள்ைது என்பமத அக்காருத்தாைல் பு ப்படுத்துகிைது என்று 

விைக்குகிைார். எேனவ, ஆசிரியர் – ைாைவர், ைாைவர் – ைாைவர், கைவர் – ைமேவி, 

அதிகாரி – ஊழியர் னபான்ைவரிமைனய நிகழும் கருத்தாைல்களின் தன்மை ைாறுகிைது. 

னபசுனவாருக்கும் னகட்னபாருக்கும் இமைனய உள்ை அதிகாரமும் அவர்களுக்கு இமைனய 

இருக்கக்கூடிய ெமூகப்படி நிம  னவறுபாடுகளும் கருத்தாைலில் காைப்படும் குரல் 

சதானியில் (tone) தீர்ைானிக்கப்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஆசிரியர் னபசும்னபாது 

ைாைவர் குரல் தாழ்ந்து இருக்கிைது. ஆசிரியரின் குரல் ஓங்கி உள்ைது.  ஆோல், அனத 

ைாைவர் தம் தம்பி தங்மகயிைம் னபசும்னபாது, அவரின் குரல் தாழ்ந்து உள்ைது. இவரின் 

குரல் ஓங்கி உள்ைது.  

 

கருத்தாைல் வமககளின் பகுப்புமுமைகள் 

 கருத்தாைல் வமககளின் (Speech Genres) சுதந்திரத்மதப் பக்தின் இவ்வாறு 

விைக்குகிைார். 1. தனிப்பட்ை வமகயாே கருத்தாைல் (Definitive Speech). 

எடுத்துக்காட்டுக்கு, ராணுவ அதிகாரியிைம் பமைவீரர் ஒருவர் கருத்தாடும்னபாது, 

அக்கருத்தாைல் னநரடியாே, திட்ைமிட்ைதாக நிகழும். னபெ னவண்டியவற்மை பமைவீரர், 

திட்ைமிட்டு நிமேவில் ஓரைவு தயார் செய்துசகாண்டுதான் வந்திருப்பார். இது தனிப்பட்ை 

வமகயாே கருத்தாைல். எங்னக, யாருைன் னபசுகினைன் என்று முடிவு செய்யப்பட்ை 

கருத்தாைலில் இைம்சபறும் சொற்களும், குரலில் ஏற்ை இைக்கமும் திட்ைமிைப்பட்ை 

வமகயில் அமையும். 2. சூழ ால் தீர்ைானிக்கப்பைாைல் அன்ைாை வாழ்க்மகயில் இைம் 
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சபைக்கூடிய கருத்தாைல் (Creative Speech). இது சபாதுவாக நம் வாழ்க்மகயில் 

இைம்சபறும் கருத்தாைல் ஆகும். அது சநகிழ்ச்சித் தன்மை சகாண்ைதாகவும் 

பமைப்புத்தன்மை சகாண்ைதாகவும் அமைகிைது.  

 

கருத்தாைல் ஆய்வு, எந்தப் பனுவ ாக இருந்தாலும் அது குறித்த பகுப்பாய்வு ஆகும். 

எழுதப்பட்ை பனுவல்கள், விரிவுமரகள் எே எவ்வமகயிலும் பனுவல் அமைய ாம். இது 

பனுவல் முழுவதற்கும் எவ்வாறு நாம் சபாருள் என்பமதக் கட்ைமைக்கினைாம் என்று 

னநாக்குவது. எேனவ இது சவறும் வாக்கியத்மத ைட்டும் பார்க்கும் பார்மவ அல் . இங்கு 

இ க்கை ஆய்வும் இைம்சபறுவதல் . ைாைாக, சொற்கள், சதாைர்கள், வாக்கியங்கள் எே 

ஒவ்சவான்மையும் உற்று னநாக்குவது ஆகும். இமத பனுவல் ொர்ந்த பகுப்பாய்வு - “text 

analysis” என்றும் கூை ாம். சைாழி எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ைது என்று 

னநாக்குவதாகும். இது சைாழியியல் கூறுகமை ஆராய்வது ஆகும். வகுப்பமையில் 

இமைவிமேயாைலின்னபாது இது எவ்வாறு அமைகிைது என்று ஆய்வு ஆராய்கிைது. 

 

கருத்துப் பரிைாற்ை ொதேைாகிய சைாழி என்பது ெமூகச் சூழல்களில் எவ்வாறு 

பயன்படுகிைது, பயன் விமைவிக்கிைது, என்ே தாக்கத்மத உண்ைாக்குகிைது என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது ஆகும். அந்த சைாழியாேது இரண்டு னபருக்கு இமைனய நிகழும் 

இமைவிமேயாைல் அல் து னபச்சில் பல்னவறு செய்திகமைச் சொல் ாைல் சொல்கிைது. 

இது வகுப்பமையில் அதிகாரம் மிக்க ஆசிரியர்களுக்கும் பணிவு சகாண்ை ைாைவனுக்கும் 

இமையிலும் இரு ைாைவர்களுக்கு இமையிலும் நமைசபறும். இது வாக்கியம், 

பரிந்துமரக்கப்படும் கருத்து, னபச்சு, னபச்சில் யார் புதிய முமைமயத் சதாைங்குகிைார் (turn 

taking) ஆகியவற்றின் ஒருங்கிமைந்த அமைப்பு முமைமய விைக்குகிைது. எனினும் சவறும் 

வாக்கியங்கள், சதாைர்கள் என்று ைட்டும் பார்க்காது அவற்றுக்கும் அப்பால் சென்று சைாழி 
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எவ்வாறு இயல்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகிைது, அது கூறும் சபாருள் என்ே, அது 

பயன்படுத்துபவமர எவ்வாறு அமையாைம் காட்டுகிைது, அவர் எவ்வாறு சதாைர்மப 

நிகழ்த்துவதில் தைது சைாழிமயக் கவேத்துைன் பயன்படுத்துகிைார், அதோல் என்ே 

விமைகிைது என்சைல் ாம் னநாக்குகிைது. அது இன்று ைதிப்புமிக்க ஒரு துமையாக 

உள்ைது. இதில் இன்னும் ஆழைாக கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு (Critical Discourse 

Analysis) அமைகிைது. இதில் கருத்தாைலுக்கும் இமைவிமேயாைலுக்கும் இமைனய உள்ை 

சதாைர்பு, அறிவுக்கும் நிமேவுக்கும் இமைவிமேயாைலுக்கும் இமைனய உள்ை சதாைர்பு 

எேப் ப  நிம களில் ஆராயப்படுகிைது.  

 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாடல் ஆய்வு  

கருத்தாைல் ஆய்வு என்பது சைாழிப் பயன்பாட்மை ஆராய்வதாகும் (Brown & Yule, 

1983). கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு என்பது அண்மைக் கா த்தில் ஆய்வாைர்களுக்கு 

ைத்தியில் புகழ்சபற்றுவரும் தற்கா  சைாழியியல் துமை. இத்துமை சைாழியின் 

பயன்பாட்மை அறிவனதாடு அது அவ்வாறு இருப்பதன் காரைங்கமை ஆராய்வது ஆகும் (Liu 

& Guo, 2016). இது சைாழி, சித்தாந்தம் அதன் தாக்கம் மூன்மையும் கருத்தில் சகாண்டு 

செயல்படுகிைது. ஹாலினையின் (Halliday) முமைப்படுத்தப்பட்ை பயன்பாட்டு சைாழியியல் 

(Systematic Functional Linguistics, SFL) என்னும் அமைப்பு முமைமய முக்கிய 

அடித்தைைாகக் சகாண்டு அமைகிைது. அத்னதாடு உைவியல், ெமூகவியல், 

இேப்பண்பாட்டியல், ஊைகம் னபான்ை துமைகளின் ஆய்வுச் ொதமேகமை சைாழியியல் 

துமையுைன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதாலும், இந்தத் துமை சவவ்னவறு துமை ஆய்வாைர்களின் 

கவேத்மதயும் ஈர்த்து வருகிைது. 
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1970ல் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைலின் னதாற்ைம் 

முதல் முதலில் கருத்தாய்வு சைாழியியல் என்பது 1970களில் வித்திைப்பட்ைது. 

கருத்தாய்வு சைாழியியல் வித்திட்டு 1970இன் பிற்பகுதியில் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு 

முதலில் சதாைங்கியது. கருத்தாய்வு சைாழியியல் (Critical Linguistics) என்பது கருத்தாைல் 

ஆய்வுகமைப் பரந்துபட்ை கண்னைாட்ைத்தில் பார்ப்பது (Tian Hailong, 2006 in Liu & Guo, 

2016). ‘கருத்தாய்வு சைாழியியல்’ என்னும் சதாைர் முதன் முதலில், கருத்தாய்வு சைாழியியல் 

துமை முன்னோடி ஆய்வாைர்கள் னராஜர் ஃபவ் ராலும் (Roger Fowler) குந்தா 

கிசரஸ்ஸாலும் (Gunther Kress) எழுதிய ‘Language and Control’ (Fowler et al, 1979) 

என்னும் புத்தகத்தில் இைம்சபற்ைது.  

“Critical Linguistics Analysis can be a powerful tool for the 

study of ideological processes, which mediate relationships 

of power and control”   - (Fowler et al, 1979:186)  

என்று இருவரும் நம்பிேர். ஃபவ் ர் னகாட்பாடுகமையும் செயல்முமைகமையும் கருத்தில் 

சகாள்ை, கிசரஸ் கருத்தாய்வு சைாழியியம  ஒரு கருவியாகக் சகாண்டு அதமேப் 

பல்துமைகளிலும் னொதித்துப் பார்த்தார்.  

 

1980ல் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைலின் ஆய்வுகள் 

 1980களின் சதாைக்கத்தில், ஃபவ் ர் கருத்தாய்வு சைாழியியம  இ க்கிய 

திைோய்வுக்கும் சைாழியியலுக்கும் இமைனய உள்ை சதாைர்மப ஆராயப் பயன்படுத்திோர். 

அக்கா க்கட்ைத்தில் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள் அதிகம் வைர்ச்சி காைவில்ம . 

1985இல் கிசரஸ், கருத்தாய்வு சைாழியியல் துமைமய னைம்படுத்துவது எப்படி என்ை தன் 

கருத்துகமை “Discourse, Texts, Readers and the Pro-nuclear Arguments” என்ை தம ப்பில் 

ஓர் ஆய்வுக் கட்டுமரயாக சவளியிட்ைார். கருத்தாய்வு சைாழியியல் ஆய்வுகமைப் 
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புரிந்துசகாள்வது வாசிப்பவரின் தன்மைமயப் சபாறுத்தது என்று அவர் வாதாடிோர். 

1986இல், ஃபவ் ர் “Linguistic Criticism” என்னும் நூம  எழுதி சவளியிட்ைார். பின்ேர், 

1987இல், ஃபவ் ர் ‘Notes on Critical Linguistics” என்னும் கட்டுமரமய எழுதிப் பிரசுரித்தார். 

அதமேத் சதாைர்ந்து 1980களின் பிற்பகுதிகளில் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள் 

துரித வைர்ச்சி கண்ைது. இந்தக் கா க்கட்ைத்தில் இத்துமையில் “Prejudice in Discourse” 

(Van Dijk, 1984), “Language, Power and Ideology” (Wodak, 1989), “Language and Power” 

(Fairclough, 1989) னபான்ை ப  நூல்கள் அச்சிைப்பட்ைே. ஃனபர்குனைா எழுதிய “Language 

and Power” என்னும் புத்தகத்தில் கருத்தாய்வு சைாழிமயப் பற்றிப் படிப்பதிலிருந்து 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு உருவாகியது என்று அவர் விைக்கியுள்ைார். இப்புத்தகம் 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு வைர்ச்சிக்கு மைல்கல் ாகத் திகழ்ந்தது. இப்புத்தகத்தில் 

ஃனபர்குனைா தன் எண்ைங்கமையும் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைலுைன் சதாைர்புமைய 

கூறுகளின் விைக்கங்கமையும் நன்கு வமரயறுத்து உள்ைார். னபச்சு ைற்றும் எழுத்து 

கருத்தாைலின் மூ ம் சைாழிமயப் பற்றி நாம் அறிந்துசகாள்ை முடியும் என்று ஃனபர்குனைா 

வலியுறுத்துகிைார். அவர் ைனிதர்கள் னபசும்னபாது இைம்சபறும் கருத்துப் பரிைாற்ைத்மத 

ஒலிப்பகுதி (text) என்று வமரயறுக்கிைார். னபெப்படும் சைாழிமய ஆய்வு செய்யும்னபாது, 

ெமூக உைவுகமைப் பற்றிய ைக்களின் உைர்வுகமை அதிகரிக்க முடிகிைது (Fairclough, 

1989:4). அந்தப் புத்தகத்தில் ஃனபர்குனைா கருத்தாைல், ஒலிப்பகுதி (text), 

இமைவிமேயாைல் (interaction), சூழல் (context) என்ை மூன்று பரிைாைங்கள் (3 dimensional) 

சகாண்ைது என்னும் னகாட்பாட்மை முன்மவக்கிைார் (வமரபைம் 9ஐப் பார்க்கவும்). இமவ 

வாசிப்பில் முக்கிய இைம்சபறுகின்ைே. 
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வலரபடம் 9: பகுதி, சதாடர்பு, சூழல் ஆகிய பரிைாணங்களில் கருத்தாடல் 
(Fairclough, 1989:25) 

 

1992இல் ஃனபர்குனைா தன் னகாட்பாட்டிற்குச் சிறு ைாற்ைங்கள் செய்தார். 

கருத்தாைல், ஒலிப்பகுதி (text), ைற்சைான்றுக்குச் செல்கின்ை பயிற்சி (discursive practice), 

ெமூக நமைமுமை (social practice) என்ை மூன்று பரிைாைங்கள் சகாண்ைது என்ைார் 

(வமரபைம் 10ஐப் பார்க்கவும்). ெமூக நமைமுமையின் தாக்கத்தால் உற்பத்தி, விநினயாகம், 

நுகர்தலின் (consumption) விமைவால் னபச்சுப் பகுதி உருவாகுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

வலரபடம் 10: ைற்சைான்றுக்குச் செல்கின்ை பயிற்சி, ெமூக நலடமுலை என்ை 
பரிைாணங்களில் கருத்தாடல் (Fairclough, 1992:73) 

  

ஒலிப்பகுதி 
பகுதி 

ைற்சைான்றுக்குச்  
செல்கின்ை பயிற்சி  

 
ெமூக நமைமுமை 

 

 

ஒலிப்பகுதி 

இமைவிமேயாைல்  

சூழல் 
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கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வின் னகாட்பாடுகமைக் கருத்தாைலுைன் 

ஆராயும்னபாது மூன்று பரிைாைங்கனைாடு, விைக்கப் படிநிம  (description stage), 

சபாருள்விைக்கப் படிநிம  (interpretation  stage), விைக்கப்படுத்தும் படிநிம  (explanation 

stage) என்று மூன்று படிநிம கள் உள்ைே (Fairclough, 1989:26). கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் 

ஆய்வுகள் இரண்டு கூறுகமைக் கருத்தில் சகாண்ைது. 1) முன்ேர் ஆய்வு செய்யப்பட்ை 

ஆராய்ச்சிகளின் கருத்துகமை அமவ ஆய்வு செய்தே. 2) ஹாலினையின் கட்ைமைப்மபப் 

னபான்று சைாழியியம ப் பற்றி ைட்டும் ஆராயாைல் ெமூக அறிவியலில் காைப்படும் 

கருத்தாைம யும் ஆராய்ந்தது. இவ்விரு காரைங்கைால் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைம ச் 

ொர்ந்த ஆய்வுகள் சவகுவாகப் பிரப ைமைந்தே.  

 

1990 முதல் 21ஆம் நூற்ைாண்டு வமரயி ாே கருத்தாய்வு ஆய்வுகள் 

 னவாைாக் 1990இல் யூத எதிர்ப்பு (Anti-semitism) பற்றிய கருத்தாைல் ஆய்மவ 

வர ாற்று அடிப்பமையில் னைற்சகாண்ைார். னவாைாக்கும் ஃனபர்குனைாவும் கருத்தாைம ப் 

பற்றி ஒருமித்த வமரயமை சகாண்டிருந்தேர். ெமூக நமைமுமையில் னபசுவதும் எழுதுவதும் 

னவறுபட்டு இருப்பதால், சைாழி என்பது னபச்சு வடிவம், எழுத்து வடிவம் என்று இரு 

பிரிவுகமைக் சகாண்ைது என்று னவாைாக் வாதாடுகிைார். இமத னபச்சுத்தமிழ் ொர்ந்த 

பகுதியிலும் பயன்படுத்த ாம். னவாைாக், இேப் பாகுபாடு, அரசியல் கருத்தாைல் ஆகியே 

பற்றிய ஆய்வுகளில் கவேம் செலுத்திோர் (Reisigl & Wodak, 2001). 1990இல், 

“கருத்தாைலும் ெமுதாயமும்” (Discourse & Society) என்னும் கல்வித்துமர ொர்ந்த பத்திரிமக 

சதாைங்கப்பட்ைது. இது, சைாழியியைாைர்களும் அறிஞர்களும் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் 

ஆய்வுகமைப் பிரசுரிக்கவும் தங்கள் கருத்துகமைப் பரிைாறிக்சகாள்ைவும் ஏற்ை 

கருத்துப்பரிைாற்ைத் தைைாக அமைந்தது. சநதர்ன ண்டில் ஆம்ஸ்ைர்ைாம் 

பல்கம க்கழகத்தில் னபராசிரியராகப் பணிபுரிந்த வான் டிஜிக்கும் (Van Dijk) 
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இப்பத்திரிக்மகமய ஊக்குவித்து ஆதரித்தார். கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வின் 

முக்கியத்துவம் அறிந்து 1991ஆம் ஆண்டு ஜேவரியில் வான் டிஜிக் (Van Dijk) ஃனபர்குனைா, 

கினரஸ் ைற்றும் தினயா வான் லீசவன் (Theo van Leeuwen) ஆம்ஸ்ைர்ைாமில் ஒன்றுகூடி 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்மவ ஒட்டி ஒரு கருத்தரங்மக ஏற்பாடு செய்தேர். 

சவவ்னவறு நாடுகளிலிருந்த கல்வி ஆய்வு பள்ளிகளில் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்மவ 

னைற்சகாண்டிருந்த ஆய்வாைர்கள் தங்கள் ஆய்வுக் கருத்துகமை அறிவு ொர்ந்த முமையில் 

பரிைாறிக்சகாள்ைவும் தங்களுக்குள் சதாைர்புக் கட்ைமைப்மப ஏற்படுத்திக்சகாள்ைவும் 

இக்கருத்தரங்கு வழி வகுத்தது.  

 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்மவ அணுகுவதற்குப் பல்னவறு அணுகுமுமைகள் 

அறியப்பட்ைே. எடுத்துக்காட்டுக்கு: ஃனபர்குனைா முமைப்படுத்தப்பட்ை செயல்பாட்டு 

சைாழியியம , ெமூகவியம யும் ெமூகக் குறியீடுகமையும் சகாண்டு அணுகிோர். னவாைாக் 

கருத்தாைல்கமைச் ெமுதாயம் ைற்றும் அரசியல் உட்பட்ை வர ாற்று அமைப்மபப் 

பயன்படுத்திக் கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்மவ அணுகிோர். வான் டிஜிக்  பனுவல்ொர் 

சைாழியியம யும் (Text Linguistics) அறிவுொர் சைாழியியம யும் (Cognitive Linguistics) 

ெமூக அறிவுொர் (Social Cognitive) அணுகுமுமையில் மகயாண்ைார். பால் சில்ைன் (Paul 

Chilton) உைவியல் வைர்ச்சியிமயயும் ெமூக அறிவியம யும் சகாண்டு அணுகிோர். ெக்தியும் 

ஆற்ைலும் கருத்தாைலுக்கு முக்கியம் என்று னவாைாக்கும் லுட்விக்கும் (Ludwig) 

கருதுகின்ைேர். கருத்தாைல் இைம்சபை ெக்திவாய்ந்த உைவுகளும் இயல்பாே 

விழுமியங்களும் அவசியம் (Wodak & Ludwig, 1999). இந்தக் காரைத்தால்தான், ஒரு 

பகுதிமயக் னகட்கும்னபாது னகட்பவர்களும் வாசிப்பவர்களும் அமத சவவ்னவறு வழிகளில் 

உள்வாங்கிக்சகாள்ை னநருகிைது. 2000ஆம் ஆண்டு, னவாைாக்கும் வான் டிஜிக்கும் (Wodak 

& Van Dijk) இமைந்து சுங்கச்ொவடி பற்றிய அரசியல் கருத்தாைல்கமைப் பற்றிய ஆய்மவ 
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ஆறு ஐனராப்பிய நாடுகளில் நைத்திேர். அதமேத் சதாைர்ந்து ஐனராப்பிய நாடுகளில், 

அரசியல் அமையாைங்கள் ைற்றும் அரசியலில் முடிவு எடுக்கும் பாங்கு பற்றி னவாைாக் 

ஆராய்ந்தார்.  

 

2.9 வகுப்பலைக் கருத்தாடல் 

சதாைக்கத்தில் இரண்ைாம் சைாழி பற்றிய வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள், 

ைாைவர்கள் வகுப்பில் எவ்வாறு பங்கு சபறுகிைார்கள் (Allwright, 1980) என்பமதக் 

கண்ைறிந்தே. வகுப்பமையில் ஆசிரியரின் பங்கும் அதிகம் காைப்பட்ைதால் ஆசிரியமரயும் 

உட்படுத்த ஆய்வுகள் முற்பட்ைே (Allwright, 1980). பின்ேர் ஆய்வுகள் ஆசிரியர், ைாைவர், 

ஆய்வாைர் ஆகினயாரின் கண்னைாட்ைத்திலிருந்தும் ஆராயத் சதாைங்கிே. சி  ஆய்வுகள் 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல்கமைப் பதிவு செய்து, வகுப்பமை உற்றுனநாக்கல்கமைப் 

பாைத்திற்கு முன்னும் பின்னும் (pre and post) னைற்சகாண்டு, ைாைவர்களிைம் 

னநர்காைல்கமையும் நைத்திே (Kumaravadivelu, 1991). வகுப்பமைக் கருத்தாய்வு ஆய்வுகள் 

சபரும்பாலும் வகுப்பமையின் ெமூகப் பண்பாட்டுக்கூறுகமை (sociocultural) னநாக்கி 

அமைந்துள்ைே. ஆய்வாைர்கள், ெமூகக் கூறுகளிலும் (cultural aspects) இே 

னவறுபாடுகளிலும் (ethnic variation) கவேம் செலுத்தியுள்ைேர். னபச்சுச் செயல்பாடு 

செயல்திைன்களில் காைப்படும் ெமூகக் கூறுகமைப் பற்றிய ஆய்வுகள் (eg. Kasper & Blum-

Kulka, 1993) இரண்ைாம் சைாழி கற்பவர்கள் னைற்சகாள்ளும் பண்பாட்டு ைாற்ைங்கமைக் 

கண்ைறிந்தே. இமவ இரண்ைாம் சைாழி ஆசிரியர் வழங்கக்கூடிய இமையீடுகமை 

முன்சைாழிய உதவிே. சைாழி-பண்பாடு ஆகியவற்மைக் கைந்து அமையாைங்காைப்படும் 

னபச்சுச் செயல்பாடுகள், இரண்ைாம் சைாழி கற்பவர்களின் நமைமுமை நிம மய 

சைாழியியல் வல்லுநர்கள் புரிந்துசகாள்வதற்கு உதவிே. இே னவறுபாடுகமைப் பற்றிய 

வகுப்பமைக் க ந்துமரயாைல் ஆய்வுகள், இரண்ைாம் சைாழி வகுப்புகளில் குறிப்பிட்ை 
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இேத்திேருக்கு வழங்கப்படும் வாய்ப்புகள், தம ப்புகள், புதிய முமைமயத் சதாைங்குதல், 

சகாடுக்கப்பட்ை தம ப்மபத் சதாைங்க முயலும் முமை னபான்ைவற்மை ஆராயும். 

 

பண்பாடு, தம முமை, ெமூகப் சபாருைாதாரம் ஆகியவற்மைச் ொர்ந்த 

னவறுபாடுகைால் வகுப்பமையில் ைாைவர்களின் பங்களிப்பு பாதிக்கப்படுவனதாடு ஆசிரியர் 

ைாைவர்க்கிமைனய கருத்து னவறுபாடுகளும் உருவாக வாய்ப்புள்ைே (Cazden & Beck, 

2003). பாரம்பரிய வகுப்பமையில் ஆசிரியர் - ைாைவர்க்கிமைனய னபசுதலில் ெை உரிமை 

கிமைப்பதில்ம . யார், எப்னபாது னபெனவண்டும் என்பமதப் சபரும்பாலும் ஆசிரியர் 

நிர்ையிப்பனதாடு ைாைவர்கள் தானை முன்வந்து னபசுவது மிகக் குமைவு (Mehan, 1979). 

சி  னநரங்களில் ஆசிரியர் ஒரு ைாைவமேப் னபெ அமழத்துவிட்டுப் பிைகு அந்த 

ைாைவமேனய அடுத்து னபெவிருப்பவமர அமழக்கச் சொல்வது உண்டு. இவ்வாறு 

செய்வதால் னபெ விரும்பும் அமேத்து ைாைவர்களுக்கும் வாய்ப்புக் கிமைத்துவிடுவதில்ம . 

ஆசிரியர் இவ்வாறு னபசுதம க் கட்டுப்படுத்துவதால் சி  ைாைவர்களுக்குப் னபெ வாய்ப்புக் 

கிமைப்பதில்ம . சபரும்பாலும் வகுப்பமைப் னபச்சு, உற்றுனநாக்கல் அடிப்பமையிலும் 

(observation scheme) ஒலி, ஒளிப்பதிவுகளின் அடிப்பமையிலும் னநாக்கப்படுகிைது. முன்னப 

சதரிவுசெய்த (Preselected) ைற்றும் முன்னப முடிவுசெய்த (predetermined) பிரிவுகமை 

மையைாகக் சகாண்டு ஆசிரியரின் னபச்சும், ைாைவர்களின் னபச்சும் நைவடிக்மககளும் 

கவனித்துக் கணிக்கப்படுகின்ைே. வகுப்பமையில் ஆசிரியர் ைாைவர் க ந்துமரயாைல்களில் 

ஆசிரியர்தான் (70%) அதிகம் னபசுகிைார், ைாைவர்கள் னகட்டுக்சகாண்டிருக்கிைார்கள் 

அல் து குழுவாக விமை அளிக்கிைார்கள் (Domalewska, 2015). பாைத்தில் ைாைவர்கள் 

சுதந்திரைாகப் னபசிக் க ந்துமரயாைலில் ஆர்வைாகப் பங்கு சபை ஆசிரியர் ெரியாே 

வழிவமககமை அமைத்துக் சகாடுக்கனவண்டும் என்று ஃபிஷ்ஷர் (Fisher, 1993) கூறுகிைார். 

வகுப்பில் க ந்துமரயாைல் நிகழும்னபாது ஆசிரியர் வகுப்மபவிட்டு சவளினய 
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சென்றுவிைனவண்டும். ஆசிரியர் வகுப்பில் இல் ாதனபாது ைாைவர்கள் அச்ெமின்றியும் 

கூச்ெமின்றியும் னபசுவார்கள் என்பது ஃபிஷ்ஷரின் நம்பிக்மக. வகுப்பில் ைாைவர்கள் 

க ந்துமரயாடும்னபாது ஆசிரியர் அக்க ந்துமரயாைலில் மிகக் குமைவாே அைவின னய 

க ந்துசகாள்ைனவண்டும் என்று அவர் கூறுகிைார். கற்ைல் இ க்குகமை அமையும் 

னநாக்கில் ஆசிரியர் க ந்துமரயாைல்கமை வமரயறுப்பதாலும் வகுப்பமையில் யார் 

எப்னபாது என்ே னபெனவண்டும் என்று சபரும்பாலும் ஆசிரியர் முடிவு செய்வதாலும் (Mehan, 

1979; Van Lier, 1988), வகுப்பமைக் கருத்தாைல் இயல்பாக நிகழ்வதில்ம . வகுப்பமையில் 

சபாதுவாக ஆசிரியர் தேக்கு விமை சதரிந்த னகள்விகமைனய ைாைவர்களிைம் 

னகட்கின்ைார். இது ஆசிரியரின் திைனின்மைமயயும் தன்ேம்பிக்மக இன்மைமயயும் 

சவளிப்படுத்துகிைது. இத்தமகய விோக்கள் ைாைவர்களின் சைாழியறிமவச் 

னொதிப்பேவாக அமைகின்ைே. ஆோல், இத்தமகய விோக்கள் சபரும்பாலும் 

வகுப்பமைக்கு அப்பாற்பட்ை க ந்துமரயாைல்கமை ஒத்து அமைவதில்ம  (Seedhouse, 

1996).  எேனவ, இவற்மை வகுப்பமைப் பாைத்தின் பிமழயாக நூேன் (Nunan, 1987) 

கருதுகிைார். புதிய தகவல்கள் ைாைவர்கள் அறிந்த தகவல்களுைன் இமையும்னபாதுதான் 

கற்ைல் முமையாக நிகழும். அதற்கு ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் இயல்பாகப் னபெனவண்டும்; 

அதிகம் னபெனவண்டும். ஆசிரியர் னகட்கும் னகள்வியின் கடிேத் தன்மையும் குமைவாே 

காத்திருப்பு னநரமும் வகுப்பமையில் கருத்தாைலின் தன்மைமயப் பாதிக்கின்ைே. னபச்சுச் 

சூழம சயாட்டிய பாைப்சபாருைறிவின்மை, வகுப்பில் பங்களிக்காமை, சைாழிப் புழக்கம் 

இல் ாமை னபான்ைமவ ைாைவர்களின் கருத்தாைலுக்குத் தமையாக அமையும் (Tuan & 

Mai, 2015). னபசும்னபாது ஏனதனும் தவைாகப் னபசிவிடுனவானைா ைற்ைவர்களின் னகலிக்கு 

ஆைாகிவிடுனவானைா என்று ைாைவர்கள் எண்ணுவது அவர்களின் கருத்தாைலில் தயக்கம் 

காட்ைச் செய்துவிடுகின்ைது (Littlewood, 2007). சிறு னகள்விகமைக் னகட்பது, 

சூழ்நிம கமைக் சகாடுத்துப் னபெ மவப்பது னபான்ைமவ ைாைவர்களின் கருத்தாைம  
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னைம்படுத்த உதவும் (Bashir et al, 2011). வகுப்பமையில் நைப்பமவ கற்ைல் விமைவுகமைப் 

பாதிக்கும். எேனவ, கற்ைல் கற்பித்தம ப் புரிந்துசகாள்வதற்கு முன், முதலில் வகுப்பமையில் 

என்ே நைக்கிைது என்பமத நாம் புரிந்துசகாள்ைனவண்டும். வகுப்பமையில் கருத்தாைம ப் 

புரிந்துசகாள்வதற்குப் சபரும்பாலும் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் பதிவு செய்யப்படுகிைது. 

பின்ேர், அது பகுதியாகனவா முழுமையாகனவா ஒலி சபயர்ப்புச் செய்யப்படுகிைது.  

 

சதாைக்கக் கா த்தில், கருத்தாைல் ஆய்வுகள் சின்கின ர் & கவுல்ஹாட் (1975) 

உருப்படிவத்மதக் சகாண்டு அமைந்தே. ஆய்வாைர்கைாகிய சின்கின ரும் கவுல்ஹாட்டும் 

ஹாலினையின் தரவரிமெ அைவுனகாம த் தழுவி வகுப்பமையில் இைம்சபறும் இரு தரப்புக் 

கருத்தாைம  வமரயறுக்கும் ஒரு புதிய உருப்படிவத்மத உருவாக்கிேர் (வமரபைம் 11ஐக் 

காைவும்).  

 

வலரபடம் 11: சின்கிபைர் & கவுல்ஹாட் உருவாக்கிய பணிச்ெட்டம் 

பாைம்   நிர்வாகம்  பரிைாற்ைம்  நைவடிக்மக  செயல் 
(Lesson) (Transaction)   (Exchange)  (Move)   (Act) 

 
 
 
 
 

இதில் முக்கியைாே கட்ைைாகப் “பரிைாற்ைம்” அமைகிைது. இங்குதான் சதாைங்குதல் 

- பதில் தருதல் - கருத்துக் கூறுதல் (IRF) என்னும் முமை இைம்சபறுகிைது. இக்கட்ைத்தில், 

ஆசிரியர் கருத்தாைம ப் பயன்படுத்தி ைாைவர்களுக்குத் தகவல்கமைக் கூறுகிைார், 

ைாைவர்களுக்குத் தன்ேம்பிக்மகமயக் சகாடுக்கிைார், ைாைவர்கமைப் ப  

நைவடிக்மககமை னைற்சகாள்ை மவக்கிைார். பின்ேர் அவற்மை ைதிப்பிடுகிைார். ஒரு 

சதாைங்குதல் கருத்துக் கூறுதல் 

பதில் தருதல் 
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பாைத்தில் சவவ்னவறு வமகயாே பரிைாற்ைங்கள் நிர்வகிக்கப்படுகின்ைே. எனினும் ஆசிரியர் 

வழி நைத்தும் பாரம்பரிய வகுப்புகளில் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக் கூறுதல் 

உத்தி அதிகம் காைப்படுகின்ைது. அவ்வுத்திமயப் பின்பற்றி மூன்று வமக நைவடிக்மககள் 

இைம்சபறுவதாகச் சின்கின ர் & கவுல்ஹாட் (Sinclair & Coulthard, 1992:3) கூறுகிைார்கள். 

ஆசிரியரின் சதாைக்கம் (Initiation), அதமே ஒட்டி ைாைவரின் கருத்து (Response), 

அக்கருத்துக்குப் பதி ாகும் ஆசிரியரின் கருத்து (Feedback). இது சதாைங்குதல் - பதில் 

தருதல் - கருத்து கூறுதல் (Initiation - Response - Feedback, IRF) என்று 

அமழக்கப்படுகிைது. 

  

வகுப்பமையில் இைம்சபறும் கருத்தாைலுக்கு இந்தத் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் 

- கருத்து கூறுதல் (IRF) என்னும் முமை னபாதுைாேதாக அமைந்தது என்று 1975ஆம் 

ஆண்டில் சின்கின ர் ைற்றும் கவுல்ஹாட் நிமேத்தேர் (Sinclair & Coulthard, 1992). அதமே 

அடுத்து, அறிவாற்ைம  விரிவுபடுத்துவதற்கு இம்முக்னகாை அணுகுமுமை (Triadic Dialogue)  

னபாதுைாேது என்ை கருத்மத ஹீப் முன்மவத்தார் (Heap, 1985). 1992ஆம் ஆண்டு, 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் (IRF) என்னும் முமை ைாைவர்களின் 

அறிமவயும் புரிதம யும் அறிந்துசகாள்ைவும், கற்ைம  வழிகாட்ைவும் சபரிதும் உதவியது 

என்று சநல் னைர்ெர் கூறிோர் (Neil Mercer, 1992). அசைரிக்காமவச் ொர்ந்த மநஸ்டிராண் 

(Nystrand, 1997) ைற்றும் கனைாரன் (Nystrand & Gamoran, 1991) சதாைங்குதல் - பதில் 

தருதல் - கருத்துக் கூறுதல் (IRF) என்னும் முமை ப  பயன்கமை னவறுபடுத்த உதவியது 

என்ைேர். இக்கூற்மைக் னகார்ைர் சவல்ஸ் ஆதரித்தார். எனினும் இம்முமை 

கல்வியாைர்களுக்கு ைத்தியில் விைர்சிக்கப்படுகிைது என்றும் அதற்கு ஏற்புமைய சி  துல்லிய 

ைாற்ைங்கள் னதமவ என்றும் னகார்ைர் சவல்ஸ் கூறிோர் (Gordon Wells, 1999).  
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ஒனர கருத்தாைல் தம ப்பு சவவ்னவறு ஆசிரியர்கள் வழிநைத்தும்னபாது 

ைாைவர்களிமைனய சவவ்னவறு பங்களிப்மபயும் ஆர்வத்மதயும் ஏற்படுத்துவது ஏன்? 

இம்முக்னகாை முமை நல் து அல் து நல் தன்று என்று கூை முடியாது. அது 

பயன்படுத்தப்படும் முமைக்கு ஏற்ப ைாறுபடுகிைது என்ைார் னகார்ைர் சவல்ஸ் (Gordon Wells, 

1999:169). இனத கருத்மதக் னகாட்னி னகஸ்ைனும் கூறுகிைார். கருத்தாைலின்னபாது 

ஆசிரியர் னகள்விகமைக் னகட்கும் விதத்மதப் சபாறுத்து விமைகள் கூைப்படுகின்ைே. 

எேனவ அறிவுொர் தாக்கத்திற்கு ஆசிரியரின் னகள்விகள் முக்கியப் பங்மக வகிக்கின்ைே 

(Cazden, 2001). ைாைவமர விோவிற்கு சவறுைனே ெரியாே விமைமயக் கூை 

மவப்பதற்கும், னகள்வியின் தன்மைமயப் புரிந்துசகாண்டு அடுத்த முமை இனத னகள்வி 

னகட்கப்படும்னபாது ெரியாே விமைமயக் கூை மவப்பதற்கும் சபரும் னவறுபாடு உண்டு 

(Cazden, 2001:92). 

 

ஆசிரியர் பகட்கும் வினாக்கள் 

 ஆசிரியர்கள் வகுப்பமையில் தைது கற்பித்தலில் பல்னவறு வமகயாே 

அணுகுமுமைகமையும் உத்திகமையும் பயன்டுத்தி வருகின்ைேர். அவர்கள், அன்று முதல் 

இன்று வமர வகுப்பமைக் கற்பித்தலில் மகயாளும் சிைப்பு உத்திகளுள் ஒன்று விோக்கள். 

வகுப்பில் 80% விோக்கள் னகட்பதிலும் அவற்றிற்கு விமை காணுவதிலும் செ விைப்படுகிைது 

என்று ஸ்டிவன்ஸ் சதாைக்கக் கா த்தின  நிரூபித்துள்ைார் (Stevens, 1912). விோக்கைால் 

ஐந்து பயன்கள் உண்டு (வமரபைம் 12ஐக் காைவும்) என்று ஃனபரர் னைரி னதாைஸ் 

வமரயறுக்கிைார் (Farrar, 1986). அமவயாவே ஒன்று, ைாைவர்களின் புரிதம ச் னொதித்தல், 

இரண்டு, குறிப்பிட்ை ஒரு தம ப்மபக் சகாடுத்து ஆசிரியர் பாைத்மதத் தம் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் மவத்துக்சகாள்ளுதல், மூன்று, தாம் கற்பித்தமத ைாைவர்கள் எந்த 

அைவிற்குக் கற்றுக்சகாண்ைேர் என்பமத அறிதல், நான்கு, ஆசிரியர்களின் விோவிற்கு 
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விமையளிப்பதன் வழி ைாைவர்களின் னபச்சுத்திைனும் எழுத்துத்திைனும் னைம்பைல், ஐந்து, 

ஆசிரியர் விோக்கள் னகட்கும்னபாது ைாைவர்கள் விழிப்புைன் இருத்தல் ஆகியே ஆகும். 

 

வலரபடம் 12: வினாக்கள் பகட்பதன் பயன்கள் 

 
பிரிவு 

 
உற்றுபநாக்கும் பண்புகள் 

 
 
1 

 
ைாைவர்களின் புரிதம ச் னொதிக்க உதவும் 
 

 
2 

 
குறிப்பிட்ை ஒரு தம ப்மபக் சகாடுத்து ஆசிரியர் பாைத்மதத் தம் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் மவத்துக்சகாள்ை உதவும் 
 

 
3 

 
தாம் கற்பித்தமத ைாைவர்கள் எந்த அைவிற்குக் கற்றுக்சகாண்ைேர் 
என்பமத அறிய உதவும் 
 

 
4 

 
ஆசிரியரின் விோவிற்கு விமையளிப்பதன்வழி ைாைவர்களின் னபச்சுத் 
திைனும் எழுத்துத் திைனும் னைம்பை உதவும் 
 

 

பாரம்பரிய வகுப்பமையில் ஆசிரியர்கள் சபாதுவாகத் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் 

- கருத்துக் கூறுதல் (Initiation – Response - Feedback, IRF) முமைமயப் பயன்படுத்தினய 

னகள்வி னகட்கின்ைேர் (Sinclaire & Coulthart, 1975). மூடிய விோ வமககமையும் ஆசிரியர் 

கருத்துக் கூறுதம யும் உள்ைைக்குவதால் இமதக் கருத்தாைல் என்று கருத இய ாது. 

இமத  ‘ஒப்புவிக்கும் வரிகள்’ என்று கூறுவனத ெரி என்று கூைப்படுகிைது (Hardman, 

2008:133). னவறுபாட்டு எல்ம கமைக் சகாண்ை விோக்கமைக் னகட்கும்னபாதும் 

ைாைவர்களின் விமைகளுக்குத் சதாைர் கருத்துக்கமைக் கூறுவது மூ மும்தான் 

ைாைவர்களின் கருத்தாைல் முமைமைமய னைம்படுத்த முடியும் (Scull, Paatsch & Raban, 

2013; Siraj-Blatchford & Manni, 2008; Wells & Ball, 2008). ைாைவர்களின் சிந்தமேமயத் 
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தூண்டும் விோக்கமைக் னகட்டுத் சதாைர்ந்து னபெ அனுைதிப்பது ைாைவர்களின் சைாழி 

கற்ைம  அதிகரித்துள்ைது (Dickinson & Caswell, 2007). மூடிய விோ வமககமைக் 

காட்டிலும் திைந்த விோ வமககமைக் னகட்கும்னபாது அறிவு னைம்படுகிைது (Brown & 

Wragg, 1993; Galton et al 1999). சிைந்த விோக்கமை ஆசிரியர் னகட்கும்னபாது, பாைத்தின் 

கட்டுப்பாடும் என்ே கற்பிக்கப்படுகிைது என்பது ஆசிரியரின் மககளில் இருந்தாலும் 

ைாைவர்கள் பங்கு சபறுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகமை ஏற்படுத்தித் தருகிைது என்பது 

ஆய்வாைர்களின் உற்றுனநாக்கல். ைாைவர்களின் கற்ைம க் கட்டுப்படுத்தும் விோ என்பது 

சவறும் அமேத்து ைாைவர்கமையும் அமழத்தல், வகுப்பில் கட்சைாழுங்மக நிர்வகித்தல் 

(Myhill & Dunkin, 2005) னபான்ைமவ ைட்டும் அல்  (Barnes, Britton & Torbe, 1986). 

பதி ாக எந்த ைாைவரின் விமை சீர்தூக்கிப் பார்க்கவல் து என்பமதயும் பற்றிச் 

சிந்திப்பதாகும் (Dillon, 1994). ப  னநரங்களில் ஆசிரியர் தேக்கு விமை சதரிந்த 

னகள்விமயக் னகட்கின்ைார். அவர் சிந்தமேயில் உள்ை விமைமய ைாைவர் கூைனவண்டும் 

என்று எதிர்பார்க்கிைார். இதில் ஒருவமக நன்மை உண்டு. ைாைவருக்கு ஆசிரியர் என்ே 

எதிர்பார்க்கிைார் என்பது விைங்கிவிடுகிைது. எேனவதான், இமதக் னகள்வி என்று 

வமகப்படுத்தாைல், ‘நாைக வெேம்’ என்று ஃப்ரான்சிஸ் ொடுகிைார் (Francis, 2002). சிைப்பாே 

கல்வித் திைன்கமைப் சபை ைாைவரிைம் ஆசிரியர் ‘எவ்வாறு இமத அறிந்தாய்? உேக்கு 

இது எப்படித் சதரியும்? விைக்கிச் சொல்  முடியுைா?’ னபான்ை விோக்கமைக் னகட்டு 

ைாைவர்களின் சிந்தமேனயாட்ைத்மத விைக்கும் கருத்தாைல்கள் அமைதல் அவசியம் (Myhill 

& Dunkin, 2005). 

  

விோ வமககமைப் பாேர்ஸ் இவ்வாறு வமகப்படுத்துகிைார் (Barnes et al, 1986). 

திைந்த விோக்கள் உண்மையாே, தனித்தன்மை வாய்ந்த, தகவல் அறிய உதவுபமவயாக 

அமைகின்ைே. இவ்வமக விோவிற்கு ‘ஒரு ெரியாே விமை’ கிமையாது. இவ்விோவிற்கு 
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ஆசிரியரிைம் விமையும் கிமையாது. ஆசிரியர் இத்தமகய விோக்கமை வகுப்பில் னகட்பது 

அரிதாக உள்ைது (Barnes et al, 1986). ஆசிரியரின் விோக்கள் பதில்கமை நிமேவு 

கூருவேவாகனவ சபரிதும் அமைகின்ைே. புரிதம ச் னொதிப்பதாகவும் விரிவுபடுத்துவதாகவும் 

சபரும்பாலும் அமைவதில்ம  (Barnes et al, 1986; Alexander, 1992). பல்னவறு 

வகுப்புகமைக் கூர்ந்து கவனிக்கும்னபாது, ஆசிரியரின் விோ சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் 

அைர்ந்து னகட்கும் ஒன்ைாக அமைகிைது என்று கால்ைனின் ஆய்வு உறுதி செய்தது (Galton 

et al, 1992).  

 

சிங்கப்பபூர் உயர்நிம  மூன்று கணித வகுப்புகளில் நைத்தப்பட்ை சபரும் ஆய்வு 

ஒன்றில் 96.3% விோக்கள் மூடிய விோக்கைாக அமைந்தே (எடுத்துக்காட்டு ‘7 x 3 

என்ே?’). அத்துைன் 97% விோக்கள் செய்முமை குறித்து அமைந்தே (எடுத்துக்காட்டு 

‘இந்தக் னகள்விமய எப்படிச் செய்யனவண்டும் என்ைால்...’).  15 உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் 

நைத்தப்பட்ை ஆய்வில் கல்வியாைர் இராமையா, ஆசிரியர் னகட்கும் விோக்கமையும் 

ைாைவர்கள் கூறும் விமைகமையும் கீழ்நிம , நடுநிம , னைல்நிம  என்று மூவமககைாக 

(வமரபைம் 13ஐக் காைவும்) வமரயறுக்கிைார் (Ramiah, 1996:235). கீழ்நிம  விோக்கமை, 

1. நிமேவுகூர்ந்து விமை பகரும் விோக்கள் என்றும் 2. அமையாைம் கண்ைறிந்து விமை 

பகரும் விோக்கள் என்றும் வமகப்படுத்துகிைார். நடுநிம  விோக்கமை, 1. புரிந்துைர்தல் 

விோக்கள் என்றும் 2. பயன்படுத்துதல் விோக்கள் என்றும் வகுக்கிைார். னைல்நிம  

விோக்கமை, 1. பகுப்பாய்வு விோக்கள் என்றும் 2. ைதிப்பீடு அல் து முடிவு கூறும் 

விோக்கள் என்றும் விைக்குவமதப் பின்வரும் வமரபைம் சதளிவுபடுத்துகிைது (Ramiah, 1996). 
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வலரபடம் 13: வினாக்களின் வலககள் 

 
பிரிவு 

 
உற்றுபநாக்கும் பண்புகள் 

 
 

கீழ்நிம  
விோக்கள் 

 
1. நிமேவுகூர்ந்து விமை பகரும் விோக்கள்  
2. அமையாைம் கண்ைறிந்து விமை பகரும் விோக்கள் 

 
 

நடுநிம  
விோக்கள் 

 
1. புரிந்துைர்தல் விோக்கள்  
2. பயன்படுத்துதல் விோக்கள் 

 
 

னைல்நிம  
விோக்கள் 

 
1. பகுப்பாய்வு விோக்கள் 
2. ைதிப்பீடு அல் து முடிவு கூறும் விோக்கள் 

 
 

ஆசிரியர் பபச்சு 

 ைாைவர்கள் வகுப்புக்கு வரும்னபாது அவர்கள் புரிந்துசகாள்ளும் வமகயில் ஆசிரியர் 

தம் னபச்மெத் சதாைங்குகிைார். அவர் எத்தமகய சைாழிநமையில் சநகிழ்வுத் தன்மையுைன் 

னபசி ைாைவர்களுக்குத் தம் பாைத்மதப் புரிய மவக்கிைார் என்று அறிய வழிசெய்வது 

ஆசிரியரது னபச்சு (Ramiah, 1996). வகுப்பமையில் இைம்சபறும் இப்னபச்சு ைாைவர்களின் 

பங்சகடுப்மபயும் பார்மவமயயும் ைாற்ை வல் து (Farrell, 2002). பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப 

ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் சதாைரியல், சொற்னகாமவ னபான்ைமவ இவற்றில் அைங்கும். 

ஆசிரியர் னபச்சின் மூ ம் வகுப்பமைக் கருத்தாைலும் பாைத்திட்ைமும், செயல்படுத்தவும் 

கட்டுப்படுத்தவும் படுகிைது. இது முழுக் கல்விச் செயல்முமை மீது தாக்கம் ஏற்படுத்துவதால் 

ஆசிரியர் னபச்சு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிைது.  
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ஆசிரியர் - ைாணவர் உைவு 

 வகுப்பமையில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு மிகவும் முக்கியைாே பங்கு வகிக்கிைது. 

இந்த இரு பா ங்களுக்கிமைனய ஏற்படும் நல்லுைவு ைாைவர்களின் கற்ைம  

ஊக்குவிக்கிைது (Kim et al, 2000; Koul & Fisher, 2005). அத்னதாடு ைாைவர்களின் 

ெமூகவியல், உைர்வியல் திைன்கமை னைம்படுத்துவனதாடு சுய கற்ைல் திைமேயும் 

வைர்க்கிைது (Davis, 2003). ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு குறித்தும் அது ைாைவர்களின் 

கற்ைல் விமைவுகளில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்தும் சிங்கப்பூர் கணிதம், அறிவியல் 

னபான்ை பாைங்களில் ஆய்வுகள் நைத்தப்பட்டுள்ைே (Fisher et al, 1997; Goh & Fraser, 

1996, 1998, 2000; Goh et al. 1995; Quek et al, 2005). நல்  ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு 

ைாைவர்களுக்கு ஏற்பைக்கூடிய ைேச்னொர்வுக்காே அறிகுறிகமையும் ஒழுக்கக் 

குமைபாடுகமையும் தடுக்கவல் து (Hirschi, 1969, Luthar, Cicchetti, Becker, 2000; Murray 

& Pianta, 2007, Chong et al, 2017). ஏற்புமைய ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு, ைாைவர்கமை 

ஊக்குவிக்கவும் அவர்கள் கல்வியில் சிைந்து விைங்கவும் துமை நிற்கிைது (Chong et al, 

2006). கல்வி ொர்ந்த ஆசிரியர் - ைாைவர் நல்லுைமவ வைர்க்க ஆசிரியர் 

பின்வருவேவற்மைச் செய்ய ாம் எே ஆய்வுகள் கூறுகின்ைே; ைாைவர்களின் நிம க்கும் 

திைனுக்கும் ஏற்ப பாைங்கமை நைத்துதல் (Goldstein, 1999), புதிய திைன்கமையும் 

தகவல்கமையும் படிபடியாே வைர்ச்சி நிம யில் கற்றுக்சகாள்ை வழி வகுத்தல் (Goldstein, 

1999), வகுப்பமையில் கற்றுக்சகாள்வமத சவளி உ கத்துைன் சதாைர்புபடுத்திக் காட்டுதல் 

(Reeve, 2009), வகுப்பமையில் னகள்விகள் னகட்ைம  ஆதரித்துப் பதில் அளித்தல், 

தனிப்பட்ை நிம க்குக் கருத்துக் கூறுதல் (Ames, 1992) ைற்றும் உரிய ைாைவர்களுக்குத் 

தனிப்பட்ை கூடுதல் பயிற்சி வகுப்புகமை நைத்துதல். இவ்வாறு வகுப்புகள் அமைய 

ஆசிரியர்கள் ைாைவர்களின் னதமவகமைப் புரிந்துசகாள்ைனவண்டும் (Reeve, 1998; Reeve 

et al, 1999), அன்பு காட்ைனவண்டும் (Reeve, 2009), ைாைவர்களுக்குச் ெற்று அதிகைாே 
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எதிர்பார்ப்புகமை வழங்கனவண்டும் (Bernard, 1991; Stockard & Mayberry 1992; Wang et 

al, 1994), ைாைவர்களின் விருப்பத்திற்கும் சவற்றிக்கும் ஆதரவு சதரிவிக்கனவண்டும் (Reeve, 

2009) என்று கல்வியாைர்கள் குறிப்பிடுகின்ைேர்.  

   

ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு பற்றி ஆய்வுகள் இைம்சபற்றிருந்தாலும் குறிப்பாக பதின்ை 

வயது ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இமைனய உள்ை உைவு பற்றி அறிதல் அவசியம் 

(Wentzel, 1997). பதின்ை வயது ைாற்ைங்கமை எதிர்சகாண்டு பயணிக்கும் அம்ைாைவர்களின் 

(Wentzel, 1998) னதமவகமைப் பள்ளிகள் கருத்தில் சகாள்ைத் தவறிவிடுகின்ைே (Eccles & 

Midgley, 1989, Furrer & Skinner, 2003). வீட்டிற்கு சவளினய ைாைவர்கள் வலுவாே 

உைவுகமைத் னதடும் பருவம் என்பதால் ஆசிரியர்களிைம் நல்லுைவு ஏற்படுதல் அவசியம். 

ஆசிரியரிைம் நல்  உைவு உள்ை ைாைவர்கள், ஆசிரியர்கள் சொல்வமதக் னகட்கத் 

தயாராக இருப்பதாகவும் படிப்பில் ஊக்கம் சபறுவதாகவும் சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளியில் 

நைத்தப்பட்ை ஆய்வு கண்ைறிந்தது (Huan et al, 2012). சதாைக்கப்பள்ளியில் ைாைவர்கள் 

சபரும்பாலும் ஒனர ஆசிரியருைன் னநரத்மதச் செ வு செய்வதுனபால் உயர்நிம ப் 

பள்ளியில் செய்வதில்ம . இது ஆசிரியர்களிைம் சநருக்கத்மத ஏற்படுத்துவமதக் 

குமைப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு கண்ைறிந்தது.  

 

 சைாழி கற்ைல் சுற்றுப்புைச் சூழலுைனும் சுற்றியுள்ை நன்கு பழக்கமுள்ை 

சபரியவர்களிைம் னபசுவதன் மூ மும் இைம்சபறுகிைது (Hart & Risley, 2003; Hoff, 2013). 

ைாைவர்கள் பள்ளியிலும் ஆசிரியர்களுைனும் அதிக னநரத்மதச் செ விடுகின்ைேர். 

ஆசிரியர்களின் சைாழிப் பு மை ைாைவர்களின் சைாழிப் பு மையில் ஒரு தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்துகிைது என்று ஹட்ைன்ச ாச்ெரும் அவரது குழுவும் ஆய்வின் வழிக் கண்ைறிந்தேர் 

(Huttenlocher, 2002). அவ்வாய்வில் ஆசிரியரின் சைாழி பு மைக்கும் ஆசிரியர்கள் 
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கற்றுக்சகாடுக்கும் ைாைவர்களின் ைாைவர்களின் சைாழி வைர்ச்சிக்கும் சதாைர்பு 

இருப்பதாக ஆய்வு கூறுகிைது. அத்னதாடு, வலுவாே சைாழித் திைமேப் சபற்று அத்திைமே 

அடிக்கடி னபசிப் பயன்படுத்திக் காட்டும் ஆசிரியர்களிைம் பயிலும் ைாைவர்கள் அதிகைாே 

சைாழிப் பயன்பாட்மைப் சபற்ைேர் (Weigel, Lowman & Martin, 2007). னைலும் சி  

ஆய்வாைர்கள் ைாைவர்களின் சைாழித் திைனில் உள்ை னவறுபாட்டிற்கு ஆசிரியர்கனை மிக 

முக்கியக் காரைம் என்று குறிப்பிட்டு கூறுகின்ைேர் (Chall, as cited in Comber & Kamler, 

2004). சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் ைாைவர்களிைம் என்ே செய்யனவண்டும் என்று 

ஏவல் செய்வது அதிகைாகக் காைப்படுகிைது (Silver, 2010). அதற்குப் பதி ாக 

ைாைவர்களிைம் க ந்துமரயாைல்வழிப் பாைங்கமை நைத்திோல் கருத்தாைல்கள் சிைப்பாக 

நிகழ்வனதாடு ைாைவர்களும் விரும்பிப் பயில்வர் (Quek et al, 2007). 

 

பங்களிப்புப் பாணி (Participation Pattern) 

 னபச்சுக்கும் சிந்தமேக்கும் சநருங்கிய சதாைர்பு இருப்பதால் னபச்சுவழினய 

சிறுவர்கள் அறிமவப் சபருக்கிக் சகாள்கின்ைேர் (Vygotsky, 1978). இக்கூற்றின்படி 

ைாைவர்களுக்கு உமரயாை அதிக வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்னபாது னைலும் விமரவில் 

கற்றுக்சகாள்கிைார்கள் எே ாம். ைாைவர்கள் வகுப்பில் விரும்பிப் பங்களிக்கும்னபாது 

கற்ைல் நிகழ்கிைது என்பமத ஆய்வுகள் உறுதிபடுத்திே. ஆசிரியர் அதிகம் னபசும் வகுப்பில் 

உள்ை ைாைவர்கமைவிை வகுப்பில் அதிகம் உமரயாடும் ைாைவர்கள் னதர்வில் நல்  

ைதிப்சபண்கமைப் சபற்ைேர் (Alexander, 2018; Applebee et al, 2003; Muhonen et al, 

2018; O’Connor et al, 2014). அனத னபால் வகுப்பில் ைாைவர்களின் பங்களிப்பிற்கும் 

தனிப்பட்ை ைாைவரின் கற்ைல் தரத்திற்கும் னநரடித் சதாைர்பு இருப்பதாக ஆய்வுகள் 

கூறுகின்ைே (Ing et al, 2015; Larrain et al, 2019; Sedova et al, 2019; Webb et al, 2014). 

அப்படிசயன்ைால் ஒரு ைாைவர் எந்த அைவிற்கு முன்வந்து பங்குசபறுகிைானரா, அந்த 
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அைவிற்குப் பயேமைகிைார் எே ாம். எேனவ, ஒரு வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் பங்களிக்கும் 

விதம், அதன் பின்ேணி, ைாைவர்கமை அதிகம் னபெத் தூண்டும் காரைங்கள், னபெ முன்வர 

மவக்கும் காரைங்கள் னபான்ைமவ ஆராயப்படுகின்ைே. சபாதுவாக பங்களிப்புப் 

பாணிகமைப் பற்றி ஆராய்ச்சிகமை னைற்சகாள்ளும் ஆய்வுகள், கல்வி முடிவுகள் 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு Kelly, 2008; Myhill, 2002), ெமூகப் சபாருைாதார பின்ேணி 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு Kelly, 2008, Black, 2007), பால் பிரிவு (Eliasson et al, 2016; Harrop & 

Swinson, 2011), ைாைவர்கள் சகாண்டுள்ை விழுமியங்கள், ைேப்பான்மை னபான்ைமவ 

குறித்த ஆய்வுகள் அவசியம் எனினும் அத்தகு ஆய்வுகள் ஏதும் சபரிதாக நைத்தப்பைவில்ம  

(Sedlacek & Sedova, 2020). அதற்குப் பதி ாக ைாைவர்களின் ஆர்வம் (நைத்மத, ைேவியல், 

ெமூகவியல், சிந்தமேயியல்) னபான்ைமவ ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ைே (Azvedo, 2015; 

Boekaerts, 2016, Fredricks et al, 2004). 

 

ைாணவர்களின் பங்களிப்புப் பாணி 

 ைாைவர்கள் அமேவரும் ெைநிம யில் வகுப்பில் பங்சகடுப்பதில்ம . இேவியல் 

ஆய்வு ஒன்றின்படி சகாவாம சேனும் கும்பும சேனும் ைாைவர்களின் பங்களிப்புப் 

பாணிமய (வமரபைம் 14ஐக் காைவும்) நான்கு விதங்கைாக வமகப்படுத்துகிைார்கள் 

(Kovalainen & Kumpulainen, 2007).  
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வலரபடம் 14: ைாணவர்களின் பங்களிப்புப் பாணிகள்  

 
வலக 

 
ைாணவர்களின் பாணிகள் 

 
 
1 

 
அதிகம் பங்சகடுத்த ைாைவர்கள் வகுப்பில் ஆசிரியரிைமும் ெக 
ைாைவர்களுைனும் அதிகம் னபசிோர்கள். ஆசிரியரின் னகள்விகளுக்குப் பதில் 
அளித்தனதாடு தாைாகனவ முன்வந்து னகள்விகளும் னகட்ைேர். 
 

 
2 

 
நடுத்தரைாகப் பங்சகடுத்த ைாைவர்கள் ஆசிரியரின் னகள்விகளுக்குப் 
பதி ளித்தேர். அவர்கள் ஆசிரியரிைம் ைட்டும் உமரயாடிேர்.   
 

 
3 

 
நடுத்தரைாகப் பங்சகடுத்த ைாைவர்கள் ஆசிரியரின் னகள்விகளுக்குப் பதில் 
அளித்தனதாடு தாைாகனவ கருத்தாைல் தம ப்புகமைத் துவங்கி ஆசிரியரிைமும் 
ெக ைாைவர்களிைமும் னபசிேர். 
 

 
4 

 
அமைதியாே ைாைவர்கள் வகுப்பில் அதிகம் ஈடுபைவில்ம . அவர்கள் 
ஆசிரியரின் னகட்கும் னகள்விக்கு ைட்டும் பதில் அளித்தேர். 
 

 

சகாவாம னும் கும்பும னும் னைற்சகாண்ை ஆய்வில் ஒவ்சவாரு ைாைவரும் னபசும் 

னநரமும் கைக்கிைப்பட்ைது. அதன்வழி ைாைவர்கள் யாரிைம் னபசுகிைார்கள் என்பமதப் 

சபாறுத்து அவர்கைது னபச்சு னநரம் னவறுபட்ைது.  

 

 பாைத்தில் சிைந்து விைங்கும் ைாைவர்கள் வகுப்பில் அதிகைாகப் னபசியதாகச் சி  

ஆய்வுகள் பு ப்படுத்திே (Jurik et al, 2013; Kelly, 2008; Myhill, 2002; Sedlacek & Sedova, 

2017). அத்னதாடு உயர்ந்த ெமூகப்சபாருைாதார நிம மயக் சகாண்ை ைாைவர்களும் 

வகுப்பில் அதிகைாக னபசிேர் (Black, 2007; Kelly, 2008). ஆண், சபண் ஆகிய இரு பா ரில் 

யார் அதிகம் னபசிேர் என்று நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகளும் உள்ைே (எடுத்துக்காட்டுக்கு 

Eliasson et al, 2016; Harrop & Swinson, 2011; Jurik et al, 2013; Myhill, 2002). ஹரப் 
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ைற்றும் சுவின்ென் நைத்திய ஆய்வு, சதாைக்கப்பள்ளியில் ஆண் ைாைவர்களிைம் ஆசிரியர் 

அதிகைாகக் கருத்தாடியதாகவும், ைாைவிகள் தம் பணியில் குறியாக இருந்தேர் என்றும் 

கண்ைறிந்தது. ஆோல், இது உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களிைம் காைவில்ம  என்றும் 

அவ்வாய்வு கூறியது (Harrop & Swinson, 2011). இலியாென் தம் குழுவிேருைன் நைத்திய 

ஆய்வு, பாைம் சதாைர்பாக கருத்தாடுவதற்கும் பிைவற்மைப் பற்றிக் கருத்தாடுவதற்கும், 

ஆண் ஆசிரியர்கள் ஆண் ைாைவர்கமைனய அதிகம் அமழக்கின்ைேர் என்பமதக் 

கண்ைறிந்தது (Eliasson et al, 2016). இவ்வாறு வகுப்பில் அதிகம் கருத்தாடுவது ஆண்கைா 

சபண்கைா என்பதில் ைாற்றுக் கருத்துகள் நி வுவதால், இதமே உறுதியாகக் கூை 

முடியவில்ம . ஜூரிக் என்பவர் 1378 உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்கமைக் சகாண்டு ஓர் 

ஆய்மவ னைற்சகாண்ைார். அறிவாற்ைலும் ஊக்கமும் அதிகம் சபற்றிருந்த ைாைவர்கள் 

வகுப்பில் அதிகம் னபசிேர்  (Jurik et al, 2013) என்று அதன்வழி அறிந்தார். 

 

ைாணவர்களின் ஈடுபாடு 

 வகுப்பமையில் பாைத்தில் ைாைவர்களின் ஈடுபாடு எவ்வாறு அமைந்துள்ைது அல் து 

அமைந்திருக்க ாம் என்பே பற்றிப் ப  ஆய்வுகள் னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைே. ஃசபட்டிரிக் 

என்பவர் ைாைவர்களின் ஈடுபாட்மை நான்கு வமகயாகப் பிரிக்கிைார் (Fredricks et al, 2004). 

நான்கு கூறுகமைப் பற்றிப் பின்வரும் வமரபைத்தில் பார்க்க ாம் (வமரபைம் 15ஐக் 

காைவும்). இமவ நான்கும் ஒன்று ைற்சைான்றுைன் சதாைர்புமையமவ. 
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வலரபடம் 15:  ைாணவர்களின் ஈடுபாட்லட உற்றுபநாக்கும் பிரிவுகள் 

 
 

பிரிவு 

 
 

உற்றுபநாக்கும் பண்புகள் 
 

 
நைத்மத 

 
பாை நைவடிக்மககளிலும் வகுப்பு நைவடிக்மககளிலும் பங்கு சபறுதல், 
கவேம் செலுத்துதல், வீட்டுப்பாைத்மத முடித்தல், வகுப்பமைச் 
ெட்ைதிட்ைத்மதப் பின்பற்றுதல் னபான்ைே ஆகும்.  
 

 
உைர்வியல் 

 
ஆசிரியர், ெக ைாைவர்களிைம் னநர்முகைாே உைர்வியல் 
அறிகுறிகமை சவளிப்படுத்துதல், வகுப்பு நைவடிக்மககளில் ஆர்வம் 
காட்டுதல், ைகிழ்ச்சியாகத் னதாற்ைைளித்தல் னபான்ைமவ ஆகும்.    
 

 
அறிவாற்ைல் 

 
கற்ைலில் முயற்சி எடுத்தல், சுய கற்ைலில் முமேதல், விைாமுயற்சிமய 
சவளிப்படுத்துதல், கடிேைாே பாைப்பகுதிகமைப் மகவரப்சபைல் 
னபான்ைமவ ஆகும்.  
 

 
ெமூகத் 
சதாைர்பு 

 
ைாைவர்களுைன் னபசிப் பழகும் தன்மை, பிைருைன் னபசி பழகும் 
பாணி, பிைருக்கு உதவுதல், பிைரிைம் அன்பு காட்டுதல் னபான்ை 
நற்பண்புகமை சவளிபடுத்துதல் ஆகும்.  
 

 

 ைாைவர்களின் பங்களிப்பில் உயர்ந்த ஈடுபாட்மைக் கண்ைறியும் ஆய்வுகள் அண்மைக் 

கா ங்களில் அதிகைாக நைத்தப்பட்டுள்ைே (எடுத்துக்காட்டுக்கு Fredricks et al, 2018; 

Griffin, 2018; Wang et al, 2017). ைாைவமர மையைாக மவத்து நைத்தப்படும் 

நைவடிக்மககள், ெக வகுப்புத் னதாழர்கள் அதிக ஈடுபாட்டுைன் காைப்படுவது னபான்ைமவ 

ைாைவர்களின் பங்களிப்மப உயர்த்தவல் ே என்று அவ்வாய்வுகள் கண்ைறிந்தே. 

ைாைவர்கமை ஈடுபடுத்த உதவக்கூடிய ஆசிரியரின் பங்கு குறித்துச் சி  ஆய்வுகள் 

நைத்தப்பட்டுள்ைே (எடுத்துக்காட்டுக்கு Fredricks et al, 2018, Liu et al, 2018; Quin, 

Hemphill & Heerde, 2017). இவ்வாய்வுகள் ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டிற்கும் அவர்கைது கற்ைல் 

னதர்ச்சிக்கும் னநரடித் சதாைர்பு இருப்பதாகக் கூறுகின்ைே (Fredricks et al, 2004, Wang 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



153 
 

& Degol, 2014; Wang & Eccles, 2012, Chang, Chien & Chou, 2016). னைலும் 

ைாைவர்களின் ஈடுபாடு, வகுப்பில் ஊக்குவிக்கதக்க மிக முக்கியப் பண்பு எேவும் கூறுகின்ைே. 

வகுப்பில் ஈடுபாடு குமைந்து காைப்படும் ைாைவர்களும் வகுப்பில் கருத்தாைலில் அதிகம் 

ஈடுபைாைல் இருக்கும் ைாைவர்களும் கூைப் பாைத்மத விரும்பிப் படிக்கக்கூடும். அவர்களும் 

பாைத்மத னநாக்கி விமரந்து வகுப்பிற்கு வரக்கூடும் என்னும் ஒரு கருத்மதயும் அண்மைய 

ஆய்வு முன் மவக்கிைது (Sedlacek & Sedova, 2020). இதமே விைக்குவதற்கு ஆய்வாைர் 

சபக்ரூன் (Pekrun, Goetz, Titz and Perry, 2002) ‘னநர்முக உைர்வியல்’ என்னும் கூற்மை 

இரண்ைாக பிரிக்கிைார் (வமரபைம் 16ஐக் காை ாம்). 

  

வலரபடம் 16: ஆக்கப்பூர்வைான பண்புகலளச் செயல்படுத்தும் உணர்வியல் 
கூறுகலள விளக்கும் பிரிவுகள் 

 
பிரிவு 

 
உற்றுபநாக்கும் பண்புகள் 

 
 

ஆக்கப்பூர்வைாே 
பண்புகமைச் 
செயல்படுத்தும் 

உைர்வியல் கூறுகள் 
 

(Positive Activating 
Emotions) 

 
1. எடுத்துக்காட்டுக்கு ைகிழ்ச்சி, நம்பிக்மக, சபருமை 

னபான்ை உைர்வுகள். 
2. ஒரு ைாைவமேச் செயல்படுத்த ஊக்குவித்து, 

வகுப்பில் அதிகம் னபெவும் பங்சகடுக்கவும் 
தூண்டுதல். 

3. அத்தமகய ைாைவர்கள் வகுப்பில் பாைம் 
ெவால்மிக்கதாக இருப்பமத விரும்புதல். 
 

 
னநர்ைமை செயலிழக்கச் 

செய்யும்  
உைர்வியல் கூறுகள்  

 
(Negative Activating 

Emotions) 

 
1. எடுத்துக்காட்டுக்குத் தைர்தல், ஓய்சவடுத்தல் 

னபான்ை உைர்வுகள்.    
2. ஒரு ைாைவமேச் ொந்தப்படுத்த ஊக்குவித்து, 

வகுப்பில் அதிகம் பங்சகடுக்காைல் அமைதியாக 
இருக்கத் தூண்டுதல்.  

3. அத்தமகய ைாைவர்கள் பாைத்தின் தன்மை எப்படி 
இருந்தாலும் ெரி, வகுப்பில் இருப்பனத 
அவர்களுக்கு ஒரு வமக ைேநிமைமவத் தருதல்.  

 
 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



154 
 

பிை ைாணவர்களுடன் சதாடர்பு 

 ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டிற்கும் பிை ைாைவர்களுைன் நல்  சதாைர்பு 

சகாண்டிருத்தலுக்கும் னநரடித் சதாைர்பு இருப்பமத ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்ைே 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு Fredricks et al, 2018; North, Ryan, Cortina, Brass, 2019; Reichenberg, 

2018; Vollet, Kindermann & Skinner, 2017; Wang, Kiuru, Degol & Salmela Aro, 2018). 

ஒனர குை இயல்புகமைக் சகாண்ை ைாைவர்கள் ஒருவர் ைற்ைவரால் ஈர்க்கப்படுகிைார்கள். 

எேனவ, அவர்கள் ஒரு குழுவில் அைர்கின்ைேர். சபாதுவாக ஒனர குழுவில் இருப்பவர்களின் 

நைத்மத, உைர்வியல், அறிவாற்ைல், ெமூகத் சதாைர்பியல் னபான்ை கூறுகள் ஒருமித்து 

காைப்படுகின்ைே (Fredrick et al, 2004; Wang et al, 2018). பிை ைாைவர்களுைன் நல்  

சதாைர்பு இருக்கும் ைாைவர்கள் கல்வியில் நன்கு செய்வமதயும் சி  ஆய்வுகள் 

பு ப்படுத்தியுள்ைே (Fredricks et al, 2018; Garcia-Reid, 2007; Wang & Eccles, 2012).  

 

நண்பர்களின் ஆதரமவப் சபற்றிருந்த ைாைவர்கள் நைத்மத, உைர்வியல், 

அறிவாற்ைல், ெமூக சதாைர்பு ஆகிய அமேத்து பிரிவுகளிலும் ஈடுபாடு காட்டிேர் (Fredricks 

et al, 2018). வகுப்பில் ஏற்படும் கருத்தாைலும் ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டில் தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்தவல் து (Kovalainen and Kumpulainen, 2007). சபாதுவாக அமைதியாகக் 

காைப்படும் ைாைவர்கள் ஆசிரியரிைம் ைட்டுனை னபசுகிைார்கள். நன்ைாகப் னபசும் 

ைாைவர்கள் ஆசிரியரிைமும் ெக ைாைவர்களிைமும் நன்கு னபசுகின்ைேர். ஒரு ைாைவர் 

எந்த ைாைவருைன் அைர்கின்ைார் அதாவது ஒரு ைாைவருக்குப் பக்கத்தில் அைரும் ைாைவர் 

யார் என்பமத மவத்து அைர்கின்ை ைாைவரின் னபச்சுத் தன்மைமய நிர்ையிக்க முடியும் 

அல் து னபச்சுத்தன்மை நிர்ையிக்கப்படுகிைது என்று சி  ஆய்வுகள் கண்ைறிந்துள்ைே. 

குழுக்களில் இைம்சபறும் கருத்தாைல்கமைப் பற்றி எங்கில் (Engle, Langer-Osuna & 

McKinney de Royston, 2014) வழிநைத்திய ஓர் ஆய்வு, தாம் னபசும் கருத்தின் தரம் எதுவாக 
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இருப்பினும் குழுவில் ஆதிக்கமும் செல்வாக்கும் சபற்ை ைாைவர்கனை அதிகம் னபசிேர் 

என்பமதக் கண்ைறிந்தது. அனத னபா , ஹால் (Hall, 2012) னைற்சகாண்ை ஆய்வு, பிை 

ைாைவர்கைால் குழுவில் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பைாத ைாைவர்கள் வகுப்பில் குமைந்த அைவு 

ஈடுபாட்மைக் சகாண்டிருந்தேர் என்பமத சவளிப்படுத்தியது. எேனவ, வகுப்பில் ைாைவர்கள் 

சகாண்டிருக்கும் ஈடுபாட்டிற்கும் கருத்தாைல் நிம க்கும் பிை ைாைவர்களிைம் அவர்கள் 

சகாண்டிருக்கும் நல்லுைவும் ஒரு காரைம் என்று சதரியவருகிைது. 

 

2.10 சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் கருத்தாடல் ஆய்வு 

சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளில் நைத்தப்பட்ை வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகமைப் பற்றிய 

சுருக்கத்மத இங்குப் பார்மவ இடுனவாம்.  

 

 சிங்கப்பூரில் 32 உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் 1200 ைாைவர்களின் கைக்குப் பாைத்தில் 

நைத்தப்பட்ை ஆய்வு, ைாைவர்களுக்கு வகுப்பில் னபெ ஆழைாே கருத்தாைல்கள் 

சபரும்பாலும் நிகழவில்ம  என்று கூறுகிைது (Hogan et al, 2012). வகுப்பு கருத்தாைலில் 

ஆசிரியர் சபரும்பாலும் செய்முமை ைற்றும் அதன் விைக்கம் குறித்னத அதிகம் னபசுகிைார். 

இதன் காரைத்தால் ைாைவர்கள் வகுப்பில் கருத்தாைவில்ம  என்ைாலும் னதர்வில் 

சிைப்பாகச் செய்து வந்தேர் என்று ஆய்வு பு ப்படுத்துகிைது (Hogan et al, 2012).  

 

சிங்கப்பூரில் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள் கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைல் 

பிரிவின னய அதிகம் னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைே (Liu & Hong, 2009). கற்பிக்கும் பாணியில் 

ஒரு கல்விக் குறிக்னகாளுைன் இது செயல்படுகிைது. னபச்சு, ஒப்பிப்பு, அறிவுமர 

னபான்ைவற்ைால் ‘ெரியாே விமை’ என்பமத ஆசிரியரிைமிருந்து ைாைவருக்கு னநரடியாக 

இைைாற்ை முடியாது. ைாைாக, னகள்விக்கு உரிய விமை சதாைர்பாகப் னபசுவதற்கு 
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ைாைவரிைம் தகவல் இருக்கிைது என்று ஆசிரியர் கருதுகிைார். ஒருவர் ைற்ைவரிைம் 

னபசும்னபாது னபச்சு நிர்ையிக்கப்படுகிைது. அனத னநரத்தில் யார் எப்னபாது னபசுகிைார் 

என்பதும் தீர்ைானிக்கப்படுகிைது (Compernolle & Williams, 2012). 

 

சிங்கப்பூரில் சீே சைாழி வகுப்பமையில் ஆசிரியர் னபச்சில் காைப்படும் சீேப் 

பண்பாடு என்னும் ஆய்வு நைத்தப்பட்டுள்ைது (Yanning, 2009). அவ்வாய்வு வகுப்பமைக் 

கருத்தாைம ப் பதிவு செய்து, அவற்மை ஒலிசபயர்த்து அவற்றில் பயன்படுத்தப்பட்ை சீேப் 

பண்பாட்டுைன் சதாைர்புமைய சொற்கமைக் கண்ைறிந்தது. பின்ேர், அச்சொற்கள் 

ஹாலினையின் முமையாே செயல்பாட்டு சைாழியியல் (Systemic Functional Linguistics) என்ை 

உருப்படிவத்திற்குள் சகாண்டுவரப்பட்ைது. பின்ேர் அச்சொற்கள் வகுப்பமையில் 

இைம்சபற்ை நைவடிக்மககளுைன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்ைே.  

 

சிங்கப்பூர் ை ாய் சைாழி வகுப்பமைக் கருத்தாைலும் அதன்வழி ைாைவர்கள்  

சவளிப்படுத்துவதும் சதரிவிப்பதும் (Suryani & Mukhlis, 2008) என்ை தம ப்பில் ஆய்வு ஒன்று 

நைத்தப்பட்டுள்ைது. உயர்நிம  ஒன்று விமரவு ை ாய் வகுப்பின் இ க்கைப் 

பாைனவமைகளில் னகட்ைல், னபசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் ஆகிய திைன்கள்வழிப் 

பாைங்கள் கற்பிக்கும்னபாது இைம்சபறும் கருத்தாைல் சின்கின ர் & கவுல்ஹாட் (Sinclair & 

Coulthard, 1975) கற்பிப்பியல் உருப்படிவம், ஹாலினையின் முமையாே செயல்பாட்டு 

சைாழியியல் (Systemic Functional Linguistics) என்ை உருப்படிவம் ைற்றும் ஃனபர்குனைாவின் 

கருத்தாய்வுக் கருத்தாைல் ஆய்வு ஆகிய உருப்படிவங்கைால் அணுகப்பட்டுள்ைே. 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக் கூறுதல் (Initiation - Response - Feedback, IRF) 

வடிவத்துக்கு ைத்தியில் ஆசிரியர் வகுப்பமைக் கருத்தாைம க் கட்டுப்படுத்துவதால் 

ைாைவர்களின் கற்ைல் வாய்ப்புகள் குமைகின்ைே என்பமத ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியது. 
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ைாைவர்களின் கருத்து னைம்படுத்தப்பட்டிருக்க ாம், ைாைவர்கள் சகாண்டிருந்த தவைாே 

புரிதல்கள் சதளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்க ாம், அவர்களின் னகள்விகளுக்கு ஆசிரியர் னைலும் 

விைக்கம் சகாடுத்திருக்க ாம். ஆசிரியர்களின் பதில்களும் கருத்துக்கூைலும் (feedback) 

னைலும் சிைப்பாக இருத்தல் அவசியம். இமவ ைாைவர்களின் கற்ைம  னைம்படுத்தும் என்று 

ஆய்வு பரிந்துமரத்தது.  

 

உயர்நிம  இரண்டு வகுப்புகளில் மீத்திைன் மிக்க ைாைவர்கமைக் சகாண்ை 

வகுப்புகளிலும் மபயப் பயிலும் வழக்கம் சதாழில்நுட்ப (Normal Technical) ைாைவர்களுக்கும் 

வழங்கப்படும் கற்பித்தல் அறிவுறுத்தல்களில் னவறுபாடுகள் உள்ைேவா (Chenri, 2009) என்று 

ஆய்வு அறிய முற்பட்ைது. சின்கின ர் & கவுல்ஹாட் (Sinclair & Coulthard) கற்பிப்பியல் 

உருப்படிவத்மதப் பின்பற்றிய இவ்விரு வமக வகுப்புகளிலும், னகட்கப்படும் னகள்விகளில் 

வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் குமைவாே தரத்தில் உள்ை னகள்விகமை 

ைட்டும் னகட்கிைார். அதற்கு ஏற்ப, அவ்வகுப்புகளில் ைாைவர்கள் குமைவாே அைவு ைட்டுனை 

னபசுகின்ைேர். எேனவ ைாைவர்களிைம் ஆசிரியர்கள் அதிகைாே தூண்டுதல் விோக்கள் 

னகட்க னநரிட்ைது என்று ஆய்வு பு ப்படுத்தியது.  

 

சதாைக்கப்பள்ளி வகுப்புகளில் ஆசிரியர்களின் னபச்சு, கற்பித்தலியல் னபச்சு ைற்றும் 

வகுப்பமை நைவடிக்மககள் ஆகியவற்றில் னைற்சகாண்ை ஆய்வு (Kogut & Silver, 2009) 

ஆசிரியர்கள் ைாைவர்கமை விை அதிகம் னபசுவமதக் குறிப்பிடுகிைது. ஒனர பள்ளியில் ஏழு 

ஆசிரியர்கள் நைத்திய 28 பாைங்களில் இைம்சபற்ை கருத்தாைல்களில் ஆசிரியர் 

ைாைவர்கமைக் கண்டித்தல், ைாைவர்களின் நைத்மதமயக் குறித்துப் னபசுதல், வகுப்பமை 

நைவடிக்மககமைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியமவதாம் அதிகம் இைம்சபற்ைே. பாைத்மதத் 
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தவிர்த்து ஆசிரியர் னவறு எதுவும் னபெவில்ம  என்பது ஆசிரியர் பாைத்மத நைத்துவதில் 

ைட்டுனை குறியாக இருந்தார் என்பமதக் காண்பித்தது.  

 

உயர்நிம  இரண்டு கைக்குப் பாை வகுப்பமையில் கருத்தாைல் (Malek, 2011) 

என்னும் ஆய்வு, வகுப்பில் எத்தமகய உமரயாைல்கள் இைம்சபறுகின்ைே, ஆசிரியர் னபச்சு, 

ைாைவர் னபச்சு ைற்றும் நைவடிக்மககளுக்கு எவ்வைவு னநரம் ஒதுக்கப்படுகிைது, கைக்குப் 

பாைனவமையில் ஆசிரியர்கள் சபரும்பாலும் எத்தமகய னகள்விகமைக் னகட்கிைார்கள் 

ஆகியவற்மை அறிய முயன்ைது. மூன்று ஆசிரியர்கமை உள்ைைக்கிய இவ்வாய்வின்வழி 

ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் அதிகம் னபசுகின்ைேர் என்றும் வகுப்பில் சபரும்பாலும் ‘மூடிய விோ’ 

(closed questions) வமககமைனய அவர்கள் னகட்கின்ைேர் என்றும் சதரிய வந்தது. 

ஆசிரியர்களின் விோவுைன் ைாைவர்களின் பதில்கமையும் ஆராய்ந்து இருக்க ாம் 

என்பதுைன், ைாைவர்கள் குழு நைவடிக்மககளிளும் குழுக் க ந்துமரயாைல்களிலும் 

னபசுவது எவ்வாறு னவறுபடுகிைது என்றும் அறிய முயன்றிருக்க ாம் என்று 

பரிந்துமரக்கப்பட்ைே.  

 

சிங்கப்பூரில் நைத்தப்பட்டுள்ை கருத்தாைல் ஆய்வுகமைப் (எடுத்துக்காட்டுக்கு 

Abdullah, 1994; Lim, 1995; Wong, 2004; Suryani & Mukhlis, 2008; Kogut & Silver, 2009; 

Yanning, 2009; Malek, 2011; Seetha Lakshmi, 2016) பார்க்கும்னபாது, பாைங்கள் னவைாக 

இருந்தாலும், எல் ாப் பாைங்களிலும் ஆசிரியர்கள் ைாைவர்கமைவிை அதிகைாகப் 

னபசுகின்ைேர் என்று சதரிய வருகிைது. இது முன்ேர் நைத்தப்பட்ை ஆய்வுகள் கூறிய 

கருத்துகமை வலியுறுத்துவதாக அமைகின்ைது (Cazden, 2001; Myhill et al, 2006). 

அத்துைன் சபரும்பா ாே வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள் சின்கின ர் & கவுல்ஹாட் 

(Sinclair & Coulthard, 1975) கற்பிப்பியல் உருப்படிவத்மதத்தான் பின்பற்றுகின்ைே என்று 
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சதரிகிைது. அத்துைன் சிங்கப்பூர் வகுப்பமைக் கற்ைல் கற்பித்தலுக்குக் கருத்தாைல் ஆய்வு 

புதிதல்  என்றும் அறிய முடிகிைது. இைம்சபற்ை கருத்தாைல் பற்றிய ஆய்வுகள் பிை 

சைாழிகளில் நைத்தப்பட்டுள்ைே தவிர ஆய்வாைர் அறிந்த வமகயில் தமிழில் 

சதாைக்கப்பள்ளிகளில் நைத்தப்பட்டுள்ைமவனபா  உயர்நிம ப்பள்ளிகளில் இதுவமர 

அதிகம் னைற்சகாள்ைப்பைவில்ம  என்று அறிய வருகிைது.  

 

தமிழில் ஆய்வுத்திட்ைங்களின் கீழ் அமையும் ஆய்வு ஒன்று னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைது. 

ஆோல் அந்த ஆய்வு அறிக்மக இன்னும் சவளிவராத நிம யில் அது குறித்து விைக்க 

இய வில்ம  என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 2000இன் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் வகுப்பமையில் 

பயன்படுத்தப்படும் தமிழ்சைாழி வமககமை ஆராய்ந்து தரைாே னபச்சுத்தமிழுக்குப் 

பரிந்துமரத்த ஆய்வுத்திட்ைங்களில் ஒன்றில் வகுப்பமைப் பாைப்பதிவுகள் 

சதாைக்கப்பள்ளிகளிலும் உயர்நிம ப்பள்ளிகளிலும் இைம்சபற்ை தமிழ்ப்பாைங்கமைப் பற்றி 

ஆராய்ந்துள்ைது என்பதும் ஈண்டுக் குறிப்பிைத்தக்கது. அமவ குறித்துத் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் குறித்த ஆங்கி ப்புத்தகத்தில் பகுப்பாய்வுகள் இைம்சபற்றுள்ைே. சித்ரா னெகர், 

ரிட்சுவான் (Shegar & Ridzuan, 2006) இருவரும் னைற்சகாண்ை தமிழ்சைாழிப் பாைங்கள் 

குறித்த ஆரம்பநிம ப் பகுப்பாய்வு குறித்த ஆய்வுத்திட்ைத்தில் குறிப்பிட்ை 

எண்ணிக்மகயி ாே உயர்நிம ப்பள்ளித் தமிழ் வகுப்புகளில் இைம்சபற்ை பாைங்கள் 

ஆராயப்பட்டுள்ைே. அதுவும் ஆய்வுத்திட்ை அறிக்மகயாக சவளியிைப்பட்டுள்ைது. அவற்றில் 

இ க்கைப்பாைம் குறித்த பாைத்திமேப் பற்றிய ஆய்வு இவ்விருவரால் சதாகுக்கப்பட்ை 

நூலில் இைம்சபற்றுள்ைது.  

 

சிங்கப்பூரில் தமிழ்ச் ெமூகத்தில் தமிழ்சைாழிப் புழக்கம் சதாைர்ந்து 

குமைந்துசகாண்டுவருவமத முதல் இயலில் பார்த்னதாம். குறிப்பாக இைம் ைாைவர்களிைம் 
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தமிழ்சைாழிப் புழக்கம் குமைந்து சகாண்டுவருகிைது. ெமூகத்தில் தமிழ் னபொத ைாைவர்கள் 

பள்ளிக்கு வந்த பிைகு தமிழ் னபசுவதற்காே திைன்கமைக் மகவரப்சபறும் வமகயிலும் தமிழ்ப் 

சபற்னைார் தங்கள் குழந்மதகளின் தமிழ்க்கல்வி ைற்றும் தமிழ்சைாழி னைம்பாட்டில் 

குறிப்பிைத்தக்க பங்கு வகிக்கும் வமகயில் ஆய்வு கில் இைம்சபற்றுள்ை தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் என்ை வமக அமைகிைது. இங்கு 2005ஆம் ஆண்டு இைம்சபற்ை தமிழ்சைாழி, 

பாைத்திட்ைம் ைற்றும் கற்பித்தல்முமை குறித்த ைறுஆய்வுக்குழுவின் பரிந்துமரகளில் ஒன்று, 

பள்ளிகளில் தமிழ் வகுப்பமைகளில் தரைாே னபச்சுத்தமிழின் பயன்பாடு ைாைவர்கள் 

சைாழிமயக் மகவரப்சபறும் வமகயில் அமையனவண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்ைது (MOE, 

2005:23). அவ்வமகயில் புதிய பாைத்திட்ைம், பாைக்கருவிகள், பயிற்றுமுமைகள் ஆகியே 

ைாைவர்கள் தமிழில் னபசுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகமைத் தந்தே. சிங்கப்பூரில் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் குறித்த ஆய்வு சதாைர்ந்து இைம்சபற்று வந்ததுைன் அதுகுறித்த தாக்கம் 

குறித்தும் ஆய்வு முடிவுகள் வந்துள்ைே (Seetha Lakshmi, 2016). வகுப்பமையில் குழு 

நைவடிக்மககள் அதிகைாக இருந்தால், ைாைவர்கள் தமிழில் னபெ வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும், 

அத்துைன் ைாைவர்கள் அச்ெமின்றி வகுப்பமையில் கருத்தாடுவதற்கு ஏற்புமைய 

பாதுகாப்பாே சூழல் வகுப்பமையில் இருக்கனவண்டும். தமிழில் கருத்தாடுவது என்பது 

சைாழிமயக் மகவரப்சபைல் ைட்டும் அல் , சபரியவர்களிைமும் ெக ைாைவர்களுைனும் 

ைரியாமதயுைனும் பணிவுைனும் கருத்தாடுவதும் ஆகும் என்று ஆய்வாைர் கருதுகிைார். 

 

இன்று இருபத்னதாராம் நூற்ைாண்டுத் திைன்கமைக் மகவரப்சபறும் சிங்கப்பூரர்கள் 

உ கைாவிய னநாக்கில் தங்கமைத் சதாைர்ந்து னைம்படுத்தனவண்டிய னதமவயில் 

இருக்கிைார்கள். ைாைவர்களும் இதற்கு விதிவி க்கல் . அவ்வமகயில் அறிவுத்திைன்கள்,  

பமைப்பாக்கம் எனும்னபாது புத்தாக்கத்திைன்கள்,  ைக்களுைன் சதாைர்புசகாள்ளும் 

திைன்கள் எனும்னபாது ஒருங்கிமைந்து செயல்படும் குழுத்திைன்கள், 
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தம மைத்துவத்திைன்கள், பணினநாக்கிய விழுைங்கமைப் பின்பற்றும் திைன்கள் (Reimers, 

2015) ஆகியே ஒருவரிைம் இருக்கனவண்டும் எே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 

 

இங்கு ைக்களுைன் சதாைர்புசகாள்ளும் திைன்கள் எனும்னபாது குழுவாக இமைந்து 

னவம  செய்யும்னபாது சதாைர்புசகாள்ளுதல்,  னபசுதல், னபச்சுவார்த்மத நைத்துதல் எே 

வரும்னபாதும் அறிவுநிம யில் திைந்த னநாக்குைன் (Openness) இருத்தல் எனும்னபாது சுய 

அைவில் பண்பாட்மைப் பாராட்டும் திைன்கள் ஆகியவற்மைக் சகாண்டிருக்க 

னவண்டியவர்கைாக இன்மைய இமையர்கள் இருக்கிைார்கள். ஆழைாக னநாக்கிோல் இங்கு 

ஒருவர் அறிவாளியாக ைட்டும் இருப்பது னபாதாது;  தம் அறிமவ எடுத்து விரித்துச் 

சொல்லும் னபச்சுத்திைனும் சபற்றிருக்கனவண்டும் என்று உைர ாம். இரட்மை வழக்கு 

சைாழியாே தமிழில் உயர்வழக்கு என்பது முமை ொர்ந்த சதாைர்புக்கும் தாழ்வழக்கு என்பது 

முமைொராத சதாைர்புக்கும் உதவும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாலும் தாழ்வழக்கு எேப்பட்ை 

னபச்சுத்தமிழில் கற்ைவர்கள் னபசும் தரைாே னபச்சுத்தமிழ் வமகயும் இருக்கிைது என்று 

சைாழியியல் அறிஞர்கள் (Asher, 1982;  ஷிஃப்ைன், 1979, 1998, 1999) உட்பைப் ப ர் 

தமிழில் உள்ை சைாழி வமககள் குறித்துப் னபசும்னபாது குறிப்பிட்ைேர் (Vanithamani et al. 

2007). இங்கு அத்தமகய வமகமயத் தமிழ்க்கல்வியில் பயன்படுத்துவது இன்று கண்கூடு. 

அவ்வமகயில் இத்தமகய தமிமழப் னபசும்னபாது, னபசுபவருக்கும் னகட்பவருக்கும் உரிய 

ைதிப்பும் சிைப்பும் கிமைக்கிைது என்பது சதளிவு. இங்கு அத்தமகய தரைாே னபச்சுத் 

தமிமழப் னபசுபவர்கள் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுவதுைன் உரிய கருத்துப்பரிைாற்ை 

சைாழித்திைன்கமைப் சபற்றிருக்கிைார்கைா, அவ்வாறு இருந்தால் அவர்கமை எவ்வாறு 

னைம்படுத்துவது,  தமிமழத் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுபவராக ஒருவர் இல் ாத நிம யில் 

அவருக்கு உரிய பயிற்சி வழங்கி அவமர உயர்த்துவது எப்படி, சதாைர்ந்து னைம்படுத்துவதும் 

எவ்வாறு என்று இந்த ஆய்வில் னநாக்கப்பைவுள்ைது. 
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வகுப்பமையில் இைம்சபறும் சைாழி, பாைத்மத விைக்குவதுைன் ஆசிரியர் - ைாைவர் 

எே இரு ொராரிமைனய இைம்சபறும் உைமவ வலுப்படுத்தும் தன்மை வாய்ந்தது. 

அவ்வமகயில் ஆசிரியரின் னபச்சு, ைாைவரின் னபச்சு ஆகியே வகுப்பமையில் எத்தமகய 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்துகின்ைே என்று இந்த ஆய்வில் ஆராயப்படுகிைது. வாசிப்புப் பாைம் 

எழுத்துசைாழியில் இருந்தாலும் உமரயாடும்னபாது னபச்சுத்தமிழில் அதாவது கற்ைவர்கள் 

னபசும் னபச்சுத்தமிழ் வமகயில் உமரயாைனவண்டும் (கல்வி அமைச்சு, 2005, Seetha Lakshmi, 

2016) என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ைாலும் எத்தகு சைாழிநமை இைம்சபறுகிைது அல் து எத்தகு 

சைாழிவமககள் இைம் சபறுகின்ைே என்று னநாக்கும்னபாது அங்கு சிங்கப்பூர்த் தமிழ் 

வகுப்பமை சைாழியின் இயல்புகள், கூறுகள் ஆகியேவற்மை அறிய வழி கிமைக்கும்.  

 

ஒரு பாைம் என்பது சவறும் சிறு உமரயாைல்கமைத் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் 

- கருத்து கூறுதல் (Initate - Response - Feedback, IRF) என்று அமைவதில்ம . திடீசரேத் 

சதாைங்கும் முமை ஒரு பதிலுைன் அல் து ப  பதில்களுைன் நின்றுவிடும். அவ்வாறு 

அமையும்னபாது அங்னக அவற்மையும் ஆராயனவண்டியது அவசியைாகிைது.  வகுப்பமையில் 

சபரும்பாலும் ஒவ்சவாரு சிறு உமரயாைலும் புதிய முமை சதாைங்குதல், பதில் தருதல், 

கருத்துக் கூறுதல் எே அமையும். இங்கு ஆசிரியர் விோ னகட்ைல், ைாைவர் பதில் தருதல், 

ஆசிரியர் கருத்துமரத்தல் எே இந்த முமை அமையும். சி  ெையங்களில் ஆசிரியர் விோ 

னகட்ைலுக்குப் பதில் தம் கருத்து ஒன்மைக் கூறும் வமகயில் ஆரம்பிக்கும் உமரயாைலும் 

ைாைவர் கருத்மதப் பதி ாகக்சகாண்டு பின் ஆசிரியர் கருத்துமரப்பமதக் சகாண்டிருக்கும். 

எனினும் வகுப்பில் இைம்சபறும் ஒவ்சவாரு சிறு உமரயாைலும் சதாைர்ந்து ைற்னைார் 

உமரயாைம  உருவாக்கும் அல் து ஓர் உமரயாை ாக விரிவாக வழி செய்யும் எே ாம்.  
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ஒவ்சவாரு சிறு உமரயாைலும் ஒரு முமையுைன் (turn) ஆரம்பிக்கும். அவ்வாறு 

ஆரம்பிக்கும் ஒவ்சவாரு முமையும் பாரம்பரிய முமையில் அமைந்துள்ைதா அல் து நவீே 

முமையில் அமைந்துள்ைதா என்று னநாக்குவது பயன் மிக்கது. ஆசிரியர் பாரம்பரிய 

னநாக்மகக் சகாண்ைவரா ைாைவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தந்து ைாைவமர மையைாகக் 

சகாண்ைவமகயில் தம் முமைமய ஆரம்பிக்கிைாரா, ைாைவர்கள் ஒரு பதிலுக்குத் தந்த 

கருத்மத ைதிப்பிட்டு ஊக்குவித்துத் தம் பதிம த் தருகிைாரா அல் து ைாைவமரப் 

னபெவிைாது தானை னபசுகிைாரா அல் து தம் அதிகாரத்மதச் செலுத்துகிைாரா என்று 

னநாக்குவது இந்தப் பகுதியில் இைம்சபறுகிைது.  

 

னநரப்பங்கீடு எனும்னபாது ஆசிரியர் - ைாைவர் இரு ொராரும் வகுப்பமைப் பாைத்தில் 

எவ்வைவு னநரத்மத எடுத்துக்சகாள்கின்ைேர், ைாைவர் அதிகைாகப் னபெ வழி 

கிமைக்கிைதா, குழு நைவடிக்மககளில் ைாைவர்கள் அதிகம் னபெ முமேகின்ைேரா அல் து 

ஆசிரியனர வகுப்பமையில் அதிக னநரத்மத எடுத்துக்சகாள்கிைாரா என்று பகுப்பாய்வு 

செய்வது பயன் மிக்கது. தமிழில் ைாைவர்கள் அதிகைாகப் னபசுவது குறித்து இராமையா 

தம் ஆய்வில் (Ramiah, 1996) குறிப்பிட்டுள்ைார். அவர் ஆசிரியர்கள் அதிக னநரத்மத 

எடுத்துக்சகாள்வதாகவும் கருத்துமரத்துள்ைார். இந்நிம  ைாை ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி 

வழங்குவது அவசியைாகிைது. பணிக்கு முந்திய பயிற்சியில் கூடுதல் கூறுகமைக் கற்பிக்க 

இய ாவிடில் பணியிமைப் பயிற்சிகளில் னதமவயாே கூறுகமை இமைத்துக் கற்பிப்பது 

சபரும் பயன் தரும் (Ramiah, 1996). 

 

ஆசிரியர், ைாைவர் ஆகிய இரு ொராரின் சைாழிப்பின்ேணியாேது, பாைத்திலும் பாை 

கருத்தாைலிலும் சபரும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடியே. அவ்வமகயில் இங்கு ஆசிரியர், 

ைாைவர் ஆகிய இரு ொரார் பற்றியும் அதாவது அவர்கள் இயல்பு சைாழியாைர், இயல்பு 
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சைாழியாைராக இல் ாதவர், தமிமழ முதல் சைாழியாகப் பயின்ைவர்,  தமிமழ இரண்ைாம் 

சைாழியாகப் பயின்ைவர், வீட்டில் தமிழ் னபசுபவர், வீட்டில் தமிழ் னபொதவர் என்று ப  

நிம களில் இருந்தமதப் பாைத்தின் சதாைக்கத்தின னய குறிப்புகள் னெகரித்து 

அறியப்சபற்ைால் (Profiling) சதாைர்ந்து அவரது பாைக் கருத்தாைலில் கிமைக்கும் 

ஒலிசபயர்ப்பு மூ ம் கூடுதல் ஊகங்கமை உருவாக்க முடியும். அவ்வமகயில் ஆசிரியர் - 

ைாைவர் சைாழிப்பின்ேணியாேது, வகுப்பமைக் கருத்தாைல், அமையாைம் ஆகியவற்றில் 

சபரும் பங்களிப்மப வழங்க முடியும். 

2.11 வகுப்பலைக் கருத்தாடலில் கருத்தாய்வு வாசிப்பு (Critical Reading) 

 வகுப்பமைக் கருத்தாைலுக்கும் வாசிப்பின் சவளிப்பாட்டிற்கும் சதாைர்பு இருப்பதாக 

அன்மைய ஆய்வுகள் உறுதிபடுத்துகின்ைே (Applebee et al, 2003; Murphy et al, 2009). 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ப  வழிகளில் வாசிப்புைன் சதாைர்புமையது (Carlisle, Kelcey, 

Berebitsky, & Phelps, 2011; Connor et al., 2014; Silverman et al., 2014). ஆசிரியர்கள் 

வாசிப்பில் சொற்னகாமவமயப் பயன்படுத்தி அமத வாசிப்புக் கருத்தறிதலுைன் சதாைர்பு 

படுத்தும்னபாது (Dickinson & Porche, 2011; Gámez & Lesaux, 2015) வாசிப்பின் 

சவளிப்பாட்டில் முன்னேற்ைம் சதன்படுகிைது. அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்களுக்குப் 

சபாருமை விைக்குதல், சொற்கமைத் சதாைர்புபடுத்துதல், கருத்துகமை னநரடியாகக் 

கூைாைல் ஆழைாகப் படித்துப் புரிந்துசகாள்ைக்கூடிய வாசிப்புப் பகுதிகள் னபான்ைமவ 

குறிப்பிைத்தக்கே (Silverman et al, 2014). வகுப்பில் கற்றுத்தரும் பாைத்திற்கு அப்பால் 

(Beyond Content), ஆசிரியரின் விைக்கம், விோக்கள், ைாைவர் னபச்சு னபான்ைமவயும் 

முக்கியத்துவம் வகிக்கிைது (Goodwin, 2020). ஒரு பாைத்மத விைக்க ஆசிரியர் சவவ்னவறு 

சொற்கமையும் திைன்கமையும் பயன்படுத்துகிைார். அமவ கற்ைல் விமைவுகளில் ைாற்ைத்மத 

ஏற்படுத்துகிைது (Duffy, Roehler, & Rackliffe, 1986). ஆசிரியர் விைக்கம் அளித்தல், விோ-
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விமை, சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்மதக் கூறுதல் (IRF), விவாதம், கருத்துப் 

பரிைாற்ைம், முமைசயடுத்தல் என்று வகுப்பமையில் கருத்தாய்வு வாசித்தல் ப  வழிகளில் 

கற்பிக்கப்படுகிைது (Nystrand, 2006:395).  

 

 64 உயர்நிம ப் பள்ளி வகுப்புகளில் 1,111 ைாைவர்கமைக் சகாண்டு நைத்தப்பட்ை 

ஆய்வில் (Applebee et al, 2003) ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் பயிற்சிகளில் வாசிப்பில் ைாற்ைம் 

உறுதி செய்யப்பட்ைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, அந்த ஆய்வில், ஓர் ஆசிரியர் விோக்கமையும் 

விைக்கங்கமையும் பயன்படுத்தி, தைது பார்மவயில், ஒரு வாசிப்புப் பாைத்மத ஒரு குழுவிற்கு 

வழிநைத்திோர். ைற்சைாரு குழுவிற்கு அனத ஆசிரியர் பகுதியின் கடிேத் தன்மைமய ைட்டும் 

விைக்கிவிட்டு, ைாைவர்களின் சொந்தப் புரிதலுக்கு வழினகாலும்வமகயில் 

க ந்துமரயாைல்கமை நைத்திோர். 64 பாைங்கமையும் ஒப்பிடும்னபாது, 

க ந்துமரயாைல்கமைப் பயன்படுத்தி ைாைவர்களின் புரிதலுக்கு ஏற்ப நைத்தப்பட்ை 

பாைங்கள் ைாைவர்களின் கற்ைல் அமைவுகமை நிமைனவற்றிே. இந்த முமை CLASS 

(Classroom Assessment Scoring System) என்னும் ஆய்வுக் கருவிமயப் பயன்படுத்தி 

நைத்தப்பட்ைது. அனத னபா  31 னைல் சதாைக்க நிம  ஆசிரியர்கள் ைற்றும் 236 

ைாைவர்கமைக் சகாண்டு நைத்தப்பட்ை ஆய்வில் (Michener et al, 2018) ஆசிரியர்களின் 

விைக்கங்களும் அவர்களின் சதாைர் கற்பித்தல் நகர்வுகளும் (follow up moves) ைாைவர்கள் 

வாசிப்புக் கருத்தறிதலில் முன்னேற்ைம் அமைய உதவிே என்பது உறுதி செய்யப்பட்ைது 

(Michener et al, 2018). வாசிப்புப் பாைத்தில் சபரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் மூடிய விோ 

வமககமைக் னகட்கின்ைேர் (Cazden, 2001; Nystrand, 2006; Sinclair & Coulthard, 1975). 

இதற்குப் பதில், ஆசிரியர்கள் திைந்த விோ வமககமைக் னகட்டு ைாைவர் - ைாைவர் 

னபச்மெ ஊக்குவிக்கனவண்டும் (Nystrant et al, 2003) என்பனத ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ை 

விமைமயக் சகாண்டு அமையாத னகள்விகள் அல் து முன்ேர்க் கூறியவரின் 
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கருத்துகளுக்கு முரைாே னகள்விகமைக் னகட்க ாம் (Applebee et al, 2003). இதுனபான்ை 

விோக்கள் ைாைவர்கள் வாசிப்புப் பகுதிமய நன்கு புரிந்துசகாள்ை துமை புரிகின்ைே. 

வாசிப்புப் பாைத்தில் ைாைவர்களின் னபச்சு னநரத்மத அதிக்கரிப்பது ைட்டும் சிைந்த ஒன்று 

என்று கூை இய ாது என்று ைர்ஃபி (Murphy et al, 2009) கூறுகிைார். ைாைவர்கள் ெக 

ைாைவர்களுைன் கருத்தாடுவது னபச்சின் தன்மைமய னைம்படுத்த அல் து கூட்ை வல் து 

என்று ைர்ெர் கூறுகிைார் (Mercer, 1995). இனத கருத்மதச் னொட்ைரும் (Soter et al, 2008) 

கூறுகிைார். இவர் வகுப்பமையில் ைாைவர்களின் னபச்சு னநரத்மத அதிகரிப்பனதாடு ஒரு 

ைாைவர் ைற்ை ைாைவரின் கருத்மதத் சதாைர்ந்னதா ைறுத்னதா னபெ வகுப்பமையில் 

முமையாே னநரமும் கட்சைாழுங்கும் வழங்கனவண்டும் என்று பரிந்துமரக்கிைார். இத்தமகய 

நைவடிக்மககள் னபச்சின் தரத்மத அதிகரிக்கின்ைே (Hogan & Pressley, 1997; Rex & 

McEachen, 1999). இது சதாைக்கப்பள்ளி ைற்றும் உயர்நிம ப் பள்ளி வகுப்புகளிலும் 

கருத்தறிதல் பகுதிகமைப் புரிந்துசகாள்ை உதவிே (Wolf, Crosson, and Resnick (2005). 

 

ைற்னைார் ஆய்வில் 33 சதாைக்கநிம  மூன்று முதல் ஐந்து வமர உள்ை 

ைாைவர்களின் வாசிப்புப் பாைம் ஒனர ஆண்டில் மூன்று முமை உற்று னநாக்கப்பட்ைது. அதில் 

25% ைட்டுனை ைாைவர்கள் னபசிேர் (Silverman et al., 2014). ைாைவர்கமைப் னபெ மவப்பது 

எளிய செயல் அன்று என்று குட்வின் கூறுகிைார் (Goodwin, 2020). பாைத்மதத் தரைாகத் 

திட்ைமிட்டு இருந்தாலும் வகுப்பில் இைம்சபறும் நைவடிக்மககளும், விோக்களும் 

ைாைவர்கமைத் தற்செய ாக ைாைவர் ைாைவருைன் கருத்தாடுவதற்குத் தமையாக 

அமைந்துவிை ாம் என்றும் அவர் கூறுகிைார் (Goodwin, 2020). 27 சதாைக்கநிம  மூன்று 

ைாைவர்கமைக் சகாண்டு சகான்ேர் நைத்திய ஆய்வில் (Connor et al, 2014) வகுப்பமைச் 

சூழலும் ைாைவர்களின் தரைாே னபச்சும் வாசிப்மபப் புரிந்துசகாள்ை உதவுகின்ைே என்பது 

கண்ைறியப்பட்ைது. அதற்கு முக்கிய காரைங்கள் ஆசிரியர் உைனே வழங்கும் ஆழைாே 
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கருத்துக்கூைல் (feedback). அதுவும் ைாைவருக்கு ைாைவர் ஏற்ைபடி அது அமைதல் 

னவண்டும். உதாரைத்திற்கு ஒரு ைாைவருக்கு ஆசிரியர் ஒரு சிந்தமேமய விைக்குகிைார். 

ைற்சைாரு ைாைவருக்கு ஆசிரியர் ைாைவர் னபச்மெ அதிகரிக்கிைார் (Porter & Brophy, 

1988:82). ஒவ்சவாரு ைாைவரும் தனிப்பட்ைவர். எேனவ ஆசிரியர் ைாைவருக்கு ஏற்ைப்படி 

தம் கருத்துக்கூைம க் கூறும்னபாதுதான் அது ைாைவருக்குப் பயேளிக்கும். சி  ெையத்தில் 

ஆசிரியர்கள், பாைம் முடியும்னபாது ஒட்டு சைாத்தைாகத் தம் கருத்மதக் கூறுவது உண்டு. 

அவ்வாறு சவகு னநரம் கழித்து, தம் கருத்மதக் கூறும்னபாது, ைாைவர்கள் முன்ேர் என்ே 

னபசிேர் என்பமத ைைந்துவிடுவதும் உண்டு. அத்னதாடு, சபாதுவாக கருத்மதக் கூறும்னபாது, 

‘ஆசிரியர், இமத யாருக்னகா சொல்கிைார்’ என்று உரிய ைாைவர் நிமேத்துவிடும் வாய்ப்பும் 

உண்டு.  

 

னைன ாட்ைைாே வாசிப்மபக் காட்டிலும் கருத்மத ஆய்ந்து வாசிப்பது 

பயன்மிக்கதாகும். கருத்தாய்வு வாசிப்பு (Critical Reading) என்பது எழுத்தில் உள்ைமத 

ஆழைாகப் பகுத்துப் புரிந்துசகாள்வது. எழுத்தில் அைக்கப்பட்டுள்ை சொற்கள், 

வாக்கியங்கள், சிந்தமேகள் இதற்கும் அப்பாற்பட்டு, பகுதியின் தரத்மதயும், 

நம்பகத்தன்மைமயயும், ஆசிரியரின் சிந்தமேமயயும் ைதிப்பீடு செய்தல் ஆகும். ஒருவர் 

வாசிக்கும் னபாது தம்முமைய பின்ேணி அறிமவயும் அனுபவத்மதயும் சகாண்டு பகுதியின் 

சொற்கமையும் னநாக்கத்மதயும் புரிந்துசகாள்கிைார். அவர் கருத்தாய்வு வாசிப்பின் துமை 

சகாண்டு படிக்கும்னபாது, பரந்த எண்ைத்னதாடு எழுத்தாைரின் பமைப்மப ஆழைாகப் 

புரிந்துசகாள்ை முடிகிைது. இந்நிம மயக் னகள்விகமைத் திைந்த நிம  என்று 

வமரயறுக்க ாம் (Smith, 2004). கருத்தாய்வு வாசிப்பின்வழி, பனுவலின் ஆசிரியர் கூை 

முமேந்த தகவம  வாசிப்பவரும், வாசிக்கும் ைாைவரும் அனத நிம யிலிருந்து 

உைரும்னபாது அவர் நன்கு சதளிவு சபறுவதால் அவருக்குக் னகள்விகள் எதுவும் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



168 
 

னதான்றுவதில்ம . இந்நிம யில் வாெகர் தம் அனுபவங்கமையும் அறிமவயும் சகாண்டு 

வாசித்த பகுதினயாடு னைலும் ஈடுபடுகிைார். எேனவ கருத்தாய்வு வாசிப்பு என்பமத 

வாசிக்கும்னபாது பகுதியுைனும் ஆசிரியருைனும் வாெகர் இமைய முற்படும் னபாக்கு எே ாம். 

இரண்ைாம் சைாழியிலும் அந்நிய சைாழியிலும் கருத்தாய்வு வாசிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

அதிகரித்து வருகிைது. அந்நிய சைாழிமய வாெகர் படிக்கும்னபாது, சைாழிமயப் புரிந்து 

சகாள்வதில் கவேம் செலுத்துவதால், படிக்கும் பகுதியில் ைாற்றுக் கருத்து இல் ாைல் 

அப்படினய ஏற்றுக்சகாள்கிைார். இதோல் பகுதியில் எழுதப்பட்டு இருப்பதற்கும் படித்துப் 

புரிந்துசகாள்வதற்கும் இமைனய இமைசவளி ஏற்படுகிைது (Wallace, 1992). வா ஸின் 

ஆய்மவத் சதாைர்ந்து ப  கருத்தாய்வு வாசிப்பு ஆய்வுகள் அந்நிய சைாழியில் 

நைத்தப்பட்ைே (Graman, 1988; Macknish, 2011; Icmez 2005; Bartu, 2002; Kuo, 2009 in 

Gozde & Aysegul, 2016). அந்நிய சைாழியாக ஆங்கி த்மதப் பயிலும் உயர்நிம ப்பள்ளி 

ைாைவர்களின் ஆர்வத்மத ஆராய்வதற்குத் துருக்கி நாட்டில் கருத்தாய்வு வாசிப்பு ஆய்வு 

நைத்தப்பட்ைது (Icmez, 2005). வகுப்புக்கு சவளினய ஆங்கி ம் னபசுவதற்கு அதிக 

வாய்ப்புகள் இல் ாததால் தாம் படிக்கும் பகுதிகமை நமைமுமைனயாடு ஒப்பிட்டு அறிவது 

ைாைவர்களுக்குச் சிரைைாக இருந்தது. ஆங்கி த்மத அந்நிய சைாழியாகப் பயிலும் 

ைாைவர்களின் பின்பு ம் சபரிதும் ஒனர ைாதிரியாக இருந்ததால் ைாறுபட்ை சிந்தமே 

அல் து அனுபவத்துைன் வாசிப்புப் பகுதிகமை அவர்கைால் அணுக முடியவில்ம . 

இருப்பினும் ைாைவர்களின் வாசிக்கும் ஆர்வத்மத இத்தமை பாதிக்கவில்ம  என்று 

சதரியவந்தது. 

 

துருக்கி நாட்டுப் பல்கம க்கழகப் பயற்சி - ஆசிரியர்களிைம் கருத்தாய்வு வாசித்தல் 

கருத்தாைல் (Critical Reading Discourse) என்னும் ஆங்கி ப் பாைத்மதசயாட்டிய ஆய்வு 

(Gozde & Aysegul, 2016) நைத்தப்பட்ைது. ைாைவர்கள் தங்கைது எழுத்துப் பணியிலும் 
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வகுப்பமைக் க ந்துமரயாைல்களிலும், ைாைவர்கள் கருத்தாைல் வமககைாே ஒரு பகுதிமய 

எந்த அைவிற்குப் சபாருமைப் புரிந்துசகாண்டு தம் கருத்மத அதனுைன் இமைக்கிைார்கள்  

(Interpretive), பகுதிமய ைதிப்பிடுகிைார்கள் (Assessment), பகுதிக்கும் னகட்கப்படும் 

னகள்விகளுக்கும் ஏற்பத் தம்முமைய கருத்மதக் கூறுகிைார்கள் (Responsive) ஆகியவற்மை 

ஆய்வு ஆராய முமேந்தது. சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் எடுத்தவுைனே பகுதியின் 

கருத்துகளுக்குத் தம்முமைய கருத்மதக் கூை முயன்ைேர். அவர்கள் ஆசிரியரின் எழுத்து 

நமை, சொல் ாட்சி னபான்ைவற்மைக் கருத்தில் சகாள்ைவில்ம . வகுப்பமை 

விோக்களுக்கு ைாைவர்கள் குழுவாகப் பதில் அளித்தேர். சொந்த அனுபவங்கமையும் 

நிமேவுகமையும் பகிர்ந்து சகாள்ளும்னபாது ைாைவர்கள் தங்கள் முதல் சைாழியாே 

துருக்கி சைாழிமய நாடிேர். ைாைவர்கள் பகுதியின் கருத்மதப் சபரும்பாலும் 

ஒத்துக்சகாண்ைேர். ைாைவர்கள் தாம் புரிந்துசகாண்ை கருத்மத ஒட்டிச் சிந்தித்தேர். 

ஆோல் பகுதியின் வழினய எழுத்தாைர் என்ே கூை வருகிைார், ஏன் அமதக் கூை வருகிைார் 

னபான்ைவற்மைப் பற்றிச் சிந்திக்கவில்ம . எேனவ ைாைவர்கள் கருத்தாய்வுைன் 

சிந்தித்தேர்; ஆோல், கருத்தாய்வுைன் வாசிக்கவில்ம  எே ாம். 

 

கருத்தாய்வு வாசிப்பும் கருத்தாடலும் 

கருத்தாைல் பற்றிய சதாைக்கக்கா க் கருத்துருவாக்கத்தில் னஜம்ஸ் பால் கீ (James 

Paul Gee) என்பவர் 1990இல் கருத்தாைலுக்கு ஓர் உருப்படிைத்மத முன்மவக்கிைார். சைாழிப் 

பயன்பாட்டின் ெமூகப் பிமைப்பிற்கும் னபசுபவர்கமையும் (வாசிக்கப்படும்) பகுதிமயயும் 

ஒன்றிமைக்கிைது. சொற்கள் னபெப்படும் விதம் (Prosody), வாக்கியங்கள் ஒன்றுக்சகான்று 

ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ை அல் து சதாைர்புபடுத்தப்பட்டுள்ை முமை (Cohesion), பல்னவறு 

கருத்தாைல்கமை ஒழுங்குபடுத்தி வரிமெப்படுத்தும் விதம் (Discourse Organization), னபசுபவர் 

ஏற்படுத்தும் சூழல் அல் து னகட்பவர் சபைனவண்டும் என்று னபசுபவர் நிமேக்கும் தகவல் 
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(Contextualization Signals), கருப்சபாருள் அமைப்பு (Thematic Organization) ஆகியவற்மை 

இந்தக் கட்ைமைப்பு கருத்தில் சகாள்கிைது. எனினும், பகுதியில் படித்தமதப் பற்றிப் னபசும் 

னபாது அது தனிப்பட்ைவரின் கருத்துக்கு உட்பட்ைது என்றும் ஒனர பகுதி பல்னவறு வமகயில் 

புரிந்து சகாள்ைப்பைக்கூடும் என்றும் கீ எச்ெரிக்கிைார் (Gee, 1990:111). சைாத்தத்தில், 

பகுதிமயப் பற்றிய கருத்தாைம  இக்கட்ைமைப்பு விைக்கிோலும் ைாறுபட்ை 

கருத்துகமையும் புரிந்துசகாள்ைப்பை முடியும் என்பதால் இக்கட்ைமைப்பு மிகச் ெரியாே 

முமை இல்ம  என்றும் அவர் கூறுகிைார். சொற்கமையும் சைாழிப் பயன்பாட்மையும் பற்றிய 

அறிவு சகாண்டிருத்தலும் உகந்த னநரத்தில் உகந்த சொல்ம ச் சொல்  உதவுவதற்கும் 

சதாைர்பு இல்ம  என்று கீ கூறுகிைார். ஒன்மைக் சகாண்டு ைற்ைமத எமை னபாை 

முடியாது.  

A Discourse is a socially accepted association among ways of 

using language, of thinking, feeling, believing, valuing, and of acting that 

can be used to identify oneself as a member of a socially meaningful 

group or “social network,” or to signal (that one is playing) a socially 

meaningful “role.” (p. 143). 

 

சைாழி ஆய்வில் கருத்தாைல் ப  எல்ம கமைத் சதாடுகிைது. எேனவ சைாழிமய 

முழுமையாகப் ப  னகாைங்களில் இருந்து ஆராயக் கருத்தாைல் உதவுகிைது. 

கருத்தாைம  ஆய்வதற்கும் சைாழிமயக் கற்பிப்பதற்கும் சதாைர்பு உண்டு என்றும் 

அத்சதாைர்மப அறிவது ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் என்றும் 

ஒல்ஷ்னைனும் செல்சி-ைர்சியாவும் (Olshtain & Celce-Murcia, 2001:718) கூறுகின்ைேர். 

சைாழி ஆசிரியர்களுக்குக் கருத்தாைல் ஆய்வமதப் பற்றிய பயிற்சி அளிக்கப்பைனவண்டும். 

அப்னபாதுதான் அவர்கள் தங்கள் அறிமவ ைாைவர்களுக்குக் சகாண்டு செல்  இயலும் 
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என்று அவர்கள் வாதிடுகிைார்கள். இரண்ைாம் சைாழி வாசிப்புத் சதாைர்பாக அவர்கைது 

கருத்து கீழ்வருைாறு: 

 

“Reading courses should provide learners with activities that help them 

develop strategies employing all the types of knowledge related to the 

interpretation process. Personal involvement in such reading activities would 

most likely result in the development of effective, individual reading 

strategies. A discourse-oriented reading course will allow learners to 

negotiate their interaction with texts by constantly involving them in making 

choices and decisions with respect to a text”. 

  

வாசிக்கப்படும் பகுதி கமதயாகனவா இ க்கியைாகனவா இருக்கும்னபாது கருத்தாைல் 

ஆய்வின் பங்கு னைலும் முக்கியத்துவத்மதப் சபறுகிைது. வாசிக்கும் பனுவலின் சைாழி 

ைாைவரின் முதல் சைாழியாக இருக்கட்டும் அல் து இரண்ைாம் சைாழியாக இருக்கட்டும் 

“பகுதிமய ஆழைாகப் படி” என்ை தாரக ைந்திரத்மத ைாைவர்களிைம் ஆசிரியர் ஓதுவமத 

இயல்பாகக் னகட்க முடியும். ைாைவர்கள் பகுதிமயக் கவேைாகப் படித்தால் அவர்களுக்குப் 

பகுதி நன்கு புரிந்துவிடும் என்று ஆசிரியர்கள் எதிர்பார்க்கிைார்கள். எனினும் கருத்தாய்ந்து 

படிக்க ஊகமும் நமைமுமை பற்றிய அறிவுப்பரப்பும் னதமவ. இரண்ைாம் சைாழிக் 

கமதப்பகுதிகள் இரண்டு அணுகுமுமைகமைக் சகாண்டு (வமரபைம் 17ஐக் காைவும்) 

அமைகின்ைே (Swaffar et al, 1991:215).  

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



172 
 

வலரபடம் 17: இரண்டாம் சைாழிக் கலதப்பகுதி அணுகுமுலை

 

 

இரண்ைாம் சைாழிக் கமதப்பகுதிமய அணுகும்னபாது, ைாைவர்கள் நிபுைர் 

நிம யிேராகக் கருதப்படுகிைார்கள். நிபுைர் சபாருள் விைக்கம் என்பது ைாைவர்கள் 

பகுதிமயப் படித்து முடித்ததும், அவர்கமைப் சபாறுத்தைட்டிலும் அதன் சபாருள் என்ே 

என்பமதத் தாைாக ஊகித்துக் சகாள்கிைார்கள். சைாழி சபயர்ப்பும் சைாழிப் பயன்பாடும் 

என்பதில், தாம் படித்த பகுதியில் காைப்படும் சொற்கமை ைாைவர்கள் சைாழி சபயர்க்க 

முயல்வமதக் குறிக்கிைது. எனினும் இரண்ைாம் நிம , ைாைவர்கள் பகுதிமய ஆழைாகப் 

புரிந்துசகாள்ை உதவுவதில்ம . இவ்விரண்மையும் அடிப்பமையாகக் சகாண்டு  ஓர் ஆய்வு 

அமைந்தது (Olshtain & Celce-Murcia, 2001). ைாைவர்கள் இ க்கியங்கமைப் படித்துப் 

புரிந்துசகாள்வதற்கு கருத்தாைல் ஆய்வின் பங்கு எவ்வாறு இன்றியமையாதது என்று 

ஆய்வாைர்கள் விைக்குகின்ைேர். இரண்ைாம் சைாழி பயிலும் ைாைவர்களுக்கு நைத்தப்பட்ை 

15 வாரக் கருத்தாய்வு வாசிப்மபப் பற்றிய ஆய்வில் கருத்தாைல் ஆய்மவயும் இமைத்துப் 

பரினொதித்தனபாது, ைாைவர்களுக்குக் கமதகள் வாசிக்க எளிமையாேமவ என்று கருதிேர் 

(Wallace, 2003). கருத்தாைல் ஆய்மவ வாசிப்புப் பாைத்துைன் பயன்படுத்தும்னபாது “L2 

learners may be more aware of the way in which texts position readers” (Wallace, 

2003:42) என்று வா ஸ் கூறுகிைார். கருத்தாைல் ஆய்வு வாசிப்புப் பாைத்திற்கு உதவுகிைது 

என்பது சதளிவாக இருந்தாலும் நமைமுமையில் ஒவ்சவாரு வாசிப்புப் பாைத்திற்கும் 

இவ்வைவு னநரம் எடுத்துக்சகாண்டு கற்பிப்பதற்குப் பாைத்திட்ைத்தில் வழி இல்ம . 

இரண்டாம் சைாழிக் கலதப்பகுதிகள்

நிபுணர் சபாருள் விளக்கம் சைாழி சபயர்ப்பும் சைாழிப் பயன்பாடும்
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கருத்தாய்வு வாசிப்பு என்பது பகுதியில் சவளிப்பமையாகக் குறிப்பிைப்பைாதவற்மை 

ஆழைாகப் படித்துப் புரிந்துசகாள்வது என்ை பரவ ாே கருத்து உள்ைது. எனினும் 

இரண்ைாம் சைாழி ைாைவர்கமைப் சபாறுத்த ைட்டிலும், பகுதியில் காைப்படும் 

உண்மைமயயும் கருத்மதயும் பிரித்துப் பார்க்கும் நிம யும் அதில் அைங்கும் (Eskey & David, 

1986; Jensen & Linda, 1986). கருத்மத ஆழைாகப் புரிந்து வாசிக்கும்னபாது அமேத்துப் 

பகுதிகளிலும் ஒரு ொர்பாே (biased) உண்மை அைங்கியுள்ைமத வாெகர்கள் உைர ாம் 

(Johns, 1997). இது குறிப்பாக இரண்ைாம் சைாழி ைாைவர்களுக்கு மிகவும் 

அத்தியாவசியைாக அமைகிைது. இதன்வழி அவர்கள் பகுதிமய ைட்டும் புரிந்துசகாள்ைாைல், 

அதன் மூ ம் அம்சைாழியின் பண்பாட்மையும் தாம் வாழும் ெமூகத்மதயும் புரிந்துசகாள்ை 

னநர்கிைது. இருப்பினும் இரண்ைாம் சைாழி வகுப்பமையில் கருத்தாய்வு வாசிப்மபக் 

கற்பிப்பது கடிேைாே செயல் (Jensen, 1986). கருத்தாய்வு வாசிப்பு என்பது தாம் வாசிக்கும் 

பகுதியில் உள்ை உண்மைமயயும் கருத்மதயும் பிரித்து அறிவது ைட்டுைல் . அமத 

அறிவுொர்ந்த முமையில் பகுப்பாய்வதுைாகும். கருத்தாய்வு சைாழி சதாைர்பாே விழிப்புைர்வு 

(Critical Language Awareness) ஆய்வாைர்களுக்குத் னதமவ என்று ஃனபர்குனைா (Fairclough, 

1989, 1995) வலியுறுத்திோர். வகுப்பமையில் இமதக் சகாண்டு னெர்ப்பதற்கு குறிப்பிட்ை 

வாசித்தல் திைன்கள் னதமவ (Wallace, 2003). இதன் வழிச் ெமூகத்தில் 

அழுத்தப்பட்ைவமரயும் அல் து ஒதுக்கப்பட்ை சிறுபான்மையிேமரயும் (Oppressed Social 

Groupings) புரிந்துசகாள்ை இயலும் என்று ஃனபர்குனைா (Fairclough 1989: 239-240) 

இவ்வாறு கூறுகிைார்: 

“Language awareness work is potrayed as making up for and 

helping to overcome social problems (e.g making up for a lack of verbal 

learning tools in the home, extending access to Standard English to 

children whose homes do not give it to them). In the case of CLA, the 
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argument is that schools dedicated to a critical pedagogy (Freire 1985, 

Giroux 1983) ought to provide learners with understandings of problems 

which cannot be resolved just in schools; and with the resource for 

engaging if they so wish in the long-term, multifaceted struggles in various 

social domains (including education) which are necessary to resolve them. 

 

ஃனபர்குனைாவின் வாதம் சதாைர்பாக முன்னிட்டு நைத்தப்பட்ை ஆய்வில் (Wallace, 

2003), திேெரி வாழ்வில் பிரசுரிக்கப்படும் செய்தித்தாள்கள், ெஞ்சிமககள், விைம்பரங்கள், 

பாைப்பகுதிகள், கமதப் பகுதிகள் னபான்ைவற்மைத் சதாகுத்து, இவற்றில் காைப்படும் 

உண்மைகமையும் கருத்துகமையும் பிரித்துப் பார்த்திடும் வமகயில் ைாைவர்கள் ஆழைாகப் 

படித்தேர். இதன்வழி ைாைவர்கள் பகுதி சதாைர்பாே தங்கள் கருத்துகமையும் 

உைர்ச்சிகமையும் சவளிப்படுத்தவும் விவாதிக்கவும் அறிந்துசகாண்ைேர். இத்தமகய 

பயிற்சிகள் சதாைர்ந்து வழங்கப்பட்ைால், ைாைவர்கள் எந்தப் பகுதிமயப் படிக்க 

னநர்ந்தாலும் அமத ஆழைாகப் படித்துப் புரிந்துசகாள்ைப் பழகிக்சகாள்வார்கள். 

 

வாசிப்பமதப் பற்றிக் கருத்தாடுவது 

வகுப்பமையில் வாசித்த பகுதிமயப் பற்றி ைாைவர்கள் தங்கள் கருத்துகமையும் 

அனுபவங்கமையும் கூறுவது வழக்கைாே பயிற்சியாகும். வகுப்பமையில் வாசிப்பு 

சபரும்பாலும் இத்துைன் முடிவமைந்து விடுகிைது என்பது ஆய்வாைரின் கருத்தாகும். 

கருத்தாய்வு வாசிப்பு என்பது இதற்கு அடுத்த நிம யில்தான் சதாைங்குகிைது. பகுதிமயப் 

பற்றிய தங்கள் கருத்துகமையும் விைர்ெேங்கமையும் கூறிய பின்ேர், ஏன் அப்பகுதிமயப் 

பற்றி அவர்களுக்கு அவ்வாறு னதான்றுகிைது என்று ைாைவர்கள் சிந்திக்கத் துவங்கனவண்டும். 
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கதாபாத்திரங்களுைன் தங்கைால் ஒன்ை முடியுைாோல், அது எவ்வாறு ொத்தியைாகியது 

என்பமதப் பற்றியும் அவர்கமைச் சிந்திக்கத் தூண்ைனவண்டும். 

 

பள்ளிகளில் கருத்தாய்வு வாசிப்பில் கருத்தாடல் ஆய்வு 

கைந்த பத்தாண்டுகளில் சிங்கப்பூரில் னைற்சகாள்ைப்பட்ை வகுப்பமை கருத்தாைல் 

ஆய்வுகமைத் சதாகுத்துப் பார்த்தால், ஆய்வுகள் சபரும்பாலும் பாைம் சதாைர்பாக ஆசிரியர் 

ைாைவர்க்கு வழிகாட்டுவமதக் குறித்னத அமைந்துள்ைது (Bernstein, 1996). தரம் ொர்ந்த 

(Qualitative) ஆய்வுமுமை வமககனை பள்ளிகளில் சவகுவாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைே 

(சதாைர்பு நூல் திைோய்வுக்கு Green and Dixon, 2002; Rampton et al, 2002 பார்க்கவும்). 

ெமூகப் பண்பாட்டு அடிப்பமையில் பள்ளிகளில் ெட்ைதிட்ைங்களுக்கு உட்பட்டுக் கற்பித்தல் 

கருத்தாைல் இைம்சபறுவதால், பள்ளி சதாைர்பாே கற்பித்தல் ொர்ந்த ஆய்வுகள் 

இருவமகப்படுத்தப்படுகின்ைே. 

  

கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாைல் (Regulative Discourse) 

கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாைல், கற்பித்தல் பாைத்தில் னவக அைமவ (pace) 

நிர்ையிக்கிைது. எடுத்துக்காட்டுக்குக் கற்பிக்கப்படும் உள்ைைக்கம், கற்பித்தலின் 

சதாைர்ச்சி, ைதிப்பீடு, ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு னபான்ைவற்மை ஆராய்கிைது. 

 

கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைல் (Instructional Discourse) 

 கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைல், கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாைம ப் சபாறுத்து 

அமைகிைது. சிங்கப்பூரில் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ஆய்வுகள் இப்பிரிவின னய அதிகம் 

னைற்சகாள்ைப்பட்டுள்ைே (Liu & Hong, 2009). கற்பிக்கும் பாணியில் ஒரு கல்விக் 

குறிக்னகாளுைன் இது செயல்படுகிைது. அதற்குத் தனிச் சிைப்புகள் உண்டு (வமரபைம் 
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18ஐக் காைவும்). னபச்சில், ஒப்பித்தல், அறிவுமர னபான்ைவற்ைால் ‘ெரியாே விமை’ என்பமத 

ஆசிரியரிைமிருந்து ைாைவருக்கு னநரடியாக இைைாற்ை முடியாது. ைாைாக, னகள்விக்கு 

உரிய விமை சதாைர்பாகப் னபசுவதற்கு ைாைவரிைம் தகவல் இருக்கிைது என்று ஆசிரியர் 

கருதுகிைார். ஒருவர் ைற்ைவருைன் னபசும்னபாது னபச்சு நிர்ையிக்கப்படுகிைது அனத 

னநரத்தில் யார் எப்னபாது னபசுகிைார் என்பதும் தீர்ைானிக்கப்படுகிைது (Compernolle & 

Williams, 2012).  

வலரபடம் 18: கற்பித்தல் பநாக்கிய கருத்தாடலின் தனிச்சிைப்புகள் 

 
சிைப்புகள் 

 
விளக்கம் 

 
 

கருப்சபாருமை ஒட்டி 
அமைதல் 

(Thematic focus) 
 

 
ஆசிரியர் கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைம  ைாைவர்கள் 
ஆராயக்கூடிய ஒரு கருப்சபாருமை ஒட்டி அமைப்பார். 
  

 
பின்ேணி அறிமவப் 
பயன்படுத்துதல் 

(Use of background/ 
relevant knowledge) 

 

 
கருப்சபாருமைப் புரிந்துசகாள்வதற்கு ைாைவர்களின் 
பின்ேணி அறிமவ ஆசிரியர் னொதிப்பார் அல் து ஆசிரியர் 
னபாதுைாே தகவல்கமைக் சகாடுத்து உதவுவார். 
 

 
னநரடியாே கற்பித்தல் 
(Direct Teaching) 

 
னதமவப்பட்ைால் கருப்சபாருமை ஒட்டிய சி  
தகவல்கமை ஆசிரியர் சவளிப்பமையாகக் கற்பிப்பார். 
 

 
உைர்ச்சிகமை 

சவளிப்படுத்த ஊக்குவித்தல் 
(Promotion of more 
complex expression) 

 

 
ஆசிரியர், னகள்விகள், நிறுத்தங்கள், தூண்டுதல் விோக்கள் 
னபான்ைவற்ைால் ைாைவர் னபசுவமத ஊக்குவிப்பார். 

 
வாதங்கமை ஆதரிக்க 

ஊக்குவித்தல் 
(Promotion of argument 

support) 

 
பனுவல்களின் துமை அல் து காரைகாரியைறியும் 
(Reasoning) கூறுகமைப் பயன்படுத்தி ஆசிரியர் 
ைாைவர்கள் தம்  கருத்துகமை விைக்க வழி செய்வார். 
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குமைவாே ‘விமை அறிந்த’ 
விோக்கள் 

(Few ‘known answer’ 
questions) 

கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைலின்வழிக் னகட்கப்படும் 
னகள்விகளுக்குப் பல்னவறு பதில்கள் அமைய ாம். 
ைாைவர்கள் னகள்விகமை சவவ்னவறு விதைாகவும் 
புரிந்துசகாள்ை ாம். 
 

 
ைாைவர் பங்களிப்புக்குக் 

கருத்து கூறுதல் 
(Responsiveness to 
student contribution) 

 
ஆசிரியரும் ைாைவர்களும் கற்பித்தல் னநாக்கிய 
கருத்தாைலின் திமெ திருப்பத்திற்கு ஏற்பப் பதில் அளிக்க 
னநர்ந்தாலும் உமரயாைல் பகுதியின் கருப்சபாருளிலிருந்து 
வி குவதில்ம . 
 

 
சதாைர்ச்சியாே 
கருத்தாைல் 

(Connected Discourse) 

 
பல்னவறு ைாறுபட்ை னபச்சு முமைகள் நிகழ்தல். அமவ 
தைக்குள் சதாைர்புமையேவாக அமையும் வமகயில் 
னைம்படுத்திச் செல்லுதல். 
 

 
ெவால்மிக்க எனினும் 
பாதுகாப்பாே சூழல் 
(Challenging but non-
threatening atmosphere) 

 
ஆசிரியர் ைாைவர்கமைச் ெவால் மிகுந்த நிம யில் 
சிந்திக்கச் செய்தாலும் அவர் ைாைவர்கமை 
ைதிப்பிடுவதில்ம . அதோல் ைாைவர்களுக்குப் பதட்ைனைா 
அச்ெனைா ஏற்படுவதில்ம . 
 

 
சபாதுவாே பங்களிப்பு 
(General Participation) 

 
யாரும் – குறிப்பாக ஆசிரியர் – யார், எப்னபாது, எத்தமே 
முமை னபெனவண்டும் என்று நிர்ையிப்பதில்ம . 
ைாைவர்கனை முன்வந்து னபச்சில் க ந்துசகாள்வர். 
வகுப்பில் முழுமையாே பங்களிப்பு இைம்சபறுதல். 
 

 

கற்பித்தல் னநாக்கிய கருத்தாைல் அணுகுமுமை மவகாட்ஸ்கியின் (Vygotsky) ெமூகப் 

பண்பாட்டுக் னகாட்பாட்மைப் பின்பற்றி அமைந்துள்ைது. 1) ஆசிரியர் ைாைவர்களின் 

இமைனய உள்ை உமரயாைல், ‘வழிக்காட்ைலுைன் செயல்பைக்கூடிய பகுதி’ (Zone of 

Proximal Development) என்ை முமையில் அமைந்துள்ைது. ைாைவர்கள் தாங்கள் சுயைாக 

அறிந்துசகாள்ை இய ாத தகவல்கமை ஆசிரியரின் தூண்டுதல் வழி இயல்பாக 

அறிந்துசகாள்கிைார்கள். 2) கருத்துகமை ஆழைாகப் புரிந்துசகாள்வதற்கும் னைம்படுத்திக் 

சகாள்வதற்கும் சைாழி மிக முக்கியைாே கருவி (Vygotsky, 1986). அமதப்னபால் கற்பித்தல் 

னநாக்கிய கருத்தாைல் அணுகுமுமையால் ஆசிரியர், ைாைவர்கள் க ந்துமரயாைல்வழிப் 
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புதிய திைமே வைர்த்துக்சகாள்ை முடிகிைது. சிங்கப்பூர் ை ாய் ைாைவர்களிைம் 

கருத்தறிதல் பகுதியின்வழிக் கருத்தாய்வு என்னும் ஆய்வு னைற்சகாள்ைப்பட்ைது (Abdullah, 

1994). இவ்வாய்வு ைாைவர்களின் வாசிப்புத் திைமேயும் சிந்தமேத் திைமேயும் னொதித்தது. 

வாசிப்புக் கருத்தறிதம ப் படித்துப் புரிந்துசகாள்வதற்கு ைாைவர்கள் எந்தத் திைன்கமைப் 

பயன்படுத்துகிைார்கள், அத்திைன்களில் ைாைவர்களின் ப ம் எது? ப வீேம் எது? எே 

அறிவதற்கு ‘ை ாய் சைாழிக் கருத்தாய்வு வாசிப்புத் னதர்வு’ (Malay Language Critical 

Reading Test, MLCRT) என்னும் விோ நிரல் தயாரிக்கப்பட்ைது. உயர்நிம  ஒன்று முதல் 

ஐந்தில் பயிலும் விமரவு ைற்றும் வழக்க நிம  ைாைவர்கள் 1444 னபர் ஆய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்ைேர். அவ்வாய்வின்வழி, ைாைவர்களிைம் ஒன்பது துமைத் திைன்கள் 

இருப்பது கண்ைறியப்பட்ைே. அமவ எளிமை முதல் கடிேம் வமர சதாகுக்கப்பட்டுள்ைே. 

அமவ பின்வருைாறு: 1. ஒற்றுமை னவற்றுமைகமைக் கண்ைறிதல், 2. ஒப்பீட்டு 

அனுைாேங்கமை ைதிப்பிடுதல், 3. உண்மைகமையும் அபிப்பிராயங்கமையும் 

அமையாைங்காணுதல், 4. சபாதுமைப்படுத்துதல்கமை ைதிப்பிடுதல் (Evaluate 

Generalisations), 5. வலிமையாே வாதங்கமை ைதிப்பிடுதல், 6. ஒரு பக்கச் ொர்பாே 

வாக்கியங்கமைக் கண்ைறிதல், 7. சதாைர்புமைய வைங்கமைக்  கண்ைறிதல், 8. ஆசிரியரின் 

னநாக்கத்மதக் கண்ைறிதல், 9. ைமைசபாருள் அனுைாேங்கமை அமையாைங்காணுதல் 

என்பே ஆகும்.  

 

னைன  கூைப்பட்ை ஆய்மவப் பின்சதாைர்ந்து உயர்நிம  ஒன்றிலும் உயர்நிம  

மூன்றிலும் பயிலும் ைாைவர்களுக்கு இனத னபான்ை ஆய்வு ஆங்கி த்தில் நைத்தப்பட்ைது 

(Lim, 1995). சபரும்பாலும் சீே ைாைவர்கமை உள்ைைக்கிய அந்த ஆய்வும் ைமைசபாருள் 

அனுைாேங்கமை அமையாைங்காணுவதில் ைாைவர்கள் அதிகம் சிரைப்படுவமத 

சவளிப்படுத்தியது. சைாழி னவறுபட்ைாலும் ைாைவர்களின் வாசிப்புத்  திைன்களில் அதிக 
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னவறுபாடில்ம  என்பது இதன்வழிப் பு ோகியது. சிங்கப்பூர் வாசிப்புப் பாைங்கள் 

சபரும்பாலும் புதிய சொற்கமை அறிந்து சகாள்வது, உரக்க வாசித்தல் திைமே 

னைம்படுத்துவது, சைௌே வாசித்தல் திைமே னைம்படுத்துவது ஆகியவற்மை னநாக்கைாகக் 

சகாண்ைமைகின்ைே. னைலும் 90% வாசிப்புப் பாைங்கள், புதிய சிந்தமேகமைக் 

கண்ைறிவமதயும், ஏற்கேனவ அறிந்த தகவல்கமைப் பற்றி னைலும் விைக்கப் சபறுவமதயும் 

மையைாகக் சகாண்ைமைகின்ைே (Wong, 2004; NIE, 2008).  

 

சதாைக்கநிம  மூன்று ைாைவர்களுக்கு ஆங்கி  வாசிப்புத் சதாைர்பாக 

நைத்தப்பட்ை ஆய்வு, ஆசிரியர்கள் பாைப்புத்தகத்மத சநருக்கைாகப் பின்பற்றுவமத 

சவளிப்படுத்தியது. ஆசிரியர்கள், பாைப்புத்தகத்மத முடிப்பதில் குறியாக இருப்பதும் னதர்மவ 

இ க்காகக் சகாள்வதும் காரைங்கைாக இருக்க ாம். ைாைவர் தனி நிம யில் வாசிப்பது, 

ைாைவர்கள் குழுவாக வாசிப்பது அல் து ஆசிரியர் உரக்க வாசிப்பது ஆகியமவ பாை 

உற்றுனநாக்கலில் அதிகம் காைப்பட்ைே. சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - ைதிப்பிடுதல் (IRE) 

என்னும் கருத்தாைல் உத்தி வகுப்பில் சபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்ைது. ஆசிரியர்கள் 

புத்தகங்கமை ஒட்டினய பாைத்மத வழிநைத்துவதால், வாசிக்கத் சதரிந்த ைாைவர்கள் 

நன்கு வாசிக்கிைார்கள். வாசிக்கத் சதரியாத ைாைவர்கள் பின்தங்கியபடினய 

காைப்படுகிைார்கள் (Wong, 2004). துமைப்பாை வகுப்புகளிலும், பின்தங்கிய 

ைாைவர்களுக்கு வாசிக்கப் பயிற்சி அளிக்கப்பைாைல் பாைங்கள் சதாைர்ந்து 

நைத்தப்படுகின்ைே (Wong, 2004). ஆங்கி த்மத இரண்ைாம் சைாழியாகக் 

கற்றுக்சகாள்ளும் சீே ைாைவர்களிைம் நைத்தப்பட்ை கருத்தாய்வு, வாசித்தல் ஆய்வு 

ைாைவர்கள் தம்முமைய ைதிப்பீட்டு கருத்மதக் கூறுவதற்கு கருத்தாைல் முமைமய விைக் 

கருத்துப்பரிைாற்ை முமைமய அதிகம் பயன்படுத்திேர் என்று விைக்கியது. கருத்தாய்வு 

வாசிப்பிற்கு சைாழிக் குமைபாடு ஒரு தமையாகாது (Macknish, 2011, in Gozde & Aysegul, 
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2016). ‘வாசிப்பில் கருத்மத ஆய்வசதப்படி?’ என்று ஆசிரியர்கள் முன்ைாதிரியாக இருந்து 

வழிநைத்திக் கற்றுத்தரனவண்டும். 

 

வாசிப்புப் பாடத்தின் அவசியம் 

 வாசிப்பதற்கு, ஒருவருக்கு எழுத்து, சொல், வாக்கியம் சதரிந்து இருப்பனதாடு 

வாசிப்பதற்கு ஆர்வமும் புதியேவற்மை அறிந்து சகாள்ளும் ஆர்வமும் னதமவப்படுகிைது. 

ைாைவர்கள் தமிழ் புத்தகங்கமைனயா, செய்தித்தாட்கமைனயா வாசிப்பது இன்று மிகவும் 

குமைந்துவிட்ைது. வகுப்பில் வாசிப்புப் பாைத்தில் படித்தால்தான் உண்டு. எனினும், வாசிப்புப் 

பாைத்தில் எந்த அைவிற்கு ைாைவர்கள் படித்தமதப் புரிந்துசகாள்கிைார்கள் அல் து 

படிப்பதோல் புதிய சொற்கமை அறிந்துசகாள்கிைார்கள் என்பது உற்றுனநாக்கனவண்டிய 

ஒன்று. வாசிப்புப் பாைத்தின் ஒரு முக்கிய பங்கு ைாைவர்களின் சொற்னகாமவப் பட்டியம  

னைம்படுத்துதல் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

வாசிப்பின்வழிச் சொற்னகாமவ னைம்படுதல் 

 சபாதுவாக ைாைவர்கள் வாசிக்கும் னபாது, சபாருள் சதரியாத சொற்களுக்கு 

ஆசிரியர் விைக்கம் சகாடுக்கிைார் அல் து சவண்ப மகயில் சபாருமை எழுதி ஆசிரியர் 

விைக்குகிைார். இதுனவ ஆங்கி  வகுப்பிற்கு ஒரு புகழ்சபற்ை அல் து வெதியாே  

உத்தியாக அமைகிைது (Folse, 2004). பின்ேர், அச்சொற்களுக்கு வாக்கியம் அமைத்து 

வருவமதத் சதாைர் நைவடிக்மகயாக சி  ஆசிரியர்கள் மகயாள்கிைார்கள். இது புதிய 

சொற்கள் கற்ைலுக்கு உதவுவதில்ம  என்று னபார்க் கூறுகிைார் (Bourke, 2011). புதிய 

சொற்கமை உள்ளீைாகக் சகாள்ை, அவற்மை ைாைவர்கள் அடிக்கடி பார்க்கவும் 

பயன்படுத்தவும் னவண்டும் என்கிைார் பார்குசராவ்ட் (Barcroft, 2004). புதிய சொற்கமை 

உள்ளீைாகக் சகாள்ளுதல் என்பமத னநஷன் இவ்வாறு விைக்குகிைார் (Nation, 1990). 
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அவற்மை ைறுபடிக் னகட்ைவுைன் அல் து பார்த்தவுைன் உைனே அது நிமேவிற்கு 

வருவனதாடு, அச்சொல் எந்த இ க்கைத்னதாடு, எத்தமகய சொற்களுைன் இமைந்து 

வர ாம் என்பதும் நிமேவிற்கு வரனவண்டும். அச்சொல்ம  எப்படி உச்ெரிக்கனவண்டும் 

என்பனதாடு, அமத பிமழயின்றிச் ெரியாக எழுதவும் சதரியனவண்டும். இத்தமகய நிம க்கு 

ைாைவர்கள் வருவதற்காே முயற்சிகமை ஆசிரியர் னைற்சகாள்ைனவண்டும் என்று னநஷன் 

கூறுகிைார்.  

 

 வுஃபர் என்ை ஆய்வாைரும் னநஷனின் கருத்மத ஒத்துக்சகாள்கிைார் (Laufer, 1990). 

புதிய சொற்கள் ஓர் இைத்தில் ஒரு வமகயிலும் ைற்னைார் இைத்தில் னவறு வமகயிலும் 

வருவதால் ைாைவர்களுக்குக் குழப்பம் னநர ாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘னநரம் என்ே?’ (What 

is the time?) என்னும் இைத்தில் ‘னநரம் என்ைால் ைணி’ என்று சபாருள் அறிந்து சகாண்ை 

ைாைவர் ைற்னைார் இைத்தில் ‘னநரனை ெரியில்ம ’ (Time is not good) என்று வாசிக்கும் 

னபாது ‘னநரம் எப்படி ெரியில் ாைல் இருக்க முடியும்?’ என்று குழம்ப னநரிடும். 

தமிழ்சைாழியின் சிைப்பில் ஒன்று அதன் சைாழி ையக்கம். அவ்வரிமெயில் இத்தமகய 

சொற்கள் ப  இருப்பது குறிப்பிைத்தக்கது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ‘என்ே பாவம் (Paavam)?’ 

இந்த இைத்தில் இதன் சபாருள் பாவச் செயல் (Sin). அனத சொல் னவறு ஓர் இைத்தில் 

‘என்ே பாவம் (Bhaavam)?” இவ்விைத்தில் இது முக பாவத்மதக் (Expression) குறிக்கிைது. 

பாைல் வரிகளிலும் இதுனபான்ை சொற்கமைக் காை முடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு,  

 

 ‘இருதயம் அடிக்கடி இைந்தது என்னபோ 

  என் கமத எழுதிை ைறுக்குது என் னபோ’ (தகிை ததிமி பாைல், ெ ங்மக ஒலி) 
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இவ்விைத்தில் னபோ என்னும் சொல் ஒனர எழுத்மதக் சகாண்டு இருந்தாலும் ‘என்னபோ’ 

(Will I tell?) என்பதற்கும் ‘என் னபோ’ (My Pen) என்பதற்கும் சபாருள் னவறுபாடு உண்டு. 

இரண்ைாம் சைாழியாகத் தமிமழக் கற்கும் ைாைவர்களுக்கு இந்த னவறுபாட்மைப் சபாருள் 

அறிந்து சகாள்வது எளிமையாேதாக அமையாது. இது ஆசிரியரின் துமை இன்றி 

நிகழாது.  

 

வகுப்பில் வாசிப்பு னநரத்தின்னபாது சொற்னகாமவக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி 

அதற்கு தனினய னநரம் ஒதுக்குதல் அவசியம் என்று னநஷன் வலியுறுத்துகிைார். ஒரு புதிய 

சொல்ம  ைேத்தில் உள்வாங்கிக் சகாள்ை அதமேக் குமைந்தது ஆறு முமையாவது 

ைாைவர் பார்க்கனவண்டும் என்று  வுஃபர் கூறுகிைார். னநஷனோ அமத ைறுத்து, ைாைவர் 

அமதக் குமைந்து 16 முமையாவது பார்க்கனவண்டும் என்கிைார். ஆோல், நமைமுமையில் 

ைாைவர் அச்சொல்ம  ஓரிரு முமை ைட்டுனை பார்க்கிைார். ப  நாட்கள் கழித்து அதமே 

மீண்டும் பார்க்கும்னபாது அமத அவரால் நிமேவுகூர முடிவதில்ம . இது ைாைவரின் பிமழ 

இல்ம . ைாைவர்களிைம் வாசிப்புப் பழக்கம் இருந்தால் அவர்கள் அச்சொற்கமை மீண்டும் 

காண்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதுவும் நம் தமிழ் ைாைவர்களிைம் குமைந்து 

காைப்படுகிைது. தமிழ்ச் செய்தித்தாள் வாசிக்கும் பழக்கமும், வெந்தம் தமிழ்ச் செய்தியில் 

இைம்சபறும் வெே வரிகமைப் (Subtitles) படிப்பதும் குமைவு. பள்ளியில் இைம்சபறும் 

வாசிப்பு நிகழ்ச்சிகள், னபாட்டிகள் னபான்ைமவ தற்காலிகைாக (Short-Term) உள்ைேனவ 

அன்றி சதாைர்ச்சியாக (Long-Term) நிகழ்வதும் இல்ம . சதாைர்ச்சியாக வாசிப்பதன் 

பயமேப் சபறுவதற்கு ஒனர புத்தகத்மத (பகுதிமய) இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முமை 

வாசிக்கனவண்டும் என்று னநஷன் பரிந்துமரக்கிைார். வகுப்பில் இதமேச் செய்வதற்கு னநரக் 

கட்டுப்பாடு இருப்பதால், இதற்கு ைாைாக, சொல் பட்டியலின் சபாருமைக் சகாடுத்து 

ைாைவர்கமை வாசிக்க சொல்வது சிைப்பு என்று  வுஃபர் கூறுகிைார். நிமைய 
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சொற்கமைக் குமைந்த னநரத்தில் அறிந்து சகாள்வதற்கு இது நல்  உத்தி என்று 

னநஷனும் ஆதரிக்கிைார் (Nation, 1982).  

 

 ஒரு வாசிப்புப் பகுதிமய ைாைவர்கள் சபாருள் அறிந்து படித்து முடித்த பிைகு, 

அந்தப் பத்தியில் உள்ை சி  சொற்கமை நீக்கி, ைாைவர்கமை அந்த அமைப்புச் 

சொற்கமை நிரப்ப சொல்  ாம். இது அவர்களின் நிமேவாற்ைம யும் னைம்படுத்தும். பிைகு, 

அனத தம ப்மப ஒட்டியும், பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ை சொற்கமைப் பயன்படுத்தியும் 

கட்டுமர எழுதச் சொல்  ாம். இதோல் புதிய சொற்கமை அடிக்கடி பார்க்கவும் 

பயன்படுத்தவும் முடியும் என்பதால் ைாைவர்களின் உள்ளீடு அதிகரிக்க முடிந்தது என்று 

ஹல்ஸ்ஃைஜின் ைற்றும்  வுஃபர் நைத்திய ஆய்வு கண்ைது (Hulstijn and Laufer, 2001). 

வாசிப்புச் சொற்னகாமவமய னைம்படுத்தும் என்றும் பிை ஆய்வாைர்களும் (Krashen, 

1989:440, Hunt and Beglar, 1998) கூறுகின்ைேர். 

 

ைற்சைாரு சதாைர்புமைய ஆய்வில் (Joe, 1998) னஜா என்னும் ஆய்வாைர், 

ைாைவர்கமைக் குழுவாகப் பிரித்தார். முதல் குழு, ஒரு பகுதிமயப் சபாருள் அறிந்து 

வாசித்துவிட்டு, அதில் காைப்பட்ை சொற்களின் உதவிமயக் சகாண்டு அக்கமதமய 

மீண்டும் கூறிேர். பகுதிமய விைக்கும்னபாது ைாைவர்கள் பகுதிமயக் மகயில் 

மவத்திருக்கக் கூைாது. ைற்சைாரு குழுவிேர் பகுதிமயப் சபாருள் அறிந்து படித்துவிட்டு, 

அமத மீண்டும் கூைவில்ம . முதல் வமகயிேர் புதிய சொற்கமை நீண்ை நாள் நிமேவில் 

சகாண்ைதாக ஆய்வு கண்ைறிந்தது. னயாஷி ைற்றும் வின ட்ஸ் நைத்திய ஆய்வு, புதிய 

சொற்கள் பைங்களுைன் சகாடுக்கப்பட்ைால், அமத ைாைவர்கள் அதிகைாக நிமேவில் 

மவத்துக்சகாள்வார்கள் என்பமதக் கண்ைறிந்தது (Yoshii and Flaitz, 2002). 
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சொற்னகாமவமயக் கற்றுக்சகாள்வதற்கு னநஷன் “The Four Strands” என்னும் முமைமய 

வலியுறுத்துகிைார். அதமேப் பற்றிக் காண்னபாம். 

 

பால் பநஷனின் ‘நான்கு இலழகள்’ (Paul Nation’s “The Four Strands”) 

னநஷன் (Nation, 2007) சொற்னகாமவ கற்றுக்சகாள்ளுதம  நான்கு இமழகைாக 

பிரிக்கிைார். அமவயாவே: உள்ளீடு (Input), சவளியீடு (Output), சைாழியியல் வடிவங்கள் 

(Linguistic Forms), ெரைம் (Fluency) (வமரபைம் 19ஐக் காைவும்). 

 

வலரபடம் 19: பால் பநஷனின் ‘நான்கு இலழகள்’ 

 

 

 

 

 

 

 

சபாருள் சபாதிந்த உள்ளீடு 

ைாைவர்கள் ஒரு பகுதிமய வாசிக்கும்னபாது, சபாருமை நன்கு புரிந்து 

வாசிக்கிைார்கள். எேனவ, வாசிப்பால் புதிய தகவல்கமைப் சபற்றுப் பயன் அமைகிைார்கள். 

பகுதி ைாைவர்களுக்குப் பிடித்ததாக இருக்கனவண்டும் அப்சபாழுதுதான் அவர்கள் விரும்பி 

வாசிப்பர். இப்பகுதியில் 5% அல் து அதற்கும் குமைவாே பகுதி ைட்டுனை ைாைவர்களுக்குப் 

சபாருள் புரியாத சொற்கைாக இருக்கனவண்டும். (5% என்று  வுஃபர் (Laufer, 1992), 2% 
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என்று ஸ்கிமிட் (Schmitt, 2011) கூறுகிைார்.) அப்னபாதுதான் அதற்காே சபாருமை 

ைாைவர்கைால் தங்கள் வாசிப்பில் ஊகித்துப் புரிந்துசகாள்ை முடியும்.  

 

சபாருள் சபாதிந்த சவளியீடு 

ைாைவர்கள் கருத்தாடும்னபாது அல் து எழுதும்னபாது, பிைருக்கு ஒரு தகவம க் 

கூை முயற்சி செய்கிைார்கள். ைாைவர்கள், தங்களுக்குப் பிடித்த, தங்கள் அனுபவத்திற்கு 

உட்பட்ை தம ப்புகமைப் பற்றிப் னபசும்னபாது அவர்கைால் இதமே னைலும் சிைப்பாகச் 

செய்ய முடியும்.  

 

சைாழியியல் வடிவம் 

ைாைவர்கள் கவேம் சிதைாைல் இமத னநாக்க னவண்டும் என்பதால் வடிவம் 

எளிமையாக இருக்கனவண்டும். அனத னநரத்தில் ைாைவர்களுக்குப் புரியாத தகவல்கைாக 

இருந்தால் அவர்கைால் படித்துப் புரிந்துசகாள்ை முடியாது. இதில் ஆசிரியர் கவேம் 

செலுத்தி பகுதிமயத் சதரிவு செய்யனவண்டும்.  

 

ெரைம் 

ைாைவர்கள் தாம் கற்றுக் சகாண்ை புதிய சொற்கமை விமரவாகச் சொல்லி 

அதமேப் பழக்கப்படுத்திக் சகாள்ை உதவும். எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஒரு பகுதிமய முதலில் 

நான்கு நிமிைங்களில் ஒப்பிக்கனவண்டும், பின்ேர் மூன்று நிமிைங்களில் ஒப்பிக்க னவண்டும். 

பின்ேர் அமதனய இரண்டு நிமிைங்களில் ஒப்பிக்கனவண்டும். நிமைய வார்த்மதகள் 

சதரியும்னபாது, ைாைவர்கள் ெரைைாகவும் விமரவாகவும் கருத்தாைவும் வாசிக்கவும் முடியும் 

என்று னநஷன் நம்புகிைார். 
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கருத்தாைல், அதன் ஆரம்பகா க்கட்ைம், அதன்  வைர்ச்சி, அதன் ப  கிமைகள், 

வகுப்பமையும் கருத்தாைம யும், சைாழிவகுப்பில் கருத்தாைல் குறித்த ஆய்வுகள், தமிழில் 

கருத்தாைல் குறித்து அமைந்த ஆய்வுகளின் குமைந்த எண்ணிக்மக, வாசிப்பில் 

சொற்னகாமவமய னைம்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் ஆகியே குறித்து இதுவமர 

இைம்சபற்ை கருத்துகமைத் சதாைர்ந்து, இப்னபாது தமிழ் வகுப்பில் கருத்தாைல், அதமே 

மூன்று பரிைாைங்களில் னநாக்குதல், அதற்கு உதவியாக அமைந்துள்ை பகுப்பாய்வுக்கூறுகள் 

ஆகியே குறித்து அடுத்த பகுதி அமைகிைது. முதல் இயலில் கருத்தாைல், மூன்று 

முக்கியப்பரிைாைங்கைாே ெமூகச்சூழல், இமைவிமேயாைல் சூழல், தனி ைனித முகவர் 

ஆகியே குறித்த செய்திகள் இைம்சபற்றுள்ைே. இங்கு அமவ குறித்த கருத்துகள் மீண்டும் 

இைம்சபறும். 

 

வாசிப்புப் பாைத்தில் கருத்தாைம யும் ைற்றும் அமையாைத்மத, சைாழி, 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்மதக் கூறுதல் (IRF), முமை எடுத்தல், னநரப்பயன்பாடு, 

ஆசிரியர் - ைாைவர் சைாழிப்பின்ேணி ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் ஆராய்ந்து 

வகுப்பமையில் நி வும் ெமூகச்சூழல், இமைவிமேயாைல் சூழல், தனி ைனிதர் சூழல் என்ை 

மூன்று பரிைாைங்கமையும் பற்றி அறிவதன்வழினய கிமைக்கும் கூறுகள் அல் து முடிவுகள் 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபசுனவாமர அமையாைம் கண்டு, சி  பரிந்துமரகமைத் தரும் 

என்பதுைன் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ இய ாதவர்கமை அமையாைம் கண்டு அவர்கமை 

அவர்கைது சுய னவகத்தில் அடுத்தடுத்த நிம களுக்கு உயர்த்துவது எவ்வாறு எே 

வழிவமககமைக் காைவும் ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி தரவும் இந்த ஆய்வு வழிவகுக்கும் 

என்று ஆய்வாைர் நம்புகிைார்.  
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அவ்வமகயில் இந்த ஆய்விற்குப் பின்வரும் மூன்று னகள்விகள் அமைகின்ைே: 

1.  வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

2.  வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் 

தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

3.  தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

 

அடுத்து வரும் இயல், ஆய்வு எவ்வாறு நைத்தப்பட்ைது என்று எடுத்துக் கூறுகிைது.  
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இயல் 3: ஆய்வு சநறிமுலை 

3.1 முன்னுலர 

 இந்த இயலில் இந்த ஆய்வின் சநறிமுமை குறித்து விவரிக்கப்படுகிைது. ஆய்வின் 

வடிவமைப்பு, ஆய்வின் ைாதிரித் சதரிவு, ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்னைார், ஆய்வுக் கருவிகள், 

ஆய்மவ னைற்சகாண்ை முமை, தரவுகமைப் பகுப்பாய்வு செய்த விதம் ஆகியே குறித்து 

விைக்கப்படும்.  

 

3.2 ஆய்வின் வடிவலைப்பு 

 இது தரவுகமைத் திரட்டிப் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் செயல்முமை ஆய்வு (Empirical 

Research). செயல்முமை ஆய்வு ஒரு சிக்கம க் கண்ைறிந்து அது சதாைர்பாே தரவுகமைத் 

திரட்ை முமேயும் (Sim, 1986). செயல்முமை ஆய்வாேது, கண்ைறியப்பட்ை ஒரு சிக்கம க் 

கமைய முயற்சி செய்வனதாடு அதற்குத் னதமவயாே தகவல்கமைச் னெகரிக்கவும் 

முற்படுகிைது (Sim, 1986). தம்முமைய பயிற்று முமைகமைத் தானை சொந்தைாக ைதிப்பீடு 

செய்து, அவற்றில் உள்ை குமைகமை அமையாைம் கண்டு, அவற்மைக் கமைந்து, தாம் 

கற்பிக்கும் முமைகளில் ைாற்ைத்மத ஏற்படுத்திக் சகாள்ை முயற்சி செய்வது செயல்முமை 

ஆய்வு. இம்முமையின் அமைப்பில் முதலில் தரவுகள் திரட்ைப்பட்ைே. அத்தரவுகள் பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்ைது. அதில் கிமைத்த பதில்கமை ஒட்டி, ஆய்வாைர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். 

கல்வித்துமைமயப் சபாறுத்தவமர இவ்வாய்வு முமை, கற்ைல் கற்பித்தம  னைம்படுத்தும் 

னநாக்கில் சபரும்பாலும் சிறிய அைவுகளில் அைவுொர்ந்த ஆய்வுகைாகப் பள்ளிகளில் 

ஆசிரியர்கைால் சபரிதும் பின்பற்ைப்படும் முமையாகும். ஆோல், இந்த ஆய்வு அைவில் 

ெற்றுப் சபரியது; ஆழைாேது. இது, வகுப்பமையில் என்ே நிகழ்கிைது என்பமத உற்று 

னநாக்கிச் னெகரிக்கப்படும் தரவுகமைப் பகுப்பாய்வு செய்து, அதன் விமைவாக வகுப்பமையில் 

காைப்படும் சிக்கம  ஆய்வாைருக்குத் சதளிவாக எடுத்தியம்பும் தன்மை சகாண்ைது. 
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கருத்தாைல் என்பது முமைொர்ந்த நிம யில் இைம்சபறும் ஒரு ெமூகச்செயல்பாடு. 

இது வகுப்பமையிலும் இைம்சபறுகிைது. கருத்தாைல் ஆய்வு இரண்ைாம் சைாழி ஆசிரியர் 

வழங்கக்கூடிய இமையீடுகமை முன்சைாழிய உதவுவனதாடு சைாழி-பண்பாடு ஆகியவற்மைக் 

கைந்து அமையாைங்காைப்படும் னபச்சுச் செயல்பாடுகள், இரண்ைாம் சைாழி கற்பவர்களின் 

நமைமுமை நிம மய சைாழியியல் வல்லுநர்கள் புரிந்துசகாள்வதற்கு உதவுகிைது. 

இரண்ைாம் சைாழி வகுப்புகளில் வழங்கப்படும் வாய்ப்புகள், தம ப்புகள், புதிய முமைமயத் 

சதாைங்குதல், சகாடுக்கப்பட்ை தம ப்மபத் சதாைங்க முயலும் முமை னபான்ைவற்மை 

ஆராய கருத்தாைல் ஆய்வு உதவும். இதன் காரைத்தால் கருத்தாைல் ஆய்வு முமை இங்கு 

ஏற்புமையதாகக் கருதப்பட்ைது. 

 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - ைதிப்பிடுதல் (IRE) என்ை நிம யில், அங்னக முதலில் 

ஆய்வாைர் பகுதிமயக் கண்ைறிந்து அமதக் குறித்து விைக்குவார். பின்ேர் அது குறித்துத் 

தேது கருத்மதச் சொல்வார். பிைகு அமத விவரிப்பார். வகுப்பமையில் இைம்சபறும் 

இமைவிமேயாைம  ஆராய்வதற்குப் ப  சநறிமுமைகள் உள்ைே. அவற்றுள் பிரப ைாேது 

கருத்தாைல் ஆய்வு முமை (Green & Dixon 2002; Hall & Walsh 2002). வகுப்பில் நிகழும் 

ெம்பவங்கமைத் துல்லியைாகக் காட்டுவதும் வகுப்பமை இமைவிமேயாைம  ஆராய 

உதவுவதும் இதன் ப ங்கள் ஆகும். தமிழ் வகுப்புப் னபான்ை குறுகிய அைமவக் சகாண்ை 

வகுப்புகளுக்கும் குறிப்பிட்ை தனிக்கூறுக்கும் (case study) இமவ னைலும் ஏதுவாேமவ 

(Applebee et al. 2003; Nystrand 1997). நமைமுமையில் தமிழ்சைாழி னபசுவதில் சிரைம் 

னைற்சகாள்ளும் துல்லியைாே சிக்கம  எடுத்துக்சகாண்டு, அமதப் பண்முக னநாக்கில் 

நன்கு ஆழைாக ஆராய்ந்து அமத அணுகுவதற்குப் புதிய திட்ைங்கமை வகுக்க இம்முமை 

உதவும் என்னும் னநாக்கில் இது இவ்வாய்விற்குத் சதரிவு செய்யப்பட்ைது. 
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இங்கு இரண்ைாம் சைாழியாகத் தமிழ் கற்பிக்கும் வகுப்பில் வாசிப்புப் பாைம் 

நமைசபறும்னபாது அங்கு இைம்சபறும் வகுப்பமை உமரயாைல் என்பது மையைாகத் னதர்வு 

செய்யப்பட்ைது. பனுவம  வாசிக்கும் வாசிப்புப் பாைம் கருத்துப்பரிைாற்ை அணுகுமுமை 

அடிப்பமையில் இைம்சபறும். ைாைவர்கள் பனுவம  வாசித்த பிைகு, ஆசிரியர் பாைத்மத 

விைக்குவதுைன் அதமே ஒட்டிய உமரயாைம  வகுப்பமையில் நிகழ்த்துவார். வாசிப்புப் 

பாைம் என்பது னபச்சுத் தமிழும் எழுத்துத் தமிழும் இைம்சபறும் பாைைாக அமைகிைது. 

னகட்ைல், னபசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் ஆகிய நான்கு திைன்கமையும் உள்ைைக்கிய 

பாைைாகவும் இைம்சபறுகிைது. னதசியக் கல்விக் கழகத்தில் ஆசிரியவியல் ைற்றும் பயிற்சி 

குறித்த ஆய்வு மையம் (Centre for Research in Pedagogy and Practice, CRPP) தமிழில் 

நைத்திய வகுப்பமை ொர்ந்த ஆய்வுகளில் (Seetha Lakshmi, 2009; 2016) வாசிப்புப் பாைங்கள் 

முக்கிய ஆய்வுத் தரவுகைாக அமைந்துள்ைே. அவ்வமகயில் வாசிப்புப் பாைங்கள் இந்த 

ஆய்வுக்குக் கைைாக எடுத்துக்சகாள்ைப்பட்ைே.  

 

3.3 ஆய்வு ைாதிரித் சதரிவு 

இவ்வாய்வுக்காே ைாதிரித் சதரிவு தரவுகள் சிங்கப்பூர்ப் பள்ளிகளிலிருந்து 

சபைப்பட்ைே. இவ்வாய்வில் ைாைவர்களின் எண்ணிக்மகமயவிைத் தரத்திற்கு அதிக 

முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்ைது. சிங்கப்பூரில் இந்தியர்கள் சிறும்பான்மையிேராக 

இருப்பதால், தமிழ் படிக்கும் ைாைவர்களின் எண்ணிக்மகயும் குமைந்து காைப்படுகிைது. 

சி  பள்ளிகமைத் தவிர்த்து, ஏமேய பள்ளிகளில் ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் பத்துக்கும் 

குமைவாே ைாைவர்கள்தாம் உள்ைேர். இருப்பினும் ஆய்வாைர் முயற்சி செய்து கணிெைாே 

ைாைவர்களின் எண்ணிக்மகமயக் சகாண்ை பள்ளிகமைத் சதரிவு செய்தார். 

 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



191 
 

3.4 ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் 

ைாைவர்களின் தரத்திற்கு நல்  பிரதிநிதியாக அமையும் என்று கருதப்படும் இரண்டு 

உயர்நிம ப் பள்ளிகள் ஆய்வுக்குத் சதரிவு செய்யப்பட்ைே. அமேத்து ைாைவர்கமை 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும்னபாது ஒவ்சவாரு நிம களுக்கு இமைனய கருத்தாைம  ஒப்பிை 

முடியும். ஒரு பள்ளியில் ஓரிரு தமிழ் ஆசிரியர்கனை அமேத்து நிம களுக்கும் 

கற்றுக்சகாடுப்பர். எேனவ, ைாைவர்களிைம் இைம்சபறும் கருத்தாைல்களிலும் வாசிப்புப் 

பாைங்கமை வழிநைத்தும் வழிகளிலும் ஆசிரியர்களுக்கு இமைனய இைம்சபறும் ஒற்றுமை 

னவற்றுமைகமை ஒப்பிடுவதற்கு ஏற்ப ைற்சைாரு பள்ளியும் சதரிவு செய்யப்பட்ைது. இரண்டு 

பள்ளிகளில் நான்கு முதல் ஐந்து தமிழ் ஆசிரியர்கள்வமர இருப்பர். அவர்கள் வகுப்பு 

கருத்தாைம  வழிநைத்தும்னபாது ஒப்பிடுவதற்கு ஒரு தரம் இருக்கும் என்ை னநாக்கில் 

இரண்டு பள்ளிகள் சதரிவு செய்யப்பட்ைே. 

 

ஆய்விற்கு உட்படும் ைாைவர்கள் ெராெரி தமிழ் ைாைவர்களின் பிரதிநிதிகைாக 

இருக்கனவண்டும் என்பதாலும் அவர்கள் இரு பா ாரும் இமைந்து பயிலும் பள்ளியிலிருந்து 

வரும் ெராெரி ைாைவர்கமைக் சகாண்டு அமையனவண்டும் என்பதால் னவண்டுசைன்னை 

ைாதிரிமய (Purposive Sampling) உள்ைைக்கிய பாணியில் இரண்டு ெராெரி அரொங்க 

உயர்நிம ப் பள்ளிகள் சதரிவு செய்யப்பட்ைே. இப்பள்ளிகளில் சிங்கப்பூரர்கள்,  

சிங்கப்பூருக்குக் குடிபுகுந்தவர்கள், சவளிநாட்டில் இருந்து இங்கு வந்து பயிலும் 

ைாைவர்கள், தமிழ் ெரைைாகப் னபசுபவர்கள், னபெ தடுைாறுபவர்கள் னபான்ை நல்  க மவ 

இருந்தே. அத்னதாடு, சபாதுவாக ஒரு ெராெரி பள்ளியில் காைப்படும், பாைத்தில் கவேம் 

செலுத்தும் ைாைவர்களும், ெற்றுச் னெட்மைகள் செய்யும் ைாைவர்களும் இப்பள்ளிகளில் 

இருந்தேர். ஆய்வாைர் ஒப்புதல் படிவத்மதக் சகாடுக்க பள்ளிக்குச் சென்ைனபாது, இரண்டு 

பள்ளியிலும் ஆசிரியர்கள் சி  சபாறுப்பாே ைாைவர்கமை அறிமுகப்படுத்திேர். அனத 
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னநரத்தில், ஆசிரியர்கள் கூறுவமதப் பின்பற்ைாைல் செயல்பட்டுக்சகாண்டிருந்த 

ைாைவர்கமைக் கண்டிப்பமதயும் ஆய்வாைர் கண்ணுற்ைார். ஆய்வாைர் உயர்நிம யில் 

கற்பித்தனபாதும் கல்வி அமைச்சில் பணி புரிந்தனபாது பள்ளிகமை உற்றுனநாக்கிய 

அனுபவத்திலும் இது னபான்னை இதர பள்ளிகளும் அமைந்தே எே ாம்.  

 

அப்பள்ளிகளில் உயர்நிம  ஒன்று முதல் ஐந்து வமரயில் உள்ை உயர்தமிழ், விமரவு 

(மீத்திைன்), வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி (ெராெரி), வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் (ெராெரிக்குக் கீழ்) 

ஆகிய நிம களில் படிக்கும் 17 வகுப்புகமைச் ொர்ந்த ைாைவர்களும் ஆய்வுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்ைேர் (அட்ைவமை 2ஐக் காைவும்). ஆய்விலிருந்து வி கிக் சகாள்ை 

விரும்பும் ைாைவர்களுக்குப் பாை னவமையின்னபாது பாதிப்பு ஏற்பைாதவாறு னவறு 

ஏற்பாடுகள் செய்யும்படி ஆசிரியர்களிைம் பரிந்துமரக்கப்பட்ைது.  
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அட்டவலண 2:   ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களின் விவரங்கள் 
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*வழக்கநிம  ஏட்டுக்கல்வி ைாைவர்கள் விமரவு நிம யில் பாைம் பயிலும் புதிய முமை 

 

ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் ெராெரி 35 நிமிைங்கமை உள்ைைக்கிய ஒரு வாசிப்புப் 

பாைத்தில் இைம்சபறும் கருத்தாைல் பதிவு செய்யப்பட்ைது. உயர்நிம ப் பள்ளியில் 

சபரும்பாலும் ஓரிரு தமிழ் ஆசிரியர்கள் ைட்டுனை அமேத்து ைாைவர்களுக்கும் தமிழ் கற்றுக் 

சகாடுக்கும் நிம  உள்ைதால், சபரும்பாலும் ஒனர ஆசிரியர் சி  வகுப்புகளுக்குக் 

கற்றுக்சகாடுக்கும் சூழல் ஏற்பட்ைது. எனினும் ைாைவர்கள் ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் 

னவறுபட்ைேர் என்பதால் வகுப்பில் னபெப்படும் கருத்தாைல் தனித்துவம் சபற்றுத் திகழ்ந்தது.  

 

சதரிவு செய்யப்பட்ை முதல் பள்ளியில் மூன்று தமிழ் ஆசிரியர்கள் இருந்தேர். 

இரண்ைாம் பள்ளியில் இரண்டு தமிழ் ஆசிரியர்கள் இருந்தேர். ஐந்து ஆசிரியர்களும் 

தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்தவர்கள் (அட்ைவமை 3ஐக் காைவும்) என்பதால் தமிழகப் 
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பின்ேணியும் தமிழ்சைாழியின் ஆழமும் அவர்களிைம் காைப்பட்ைதாக ஆய்வாைர் கருதிோர். 

அவற்றுள் ஓர் ஆசிரிமய ைட்டும் சிங்கப்பூர்க் குடியுரிமை சபற்ைவர். அமேத்து 

ஆசிரியர்களும் சுைார் 8 ஆண்டுகள் ஆல் து அதற்கு னைல் சிங்கப்பூரில் தமிழ் கற்பித்து 

வருகின்ைேர். அமேத்து ஆசிரியர்களும் 35 வயதுக்கு னைற்பட்ைவர்கள். அமேத்து 

ஆசிரியர்களும் தமிழகத்தில் படித்து முதுகம ப் பட்ைம் சபற்ைவர்கள். ஐந்து ஆசிரியர்களும், 

தமிழகத்தில் முழு னநரைாக ஆசிரியர் பயிற்சிமய னைற்சகாண்ைவர்கள். தமிழகத்தில் 

ஆசிரியர் பயிற்சிமய முழு னநரைாக முடித்துவிட்ை நான்கு ஆசிரியர்களுள், ஒருவர் ைட்டுனை 

சிங்கப்பூரின் னதசியக் கல்விக் கழகத்தில் பத்து ைாதத்திற்காே முழு னநர ஆசிரியர் 

பயிற்சிமயப் படித்து முடித்துள்ைார். ைற்ை மூன்று ஆசிரியர்களும் பள்ளிகளுக்கு னநராக 

கற்பிக்கச் சென்றுவிட்ைேர். ஆசிரியர்_3 தமிழகத்தில் கணிதப்பாைத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சி 

னைற்சகாண்டு அங்கு கணிதம் கற்பித்து வந்தார். அவர் இப்னபாது இங்கு தற்காலிக 

ஆசிரியராக (Relief Teacher) பணி புரிந்து, தமிழ் கற்பிக்கிைார். அவர் தமிழ் கற்பிப்பதற்காே 

ஆசிரியர் பயிற்சிமய னைற்சகாள்ைவில்ம . எனினும் சிங்கப்பூரில் அவர் தமிழில் இைங்கம  

பட்ைப் படிப்மபப் பகுதி னநரைாகப் படித்து வருகிைார். 
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அட்டவலண 3:  ைாணவர்களுக்குக் கற்பித்த ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் 
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3.5  ஆய்வுச் செயல்முலை 

பள்ளிகமைத் சதரிவு செய்வது 

ஆய்வாைர் னதசியக் கல்விக்கழக ஆசிய சைாழிகள் ைற்றும் பண்பாடுகள் துமையில் 

அனுைதி சபற்று நன்யாங் சதாழில்நுட்பப் பல்கம க்கழக ஆய்வு சதாைர்பாே துமையில் 

எழுத்துமூ  அனுைதி சபற்றுப் பின் கல்வி அமைச்சிலும் அனுைதி சபற்ைார். அதன் பின்ேர், 

பள்ளிகளின் ஒத்துமழப்மப நாடியும், இவ்வாய்வால் வழக்கைாே பாைம் கற்பித்தலுக்கு 

எவ்விதத் தமையும் வராது என்று உறுதி கூறியும் கடிதம் அனுப்பி, 

தம மையாசிரியர்களிைமிருந்தும் ஆசிரியர்களிைமிருந்தும் அனுைதி னகாரப்பட்ைது 

(பின்னிமைப்பு 1). முதல் பள்ளியின் தம மையாசிரியர் சவகு விமரவாக ஆய்விற்கு இமெவு 

சதரிவித்துவிட்ைார். எனினும் இரண்ைாம் பள்ளி கிமைப்பதற்கு மிகவும் சிரைைாக இருந்தது. 

இருபத்திசயாரு பள்ளிகமை ஆய்வாைர் அணுகியும் ப னில்ம . 6 பள்ளிகளில் உயர்தமிழ்ப் 

பாைம் கற்பிக்கப்பைவில்ம . 8 பள்ளிகளில் ‘ஏற்சகேனவ, தமிழ் சதாைர்பாே ஓர் ஆய்வு, 

நைந்துசகாண்டு இருக்கின்ைது’, ஒரு பள்ளி, ‘தமிழ்சைாழி நிம யைாகச் செயல்படுகிைது’. 

னவறு ஒரு பள்ளி ைற்சைாரு பள்ளியுைன் இமைந்துள்ைதால் ‘தற்னபாது ஆய்வுக்கு 

வழியிைமுடியாது’ என்பே னபான்ை சி  ப  காரைங்கள் சதரிவிக்கப்பட்ைே. இதோல் 

அனுைதி கிமைக்கவில்ம . 7 பள்ளிகளின் தம மையாசிரியர்களிைம் இருந்து இமெனவா 

ைறுப்னபா சதரிவித்து மின்ேஞ்ெல் பதின  வரவில்ம . இறுதியாக ஒரு பள்ளி சதரிவு 

செய்யப்பட்ைது. அப்பள்ளியில் உயர்தமிழ் பாைம் கற்பிக்கப்பைவில்ம  என்ைாலும் உயர்தமிழ் 

ைாைவர்கள் விமரவு நிம  ைாைவர்களுைன் வகுப்பில் ஒன்ைாக அைர்ந்து பயின்ைேர். 

அப்பள்ளியின் தம மையாசிரியர் மிகவும் ஆர்வத்துைன் அமழப்மப ஏற்றுக்சகாண்ைார். 
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இவ்வாறு இரண்டு பள்ளித் தம மை ஆசிரியர்களின் ெம்ைதத்துைன் தரவு திரட்டும் பணியில் 

ஆய்வாைர் ஈடுபட்ைார்.  

 

ஒப்புதல் படிவம் 

தம மையாசிரியர்களின் ஒப்புதல் கடிதம் கிமைத்த பிைகு, பள்ளி ஆசிரியர்கமை 

னநரில் ெந்தித்து ஆய்வின் னநாக்கம் குறித்தும் அவர்கள் செய்யனவண்டியமவ குறித்தும் 

ஆய்வாைர் விைக்கிோர். வகுப்பு னநரம், கா  அைவு, ைாைவர் எண்ணிக்மக, பின்பு ம் 

ஆகியவற்மைப் பற்றி ஆசிரியர்களுைன் னபசிக் க ந்துமரயாடிோர். பிைகு, ஆசிரியர்களின் 

கா  அட்ைவமைமயப் பின்பற்றி எந்த வகுப்புகமை எப்னபாது உற்று னநாக்க ாம் என்பது 

நிர்ையிக்கப்பட்ைது. பின்ேர், அவ்வகுப்பில் பயிலும் ைாைவர்களிைம் ஆய்வின் னநாக்கத்மதக் 

கூறி, ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவதில் தைக்குச் ெம்ைதம் என்று அனுைதிப் படிவத்தின்வழி 

(பின்னிமைப்பு 2) மகசயாப்பம் சபைப்பட்ைது. ஆய்வாைர் பள்ளிகளுக்கு னநரில் சென்று, 

இவ்வாய்விற்குச் ெம்ைதிக்க னவண்டும் என்று கட்ைாயம் ஏதுமில்ம  என்றும் 

ைாைவர்களுக்கு விருப்பமில்ம  என்ைால், எந்னநரமும் அவர்கள் வி கிக்சகாள்ை முடியும் 

என்றும் ைாைவர்களுக்கு விைக்கித் சதரியப்படுத்திோர். இவ்வாைாகத் னதசியக் 

கல்விக்கழகம், கல்வி அமைச்சு, பள்ளி முதல்வர்கள், தமிழ் ஆசிரியர்கள், சபற்னைார்கள் 

என்று அமேவரது ஒத்துமழப்மபயும் சபற்ை பிைகு ஆய்வாைர், ஆய்மவ முமையாக 

னைற்சகாண்ைார். கா  அட்ைவமையில் குறிப்பிட்டுள்ைதுனபால் ஆசிரியர்களிைம் 

பாைங்கமை வழக்கைாே முமையில் நைத்திோல் னபாதும் என்றும் இவ்வாய்விற்காக 

வழக்கத்திற்கு ைாைாே முமையில் ஆசிரியர் எந்த நைவடிக்மகமயயும் னைற்சகாண்டு 

பாைத்மத நைத்தத் னதமவயில்ம  என்றும் ஆய்வாைர் வலியுறுத்திோர்.  
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இவ்வாய்வு, அைவு சதாைர்பாே தரவுகமைக் (Quantitative) சகாண்டு ஆராயப்படும் 

ஆய்வாகவும் தரம் னநாக்கிய தரவுகமைக் (Qualitative) சகாண்டு ஆராயப்படும் க ப்பு 

ஆய்வாகவும் (Mixed Method Research) அமைகிைது. இத்தமகய முமை இரண்டு 

பிரிவுகமைக் சகாண்ைது (Creswell, 2012). முதல் பிரிவு அைவு சதாைர்பாே தரவுகமைச் 

னெகரித்தல். இரண்ைாம் பிரிவு தரவுகளின் தரத்மத ஆழம்பார்க்கக் கூடிய தரவுகமைச் 

னெகரித்தல். பின்ேர் இரண்மையும் ஒப்பிட்டு, ஆய்வுச் சிக்கலுக்கு ஒரு முடிமவ ஆய்வாைர் 

கண்ைறிதல் ஆகியே ஆகும். வகுப்பமைச் சூழல் சதாைர்பாே ஆய்மவ னைற்சகாள்வதற்கு 

இவ்வாறு  இரண்டு பிரிவுகளும் இமைந்து இருப்பது சிைப்பு (Fraser & Tobin, 1998). இமவ 

இமைந்து இருப்பதால் ஆய்வின் முடிவுகமை னைலும் ஆழைாக்க உதவுகின்ைே (Johnson 

et al, 2007; Tashakkori & Creswell, 2007b; Greene, Benjammin & Goodyear, 2001; 

Greene, Kreider & Mayor, 2005; Rocco et al, 2003 as cited in Denscombe, 2008). 

வகுப்பமை உற்றுனநாக்கலில் வகுப்பமையில் இைம்சபறும் நைவடிக்மககளின்வழி என்ே 

நைக்கிைது என்றும் எத்தமகய கருத்தாைல் இைம்சபறுகிைது என்றும் தரவுகள் 

சபைப்பட்ைே. இத்தரவுகமையும் னநர்முக உமரயாைலில் ைாைவர்களின் கருத்துகள்வழிக் 

கிமைத்த தரவுகமையும் இமைத்துப் பகுத்தாயும் னபாது தமிழ் வகுப்பமையில் இைம்சபறும் 

கருத்தாைல் குறித்த ஆய்வு முடிவுகள் னைலும் ஆழைாேதாக அமைந்தே. வகுப்பமை 

உற்றுனநாக்கல் வழிக் குறிக்கப்படும் பாைப்பதிவுக் குறிப்புகள் (Class Coding) அைவு 

சதாைர்பாே தரவுகைாகவும் அடுத்து என்ே செய்ய னவண்டும் என்று அறிய உதவிே. 

வகுப்பில் நிகழ்ந்த கருத்தாைல்களும் னநர்முக உமரயாைல்களும் தரம் னநாக்கிய 

தரவுகமைப் பற்றி அறிய உதவிே. அவ்விரண்மையும் பற்றி இங்னக காை ாம். 
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வகுப்பமை உற்றுனநாக்கல் 

இவ்வாய்வில் வகுப்பமையில் ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் கருத்தாடுவமதப் பதிவு 

செய்யும் னநாக்கில் கற்பிக்கப்படும் பாைம் உரிய அனுைதியுைன் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ைது. 

ஆசிரியர் பாைத்மத நைத்தும்னபாது, ஆசிரியருக்கும் ைாைவர்களுக்கும் இமையில் 

இைம்சபறும் இயல்பாே கருத்தாைல் பதிவு செய்யப்பட்ைது. வகுப்பில் னபெப்படும் 

கருத்தாைல் னகட்கிைதா என்று னொதித்த பிைகு ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் ஓர் ஒளிப்பதிவுக் 

கருவி (Video Camera) சபாருத்தப்பட்ைது. உமரயாைல்கனைாடு உைல் அமெவுகளும் (Body 

Language) வகுப்பில் இைம்சபறும் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. இவற்மையும் பதிவு செய்யும் 

வமகயில் ஒளிப்பதிவுக் கருவி வகுப்பில் மவக்கப்பட்ைது. னைலும், ஒவ்சவாரு ைாைவரின் 

தனியுரிமைமயயும் அமையாைத்மதயும் பாதுகாக்கும் வமகயில் அவர்கைது முகங்கள் 

ஒளிப்பதிவு செய்யப்பைவில்ம . எேனவ, ஒளிப்பதிவுக் கருவி வகுப்பிற்குப் பின் புைம் 

சபாருத்தப்பட்டு வகுப்பமைப் பாைங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ைே. ைாைவர்களின் கற்ைலுக்கு 

இமையூைாக இருப்பமதத் தவிர்க்கவும் இது உதவியது. இந்த ஆய்விற்கு வகுப்பில் 

நைத்தப்படும் வாசித்தல் பாைங்கள் ைட்டுனை ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ைே. வாசிப்பு என்று ஒரு 

பாைம் இைம்சபறும்னபாது அங்னக சபரும்பாலும் கருத்துப்பரிைாற்ை அணுகுமுமையும் 

திைன்கமை ஒருங்கிமைத்துக் கற்பிக்கும் அணுகுமுமையும் இைம் சபறுகின்ைே. னைலும் 

இப்பாைத்தில் வாசிப்பு ஒரு பனுவம  மையைாகக் சகாண்ை வாசிப்புத்திைன்கள் 

ைட்டுமின்றிக் னகட்ைல், னபசுதல், எழுதுதல் ஆகிய திைன்களும் இைம் சபறுகின்ைே. 

இவ்வாறு ஒருங்கிமைந்த பிை திைன்களும் இைம்சபறும் வாய்ப்புகள் அதிகம், ஆசிரியர் 

பாைத்மத எடுத்து விைக்குவதுைன் அது குறித்த உமரயாைம  வகுப்பமையில் இைம்சபைச் 

செய்கிைார், தரைாே னபச்சுத்தமிழும் எழுத்துத் தமிழும் இைம்சபறும் பாைைாக 

வாசிப்புப்பாைம் நமைசபறுகிைது. னதசியக் கல்விக் கழகத்தில் தமிழ்சைாழி வகுப்பமைக் 

கற்ைல், கற்பித்தல் ொர்ந்த சி  ஆய்வுகளில் குறிப்பிைத்தக்க அைவில் வாசிப்புப் 
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பாைங்கமையும், சி  ஆய்வுகளில் முழுமையாக வாசிப்புப் பாைங்கமையும் (Seetha Lakshmi, 

Vanithamani Saravanan, 2010; Silver, Wright, Amasha, Abdullah, Curdt-Christiansen, 

Lakshmi, Yang, Yeo, Pak, 2011; Silver, Yanning, Lakshmi, Yeo, Abdullah, Curdt-

Christiansen, 2012; Seetha Lakshmi, Letchmi Devi Ponnusamy, Hong Huaqing, 2020) 

பதிவு செய்து பகுத்தாராய்ந்திருப்பதால் இங்கு ஆய்வாைரும் அவரது ஆய்வு 

னைற்பார்மவயாைரின் ஆன ாெமேயுைன் முழுமையாே தரவுச்னெகரிப்புக்கு ஏற்ை பாைைாக 

வாசிப்புப் பாைம் சதரிவு செய்துள்ைார். பாைத்மதத் தழுவி இைம்சபறும் கருத்தாைல்  

குறித்து இந்த ஆய்வுக்காே வமரயமைக்கு உட்பட்ைதாக வாசிப்புப்பாைம் இருப்பதால் 

வாசிப்புப் பாைங்கள் ைட்டும் இங்கு ஆய்விற்காகப் பதிவு செய்யப்பட்ைே என்பது 

ஆய்வாைரின் கருத்தாகும்.  

 

னநர்முக உமரயாைல் 

ஆய்வில் ைாைவர்களுைன் னநர்முகைாக உமரயாடும் உமரயாைல் இைம்சபற்ைது. 

இது வகுப்பமை உற்றுனநாக்கல்கள் முடிவுற்ை பின் நைத்தப்பட்ைது. எந்தத் தரவரிமெயும் 

இல் ாைல் ஆசிரியர்கள் பள்ளியில் உள்ை ைாைவர்களில் பத்து ைாைவர்கமைத் சதரிவு 

செய்தார்கள். இரண்டு பள்ளிகளில் சைாத்தம் இருபது ைாைவர்கள் சதரிவு 

செய்யப்பட்ைார்கள். சவவ்னவறு நிம , சவவ்னவறு பிரிவு, சிங்கப்பூரில் பிைந்தவர்கள், 

சவளியூரில் பிைந்து இங்குக் குடிபுகுந்தவர்கள், தமிழ்சைாழிமயச் ெரைைாகப் னபெக் 

கூடியவர்கள், தமிழ்சைாழிமயச் ெரைைாகப் னபெச் சிரைப்படுனவார் என்று ஒரு க மவயாக 

ைாைவர்கமைத் சதரிவு செய்யும்படி ஆசிரியர்களிைம் ஆய்வாைர் னகட்டுக்சகாண்ைார். 

அப்னபாதுதான் ைாைவர்கமை நன்கு பிரதிநிதிக்கும்படி னநர்முக உமரயாைல் அமையும் 

என்று ஆய்வாைர் கருதிோர். னநர்முக உமரயாைலுக்கு ைாைவர்கமைத் சதரிவு செய்தபின், 
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அது குறித்து ஆய்வாைர் ைாைவர்களிைம் னநரில் சென்று விைக்கிோர். பின், அவர்களின் 

சபற்னைார்களிைமிருந்து அனுைதி சபைப்பட்ைது (பின்னிமைப்பு 3). 

 

பள்ளி ஒன்றிலும் இரண்டிலும் னநர்முக உமரயாைல் தனித்தனி நாட்களில் 

நைத்தப்பட்ைது. இருப்பினும் பள்ளிகளின் சூழ்நிம  பத்து ைாைவர்கமையும் ஒன்று திரட்ை 

ஏற்புமையதாக அமையவில்ம . கீழ் உயர்நிம  ைாைவர்கமையும் னைல் உயர்நிம  

ைாைவர்கமையும் ஒன்ைாகச் ெந்தித்தல் கடிேைாக இருந்தது. அத்துைன் விமரவு, வழக்கம் 

என்ை ப  நிம யில் பயிலும் ைாைவர்கமையும் ஒன்று திரட்டுவது கடிேைாக இருந்தது. 

மூன்று முமைகள் னநர்முக உமரயாைலுக்குத் னததிமய ஒதுக்கிவிட்டு, பின் அமத நைத்த 

முடியாைல் ஆசிரியர்கள் ஒத்திமவக்க னநர்ந்தது. பள்ளி இரண்டில் னநர்முக உமரயாைல்  

நைக்கும் நாள் அன்று சி  ைாைவர்களுக்கு னவறு பாைத்தில் கூடுதல் வகுப்பு 

மவத்திருப்பதாக இறுதி னநரத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ைது. எேனவ இரு ைாைவர்கள் 

க ந்துசகாள்ை முடியவில்ம . பள்ளி ஒன்று னநர்முக உமரயாைம  இரண்டு 

தவமைகளுக்கு ஒத்திமவத்துப் பின்பு நைத்த அனுைதித்தது. ஆோல் அதற்குள் உயர்நிம  

நான்கு ஐந்தில் பயிலும் ைாைவர்களுக்குத் னதர்வுக் கா ம் சநருங்கிவிட்ைதால், அவர்கமை 

னநர்முக உமரயாைலில் உட்படுத்த முடியவில்ம . இரண்டு ைாைவர்கள் னநர்முக 

உமரயாைல் நமைசபறும் நாள் அன்று பள்ளிக்கு வரவில்ம . எேனவ, இருபது 

ைாைவர்களில் பதிோறு ைாைவர்கள் இறுதியில் னநர்முக உமரயாைலில் 

க ந்துசகாண்ைேர். சதரிவு செய்யப்பட்ை ைாைவர்களிைம் னநர்முக உமரயாைல் வழினய 

தகவல்கள் னெகரிக்கப்பட்ைது. அதன்வழி ைாைவர்கள் பயன்படுத்தும் சைாழி, தமிழர் என்ை 

அமையாைம் ஆழைாக சவளிப்படும் வமகயில் பாைத்தில் கூறுகள் இைம்சபைல், சவளியில் 

னபசுவதுனபால் வகுப்புக்குள்ளும் னபெ வழி கிமைத்தல், ஆசிரியர் ைாைவர்கமை அதிகம் 
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ஊக்குவித்து அவர்களுக்குள் னபெ வழிவகுத்தல், தமிமழப் னபசுவதில் அச்ெனைா கூச்ெனைா 

இல் ாதிருத்தல் னபான்ைே குறித்த னகள்விகள் னகட்கப்பட்ைே.  

 

னநர்முக உமரயாைலில் க ந்துசகாண்ை ைாைவர்களில் 37.5% ைாைவர்கள் 

சிங்கப்பூரில் பிைந்தவர்கள் (அட்ைவமை 4ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 4: பநர்முக உலரயாடலில் பங்குசபற்ை ைாணவர்களின் விவரங்கள் 
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ஏமேய ைாைவர்கள் தமிழகம் அல் து ைன சியாவில் பிைந்து 2 ைாதக் குழந்மதயாக 

இருந்தது முதல் 6 வயது சிறுவர்கைாக இருக்கும் வமரயி ாே கா க்கட்ைத்தில் 

சிங்கப்பூருக்குக் குடி சபயர்ந்தேர். ைாைவர்களின் சபற்னைார்கள் தமிழகம் அல் து 

ைன சியாவில் இருந்து இங்கு குடிவந்தவர்கள். 43% ைாைவர்கள் வீட்டில் தமிழ் ைட்டும் 

னபசிேர் (அட்ைவமை 5ஐக் காைவும்). 38% ைாைவர்கள் வீட்டில் ஆங்கி ம், சீேம், ை ாய் 

சதலுங்கு இதர சைாழினயாடு தமிழும் னபசிேர். 19% ைாைவர்கள் வீட்டில் ஆங்கி ம் 

ைட்டுனை னபசிேர்.  

 

 

 

ஒரு ைாைவி வீட்டில் ஆங்கி ம், தமிழுைன் சீேமும் னபசிோர். ஒரு ைாைவி வீட்டில் 

தமிழ், சதலுங்கு, ை ாய் ஆகிய சைாழிகமைப் னபசிோர். மூன்று ைாைவர்கள் வீட்டில் 

ஆங்கி ம் ைட்டுனை னபசிேர். ைாைவர்_அபி, னநர்முக உமரயாைலின்னபாது சபாதுவாக 

அமைதியாக இருந்தார். னகள்விகள் னகட்கும்னபாது ைட்டும் விமையளித்தார். ைாைவர்கள் 

43%
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அட்டவலண 5: ைாணவர்கள் வீட்டில் பபசும் சைாழி 
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ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



207 
 

சபாதுவாக விமரவு நிம மயச் ொர்ந்தவர்கள். இதர நிம களும் இருந்திருப்பின் சிைப்பாக 

இருந்திருக்கும் என்பது ஆய்வாைர் கருத்து. 

 

வகுப்பமையில் பதிவு செய்யப்பட்ை உமரயாைல்கமையும் னநர்முக 

உமரயாைல்கமையும் ஆய்வாைர் ஒவ்சவான்ைாகப் சபயர்த்சதழுதிோர். ஒவ்சவாரு பாைமும் 

தனித்தனிக் னகாப்பில் சபயர்த்சதழுதித் தட்ைச்சுச் செய்யப்பட்ைது. பின்ேர் ைாைவர்கள் 

வகுப்பிற்கு உள்ளும் சவளியிலும் எவ்வாறு னபசுகிைார்கள் என்று ஒப்பிைப்பட்ைது. 

இவ்வாய்வின்வழிக் கண்ைறியும் முடிவுகள் தமிழாசிரியர்கள் அமேவருக்கும் பயேளிக்கும் 

என்று நம்புவதால், அவர்கள் எளிதில் புரிந்துசகாள்ைக்கூடிய முமையில் பகுப்பாய்வு 

செய்யப்பட்ைது. 

 

3.6 ஆய்வுக் கருவி 

 இவ்வாய்வில் இரண்டு ஆய்வுக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்ைே. வகுப்பமைமய 

உற்றுனநாக்குவதற்கு ஓர் ஆய்வுக் கருவியும் பாை னநரத்மதத் தவிர்த்து ைாைவர்களின் 

னபச்சு சைாழி வழக்மக அறிவதற்கு ைற்சைாரு கருவியும் பயன்படுத்தப்பட்ைே. 

 

வகுப்பமை உற்றுனநாக்கலுக்காே கருவி 

வகுப்பமையில் நமைசபறும் ஒரு பாைத்மதப் பதிவு செய்து அதன் ஒலிசபயர்ப்மப 

ைட்டும் மவத்து வகுப்பில் நைந்தவற்மைப் புரிந்துசகாள்ை முடியாது. எேனவ, பாைம் 

நைக்கும்னபாது வகுப்பில் என்ே நைக்கிைது என்பமத ஆய்வாைர் குறித்துக்சகாண்ைார். 

வகுப்பமை உற்றுனநாக்கம ப் பயன்படுத்துவதற்கு இதுகாறும் ப  ஆய்வுக் கருவிகள் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ைே (Luke et al, 2005; Silver & Kogut, n.d; Wright & Gan, 2006; Silver 

& Wright, 2008). இருப்பினும் தமிழ் வகுப்பிற்கு எே ஆய்வுக் கருவிகள் எதுவும் 
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ஆய்வாைருக்குத் சதரிந்தவமரயில் காைப்பைவில்ம . அதாவது சி  கருவிகள் இருந்தே. 

ஆோல் அமவ 2000களின் ஆரம்பத்தில் கல்வி ொர்ந்த ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ைமவ. 

அவற்மைப் சபை இய வில்ம . எேனவ இவ்வாய்விற்கு ‘தமிழ் வகுப்பமை பாைப்பதிவு 

அட்ைவமை ஆய்வுக்கருவி’ (Tamil Classroom Observation Questionnaire TCOQ) என்னும் 

னைம்படுத்தப்பட்ை ஆய்வுக் கருவி ஒன்று தயாரிக்கப்பட்ைது (பின்னிமைப்பு 4). இக்கருவி 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளி தமிழ் வகுப்பமைமய உற்றுனநாக்கும்னபாது பாைப்பதிமவக் 

குறிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ைது. இக்கருவி சதாைக்கப்பள்ளி ஆங்கி  வகுப்பின் 

பாைப்பதிவு குறிப்பதற்குத் தயாரிக்கப்பட்ை “Coding scheme for “The impact of negotiation 

for meaning on reading comprehension among Singapore primary students” (SOG) project” 

(Kogut & Silver, 2010) என்னும் கருவிமய மையைாகக் சகாண்டு அதிலிருந்து 

உருவாக்கப்பட்ைது. இவ்வாங்கி க் கருவி சிங்கப்பூர்த் சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களிைம் 

பரினொதிக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ைது. இது முந்மதய கருவிகமைத் தழுவி (Silver 

& Kogut, n.d.) இந்த ஆய்வின் னதமவக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ைதாகும். இக்கருவி 

வகுப்பமை நைவடிக்மகமயக் கூர்மையாக உற்றுனநாக்க உதவுவதால் இது சதரிவு 

செய்யப்பட்ைது. இக்கருவிமயத் தமிழில் சைாழி ைாற்ைம் செய்வதற்குச் சி  படிநிம கள் 

னைற்சகாள்ைப்பட்ைே.  

 

உற்றுனநாக்கலுக்காே கருவி செய்முமை 

முதலில் ஆங்கி க் கருவியின் சைன் நகல் (Excel soft copy), சிங்கப்பூர்த் னதசியக் 

கல்விக் கழகத்தின் ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு ைற்றும் னநர்மை (Research Design and Integrity) 

குறித்த துமையின் தம வர், ரீட்ைா சில்வரிைமிருந்து (A/P Rita Silver) அவரது 

அனுைதியுைன் சபைப்பட்ைது. மைக்னராஃஸாப்ட் எக்சஸல் (Microsoft Excel) 

சைன்கருவிமயப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு வகுப்பமை நிகழ்வுகமைக் குறித்துக் சகாள்வது 
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என்று அவர் ஆய்வாைருக்கு விைக்கிக் கற்றுத் தந்தார். இக்கருவி சுைார் பத்து 

ஆண்டுகளுக்கு முன் தயாரிக்கப்பட்ைது என்பதால் மைக்னராஃஸாப்ட் ஆஃபீஸ் ‘MS Office 

Professions Plus 2016’ என்பதற்கு ஏற்ைபடி சி  ைாற்ைங்கள் செய்யனவண்டி இருந்தது. 

எேனவ அடுத்த நிம யாக ரீட்ைா சில்வரும் ஆய்வாைரும் நான்கு முமை ெந்தித்து ஆங்கி  

ஆய்வுக்கருவியில், இவ்வாய்வுக்கு ஏற்ைப்படி உரிய ைாற்ைங்கமைச் செய்தேர். 

எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘அறிவியல் கூைத்தில் அைர்தல்’ னபான்ை தகவல்கள் தமிழ் வகுப்புக்குப் 

சபாருந்தாது என்பதால் நீக்கப்பட்ைே, ஒவ்சவாரு நைவடிக்மகயும் நிகழும் னநரத்மத 

இவ்வாய்வுக்குக் கைக்கிைப்படி னவண்டி இருந்ததால், அமவ இமைக்கப்பட்ைே.  பின்ேர் 

ைாதிரி தரவுகமைக் சகாண்டு சைன்நகல் னொதிக்கப்பட்ைது. ஆங்கி க் கருவி 

சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களிைம் னொதிக்கப்பட்ைதால் தமிழ்க் கருவி உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்களிைம் பரினொதிக்கப்பட்டு ஏற்புமைய ைாற்ைங்கள் செய்யப்பட்ைே. ைாற்ைம் 

செய்யப்பட்ை கருவி நான்கு நிம களில் ைதிப்பிைப்பட்டு உறுதி (Validate) செய்யப்பட்ைது. 

முதல் நிம யில், இரண்டு சைாழி (வல்லுநர்) ஆசிரியர்கள் ஆங்கி க் கருவிமயத் தமிழுக்கு 

சைாழி சபயர்த்தார்கள். இரண்ைாம் நிம யில் னவறு இரண்டு சைாழி வல்லுநர்கள் தமிழில் 

சைாழி சபயர்க்கப்பட்ை கருவிமய ஆங்கி த்திற்கு சைாழி சபயர்த்தார்கள். மூன்ைாம் 

நிம யில், இவ்விரண்டு கருவிகளிலும் இைம்சபற்றுள்ை ைாற்ைங்கள் ஒப்புனநாக்கப்பட்ைே. 

நான்காம் நிம யில், இக்கருவி ஒரு வகுப்பமை உற்றுனநாக்கலில் ைாைவர்கமைக் 

குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்திச் னொதிக்கப்பட்ைது. முன்னோட்ைச் னொதமேக்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்ை அவ்வகுப்பு ைாைவர்கள் ஆய்வில் உட்படுத்தப்பைவில்ம . இந்தத் ஆய்வுக் 

கருவி வகுப்பமையில் ைாைவர்களின் பங்களிப்மபக் குறித்துக்சகாள்வதற்கும் வகுப்பமையில் 

நைக்கும் நிகழ்வுகமைக் குறித்துக்சகாள்வதற்கும் உதவியாக அமைந்தது.   

 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



210 
 

முன்னோட்ைச் னொதமேப் பகுப்பாய்வு  

இப்பகுதிக்குச் சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப்பள்ளி தமிழ் வகுப்பு ஒன்றில் நைத்தப்பட்ை 

ஆய்வின் (Seetha Lakshmi, 2015 ஆய்வுத்திட்ைம்) தரவுகள் பகுக்கப்பட்ைே. இங்கு 

பகுப்பாய்வு என்று னநாக்கும் ஒரு முன்னோடிப் பகுப்பாய்வு இைம்சபற்ைது. இப்பாைம் 

உயர்நிம  ஒன்று விமரவு ைாைவர்களுக்கு நைத்தப்பட்ை வாசிப்புப் பாைம். இப்பாைத்தின் 

ஒலிசபயர்ப்புகள் ஆய்வாைருக்கு வழங்கப்பட்ைே. அவற்மை ஆய்வாைர் பகுப்பாய்வு 

செய்வதற்கு  வகுப்பமைப் பாைத்தின் ஒளிப்பதிமவ உற்றுனநாக்கிோர்.

அட்டவலண 6 : முன்பனாட்டச் பொதலனப் பிரிவு ைாணவர்களின் விவரங்கள் 

 
எண் 

 
சபயர் 

 
பிைப்பு 

 
வயது 

 
நிலை 

 
பிரிவு 

 
வீட்டில் பபசும் 

சைாழி 
 

 
1 

 
ைாைவி_ெ 

 
சிங்கப்பூர் 

 
13 

 
உயர்நிம  1 

 
விமரவு 

 
ஆங்கி ம் 
 

 
2 

 
ைாைவர்_ஆரி 

 
சிங்கப்பூர் 

 
13 

 
உயர்நிம  1 

 
விமரவு 

 
ஆங்கி ம், தமிழ் 
 

 
3 

 
ைாைவர்_ரி 

 
சிங்கப்பூர் 

 
13 

 
உயர்நிம  1 

 
விமரவு 

 
ஆங்கி ம் 
 

 
4 

 
ைாைவர்_னஹ 

 
சிங்கப்பூர் 

 
13 

 
உயர்நிம  1 

 
விமரவு 

 
ஆங்கி ம், தமிழ் 
 

 

முப்பது நிமிைங்கள் சகாண்ை ஒரு பாைனவமை சதரிவு செய்யப்பட்ைது. இவ்வகுப்பில் 

மூன்று ஆண்கள்  ஒரு சபண் என்று சைாத்தம் நான்கு ைாைவர்கள் இருந்தேர் 

(அட்ைவமை 6ஐக் காைவும்). நான்கு ைாைவர்களும் தமிழில் வாசிக்கவும் னபெவும் ஓரைவு 

சிரைம் எதிர்னநாக்கக்கூடியவர்கள். ைாைவர்கள் வீட்டில் சபரும்பாலும் ஆங்கி ம் னபசும் 

பின்ேணியில் இருந்து வந்தார்கள். 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



211 
 

 

வலரபடம் 20: வகுப்பில் ைாணவர்கள் அைரும் அலைப்பு முலை

பாைம் முழுவதும் ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் நின்று நைத்துவதாக அமைந்தது 

(வமரபைம் 20ஐக் காைவும்). எேனவ குழு அல் து இமை னவம கள் வழங்கப்பைவில்ம . 

பாைம் முழுவதும் ைாைவர்கள் ஒனர அமைப்பில் அைர்ந்து இருந்தேர்.

முன்னோட்ைச் னொதமே னநர்முக உமரயாைல்

முன்னோட்ைச் னொதமேக்கு னநர்முக உமரயாைல் ஒன்று நைத்தப்பட்ைது. அதற்கு 

ைாதிரித் சதரிவுகள் னதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைேர். னநர்முக உமரயாைலில் ஆய்வாைர் தைக்குத் 

சதரிந்த உயர்நிம ப் பள்ளி ஆசிரியர்களிைம் னகட்டு அதன்வழிக் கண்ைறியப்பட்ை இரண்டு 

ைாைவர்களிைம் தங்கள் நண்பர்கமை அமழத்து வருைாறு னகட்டு ஐந்து ைாைவர்கள் 

கண்ைறியப்பட்ைேர் (   னநர்முக உமரயாைலில் க ந்துசகாண்ை 

ைாைவர்கள் அமேவரின் சபற்னைாரும் சபரும்பாலும் தமிழில் னபசுபவர்கள் (அட்ைவமை 

7ஐக் காைவும்). அவர்கள் அமேவரின் வீட்டு சைாழியும் சபரும்பாலும் தமிழ்தான். 

ைாைவர்கள் உயர்நிம  மூன்று ைற்றும் நான்கு வகுப்பில் பயில்பவராக இருத்தல் நன்று 

என்று ஆய்வாைர் கருதிோர். அவர்களுக்கு இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் முழுமையாக 

உயர்நிம ப் பள்ளி தமிழ் வகுப்பில் படித்த அனுபவம் இருக்கும். எேனவ அவர்கைால் னைலும் 

சிைப்பாக விைக்கிக் கூை முடியும் என்று கருதப்பட்ைது. 

ஆசிரியர்_1 

ைாைவர்_னஹ  

ைாைவி_ெ   

ைாைவர்_ரி   

ைாைவர்_ஆரி   
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அட்டவலண 7  பநர்முக உலரயாடலுக்கான ைாணவர்களின் விவரங்கள்

 
எண் 

 
சபயர் 

 
பிைப்பு 

 
வயது 

 
நிலை 

 
பிரிவு 

 
வீட்டில் 
பபசும் 
சைாழி 

 
சிங்கப்பூருக்கு 
வந்தபபாது 

வயது 
 

 
சபற்பைார் 
பிைந்த 
ஊர் 

 
1 

 
ைாைவி_னஷ 

 
சிங்கப்பூர் 

 
16 

 
உயர்நிம  3 

 
வழக்கம் 

 
தமிழ் 

 
- 

 
சிங்கப்பூர் 
 

 
2 

 
ைாைவி_வ 

 
தமிழகம் 

 
51  

 
உயர்நிம  3 

 
விமரவு 

 
தமிழ் 

 
2 

 
தமிழகம் 
 

 
3 

 
ைாைவி_ன ா 

 
சிங்கப்பூர் 

 
15 

 
உயர்நிம  3 

 
விமரவு 

 
தமிழ் 

 
- 

 
தமிழகம் 
 

 
4 

 
ைாைவி_சி 

 
தமிழகம் 

 
16 

 
உயர்நிம  4 

 
விமரவு 

 
தமிழ் 

 
1 

 
தமிழகம் 
 

 
5 

 
ைாைவி_ஹ 

 
தமிழகம் 

 
15 

 
உயர்நிம  3 

 
விமரவு 

 
தமிழ் 

 
2 

 
தமிழகம் 
 

ஐந்து ைாைவர்களில் ைாைவி னஷரினின் சபற்னைார் ைட்டுனை சிங்கப்பூரில் பிைந்தவர். 

அந்த ைாைவியின் னபச்சுத் தமிழ் ைற்ை ைாைவர்களுைன் ஒப்பிடுமகயில் ெரைம் குமைந்து 

காைப்பட்ைது. ைற்சைாரு சிங்கப்பூரராகிய ைாைவி ன ா மிகவும் ெரைைாகத் தமிழில் 

னபசிோர். அவருக்குத் தமிழ்சைாழி மீது அதிக பற்று உள்ைது என்பது அவர் கூறிய தமிழ் 

என் உயிர்  செத்தாலும் தமிழுைன்தான் ொனவன்  னபான்ை வார்த்மதகளின் வழி அறிய 

முடிந்தது. ஆோல் அவர் ஆங்கி த்தில் னபசுவதில் சிரைம் னைற்சகாள்வதாகக் கூறிோர். 

உயர்தமிழ் பயிலும் நான்கு ைாைவர்களும் (ைாைவி னஷ தவிர) தமிழ் னதர்வுக்குப் 

படிக்கக்கூை னதமவயில்ம  என்று கூறிேர். தமிழ் சதாைர்பாே நைவடிக்மககளில் 

ஈடுபடுவதில் அவர்கள் விரும்புகின்ைேர். அமேத்து ைாைவர்களுக்கும் தமிழ் நைேம்  

ெங்கீதம் னபான்ைவற்றில் நாட்ைம் இருந்தது. தமிழ் வகுப்மபப் சபாருத்தவமர சிங்கப்பூர் 

ைாைவர்களுக்கும் இந்தியாவிலிருந்து வந்த ைாைவர்களுக்கும் ஒரு னவறுபாடு இருந்ததாக 

மூன்று ைாைவர்கள் கூறிேர். சிங்கப்பூர் ைாைவர்கள் தமிழில் சபரும்பாலும் னபசுவதும் 

இல்ம . னபெ முயற்சி செய்வதும் இல்ம . தமிழில் னபசும் இவர்கமையும் ஆதரிப்பதுவும் 
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இல்ம  என்ை கருத்மத முன்மவத்தேர். இவ்வாறு கூறியவரில் ஒருவர் சிங்கப்பூரர் என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. இதர இருவர் தம் பள்ளியில் அவ்வாறு எந்த அனுபவமும் இல்ம . 

அமேத்து ைாைவர்களும் ெைைாகப் பழகுவதாகக் கூறிேர். எனினும் இந்தியாவிலிருந்து 

வந்த ைாைவர்கள் தமிழில் சிைப்பாகச் செய்வதாகவும்  னபாட்டிகளில் க ந்துசகாள்ை 

முன்வருவதாகவும்  உயர்தமிழ் வகுப்பில் சபரும்பாலும் இத்தமகய ைாைவர்கனை அதிகம் 

காைப்படுகின்ைேர் என்றும் கூறிேர்.

 

உற்றுனநாக்கலுக்காே கருவியின் பிரிவுகள் 

இக்கருவி மூன்று பிரிவுகமைக் சகாண்ைது. பள்ளிமயப் பற்றிய சபாதுவாே தகவல்கள், 

பாைக் கட்ைமைப்புத் சதாைர்பாே தகவல்கள், வகுப்பமை நைவடிக்மக சதாைர்பாே 

தகவல்கள் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் காைப்படும் குறியீடுகளின் விைக்கத்மத இங்குக் 

காை ாம். 

 

1. சபாதுவாே தகவல்கள்  

ைாைவர்களின் சபயர்கமைப் பாதுகாப்பதற்காகப் பள்ளியின் உண்மையாே சபயர் 

குறிக்கப்பைாைல் புமேசபயர் வழங்கப்பட்ைது. ைாைவர்களின் வகுப்புகள் குறிக்கப்பட்ைே. 

எடுத்துக்காட்ைாக உயர்நிம  2 விமரவு, ைாைவர்கள் எப்சபாழுதும் உள்ை குழுவில் 

அைர்ந்தால்  – 1, புதிய குழுவில் அைர்ந்தால் – 2 என்று குறிக்கப்பட்ைது.  இது னபான்ை 

சபாதுவாே தகவல்கள் இங்குக் குறிக்கப்பட்ைே. 

 

2. பாைக் கட்ைமைப்பு (Lesson Framing) சதாைர்பாே தகவல்கள் 

பாைத்தின் னநர அைவு, ைாைவர்கள் அைர்ந்து இருக்கும் முமை (ஒனர வரிமெயில், இரண்டு 

வரிமெயில், குழுவாக), ைாைவர் எண்ணிக்மக, பாைத்தின் தம ப்பு ஆகியே  னபான்ை 
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தகவல்கள் குறிக்கப்பட்ைே.  கற்ைல் தமை (தூங்குதல், வகுப்பில் காரைமின்றி நைப்பது, 

அனுைதியின்றி சவளினய செல்வது, னதமவயற்ை னபச்ொல் பாைத்மதத் தமை செய்தல்) 

ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டு நிம மயப் பிரதிபலித்தே. பங்களிப்புப் பாணி (ஆசிரியர் வகுப்பு 

முன் நிற்ைல், ைாைவர் வகுப்பு முன் நிற்ைல், ைாைவர் தனி னவம , சிறு குழு னவம , 

ைாைவர் சுதந்திரைாக வகுப்பில் நைக்கும் னவம ) ஆகியமவயும் பாைக் கட்ைமைப்பில் 

குறிக்கப்பட்ைே. 

 

3. நைவடிக்மக சதாைர்பாே தகவல்கள் 

பங்களிப்புப் பாணியின்னபாது நைப்பமவ ைற்றும் வகுப்பில் நைத்தப்படும் நைவடிக்மககள் 

(ஆசிரியர் நிர்வாகம் சதாைர்பாகப் னபசுதல், வகுப்பமைமய நிர்வாகம் செய்தல், 

விமைகமைச் ெரி பார்த்தல், விோ எழுப்புதல், க ந்துமரயாடுதல், வாய்விட்டு வாசித்தல், 

சைௌேைாக வாசித்தல், எழுதுதல், ைதிப்பிடுதல், விமையாடுதல், பாகனைற்று நடித்தல், 

பகிர்ந்து சகாள்ளுதல்) னபான்ைமவ இங்குக் குறிக்கப்பட்ைே.  

 

னநர்முக உமரயாைலுக்காே விோ நிரல் 

ைாைவர்கள் வகுப்பமைக்கு சவளியில் அதாவது குடும்பத்திலும் ெமூகத்திலும் பள்ளியின் பிை 

பகுதிகளிலும் தமிழ் சதரிந்த நண்பர்களுைன் னபசும்னபாது அல் து உமரயாடும்னபாது 

அவர்கள் பயன்படுத்தும் தமிழுக்கும் வகுப்பமைக்குள் னபசும் தமிழுக்கும் இமைனய ஏனதனும் 

னவறுபாடு உள்ைதா எே ஆய்வு அறிய முற்பட்ைது. தமிழ் வகுப்பமைக்கு உரிய 

ஆய்வுக்கருவிகள் பிை சைாழிகளில் இருப்பினும், ஆய்வாைர் ‘தமிழ் வகுப்பமை னநர்முக 

உமரயாைலுக்காே ஆய்வுக்கருவி’ (Tamil Classroom Interview TLIQ) என்னும் ஒரு விோ 

நிரம த் தமிழில் தயாரித்தார் (பின்னிமைப்பு 5). இக்கருவி தமிழ்சைாழி வல்லுநர் ஆசிரியர் 

ஒருவரிைம் சகாடுத்துச் ெரிபார்க்கப்பட்ைது. பின்ேர்க் குறிப்பாே னநாக்கம் ஏதுமில் ாத 
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அடிப்பமையில் (Random Sampling) ஐந்து ைாைவர்களிைம் இக்னகள்விகள் 

னொதிக்கப்பட்ைே. அதற்குப் பின்ேர் இக்கருவியில் னைலும் சி  ைாற்ைங்கள் செய்யப்பட்ைே. 

இந்த ஐந்து ைாைவர்கள் ஆய்வில் உட்படுத்தப்பைவில்ம .  

 

3.7 தரவுப் பகுப்பாய்வு முலை   

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் உயர்நிம ப் பள்ளிகள் இரண்டில் உயர்நிம  1 முதல் 5 

வமரயி ாே அமேத்துத் தரப்பிரிவு ைாைவர்கள் பயிலும் வகுப்புகளில் இைம்சபறும் 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல் ொர்ந்த தரவுகமைக் சகாண்டு நைத்தப்சபறும் இந்தத் 

தரம்னநாக்கிய ஆய்வு, மரம்ஸ் (Rymes, 2009; 2016), வான் லியர் (Van Lier, 2001), 

ஆகினயார் குறிப்பிட்ை ஆய்வுப்பகுப்பாய்வு முமைகளின் பின்ேணியில் அமைந்துள்ைது.  

 

உற்றுனநாக்கல்வழிப் பகுப்பாய்வு 

மரம்ஸ் குறிப்பிட்ை கருத்தாைல் ைற்றும் அமையாைத்தின் மூன்று வமகப் 

பரிைாைங்கள் இந்தப் பகுப்பாய்வில் முக்கிய இைம் சபறுகின்ைே. அந்த வமகயில் தரவுகள் 

ைாைவர்களின் ெமூகச்சூழல், இமைவிமேயாைல் சூழல், தனி ைனித முகவர் என்ை மூன்று 

அடிப்பமையில் னநாக்கப்பட்ைே (Rymes, 2009; 2016). ெமூகச் சூழலில் வகுப்பமையில் 

நி வும் சூழல் எவ்வமகயில் ைாைவர்களின் சவளியு கச் சூழலிலிருந்து னவறுபட்டுள்ைது 

அல் து அதனுைன் ஒன்றுபட்டுள்ைது என்று னநாக்கப்பட்ைது. இமைவிமேயாைல் சூழல் 

எனும்னபாது ஆசிரியர் - ைாைவர், ைாைவர் - ைாைவர் இமைவிமேயாைலின்னபாது 

இைம்சபறுவே குறித்து ஆராயப்பட்ைது (Malamah-Thomas, 1987). இங்கு ஆசிரியர் - 

ைாைவர் னபசும்னபாது இைம்சபறும் உைவியல் நிம , ஆசிரியரின் வெதி செய்யும் நிம , 

ைாைவர் ஊக்கம் சபறும்நிம  ஆகியவற்றுைன் ைாைவர் ைற்சைாரு ைாைவர் அல் து 

ைாைவர் குழுவில் ைற்ை ைாைவர்களுைன் உமரயாடும்னபாது இைம்சபறும் மூன்று வமகப் 

பரிைாைங்கள் அடிப்பமையில் வகுப்பமைத் தரவுகள் ஆராயப்பட்ைே. இந்த மூன்று 
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பரிைாைங்கள், ஆசிரியர் - ைாைவர் குறித்த அமையாைம் ஆகியே தமிழில் தன்ேம்பிக்மக 

மிக்க னபச்ொைர்கமை அமையாைம் காை அடிப்பமையாக அமைகின்ைே என்று ஆய்வு 

னநாக்கியது. இமத வகுப்பமை நைவடிக்மககமைப் பதிவு செய்யும் முமைகள் என்ை 

ஆய்வுக்கருவி (Kogut & Silver, 2010) வழினய குறிப்புகள் எடுத்துப் பின் அமவ, வகுப்பமை 

சைாழி, சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக்கூைல் (IRF), முமை எடுத்தல், னநரப் 

பயன்பாடு, ஆசிரியர் - ைாைவர் சைாழிப் பின்ேணி ஆகிய கூறுகமைப் பகுப்பாய்வு செய்யப் 

பயன்படுத்தப்பட்ைே (Betsy, 2009; 2016 & Walsh, 2011). இங்கு நைவடிக்மககமைப் பதிவு 

செய்யும் முமைகள் எனும் ஆய்வுக்கருவி, ஆசிரியர் னபச்சு, ைாைவர் னபச்சு ஆகியவற்மைத் 

தரநிம யில் முழுமையாகத் தர இய ாது. எேனவ அங்கு ஒலி, ஒளிப்பதிவுகளின் உதவினயாடு 

சபைப்பட்ை ஒலிசபயர்ப்புப்பகுதிகள் உதவியாக அமைந்தே.  

 

வகுப்பமையின் விோ – விமைகமைப் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

 ஒவ்சவாரு சொல்லுக்கும் வகுப்பமையில் உயிர் உண்டு என்பமத எடுத்துக்காட்டும் 

வமகயில் வகுப்பமைப்னபச்சு பயன்மிக்க ஒரு தரவாக அமைந்தது. பிைகு, வகுப்பமையில் 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக்கூைல் (IRF) என்ை முமை ஆய்வாைர்கைால் 

(Sinclair & Coulthard, 1975) சபரிதும் வரனவற்கப்படும் ஒரு பகுப்பாய்வு முமையாகும். இதில், 

ஒரு விோ ஆசிரியரால் எவ்வாறு சதாைங்கப்படுகிைது, அது எத்தமகய விோ, அதற்கு 

ைாைவர் எத்தகுப் பதிம த் தருகிைார், அந்தப் பதில் ஆசிரியரால் எவ்வாறு ைதிப்பிைப்பட்டு 

அது குறித்த ஆக்கப்பூர்வைாே அல் து எதிர்ைமையாே  கருத்துகமைக் கூறுகிைார், 

சதாைர்ந்து ைாைவமர எவ்வாறு அடுத்த நிம க்குச் செல்  ஊக்குவிக்கிைார் என்று 

தரவுகள் னநாக்கப்பட்டுப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ைது (Klara Sedova, 2016).  அடுத்து, 

வகுப்பமையில் முழுப்னபச்சும் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக் கூைல் என்ை 

முமையில் ஆசிரியர் சதாைங்கும் வமகயில் அமையாது இருக்க ாம். ைாைவர் திடீசரே 
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விோக்கள் னகட்ைல், கருத்துகமைக் கூைல், கைந்த வாரப் பாைத்மத நிமேவுகூர்ந்து 

ஆசிரியரிைம் னபசுதல் எேப் ப  வமககளிலும் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் அமைய ாம். 

எேனவ எப்னபாதும் ஆசிரியர் ைட்டுனை ஒரு னபச்சு நிகழ்மவத் சதாைங்கைாட்ைார் என்பதால் 

முமை சதாைங்குதல் என்ை தம ப்பில் அது குறித்த செய்திகள் னநாக்கப்பட்ைே. இங்னக, 

வகுப்பமையில் வழக்கைாகப் பாரம்பரிய முமையில் னபச்சு நிகழ்மவத் சதாைங்குகிைாரா 

அல் து நவீே முமையில் ைாைவர் னபச்சு நிகழ்மவத் சதாைங்க வழி செய்கிைாரா 

(Malamah-Thomas, 1987) என்பது குறித்து வகுப்பமைப் பாைங்கள் னநாக்கப்பட்ைே.   

 

வகுப்பில் இைம்சபறும் கருத்தாைல் பற்றிப் பகுப்பாய்வு 

இதன் வழினய வகுப்பமையில் எத்தமகய சூழல் நி வுகிைது, ஆசிரியர் எவ்வாறு வெதி 

செய்கிைார் என்று னநாக்கப்பட்ைது. தமிழ் வகுப்புகளில் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழி வமககள் 

குறித்துப் பிைசைாழிகள் / பிைசைாழிச் சொற்கள் எமவனயனும் இைம் சபறின் அமவ 

குறித்தும் பகுத்தாராயப்பட்ைே. அப்னபாது வகுப்பமையில் எந்த அைவுக்குத் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது, அதன் தாக்கம் யாது என்று எடுத்துக் கூைப்பட்ைது. 

னைலும், வகுப்பில் ஆசிரியர் ைாைவர்கள் என்ை இரு ொரார் இருப்பதால் அவர்கள் எந்த 

அைவிற்குத் தரைாே னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்துகிைார்கள் என்றும் அறியப்பட்ைது. 

வகுப்பமையில் னநரம் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. ஒவ்சவாரு சநாடியும் எவ்வாறு 

பயன்படுத்தப்படுகிைது, எவ்வமகயில் தரமுள்ை வமகயில் பயன்படுத்தப்படுகிைது என்று 

னநாக்குவது இன்றியமையாதது. அவ்வமகயில் ஆசிரியர் எவ்வைவு னநரம் னபசுகிைார், 

ைாைவர் எவ்வைவு னநரம் னபசுகிைார், அந்தப் னபச்சில் எத்தகு கூறுகள் (வகுப்பமைக் 

கட்டுப்பாடு குறித்த னபச்சு, வீட்டுப்பாைம் குறித்த னபச்சு, பாைம் குறித்த னபச்சு, 

ைாைவர்கமை ஊக்குவிக்கும் வமகயி ாே னபச்சு, இன்ே பிை.,) (Pennings, 2014) ஆகியே 

குறித்து னநாக்கப்பட்ைது. இந்தப்பகுதி ஆசிரியரின் நம்பிக்மகமய அதாவது ைாைவர்கள் 
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மீதும், தம் பாைம் மீதும், தம் சதாழில் மீதும் சகாண்டுள்ை நம்பிக்மகமய எடுத்துக்காட்ைவும் 

ைாைவர்களுக்கு வகுப்பமையில் உள்ை ைகிழ்ச்சிகரைாே அல் து சிக்க ாே உைவியல் 

சூழம யும் எடுத்துக்காட்ை வழி செய்தது. ஆசிரியர் – ைாைவர் ஆகிய இரு ொராரின் 

சைாழிப் பின்ேணி வகுப்பமையில் கருத்தாைல் ஆய்வில் குறிப்பிைத்தக்க இைம் சபறுகின்ைே.  

 

ஆசிரியர்களின் பின்ேணி பற்றிய பகுப்பாய்வு 

சிங்கப்பூரில், தற்னபாது சிங்கப்பூரின னய படித்துப் பட்ைம் சபற்ை 

தமிழாசிரியர்கமைவிைத் தமிழகத்தில் பிைந்து தமிழகத்தின் இயல்பு சைாழிச்சூழலில் வைர்ந்து 

சி ர் அங்னகனய பணியாற்றி, னவறு சி ர் இங்கு வந்து ஆசிரியர் பயிற்சியில் படித்துப் பின் 

உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் தமிழாசிரியர்கைாக இருக்கும் நிம  அதிகைாக 

உள்ைது. இவர்கைது வாழ்வியல் பின்ேணி சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்த ஆசிரியர்களுைன் 

ஒப்பிடும்னபாது நிச்ெயம் னவறுபட்ைது. அது ைட்டுமின்றி இவர்கைது இயல்பு சைாழித்திைன், 

அது ொர்ந்த சவளிப்பாடு, சிங்கப்பூரில் வீட்டில் தமிழ் னபசி உைறுப்பு வர் பள்ளியில் 

தமிழ்வழினய படித்துப் பின், பட்ைம் சபற்ை ஆசிரியர்களுைன் ஒப்பிடும்னபாதும் வீட்டில் தமிழ் 

னபசிோலும் பள்ளியில் ஆங்கி வழியில் படித்துத் தமிமழ இரண்ைாம் சைாழியாகக் 

கற்றுப்பின் பகுதி னநரைாகனவா அல் து முழு னநரைாகனவா பட்ைம் சபற்ை 

ஆசிரியர்களுைன் ஒப்பிடும்னபாதும் நிச்ெயம் னவறுபட்ைது என்பதுைன் தனித்துவைாேது 

என்பமத இயன் வாக்கின்ஷாவ் (Ian Walkinshaw, 2014) என்ை ஆய்வாைரின் கருத்துைன் 

ஒப்பிை ாம். இந்த னவறுபாட்மை ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலில் நிச்ெயம் காை இயலும். 

எனினும் இவர்கைது கற்பித்தல் ைாைவர்களின் சைாழிப்பின்ேணினயாடு ஒப்பிடும்னபாது 

அவர்களுக்கு எவ்வாறு வெதியாக அல் து ெற்றுக் கடிேைாக அமைந்துள்ைது என்று 

னநாக்குவது அவசியைாேது. ஏசேனில் சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்த ைாைவர்களும் 

அயல்நாடு ஒன்றில் பிைந்து சிறுவயதில் இங்கு சபற்னைாருைன் குடினயறிப் படிக்கும் 
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ைாைவர்களும் உயர்நிம ப்பள்ளிகளில் படிக்கிைார்கள். இவர்களில் முதல் குழுவில் 

உள்ைவர்களில் வீட்டில் முழுமையாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர்களும் குடும்ப உறுப்பிேர்கள் 

சி ருைன் தமிழும் சி ருைன் ஆங்கி த்திலும் னபசும் ைாைவர்களும் முழுமையாக 

ஆங்கி னை னபசும் ைாைவர்களும் இருக்கின்ைேர். இவர்களில் சி ர் பா ர் பள்ளியில் 

தமிமழப் படித்தும் தமிமழ ஒரு பாைைாகப் படிக்காைலும் சதாைக்கப்பள்ளியில் தமிழ் படிக்க 

வந்திருக்க ாம்.  

 

ைாைவர்களின் பின்ேணி பற்றிய பகுப்பாய்வு 

அயல்நாட்டில் இருந்து வந்த ைாைவர்களில் தமிமழ இயல்புசைாழியாகக் சகாண்ை 

(Native Language) நாடுகளில் பிைந்தவர்களும் ஆங்கி த்மத இயல்பு சைாழியாகக் 

சகாண்ை நாடுகளில் பிைந்த ைாைவர்களும் வீட்டில் தமிழ் னபசும் ைாைவர்களும் வீட்டில் 

ஆங்கி ம் அல் து ஒன்றுக்கு னைற்பட்ை சைாழிகள் னபசும் ைாைவர்களும் தமிழ் வகுப்பில் 

இருக்கின்ைேர். இவர்கள் அமேவரும் பயன்படுத்தும் வகுப்பமை சைாழி தமிழாக 

இருப்பினும் அதன் ஆழமும் பரப்பும் நிச்ெயம் னவறுபட்டிருக்கும். எேனவ ைாைவர்களின் 

சைாழிப்பின்ேணி, அந்தப் பின்ேணியின் தாக்கம் ஆகியே வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் 

இைம்சபற்றிருப்பமதப் பகுப்பாய்வு செய்வது அவசியம் (Ibrahim, 2013). எேனவ அத்தமகய 

பகுப்பாய்வும் இங்னக இைம் சபற்ைது. இவ்வாறு மூன்று சபரும் பரிைாைங்களின் 

அடிப்பமையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை தம ப்புகளின் அடிப்பமையில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் 

தமிழ் னபசுனவாமர அமையாைம் காைவும் னைம்படுத்தவும் உயர்நிம ப்பள்ளிகள் இரண்டில் 

னெகரிக்கப்பட்ை வகுப்பமைத் தரவுகளும் அமவ குறித்த பகுப்பாய்வும் உதவியாக அமைந்தே. 

இந்தப் பகுப்பாய்வு, சதாைர்ந்து ஆய்வுக்கட்டுமரகமை அதிலும் குறிப்பாகப் புதிய 

தம ப்புகளில் கருத்தாைல் சதாைர்பாக சவளிவரும் ஆய்வுக்கட்டுமரகமை, வாசித்து 

பயன்படுத்தவும் வழிவகுக்கும் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  
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முன்ைாதிரியாகக் சகாண்ட ஆய்பவடு  

இங்கு, முமேவர் பட்ை ஆய்னவடு என்பது தமிழில் அதிகைாக இைம்சபைவில்ம . 

கல்வியியல்  சதாைர்பாகவும் தமிழ்க்கல்வி ொர்ந்த வகுப்பமைக் கருத்தாைல் சதாைர்பாகவும் 

சிங்கப்பூரில் னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் முன்னோடி முமேவர் பட்ை ஆய்மவ னைற்சகாண்டு 

பட்ைம் சபற்ை இராமையா காளிமுத்து எழுதிய சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப்பள்ளித் தமிழ் 

வகுப்புகளில் இமைவிமேயாைலின்னபாது இைம்சபறும் ஆசிரியர்கள் விோக்களும் ைாைவர் 

விமைகளும்: ஓர் ஆய்வு என்ை தம ப்பில் 1996இல் ெைர்ப்பித்த ஆய்னவட்மை (Ramiah, 1996) 

இந்த ஆய்வாைர் முன்ைாதிரி ஆய்னவைாகக் சகாண்டு இந்த ஆய்னவட்மை எழுத 

முமேந்தார். 

 

இந்த இயல் ஆய்வின் முமைமைமயப் பற்றிப் னபசியது. அடுத்த இயல் தரவுகளின் 

பகுப்பாய்வு குறித்து விரிவாக விைக்கும்.
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இயல் 4: தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

 

4.1  முன்னுலர 

இவ்வாய்வில் தமிழ் வகுப்பமையில் இைம்சபறும் உமரயாைல்கள், ஆய்வு 

அணுகுமுமைகமைப் பயன்படுத்திப் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ைே. இவ்வியல் 

பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ை தரவுகள்வழிக் கண்ைறியப்பட்ை முடிவுகமைப் பற்றியும் அமவ 

கற்ைல் கற்பித்தலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் குறித்தும் ஆராயும். வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் 

கருத்தில் சகாள்ைக்கூடியமவயும் அமவ சைாழி வகுப்பில் ஏற்படுத்தக்கூடிய விமைவுகமைப் 

பற்றியும் விைக்கும். வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியரும் ைாைவர்களும் பின்பற்ைக்கூடிய 

ைற்றும் தவிர்க்கக்கூடியவற்மையும் பற்றி இவ்வியலில் காை ாம். 

 

இங்கு இந்த ஆய்வில் மூன்று ஆய்வு விோக்கள் இைம்சபற்றுள்ைே. அமவ வருைாறு: 

1.  வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

2.  வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் 

தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது? 

3.  தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் எந்த அைவுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது? 

 

இந்த விோக்கள் உயர்நிம  வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம்சபறும் வகுப்பமைக் 

கருத்தாைம , உமரயாைல் ைற்றும் அமையாைத்தின் மூன்று வமகப் பரிைாைங்கைாே, 

ெமூகச்சூழல்,  இமைவிமேயாைல் சூழல், தனி ைனித முகவர் ஆகியவற்றின் அடிப்பமையில் 

ஆராயும் வமகயில் அமைந்துள்ைே.  
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4.2 தரவுகள்வழிக் கண்டறியப்பட்ட முடிவுகள் 

தரவுகள்வழிக் கண்ைறியப்பட்ை முடிவுகமை இங்கு விரிவாகக் காை ாம். பின் 

அதற்காே பகுப்பாய்மவக் காை ாம். 

 

ஆசிரியர் னகட்கும் விோக்கள் 

வகுப்பமையில் சபாதுவாக ஆசிரியர்கள் தேக்கு விமை சதரிந்த னகள்விகமைனய 

ைாைவர்களிைம் னகட்ைேர். சீட்ஹவுஸ் கூறியமதப்னபான்று (Seedhouse, 1996) 

ஆசிரியர்கள் னகட்ை விோக்கள் ைாைவர்களின் சைாழியறிமவச் னொதிப்பேவாக 

அமைகின்ைே. ஆோல், இத்தமகய விோக்கள் சபரும்பாலும் வகுப்பமைக்கு அப்பாற்பட்ை 

க ந்துமரயாைல்கமை ஒத்து அமையவில்ம .  

 

னகள்வியின் தன்மை 

ஆசிரியர் னகட்கும் னகள்வியின் தன்மை கடிேைாக இல்ம . இருப்பினும் 

ைாைவர்கள் ப ர் பதி ளிக்க முன்வரவில்ம . ஆசிரியர்கள் பாைத்மதத் சதாைரனவண்டும் 

என்னும் ஆர்வத்தில் குமைவாே காத்திருப்பு னநரம் ைட்டுனை வழங்குகிைார்கள். இது 

வகுப்பமையில் கருத்தாைலின் தன்மைமயப் பாதிக்கின்ைது.  

 

வகுப்புக் கருத்தாைலின்னபாது ஆசிரியர் னகள்விகமைக் னகட்கும் விதத்மதப் 

சபாறுத்து ைாைவர்களின் விமைகள் கூைப்பட்ைமதக் கண்ணுை முடிந்தது. அறிவுொர் 

தாக்கத்திற்கு ஆசிரியரின் னகள்விகள் முக்கியப் பங்மக வகுக்கின்ைே என்னும் காஸ்ைனின் 

கூற்மை இது உறுதி செய்கிைது (Cazden, 2001).  
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தமிழ் வகுப்பமையில் ஆசிரியர் விோ எழுப்புவது சபரிதும் இைம் சபற்ைது. 

விோவின்னபாது ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் குறு விோக்கமை எழுப்பிோர். சபரும்பாலும் 

விமைகள் ஓரிரு வார்த்மதகளில் அமையும் படியாக இருந்தே. எடுத்துக்காட்டுக்குப் “பாைம் 

புரிகிைதா?”, “எழுத்தாைர் எமத னதடுோரு?”. இத்தமகய னகள்விகளுக்கு ஓரிரு 

ைாைவர்கனை மீண்டும் மீண்டும் ஆர்வைாகப் பதில் எழுப்புவமதக் காை முடிந்தது. 

சபரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் தைக்குப் பதில் னவண்டும் என்பமத னநாக்கைாகக் சகாண்டு 

இருந்ததால் அமத யார் சொல்கிைார் அல் து ஒனர ைாைவர் மீண்டும் சொல்கிைாரா 

என்பமதக் குறிப்பாகக் சகாள்ைவில்ம . எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  மூன்று வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வியும் சதாழில்நுட்பமும் இமைந்து பாைம் கற்பிக்கப்படும் வகுப்பில் ஆறு 

ைாைவர்கள் உள்ைேர். அவ்வகுப்பில் ஆசிரியர் சதாைர்ந்து விோக்கமை எழுப்பியவானை 

ைாைவர்களுைன் கருத்தாடுகிைார். எனினும், வகுப்பில் உள்ை ஒருவர் ைட்டுனை முன்வந்து 

விமை அளித்துசகாண்டு இருக்கின்ைார். ஏமேய ைாைவர்கள் அமைதியாகனவ உள்ைேர். 

ஆசிரியருக்கு விமை முக்கியம் என்பதால் அமத யார் கூறிோலும் பரவாயில்ம  என்னும் 

நிம  சதன்படுகிைது (அட்ைவமை 8ஐக் காைவும்). 

அட்டவலண 8 : சதாடர்ந்து அபத ைாணவர் வினாக்களுக்கு விலடயளிப்பது 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

35 ஆசிரியர்_3 வாசிப்பு பகுதி குடுத்திருப்பாங்கல்ன . அப்ப என்ே 
செய்வீங்க? 
 

36 ைாணவர்_ப முதல்ை படிக்க. 
 

37 ஆசிரியர்_3 எழுத்துக்கமைக் கூட்டி, உச்ெரிச்சு வாசிக்கணும் 
 

38 ைாணவர்_ப வாசிப்பபன் 
 

39 ஆசிரியர்_3 ெரி முதல் தைமவனய வாசிச்சிருவீங்கைா? 
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40 ைாணவர்_ப இல்ை 
 

41 ஆசிரியர்_3 அப்புைம்? 
 

42 ைாணவர்_ப தப்பு தப்பா வர்ை வார்த்லதகலள வந்து 
 

 

சபரும்பாலும் மூடிய விோ வமககைாகனவ னகட்கப்படுவதால் ைாைவர்கள் குழுைைாக 

ஒனர சொல்லில் பதில் அளிப்பமதயும் பார்க்க முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  

ஒன்று விமரவில் ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் சி  மூடிய விோக்கமைக் னகட்கிைார். வகுப்பில் 

இருக்கும் ைாைவர்களில் ப ர் ஒரு சொல்லில் குழுைைாக விமை அளிப்பமதக் காை ாம். 

(அட்ைவமை 9ஐக் காைவும்).  

அட்டவலண 9: ைாணவர்கள் குழுைைாக விலட அளித்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
3 ஆசிரியர்_4 ஆைா 16 செல்வங்கள் என்சேன்னு சதரிஞ்சுட்டு வரச் 

சொன்னேன். 16 செல்வங்கமையும் சபற்று சபருவாழ்வு 
வாழ்கன்னு சபரியவங்க சீரும் சிைப்பும் சபற்று வாழ்கன்னு 
வாழ்த்துவாங்க இல்லீயா? உங்ககிட்ை முதல்ன னய 
சொல்லியிருந்னதன். 16ன்ோ 16 புள்மைங்க இல் . 
என்ேது? 
 

4 ைாணவர்கள் 16 செல்வங்கள். 
 

5 ஆசிரியர்_4 தப்பா புரிஞ்சுகிட்டுதான், 16 புள்மைங்கமை சபத்தானுங்க. 
ெரியா? அப்படியில் . 16 செல்வங்கள் என்பது கல்வி, 
செல்வம், சகாமை இந்த ைாதிரி நான் ஏற்கேனவ 
சொல்லியிருந்னதன் வீட்டு  பார்த்துட்டு வரச்சொல்லி உங்க 
புத்தகத்து  5ஆவது பாைத்து  கமைசியா இருந்துச்சு. 
இது  முதன்மையாே செல்வம் வந்து கல்விச் செல்வம். 
அழியாச் செல்வம். அந்தக் கல்விச் செல்வத்மதப் 
சபறுவதுதான் மிக முக்கியைாேது. அமதப் சபறுவதற்குத் 
தான் நாை வந்திருக்னகாம் இல் ம யா? நா எல் ா 
வகுப்பும யும் முதன்மையா சொல்லிக் சகாண்டு இருப்பது. 
கல்வி ஒரு அழியா செல்வம். அமதப் சபற்றுக் சகாள்ை 
முதன்மையாே இைம் பள்ளி இல்ம யா? 
 

6 ைாணவர்கள் ஆைாம்.  
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னதர்வு னநாக்கில் வாசிப்புப் பயிற்சி 

னைல் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் பாைத்மத விைக்குவமத 

மையைாகக் சகாண்டு அமைத்தார்கள். இது சபரும்பாலும் ஒருவழிப் னபசுத ாக அமைந்தது. 

குறிப்பிட்ை ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர் சுைார் எட்டு நிமிைங்களுக்குச் சொற்சபாழிவு னபான்று 

தானே விைக்கிக்சகாண்டு இருந்தார். னைல் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்கமை வாய்சைாழித் 

னதர்வுக்குத் தயார்ப்படுத்தும்  னநாக்கில் சபரும்பாலும் வாசிப்புப் பாைங்கள் அமைந்தே. 

அமவ ைாைவர்கள் படிக்கும்னபாது அவர்களின், உச்ெரிப்பு, சதானி னபான்ைவற்மைச் ெரி 

பார்க்கும் னநாக்கில் பாைம் அமைந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  நான்கு 

வழக்கநிம  சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில் ஆசிரியர், ைாைவர்கமை வாசிக்கச் சொல்கிைார். 

அந்த ைாைவர் வாசிக்கும்னபாது, ைற்ை ைாைவர்கள் னதர்வாைரின் நிம யில் அைர்ந்து 

ைாைவர்களின் வாசிப்பில் இைம்சபறும் பிமழகமைச் சுட்டிக்காட்டி, அவர்களுக்கு எவ்வைவு 

ைதிப்சபண்கள் சகாடுக்க ாம் என்று கூைனவண்டும் (அட்ைவமை 10ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 10: ைாணவர்கள் ெக ைாணவரின் வாசிப்லப ைதிப்பிடல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

48 ஆசிரியர்_5 நன்றி. கவனி. தவற்மை குறிச்சு சவச்சிருக்கீயா? 
‘ைாைவர்_ெ’, எந்த இைத்தில் தவறு விட்டிருக்கான்? 
 

49 ைாைவர்_ெ துரைத்தில் ஆசிரியர். 
 

50 ைாைவர்_ர ஏய் தருைத்தில் ைா. 
 

51 ஆசிரியர்_5 தருைத்தில் என்பமத தருைத்தில் என்று வாசிக்க . 
விட்டுடீங்க. னவை ஏனதா தவைா வாசிச்சீங்க. னவை என்ே 
தவறு? 
 

52 ைாைவர்_ெ அவ்வைவுதான் ஆசிரியர். 
 

53 ஆசிரியர்_5 இப்ப ைதிப்சபண் எவ்வளவு குடுக்குறீங்க? 
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54 ைாணவர்_ெ ஒரு 3? 
 

55 ஆசிரியர்_5 உச்ெரிப்புக்கு 3. ெரளத்திற்கு? 
 

56 ைாணவர்_ெ 4 
 

57 ஆசிரியர்_5 4 ெரி. ‘ைாைவர்_ெ’ சகாடுத்தது 7. ‘ைாைவி_ந’? நீங்க? 
 

 

இப்பயிற்சி ைாைவர்களின் வாசிப்மப னைம்படுத்துவனதாடு, னதர்வின் எதிர்பார்ப்புகமை 

ைாைவர்களுக்குப் புரிய மவக்கிைது. இவ்வாறு இைம்சபறும் வாசிப்பு நைவடிக்மகயில், 

வாசிப்புப் பகுதியில் இைம்சபறும் கருத்துக்கு ஆசிரியர் முக்கியத்துவம் வழங்குவதில்ம . 

பகுதி ைாைவர்களுக்குப் புரிந்ததா என்பதும் முக்கியத்துவம் சபறுவதில்ம . ைாைவர்களின் 

வாசிப்பு, உச்ெரிப்பு, ெரைம் ஆகியே ைட்டுனை கருத்தில் சகாள்ைப்பட்ைே. 

 

னதர்வு னநாக்கில் இைம்சபைாத வாசிப்புப் பயிற்சி 

கீழ் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களுக்குப் பாகம் ஏற்று நடித்தல், கமதகமை 

வரிமெப்படுத்துதல் னபான்ை நைவடிக்மககள் வழினய வாசிப்புப் பாைங்கள் நைத்தப்பட்ைே. 

கீழ் உயர்நிம  வகுப்புகள் அமேத்திலும் ஆசிரியர் விோ இைம்சபற்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. 

கீழ் உயர்நிம  வகுப்பு ைாைவர்களிைம் ஆசிரியர்கள் நிமையக் னகள்விகமைக் னகட்ைேர். 

எடுத்துக்காட்டு (அட்ைவமை 11ஐக் காைவும்.)  

அட்டவலண 11: ைாணவர்கள் வாசிப்புப் பகுதிலய வரிலெப்படுத்துதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
16 ஆசிரியர்_2 Ok ெரி இப்பபா ஒவ்சவாருத்தர் படிச்ெ பத்தியிலிருந்து 

சதாடர்பு படுத்த முடியுதா? Link பண்ண முடியுதா?  எது 
முதல்ை, எது இரண்டாவது என்று நீங்க எந்தப் 
பத்திலயப் படிச்சீங்க, இந்தக் கலத எலதப்பற்றி 
இருக்கும்? 
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17 ைாைவர்_வ ஒனர கமதயா? 
 

18 ைாைவி_ை அம்ைா  
 

  

கீழ் உயர்நிம  வகுப்புகளுைன் ஒப்பிடுமகயில், னைல் உயர்நிம  வகுப்பு 

ைாைவர்களிைனை ஆசிரியர்கள் குமைவாே விோக்கமைக் னகட்ைேர். கீழ் உயர்நிம ப் 

பள்ளி ைாைவர்கள் கருத்தாடுவதற்கு மிகவும் ஆர்வைாக இருந்தது ஒரு காரைைாகவும் 

இருக்க ாம். 

 

விமை சதரிந்த னகள்விகமைக் னகட்ைல் 

வகுப்பு கருத்தாைலின்னபாது ஆசிரியர் னகள்விகமைக் னகட்கும் விதத்மதப் 

சபாறுத்து ைாைவர்களின் விமைகள் கூைப்பட்ைமதக் காை முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு 

உயர்நிம  ஐந்து வழக்கநிம  ஏட்டுக்கல்வி ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர், பாைத்தின் ஒரு 

பகுதியாக ஒரு குறும்பைத்மத ஒளிபரப்புகிைார். காட்சியில் இைம்சபற்ைமத ஒட்டிக் 

க ந்துமரயாடும்னபாது, ஆசிரியர் ைாைவர்கமைத் தைக்கு விமை சதரிந்த னகள்விகைாகனவ 

னகட்கிைார். ைாைவர்கள் கருத்துகள் கூறுவதற்னகா தம் கருத்துகமைப் பற்றி 

வாதிப்பதற்னகா வாய்ப்புகள் குமைவாகனவ சதன்பட்ைே (அட்ைவமை 12ஐக் காைவும்). 

அட்டவலண 12: ஆசிரியர் ைாணவர்களிடம் விலட சதரிந்த பகள்விகளாகக் 
பகட்டல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
13 ஆசிரியர்_1 அந்தப் பிள்லளபயாட பிடித்த விெயம் என்சனன்னா?  

 
14 ைாைவி_ெ பூ, bicycle. 

 
15 ஆசிரியர்_1 பூ, bicycle. அந்த பநரத்துை அவங்க வீடு பூச்செடிக்கு 

என்ன ஆச்சு? 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



228 
 

16 ைாைவி_ெ உமைஞ்ெது. 
 

17 ஆசிரியர்_1 உலடஞ்ெது. எப்படி? 
 

18 ைாைவி_பி அம்ைா உமைச்சிட்ைாங்க. 
 

19 ஆசிரியர்_1 அந்த பநரத்துை என்ன பதாணுச்சு? 
 

20 ைாைவி_ந புயல் வந்து உமைச்சிருச்சு. 
 

21 ஆசிரியர்_1 அந்த பநரத்துை என்ன செய்தி பகட்குைாங்க? 
 

22 ைாைவி_ெ புயல்செய்தி 
 

23 ஆசிரியர்_1 அப்ப 2 செய்திலயயும் இலணக்குைாங்க. நிலனச்சுப் 
பார்க்கிைாங்க. சின்னச் செடி பபானதுக்பக அவங்க 
ைனசு என்னாச்சு? 
 

24 ைாைவி_ெ வருத்தப்பட்டுச்சு. 
 

  

இத்தமகய விோக்கள் ைாைவர்கள் ஒளிக்காட்சிமயப் பார்த்தேரா என்பமதத் 

னொதிக்கும் வமகயில் அமைந்து உள்ைே. எனினும் அறிவுொர் தாக்கத்திற்கு ஆசிரியரின் 

விோக்கள் முக்கியப் பங்மக வகுக்கின்ைே (Cazden, 2001). அத்தமகய விோக்கள் இங்கு 

இைம்சபற்றுள்ை தமிழ் வாசிப்புப் பாைங்களில் குமைந்து காைப்பட்ைே. 

 

வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் தாம் னகட்ை னகள்விக்கு தாம் எதிர்பார்க்கும் பதிம னய 

ைாைவர்கள் கூைனவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ைேர். பாைத்மதத் சதாைர்ந்து நைத்தி 

முடிப்பதில் குறியாக இருப்பதால், விமை வந்துவிட்ைால் னபாதும் என்ை எண்ைம் 

ஆசிரியருக்குத் தம யாேதாகத் திகழ்கிைது. ைாைவமர விோவிற்கு சவறுைனே ெரியாே 

விமைமயக் கூை மவப்பதற்கும், னகள்வியின் தன்மைமயப் புரிந்துசகாண்டு அடுத்த முமை 

இனத னகள்வி னகட்கப்படும்னபாது ெரியாே விமைமயக் கூை மவப்பதற்கும் சபரும் 
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னவறுபாடு உண்டு (Cazden, 2001:92) என்ை கூற்றின் அடிப்பமையில் ஆசிரியர்கள் 

ைாைவர்களுக்கு னநரமும் வாய்ப்பும் வழங்கனவண்டும். 

 

திைந்த விோ பற்றிய சதளிவின்மை 

தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைத்தில் சபரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் மூடிய விோ 

வமககமைக் னகட்ைேர். இது முன்ேர்ப் பிை சைாழி வாசிப்புப் பாை ஆய்வுகள் கூறியமத 

உறுதி செய்தது (Cazden, 2001; Nystrand, 2006; Ramiah, 1996; Sinclair & Coulthard, 

1975). தமிழ் ஆசிரியர்கள் சபரும்பாலும் மூடிய விோ வமககமைனய னகட்ைேர். 

ஆசிரியர்கமைப் சபாறுத்தவமரக்கும் ைாைவர்கள் அதிகம் னபெனவண்டும். ஆோல் 

எத்தமகய திைந்த விோக்கமைக் னகட்ைால் ைாைவர்கைால் அதிகம் னபெமுடியும் என்பதில் 

ஆசிரியர்களுக்கு னைலும் சதளிவு னதமவப்படுகின்ைது. திைந்த வமக விோக்கமைக் 

னகட்கும்னபாதுதான் ைாைவர்கைால் நிமையப் னபெ முடியும். ஆசிரியர்கள் மூடிய வமக 

னகள்விகமைக் னகட்டு, ைாைவர்கள் ஓரிரு வார்த்மதயில் பதில் அளிக்கும்னபாது 

வாக்கியைாக கூைச் சொல்வமதக் காை ாம் (அட்ைவமை 13ஐக் காைவும்). 

அட்டவலண 13: ஆசிரியர்களுக்குத் திைந்த வினா வலக பற்றிய சதளிவு இன்லை 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

259 ஆசிரியர்_1 அவருக்கு பவலை பபாயிட்டு. அவர் 
பவலை பார்த்துகிட்டு இருந்த Company 
என்ன ஆயிட்டு?  
 

 

260 ைாைவர்_சக நஷ்ைைாயிருச்சு 
 

 

261 ஆசிரியர்_1 அதனாை பவலை இல்ை. அவரு என்ன 
பதடீட்டு இருக்காரு? 
 

 

262 ைாைவர்_சக னவம  
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262 ஆசிரியர்_1 ஒரு வார்த்லதயிை சொல்ைாதீங்க. 
வாக்கியைா சொல்லுங்க. நஷ்டம் 
ஏற்பட்டதுனாை அவங்க மூடிட்டாங்க. 
 

ஆசிரியர் தான் 
எதிர்பார்க்கும் 
விமைமயக் 
கூறுகிைார்.  

 

ஃனபரர் னைரி னதாைஸ்ஸின் (Farrar, 1986) விோக்களின் ஐந்து பயன்கள் என்னும் 

அட்ைவமைமய மீண்டும் னநாக்கிோல், தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைங்களில் னகட்கப்படும் 

விோக்கள், ைாைவர்களின் புரிதம ச் னொதிக்கின்ைே, குறிப்பிட்ை ஒரு தம ப்மபக் 

சகாடுத்து ஆசிரியர்கள் பாைத்மதத் தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மவத்துக்சகாள்ை 

முயலுகின்ைேர், தாம் கற்பித்தமத ைாைவர்கள் எந்த அைவிற்குக் கற்றுக்சகாண்ைேர் 

என்பமத அறிகின்ைேர். எனினும், விோக்களின்வழி ைாைவர்களின் னபச்சுத் திைனும் 

எழுத்துத் திைனும் னைம்படுவனதா, விோக்களிோல் ைாைவர்கள் விழிப்பு நிம  சபறுதன ா 

குமைவாகக் காைப்பட்ைது எே ாம். 

 

பங்களிப்புப் பாணி 

பங்களிப்புப் பாணியின்னபாது வகுப்பில் நைப்பமவ (ைாைவர்கள் வகுப்பிற்கு முன்ோல் 

வந்து பமைத்தல், நடித்தல், குழு னவம களில் ஈடுபடுதல்) ைற்றும் வகுப்பில் நைத்தப்படும் 

நைவடிக்மககள் (ஆசிரியர் நிர்வாகம் சதாைர்பாகப் னபசுதல், வகுப்பமைமய நிர்வாகம் 

செய்தல், விமைகமைச் ெரி பார்த்தல், விோ எழுப்புதல், க ந்துமரயாடுதல், வாய்விட்டு 

வாசித்தல், சைௌேைாக வாசித்தல், எழுதுதல், ைதிப்பிடுதல், விமையாடுதல், பாகனைற்று 

நடித்தல், பகிர்ந்துசகாள்ளுதல்) னபான்ைமவ இங்கு குறிக்கப்பட்ைே. சபாதுவாக 

உயர்நிம த் தமிழ் வகுப்பமைகளில் ெராெரியாக ஒரு பங்களிப்புப் பாணி ைட்டுனை 

இைம்சபறுகிைது. ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் வந்து நின்று சதாைங்கும் பாைம், பாைனவமை 

முடியும்வமர அனத நிம யின னய சகாண்டு செல் ப்படுகிைது. 77% பாைங்களில் இவ்வானை 

பங்களிப்புப் பாணி இைம் சபற்ைது (அட்ைவமை 14ஐக் காைவும்). 
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இவ்வாறு பங்களிப்புப் பாணியில் ைாற்ைம் ஏற்பைாதனபாது ைாைவர்களுக்குச் 

ெலிப்புத்தட்டுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு. 

 

வகுப்பமையில் இைம்சபறும் நைவடிக்மககள் பாைத்மதச் சுவாரசியைாக்குகின்ைே. 

ஏனதனும் ஒரு நைவடிக்மகயில் ஆர்வம் இல் ாத ைாைவர் ைாற்று நைவடிக்மகயின் னபாது 

உற்ொகம் அமையக்கூடும். இக்காரைத்தால் வகுப்பமையில் சதாைர் நைவடிக்மககள் 

இருந்துசகாண்னை இருத்தல் நன்று. சொற்சபாழிவு னபான்று ஆசிரியர் னபசுவமதத் 

சதாைர்ந்து னகட்டுப் புரிந்துசகாள்ளும் திைமும் சபாறுமையும் உயர்நிம  வகுப்பு 

ைாைவர்களுக்கு இல்ம . சபாதுவாக ஒரு 30 ைணினநர தமிழ்ப் பாை னவமையில் 6 முதல் 

9 நைவடிக்மககள் வமர இைம்சபறுகின்ைே (அட்ைவமை 15ஐக் காைவும்). அவற்றுள் 

உயர்நிம  நான்கிலும் ஐந்திலும் குமைவாே நைவடிக்மக எண்கமைக் காை ாம். 

 

0 2 4 6 8 10

பங்களிப்புப் பாணி 1
பங்களிப்புப் பாணி 2
பங்களிப்புப் பாணி 3
பங்களிப்புப் பாணி 4
பங்களிப்புப் பாணி 5
பங்களிப்புப் பாணி 6
பங்களிப்புப் பாணி 7
பங்களிப்புப் பாணி 8

அட்டவலண 14: பள்ளிகளில் இடம்சபறும் 
பங்களிப்புப் பாணி

பள்ளி 1 பள்ளி 2  

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



232 
 

 

 

வகுப்பமையில் சபாதுவாக ஆசிரியர் வகுப்பமை நிர்வாகத்மத னைற்சகாள்ளுதல், 

னகள்விகள் னகட்ைல், விைக்கம் அளித்தல் னபான்ை நைவடிக்மககள் இைம்சபறுகின்ைே. 

தமிழ் வாசிப்புப் பாைத்மதப் சபாறுத்த ைட்டில் உரக்க வாசிப்பு ைற்றும் சைௌே வாசிப்பு 

சபரும் பகுதியாக இைம்சபற்ைே என்பதில் ஆச்ெரியமில்ம . ஒரு பாைத்தில் ைட்டும் 

ஆசிரியர் தாம் தயாரித்துக்சகாண்டு வந்திருந்த வாசிப்புப் பாைத்மதத் சதாைங்குவதற்கு 

முன், வகுப்புப் பாைனவமை முடிவுற்றுவிட்ைது. அவ்வகுப்பில் சி  ைாைவர்கள் முந்மதய 

வகுப்பு முடிந்து தாைதைாக வர னநர்ந்தது. பின்ேர், ஆசிரியர், பாை அறிமுகத்திற்காக 

இரண்டு காசைாளிக் காட்சிகமை ஒளிபரப்பிோர். அமதப் பற்றிக் க ந்துமரயாடிய 

பின்ேர்த் தம ப்புத் திமெ ைாை ஆசிரியர் னவறு இரு காசைாளிகமை ஒளிபரப்பிோர். 

அதமே அடுத்து ஆசிரியனர நீண்ை னநரம் னபசிோர். இதற்குள் பாைனவமை 

முடிந்துவிட்ைது.  

 

 

 

9
8

7
8 8

9

6 6
7

நைவடிக்மககள் 

அட்டவலண 15: தமிழ் வகுப்பில் இடம்சபறும்
நடவடிக்லககளின் எண்ணிக்லக

1 வி/உ 1 ஏ/சதா 2 வி/உ 2 ஏ/சதா 3 வி/உ
3 ஏ/சதா 4 வி/உ 4 ஏ/சதா 5 ஏ 

குறிப்பு: வி-விமரவு, உ-உயர்த்தமிழ், ஏ-ஏட்டுக்கல்வி, சதா-சதாழில்நுட்பம்  
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வாசிப்புப் பகுதிகள் 

வாசிப்புப் பகுதிகள் பாைப்புத்தகத்தில் இருந்தும் இைம் சபற்ைே. செய்தித்தாள் 

வாசிப்பு, பாைப்புத்தகத்தில் அல் ாது ஆசிரியனர சவளியில் இருந்து தயாரித்துக் சகாண்டு 

வந்த கமதப் பகுதிகள், வாசிப்புப் பகுதிகளும் பயன்படுத்தப்பட்ைே. எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

உயர்நிம  மூன்று வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் நாட்டுப்புைப் 

பாைல்கமைப் பற்றிய வாசிப்புப் பகுதிமயச் சென்ை வகுப்பில் கற்றுக்சகாடுத்தார். அதன் 

பாைத் சதாைர்ச்சியாக ஆசிரியர் ஒரு திமரப்பைப் பாைம  ஒளிப்பரப்பி, பின்ேர் 

இமையத்திலிருந்து சி  தகவல்கமைக் சகாண்டு வந்து சகாடுத்து ைாைவர்கமை 

வாசிக்கச் சொன்ோர் (அட்ைவமை 16ஐக் காைவும்). 

 
அட்டவலண 16: வாசிப்பிற்கு ஆசிரியர்கள் பாடப்பகுதிக்கு சவளியிலிருந்தும் 

தகவல்கலளப் பயன்படுத்துதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

18 ஆசிரியர்_4 உழவுப்பாட்டு அதாவது இது வந்து 
வயல்சவளிகளில் வந்து ெைன் செய்யிைது. 
ெைன் செய்யுைது அலுப்புத் சதரியாை 
இருப்பதற்கு. நீங்க சொன்ேதுதான். 
அலுப்பு சதரியாை இருப்பதற்கு பாைக் 
கூடிய பாைங்கள்தான் இது. ெரி அடுத்தப் 
பக்கம் இருக்கு பாருங்க. நான் 
உங்களுக்காக சிை பாடல்கலள 
எடுத்துட்டு வந்திருக்பகன். வரிலெயா 
பாருங்க. பூப்பறிக்கும் விலளயாட்டு. 
இந்தாங்க. இமத நல் ா சைௌேைா  ஒரு 
5 நிமிெத்துக்கு படிச்சுக்குங்க. படிச்சுட்டு 
நீங்க ெத்தைா வாசிக்கணும். பிமழகள் 
இல் ாை.  
 

 
 
 
 
 
ஆசிரியர் 
வாசிப்புப் 
பகுதிமயத் 
தருகிைார். 

19 ைாைவி_வ ஆ? 
 

 

20 ஆசிரியர்_4 ெத்தைா வாசிக்கணும். பிமழகள் இல் ாை. 
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வாசிப்புப் பாைங்களில் குமைவாே எழுதுதல் 

வாசிப்புப் பாைங்களில் எழுதுதல் சவகு குமைவாகனவ இைம் சபற்ைது. ஒனர ஒரு 

வகுப்பில் ைட்டும் எழுதுதல் காைப்பட்ைது. பள்ளி இரண்டில், உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி (SBB) வகுப்பில் இருப்பனத இரண்டு ைாைவர்கள்தாம். அவர்கள் 

பாைப்புத்தகத்தில் வாசிப்புப் பகுதிமய வாசித்து முடித்த பின், ஆசிரியர் பகுதிமய ஒட்டிய 

இரண்டு னகள்விகளுக்காே பதில்கமை சவண்ப மகயில் வந்து எழுதச் சொன்ோர். 

ைாைவர் புத்தகம் னவண்டும் என்று னகட்கிைார். பிைகு, இரண்டு ைாைவர்களும் 

புத்தகங்கமைக் மகயில் எடுத்த வண்ைம், சவண்ப மகயில் வந்து னகள்விக்குப் பதில் 

எழுதிேர் (அட்ைவமை 17ஐக் காைவும்). வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம் சபற்ை எழுத்துப் 

பயிற்சி இது ஒன்று ைட்டுனை. இருப்பினும் இதன்வழினய ஆசிரியரின் னநாக்கம் என்ே என்று 

சிந்திக்கத் னதான்றியது. தாளில் எழுதுவதற்கும், விமைமய உரக்கக் கூறுவதற்கும் 

சவண்ப மகயில் வந்து கருத்தறிதல் விமைமய எழுதச் சொல்வதற்கும் னவறுபாடு உண்டு. 

ஆசிரியர் ைாைவர்கமைத் தாளின னய எழுதச் சொல்லி இருக்க ாம். இருப்பினும் 

ைாைவர்களின் பங்களிப்மப அதிகப்படுத்த ஆசிரியர் அவர்கமை எழுந்து முன் வரச் செய்து 

இருக்க ாம். இவ்வாறு வாசிப்புப் பாை வகுப்பமையில் மகக்கு எட்டிய சதாம வில் கற்ைல் 

வைங்கள் இருப்பினும், அமவ முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்பைவில்ம  எே ாம். 

சவண்ப மகமயச் சி  ஆசிரியர்கள் எழுதி சொற்களின் சபாருமை விைக்கவும், 

ைாைவர்களின் வாசிப்பிற்காே ைதிப்சபண்கமை எழுதவும் ைட்டுனை பயன்படுத்திேர். ப  

வகுப்புகள் அவற்மைப் பயன்படுத்தனவ இல்ம . ைாைவர்கமை அமழத்து சவண்ப மகயில் 

எழுதச் சொல்வதும் சவகு சி  வகுப்புகளின னய பயன்படுத்தப்பட்ைது. வைங்கமைப் 

பயன்படுத்தனவண்டுனை என்ை னநாக்கில் பயன்படுத்தாைல், அவற்மை ைாைவர்கமை 

ஈடுபடுத்தும் வமகயில் பயன்மிக்கதாகக் மகயாை ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்க ாம். 
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அவற்மைத் தயாரிப்பது ஆசிரியர்களின் பணிச்சுமைமய அதிகரிக்காைல் சு பைாக்கும் 

வழியில் அமைய ாம். 

 

அட்டவலண 17: வாசிப்புப் பாடத்தில் எழுதுதல் நடவடிக்லக இடம்சபறுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

107 
ஆசிரியர்_4 னவசைதாவது புரியாதது இருக்கா இது ? 

 
 

108 
ைாைவர்_ை இல்ம  ஆசிரியர். 

 
 

109 
 
 
 
 
 
 

ஆசிரியர்_4 இல்லை. ெரி அடுத்த பகுதிக்கு 
பபாபைாம். ‘விலட காண்பபாம் பகுதி. 
கலடயிை பவலை செய்யும் 
இலளஞர்கள் அலடயும் பயன்கள் 
சிைவற்லைக் கூறு.’ நீ எழுது வந்து. 
சரண்டு பபரும் வந்து எழுதுங்க 
பாப்பபாம். நீ இந்த பக்கம். நீ அந்த 
பக்கம். எழுது. 
 

 

110 
ைாைவர்_ை ஆ புத்தகம்? 

 
 

111 
ஆசிரியர்_4 புத்தகம்? 

 
 

112 
ைாைவர்_ை அங்க இருக்கு 

 
 

113 

ஆசிரியர்_4 இப்படி திருப்பி சவச்சிக்னகா....  
 
‘கமையில் னவம  செய்யும் 
இமைஞர்கைான  பயன்கமை... கமையில் 
னவம ... சிைப்பாக இருக்கும் ‘ 
 

 
 

ஆசிரியர் 
வாய்விட்டுப் 
படித்துப் 

பார்க்கிைார். 

114 
ைாைவி_பி  இதுவா? 

 
 

115 

ஆசிரியர்_4 ஆ இப்ப கமையி  னவம  
பாக்குைவங்களுக்கு என்ே எல் ாம் 
னவணும் அப்படின்னு. கமையி  னவம  
பாக்குைதுோ  என்ே பயன் இருக்கு? நாை 
அங்க படிச்னொம். அது இல் ாை சி  
இதுவும் எழுத ாம். 
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116 
 (ைாைவர்கள் சவண்ப மகயில் 

எழுதுகிைார்கள்) 
 

 

117 
ஆசிரியர்_4 கமைமய ஒரு ‘ப்பு’ னபாைனும். 

 
வலி 

மிகுதம க் 
குறிக்கிைார். 

 

 

பள்ளி ஒன்று வாசிப்புப் பாைத்தில் அறிவுறுத்துதல், ஆசிரியர் விைக்கம், ஆசிரியர் 

விோ, க ந்துமரயாைல் ைற்றும் உரக்க வாசிப்பு அல் து சைௌே வாசிப்பில் ஏதாவது ஒன்று 

ஆகியமவ அதிகைாக இைம்சபற்ைே (அட்ைவமை 18ஐக் காைவும்). குறிப்பிட்ை சி  

வகுப்புகளில் சிந்தமேத் திரட்டு, பாகனைற்று நடித்தல், முடிசவடுத்தல், பகிர்தல் னபான்ைமவ 

இைம்சபற்ைே. ஒளிக்காட்சி னபான்ைமவ ைற்ைமவ பிரிவுல் உள்ைைக்கப்பட்ைது. சி  

வகுப்புகளில் னநர விரயம் ஏற்பட்ைது. அத்தமகய னநரத்தில் ஆசிரியர் எந்த அறிவுறுத்தலும் 

(instruction) வழங்கவில்ம . 

 

பள்ளி இரண்டு வாசிப்புப் பாைத்தில் அறிவுறுத்துதல், ஆசிரியர் திருத்தம் 

(வாசிக்கும்னபாது ைாைவர்கமைத் திருத்துதல்), ஆசிரியர் விைக்கம், ஆசிரியர் விோ, 

க ந்துமரயாைல், ைற்றும் உரக்க வாசிப்பு அல் து சைௌே வாசிப்பில் ஏதாவது ஒன்று 

ஆகியமவ அதிகைாக இைம்சபற்ைே (அட்ைவமை 19ஐக் காைவும்). குறிப்பிட்ை சி  

வகுப்புகளில் விமையாட்டு, முடிசவடுத்தல், பகிர்தல் னபான்ைமவ இைம்சபற்ைே. சி  

வகுப்புகளில் னநர விரயம் ஏற்பட்ைது. 

 

இரண்டு பள்ளிகமையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்னபாது உயர்நிம ப் பள்ளி தமிழ் 

வகுப்பில் இைம்சபற்ை வாசிப்புப் பாைத்தின் ெராெரிப் பாைப்பதிவில் அறிவுறுத்துதல், ஆசிரியர் 

திருத்தம் (வாசிக்கும்னபாது ைாைவர்கமைத் திருத்துதல்), ஆசிரியர் விைக்கம், ஆசிரியர் 
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விோ, க ந்துமரயாைல், ைற்றும் உரக்க வாசிப்பு அல் து சைௌே வாசிப்பில் ஏதாவது ஒன்று 

ஆகியமவ அதிகைாக இைம்சபற்ைே (அட்ைவமை 20ஐக் காைவும்). எழுதுதல், கூறுதல் 

(presentation), ைதிப்பீடு, ைாைவர் திருத்தம், அனுபவம் வழிக் கற்ைல், விமையாட்டு, 

பாகனைற்று நடித்தல், விவாதம் னபான்ைமவ இைம்சபைவில்ம . வாசிப்புப் பாைத்மதச் 

சுவாரசியைாக்க ஆசிரியர் இவற்மை பாைத்தில் இமைத்துக்சகாள்ை ாம். 

 

ஐந்து ஆசிரியர்கமையும் ஒப்பிடும்னபாது சிங்கப்பூரில் பயிற்சி சபற்ை ஆசிரியர்_1 

ைட்டுனை தாம் கற்பித்த அமேத்து வகுப்புகளிலும் அதிகைாே பங்களிப்புப் பாணிமய 

னைற்சகாண்ைார் (அட்ைவமை 21ஐக் காைவும்). பயிற்சி சபைாத ஆசிரியர்_3 (Relief 

Teacher) தைது அமேத்து வகுப்புகளுக்கும் ஒனர பங்களிப்புப் பாணிமய னைற்சகாண்ைார். 

அவனர ைாைவர் வாசிக்கும்னபாது அடிக்கடி நிறுத்தி திருத்திோர். அனத னபா  அவர் 

வகுப்புகளில்தான் ைாைவர்கமை அதிகம் பகிர்ந்துசகாள்ைச் செய்தார். 
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அட்டவலண 18: பள்ளி ஒன்று தமிழ் வகுப்பில் இடம்சபற்ை வாசிப்புப் பாடத்தின் பாடப்பதிவு 

பள்ளி 1 
 
 

 
1 

விலரவு/ 
உயர்தமிழ் 

1 
வழக்கம்/ 

சதா.நுட்பம் 

2 
விலரவு/ 
உயர்தமிழ் 

2 
வழக்கம் 
 

2 
சதா.நுட்பம் 
 

3 
விலரவு 
 

3 
உயர்தமிழ் 
 

3 
வழக்கம்/ 

சதா.நுட்பம் 

4 
விலரவு 
 

4 
உயர்தமிழ் 
 

4 
வழக்கம் 

 

4 
சதா.நுட்பம் 
 

5 
வழக்கம் 
 

ஆசிரியர்  3 1 & 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 

பங்களிப்புப் பாணி 1 1 1 1 3 1 6 1 5 8 1 1 1 

நைவடிக்மககள் 8 7 6 11 7 7 8 8 7 6 8 7 6 

கற்ைல் தமை 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

பள்ளி நிர்வாகம் 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
வகுப்பமை நிர்வாகம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

அறிவுறுத்துதல் 0% 8% 0% 12% 13% 5% 10% 3% 7% 5% 3% 0% 0% 

ஆசிரியர் திருத்தம் 2% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 23% 0% 0% 

ஆசிரியர் விைக்கம் 7% 8% 0% 3% 0% 20% 24% 17% 7% 20% 23% 20% 3% 

ஆசிரியர் விோ 7% 17% 40% 10% 30% 30% 0% 37% 13% 0% 7% 23% 23% 

க ந்துமரயாைல் 43% 0% 0% 7% 23% 17% 26% 0% 7% 17% 0% 20% 13% 

உரக்க வாசிப்பு 20% 23% 17% 33% 20% 20% 0% 7% 23% 0% 23% 0% 20% 

சைௌே வாசிப்பு 13% 10% 17% 10% 0% 5% 0% 10% 0% 0% 13% 17% 0% 
எழுதுதல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
கூறுதல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைதிப்பீடு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைாைவர் திருத்தம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
அனுபவம் வழிக் கற்ைல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

சிந்தமேத் திரட்டு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 7% 20% 17% 0% 0% 0% 
விமையாட்டு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

பாகனைற்று நடித்தல் 0% 0% 13% 0% 10% 0% 0% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 
விவாதம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

முடிசவடுத்தல் 0% 0% 0% 20% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

முழுமையற்ை தகவல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

பகிர்தல் 7% 0% 10% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 

ைற்ைமவ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 7% 7% 10% 37% 

னநர விரயம்  1% 4% 3% 5% 4% 3% 0% 6% 0% 1% 1% 10% 4% 
 
சைாத்தம் 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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அட்டவலண 19: பள்ளி இரண்டு - தமிழ் வகுப்பில் இடம்சபற்ை வாசிப்புப் பாடத்தின் பாடப்பதிவு

பள்ளி 2 
 
 

 
1 

விலரவு 
 

1 
வழக்கம்/ 

சதா.நுட்பம் 

1 
விலரவு 
SBB 

2 
 விலரவு 

 

2 
வழக்கம்/ 

சதா.நுட்பம்  

 
2 

விலரவு 
SBB 

3 
விலரவு 
 

3 
வழக்கம் 

 

3 
சதா.நுட்பம் 
 

4 
விலரவு 
 

4 
வழக்கம் 
 

4 
சதா.நுட்பம் 
 

5 
வழக்கம் 
 

ஆசிரியர்  4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

பங்களிப்புப் பாணி 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 

நைவடிக்மககள் 9 9 9 7 7 8 7 7 14 4 11 7 8 

கற்ைல் தமை 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 

பள்ளி நிர்வாகம் 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

வகுப்பமை நிர்வாகம் 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 

அறிவுறுத்துதல் 6% 5% 3% 8% 10% 6% 10% 3% 7% 0% 27% 14% 14% 

ஆசிரியர் திருத்தம் 13% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 17% 20% 

ஆசிரியர் விைக்கம் 7% 7% 0% 0% 30% 7% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 

ஆசிரியர் விோ 3% 17% 16% 60% 6% 7% 0% 23% 10% 0% 25% 13% 0% 

க ந்துமரயாைல் 0% 0% 37% 0% 7% 40% 0% 0% 3% 0% 7% 0% 0% 

உரக்க வாசிப்பு 20% 10% 20% 0% 20% 23% 27% 30% 30% 63% 23% 23% 37% 

சைௌே வாசிப்பு 17% 13% 10% 0% 22% 7% 17% 35% 17% 17% 7% 13% 17% 

எழுதுதல் 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
கூறுதல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைதிப்பீடு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைாைவர் திருத்தம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

அனுபவம் வழிக் கற்ைல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

சிந்தமேத் திரட்டு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
விமையாட்டு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 

பாகனைற்று நடித்தல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
விவாதம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

முடிசவடுத்தல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
முழுமையற்ை தகவல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

பகிர்தல் 30% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 

ைற்ைமவ 0% 20% 0% 32% 0% 5% 7% 3% 15% 0% 0% 0% 2% 

னநர விரயம்  4% 20% 1% 0% 5% 5% 5% 6% 3% 0% 11% 0% 0% 
 
சைாத்தம் 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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அட்டவலண 20: உயர்நிலைப் பள்ளி தமிழ் வகுப்பில் இடம்சபற்ை வாசிப்புப் பாடத்தின் ெராெரிப் பாடப்பதிவு   

  

 
ெராெரிப் பாடப்பதிவு 

 
 

1 
விலரவு/ 
உயர்தமிழ் 

 

1 
ஏட்டுக்கல்வி/ 
சதாழில்நுட்பம் 

 

2 
விலரவு/ 
உயர்தமிழ் 

  

 
2 

ஏட்டுக்கல்வி/ 
சதாழில்நுட்பம் 

3 
விலரவு/ 
உயர்தமிழ்  

 

3 
ஏட்டுக்கல்வி/ 
சதாழில்நுட்பம் 

 

4 
விலரவு/ 
உயர்தமிழ் 

  

 
4 

ஏட்டுக்கல்வி/ 
சதாழில்நுட்பம் 

 

5 
ஏட்டுக்கல்வி 

 
 

பள்ளி நிர்வாகம் 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

வகுப்பமை நிர்வாகம் 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 
அறிவுறுத்துதல் 3% 8% 4% 10% 9% 4% 5% 11% 7% 

ஆசிரியர் திருத்தம் 8% 13% 0% 0% 0% 4% 5% 10% 10% 

ஆசிரியர் விைக்கம் 7% 8% 0% 9% 15% 11% 10% 12% 2% 

ஆசிரியர் விோ 5% 17% 50% 14% 10% 23% 5% 17% 12% 

க ந்துமரயாைல் 22% 0% 0% 19% 14% 1% 9% 7% 7% 

உரக்க வாசிப்பு 20% 17% 9% 23% 16% 22% 30% 18% 29% 

சைௌே வாசிப்பு 15% 13% 9% 10% 7% 21% 7% 12% 8% 

எழுதுதல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
கூறுதல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைதிப்பீடு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
ைாைவர் திருத்தம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
அனுபவம் வழிக் கற்ைல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
சிந்தமேத் திரட்டு 0% 0% 0% 0% 5% 2% 12% 0% 0% 
விமையாட்டு 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 
பாகனைற்று நடித்தல் 0% 0% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 
விவாதம் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

முடிசவடுத்தல் 0% 0% 0% 5% 11% 2% 0% 0% 0% 
முழுமையற்ை தகவல் 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
பகிர்தல் 19% 0% 5% 7% 8% 6% 11% 3% 0% 
ைற்ைமவ 0% 10% 15% 0% 4% 4% 3% 3% 20% 

னநர விரயம்  1% 8% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 
சைாத்தம் 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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அட்டவலண 21: வாசிப்புப் பாடத்தில் ஆசிரியர்களின் ெராெரிப் பாடப்பதிவுப் பட்டியல் 

ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்_1 ஆசிரியர்_2 ஆசிரியர்_3 ஆசிரியர்_4 ஆசிரியர்_5 

சைாத்த வகுப்பு 5 5 4 6 7 

ஒன்றுக்கு னைற்பட்ை பங்களிப்புப் பாணி 60% 20% 0% 34% 28% 

நைவடிக்மககள் 7 8 7 9 8 

கற்ைல் தமை 0% 20% 0% 50% 43% 

பள்ளி நிர்வாகம் 20% 20% 0% 0% 28% 

வகுப்பமை நிர்வாகம் 0% 0% 0% 17% 14% 

அறிவுறுத்துதல் 100% 80% 25% 85% 100% 

ஆசிரியர் திருத்தம் 20% 40% 50% 34% 42% 

ஆசிரியர் விைக்கம் 80% 100% 75% 51% 28% 

ஆசிரியர் விோ 80% 80% 100% 85% 70% 

க ந்துமரயாைல் 80% 60% 50% 68% 14% 

உரக்க வாசிப்பு 100% 100% 100% 100% 86% 

சைௌே வாசிப்பு 100% 100% 100% 100% 86% 

எழுதுதல் 0% 0% 0% 17% 0% 

விமையாட்டு 0% 0% 0% 0% 14% 

பாகனைற்று நடித்தல் 40% 0% 25% 0% 0% 

முடிசவடுத்தல் 0% 0% 0% 0% 14% 

முழுமையற்ை தகவல் 0% 0% 0% 0% 0% 

பகிர்தல் 20% 20% 50% 17% 34% 
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சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் (IRF) 

இங்கு வகுப்பமையில் கற்பித்தல் இைம்சபறும்னபாது ஆசிரியர் ைாைவர் 

இமைவிமேயாைலில் எவ்வாறு ைாைவர்களின் தன்ேம்பிக்மகயுைன் கூடிய னபச்சு 

இைம்சபறுகிைது என்று னநாக்குவது அவசியைாகிைது. அவர்களுக்கு அதிகைாகப் னபெ 

வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்னபாது அல் து அவர்கள் னபச்சுக்கு ைதிப்பு அளிக்கப்படும்னபாது 

அவர்கள் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ  முமேவார்கள்.  அமத அறிய வகுப்பமையில் ஆசிரியர் 

Initiaitive – Response - Feedback என்ை முமை, ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. இங்கு 

ஆசிரியர் ஒரு னகள்வி னகட்கும்னபாது ஆசிரியர் னகள்வி னகட்ை ைாைவர் ைட்டும் பதில் 

அளிக்கிைார். அதன் பின்ேர் ஆசிரியர் ைாைவரின் விமைக்குக் கருத்துக் கூறுகிைார். 

எடுத்துக்காட்டுக்கு பள்ளி இரண்டின் உயர்நிம  நான்கு வழக்கம் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், 

ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் ‘வீட்டில் யாருக்கு உதவி செய்வாய்?’ என்று னகட்கிைார். அதற்கு 

ைாைவர்கள் பதில் அளிக்கிைார்கள். அதற்கு ஆசிரியர் கருத்துக் கூறி, பின் அடுத்த 

னகள்விமயக் னகட்பமதக் காை முடிகிைது (அட்ைவமை 22ஐக் காைவும்). இதோல் 

ைாைவர்கைால் ஆசிரியர் சகாடுக்கும் தம ப்மபத் தவிர னவறு விஷயங்கமைப் னபெ 

முடியாதபடி ஒரு கட்டுப்பாடு நிகழ்கிைது. இது ைாைவர்கள் வகுப்புக்கு சவளினய தன் 

விருப்பப்படி னபசுவதிலிருந்து னவறுபடுகிைது. 

 

அட்டவலண 22: சதாடங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் முலையில் 
உலரயாடல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
27 ஆசிரியர்_3 ெரி, வீட்டுை யாருக்கு உதவி செய்ய 

பவண்டும்? ெரி, நீங்க யாருக்குடா 
உதவி செய்வீங்க? 
 

ஆசிரியர் 
சதாைங்குகிைார் 

28 ைாைவி_நி அம்ைா, அம்ைா ெமைக்கும்னபாது நான் 
உைவி செய்ய ாம். அம்ைா வந்து வீட்டு 

ைாைவர் பதில் 
கூறுகிைார் 
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வந்து அம்ைா சராம்ப னொர்வாக 
இருந்தால் நான் வந்து அ வீட்மை வந்து 
நான் அ சுட்ைம் செய்னவன். னவம .  
 

 

29 ஆசிரியர்_3 பவை? பவை என்ன ைாதிரி 
சூழ்நிலையிை நீங்க பரிவு காட்டி 
இருக்கீங்க?  அம்ைா அப்பா பவலை 
செய்யும்பபாது. பவை ஏதாவது 
சூழ்நிலைகளில் உங்களுலடய பரிவு 
empathyன்னு சொல்பவாமில்ைப்பா? 
அது காட்டி இருக்கீங்களாப்பா? 
 

ஆசிரியர் 
கருத்துக் 
கூறுகிைார். 
 
ஆசிரியர் 
சதாைங்குகிைார். 

30 ைாைவி_நி என் அக்கா வந்து பிரச்ெமேயில் 
இருந்தால்  நான் வன்டு ஆறுதல் 
செய்னவன். 
 

ைாைவர் பதில் 
கூறுகிைார் 
 

31 ஆசிரியர்_3 ஆறுதல் சொல்வீங்க. ெரி அவங்க 
என்ன சொல்ைாங்க? பவை? பவை 
யாருக்கும்?  இல்லை. ெரி அப்ப 
குடும்பத்திலிருந்துதான் 
ஆரம்பிக்கனும். ஒரு செயல், ஒரு 
குணம் ஒரு பண்பு எனும்பபாது 
எல்ைாத்லதயும் பள்ளிக்கூடத்தில் 
கற்றுக் சகாடுக்க முடியாது. முதல்ை 
எங்க ஆரம்பிக்கனும்? அது வீட்டுை 
இருந்துதான். நீங்க? எங்பக என்ன 
செய்தீங்க? 
 

ஆசிரியர் 
கருத்துக் 
கூறுகிைார். 
 
 
ஆசிரியர் 
சதாைங்குகிைார். 

32 ைாைவர்_வி நான் வந்து எங்க அம்ைா வந்து ஒைம்பு 
முடியாை இருக்கும்னபாது பாத்துக்குனவன். 
னொர்வா இருக்குை ெையத்து  
(னகட்கவில்ம ) 
 

ைாைவர் பதில் 
கூறுகிைார் 
 

33 ஆசிரியர்_3 அவங்கலள வந்து 
உற்ொகப்படுத்துவீங்க. பவை என்ன? 
வழியிை, உங்களுக்கு குடும்பத்துை 
பவை யாரு இருக்கா? 
 

ஆசிரியர் 
கருத்துக் கூறித்  
சதாைங்குகிைார். 

34 ைாைவர்_வி என் தம்பி. நான் வந்து வீட்டுக்கு னொர்வா 
வரும்னபாது நான் காற்பந்து  
னதாத்துட்னைன்ோ, உற்ொகப்படுத்துவான். 
அடுத்த முமை நல் ா செய்ய ானு  
 

ைாைவர் பதில் 
கூறுகிைார் 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



244 
 

27 ஆசிரியர்_3 ெரி, வீட்டுை யாருக்கு உதவி செய்ய 
பவண்டும்? ெரி, நீங்க யாருக்குடா 
உதவி செய்வீங்க? 
 

ஆசிரியர் 
கருத்துக் கூறித்  
சதாைங்குகிைார். 

 

ைாைவரின் விமைமயத் சதாைர்ந்து ஆசிரியர் கருத்துக் கூறிவிட்டு, அவனர அடுத்த 

விோமவ எழுப்புவமதக் காை முடிகிைது. இதோல், ைாைவர்கள் பாைத்மத ஒட்டினய 

இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிைது. இது இயல்பு நிம க்கு புைம்பாக இருந்து 

ைாைவர்களின் னபச்சுச் சுதந்திரத்மதத் தமை செய்தாலும் பாைத்மத ஒட்டி அவர்கள் 

னபசுவதற்குத் தமை எதுவும் இருப்பதாகத் சதரியவில்ம . எேனவ, தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் 

பாைத்தில் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக்கூறுதல் என்ை அடிப்பமையில் 

ைாைவர்களின் னபச்சு வமரயறுக்கப்பட்ைாலும், அப்பாைத்மத ஒட்டி அவர்கள் னபசுவதற்கு 

அதிகச் சுதந்திரம் வழங்கப்படுவமதக் காை முடிகிைது. 

 
 

சபரும்பாலும் எல் ா வகுப்புகளிலும் இத்தமகய பாரம்பரிய முமையின னய 

கருத்தாைல் சதாைங்கிப் பின் சதாைர்ந்து இைம்சபற்ைது. எனினும் ஒரு சி  வகுப்புகளில் 

ஆசிரியர் ைாைவர்கமைத் சதாைங்கவும் அனுைதித்தார். குறிப்பாகப் பாைம் முடியும் 

தருவாயில் அமவ அனுைதிக்கப்பட்ைே. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  ஒன்று பாைத்தில் 

ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் சிங்கப்பூரில் இைம்சபற்ை பயங்கரவாதத் தாக்குதம ச் 

ெைாளிக்கும் தயார்நிம ப் பயிற்சிகள் பற்றிப் னபசிக்சகாண்டு இருந்தார். எவ்வாறு ஒரு 

சபண்ைணி, தான் இைங்கனவண்டிய னபருந்து நிம யத்மதத் தவைவிட்டுவிட்ைதால், 

ஓட்டுநமரப் னபருந்மத நகர்த்தவிைாைல் வழி ைறிப்புச் செய்தார் என்பமதப் பற்றி ஆசிரியர் 

சுவாரசியைாக ைாைவர்களுைன் க ந்துமரயாடிக் சகாண்டு இருந்தார். அப்னபாது ஒரு 

ைாைவர், தாக்குதல்களுக்குத் சதாைர்பு இல் ாத, ஆோல் னபருந்தில் தேக்கும் தன் 

தாயாருக்கும் நிகழ்ந்த ஒரு ெம்பவத்மதத் தானே நிமேவுகூர்ந்து பகிர்ந்து சகாள்கிைார் 
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(அட்ைவமை 23ஐக் காைவும்). ஆசிரியர் அதற்காே வாய்ப்மப வழங்கிக் கருத்தாைலில் 

தாமும் க ந்துசகாள்கிைார். வகுப்பில் ைாைவர்கள் ஆசிரியர் அமழத்த பின்புதான் னபெ 

னவண்டும் என்ை கட்டுப்பாடு அதிகம் இல் ாைல் அனத னநரம் இவ்வகுப்பில் ைாைவர்கள் 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் கருத்தாடுவமதக்  காை முடிகிைது. 

 

அட்டவலண 23: சதாடங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்து கூறுதல் முலை 
அல்ைாத உலரயாடல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
151 ஆசிரியர்_1 இப்ப பாருங்கனை, நாை வந்து ஒரு 

பாைம் பார்த்னதாம். என்ே பார்த்னதாம்? 
பயங்கர வாதத் தாக்குதல், தனிைனித 
தாக்குதல், வி ங்குகள் தாக்க இந்த 
ைாதிரி னபாய்க்கிட்னை இருக்கு. 
கண்டிப்பா youtube  பாக்கணும்.  
 

 

152 ைாணவர்_ஆ ஆசிரிலய, நான் வந்து அம்ைா 
கலடக்குப் பபாகும்பபாது நான் 
count பண்ணிகிட்டு இருக்கும்பபாது 
அப்புைம் அம்ைா (ெரியாகக் 
பகட்கவில்லை) விட்டுட்டு 
இருந்தாங்க. காசு கீபழ 
விழுந்துடிச்சு double deckerஆ காசு 
50 சவள்ளி, 10 சவள்ளி விழுந்துடிச்சு. 
அப்புைம்.. 
 

பாைத்திற்குத் 
சதாைர்பு 
இல் ாத ஒன்மை 
ைாைவர் 
சதாைங்குகிைார் 
 

153 ஆசிரியர்_1 சவளியி  விழுந்துடிச்ொ? 
 

ஆசிரியர் 
கருத்துக் 
கூறுகிைார் 

154 ைாைவர்_ஆ இல்  உள்னைதான். 
 

 

155 ஆசிரியர்_1 அப்புைம் எடுத்துட்டீங்கைா? 
 

 

156 ைாைவர்_ஆ அவங்கை எழுப்பி எடுக்க சொன்னோம். 
 

 

157 ஆசிரியர்_1 னவை ஒருத்தனராைதா?  
 

 

158 ைாைவர்_ஆ ம் ஆைா னவை ஒருத்தனராைது. 
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159 ஆசிரியர்_1 பார்த்தீங்களா? எவ்வளவு நல்ை 
செயல்? பாருங்க. லகதட்டல் 
குடுங்க. யாபராட காபொன்னு 
எடுத்துட்டு பபாகாை எழுப்பிக் 
குடுத்திருக்காங்க. 
 

பாைம் 
சதாைர்பாக 
இல்ம  
என்ைாலும் 
ஆசிரியர் 
ஊக்குவித்துப் 
பாராட்டுகிைார். 
 

 

கட்சைாழுங்கு 

சபாதுவாகத் தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்களின் கட்சைாழுங்கு குறித்து அதிகம் 

கருத்தாை னவண்டிய னதமவ ஏற்பைவில்ம . ைாைவர்கள் பாைத்திற்குத் தயாராகவும் 

ஆசிரியர் கூறுவதற்கு இைங்கியும் இருந்தேர்.  

 

ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு 

கற்ைல் தமை என்பது ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் ஆசிரியர் நைத்தும் பாைத்தில் 

ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டு நிம மயப் பிரதிபலித்தே (தூங்குதல், வகுப்பில் காரைமின்றி 

நைப்பது, அனுைதியின்று சவளினய செல்வது, னதமவயற்ை னபச்ொல் பாைத்மதத் தமை 

செய்தல்).  தமிழ் வகுப்புகளில் எந்தப் பாைத்திலும் ைாைவர்கள் தூங்குவமதனயா, வகுப்பில் 

காரைமின்றி நைப்பமதனயா, அனுைதியின்றி சவளினய செல்வமதனயா காை முடியவில்ம . 

எனினும் சி  வகுப்புகளில் ைாைவர்கள் ஆசிரியர் பாைம் நைத்துவதற்குத் தைங்கல் 

செய்யும்படி நைந்துசகாண்ைேர்; செயல்பட்ைேர். அவற்மை இங்குக் காை ாம். கற்ைல் 

தமை நான்கு நிம களில் பிரிக்கப்படுகிைது (Kogut & Silver, 2010). 1-  அைனவ இல்ம , 

2- எப்சபாழுதாவது, 3- சி  ெையம், 4- அடிக்கடி. பள்ளி ஒன்றில் சபாதுவாக அமேத்து 

வகுப்புகளிலும் ைாைவர்கள் ஆசிரியருைன் ஒத்துமழத்தேர் (அட்ைவமை 24ஐக் காைவும்).  
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பள்ளி ஒன்றில் கற்றுக்சகாடுத்த மூன்று ஆசிரியர்களில் இருவர் மிகவும் 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் செயல்பட்ைது ைாைவர்களின் கட்சைாழுங்கில் குறிப்பிைத்தக்க 

பங்காற்றி இருக்க ாம். எனினும் அவ்விரு ஆசிரியர்களில் ஒருவருக்கு ஒரு பாைம் 

கற்பித்தல் தமையாக அமைந்தமதக் காை முடிந்தது.  

 

பள்ளி ஒன்றின் உயர்நிம  நான்கு வழக்கம் ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் 

இமையில் சுமூகைாே உைவு இல்ம  என்பமத ஆய்வாைர் ஒப்புதல் படிவம் சகாடுக்கச் 

சென்ை சபாழுனத கண்ணுற்ைார். ‘அப்பாைா, அவருக்குப் பதி ா நீங்க வகுப்பு 

எடுக்கப்னபாறீங்கைா?’ னபான்ை குறிப்புச் சொற்கள் இமத உைர்த்திே. ஆசிரியரும் 

இவ்வகுப்பு ைாைவர்கள் ‘ெரியில்ம , ஒத்துமழப்பதில்ம ’ என்று கூறி இருந்தார்.  

 

அைபவ 
இல்லை 
93%

எப்சபாழுதாவது
7%

சிை ெையம் 
0%

அடிக்கடி 
0%

அட்டவலண 24: பள்ளி ஒன்றில் கற்ைல் தலட 
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பாை உற்று னநாக்கலின்னபாது வகுப்பில், ஆசிரியருக்குக் கணினி ஒளிபரப்பும் கருவி 

னவம  செய்யவில்ம . ஆசிரியருக்கு உதவி னதமவப்பட்ைனபாது எந்த ைாைவரும் உதவ 

முன்வரவில்ம . சபாதுவாக அப்பள்ளியில் சதாழில்நுட்பத்மதக் கவனிக்க ஒரு வகுப்பில் 

ஒரு ைாைவருக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு உள்ைது. ஆோல், அவ்வகுப்பில் யாரும் 

வகுப்மபப் பிரதிநிதிக்கவில்ம . இருப்பினும் ஒரு ைாைவி (AVA) சதாழில்நுட்ப 

இமைப்பாைத்தில் இருப்பதால் அவமரப் பிைர் னபாகச் சொல்கின்ைேர். அவர் தன் 

னதாழியுைன் சென்று உதவ முயற்சி செய்கிைார். இந்னநரத்தில் ஆசிரியர் அவரிைம் குரம  

உயர்த்தியதும், அந்த இரண்டு ைாைவர்களும் உதவாைல் திரும்பி வந்துவிட்ைேர். இதோல் 

ஆசிரியர் எரிச்ெல் அமைகிைார். ஒரு ைாைவி மகத்சதாம னபசிமயப் பார்த்துக் சகாண்டு 

இருந்தார். ஆசிரியர் மகத்சதாம ப்னபசிமயப் பயன்படுத்தும் ைாைவியிைம் இருந்து 

அமதப் பறிமுதல் செய்கிைார். அதமேத் சதாைர்ந்து ைாைவர்கள், திமரமயத் தங்கைால் 

பார்க்க முடியவில்ம  என்று கூறும்னபாது ஆசிரியர் அவர்கள் மீது எரிச்ெல் அமைவது 

சதன்படுகிைது (அட்ைவமை 25ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 25: பள்ளி ஒன்றில் கற்ைல் தலட ஏற்படுவலதக் காட்டும் உலரயாடல்   
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

278 ஆசிரியர்_2 ..... இங்க யாருப்பா AVA? ஏன்பா 
இந்த AVA வரைாட்னைங்குது? 
 

ைாைவர்கள் 
அமைதியாக அைர்ந்து 
இருக்கிைார்கள். 
பாைத்தில் ஆர்வம் 
சதன்பைவில்ம . 
ஆசிரியர் கணினி 
திமரமயச் ெரி 
செய்து சகாண்டு 
இருக்கிைார். 
ைாைவர்கள் 
அவர்களுக்குள் 
சிரித்துப் 
னபசுகின்ைேர். 
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279 ைாைவி_ப இங்க யாருனை AVA இல்ம  
ஆசிரியர். (ைாைவி_வியிைம்) Hey you 
AVA right? You AVA right?  
 
 
 

ைாைவி_ப உதவி 
செய்ய முன் 
செல்கிைார். பிைகு 
ைாைவி_வியிைம் 
வந்து விடுகிைார். 
 

280 - - (ைாைவி_வியும் 
ைாைவி_பிரியும் 
ஆசிரியருக்கு உதவி 
செய்ய 
செல்கின்ைேர்) 
 

281 ஆசிரியர்_2 ஏய் சும்ைா ஏதாவது wire 
பண்ணிகிட்டு இருக்கானத! 
‘ைாைவி_வி’, நீ னபா. ஒரு ஆளு 
இருக்கட்டும் னபா. 

ஆசிரியர் 
ைாைவர்களிைம் 
குரம  உயர்த்தியதும் 
இரண்டு 
ைாைவிகளும் மீண்டும் 
இருக்மகக்கு 
வந்துவிட்ைேர். 
 

282  (ஆசிரியர் தானை முயற்சி செய்து 
ஒளியூடுருவிக் கருவிமய 
இயக்குகிைார். ைாைவி_ப தன் 
இருக்மகயில் தன் 
சதாம னபசிமயப் பார்க்கிைார்.) 
 

 

283 ஆசிரியர்_2 ெரி, பாருங்க. உங்களுக்கு ஒரு 2 
நிமிஷம் time தனரன். 
சதாம னபசிமயக் குடுங்க. 
யாருமையது? ெரி உங்களுக்காே 
கா  அவகாெம் இரண்டு 
நிமிஷம்தான். நான் சொன்ேமத 
ஞாபகம் சவச்சிக்னகா. ஒன்னு 
ெரைைா படிக்கணும். 
தன்ேம்பிக்மகனயாை படிக்கணும். 
குரல் ஏற்ை இைக்கத்னதாை 
படிக்கணும்.  
  

ஆசிரியர் 
சதாம னபசிமய 
எடுத்து சவண்ப மக 
அருகில் 
மவத்துவிடுகிைார். 
இது 
ைாைவர்களுக்குப் 
பிடிக்கவில்ம . 
ைாைவி_ந னைமெ 
மீது மவத்திருந்த 
தன் சதாம னபசிமய 
எடுத்து மபயில் 
மவத்து விடுகிைார். 
 

284  (ைாைவர்கள் சைௌேைாக வாசித்தல்) 
 

 

285 ைாைவி_வி We cannot see 
 

ைாைவி_வி, 
ைாைவி_ந, 
ைாைவி_சக வகுப்பில் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



250 
 

பின்ோல் 
அைர்ந்திருக்கிைார்கள். 
அவர்கைால் பார்க்க 
முடியவில்ம  
என்கின்ைேர். 
 

286 ஆசிரியர்_2 சதரியன யா? கண் பார்மவயா? ெரி 
light off பண்ைவா? Try பண்ணி 
பாருங்க சைாதல்  சதரியுதான்னு? 
இப்ப சதரியுதா? சதரியுதா? 
 

ஆசிரியர் 
ஒளியூடுருவிக் 
கருவிக்கு அருகில் 
இருக்கும் விைக்மக 
அமைத்து விடுகிைார். 

287 ைாைவி_வி Cannot 
 

 

288 ஆசிரியர்_2 ெரி முன்ோடி னபாங்க. நீ முன்ோடி 
னபாம்ைா. ைாைவி_ப பின்ோடி 
வாங்க. (ைாைவி_வியிைம்) நீங்க 
முன்ோடி னபாங்க. ைாைவி_ப 
பின்ோடி வாங்க. இங்க 
உட்காருங்க. ஆ (ைாைவி_வியிைம்) 
இப்ப சதரியுதா?  
 

ைாைவி_வி பாதி 
வழியில் அைர்கிைார். 
ஆசிரியர் அவமர 
முன்ோல் னபாகும்படி 
சொல்கிைார். இது 
ைாைவர்களுக்குப் 
பிடிக்கவில்ம . 

289 ைாைவி_வி (அமைதியாக இருக்கிைார்) 
 

 

290 ஆசிரியர்_2 சதரியுதா இல்ம யா?! 
 

 

300 ைாைவி_வி Can see 
 

 

301 ஆசிரியர்_2 யாருக்கு சதரியன  இப்னபா? 
(ைாைவி_ விைம்) உேக்கு 
சதரியன யாம்ைா? முன்ோடி னபாய் 
உட்காரு. (ைாைவி_நிவிைம்) உேக்கு 
சதரியுதாம்ைா? னபா னபா முன்ோடி 
னபா.  
 

ைாைவி_  & 
ைாைவி_நி இருவரும் 
ைாறி அைர்ந்து 
சகாள்கின்ைேர். 

 

  

 பள்ளி ஒன்றில் ஏற்பட்ை கற்ைல் தமையாேது, கல்வியியல் கூறுகளுக்கும் 

(pedagogical aspects) நமைமுமைக்கும் (practicality) இமையில் உள்ை னவறுபாட்மை 

உைர்த்துகிைது. இப்பள்ளியிலும் சபாதுவாக சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் தமிழ் 

நாட்டில் இருந்து வரவமழக்கப்பட்ை தமிழ் ஆசிரியர்கள் அதிகம் அைர்த்தப்பட்டுள்ைேர். 
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அவர்களுள் ஆசிரியர்_2 னபான்று சிங்கப்பூரில் ஆசிரியர் பயிற்சி சபைாத ஆசிரியர்களும் 

ப ர் உள்ைேர். இதோல் ஏற்படும் தவிர்க்க முடியாத விமைவுகளில் ஒன்று அவ்வாசிரியர்கள் 

தாம் பள்ளியில் படிக்கும்னபானதா, தமிழ் நாட்டில் தமிழ் கற்பிக்கும்னபானதா இமையம், 

சதாழில்நுட்பம், ஒளிக்காட்சி னபான்ை அம்ெங்கமைப் பயன்படுத்திய பின்ேணி இல்ம . 

அவற்மைப் பயன்படுத்துவதற்காே முமையாே பயிற்சியும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பைவில்ம . 

ஆோல், தைது கற்பித்தலில் சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு பாைக்கூறுகளிலும் கற்பித்தலின் 

எதிர்பார்ப்புகளிலும் உள்ைது. இதோல் ஆசிரியர்_2 னபான்று ஆசிரியர்கள் 

கற்பித்தலின்னபாது சதாழில்நுட்பக் னகாைாறுகள் ஏற்படும்னபாது தடுைாறுவனதாடு பிைரின் 

உதவிமய நாடி நிற்கும் சூழல் ஏற்படுகிைது. இது ைாைவர்களின் மீது எரிச்ெ ாக 

ைாறுகிைது. இது ஆசிரியரின் இய ாமைமயக் காட்டுவதாக ைாைவர்கள் எண்ணுவதால் 

ஆசிரியர்களின் மீது ைதிப்புப் குமைய னநருகிைது. இதோல் ஆசிரியர் ைாைவர் உைவு 

வலுவிழந்து வகுப்பில் கற்ைல் தமை நிகழ்கிைது. 

 

  பள்ளி இரண்டில் வகுப்பில் கற்ைல் தமை ெற்று அதிகைாகக் காைப்பட்ைது. 

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ை அமேத்துப் பாைங்களிலும் னெர்த்துப் பார்க்கும்னபாது, 54% 

பாைங்களில் ைாைவர்கள் ஆசிரியருைன் ஒத்துமழத்தேர். எனினும் 15% பாைங்களில், சி  

ெையங்களில் கற்ைல் தமைகளும் 31% பாைங்களில் எப்சபாழுதாவது கற்ைல் தமைகளும் 

இைம் சபற்ைே (அட்ைவமை 26ஐக் காைவும்).  
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கற்ைல் தமை நிகழும்னபாது ஆசிரியர் என்ே செய்வது என்று தயங்கியமதக் காை 

முடிந்தது. ஆசிரியர் நிம மைமயப் சபாறுமையாகக் மகயாை நிமேத்தாலும் 

ைாைவர்களின் சதாைர் நைத்மதகள் ஆசிரியர்களின் சபாறுமைமயச் னொதிப்பேவாக 

அமைந்தே. அமவ ஆசிரியர்களின் கற்பித்தம த் தமை செய்வனதாடு அவர்களுமைய 

கற்பிக்கும் ஆர்வத்மதயும் பாதித்தே. ஆய்வாைர் வகுப்பில் பதிவு செய்வமத அறிந்தும் 

ைாைவர் இவ்வாறு செயல்பட்ைால், ைற்ை நாட்களில் எவ்வாறு செயல்படுவார்கனைா என்று 

ஆய்வாைர் எண்ணிோர். பள்ளி இரண்டில் உயர்நிம  நான்கு விமரவு பாைத்தின்னபாது 

ைாைவர்கள் குறும்புத்தேத்னதாடு பாைத்மதத் சதாைங்குகின்ைேர். ைாைவர்கள் எழுந்து 

நின்று வைக்கம் சொல்கிைார்கள். ‘ைாைவர்_அ’ என்ை ைாைவர், ஒலிப்பதிவுக் கருவிமயப் 

பார்த்தபடி தாைதைாக இருக்மகயில் இருந்து எழுந்து நிற்கிைார். ைற்ை ைாைவர்கள் 

இமதக் கண்டு சிரிக்கின்ைேர். ஆசிரியருக்கு இது பிடிக்கவில்ம  என்பமத அவரின் 

முகபாவம் காட்டியது. அவர் ைாைவர்களிைம் எதுவும் னபொைல் ெற்று னநரம் அவர்கமை 

நிற்க மவக்கிைார். பிைகு அைரச் சொல்கிைார். ைாைவர்_அ நாற்காலிமய இழுத்தவாறு 

அைபவ 
இல்லை 
54%எப்சபாழுதாவது

31%

சிை ெையம் 
15%

அடிக்கடி 
0%

அட்டவலண 26: பள்ளி இரண்டில் கற்ைல் தலட
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அதிகைாே ெத்தத்மத ஏற்படுத்திய நிம யில் அைர்கின்ைார். அதமேத் சதாைர்ந்து 

ைாைவர்கள் சி ர் பாைநூம  வகுப்பிற்கு எடுத்து வரவில்ம  என்று கூறுகிைார்கள். 

ஆசிரியர் தாம் பாைநூம க் சகாண்டுவரும்படி  முந்மதய நாள் நிமேவுபடுத்தியதாகக் 

கூறுகிைார். அதுவும் நிமேவில் இல்ம  என்று அந்த ைாைவர்கள் பதி ளிக்கின்ைேர். 

வகுப்பில் ைாைவர்கள் ஆசிரியரின் சபாறுமைமயச் னொதிக்கும்படினய சதாைர்ந்து 

நைந்துசகாள்வமதப் பார்க்க ாம் (அட்ைவமை 27ஐக் காைவும்). அைரும்னபாது ெத்தத்மத 

ஏற்படுத்தியபடி அைர்வது, பிைர் வாசிக்கும்னபாது நண்பர்களுைன் னபசிச் சிரிப்பது, தண்ணீர்ப் 

புட்டிமய னைமெயின் கீழ் இருந்து எடுத்து னைமெ னைல் ெத்தைாக மவப்பது, னைமெயில் 

தாைம் னபாடுவது னபான்ைமவ வகுப்பில் இைம்சபறுகின்ைே. ஆசிரியமரக் 

னகாபப்படுத்துவனத அவர்களின் னநாக்கைாகவும் இருந்தது உற்று னநாக்கப்பட்ைது. இங்கு 

ைாைவர்கள் தாம் செய்வமதத் சதரிந்து செய்கிைார்கைா அல் து சதரியாைல் 

செய்கிைார்கைா என்று சதரியவில்ம . இத்தமகய வகுப்பில் ஆசிரியர் - 

ைாைவர்களிமைனய இைம்சபறும் கருத்தாைல் அவர்களின் சுமுகைற்ை உைவுநிம மயக் 

காட்டுகிைது. இந்த வகுப்பில் ஆசிரியர் மிகவும் சபாறுமையாகனவ இருந்து பாைத்மத 

நைத்துவதின னய குறியாக இருக்கிைார் என்ைாலும் அவருக்கு இந்தச் சூழ்நிம மய 

எவ்வாறு மகயாளுவது என்பது சதரியாததுனபா வும் ைேத்தில் ஐயம் இருப்பது னபா வும் 

ஆய்வாைருக்குத் னதான்றுகிைது.  

 

அட்டவலண 27: பள்ளி இரண்டில் கற்ைல் தலட ஏற்படுவலதக் காட்டும் 
உலரயாடல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
1 ைாைவர்_த வைக்கம் என் சபயர் 

‘ைாைவர்_த’. 
ைாைவர் ஒலிப்பதிவுக் 
கருவியிைம் 
சொல்லுகிைார். 
அமேவரும் சிரித்தல். 
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2 ஆசிரியர்_4 வைக்கம். 
 

 

3 ைாைவர்கள் வைக்கம் ஆசிரியர். ைற்ை ைாைவர்கள் 
எழுந்து நின்று வைக்கம் 
சொல்கிைார்கள். 
ைாைவர்_அ ஒலிப்பதிவுக் 
கருவிமயப் பார்த்தபடி 
தாைதைாக இருக்மகயில் 
இருந்து எழுந்து 
நிற்கிைார். அமேவரும் 
சிரிக்கின்ைேர். இது 
ஆசிரியருக்குப் 
பிடிக்கவில்ம . 
ைாைவர்கமைச் ெற்று 
னநரம் நிற்க 
மவத்துவிட்டு அைரச் 
சொல்கிைார். 
 

4 ஆசிரியர்_4 (அமைதியாக இருத்தல்). 
உட்காருங்க. வாசிப்புப் பகுதி 
எடுங்க. பாைநூ  எடுங்க. 
 

ைாைவர்_அ ெத்தைாக 
அைர்கிைார். 

5 ைாைவர்_அ சகாண்டு வரவில்ம  ஆசிரியர் 
 

 

6 ஆசிரியர்_4 பக்கத்து  இருக்குைவன்கிட்ை 
(ெரியாகக் னகட்கவில்ம ). உன் 
புத்தகம் எங்க? 
 

 

7 ைாைவர்_த சகாண்டு வரன . 
 

ைாைவர்_அ, 
ைாைவர்_னரா, 
ைாைவர்_க சிரித்தல். 
 

8 ஆசிரியர்_4 னநத்து என்ே சொன்னேன்? 
பாைநூல் சகாண்டு வாணுன்னு 
சொன்னேன் இல்ம யா?  
 

 

9 ைாைவர்_ஸ் சொன்னீங்கைா? நான் சும்ைா 
சகாண்டு வந்னதன். 
 

 

10 ஆசிரியர்_4 ெரி பக்கத்து  இருக்குைவனோை 
share பண்ணிக்க.  
 

 

  :  
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11 ைாைவர்_ஸ் ெத்தைா சரண்டு னபரும் 
படிக்கணுைா? 
 

 

12 ஆசிரியர்_4 ெத்தைா ஒருத்தர்தான் 
படிக்கணும். 
 

 

13 ைாைவர்_ஸ் ஆசிரியர் ைதிப்பீடு இப்னபானதவா?  
 

 

14 ஆசிரியர்_4 இது முடிஞ்ெ பிைகு 
 

 

15 ைாைவர்_த 20 ைதிப்சபண்தானே ஆசிரியர்? 
 

 

16 ைாைவர்_ஸ் இப்னபானதவா இல்  அடுத்த 
வகுப்புன யா? 
 

 

17 ஆசிரியர்_4 இது முடிஞ்ெ பிைகு 
செய்னவாண்ைா! 
 

 

18 ைாைவர்_ஸ் ெரி ஆசிரியர் 
 

ைாைவர்_அ, 
ைாைவர்_னரா, 
ைாைவர்_க சிரித்தல். 
 

19 ைாைவர்கள் ஆசிரியர்!  (னகட்கவில்ம ) 
 

ைாைவர்_அ-வும்  
ைாைவர்_க-வும் 
தண்ணீர்ப் புட்டிமய 
எடுத்து னைமெ னைல் 
ெத்தைாக மவக்கின்ைேர். 
சிரிக்கின்ைேர். ஆசிரியர் 
அதோல் னகாபம் 
அமைந்து புட்டிமய 
எடுத்துத் தம் னைமெயில் 
மவத்துக் சகாள்கிைார். 
 

20 ஆசிரியர்_4 ெரி நீ அவனோைமதப் 
பார்த்துக்க. 
 

 

21 ைாைவர்_னரா படிைா. தமிழ் வகுப்புைா 
 

ஆசிரியர் அமைதியாகவும் 
சைௌேைாகவும் 
வாசிக்கும்படியாகச் 
மெமக காட்டுகிைார். 
 

22   (ைாைவர்_அ-வும் 
ைாைவர்_க-வும் னபசுதல்) 
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(ைாைவி_ெ-வும் 
ைாைவி_ப-வும் 
னபசுகிைார்கள்.) 

 
23 ஆசிரியர்_4 சகாடுத்த னவம மயச் செய். 

ைத்தமதப் னபசுைதுன்ோ பிைகு 
னபசிக்க ாம். 
 

 

24 ைாைவர்_ஸ் இவ்வைத்மதயும் படிக்கனுைா? 
ஐனயா! சராம்ப நீைைா 
இருக்குனத 
 

 

25   (ைாைவர்_அ-வும் 
ைாைவர்_க-வும் மீண்டும் 
னபசுகிைார்கள். ஆசிரியர் 
இடுப்பில் மக 
மவத்துக்சகாண்டு 
அவர்களுக்கு முன்னும் 
பின்னும் நைக்கிைார். 
ைாைவர்கள் 
அமைதியாகப் 
படிக்கிைார்கள்.) 
 

26 ஆசிரியர்_4 ெரி உங்க னநரம் முடிவாச்சு. 
இன்னும் படிக்கன யா? ெத்தைா 
வாசி. 
 

 

27 ைாைவர்_ஸ் உயர்நிம  4இல் பயிலும் திலீப் 
அன்று ைாம  பள்ளி முடிந்து 
சீக்கிரைாகனவ வீடு திரும்பிோன். 
பள்ளிப்மபமய னைமெ மீது 
மவத்துவிட்டுத் தன் தந்மதயின் 
அமைக்குள் நுமழந்தான். அவன் 
தந்மத இரவு னவம  பார்ப்பவர். 
அவர் தம் பாதுகாவ ர் பணிக்குப் 
புைப்பட்டுக் சகாண்டிருந்தார்.  
 

ைாைவர்_ஸ் வாசிப்புப் 
பகுதிமயத் 
தன்ேம்பிக்மகயுைன்  
வாசித்தல். 
 
ைாைவர்_அவும் 
ைாைவர்_கவும் 
னபசுகிைார்கள். ஆசிரியர் 
அமைதியாக 
இருக்கும்படி மெமக 
காட்டுகிைார். 
 

28 ைாைவர்_ஸ் அம்ைா ைருத்துவைமேயில் 
னநாயாளிகளுக்கு உைவு 
தயாரிக்கும் பிரிவில் னவம  
செய்பவர். தந்மத அவெரைாக 
னவம க்குக் கிைம்புவமத 
சிறிதும் சபாருட்படுத்தாைல் திலீப் 

ஆசிரியர் ஒலிப்பதிவு 
கருவிமய எடுத்து 
ைாைவர்_ஸ்-இன் னைமெ 
அருனக மவக்கிைார். 
ைாைவர்_த அமத 
எடுத்து 
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அவரது கவேத்மத ஈர்க்க 
முயன்ைான். தந்மதயும் 
புன்ேமகத்துக்சகாண்னை அவன் 
பக்கம் திரும்பிோர். ‘அப்பா, என் 
நண்பர்கள் ப ரும் புதிதாக 
விற்பமேக்கு வந்திருக்கும் மகத் 
சதாம னபசிமய 
மவத்திருக்கிைார்கள். அவர்கள் 
மிக எளிதாக ஒருவனராடு ஒருவர் 
தகவல்கமைப் பரிைாறிக் 
சகாள்வமதக் கண்டு வியந்னதன்.’ 
அதற்சகன்ே திலீப், ‘உன் 
மகத்சதாம ப்னபசியாலும் அது 
னபான்ை வெதிகள் 
இருக்கின்ைேனவ?’ 
 

வாசித்துக்சகாண்டு 
இருக்கும் ைாைவர்_அஸ்-
இன் வாயருனக 
மவத்துச் சிரிக்கிைார். 
வாசித்துக் சகாண்டு 
இருக்கும் ைாைவமேத் 
சதாந்தரவு செய்யானத 
என்று ஆசிரியர் மெமக 
காட்டுகிைார். 
ைாைவர்_அவும் 
ைாைவர்_கவும் 
சிரிக்கிைார்கள். 

29 ைாைவர்_ஸ் ‘இல்ம  அப்பா. அந்தக் 
மகத்சதாம னபசி மிகவும் 
வித்தியாெைாக உள்ைது. என் 
நண்பர்கள் தங்கள் 
மகசதாம னபசிகமை 
அருகருனக மவத்தவாறு 
புமகப்பைங்கமையும்  
ஒளிப்பதிவுகமையும் சு பைாக 
ைாற்றிக் சகாள்கின்ைேர். 
எேக்கு மிகவும் ஆச்ெரியைாக 
இருந்தது. அப்பா! நீங்கள் 
எேக்கு அந்தக் 
மகசதாம னபசிமய அவசியம் 
வாங்கித் தரனவண்டும்’ என்று 
ஒற்மைக் காலில் நின்ைான்.  
‘திலீப் இந்த ைாதம் அதிகைாே 
செ வு ஏற்பட்டுவிட்ைது. 
அதோல் என்ோல் இந்த ைாதம் 
உேக்கு அந்தக் மகத் 
சதாம னபசிமய வாங்கித் தர 
இய ாது’ என்று கூறிோர். 
ைறுநாள் திலீப் பள்ளிக்குச் 
செல்லும் வழியில் னநற்று 
தந்மதயுைன் நைந்த 
உமரயாைம ப் பற்றி எண்ணிப் 
பார்த்தான். தந்மதயிைம் 
மகத்சதாம னபசிமய வாங்கித் 
தரும்படி னகட்ைது ெரியா? 
தவைா? என்சைண்ணிக் 
குழம்பிோன்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ைாைவர்_அ னைமெயில் 
தாைம் னபாடுகிைார். 
ஆசிரியர் 
சவண்ப மகயில் 
எழுதிக் சகாண்டு 
இருக்கிைார். 
ைாைவர்_அ 
னவண்டுசைன்னை 
னைமெயின் ஒலிமய 
அதிகரிக்கிைார். 
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30 ஆசிரியர்_4 சவளினய னபாறீயா?’ 
 

ஆசிரியர் எரிச்ெலுைன் 
திரும்புகிைார். ஆசிரியர் 
ைாைவர்_அ-விைம் 
“சவளினய னபாறீயா?’ 
என்று னகட்கிைார். 
ஆசிரியரும் ைாைவர்_அ-
வும் சி  விநாடிகள் 
பார்த்துக்சகாள்கின்ைேர். 
ஆசிரியர் திரும்பி 
சவண்ப மகயில் எழுதத் 
சதாைங்குகிைார். 
ைாைவர்_அவும் 
ைாைவர்_கவும் 
சிரிக்கிைார்கள். 

 
 

இந்த ஆசிரியர், சிங்கப்பூரில் ஆசிரியர் பயிற்சி சபைாதவர். தமிழகத்தில் இனத சூழல் 

இருப்பின் அவர் ைாைவர்கமை னவறு ைாதிரி மகயாண்டு இருக்க ாம். ஆோல், இங்கு 

அனத முமைமயக் மகயாை முடியாத சூழல் அவருக்கு இருக்க ாம். காரைம் சிங்கப்பூரில் 

ஆசிரியர் ைாைவர்கமைக் கண்டிப்பதில் அதிகச் ெட்ைதிட்ைங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் 

உள்ைே. ஆசிரியர், இனத ைாைவர்கமை ைறுநாள் மீண்டும் ெந்திக்கனவண்டும் என்பதால் 

தயக்கமும் ஏற்பை ாம். இந்த ஆசிரியர் பள்ளியில் ஒப்பந்த (Contract) நிம யில் 

இருக்கிைார். ப  இேச் ெமூகச் சூழலில் அவர்கள் தம் நாட்டில் கற்பித்தது இல்ம . 

இத்தமகய நிம யில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் வகுப்பமை பிரச்ெமேகமை னை திகாரியிைம் 

கூறுவது தம் இய ாமையாகச் கருதப்படுைா? இதோல் பின் விமைவுகள் எதிராக 

நிகழக்கூடுைா என்பமத எல் ாம் சிந்திக்கனவண்டி வருகிைது.   

 

  இதுவமர பார்த்த பகுதிகளிலிருந்து, கற்ைல் தமை பள்ளிக்குப் பள்ளி 

னவறுபடுவமதயும் ஆசிரியர்களுக்கும் ைாைவர்களுக்கும் ஏற்ப னவறுபடுவமதயும் 

உறுதிப்படுத்த முடிகிைது. சி  வகுப்புகளில் ைாைவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததாகக் கூைப்படும் 

அல் து  னபெப்படும் ஆசிரியர் சி  வகுப்புகளில் ைாைவர்கமை அதிகைாகக் கவரவில்ம  
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அல் து ஈர்க்கவில்ம  என்பமதயும் அறிய முடிகிைது. ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் 

அணுக்கைாே உைவு முமை இல் ாதனபாது, கற்ைல் தமை நிகழ்வமதக் காைமுடிகிைது.  

 

ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைல் 

ஆசிரியர் பாைம் நைத்தும்னபாது ைாைவர்கள் தங்களுக்குள் தானை 

னபசிக்சகாள்வதும் ைாைவர் ைற்சைாரு ைாைவருக்குக் கருத்துத் சதரிவிப்பதும் இைம் 

சபற்ைாலும், ஆசிரியர் ைாைவர் - ைாைவர் கருத்துமரயாடுவதற்கு னநரம் ஒதுக்குவது சவகு 

குமைவாகனவ அமைந்தது. பள்ளி ஒன்றில் 24% பாைங்களில், ைாைவர்கள் ெக 

ைாைவர்களுைன் கருத்தாை அனுைதிக்கப்பட்ைேர் (அட்ைவமை 28ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 28: பள்ளி ஒன்றில் ைாணவர் - ைாணவர் கருத்தாடல் 

 

 

இதர வகுப்பில் ஆசிரியர்கனை முன் நின்று பாைத்மத வழிநைத்திச் சென்ைேர். 

ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைல்களும் ைாைவர்கள் ஒருவர் ைற்ைவரின் கருத்மதத் 

76%

8%

8%
8%

பள்ளி 1

ஆசிரியர் முன்நின்று நைத்துவது 

ைாைவர்-ைாைவர் நாைகம் 

ைாைவர்-ைாைவர் கருத்தாைல் 

ைாைவர்-ைாைவர் குழுனவம 
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சதாைர்ந்து னபசுவதும் ைறுத்துப் னபசுவதுைாக 8% பாைங்களில் ைட்டுனை இைம்சபற்ைே. 

அப்பாைத்தில் ஆசிரியர்_1 உயர்நிம  மூன்று உயர்தமிழ் ைாைவர்கமை இமையாக அைரச் 

செய்தார். பாைநூலில் இைம்சபற்றுள்ை ஒரு சூழலுக்கு அவர்கள் என்ே தீர்வு காணுவார்கள் 

என்று தம் இமையிைம் கூைனவண்டும். இமையாைர் அவர் ஏன் அந்த முடிமவ எடுத்தார்? 

என்று அவருைன் க ந்துமரயாடிப் பின்ேர் வகுப்பின் முன் கூைனவண்டும் (அட்ைவமை 

29ஐக் காைவும்).  

 

 அட்டவலண 29: ைாணவர்கள் இலணயாக கருத்துலரயாடும் நடவடிக்லக 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
6 ஆசிரியர்_1 னகள்வினய னகட்காை முடிவு எடுப்பது ெரியா? 

  
 

7 ைாைவி_நி தவறு 
 

 

8 ஆசிரியர்_1 இப்ப அததான் னபெப்னபானைாம். னகள்வி 
எப்படிப்பட்ைதா னவணுன்ோலும் 
இருக்க ாம். ஆோ அந்தப் பட்டியல்  
இருக்குைமத செயல்படுத்திோ என்ே தீர்வு 
வர ாம்னு guess பன்னுங்க. அந்த தீர்வு 
வந்து ஒரு தீர்வாதான் இருக்கணும்னு 
அவசியமில்ம . இதுை ஏதாவது ஒன்லன 
எடுத்து அத உங்க இலணயாளருடன் 
discuss பண்ணுங்க. புரியுதா? So இது 
னபா  இதுனபா  உங்களுக்கு ஒரு 
பிரச்ெமே சைாத  னயாசிங்க சரண்டு 
னபரும். னயாசிச்சிட்டு அந்த பிரச்ெமே வந்து 
என்ேன்னு ைாைவி_நி வந்து ைாைவர்_ஹ 
கிட்ை சொல் ணும். ைாைவர்_ஹ  வந்து 
ைாைவி_நி கிட்ை சொல் ணும். அனத ைாதிரி 
நீங்க இரண்டு னபரும். அதுக்கப்புைைா அந்த 
பிரச்சிமேக்கு என்ே எல் ாம் னகள்வி 
சவச்சியிருக்கீங்க? அந்த னகள்விக்கு என்ே 
எல் ாம் தீர்வு  எது bestடுன்னு நீங்க 
நிமேக்குறீங்க? அமத க ந்துமரயாைனும். 
அப்புைம் வகுப்புக்கு முன்ோடி வந்து 
சொல் ணும். ெரிங்கைா? நீங்க 
பகிர்ந்துகிட்ை பிைகு நான் என்னுமைய 
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கருத்துக்கமைச் சொல்லுனைன். இதுக்கு 
ஒரு 10 நிமிைம் னபாதுைா? னபாதும்தானே? 
னபாதும்தானே? ெரி உங்க னநரம் இப்ப 
சதாைங்குது. ஆரம்பிங்க ஆரம்பிங்க. 
 

ைாைவர்கள் 
தம  
அமெத்தல். 

 

எனினும் இமத இமைப்பாைத்தின் சவற்றி என்று கூறிவிை முடியாது. காரைம் 

வகுப்பில் நான்கு ைாைவர்கள்தான் இருந்தேர். ஆசிரியர் இரண்டு இமையாக அவர்கமைப் 

பிரித்தார். ஆசிரியர் சகாடுத்த பத்து நிமிைங்களில் இமை ஒன்று இரண்டு நிமிைம் கூை 

முழுமையாகக் கருத்தாைவில்ம . ைாைவர்_ஹ னபசியது னகட்கவில்ம . அவர் னபசி முடித்த 

பிைகு, ைாைவி_நி அவரிைம் தம் பிரச்ெமேக்காே னகள்விகமைக் னகட்க னவண்டும். அவர் 

அமத செய்யவில்ம . காசைாளியில் ைாைவி ‘சதரியவில்ம ’ என்பது னபால் தம் னதாமை 

அமெத்துவிட்டு, இருவரும் அமைதியாகனவ இருக்கின்ைேர். ஆசிரியர் அவர்களிைம் வந்து 

‘க ந்துமரயாடிவிட்டீர்கைா?’ என்று னகட்ைனபாது, ஆம் என்று தம மய அமெத்தேர். 

ைாைவி_நி வகுப்பின் முன்வந்து னபசும்னபாது, தங்கு தமையின்றிச் ெரைைாகவும் சிைப்பாகவும் 

னபசிோர். ஆசிரியர் னகட்ை னகள்விகளுக்கும் சிைப்பாக பதி ளித்தார். ஆோல், 

ைாைவர்_ஹ அவருக்கு விருப்பைாே நண்பர் அல் . எேனவ அவருைன் கருத்தாை அவர் 

விரும்பவில்ம . அவ்வகுப்பில் ைாைவர்_னவயும் ைாைவி_நியும் நன்ைாகப் னபெக்கூடியவர்கள். 

அவர்கள் இருவரும் நண்பர்கள். ைற்ை இருவரும் அதிகைாகப் னபொதவர்கள். முன்ேர் 

ஒருமுமை ஆய்வாைர் இவ்வகுப்பிேரிைம் ஒப்புதல் படிவத்மதக் சகாடுக்கச் சென்ைனபாதும், 

இவ்விரு ைாைவர்கள் நன்ைாகப் னபசியமத ஆய்வாைர் கண்ணுற்ைார். அனத னவமையில், 

ைற்ை இருவரும் அமைதியாே ைாைவர்கள். அவர்கள் சைதுவாகப் னபெக்கூடியவர்கள் 

என்பமதயும் அறிந்தார். பாை உற்று னநாக்கலின்னபாது, பாைம் சதாைங்கியனபாதும், 

ஆசிரியர் இவ்விரு ைாைவர்களும் நன்ைாகப் னபெக் கூடியவர்கள் என்பதால், அவர்கமைத் 

தனித் தனிக் குழுக்கைாகப் பிரித்தார். ஆகனவ, ைாைவி_நி ைாைவர்_ஹவிைம் அதிகம் 

க ந்துமரயாைவில்ம . அனத னபா , னநர்காைலின்னபாதும் ைாைவி_நி எதுவும் னபொது 
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அமைதியாகனவ இருந்தார். அவரிைம் ஆய்வாைர் னகள்வி னகட்ைால் ைட்டும் ஓரிரு 

வார்த்மதகளில் பதில் அளித்தார். எேனவ, தமிழில் நன்கு க ந்துமரயாைக் கூடிய 

ைாைவர்கள் கூைத் தாங்கள் னபெ விரும்பாத சூழலில் னபெத் தயக்கம் காட்டுவமத இது 

காட்டியது. 

 

இரண்ைாம் இமையில், ைாைவி_னவ ைட்டுனை னபசிக்சகாண்டு இருந்தார். அவர் 

னபசி முடித்ததும், அவரின் இமையாக இருந்த ைாைவர், எந்தக் னகள்விகளும் 

னகட்கவில்ம . அவர் மிகவும் அமைதியாே ைாைவியாக இருந்தது ைட்டுமின்றி, அவர் 

னபசும்னபாது ெத்தனை வராைலும் இருந்தது. சபாதுவாகனவ இவர் வகுப்பில் அப்படித்தான் 

னபசுவார் என்று வகுப்பு முடிவுற்ைதும் ஆசிரியர் கூறிோர். எேனவ, ைாைவர்கள் இமை 

னவம யில் தைக்குக் சகாடுத்த னவம மயச் ெரியாக செய்யாைல், இருப்பினும் வகுப்பின் 

முன் சென்று பமைக்கும்னபாது, தம் அனுபவங்கமைக் கூறிச் ெைாளித்துவிட்ைேர். எேனவ, 

இமத இமைப்பாைக் கருத்தாை ாகக் சகாண்ைாலும் இமத அல் து இந்தப் பாைத்திமே 

ஒரு சவற்றிப் பாைைாக அல் து சவற்றி சபற்ை கருத்தாைல் நைவடிக்மகயாகக் சகாள்ை 

முடியாது. 

 

ைற்சைாரு (8%) உயர்நிம  இரண்டு வழக்கம் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில் ைாைவர்கள் 

ஒரு வாசிப்புப் பகுதிமய வாசித்தார்கள். ைாைவர்கள் வாசிப்புப் பகுதிமயத் சதாைர்ந்து 

காைப்பட்ை மூன்று சூழல்களில் ஒன்மை வகுப்பின் முன் நாைகைாக நடித்துக் காட்டிேர். 

ைாைவர்கள் முன் தயாரிப்பு எதுவும் இன்றி நடிக்க முன் வந்தது பாராட்டிற்குரியது. 

(அட்ைவமை 30ஐக் காைவும்). 
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அட்டவலண 30: வாசித்தலத நாடகைாக நடிக்கும் நடவடிக்லக 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
81 ஆசிரியர்_1 2nd, யார் வர்ைாங்கனைா அவங்க அம்ைா. 

அப்புைம் நளினி. ‘ைாைவி_மு’ அம்ைா ok? 
ெரி வாங்க. சரடியா? நடிக்க 
ஆரம்பிச்சிை ாைா? தயாரிப்பு எல் ாம் 
னவண்ைாம்ன ? 
 

 

82 ைாைவி_தி I wont talk all. I only going to fall. 
 

 

83 ஆசிரியர்_1 நீங்க னபெணுனை? அவங்க னகள்வி 
எல் ாம் னகட்பாங்கன ? தயாரிப்பு 
எல் ாம் னவைாைா? அப்படினய 
நடிக்குறீங்கைா? Ok good. நானே மக 
தட்டுனைன் (Claps). நீங்க முயற்சி 
பண்றீங்க ஆனை இல்ன ோலும்.  
 

ைாைவர்கள் 
ஒத்திமக 
செய்யாைல் 
நடிக்கத் 
தயாராகிோர்கள். 

84 ைாைவி_கு Over here ைாைவி_கு, 
ைாைவி_தி-மய 
முன்னே நிற்கச் 
சொல்கிைார். 
காரைம் அவர்தான் 
முதலில் சதாைங்க 
னவண்டும். 
 

85 ஆசிரியர்_1 பாட்டிக்கு bag னவணுைா? இந்தாங்க. 
propsஆ சவச்சுக்குங்க.  
 
அய்னயா பாட்டி விழுந்துட்ைாங்க. Okay 
ready? Can start now? 
அங்னகயிருந்னத ஆரம்பிக்க ாம். 
எேக்குக் னகட்கன  நீங்க னபசுைது. 
 

ஆசிரிமய சி  
புத்தகங்கமைக் 
சகாடுக்கிைார். 

86 ைாைவி_தி Props ஆ? 
 

 

87 ஆசிரியர்_1 ஆைா விழ னபாறிங்கனை? ெந்மதயி  
இருந்து ஏனதா வாங்கிட்டு னபாறீங்க. 
 

 

88 ைாைவி_கு pause ைாைவர்கள் நடிக்க 
கூச்ெப்படுகிைார்கள். 
சிரிக்கிைார்கள். 
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89 ஆசிரியர்_1 ஆரம்பிச்ொச்ொ? ெரி நான் அங்க 
இருந்து பாக்குனைன். 
 

 

90 ஆனொங் பாட்டி 
(ைாைவி_தி) 
 

ஆ... 
 

சிரித்தல் 

  ைாைவி_தி மகயில் இருந்த 
புத்தகங்கமை எடுத்துத் னதாழிகமை 
அடிக்க முயற்சி செய்தாள். 
 

 

91 ஆசிரியர்_1 அய்யய்னயா பாட்டி? என்ேது? இவ்வைவு 
வீரைா ெண்மை னபாடுறீங்க? 
 

 

92 ைாைவி_தி Walao, start or have not start? 
 

 

93 நளினி அம்ைா 
(ைாைவி_மு) 
 

ஐனயா பாட்டி விழுந்துட்ைாங்க. 
 

 

94 ஆனொங் பாட்டி 
(ைாைவி_தி) 

தமர வழுக்கி விட்டுருச்சு அது தான் 
நான் விழுந்துட்னைன். 
 

 

95 நளினி அம்ைா 
(ைாைவி_மு) 

பாட்டினயாை ொைாமே சபாறுக்கி 
பாட்டி மபயில் மவ நளினி. 
 

 

96 நளினி 
(ைாைவி_கு) 
 

பாட்டிமய வீட்டு  சகாண்டு னபாயி 
விட்டுை ாம் 
 

 

97 நளினி அம்ைா 
(ைாைவி_மு) 
 

ெரிம்ைா பாட்டிமய வீட்டு  னபாய் 
விட்டுை ாம்.  
 

 

98 ஆசிரியர்_1 ஓ அருமை! (மகதட்டுகிைார்). ஆோ 
எேக்கு ஒரு ெந்னதகம். கீனழ விழுந்த 
பாட்டி சிரிப்பாங்கைா? நீதானே சிரிச்ெ 
‘ைாைவி_தி’. எேக்குத் சதரிய . 
‘ைாைவி_தி’? எல் ாரும் பார்க்கிைாங்க 
அதோ  சிரிப்பாயா? 
 

 

99 ைாைவி_தி Maybe.  
 

 

 

இவ்விரு வகுப்புகளுனை பள்ளி ஒன்மைச் ொர்ந்த ஆசிரியர்_1இன் பாைத்தில் 

காைப்பட்ைே (அட்ைவமை 31ஐக் காைவும்). அனத பள்ளியில் உள்ை ஆசிரியர்_2 தம் 
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உயர்நிம  இரண்டு வழக்கநிம  ஏட்டுக்கல்வி வகுப்பு ைாைவர்களுக்குக் குழுவாக ஒரு 

கமதமயக் சகாடுத்து, அமத வாசித்து வரிமெயில் மவக்கும்படி கூறிோர். அவற்மை 

வரிமெப் படுத்துவதற்கு ைாைவர்கள் ஒருவர் ைற்ைவருைன் கருத்தாடிேர். எனினும் ஆசிரியர் 

ைாைவர்கமைக் குழுவாகக் கருத்தாடும்படி பணி சகாடுத்திருந்தாலும், அவரும் இமையில் 

குறிக்கிட்டுப் னபசுகிைார். ைாைவர்களின் கருத்தாைல் சிந்தமேமயத் தூண்டும் அல் து 

ஒருவரின் கருத்துக்கு உைன்படுதன ா ைறுத்தன ா என்று அமையாது பத்திகளின் 

வரிமெமயப் பற்றியும் அதற்காே காரைங்கமைப் பற்றியும் அமைவமதக் காை ாம். 

 

அட்டவலண 31: ைாணவர்கள் குழுவாகப் பபசும்பபாது ஆசிரியரும் பபசுதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 

30 ஆசிரியர்_2 ைாைவி_வ புரிஞ்சுதாம்ைா? எல் ா 
பத்திகளும் படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க. நான் 
எதுவுனை னபெப்னபாைதில்ம . நீங்கனை 
க ந்து னபெப்னபாறீங்க. எந்தப் பத்தி முதல்  
வர்ைதுக்காே காரைத்மத. ைாைவி_வ உங்க 
பத்தி இரண்ைாவது பத்தின்ோ, சதாைர்ச்சி 
எப்படி? இரண்ைாவது பத்தியாக 
வரக்காரைம் என்ேன்னு சொல் ணும். 
விைக்கைா சொல் னும். கமதமய வரிமெப் 
படுத்துங்க பார்ப்னபாம். ெத்தைா னபெனும். 
இரகசியம் னபெக்கூைாது. படித்த அந்தக் 
கமதயின் சபாருமை வச்சு எது வர ாம்? 
 

ைாைவி தம  
அமெக்கிைார். 

 
 

ைாைவர்கள் 
பணிமயத் 
சதாைங்கி 
விட்ைார்கள். 

33 ைாைவர்_கி இந்தப் பத்திதான் முதல்  வரும். ஏன்ோ 
ஒரு story ஆரம்பிச்ொ ஒரு intro முதல்  
வரும். அது னபா  இந்தப்பத்திதான் முதல்  
வரும். 
 

ைற்ை 
ைாைவர்களிைம் 

கூறுதல் 

34 ஆசிரியர்_2 இலத நீங்க எல்பைாரும் 
ஏத்துக்கிறீங்களா, ைாணவர்_உ நீங்க 
ஏத்துக்குறீங்களா? வது பத்தி எதுவா 2
இருக்கும்? ைாணவி_வ ஏதாவது 
சொல்லுங்க? 
 

ஆசிரியர் 
குறுக்கிட்டுப் 
னபசுகிைார். 
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35 ைாைவர்_பு I think this is the last one 
 

 

36 ஆசிரியர்_2 தமிழ்ை பபசுங்க  

37 ைாைவர்_பு ஆசிரியர் இது கமைசியா    

38 ஆசிரியர்_2 வருன்னு நிலனக்கிறீங்க?  

39 ைாைவர்_கி எப்னபாதுனை கமைசியா கமத முடியும் 
னபாது வரும். 
 

 

40 ஆசிரியர்_2 கனவு கண்டு முடிப்பது முடிவா வரும். 
நாை உண்லைன்னு நிலனச்சிருப்பபாம். 
கலதபயாட திருப்பைா கலடசியா வரும். 
அவர் சொல்வதிலும் ஒரு கருத்து 
இருக்கு. 
 

 

41 
 
 

ைாைவி_வ ரிங் ரிங்ன்னு ைணி  

42 ஆசிரியர்_2 ரிங் ரிங்ன்னு ைணி அைாரம் ைணிதாபன 
சதாலைபபசிைணி இல்ைல்ை  

 

43 ைாைவி_வ இரண்ைாவது பத்தியா வர வாய்ப்பில் . 3, 4 
பத்தியா வர வாய்ப்பு இருக்கு. Starting, 
ending suit ஆக . 

 

 

44 
 
 

ைாைவர்_கி துன்பைாக இைங்கினேன் அவன் 
னபசினோன்ோ, அவங்களும் னபசுைாங்க 
அப்பன்ோ இது வது2  paragraph வரமுடியும்  

 

 

45 ஆசிரியர்_2 அப்படீன்னா வரிலெப்படுத்துங்க  

46 ைாைவர்_கி ஒருத்தவங்க வரம் தராங்கன்ோ கைவுள் 
முதல்  வர்ைாரு. வரம் அப்புைம் தர்ைாங்க. 
 
 

ைாைவர்_கி 
கமதத் 

துணுக்குகமை 
அடுக்க முன் 
வருகிைார். 

47 ஆசிரியர்_2 கடவுள் முன்னாடி வந்தாதாபன வரம் 
தருவாரு கடவுள் முன்னாடி லவக்கைாம் 
ெரி அப்ப எந்தப் பத்தி அது? 
 

 

48 ைாைவர்_கி அப்படீன்ோ 3rdஆ வரும்  

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



267 
 

49 ஆசிரியர்_2 அது வந்து 3rd ன்னா ok. இப்ப கலதலய 
முதல்ை இருந்துப் படிங்க பார்ப்பபாம்  

 

 

50 ைாைவர்_கி எங்கள் இருவமரத் தவிர யாரும் 
இல் ாததால் உைனே நான் எங்கிருக்னகன் 
என்று னகட்னைன். அவன் உைனே எங்கு 
இருக்கினைன் எேக்கும் சதரியாது நண்பா’ 
என்று பதி ளித்தான். பின் இருவரும் 
ஆேந்தைாகப் னபசிக்சகாண்டு னநரத்மதக் 
கழிக்க ாைா? என்று னகட்ைான். நானும் 
னவறுவழி இன்றி ெம்ைதித்னதன். நாம் 
இருவரும் ப  கமதகள் னபசி ஆேந்தைாகப் 
சபாழுமதக் கழித்னதாம். 
 

 

51 ஆசிரியர்_2 ெரி அப்ப வந்து, அந்த இடத்திை வந்து 
அவங்க 2 பபருதான் இருக்காங்க. அப்ப 
ஆரம்பத்திபைபய முன் கூட்டிபய 2 
பபரும் ெந்திச்சிட்டாங்க, அப்ப இந்தப் 
பத்தி முதல்ை இருக்குன்னா முதல் 
முதலில் இப்பதாபன பார்க்குைாங்க. 
என்லனப் பபாைபவ அங்க ஒருத்தன் 
இருக்கிைான்னு அப்புைம் நாங்க 
இருவர்ன்னு சொல்ைான். அது தாபன 
முதல்ை வரும்? அப்புைம் ஏன் அலத 
முதல்ை? ெரி, முதல்ை இருந்து கலதலய 
வாசிச்சுப் படிங்க. 
 

 

52 ைாைவர்_கி இந்தப் பத்தி   

53 ஆசிரியர்_2 இப்பபா கலதலய படிங்க 
 

 

 

ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைலில், பள்ளி இரண்மைவிைப் பள்ளி ஒன்று சி  

முயற்சிகமை னைற்சகாண்ைது. இருப்பினும், தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைங்களில் ைாைவர் 

- ைாைவர் இமைந்து கருத்தாடும் வாய்ப்புக் குமைவாக இருப்பமதக் காை முடிகிைது. 

அப்படினய இருந்தாலும் ஆசிரியரின் சதாைர் குறுக்கீடு உள்ைது. ைாைவர்கள் சிந்தித்து 

கருத்தாடும் வாய்ப்புகள் னபாதிய அைவு இைம்சபைவில்ம . 
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வகுப்பமைக்கு உள்னை 

வகுப்பமையில் னபசும் னபச்சு சபரும்பாலும் பாைம் சதாைர்பாக ைட்டும் அமைகின்ைது. 

தமிழ் வகுப்பில் நிரந்தரைாே அைரும் முமை இல்ம . ைாைவர்கள் எங்கு னவண்டுைாோலும் 

அைர்ந்துசகாள்ளும் வாய்ப்பு உள்ைது. எேனவ, விமரவாக வகுப்பிற்கு வரும் ைாைவர்கள் 

தாங்கள் யாருைன் அைரப்னபாகிைார்கள் என்பமத நிர்ையித்துக்சகாள்ை ாம். ைாைவர்கள் 

யாருைன் அைர்கிைார்கள் என்பமதப் சபாறுத்து அன்மைய அவர்கைது ைேநிம யும் னபச்சும்  

அமைகின்ைது. ‘சி  நண்பர்கள் நன்ைாகப் னபசுவார்கள், சி ர் குமை கூறுவார்கள். 

ைாைவர்கள் வகுப்பிற்கு வரும்னபாது இன்று யாருைன் அைர ாம், தமிழ் வகுப்பு சுவாரசியைாக 

இருக்கும், ஏதாவது விமையாட்டு விமையாடுனவாம் என்ை எண்ைத்தில் தமிழ் வகுப்பிற்கு 

வருகிைார்கள்’ என்றும் தமிழ் வகுப்பு இல்ம சயன்ைால் வருத்தம் அமைவதாகவும் 

ைாைவர்கள் னநர்காைலில் கூறிேர். 

 

தமிழ் வகுப்பில் வாசிப்புப்பாைம் நமைசபறும் வகுப்பமைக்குள் இைம்சபறும் 

கருத்தாைம  நாம் மூன்று பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம். சி ர் ஆங்கி த்தில் ைட்டும் 

னபசுகிைார்கள், சி ர் தமிழில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள், சி ர் தமிழ் ஆங்கி ம் இரண்மையும் 

க ந்து னபசுகின்ைேர் (வமரபைம் 21ஐக் காைவும்). 
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வலரபடம் 21: வகுப்பலைக்கு உள்பள இடம்சபறும் கருத்தாடல் 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

வகுப்பமைக்குள் ஆங்கி க் கருத்தாைல் 

சபாதுவாக ைாைவர்கள் சி ர், பிை ைாைவர்களுைன் தனிப்பட்ை முமையில் 

னபசும்னபாது ைட்டும் ஆங்கி த்தில் னபசுகின்ைேர். அது சி  னநரங்களில் முழு 

வாக்கியங்கைாகவும் அமைகின்ைது. ஒரு சி  னநரத்தில் ஆசிரியரிைமும் ைாைவர் 

ஆங்கி த்தில் னபசுவமதக் காை ாம். ஆோல், அமத சபரும்பாலும் காை முடியவில்ம . 

 

வகுப்பமைக்குள் தமிழ் கருத்தாைல் 

 ைாைவர்கள் சி ர் வகுப்பமையில் ெரைைாகத் தமிழில் னபசுகிைார்கள். ெரைைாகத் 

தமிழ் னபசும் ஆசிரியர்கள் முன்ைாதிரியாகத் திகழ்ந்து ைாைவர்கமைச் ெரைைாகப் னபெ 

ஊக்குவிக்கின்ைேர். ைாைவர்களுக்னக சதரியாத வார்த்மதகமையும் ைாைவர்களுக்கு 

அறிமுகப்படுத்தி அடிக்கடி னபெ மவப்பதால் ைாைவர்கைால் ெரைைாகப் னபெ முடிகிைது. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  இரண்டு வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில் ஆசிரியர், 

பகுதியில் இைம்சபறும் ொயம், தூரிமக னபான்ை வார்த்மதகமை விைக்கி அவற்மைத் 

வகுப்பலைக்குள் இடம்சபறும் கருத்தாடல் 

தமிழ்    தமிழ் - ஆங்கி ம் க ப்பு    

இயல்பற்றுப்  
னபசுவது     

இயல்பாகப் 
னபசுவது     

சொல்வைம் 
இன்மை      

வாக்கிய வைம் 
இன்மை      

ஆங்கி ம்     
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சதாைர்ந்து பயன்படுத்தும்படி ைாைவர்கமை ஊக்குவிக்கின்ைார் (அட்ைவமை 32ஐக் 

காைவும்). 

 

அட்டவலண 32: புதிய சொற்கலள அறிமுகப்படுத்தி பபெ ஊக்குவித்தல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
56 ைாைவி_மு பிைகு, எ..எதற்கு இந்த நான்கு தூரி 

 
57 ஆசிரியர்_1 தூரிமக 

 
58 ைாைவி_மு தூரிமகயும் மூன்று ொயப் சபட்டிகளும்? 

59 ஆசிரியர்_1 சப-வா? நல் ா பாருங்க. சப-வா அது? ொய? 

60 ைாைவி_மு புட்டி..புட்டிகளும். 

61 ைாைவி_கு பு 

62 ஆசிரியர்_1 ம். புட்டிகளும். ெரி, தூரிலகன்னா என்னடா, 
ைாணவி_தா? 
 

63 ைாைவி_தி ஆ 

64 ஆசிரியர்_1 தூரிலக அப்படின்னு சொல்ைாங்க இல்ை? அப்படின்னா 
என்னது? என்ன சநலனக்குறீங்க? ொயப் புட்டின்னா 
உங்களுக்கு சதரியு. ொயப் புட்டி- 
 

65 ைாைவி_தி Paint brush 
 

66 ஆசிரியர்_1 ஆ! Correct! லக தட்டல் சகாடுங்க. Correct! ஆ! 
சொல்டீங்க! So உங்களுக்கு சதரியு இல்லையா paint 
brush-னா தமிழ்ை என்னது? 
 

67 ைாைவி_தி தூரிமக 

68 ஆசிரியர்_1 அப்ப வந்து நீங்க பபசும்பபாது என்ன பண்ணைாம்? 
இந்த ைாதிரி சொற்கலளப் பயன்படுத்தைாம். ெரி 
அடுத்தது படிங்க. 
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 ைாைவர்களின் தமிழ் கருத்தாைம  நாம் இரண்டு பிரிவாகப் பிரிக்க ாம். சி ர் 

இயல்பாகத் தமிழ் னபசுகிைார்கள். சி ர் இயல்பற்ை நிம யில் தமிமழத் தடுைாறி 

னபசுகிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி, வழக்கம் 

சதாழில்நுட்ப வகுப்புகமை இமைத்துக் கற்பிக்கப்படும் வகுப்பில் உள்ை ைாைவர்கள் 

னபசுவதற்குச் சிரைப்பட்ைார்கள். ஆசிரியர் ஒரு ைாைவமர வகுப்பின் முன் வந்து நடித்துக் 

காட்ைச் சொல்கிைார். ஏற்சகேனவ நடித்த காட்சியாக இருக்க ாைா என்பமத ைாைவர் 

‘பமழய நடிச்ெது இருக்க ாைா?’ என்று னகட்கிைார். அவர் சிந்திக்கும்வமர, ைற்சைாரு 

ைாைவர் அவமர அழச் சொல்கிைார். அமத அவர் ‘அழுகு’ என்று குறிப்பிடுவதால் 

ைாைவர்களுக்கு அவர் கூறுவது புரியவில்ம  (அட்ைவமை 33ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 33: இயல்பற்ை நிலையில் தமிலழப் பபசுதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
41 ைாணவர்_க பலழய நடிச்ெது இருக்கைாைா? 

 
 

42 ஆசிரியர்_5 எதுோலும் இருக்க ாம். நடிச்சுக்காமிங்க. 
ஏதாவது ஒரு நல்  காட்சி நடிச்சு காமி.  
 

 

43 ைாைவர்_க தமிழா ஆங்கி ைா ஆசிரிமய? 
 

 

44 ஆசிரியர்_5 ஏய் தமிழ் ஆசிரிமய வந்து 
ஆங்கி த்துன யா நடிச்சுக்காமிங்கன்னு 
சொல்னவன்? 
 

 

45 ைாணவர்_தி அழுகு அழுகு. ைாணவர்_க, அழுகு. சபாருள் 
ைாற்ைம் 

ஏற்படுகிைது. 
 

46 ைாைவர்_க அழ எல் ாம் னவைாம்.  
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47 ைாைவர்_தி அழுகு அழுகு. 
 

 

48 ஆசிரியர்_5 ஆ? 
 

 

49 ைாைவர்_ெ அழுகு இல்ம . அழு! 
 

 

50 ைாைவர்_க ம். அழ சொல்லுைான் ஆசிரிமய. 
 

 

 

ைாைவர்கள் சி  தமிழ் சொற்களுக்குப் சபாருள் புரியாைல் தடுைாறிேர். 

எடுத்துக்காட்டுக்கு கவரும், தியாகம், (எதிலும் ஒரு) பிடிப்பு, ஈடுபாடு னபான்ை சொற்கமைக் 

கூை ாம்.  

 

வகுப்பமைக்குள் ஆங்கி  - தமிழ்சைாழிக்க ப்பு 

சபாதுவாக ஆசிரியர்கள் சவகு குமைவாே ஆங்கி  வார்த்மதகமைப் 

பயன்படுத்திேர். பாைனவமைகளில் ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் பயன்படுத்திய ஆங்கி ச் 

சொற்களின் சதாகுப்மப இங்கு காை ாம். சி  வார்த்மதகள் ஆங்கி த்தில் அடிக்கடி 

பயன்படுத்தப்படுவதால் அமவ தமிழ் வகுப்பிலும் சதாைர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகின்ைே. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘Brown Colour, Exam Hall’. அவற்மைப் சபரும்பாலும் நாம் ‘பழுப்பு நிைம்’ 

என்னைா ‘னதர்வு ைண்ைபம்’ என்னைா இயல்பாகப் னபசுவது இல்ம . இருப்பினும் இக்கம ச் 

சொற்கமைத் சதாகுத்து ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் சகாடுத்தால் தமிழில் 

அவ்வார்த்மதகள் அவர்களுக்குப் பரிட்ெயம் ஆக ாம் (அட்ைவமை 34ஐக் காைவும்). 

ைாைவர்கள் ெக நண்பர்களுைன் னபசும்னபாது வாக்கியங்கமைனய ஆங்கி த்தில் 

னபசுவமதயும் காை முடிகிைது. அனத னநரத்தில் ைாைவர்கள் தங்களுக்குள் னபசும்னபாது, 

சிங்கப்பூரர்கள் தங்களுக்சகே உருவாக்கிக்சகாண்ை (முமைொரா சைாழியில் னபெப்படும்) 

சிங்கிலிஷ் (Singlish) சைாழியில் னபசிக்சகாள்வமதக் காை முடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு 

‘Stop Playing Lah, My Tamil not bad uh?”.  
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அட்டவலண 34: ஆசிரியர்களும் ைாணவர்களும் பயன்படுத்திய ஆங்கிைச் சொற்கள் 
 
எண் ஆசிரியர்கள் 

ைாணவர்களிடம் 
ைாணவர்கள் 

ஆசிரியர்களிடம் 
 

ைாணவர்கள் ைாணவர்களிடம் 

1 Brown Colour Teacher Don’t want to see him. 
 

2 Cemetry Stress Problem solved. 
 

3 Decide Disagree Stop playing lah. 
 

4 So Field Trip  
 

Next is who? 

5 Okay Advice 
 

Will it work? 

6 Online Jacket 
 

Ya lor 

7 Exam hall Pen 
 

Shut up lah 

8 Pencil Results 
 

I mean like… 

9 Teacher Friend 
 

My Tamil not bad uh? 

10 Feel Pause 
 

You say you record, stupid 

11 Page Phone 
 

Can I go out? 

12 MOE Exam You know she want to make fun of 
me 

13 School First Aid 
 

Can you stop talking to me? 

14 Daily ATM Machine 
 

Solid lah 

15 Improvement Credit Card 
 

Ok listen 

16 Try Use 
 

No no I do properly 

17 Good Actually 
 

I do really damn serious 

18 Full Bank 
 

Like how I do 

19 Narrator Shelf 
 

So deep 
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20 Question Group 
 

Nothing nothing nothing 

21 Record Sorry 
 

Don’t care don’t care 

22 Voice Same same 
 

Somebody saying ya don’t know who 

23 Phone Actually correct 
 

That means she give eight 

24 Net Connection Minus the first 
part all 

You also give eight? 

25 Floor Mike Testing 
 

All will get three 

26 Correct Alright 
 

Hey what what what? I changed it. 

27 Different 
 

TV Everybody gets the same mark as me 

28 All the best Bicycle 
 

What what 

29 Grace Mark Surprise 
 

She from behind 

30 Cycle Negative 
 

Huh serious? 

31 Teenagers You can take it 
another way. 

Ya what 

32 Hormone Changes Road 
 

Who me also ah? 

33 Expression ஆசிரிமய, Why 
you always aim 
me? 

But this one like 

34 Control Station You already said 
 

I heard you crying 

35 Cancer 
 

You never see I was not crying 

36 Mouse (Computer) Did it? 
 

But then you know sometimes 

37 Showroom Car 
 

Hello, you was with me okay? 

38 Restaurant Calculate 
 

Oh my God 

39 Boat Threaten 
 

Loose 

40 O level Level 
 

I and Melvin switch 
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41 Battery Stop 
 

Okay Done 

42 Interesting Drag 
 

 

43 Game Distract 
 

 

44 Funny Boys 
 

 

45 Fresh 
 

Wall  

46 Chair Graduation 
 

 

47 Think Hard Copy 
 

 

48 Answer Perfect 
 

 

49 Weightage 
 

Don’t Know  

50 Tone 
 

International Trip  

 

 சபாதுவாக எண்கமை ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் ஆங்கி த்தின னய 

கூறிோர்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘பக்க எண் 67 (Sixty Seven)’, “One Hour”, “2 minutes”, 

‘2011’, “4.5 (marks)”, “paper 2-ன  ைரபுத்சதாைர்’. எனினும் சி  ஆசிரியர்கள் அவற்மைத் 

தமிழில் கூறுவமதயும் காை முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘இரண்டு நிமிஷம் எடுத்துக்குங்க’, 

‘மூனு னபர் ஒரு குழு ெரியா?’. வாக்கிய இமைப்பான்கமையும் சபரிதும் ஆங்கி த்தில் 

இயல்பாக னபசுவமதக் காை முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு “So, Okay, First” னபான்ை 

சொற்கமைக் குறிக்க ாம். 

 

னநர்முக உமரயாைலில் இந்தியாவிலிருந்து இங்கு வந்து படிக்கும் ைாைவர்கள் 

சபாதுவாக வகுப்பில் இருக்கும் சிங்கப்பூர் ைாைவர்கள் தமிழில் னபெச் சிரைப்படுகிைார்கள் 

என்று கூறிேர். தமிழில் னபெச் சொல்லி ஆசிரியர் ப  முமை நிமேவூட்டிய னபாதும் 
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ைாைவர்கள் சி ர் ஆங்கி த்தில்தான் னபெ முமேவதாகவும் அது ெற்று எரிச்ெல் 

ஊட்டுவதாகவும் ஒரு ைாைவி கூறிோள். சி  ைாைவர்கள் ஆசிரியர் கவனிக்காதனபாது 

ஆங்கி த்தில் னபசிக் சகாள்கின்ைேர் என்று சதரிய வந்ததும், ஆசிரியர் ைாைவர்களுக்குப் 

பிடிக்காத சிறு ‘தண்ைமேகைாக’ பத்துக் காசு அபராதம் செலுத்தச் சொல்லுதல் 

னபான்ைவற்மைக் கமைப்பிடித்து வருகிைார். இது ைாைவர்கள் சதாைர்ந்து தமிழில் னபெ 

ஓரைவு உதவுகிைது. இது னபான்ை உத்திகள் கீழ் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களுக்னக 

பயேளிக்கின்ைே. 

 

 சபரும்பா ாே ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் ஆங்கி மும் தமிழும் க ந்து 

னபசுகிைார்கள் (அட்ைவமை 35ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 35: ஆசிரியர்களும் ைாணவர்களும் பயன்படுத்திய ஆங்கிைத் - தமிழ் 
சொற்கள் 

 
எண் தமிழ் வகுப்பில் ஆங்கிைத் - தமிழ்சைாழிக்கைப்பு 

1 Nightடு Fullஅ தூக்கம் இல்ம  

2 கண்ணு வந்து கருப்பு colour  இல் ாை Brown Colour  இருக்கும் 

3 Night 12 ைணிக்கு 

4 Friendைா இருக்கணுன்னு னதானுோ 

5 Sorry நான் அடுத்த பக்கம்ன்னு சநமேச்சிட்னைன். 

6 Time start பண்ைச் சொல்னைன். 

7 நம்ை Group என்ே? 

8 The ெரைம் 3 marks. 
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9 ஒரு நாலு seconds different 

10 ஆசிரிமய Thinking பண்னைன் 

11 அந்த pattern ாம் உங்களுக்குத் சதரியும். 

12 ஏனோ தானோன்னு select பண்ணி எழுதானத. 

13 நல் ா read பண்ணிட்டு செய் 

14 Maximum spelling mistakesமய avoid பண்ணு. 

15 அப்பதான் easyஆ இருக்னகாம். 

16 சரண்டு மூனு paper practice பண்ணி பாருங்க. 

17 Out of நாப்பது 

18 Compo ஒரு 28, email ஒரு 60 (marks) 

19 I mean like காசு சகாடுக்கணும். 

20 Your கண்ணு all red colour. 

 

எளிமைப்படுத்துதல் 

ஆசிரியர், ைாைவர்களின் சைாழிப்பின்ேணிக்னகற்பச் சொற்கமை எளிமைப்படுத்திக் 

கற்பிப்பமதக் காை முடிகிைது. ைாைவர், வாசிப்புப் பகுதியில் இருக்கும் ‘தியாகம்’ என்ை 

சொல்லுக்குப் சபாருமைக் னகட்கிைார். ஆசிரியர் அமதக் கூறுவதற்கு ஒரு சூழ்நிம மய 

உதாரைைாகக் கூறி, பின்ேர்க் கமதப் பகுதியுைன் சதாைர்புபடுத்தி முடிக்கிைார் 

(அட்ைவமை 36ஐக் காைவும்). இது ைாைவர்களுக்குப் புரிந்து சகாள்ை உதவியாக 

அமைகிைது. 
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அட்டவலண 36: ஆசிரியர் சொற்கலள எளிலைப்படுத்திக் கற்பித்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

120 ைாைவர்_ஈ தியாகம்ன்ோ என்ே? 
 

121 ைாைவர்_ஹ Sacrifice ஆசிரியர். 
 

122 ஆசிரியர்_5 கவனி என்கிட்ட 2 chocolate இருக்கு. நண்பர் 
வர்ைாங்க. அவங்ககிட்ட 1 share பண்ைது - 
சகாடுக்கிைது. சகாடுக்குை தன்லை. நான் ஒன்னுதான் 
சவச்சிருக்பகன். ஆனா ஒரு ஏலழயான ஒரு குழந்லத 
பபானவுடபன எனக்கு ொப்பிடனூன்னு பதாணுது. 
எங்கிட்ட ஒரு chocolateதான் இருக்கு. ஆனா எனக்கு 
ொப்பிடனூன்னு பதாணுது. ஆனாலும் எனக்கு அது 
பவணான். அந்தக் குழந்லதக்கு அலத முழுலெயும் 
நான் குடுத்திடுபைன். எனக்கு பதலவ. ொப்பிடனும் 
பபாைத் பதாணுது. நான் ொப்பிடாை ைற்ைவங்களுக்கு, 
அந்தக் குழந்லதக்குக் சகாடுக்குபைன். அது தான் 
தியாகம். இருக்குை சபாருலள ஆடம்பரைா 
உபபயாகப்படுத்தைாம். என்ன பவணுன்னாலும் 
செய்யைாம். அந்தப் சபாருலள தான் 
ைத்தவங்களுக்காகக் சகாடுக்குபைன்.  
 

123 ைாைவர்_ஹ sacrificeன்னு சொல்  ாம்தானே? 
 

124 ஆசிரியர்_5 sacrificeன்னு ஆங்கி த்து  சொல்லுை. நான் தியாகம்ன்னு 
சொல்னைன். அவ்வைவுதான். சரண்டும் ஒரு சபாருள். அந்த 
அம்ைா தேக்காக சவச்சிக்காை, தன் குழந்மதக்காகக் 
சகாடுக்குைாங்க. அதுதான் தியாகம். னவை? புரியுதா?  
 

 

சொல் வைம் இன்மை 

ைாைவர்கள் தமிழில் னபொது இருப்பதற்கு முக்கியக் காரைம் அவர்களுக்குப் 

னபசுவதற்குத் னதமவயாே அல் து னபாதுைாே சைாழிவைம் இன்மைனய. இராமையாவின் 

ஆய்வும் இனத கருத்மதத்தான் பு ப்படுத்தியது (Ramiah, 1996:233). எந்தச் சொல்லும் முதல் 

முமை னபசும்னபாது புதுமையாகவும் இயல்புக்கு ைாைாகவும் இருக்க ாம். அடிக்கடி 

னபசும்னபாதுதான் அதன் பழக்கம் வழக்கைாக ைாறும். கணினி என்னும் சொல் 
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சதாைக்கத்தில் புதிதாக இருப்பினும் இப்னபாது எல்ன ாருக்கும் பரிட்ெயைாே 

ஒன்ைாகிவிட்ைது. வகுப்பில் ைாைவர்களுக்குச் சி  சொற்கமைத் தமிழில் கூைத் 

சதரியவில்ம . எேனவ, அவர்கள் ஆசிரியரிைம் அமத எவ்வாறு கூறுவது என்று னகட்ைேர். 

அவற்றில் சி வற்மை இங்கு காை ாம் (அட்ைவமை 37ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 37: தமிழில் ைாணவர்களுக்குக் கூைத் சதரியாத சொற்கள் 
 

எண் தமிழில் ைாணவர்களுக்குக் கூைத் சதரியாத சொற்கள் 

1 Community Centre 

2 Bottles 

3 Dustbin 

4 CCE (Character and Citizenship Education) 

5 Learning Independently 

6 Social Service 

7 Curious 

8 Interview 

 

வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் இமவ னபான்ை சொற்கமைத் தமிழில் கூைத் 

சதரியாததால் ைாைவர்கள் கூை வரும் கருத்தாைல் தமைப்படுகிைது.  

 

சி  ஆங்கி ச் சொற்களுக்கு இமையாே தமிழ்ச் சொற்கள் ெரியாகத் 

சதரியாததால் ைாைவர்கனை ஒரு சொல்ம  உருவாக்கிக் சகாள்ளுதல் உண்டு என்று 

கூறிேர். எடுத்துக்காட்டுக்கு “Mother Tongue Fortnight” என்பது இரண்டு வாரங்கைா 

அல் து இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முமையா?’ என்று ைாைவர்_சுன ா னநர்காைலில் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



280 
 

னகட்ைார். உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைாைவி ஒருத்தி “Barbeque” என்னும் 

சொல்லுக்கு ‘னகாழி சுடுதல்’ என்ை சைாழிசபயர்ப்மபக் கூறிோர்.  

 

வாக்கிய வைம் இன்மை 

ைாைவர்களுக்குச் சொல்வைம் அதிகம் வலியுறுத்தப்படுவனதாடு வாக்கிய 

அமைப்புகளிலும் அதிகப் பயிற்சி னதமவ. ைாைவர்கள், குறிப்பாக வழக்கம் சதாழில்நுட்ப 

ைாைவர்கள் மிக எளிய வாக்கியங்கள் அமைத்துப் னபெவும் சிரைப்படுகிைார்கள். உயர்நிம  

நான்கில் பயிலும் ைாைவரின் னபச்சிற்கு நடுனவ எழுத்துத் தமிழும் தரைாே னபச்சுத் தமிழும் 

க ந்து வருகிைது. அத்னதாடு ‘டு, து’ உச்ெரிப்புப் பிமழகளும் காைப்படுகின்ைே 

(அட்ைவமை 38ஐக் காைவும்). இத்தமகய ைாைவர்கள், பள்ளிமய விட்டுச் சென்ைதும் 

னவம , ெமூகச் சூழல், கம த்துமை னபான்ை இைங்களில் பிைருக்கு ஈைாகத் தமிழில் 

உமரயாைச் சிரைப்படுவார்கள் என்பது உறுதி. அவர்களின் பிமழகமைக் கண்டு பிைர் 

நமகப்பார்கள் என்று அறிந்து அவர்கள் தமிழில் னபசுவமதத் தவிர்த்துக்சகாள்ைவும் 

வாய்ப்புண்டு. 

 

அட்டவலண 38: ைாணவர்கள் செய்யும் வாக்கியப் பிலழகள் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

259 ைாைவி_ைா நான் வந்து படிப்பு படிப்பு னதர்வு  வந்து 
நல் ா செய்ய ைாட்னைன்.  அதோ  mark 
வந்து நான் பாக்கும்னபாது கவம யாக 
இருப்னபன்.  
 

ெரைம் 
இல்ம . 

எழுத்துத் தமிழ். 
ஆசிரியர் மிக 
அருகில் நின்று 
னகட்கிைார். 

 
260 ஆசிரியர்_3 குமைந்த ைதிப்சபண்கள்ோ  

 
 

 

261 ைாைவி_ைா என் னதா னதா னதாழியும் இருந்தாள். 
அதோல், நான் படிக்கும்னபாடு, நான் நான் 

டு, து பிமழ 
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நானும் அவமைக் கற்றுக்சகாடுப்னபன். 
கவம யாக இருப்னபன். நான் அவ அவ 
அவமை கவம யாக இருப்னபன் கூைாது 
என்று என்று நான் கற்றுக்சகாடுப்னபன். 
 

எழுத்துத் 
தமிழிலும் 
னபச்சுத் 
தமிழிலும் 
னபசுதல் 

 
 

ைாைவர்கள் சி ர் னபசும்சபாழுது வார்த்மதகமைச் சிந்தித்து சிந்தித்துப் னபெ 

னநரம் எடுத்துக்சகாண்ைேர். அத்னதாடு னபசும்னபாது இமையில் ‘வந்து’ னபான்ை சொல் 

நிரப்பப் பயன்படுத்தப்பட்ைமதக் காை ாம் (அட்ைவமை 39ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 39: ைாணவர்கள் சிந்தித்துப் பபெ பநரம் எடுத்துக்சகாண்டது 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

144 

ைாைவி_சஜ  சி  னபருக்கு எட்ைாது ஏோ நான் 
செய்தியின  பார்க்கும்னபாது, செய்தித்தாள் 
படிக்கும் னபாது ஒரு சிறுமி ஆ ஒரு ... 
அவளுமைய பாட்டினயாை ஆ கமைக்கு 
வந்த னபாது  
 

ஆ என்னும் 
எழுத்மதக் 
சகாண்டு 
னநரத்மத 
நிரப்புதல் 

145 
ஆசிரியர்_4 ம்… 

 

 

146 
ைாைவி_சஜ  ஆ னை  வந்து ஆ முட்ைாய் இருந்துச்சு. 

 
 

147 
ஆசிரியர்_4 ம்.... 

 
 

148 

ைாைவி_சஜ  அவ வந்து அந்த சிறுமி வந்து 
எடுக்கசோன்னு சநமேச்ெது. அோ ஆ 
அது சராம்ப னை  இருந்ததுோச  
அவங்க ஒரு... ஒரு நாற்காலிமய 
எடுத்துட்டு அது னை  ஏறி அத எடுக்க 
முயன்ைனபாது அவங்க கீனழ 
விழுந்துட்ைாங்க. 

 

149 
ஆசிரியர்_4 ம். ... 

 
 

150 
ைாைவி_சஜ  அதோ  ஆ... கமை வந்து... அந்த கமை 

அந்த ொைான் எல் ாம் ... இைத்து ... அ... 
சவச்சிருக்கிை இைம் வந்து உயரைா 

வந்து என்னும் 
எழுத்மதக் 
சகாண்டு 
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இல் ாை சகாஞ்ெம் ஆ ஆ குமைவா 
இருந்துச்சுோ  
 

னநரத்மத 
நிரப்புதல் 

151 

ஆசிரியர்_4 தாழ்வாே பகுதியி   ைாைவருக்குத் 
தாழ்வாே பகுதி 
என்று கூைத் 
சதரியவில்ம . 

152 
ைாைவி_சஜ  எல் ாரும் வந்து... ஆ... எடுக்க ாம். 

 
 

153 
ஆசிரியர்_4 ெரி அருமையா சொன்னீங்க உங்க 

கருத்துக்கமை. 
  

 

 

னபெ முடிந்த ைாைவர் வாசிப்பதற்கும், வாசிக்க முடிந்த ைாைவர் னபசுவதற்கும் 

சிரைப்படுவமதயும் காை முடிந்தது. 

 

வகுப்பமைக்கு சவளினய 

வகுப்பமைக்கு சவளினய ைாைவர்களின் னபச்சு, பாைம் சதாைர்பாக ைட்டும் 

அமையாது, ப  கூறுகள் சதாைர்பாக அமைந்து பரந்து காைப்படுகிைது. வகுப்பமையில் 

ஆசிரியர் இல் ாதனபாதும் ைாைவர்கள் அவ்வானை னபசுகின்ைேர். வகுப்பமைக்கு சவளினய 

இைம்சபறும் கருத்தாைம  மூன்று பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம் (வமரபைம் 22ஐக் காைவும்). 
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வலரபடம் 22: வகுப்பலைக்கு சவளிபய இடம்சபறும் கருத்தாடல் 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழ் கருத்தாைல் 

வகுப்பமைக்கு சவளினய, ஆசிரியர் என்னும் ைதிப்பு மிக்க, அனத னநரம் ைாைவமர 

விை அதிகாரம் அதிகைாக உள்ை ஒருவர் இருக்கும்னபாது ைாைவர்கள் தங்கள் னபச்சின் 

இயல்மப வகுப்பமைக்குள் னபசுவது னபான்னை ெற்று ைாற்றிக்சகாள்கின்ைேர். ஆசிரியர் 

இல் ாத னபாது னபச்சு, ெற்று இயல்பாக அமைய ாம். எடுத்துக்காட்டு: ‘இல்   ா’. 

னபச்சில் ஆங்கி ம் க ந்தும் அல் து முழுமையும் ஆங்கி ைாகவும் ைாை ாம். ‘ஆசிரியர் 

இருக்கும்னபாது என் நண்பனிைம் ‘வைக்கம்’ என்று கூறுனவன். ஆசிரியர் இல் ாதனபாது 

‘Hi da’ என்று கூறுனவன். ஆசிரியர் நண்பர் இல்ம . எேனவ, ஆசிரியரிைம் நண்பமரப் 

னபால் னபெ முடியாது’ என்கிைார் ைாைவர்_பினர (பள்ளி 1). ஆசிரியமர நண்பர் என்ை 

நிம யில் பார்க்க முடியாது என்று ைாைவர்கள் கருதிோலும் ஆசிரியருக்குத் தனி 

ைரியாமத அளிக்க முயற்சி செய்வது சதான்றுசதாட்டுத் தமிழில் இருந்து வரும் பண்பாடு. 

அதமேத் தமிழ் வகுப்பில் இன்னும் காை முடிவது ஒருவித ைகிழ்ச்சிமயயும் தருகிைது.  

 

வகுப்பமைக்கு சவளினய கருத்தாைல்   

தமிழ்    ஆங்கி ம்    தமிழ்-ஆங்கி ம் 
க ப்பு    

பிை இேத்தவர் 
சூழ்ந்து இருப்பது  

இயல்பு அற்ை 
சொற்கள்   

குடும்பப்  
பின்ேணி    

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



284 
 

வகுப்பமையில் இயல்பாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர் வகுப்புக்கு சவளியிலும் தமிழ் 

னபசுகிைார். வகுப்பில் வற்புறுத்திப் னபெ மவத்த பிைகு தமிழில் னபசும் ைாைவர்கள் 

சவளியிலும் தமிழில் னபசுவதில்ம  என்பமத அறிய முடிகிைது. சபாதுவாகத் தமிழ் னபசும் 

வீட்டுச் சூழலில் இருந்து வரும் ைாைவர்கள், வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழில் 

னபசுகின்ைேர். 

 

வகுப்பமைக்கு சவளினய ஆங்கி க் கருத்தாைல் 

வகுப்பமைக்கு சவளினய சி  ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள். 

தமிழ் னபசுவமதக் காட்டிலும் ஆங்கி ம் னபசுவமத அவர்கள் எளிமையாகவும் வெதியாகவும் 

கருதுகிைார்கள். அதற்கு ஒரு காரைைாகத் தங்கமைச் சுற்றி எப்னபாதும் பிை இே 

நண்பர்கள் இருப்பமதச் சுட்டிேர். தாம் தமிழில் னபசிோல் அவர்கள் தங்கமைப் பற்றித் 

தான் னபசுகினைாம் என்று தவைாக நிமேத்துக் சகாள்ைக் கூடும் என்ை அச்ெத்தில் 

ஆங்கி த்தில் னபசுவமத இவர்கள் விரும்புகிைார்கள். அவர்களுக்குத் தாம் னபசுவது 

சதரியக்கூைாது என்று நிமேக்கும்னபாது தமிழுக்கு ைாறிக்சகாள்வதும் உண்டு என்று 

ைாைவர்கள் சி ர் கூறிேர். 

 

பிை இேத்தவர்களுைன் இருக்கும்னபாது, தமிழ்சைாழிமயத் தவிர்த்து விடுவதற்கு 

ைற்றுசைாரு காரைம் தமிழ்சைாழியில் னபெப்படும் சொல் ைற்சைாரு சைாழியில் னவசைாரு 

சபாருமைத் தரக்கூடியதாக அமைந்துவிடில் அது பிைரின் ைேத்மதப் புண்படுத்தக்கூடும். 

எேனவ, பிை இே நண்பர்களுைன் சுமுகைாகப் பழகுவமத முதன்மையாகக் 

சகாண்டுள்ைதாகக் கூறிேர். 
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வகுப்பமைக்கு சவளினய ஆங்கி த் - தமிழ்சைாழிக்க ப்பு 

 சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் ஆங்கி த்மதயும் தமிமழயும் க ந்து (code-mix) 

னபசுகிைார்கள். நண்பர்கள் எவ்வாறு னபசுகிைார்கனைா அதற்கு ஏற்பத் தாங்களும் இயல்பாக 

(code-switch) ைாறிக்சகாள்வதாகக் கூறுகிைார்கள். 

 

இயல்பு அற்ை சொற்கள் 

தமிழில் னபசும்னபாது சி  சொற்கள் இயல்பாகத் னதான்ைவில்ம  என்று 

ைாைவர்கள் கருதுகிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘பள்ளிக்கூைத்துக்குப் னபானைன்’ன்னு 

சொல்வமதவிை ‘schoolக்குப் னபானைன்’ என்று சொல்வது இயல்பாக இருக்கிைது’ 

(ைாைவர்_அமி). தமிழில் எண்கமைச் சொல்வதும் எண்ணுவதும் கூை (‘ஒன்று, இரண்டு, 

மூன்று’ ஆங்கி த்மதப்னபால் இயல்பாக இல்ம  என்று கருதிேர். ‘ைாைவர்களின் னபச்சு 

பள்ளி, பாைம் சதாைர்பாக சபரும்பாலும் அமைவதால் பாைம் சதாைர்பாே சொற்கமைத் 

தமிழில் எவ்வாறு கூை முடியும்?’ என்று ைாைவர்_கிரி னகட்ைார். எடுத்துக்காட்டுக்குக் 

கைக்குப் பாைம் சதாைர்பாே சொற்கள் “x to the power of”. 

 

குடும்பப் பின்ேணி 

னநர்காைலில், 50%-க்கும் குமைவாே ைாைவர்கள் வீட்டில் தமிழ் ைட்டும் 

னபசுவதாகக் குறிப்பிட்ைேர். ெரைைாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர்கள் சி ர் வீட்டில் தமிழ் 

னபசுவதில்ம  என்று கூறிேர். அதற்கு ஒரு காரைம் சபற்னைாருக்குத் தமிழ் சதரியும். 

இருப்பினும் அவர் ஆங்கி த்தில்தான் னபசுவார் என்று ைாைவி_சஜ கூறிோர். ஆங்கி ம் 

க க்காைல் னபெனவண்டி இருந்தால் எழுத்துத் தமிழில் னபச்மெ ைாற்றிக்சகாள்ளும் 

வழக்கமும் உள்ைதாக ைாைவர்_சஜ கூறிோர். தமிழ் னபெக்கூடிய சபற்னைார்களும் வீட்டில் 

தமிழுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி னபொததால், தமிழ் னபெக்கூடிய ைாைவர்களும், தமிழ் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



286 
 

னபெக்கூடிய சூழல் அமைந்தும் வீட்டில் தமிழ் னபசுவது இல்ம  என்ை அவ  நிம மயக் 

குறிக்கிைது. இது வீட்டில் தமிழ் குமைவதற்குப் சபற்னைாரின் பங்கும் உண்டு என்று முன்ேர் 

ஆய்வாைர்களின் கூற்மைப் பிரதிபலிப்பமதக் காை முடிகிைது (Kadakara, 2015). 

 

அமையாைம் 

ைாைவர்கள் தமிழ் வகுப்பில் பண்பாட்மையும் சைாழிமயயும் அறிந்துசகாள்கிைார்கள். 

கட்சைாழுங்குைன் நைத்தல், பண்பாட்மைக் கட்டிக்காத்தல், தமிழ்சைாழியில் னபசுதல், 

சநற்றியில் சபாட்டு மவத்தல், பாரம்பரிய உமை அணிதல் னபான்ைவற்மைத் தமிழர்களின் 

அமையாைம் என்று ைாைவர்கள் கருதிேர். இவற்மை நாம் பின்பற்றும்னபாது நம்மைத் 

தமிழர்கள் என்று கூறிக் சகாள்ை ாம் என்பது அவர்கள் கருத்து. சைாழியுைன் 

னதாற்ைத்திலும் தமிழர்கைாக இருக்கனவண்டும் என்று ைாைவர்கள் நம்பிேர். நாம் தமிழரின் 

இேத்மதப் பிரதிபலிப்பதால் நாம் சிைந்த எடுத்துக்காட்ைாக இருக்கனவண்டும் என்று ஒரு 

ைாைவர் கூறிோர்.  

 

‘எங்க(ள்) பள்ளியில் ஒரு தமிழ் மபயன் இருந்தான். அவமே 

schoolன ருந்து suspend பண்ைனபாயிட்ைாங்க. அப்னபா ஆசிரியர் 

அறிவுமர சொன்ோங்க. நீ இந்த ைாதிரி இருந்னதன்ோ, தமிழவங்கனை 

இப்படித்தான்னு சொல்லிடுவாங்க’ - (ைாைவர்_கதி, பள்ளி_2).  

 

சபாதுவாக உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களின் தமிழ் னபசும் அமையாைத்மத இரு 

பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம் (வமரபைம் 23ஐக் காைவும்).   
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வலரபடம் 23: தமிழ் ைாணவர்கள் என்னும் அலடயாளம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெரைைாகப் னபெக்கூடியவர்கள் 

முதல் பிரிவிேர் ெரைைாகத் தமிழ் னபெக்கூடியவர்கள். சி  ைாைவர்கமை எந்னநரம், 

யார் முன்னிம யில் அமழத்துப் னபெச் சொன்ோலும் அவர்கைால் துணிந்து னபெ முடிகிைது. 

தங்களிைம் மககளில் சைாழி வைம் துமை நிற்பதால் அவர்கள் யாருக்கும் அஞ்சுவது 

இல்ம . இத்தமகனயார் னபெ ஆர்வைாகவும் காைப்பட்ைேர். ஆசிரியர் தன்மே 

அமழக்கனவண்டும் என்று ப  முமை மகமய உயர்த்திப் பங்சகடுக்க முயற்சித்தேர். ைற்ை 

ைாைவர்கள் பதில் அளிக்காதனபாசதல் ாம் ஆசிரியர்களின் னகள்விகளுக்கு தானை 

முன்வந்து பதி ளித்தேர். ஒரு சி ர் ைற்ைவர்களுக்கு அதிகம் வாய்ப்புகள் சகாடுக்காைல் 

தானை பங்சகடுத்துக் சகாண்டு இருந்தேர். சி  னநரம் ஆசிரியர் னகள்விகள் னகட்டு விட்டு, 

யாராவது ஒருவர் பதில் சொன்ோல் னபாதும் என்று இருக்கின்ைேர். அத்தமகய 

சூழ்நிம களில் இம்ைாைவர்கனை அதிகம் னபசுகின்ைேர். ஆசிரியர் சபயர் சொல்லி 

அமழக்காதனபாது இதர ைாைவர்கள் பங்கு சகாள்ைாைல் அமைதியாகவும் இருந்தேர். 

 

ைாணவர்களின் தமிழர் அலடயாளம்    

ெரைைாகப் 
னபசுதல்    

ெரைமின்றிப் 
னபசுதல்     

தன்ேம்பிக்மக 
இல் ாதவர்    

தன்ேம்பிக்மக 
மிக்கவர்    

தன்ேம்பிக்மக 
இல் ாதவர்   

தன்ேம்பிக்மக 
மிக்கவர்    
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எனினும் இப்பிரிவிேரில் உள்ைைங்குபவர்களில் அமேவரும் தன்ேம்பிக்மக 

மிக்கவர்கள் என்று கூை இய ாது. மிகச் ெரைைாகப் னபெவும் படிக்கவும் கூடிய ைாைவர்கள் 

சி ர், வகுப்பின் முன் வாசிப்பதற்கு மிகுந்த அச்ெம் சகாள்கிைார்கள். உயர்நிம  நான்கு 

உயர்தமிழில் பயிலும் ைாைவி ஒருத்தி, வகுப்பின் முன் னபசும்னபாது அவர் உைலில் பரவ ாக 

நடுக்கம் ஏற்படுவமதக் காை முடிந்தது. இது னபான்று சி  ைாைவர்கமை வகுப்பில் 

ஆங்காங்னக காை முடிந்தது. இவர்களுக்கு நல்  சைாழி வைம் இருந்தாலும், கூறும் 

கருத்துக்கள் சிைப்பாக இருப்பினும், சபாதுவாகனவ தன்ேம்பிக்மக குமைவாக இருக்கிைது. 

இத்தமகய ைாைவர்கள்தாம் வாய்சைாழித் னதர்வின்னபாது சிைப்பாகச் செய்யும் இயல்பு 

சபற்றிருப்பினும் வாய்ப்மபத் தம் தன்ேம்பிக்மகக் குமைவு அல் து பயம் காரைைாகத் தவை 

விடும் வாய்ப்பும் உள்ைது எே ாம். இது னதர்வில் ைட்டுைல்  அவர்கைது வாழ்விலும் சபரும் 

பின்ேமைமவ உருவாக்க வல் து. எேனவ இது குறித்துக் கவேம் செலுத்துவது அவசியம் 

என்பது ஆய்வாைரின் கருத்து. இத்தமகனயார் ஆசிரியர் அமழக்காைல் தானே முன்வந்து 

னபசுவது இல்ம . வகுப்பில் நன்ைாகத் தமிழ் னபசிய ைாைவர்களும் னநர்முக உமரயாைலில் 

அமைதியாக இருந்தேர். நன்ைாகத் தமிழில் னபசும் ைாைவரும் புதிய நபராகக் 

காட்சியளிக்கும் ஆய்வாைரிைம் னபெத் தயங்குகின்ைேர். ைாைவர் ஒருவர், தம்மிைம் னகள்வி 

னகட்ைால் ைட்டுனை பதில் அளிக்கனவண்டும் என்று அைர்ந்து இருப்பது அவரது 

தன்ேம்பிக்மகமயப் பிரதிபலிக்கவில்ம .  

 

ெரைைாகப் னபெ இய ாதவர்கள் 

இத்தமகய பிரிவில் உள்ைவர்கள் தமிழில் னபசுவதற்கு அச்ெனைா கூச்ெனைா 

அமையவில்ம  என்று சதரிவித்தேர். தமிமழச் ெரைைாகப் னபெ இய ாத ஒரு ைாைவியும் 

தமிழில் தடுைாறிப் னபசிோலும் அதாவது விட்டு விட்டுப் னபசிோலும், தான் தமிழ் னபசுவதில் 

அச்ெனைா கூச்ெனைா அமையவில்ம  என்று கூறியது ஆய்வாைருக்குத் தமிழின் எதிர்கா ம் 
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குறித்து நல் சதாரு நம்பிக்மகமய அளித்தது. இத்தமகனயாமரத் தன்ேம்பிக்மக 

மிக்கவர்கைாகக் சகாள்ை ாம். முடிந்தவமர முயற்சி செய்து அவர்கள் னபெ முயலுகின்ைேர். 

இதோல் அவர்கள் செய்யும் பிமழகமை ஆசிரியர் கமைவதற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிைது. 

 

இப்பிரிவில் ைற்சைாரு ொரார், தைக்குச் ெரைைாகப் னபெ முடியவில்ம  என்பதால் 

அதிக அச்ெமும் கூச்ெமும் அமைகின்ைேர். வகுப்பின் முன் வாசிப்பதற்கும் னபசுவதற்கும் 

தயங்குகின்ைேர். இதோல் ஆசிரியர் அவர்கமை அமழக்கும்னபாது விருப்பமின்றி 

வாசிக்கின்ைேர். உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வித் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில் 

ஆசிரியர் ைாைவர் ஒருவமரப் பதில் கூை அமழக்கிைார். கருத்தாைலின்னபாது அவர் 

நடுங்குவமதக் காை முடிகிைது. ஆசிரியரின் னகள்விக்குத் தவைாக விமை கூறிவிட்ைனபாது, 

அது அவமர னைலும் பதற்ைம் அமையச் செய்கிைது (அட்ைவமை 40ஐக் காைவும்). 

இவ்வகுப்மப இரண்டு ஆசிரியர்கள் இமைந்து நைத்திேர். எேனவ இரண்டு ஆசிரியர்களும் 

னபசுவமதக் காைமுடிந்தது. 

அட்டவலண 40: சைாழிச் ெரளம் இல்ைாத ைாணவர்கள் வகுப்பில் பபெ நடுங்கும் 
நிலை 

முலை உலரயாடுபவர் கருத்தாடல் குறிப்பு 
 

62 ஆசிரியர்_1 ..... அனத னபா  காவல் துமையா  ைட்டும் 
தனியா செயல்பை முடியுன்னு 
நிமேக்குறீங்கைா? 
 

 

63 ைாைவர்கள் NO 
 

 

64 ஆசிரியர்_1 நான் னகட்குைவங்க சொல்லுங்க. 
ைாைவர்_ெ சொல்லுங்க. தமிழ்  
சொல்லுங்க. ஒனர ஒரு காவல் துமை 
ைட்டும் இந்த நைவடிக்மகமய செய்ய 
முடியுைா? ஒனர ஒரு காவல் துமை ைட்டும் 
இந்த நைவடிக்மகமய செய்ய முடியும்ன்னு 
நிமேக்குறீங்கைா? 
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65 ைாணவர்_ெ செய்ய முடியாது 
 

மிகவும் 
அமைதியாகப் 
பயந்து 
னபசுதல் 
 

66 ஆசிரியர்_2 ெத்தைா சொன்ோ எல் ாருக்கும் னகட்கும் 
இல்ம ? 
 

 
 

67 ஆசிரியர்_1 ஏன் முடியாது? 
 

 

68 ைாணவர்_ெ ஆ.. அ.. அவுங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு 
protection இல்லை. 
 

 

69 ஆசிரியர்_1 நான் அது பத்தி னகட்கன ப்பா. இந்தத் 
தயார் ஆகிை பயிற்சி சவறும் காவல் 
துமையா  ைட்டும் செய்ய முடியுைா? 
 

 

70 ைாணவர்_ெ இல்லை 
 

 

71 ஆசிரியர்_1 ஏன் இல்ம ? 
 

 

72 ைாைவர்_சு எல் ா அமைப்பிேரும் னெர்ந்து 
செஞ்ொதான் முடியும். 
 

ைாைவர் 
அமைதியாக 
இருந்ததால் 
அடுத்த 
ைாைவர் 
விமைமயக் 
கூறுவமதக் 
காை ாம். 

 

வகுப்பில் இரண்டு ைாைவர்கைாக இருந்தாலும் ெரி, பதிமேந்து ைாைவர்கைாக 

இருந்தாலும் ெரி அவர்களின் தயக்கத்தில் ைாற்ைமில்ம . சிரித்து ைழுப்ப முயற்சித்தல், 

மிகவும் சைதுவாக வாசித்தல், ஆசிரியர் தன் சபயமர அமழத்துவிட்ைால், அக்னகள்விக்குப் 

பதில் கூைாைல் தயங்குதல், அதோல் ஆசிரியர் னவறு ஒருவமர அமழக்க னநர்தல் னபான்ை 

அறிக்குறிகமைக் காை முடிகிைது. இத்தமகய ைாைவர்களுக்கு அதிக உதவியும் ஊக்கமும் 

னதமவப்படுகின்ைே. இவர்களின் தன்ேம்பிக்மகக் குமைவிற்குக் காரைம் இவர்களின் 
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சைாழித் தமை ைட்டும் அல் னவ. எேனவ, இது குறித்துத் சதாைர் ஆய்வுகள் ப வும் தமிழ் 

வகுப்பில் னைற்சகாள்ைப்பை ாம்.  

 

சைாழி ைாற்ைம் 

முதல் சைாழிமயப் பயன்படுத்துவதால் இரண்ைாம் சைாழிமயப் னபசும் சூழல் 

குமைந்து வருவனதாடு, வகுப்பமைக்கு உள்ளும் சவளியும் இரண்ைாம் சைாழி னபசும் 

ஊக்குவிப்புக் குமைந்துவிடும் என்று கூைப்படுகிைது (Lightbrown, 1991; Liu, 2008). 

ைற்சைாரு தரப்பிேர் முதல் சைாழிமய அைவாகப் பயன்படுத்தி இரண்ைாம் சைாழிமயக் 

கற்பிக்கும்னபாது, இரண்ைாம் சைாழிமய விமரவாகப் புரிந்துசகாள்ை உதவுகிைது (Kumar 

& Narenda, 2012). இவ்விரு தரப்பிேமரச் ொர்ந்த ைாைவர்களும் தமிழ் வகுப்பில் 

இருப்பமதக் காை முடிகிைது. ஏசேனில் சி ர் தமிழ் சதரிந்தும் ஆங்கி ம் னபசுகின்ைேர். 

சி ர் தமிழ் னபெ விரும்பியும் முடியாைல் தடுைாறுகின்ைேர். 

 

சைாழி ைாற்ைம் இரண்டு வமகப்படும் என்று சநாமுைா (Nomura, 2003) கூறுகிைார். 

ஒன்று சூழ்நிம க்காக (Situational Code Switching) சைாழிமய ைாற்றுவது. சூழ்நிம க்காக 

சைாழிமய ைாற்றுவது என்பது ஒரு சைாழியில் னபசிக்சகாண்டு இருக்கும்னபாது ைற்சைாரு 

சைாழிக்கு ைாறுவது. அங்குப் னபெப்படும் தம ப்பில் எந்த ைாற்ைமும் நிகழ்வதில்ம . 

ைற்சைான்று உருவகத்திற்காக (Metaphorical Code Switching) சைாழிமய ைாற்றுவது. 

உருவகத்திற்காக சைாழிமய ைாற்றுவது என்பது தம ப்பு ைாற்ைத்தால் சைாழியில் ைாற்ைம் 

ஏற்படுவது என்று சநாமுைா (Nomura, 2003) விைக்குகிைார். இத்தமகய ைாற்ைம் தமிழ் 

வகுப்பில் காைப்பைவில்ம . ஆசிரியர்கள் தம ப்மபக் கட்டுப்படுத்திப் னபசுவதால், 

இந்நிம  காைப்பைாைல் இருக்க ாம். எனினும் சூழ்நிம க்காக சைாழிமய ைாற்றுவமதத் 

தமிழ் வகுப்பிலும் னநர்காைலின்னபாதும் கண்ணுை முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, 
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உயர்நிம  ஐந்து வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி வகுப்பில், ஆசிரியர் ைாைவரிைம் அழுமகமயப் 

பற்றிப் னபசிக்சகாண்டு இருக்கிைார். ஆசிரியர் அனத தம ப்மப ஒட்டி னபசிக்சகாண்டு 

இருக்கும்னபாது, ைாைவி_சி, ஆங்கி த்திற்கு சைாழி ைாற்ைம் செய்வமதக் காை முடிகிைது. 

அவருக்கு ஆசிரியரின் னபச்சும் புரிவதுைன் அவரால் பதில் கூை முடிகிைது. எனினும் 

ஆசிரியரிைம் னபசும்னபாசதல் ாம் ஆங்கி த்தில் பதில் அளிப்பமதக் காை ாம் 

(அட்ைவமை 41ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 41: பபசிக்சகாண்டு இருக்கும்பபாது சைாழி ைாறுவது  
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

49 ஆசிரியர்_1 
 

சிரிக்கும்னபாது உங்க முகத்மதப் 
பாருங்க. அழும்னபாது உங்க முகத்மதப் 
பாருங்க எது அழகா இருக்கும்? 

 

 

50 ைாைவி_சி அழும்னபாது 
 

 

51 ஆசிரியர்_1 
 

இன்மேக்கு நீ அழுனை, video 
எடுத்துட்டு, status  னபாடுனை நான் 
பார்க்குனைன். ெரியா? 
 

 

52 ைாணவி_சி ஆசிரிலய, why u always aim me 
ஆசிரிலய? 
 

 

53 ஆசிரியர்_1 
 

சொல்லு சொல்லு. உண்மைமயச் 
சொல்லு.  அழும்னபாது நல் ா 
இருக்குைா? சிரிக்கும்னபாது நல் ா 
இருக்குைா? 
 

 

54 ைாைவி_ப சிரிக்கும்னபாது 
 

 

55 ைாணவி_சி ஆசிரிலய you already said ஆசிரிலய. 
அழுகும்பபாது Your கண்ணு all red 
colour. 
 

 

56 ஆசிரியர்_1 
 

அழும்னபானத பாருங்க வாசயல் ாம் 
னகாணிக்கும். வாய் இப்படி னபாகும். 

ைாைவர்கள் 
சிரித்தல். 
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மூக்குன ருந்து ஒழுகும். உண்மையா 
இல்ம யா? அது அழகா இருக்குைா? 
 

நமகச்சுமவயாே 
சூழல். 

57 ைாணவி_சி No 
 

 

 

ஆசிரியர் னபச்சு  

ஆசிரியர் னபச்சு எனும்னபாது அது சைாழிக் கற்ைலில் இன்றியமையாத ஒரு பகுதி 

(Cook, 2000). இரண்ைாம் சைாழி கற்ைலில் ஆசிரியர் னபச்சு, ைாைவரின் எதிர்கா த்மத 

வடிவமைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது. வகுப்பமையில் ைாைவர் சைாழிமயக் கற்று அதமேத் 

சதாைர்புக்கும் னதர்வுக்கும் பயன்படுத்தித் தம் வாழ்வில் சவற்றி சபை ஆசிரியர் னபச்சு 

அடிப்பமை. அவ்வமகயில் இங்கு ஆசிரியர்களின் னபச்சு அவர்களிைம் பயிலும் 

ைாைவர்களுக்கு ஏற்ைதாக அமைந்துள்ைது.  

 

ஆசிரியர் அதிகம் னபசுகிைார் 

ஆசிரியர் ைற்றும் ைாைவர்களின் னபச்சும் நைவடிக்மககமையும் 

உற்றுனநாக்கும்னபாது, வகுப்பமையில் ஆசிரியர் - ைாைவர் க ந்துமரயாைல்களில் 

ஆசிரியர்தான் அதிகம் னபசுகிைார். ைாைவர்கள் னகட்டுக்சகாண்டிருக்கிைார்கள் அல் து 

குழுவாக விமை அளிக்கிைார்கள். இது னைாைான வ்ஸ்கா (Domalewska, 2015) ஆய்வுைன் 

ஒத்துப்னபாகிைது. பாைத்தில் ைாைவர்கள் ஆர்வைாகப் பங்கு சபை ஃபிஷ்ஷர் (Fisher, 1993) 

ைாைவர்கள் சுதந்திரைாகப் னபசிக் க ந்துமரயாைலில் இைம்சபைச் ெரியாே 

வழிவமககமை ஆசிரியர் அமைத்துக் சகாடுக்கனவண்டும் என்கிைார். இன்ேமும் 

உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வகுப்புகளில் ைாைவர்கள் தாங்கனை ஒரு கருத்தாைம  வழி 

நைத்திச் செல்லும் முமைமைமயக் காை முடியவில்ம . ஃபிஷ்ஷர் கூறுவமதப் னபால் தமிழ் 

வகுப்பில் ைாைவர்கள் க ந்துமரயாடும்னபாது ஆசிரியர் அக்க ந்துமரயாைலில் அதிகம் 

னபொைல், மிகக் குமைவாே அைவின னய க ந்துசகாள்ை முயற்சிக்க னவண்டும். 
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பாைத்திற்கு அப்பாற்பட்ை கருத்தாைம  வரனவற்ைல் 

கற்ைல் இ க்குகமை அமையும் னநாக்கில் ஆசிரியர் க ந்துமரயாைல்கமை 

வமரயறுப்பமதப் சபரும்பாலும் காை முடிகிைது. இது னைஹன் (Mehan, 1979) ைற்றும்  வன் 

லியர் (Van Lier, 1988) கூறியதற்கு இைங்க இருந்தது. எனினும், சி  ஆசிரியர்கள், 

பாைத்திற்கு அப்பாற்பட்ை கருத்துகமையும் வகுப்பமையில் வரனவற்ைேர். 

  

சபாதுவாகத் தமிழ் வகுப்பில், வகுப்பமையில் எப்னபாது என்ே னபெனவண்டும் 

என்பமத ஆசிரியர் முடிவு செய்கிைார். ஆோல் யார் னபெனவண்டும் என்பதில் 

சநகிழ்வுத்தன்மைமயக் காை முடிகிைது. யார் னவண்டுைாோலும் விமைமயக் கூை ாம் 

என்ை சுதந்திரம் வகுப்பில் உள்ைது. பத்துக்கும் குமைந்த அைவில் ைாைவர்கள் உள்ை 

வகுப்புகளில், அமேத்து ைாைவர்கமையும் னபெ மவக்கனவண்டும் என்ை சதாைர் முயற்சி 

சதரிகிைது. தானை முன் வந்து னபசிய ைாைவர்கமைத் தவிர அமைதியாக இருந்த இதர 

ைாைவர்கமை ஒரு முமையாவது கருத்தாைலில் ஈடுபடுத்த ஆசிரியர்கள் சதாைர்ந்து 

முயன்ைேர்.  

 

ைாைவர் னபச்சு 

ைாைவர் னபச்சு எனும்னபாது அங்னக ைாைவர் தாம் எண்ணுவமதப் னபச்சில் 

சவளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் தரப்படும்னபாது அவரது தன்ேம்பிக்மக வைர்வதுைன் அவர் னபெ 

முயற்சி னைற்சகாள்வார். அவர் தமிமழ நன்கு அறிந்திருந்தால் அவரது னபச்சில் னவகமும் 

ெரைமும் தானை இைம்சபறும். அவ்வாறில் ாத நிம யில் அவரது னபச்சில் சிறு சிறு 

இமைசவளிகளும் சதாய்வும் இைம்சபறும். இங்கு ஆசிரியர், கிராஷன் (Krashen, 2018) 

கூறுவதுனபா ப் சபாருள் சபாதிந்த உள்ளீட்மைத் (Comprehensible input) தரும்னபாது 

ைாைவர் அதிகம் னபெ விருப்பம் சகாள்வார். ைாைவர் னபச்சு எனும்னபாது ைாைவர்கள் 
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ஆசிரியருைன் னபசுவது ஒரு புைமிருக்க ைாைவர் ைாைவருைன் னபசுவது அதிக 

விருப்பத்மத அவர்களிமைனய விமதக்கும். இங்கு இப்பாைத்தில் ஆசிரியரும் ைாைவர்களும் 

னபசுவது இைம்சபைக்கூடிய அைவுக்கு ைாைவர்களும் ைாைவர்களும் னபசுவது  

இைம்சபைவில்ம . இங்கு வாசிப்பு வகுப்பில் கிராஷன் (Krashen, 1989) சொல்வதுனபா  

சொற்னகாமவயும் இ க்கைமும் வாசிப்பின்வழினய னைம்படுகின்ைே. அதற்குப் சபாருள் 

சபாதிந்த உள்ளீடு சபரிதும் உதவியாக அமைகிைது. தமிழ் வகுப்புகளில் புதிய தகவல்கள் 

ைாைவர்கள் அறிந்த தகவல்களுைன் இமைந்து கற்ைலுக்கு முமையாக வழி னகாலியது. 

ஆோல் ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் இயல்பாகவும் அதிகைாகவும் னபெவில்ம .  

 

கருத்தாைலுக்குத் தமை 

னபச்சுச் சூழம சயாட்டிய பாைப்சபாருைறிவின்மை, வகுப்பில் பங்களிக்காமை, 

சைாழிப் புழக்கம் இல் ாமை னபான்ைமவ ைாைவர்களின் கருத்தாைலுக்குத் தமையாக 

அமைகின்ைே. இது முன்பு குறிப்பிட்ை ஆய்வுகள் (Tuan & Mai, 2015) கூறியமத 

ஒத்திருந்தது.  

 

னபசும்னபாது ஏனதனும் தவைாகப் னபசிவிடுனவானைா ைற்ைவர்களின் னகலிக்கு 

ஆைாகிவிடுனவானைா என்று ைாைவர்கள் எண்ணுவது அவர்களின் கருத்தாைலில் தயக்கம் 

காட்ைச் செய்து விடுகின்ைது (Littlewood, 2007). இது பதின்ை வயதில் இருக்கும் 

உயர்நிம ப்பள்ளி ைாைவர் வாழ்வில் மிகவும் முக்கியைாே ஓர் உைர்வு. இதற்கு, ஆசிரியர் 

பாைத்தில் ஆழைாகப் ப  செய்திகமைக் கூறுவது ஒரு சிைப்பாே வழியாக அமையும். 

ைாைவர்களுக்குக் கூடுதல் செய்திகள் சதரியும்னபாது அவர்கைால் அச்செய்திகமைப் 

பயன்படுத்திக் கூடுத ாகச் சிந்திக்க முடியும். அதன் வழினய அவர்கைது கருத்தாைலில் 

தன்ேம்பிக்மகமய அதிகரிக்கும். 
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ஆசிரியர் சைாழிப்பின்ேணி 

இங்கு ஆசிரியரின் சைாழிப்பின்ேணி எனும்னபாது ஆசிரியர்கள் அமேவரும்  

தமிழகத்தில் பிைந்து வைர்ந்து பட்ைம் சபற்ைவர்கள் ஆவர். அவர்களில் ஒருவர் ைட்டும் 

சிங்கப்பூரில் உள்ை ஆசிரியர் பயிற்சிமய வழங்கும் னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் 

முழுனநரைாகத் தமிழில் பட்ைத்துக்குப் பிந்திய பட்ையக்கல்விமயப் சபற்ைவர். ைற்ைவர்கள் 

சிங்கப்பூர் ைாைவர்களின் சைாழிப்பின்ேணிக்கு ஏற்பவும் அவர்களுக்குப் புரிய மவக்கும் 

வமகயிலும் னபெ ஆங்காங்னக முயற்சித்தேர். 

 

சி  ெையங்களில் ைாைவர்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்கள் ஆங்கி ச் சொற்கமைப் 

னபச்சுக் குறிப்பான்கைாக (Speech Markers) பயன்படுத்திோர்கள். தமிழில் ெரைமில் ாத 

ைாைவர்களுக்கு உதவுவதாக இந்தக் கற்பித்தல் முமை அமைகிைது. ஆசிரியர்கள் 

சவகுவாக ஆங்கி  வார்த்மதகமைக் க க்காைல் ஆங்காங்னக அைனவாடு 

பயன்படுத்துகிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  நான்கு வழக்கம் சதாழில்நுட்ப 

வகுப்பில் ைாைவர்களுக்குப் புரிய மவப்பதற்காக ஆசிரியர் ஆங்காங்னக ஆங்கி ச் 

சொற்கமைக் மகயாள்வமதக் காை முடிகிைது (அட்ைவமை 42ஐக் காைவும்). இதற்கு 

அவர்கைது இயல்பு சைாழியாைர் என்ை பின்ேணி காரைைா? அவர்கள் தமிழகத்தில் பிைந்து 

வைர்ந்த ஒரு நிம  காரைைா? அவர்கைது தமிழ்ப்பட்ைப்படிப்பு ஒரு காரைைா? அவர்கள் 

ஆங்கி  வழியில் படிக்காத ஒரு நிம யும் அவர்களுக்கும் ைாைவர்களுக்கும் இமைனய 

உள்ை இயல்பு சைாழி – இரண்ைாம் சைாழிப் புழக்க னவறுபாடும் காரைங்கைா என்று 

ஆய்ந்து அறிய ாம். 
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அட்டவலண 42: ஆசிரியர் பதலவக்பகற்பப் பபச்சுக் குறிப்பான்கலளப் 
பயன்படுத்துவது 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
5 ஆசிரியர்_3 ெமூகத்சதாண்டு செய்யப்னபாைார். Community services. 

அது  அவரு என்ே முக்கியைாே வார்த்மத 
பயன்படுத்திோரு? ஏன் அங்க னபாய் செய்யப் னபாோரு? 

 
6 ைாைவர்_ஷா அவமரப் னபா  கஷ்ைப்படுைவங்களுக்கு உதவி செய்யப் 

னபாோரு. 
 

  : 
: 

52 ஆசிரியர்_3 முதியவர்களுக்கு இைம், னவை யாருக்குக் சகாடுக்க 
சொல்ைாங்க? 
 

53 ைாைவி_ைா Pregnant woman 
 

54 ஆசிரியர்_3 கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு. னவை யாருக்குக் சகாடுக்க ாம்? 
 

 

ைாைவர்களின் சைாழி பயன்பாடுகளும் விருப்பங்களும் 

னநர்காைலில் ைாைவர்களிைம் அவர்கள் தமிழ்சைாழிமய விரும்பிப் 

பயன்படுத்துவதற்கு என்ே வழிகமை னைற்சகாள்ை ாம் என்று னகட்கப்பட்ைது. 

ைாைவர்கமைத் தமிழில் னபெ ஊக்குவிப்பதற்காே வழிகைாக அவர்கள் கீழ்வருவேவற்மைக் 

குறிப்பிட்ைேர். 

 

நமகச்சுமவத் திைமிக்க ஆசிரியர்கள் 

ைாைவர்கள் தாங்கள் செய்யும் பிமழகமை ஆசிரியர் நமகச்சுமவப் பாணியில் 

சுட்டிக்காட்டுவமத விரும்புகின்ைேர். ஆசிரியர்கள் புத்தகத்தில் உள்ைமத ைட்டும் 

கற்பிக்காைல், பல்னவறு நைவடிக்மககமை நைத்துவதாலும் வாழ்க்மகக்குத் னதமவயாே 

தகவல்கமைக் கூறுவதாலும் பாைம் பயேளிக்கிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு,  
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‘எங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் காதலிக்கு முதல் அன்பளிப்பாக 

செருப்மபக் சகாடுக்கக்கூைாது னபான்ை பண்பாட்டுத் சதாைர்பாே 

பழக்கவழக்கங்கமையும் கற்பிப்பார்’ - ைாைவர்_வி, பள்ளி_2 

 

ஆசிரியருக்கு நமகச்சுமவத் தன்மை இருப்பின் சிைப்பு என்று ைாைவர்கள் கூறிேர் 

(அட்ைவமை 43ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 43: ஆசிரியர் நலகச்சுலவத் தன்லைலய விளக்கும் உலரயாடல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

259 ஆசிரியர்_1 ஆர்ச்ெர்ட் னராட்டு  சுைச் சுைச் செய்தி 
என்ே நைந்தது? சொல்லுங்க 
சொல்லுங்க? யாருக்குத் சதரியும்? 
 

 

260 ைாைவி_ெ ஆ பாம்பு இருந்துச்சு 
 

 

261 ஆசிரியர்_1 ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. 
பாருங்க நிகழ்ச்சி ஒன்னைாடு ஒன்று 
சதாைர்புமையது. அது எல் ானை 
தாக்குதல்தான். எல் ானை தாக்குதல்தான். 
சொல்லுங்க. ைலைப்பாம்பு வந்து? Tangs-
ை சீனப்புத்தாண்டு இல்லை? 
அதுக்காக perfume, வாெலனத் 
திரவியம் வாங்க வந்ததாம். 
 

 

262 ைாைவி_ப ஆ? நிஜைாவா? 
 

 

263 ஆசிரியர்_1 நிஜம்தான். உண்லையிபைபய 
ைலைப்பாம்பு வாயிபை 10 சவள்ளி 
வச்சிகிட்டு வந்ததாம். எனக்கு ஒரு 
perfume குடுங்கன்னு வந்ததாம். சீேப் 
புத்தாண்டு இல்ம ? அைப்பாவிங்கைா 
எப்படி நம்புதுங்க? 
 

ைாைவர்கள் 
சிரித்தல் 
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வீட்டுச் சூழல் 

சிறு வயது முதல் தமிழில் னபெத் சதாைங்குதல் மிகச் சிைப்பு என்று ைாைவர்கள் 

கருதிேர். வீட்டுச் சூழல் ஆதரவு அளித்தால் மிகச் சிைப்பாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டுக்கு,  

‘நான் தாத்தா பாட்டினயாை வைர்ந்ததா  அவங்க எேக்கு 

னபெ கத்துக்சகாடுத்தேர்.’ - ைாைவர்_னவ 

 

ஊக்குவிப்பதுைன் விறுவிறுப்மபத் தூண்டும் (Stimulate) ஊக்கமூட்டும் நைவடிக்மககள் 

சிங்கப்பூரில் எங்குத் திரும்பிோலும் ஆங்கி ம் னபசும் சூழல் உள்ைது. தமிழ்க் கமை 

னபால் ஒரு கமைமய வடிவம் செய்து அதில் தமிழ் னபசிப் சபாருட்கள் வாங்கும் 

அனுபவத்மத ஊக்குவிப்பதுைன் விறுவிறுப்மபத் தூண்டும் நைவடிக்மகயாக அமத 

னைற்சகாள்ை ாம். தமிழ்சைாழியில் இமைய விமையாட்டுகள் ஆர்வமூட்டுவேவாக 

அமையும். ைாைவர்கள் தவறு செய்தாலும் அச்ெமின்றி அதன் வழிக் கற்றுக்சகாள்ை ாம். 

குறிப்பாகச் சொற்னகாமவமய அறிமுகப்படுத்தி அதிகரிக்கும் தமிழ் விமையாட்டுக்கள் 

பயேளிக்கும் என்று ைாைவர்கள் கூறிேர்.  

 

பிை இேத்தவர்களுக்கும் தமிழ் 

 பள்ளிகளில் சபரும்பாலும் ை ாய் அல் து சீே சைாழி வகுப்புகள் (Conversational 

Malay / Chinese Classes) பிை ைாைவர்களுக்கும் கற்பிக்கப்படுகின்ைது. அத்தமகய 

வகுப்புகமைத் தமிழ்சைாழிக்கும் நைத்த ாம். பிை இேத்தவர்களும் ஓரைவு தமிழ் 

கற்றுக்சகாண்ைால், அவர்களுைன் னபசும்னபாது தமிழ் ைாைவர்களும் ஆங்கி த்திற்குப் 

பதில் தமிமழயும் னபெ ாம். 
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தனி ைனித முகவர் 

உதவி னதமவப்படும் தனிப்பட்ை ைாைவர்களுக்கு உதவ ஆசிரியர்கள் ஒரு சி  

உத்திகமைக் மகயாளுகிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு யார் எந்தப் பத்திமயப் படிக்க 

னவண்டும் என்று ஆசிரியர் நிர்ையிக்கிைார். அவ்வாறு அவர் செய்த னபாது கடிேைாே 

சொற்கமைக் சகாண்ை ஒரு பகுதிமயச் ெரைைாக வாசிக்கும் ைாைவருக்கும் எளிமையாே 

பத்திமய வாசிக்கச் சிரைப்படும் ஒரு ைாைவருக்கும் ஒதுக்குகிைார். அவ்வாறு அவர் செய்த 

னபாதிலும், சைௌே வாசிப்பின்னபாது வாசிக்கச் சிரைப்படும் ைாைவி_சினே, பகுதி தேக்குக் 

கடிேைாக இருப்பதாகத் சதரிவித்ததும், ஆசிரியர் பத்திமயப் பாதி படித்தால் ைட்டும் 

னபாதும் என்று கூறுகிைார் (அட்ைவமை 44ஐக் காைவும்). புரிந்துைர்வுைன் கூடிய 

இத்தமகய சிறு சிறு உத்திகள் ைாைவர்களுக்கு உதவியாக அமைந்தே. ைாைவமர 

நீைைாே பகுதிமய வாசிக்க மவப்பமதவிை, அைவில் குமைவாே பகுதிமயத் தரைாக அவர் 

வாசிக்கனவண்டும் என்பதற்கு ஆசிரியர் முக்கியத்துவம் வழங்குவமதக் காை முடிந்தது. 

 
 

அட்டவலண 44: ஆசிரியர் ைாணவருக்கு ஏற்ப வெதி செய்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

18 ஆசிரியர்_4 …..ெரி அடுத்த பக்கம் இருக்கு 
பாருங்க. நான் உங்களுக்காக சி  
பாைல்கமை எடுத்துட்டு 
வந்திருக்னகன். வரிமெயா பாருங்க. 
பூப்பறிக்கும் விமையாட்டு. இந்தாங்க. 
இமத நல் ா சைௌேைா  ஒரு 5 
நிமிெத்துக்கு படிச்சுக்குங்க. 
படிச்சுட்டு நீங்க ெத்தைா 
வாசிக்கணும். பிமழகள் இல் ாை.  
 

 
 
 
 
ஆசிரியர் வாசிப்புப் 
பகுதிமயத் 
தருகிைார். 

19 ைாைவி_ெ ஆ? 
 

 

20 ஆசிரியர்_4 ெத்தைா வாசிக்கணும். பிமழகள் 
இல் ாை. 
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21 ைாைவி_ெ ஆசிரிமய நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சுக் 
காட்டுறீங்கைா, ஆசிரிமய? 
 

சைதுவாகப் 
னபசுதல் 

  : 
: 

 

35 ஆசிரியர்_4 படிச்சிட்டியா? ெரியா? 
 

 

36 ைாைவி_ெ ஆசிரியர், ைாைவி_து சைாதல்  
னபா ாம் ஆசிரியர். 
 

 

37 ஆசிரியர்_4 கஸ்டைா?  ஆசிரியர் 
ைாைவி_ெ-யிைம் 
னகட்கிைார். 
ைாைவி_ெ ஆம் 
என்று தம  
அமெக்கிைார். 
 

38 ைாைவி_ெ ம் 
 

 

39 ஆசிரியர்_4 இதுவலரக்கும் படி. பபாதும். 
ெரியா? 

ஆசிரியர் 
ைாைவி_ெ-மவப் 
பத்தியில் பாதிமய 
ைட்டும் படிக்கும்படி 
கூறுகிைார். 
 

40 ைாைவி_ெ எதுவமரக்கும்? 
 

 

41 ஆசிரியர்_4 இதுவலரக்கும் சொல்பைன்.  
 

ஆசிரியர் 
ைாைவருக்கு ஏற்ப 
வெதி செய்து 
தருகிைார். 

 
 

வாசிப்புப் பாைம் 

சபாதுவாக வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம்சபறுவதாக சில்வர்னைன் (Silverman et al, 

2014) குறிப்பிட்ைதுனபால், தமிழ் வகுப்புகளிலும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்களுக்குப் 

சபாருமை விைக்குதல், சொற்கமைத் சதாைர்புபடுத்துதல், கருத்துகமை னநரடியாகக் 

கூைாைல் ஆழைாகப் படித்துப் புரிந்துசகாள்ைக்கூடிய வாசிப்புப் பகுதிகள் னபான்ைவற்மைக் 

காை முடிந்தது.  
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தமிழ் வகுப்பில் வாசிப்புப் பாைத்மத ஆசிரியர்கள் இரண்டு வமககளில் நைத்திேர். 

முதல் வமக, வாசிப்பில் இைம்சபறும் பகுதிமயப் பற்றிக் கருத்தாடுவது (அட்ைவமை 45ஐக் 

காைவும்). அத்தமகய பயிற்சியில், ைாைவர்கள் பகுதிமய சைௌேைாகனவா, உரக்கனவா 

அல் து இரண்டும் செய்தேர். அப்பாைத்தில் இைம்சபற்ை கருத்தாைல், வாசிப்புப் 

பகுதிகமை வரிமெப்படுத்துவது, கமதயில் சதாைர்ந்து என்ே நைக்கவுள்ைது என்று 

ஊகித்தல், கமதயில் இைம் சபற்றிருக்கும் தகவல்கமைப் பற்றி விைக்குதல், பகுதியில் 

இைம்சபற்றிருக்கும் செயல் ெரியா தவைா என்பது குறித்து விவாதித்தல் னபான்ைவற்மை 

ஒட்டி அமைந்தே. இந்தப் பாைங்களில், ஆசிரியர், தைது ைாைவர்களின் வாசிப்பிற்கு 

அதிமுக்கியத்துவம் வழங்கவில்ம . உச்ெரிப்பு, ெரைம் னபான்ைமவப் பற்றிய கருத்தாைல் 

னைனைாட்ைைாகனவ அமைந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  மூன்று விமரவு வகுப்பில் 

ஆசிரியர் ஒரு கமதப் பகுதிமய வாசிக்கச் செய்கிைார். ஒவ்சவாரு பத்திமயயும் வாசித்து 

நிறுத்திவிட்டு, அடுத்து என்ே நைந்திருக்கும் என்று ஊகிக்கச் செய்கிைார். அத்னதாடு 

ைாைவர்களின் சொந்த அனுபவங்கமையும் இமைத்துப் னபெச் செய்கிைார். 

அட்டவலண 45: வாசிப்புப் பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குதல்  
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

28 ஆசிரியர்_2 அடுத்த பகுதிமயப் படிக்க ாைா? 
ைாைவி_நி படிம்ைா. 
 

 

29 ைாைவி_நி தனியமை, வெதியாே படுக்மக, 
குளிரூட்டி எல் ாம் உண்டு. தூக்கம் 
நிச்ெயம் வரும் எே நண்பன் 
உறுதியளித்தான். ஆோல் அந்த 
நம்பிக்மகயால் வழக்கைாே துன்பம் 
னநர்வமதத் தடுக்க இய வில்ம . 
பஞ்ெமையில் காற்று வரும் தூக்கம் 
வராது என்ை கமததான்.  
 

வாசிக்கிைார். 
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30 ஆசிரியர்_2 ெரி உட்காரும்ைா. நண்பன் சொன்ோ 
னைய் என் வீட்டுன  கட்டில், 
குளிரூட்டி எல் ாம் இருக்கு. 
குளிரூட்டின்ோ என்ே? Aircon. 
இருக்கு. நிம்ைதியா தூங்குைான்னு. 
அவன் சொல்லிட்டுப் னபாயிட்ைான். 
ஆோ அவன் சொன்ே ைாதிரி 
நைந்துதா? நைக்கன . பஞ்ெமையில் 
காற்று வரும் தூக்கம் வராது – இந்த 
பாட்டு னகட்டுருக்கீங்கைா? இது 
சிவாஜி கனைெனுமையது. நல்  
அழகாே பாைல். என்கிட்ைனய பாடிக் 
காமிக்கிைதுக்காே குரல் கிமையாது. 
அதோ  பாடி காமிக்க முடியாது.  
ெரி! மூன்ைாவது பத்தி – ைாைவி_லி ?  
  

 

31 ைாைவி_லி சொந்தக்காரர் வீைாய் இருந்தாலும் 
சதருவுக்குப் னபாய் இயற்மக 
காற்ைாைச் சிறிது னநரம் கழிக்க ாம். 
இங்னக அவமேத் தவிர னவறு 
யாமரயும் சதரியாது. அவேது தங்மக 
னவறு இருக்கிைாள். இந்தச் 
சூழ்நிம யில் அமைமய விட்டு 
சவளினய னபாோல்? தவைாே 
னநாக்கம் கற்பித்துப் பட்ைம் 
சூட்டிவிடுவார்கள். 
 

வாசிக்கிைார் 

32 ஆசிரியர்_2 ெரி அப்னபா இவன் யார் வீட்டில் 
தங்கியிருக்கிைான்? நண்பன் வீட்டு . 
உைவிேர் வீைாக இருந்தால்கூை 
தூக்கம் வரன ன்ோ  சவளினய 
னபாக ாம். sofa-  உட்காந்து 
ஏதாவது பண்ை ாம். அங்கிட்டு 
இங்கிட்டு நைக்க ாம். ஆோ அவன் 
னபாயிருக்கிைது 3rd person- அதாவது 
நண்பனுமைய வீடு. அந்த வீட்டு  
னவறு யாசரல் ாம் இருக்கா? நண்பன் 
தங்கச்சி னவை இருக்கு. ஒரு 
வயதுக்கு வந்த சபண்ைணி அங்னக 
இருக்காங்க. அப்னபா அந்த ைாதிரி 
வீட்டுன  night  நைக்க ாைா? 
முடியாது! room விட்டு சவளினய 
வரனவ முடியாது. நீ இன்சோருத்தர் 
வீட்டுக்குப் னபாய் இருக்க, தூக்கம் 
வரன ன்ோ சவளியி  னபாய் 
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உட்காந்திருவீயா? ரூம் இருக்குைனத 
சபரிய விஷயம். இது  தூக்கம் 
வரன ன்ோ, சவளியி  வந்து 
உ ாத்த முடியுைா? அதோ  அவன் 
ப  விஷயங்கமை முயற்சி செஞ்சி 
பாக்குைான். னவை என்ே செய்ய ாம்? 
அமத படிச்சிட்டு உட்காந்துரானத.  
 

33 ைாைவி_லி எதின ா எப்னபானதா படித்த 
னயாெமேகமை அைல்படுத்த முடிவு 
செய்தான். ஒனர ஒரு சபாருமை 
இமைவிைாைல் ைேக்கண்ைால் 
பார்த்துக் சகாண்டிருந்தால் ைேம் 
குவிந்து  ஒருமுகப்பட்டுத் தூக்கம் 
வந்துவிடும்.  
 

 

 
 
  இரண்ைாம் வமக, வாய்விட்டு வாசிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கியது. இப்பாை 

வமககளில் நிகழ்ந்த கருத்தாைல், ஆசிரியர் சபரும்பாலும் ைாைவர்கமை வாசிக்க 

அமழப்பது, ைாைவர்களின் வாசிப்பில் இைம்சபறும் குமை, நிமைகளுக்குக் கருத்துக் 

கூறுவது, ஆசிரியரும் ெக ைாைவர்களும் ைாைவர்களின் வாசிப்பிற்கு ைதிப்சபண் 

சகாடுப்பது, உச்ெரிப்பு, ெரைம் என்று இரண்டு பிரிவுகளுக்கு ைாைவர்கள் ைதிப்சபண் 

சகாடுத்து அவ்வாறு தந்த ைதிப்சபண்களுக்குக் காரைங்கள் கூறுவது னபான்று அமைந்தது 

(அட்ைவமை 46ஐக் காைவும்). இத்தமகய பாைங்கள் ைாைவர்கமை வாய்சைாழித் 

னதர்விற்குத் தயார் செய்யும் னநாக்கில் அமைந்தே. இந்தப் பாைங்களில் வாசிப்புப் பகுதியில் 

இைம்சபற்றிருக்கும் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பைவில்ம . ஆசிரியர் ைாைவர் 

செய்யும் பிமழகமைக் கண்ைறிவதில் ைட்டுனை குறியாக இருப்பமதயும் கமத சுவாரசியைாக 

இருந்தாலும் அமதப் பற்றிக் கருத்தாை ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் இைம் சகாடுக்கவில்ம  

என்பமதயும் காைமுடிகிைது.  
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அட்டவலண 46: வாசிப்புத் திைனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
94 ஆசிரியர்_5 ெரைம் இருந்துச்சு. ஆோ 7 

ைதிப்சபண் குடுத்திருக்கீங்க 
ைாைவர்_ெக்கு. ெரியா? ெரி 
ைாைவர்_னரா 5 குடுத்தாரு. 
இரண்டுக்கும் இமையி  6 
ைதிப்சபண் குடுக்க ாம். 3-3 
ெரியா? ைாைவி_சி படிங்க. நல் ா 
படிச்சீங்க ைாைவர்_உ. உச்ெரிப்பு 
தப்பா மர, மை பார்த்துக்குங்க. 
மீதி எல் ாம் நல் ா இருக்குது. 
 

 

95 ைாைவி_சி கூன் சைௌேைாகக் னகட்ைார். 
அவர் அம்ைாவுக்கு... கூன் கூறும் 
செய்தி... யாவும் புதுமையாகவும்... 
 

ைாைவி_சி தயங்கித் 
தயங்கி சைதுவாக 
வாசிக்கிைார். 

96 ஆசிரியர்_5 வி..ய 
 

ஆசிரியர் ‘வி’, ‘ய’ 
என்று உதவி 
செய்கிைார். 

 
97 ைாைவி_சி வியப்பாகவும் உள்ைே... என்று 

கூறி... அந்தப் ப மகமய... 
வாங்கிப் பார்த்தார். அவர்களுக்கு 

ஆசிரியர் ைாைவி_சி 
செய்யும் பிமழகமைக் 
கண்ைறிவதில் ைட்டுனை 
குறியாக இருக்கிைார். 

 
 

98 ஆசிரியர்_5 அவருக்கு 
 

 

99 ைாைவி_சி அவருக்கு... சதரியும்... 
என்பதால்... அதில் 
கூைப்பட்டுள்ைவற்மை... புரி... 
புரிந்துசகாள்ை... புரிந்துசகாள்ை 
சைாடி.. முடிந்தது. அவர் அம்ைா... 
உங்கள் வீட்மை... ைாடி.. வீட்டுத் 
னதாட்ைத்தில்... சபாற்காசுகள் 5 
ஆண்டுகளுக்கு... அனுபவிக்க... 
முடியாது என்று... அவர்.......... 
கூறிோர். நல் ... க ம்... 
வரும்னபாது... உங்கள்... மகயில் 
கிமைக்குைாறு... இந்தப் 
ப மகயில்.. குறிப்புகமை... 

கமத சுவாரசியைாக 
இருந்தாலும் அமதப் 
பற்றிக் கருத்தாை 
ஆசிரியர் இைம் 
சகாடுக்கவில்ம . 
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எழுதியுள்ைார்... என்று விைக்கிக் 
கூறிோர். னொதிைரின் ைமேவி... 
இமதக் னகட்டு... திமகத்துப் 
னபாோர். 

 
100 ஆசிரியர்_5 ைாைவர்_உ, என்சேன்ே 

தவறுகள் செய்தாங்க? 
 

 

101 ைாைவர்_உ அந்த அவருக்கும் வந்து தப்பா 
வாசிச்ொங்க. 
 

 

102 ஆசிரியர்_5 அவருக்கும். ெரி அப்புைம்? 
 

 

103 ைாைவர்_உ என்பதில் 
 

 

104 ஆசிரியர்_5 என்பதில் என்பதால்ன்னு 
இருக்கணும். ெரி அடுத்து? 
 

 

105 ைாைவர்_உ சபாய்த்துக் சகாள்ை, ைட்டு 
 

 

106 ஆசிரியர்_5 ைாட்டு. ெரி 
 

 

107 ைாைவர்_உ அறிந்திருந்தார், அப்னபா, உங்கள் 
 

 

108 ஆசிரியர்_5 அறிந்திருந்தார், அப்னபா, 
உங்கள். னவை? 
 

 

109 ைாைவர்_உ அவ்வைவுதான் ஆசிரியர் 
 

 

110 ஆசிரியர்_5 எவ்வைவு ைதிப்சபண் 
குடுக்குறீங்க? 
 

 

111 ைாைவர்_உ ஆ, ஒரு 3-3 ஆசிரியர்? 
 

 

 

வகுப்பில் கற்றுத்தரும் பாைத்திற்கு அப்பால் (Beyond content), ஆசிரியரின் விைக்கம், 

விோக்கள், ைாைவர் னபச்சு னபான்ைமவயும் ஒரு பாைத்தில் முக்கிய இைம் சபறுகின்ைே 

என்று குட்வின் (Goodwin, 2020) குறிப்பிடுகிைார். ஒரு சி  வகுப்புகளில் ைட்டுனை இதமேக் 

காை முடிந்தது. பாைத்மத விைக்க ஆசிரியர் சவவ்னவறு சொற்கமையும் திைன்கமையும் 
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பயன்படுத்துவது கற்ைல் விமைவுகளில் ைாற்ைத்மத ஏற்படுத்துகிைது என்று ைஃபி, னநாஃ ர், 

ராக்லிஃப்ல் ஆகினயாரின் ஆய்வு கூறுகிைது (Duffy, Roehler, & Rackliffe, 1986). வாசிப்புப் 

பாைங்கமைத் னதர்வு னநாக்கில் ைட்டும் அணுகாைல் பாைத்திற்கு அப்பாலும் சகாண்டு 

சென்று ைாைவர்களின் அறிவாற்ைம  விரிவமையச் செய்ய ாம்.  

 

விமையாட்டு உத்திகள் 

  காஹூட் (Kahoot) விமையாட்டு, தமிழ்த் திமரப்பைப்பாைல்கமை ஒலிபரப்பி 

அவற்மை ஒட்டிப் னபெச் சொல்லுதல் னபான்ைமவ தம்மைக் கவர்வேவாக னநர்காைலில் 

ைாைவர்கள் கூறிேர். வாசிப்புப் பாைத்தில், “Random Name Clicker” அதாவது 

ைாைவர்களின் சபயர்கமைப் பதினவற்ைம் செய்துவிட்ைால், அதுவாகனவ சுழன்று ஒரு 

சபயமரத் சதரிவு செய்யும். அம்முமையாேது, பள்ளி ஒன்றில் ைாைவர்கமை வாசிக்க 

அமழக்கவும், நடிப்புப் பாகத்மதத் சதரிவு செய்யவும் ஓர் உத்தியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது. 

ஆசிரியராகத் தானை வாசிக்க அல் து வகுப்பில் இைம் சபைவுள்ை நைவடிக்மகயில் 

ஈடுபடுவர்களின் சபயர்கமை அமழப்பமதக் காட்டிலும் ைாைவர்கள் இத்தகு 

முமைகளின்வழினய விரும்பி ஆர்வைாகப் பங்சகடுத்தேர். இருப்பினும் பாை உற்றுனநாக்கலில் 

இதமேத் தவிர்த்து வாசிப்புப் பாைத்தில் னவறு எந்த விமையாட்டு உத்திகளும் 

பயன்படுத்தப்பைவில்ம . வாசிப்பு அல் ாத இதரப் பாைனவமைகளில் இது னபான்ை 

விமையாட்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்க ாம். 

 

இமை நைவடிக்மக இன்மை 

சபாதுவாக உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வாசிப்பு வகுப்புகளில் குழு நைவடிக்மககள் 

காைப்பைவில்ம . வாசித்த பகுதிமய ஒட்டி, ைாைவர்கமை இமையாக அைர்ந்து னபெ 

மவத்தல், குழுவாக வாதம் செய்தல், ைாதிரி சூழல்களுக்கு முடிசவடுத்தல் னபான்ை 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



308 
 

கருத்தாைல் நைவடிக்மககமை நைத்த ாம். ைாைவர்கள் இமையாகனவா, குழுவில் 

அைர்ந்னதா னபசி இருந்தால் ைாைவர்களின் ஈடுபாடு அதிகரித்து இருக்கும். அத்னதாடு 

ைாைவர்கள் னைலும் அதிகைாகப் னபசியிருக்க ாம் என்பது ஆய்வாைரின் கருத்து. 

 

வகுப்பில் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழி வமக 

தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழி வமககமை மூன்ைாகப் பிரிக்க ாம் 

(வமரபைம் 24ஐக் காைவும்).  

 

வலரபடம் 24: வகுப்பலையில் இடம்சபறும் தமிழ்சைாழி வலக 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

எழுத்துத் தமிழ் 

இது வாசிப்புப் பாைம் என்பதால் பகுதியில் இருக்கும் எழுத்துத் தமிமழ ைாைவர்கள் 

வாசிக்கிைார்கள். அவ்வாறு வாசிக்கும்னபாது ைாைவர்களுக்குச் சி  சொற்கள் கடிேைாக 

இருக்கின்ைே. குறிப்பாக ஆங்கி ச் சொற்கள் எழுத்து வடிவம் சகாள்ளும்னபாது 

எடுத்துக்காட்டுக்கு எஸ்.பி.எஸ் டிரான்சிட் (SBS Transit), ஆங்கி ப் சபயர்கள் 

வகுப்பலை தமிழ்சைாழி 
வலக  

எழுத்துத்  
தமிழ்    

தரைாே  
னபச்சுத் 
தமிழ்    

சகாச்மெத் 
தமிழ்    
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எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘ைாொனகாஸ் சுல்கிஃப்லி’ (Masagos Zulkifli). உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும்  வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் இமைந்து நைத்தப்படும் வகுப்பில், ஆசிரியர் 

ைாைவர்கமைத் தமிழ்ச் செய்தித்தாள் வாசிக்கச் சொல்கிைார். அப்னபாது ைாைவர்கள் 

வாசிக்கத் தடுைாறும் ஆங்கி ச் சொற்களின் எழுத்து வடிவத்மத இங்குக் காை ாம் 

(அட்ைவமை 47ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 47: ஆங்கிைச் சொற்களின் எழுத்து வடிவத்லத வாசிப்பதில் சிரைம் 
ஏற்படுதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
18  (ைாைவர்கள் சைௌேைாக வாசித்தல்)  

 
 

19 ஆசிரியர்_1 (ைாைவர்_இ points to teacher) எஸ்.பி  
எஸ்.பி.எஸ் டிரான்சிட்.  

ைாைவர்களுக்கு 
ஆங்கி ச் 

சொற்கமைத் 
தமிழில் படிக்கத் 
சதரியவில்ம . 

 
  : 

: 
 

22 ஆசிரியர்_1 (ைாைவர்_சை points to teacher) 
சவஸட் எம் ஆர் டி. 
 

 

23 ைாைவி_து ஆசிரிமய! (points to teacher)  
 

 

24 ஆசிரியர்_1 ஈராயிரத்தி பதிோ ாம் ஆண்டு. 
 

 

  (ைாைவர்கள் சைௌேைாக வாசித்தல்)  
 

 

  : 
: 

 

28 ஆசிரியர்_1 முடிச்சுட்டீங்கைா? ெந்னதகைா? 
 

 

29 ைாைவர்_சு ஆைா ெந்னதகம் 
 

 

30 ஆசிரியர்_1 ‘ைாொ.. ைொனகாஸ்ஸில் ஸுல்கிப்லி 
பார்மவயிட்ைார்.’ அது அமைச்ெனராை 

ஆங்கி ப் 
சபயர்கமைத் 
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சபயர். ைெனகாஸ் ok? 
ஆரம்பிச்சுர ான்னு நிமேக்குனைன். 
முதல் பகுதிமய யாரு படிக்கணும்? 
எந்திரிங்க ைாைவி_ர. 
 

தமிழில் வாசிக்கச் 
சிரைப் 

படுகிைார்கள். 

 

தரைாே னபச்சுத் தமிழ் 

தங்கைது வகுப்பில் ஒரு ைாைவி தமிழகப் பின்ேணிமயக் சகாண்டு இருப்பதாகவும் 

ஒரு ைாைவி ைன சியப் பின்ேணிமயக் சகாண்டு இருப்பதாகவும் அவர்கைது னபச்சுத் 

தமிழில் சி  சொற்கள் னவறுபடுவதாக ைாைவி_பிர கூறிோள். எடுத்துக்காட்டுக்கு ைன சிய 

பின்ேணிமயக் சகாண்ை தம் வகுப்புத் னதாழி குளிர்பாேத்மதத் ‘தண்ணி’ என்றும் தண்ணீர் 

புட்டிமய ‘னபாத்தல்’ என்றும் அமழப்பதாகக் கூறிோர். எனினும் இப்னபச்சுத் தமிழ் 

னவறுபாடு தங்களுக்குப் சபரிதாகத் னதான்ைவில்ம  என்றும் ைாைவர்கள் கூறிோர்கள்.  

 

சகாச்மெத் தமிழ் 

சபாதுவாக சகாச்மெத் தமிழின் பயன்பாட்மைப் பள்ளிகளில் காண்பது அரிது. 

எனினும் ஒரு வகுப்பில் ைட்டும் தரைற்ைமவயாகக் கருதப்படும் சகாச்மெத் தமிழின் சொல் 

பயன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்ைது. ‘சபாம்பமை’ என்னும் சொல்ம  உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் 

சதாழில்நுட்பத்தில் உள்ை ைாைவர் ஒருவர் பயன்படுத்திோர். அமத ஆசிரியர் உைனே 

திருத்த முயற்சி செய்வமதக் காை ாம் (அட்ைவமை 48ஐக் காைவும்).  
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அட்டவலண 48: வகுப்பில் சகாச்லெத் தமிழின் பயன்பாடு 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

109 ஆசிரியர்_5 இப்ப என்ே கூவுச்சு? 
 

110 ைாைவர்_த னெவல் 
 

111 ஆசிரியர்_5 னெவல்தான் கூவும். காம   5 ைணிக்கு 
 

112 ைாைவர்_வ சபாம்பலள பெவல் 
 

113 ஆசிரியர்_5 ஒழுங்கா சொல்லிட்டு. கமைசியி  னெவல் சபாம்பமைன்னு 
சொல்லிட்ைான். னெவல் என்ேது? 
 

114 ைாைவர்_வ ஆம்பமை 
 

115 ஆசிரியர்_5 ஆண். ஆண் இேத்மதச் னெர்ந்தது னெவல். னகாழி வந்து 
சபண் இேத்மதச் னெர்ந்தது. இப்ப இந்த னெவல்க்கு வந்து 
இங்க என்ே இருந்துச்சு? 
 

 

ஆசிரியர் னபசும் னநரம் 

வகுப்பமையில் பிை ஆய்வுகள் (Christie, 2002; Silver, 2007; Liu, 2008; Kogut & 

Silver, 2009; Malek, 2011; Domalewska, 2015) குறிப்பிட்ைவற்மைப் னபா னவ ஆசிரியரின் 

னபச்சு அதிக னநரம் எடுத்துக்சகாள்கிைது. ஆசிரியர்கள் சி  பாைங்களில் சைய்ைைந்து 

னபசிக் சகாண்னை செல்கின்ைேர். அவர்கள் தம ப்பிற்குப் சபாருத்தைாே தகவல்கமை 

ஒன்ைன் பின் ஒன்று கூறும் ஆர்வத்தில் னநரக் கைக்கீட்மை நிமேவில் மவத்துக் சகாள்ை 

தவறுகின்ைேர். ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர் சதாைர்ச்சியாக எட்டு நிமிைங்களுக்குப் 

னபசிக்சகாண்டு இருந்தார். அவர் னபச்சில் ைாைவர்கமை இமைவிமேயாைலில் 

ஈடுபடுத்தனவா அல் து ைாைவர்களிைம் னகள்விகள் னகட்கனவா இல்ம . இதோல் 

ைாைவர்கள் ெலிப்புைன் அைர்ந்து இருந்தமதக் காை முடிந்தது.  
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தமிழ் ஆசிரியர்கள் தமிழ் நாட்டில் இருந்து வந்துள்ைதால் அவர்களுக்குக் 

கற்பித்தலில் இம்ைாற்ைம் ெற்று கடிேைாக அமைய ாம். சபாதுவாக தமிழகத்தில் உயர் 

கல்வியில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், சொற்சபாழிவு (lecture) பாணியில் கற்பிப்பது இயல்பு. 

அங்குள்ை வகுப்பு அைவுகளும் இங்கு உள்ைமதக் காட்டிலும் சபரியது. இங்கு ஒரு தமிழ் 

வகுப்பில் சபரும்பாலும் இரண்டு, மூன்று, ஐந்து, பத்து ைாைவர்கள் உள்ைேர். அங்கு 

எளிதில் ஒனர னநரத்தில் 60 ைாைவர்கள் வமர இருக்க ாம். அவர்களுக்கு ஆசிரியர் 

நிறுத்தாைல் கற்பித்துக்சகாண்னை னபாக ாம். அது ைாைவர்களுக்கு முதல் சைாழி 

என்பதால் அத்தமகய ெரைத்மதக் னகட்டு கருத்மத உள்வாங்கிக் சகாள்வது வழக்கைாக 

இருக்க ாம். ஆோல், இங்கு நமைமுமைக்கு ஏற்ப தம்மை ைாற்றிக் சகாள்ை சி  

ஆசிரியர்களுக்குச் சிரைம் ஏற்படுவதும் உண்டு.  

 

ைாைவர் னபசும் னநரம் 

னநர்முக உமரயாைல் முடிவுற்ைதும், ைாைவர்கள் தங்களுக்குள் 

உமரயாடிக்சகாண்டிருந்தார்கள். னநர்காைலில் ைாைவர்_னப ெரைைாக தமிழில் 

னகள்விகளுக்குப் பதில் கூறிோர். ஆோல் ைாைவர்களுக்குள் உமரயாடும்னபாது,  

ைாைவர்_னப முழுவதும் ஆங்கி த்தின னய னபசிக்சகாண்டு இருந்தார். அவருக்குப் பதில் 

அளித்த ைாைவ நண்பர்களும் ஆங்கி த்தின னய பதில் அளித்தார்கள். னநர்முக உமரயாைல் 

முடிவுற்றுச் சுைார் 12 நிமிைங்கள் ஆய்வாைர் வகுப்பின னயதான் இருக்க னநர்ந்தது. 

அவ்வைவு னநரமும் ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தில்தான் னபசிோர்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு: 

 “Oh my God, How many marks you got? I got 20. 

Seriously? Finished oredy right? You know Justin, he 

finished the paper in half an hour. He finished early.”  

- ைாைவர்_னப 
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அதன் பின் அவர்களுமைய தமிழ் ஆசிரியர் வகுப்பிற்குள் வந்தார். அவர் வந்ததும் 

ைாைவர்களிைம் சி  னகள்விகள் னகட்ைார். அனத ைாைவர்கள் மீண்டும் தமிழில் னபெத் 

சதாைங்கிோர்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு: 

 

 “lateைா வந்தான் ஆசிரியர், சகாஞ்ெம் னபசுனேன், நல் ா 

இருந்தது”     - ைாைவர்_ொ 

 

இதன்வழி ைாைவர்களுக்குத் தமிழில் னபெ சதரியும். ஆோல், நண்பர்களிைம் 

ஆங்கி த்தில் னபசுவமதத் சதரிவு செய்கிைார்கள் என்பமத உறுதி செய்ய ாம். ஆசிரியமர 

நண்பர் எேக் கருதாததால், அவரிைம் தமிழில் உமரயாடுவமதக் காை முடிகிைது. அத்துைன், 

வகுப்பமையில் பாைம் சதாைர்பாேவற்மைப் னபசும்னபாது தமிழ்சைாழியிலும், பாைத்திற்கு 

சவளினய ஆங்கி த்திலும் உமரயாடும் பாணிமய னநாக்க முடிகிைது.   

 

இதுவமர தரவுகளின் பகுப்பாய்வு குறித்து விரிவாக விைக்கப்பட்ைது. அடுத்து ஆய்வு 

விோ ஒன்றிற்காே விமைமயக் காை ாம்.   
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4.3 ஆய்வு வினா ஒன்றிற்கான விலட  

ஆய்வு விோ ஒன்று ‘வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு எவ்வாறு 

அமைந்துள்ைது?’ அதற்காே விமைமய இங்கு காண்னபாம்.  

 

ெமூகச் சூழல் 

 தமிழ் வகுப்புகளில் ‘தமிழில் னபசு’ என்று ஆசிரியர்கள் அடிக்கடி 

நிமேவுபடுத்துகிைார்கள். ைாைவர்களிைம் அன்பாகவும் பண்பாகவும் நைந்துசகாள்கிைார்கள். 

ைாைவர்களும், ஆசிரியர் ‘தமிழில் னபசு’ என்று நச்ெரித்தால் அல் து னபொது 

இருப்பதற்குக் கண்டிப்பது, தண்டிப்பது னபான்ைமவ னைற்சகாண்ைால் ைாைவர்களுக்கு 

சவறுப்மபயும் ெலிப்மபயும் தரும் என்று கூறிேர். சதாைக்கப்பள்ளியில் சி ருக்கு 

அத்தமகய அனுபவங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் ைாைவர்கள் சி ர் பகிர்ந்துசகாண்ைேர். 

ஆசிரியர்களிைம் ஊக்குவிப்மபயும் சபாறுமைமயயும் ைாைவர்கள் எதிர்பார்க்கிைார்கள். 

நீச்ெல் அறியாது தத்தளிக்கும் ைாைவர்கள், ஆசிரியர் தங்களுக்கு எப்படிப் னபெனவண்டும் 

என்று கற்றுத்தருவமத விரும்புகிைார்கள். தமிழ் வகுப்புகளில் பாரம்பரிய முமையின னய 

இன்னும் கற்பித்தல் கமைப்பிடிக்கப்படுகிைது. சபரும்பாலும் ஆசிரியர் னபச்மெத் சதாைங்கி, 

ைாைவர்கள் பதில் அளிக்கிைார்கள். பின்ேர் ஆசிரியர் அதமேசயாட்டி கருத்துத் 

சதரிவித்துவிட்டு, அவனர அடுத்த விோமவ எழுப்புவமதக் காை முடிகிைது. இதோல், 

ைாைவர்கள் பாைத்மத ஒட்டினய இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிைது. ைாைவர்கைால் 

ஆசிரியர் சகாடுக்கும் தம ப்மபத் தவிர னவறு தம ப்புகள் அல் து செய்திகள் குறித்துப் 

னபெ முடியாதபடி ஒரு கட்டுப்பாடு நிகழ்கிைது. எேனவ, தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைத்தில் 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக் கூறுதல் என்ை அடிப்பமையில் ைாைவர்களின் 

னபச்சு வமரயறுக்கப்பட்ைாலும், அப்பாைத்மத ஒட்டி அவர்கள் னபசுவதற்கு அதிகச் 
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சுதந்திரம் வழங்கப்படுவமதக் காை முடிகிைது. சபரும்பாலும் எல் ா வகுப்புகளிலும் 

இத்தமகய பாரம்பரிய முமை இருப்பினும் ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர் ைாைவர்கமைத் 

சதாைங்கவும் அனுைதித்தார். குறிப்பாகப் பாைம் முடியும் தருவாயில் அமவ 

அனுைதிக்கப்பட்ைது. ஆசிரியரும் தம் அனுபவத்மதப் பகிர்ந்துசகாண்ைார். 

ைாைவர்களுக்குப் பகிர்ந்து சகாள்ை அனுபவங்கள் நிமைய இருப்பதால் அதமே 

ஊக்குவிக்கும் வமகயில் ைாைவர்கள் னபச்மெத் துவங்கும் பாைங்கள் நைத்தப்பை ாம். இது 

வாசிப்புப் பாைத்தில் குமைவாகக் காைப்பட்ைாலும், ஒரு னவமை னபசுதல் சதாைர்பாே 

பாைங்களில் அவ்வாறு நிகழ்ந்துசகாண்டும் இருக்க ாம். அது குறித்துப் பிை ஆய்வாைர்கள் 

தனியாக ஓர் ஆய்விமே னைற்சகாள்ளும்னபாது கூடுதல் செய்திகமைப் சபை முடியும் என்று 

ஆய்வாைர் கருதுகிைார். 

 

ஆசிரியரின் சைாழிப்பின்ேணி எனும்னபாது ஆசிரியர்கள் அமேவரும் தமிழகத்தில் 

பிைந்து வைர்ந்து பட்ைம் சபற்ைவர்கனை. அதமேத் சதாைர்ந்து ஒருவர் ைட்டும் சிங்கப்பூரில் 

உள்ை ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்விமய வழங்கும் னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் முழு னநரைாகப் 

படித்துத் தமிழில்  உயர்நிம  வகுப்புகளுக்குக் கற்றுத்தரும்வமகயில் வழங்கப்பட்ை 

பட்ைத்திற்குப் பிந்திய பட்ையக்கல்வி சபற்ைார். சி  ெையங்களில் ைாைவர்களுக்கு ஏற்ப 

ஆசிரியர்கள் ஆங்கி ச் சொற்கமைப் பயன்படுத்துகிைார்கள். தமிழில் ெரைைாகப் னபெ 

இய ாத ைாைவர்களுக்கு உதவுவதாக இது அமைகிைது. ஆசிரியர்கள் சவகுவாக ஆங்கி  

வார்த்மதகமைக் க க்காைல் ஆங்காங்னக அைனவாடு பயன்படுத்துவமதக் காை முடிகிைது.  

 

பங்களிப்புப் பாணி 

சபாதுவாக உயர்நிம த் தமிழ் வகுப்பமைகளில் ெராெரியாக ஒரு பங்களிப்புப் பாணி 

ைட்டுனை இைம்சபறுகிைது. ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் வந்து நின்று சதாைங்கும் பாைம், 
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பாைனவமை முடியும்வமர அனத நிம யின னய சகாண்டு செல் ப்படுகிைது. 

ைாைவர்களுக்கு நைவடிக்மககளில் ைாற்ைம் நிகழும்னபாது ஆர்வம் அதிகரிக்கிைது. 

எனினும் அது ஆசிரியர்களின் தயாரிப்பு என்பதால் அமதத் தயாரிப்பதில் அதிக னநரம் 

எடுத்துக்சகாள்ை னநருகிைது. தமிழ் வாசிப்புப் பாைத்மதப் சபாறுத்தைட்டில் உரக்க 

வாசிப்பும் சைௌே வாசிப்பும் பாைத்தின் சபரும் பகுதியாக இைம் சபற்ைே. சபாதுவாகத் 

தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்கள் பாைத்திற்குத் தயாராகவும் ஆசிரியர் கூறுவதற்கு இைங்கவும் 

இருந்தேர் என்பதுைன் செயல்பட்ைேர். எந்தப் பாைத்திலும் ைாைவர்கள் தூங்குவமதனயா, 

வகுப்பில் காரைமின்றி நைப்பமதனயா, ஆசிரியரின் அனுைதியின்றி சவளினய செல்வமதனயா 

காை முடியவில்ம . ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு வலு குன்றிய சவகு சி  வகுப்புகளில் 

கட்சைாழுங்கு காரைத்தால் கற்ைல் தமை நிகழ்ந்தது. கற்ைல் தமை நிகழும்னபாது 

ஆசிரியருக்கு என்ே செய்வது என்று தயக்கம் நிகழ்ந்தது. ஆசிரியர் சபாறுமையாக 

மகயாை நிமேத்தாலும் ைாைவர்களின் சதாைர் நைத்மத ஆசிரியரின் சபாறுமைமயச் 

னொதிப்பதாக அமைகிைது. ஆசிரியரின் கற்பித்தம த் தமை செய்வனதாடு அவருமைய 

கற்பிக்கும் ஆர்வத்மதயும் பாதிக்கிைது. கற்ைல் தமை வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில் 

அன்றி, வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் விமரவு வகுப்புகளிலும் இைம் சபறுகின்ைே என்பமத 

ஆய்வு உறுதி செய்தது. கற்ைல் தமை பள்ளிக்குப் பள்ளி னவறுபடுவமதயும் ஆசிரியர் - 

ைாைவர்களுக்கும் னவறுபடுவமத உறுதிப்படுத்த முடிகிைது. சி  வகுப்பில் ைாைவர்களுக்கு 

மிகவும் பிடித்ததாகக் கூைப்படும் ஆசிரியர் சி  வகுப்புகளில் ைாைவர்கமைக் கவரவில்ம  

என்பமதயும் அறிய முடிகிைது.  

 

 இதுவமர ஆய்வு விோ ஒன்றிற்காே விமை விரிவாக விைக்கப்பட்ைது. அடுத்து 

ஆய்வு விோ இரண்டிற்காே விமைமயக் காை ாம்.   
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4.4  ஆய்வு வினா இரண்டிற்கான விலட  

ஆய்வு விோ இரண்டு, ‘வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் வகுப்பமைக்கு உள்ளும் 

இைம்சபறும் தமிழ்சைாழியின் தன்மை எவ்வாறு அமைந்துள்ைது?’ அதற்காே விமைமய 

இங்கு காண்னபாம். 

இலடவிலனயாடல் சூழல் 

ஆசிரியர், பாைம் நைத்தும்னபாது ைாைவர்கள் தங்களுக்குள் தானை 

னபசிக்சகாள்வதும் ைாைவர் ைற்சைாரு ைாைவருக்குக் கருத்து சதரிவிப்பதும் 

இைம்சபற்ைாலும் ஆசிரியர், ைாைவர் - ைாைவர் கருத்துமரயாடுவதற்கு னநரம் ஒதுக்குவது 

சவகு குமைவாகனவ அமைந்தது. பிை வகுப்புகளில் ஆசிரியர்கனை முன் நின்று பாைத்மத 

வழி நைத்திச் சென்ைேர். ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைல்களும் ைாைவர்கள் ஒருவர் 

ைற்ைவரின் கருத்மதத் சதாைர்ந்னதா ைறுத்னதா அமையவில்ம . தங்கள் நண்பர்களுைன் 

இமைப் பிரிக்கப்பைாத னபாது ைாைவர்கள் கருத்தாைலில் ஆர்வம் காட்ைவில்ம  

என்பனதாடு மிகச் சுருக்கைாகக் க ந்துமரயாடிவிட்டு நைவடிக்மகமயச் செய்து 

முடித்துவிட்ைதாகக் கூறிேர். தமிழில் நன்கு க ந்துமரயாைக் கூடிய ைாைவர்கள் கூைத் 

தாங்கள் னபெ விரும்பாத சூழலில் னபெத் தயக்கம் காட்டிேர். ைாைவர்கள் இமை 

னவம யில் தைக்குக் சகாடுத்த னவம மயச் ெரியாகச் செய்யாைல், வகுப்பின் முன் சென்று 

பமைக்கும் னபாது, தம் அனுபவங்கமைக் கூறிச் ெைாளித்துவிட்ைேர். ைாைவர் - ைாைவர் 

கருத்தாைலில், பள்ளி இரண்மைவிைப் பள்ளி ஒன்று சி  முயற்சிகமை னைற்சகாண்ைது. 

இருப்பினும், தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைங்களில் ைாைவர் - ைாைவர் இமைந்து 

கருத்தாடும் வாய்ப்பு குமைவாக இருப்பமதக் காை முடிகிைது. அப்படினய இருந்தாலும் 

ஆசிரியரின் சதாைர் குறுக்கீடு உள்ைது. ைாைவர்கள் சிந்தித்துக் கருத்தாடும் வாய்ப்புகள் 

னபாதிய அைவு இைம் சபைவில்ம . வகுப்பமையில் னபசும் னபச்சு சபரும்பாலும் பாைம் 
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சதாைர்பாக ைட்டும் அமைகின்ைது. ைாைவர்கள் யாருைன் அைர்கிைார்கள் என்பமதப் 

சபாறுத்து அன்மைய அவர்கைது ைேநிம யும் னபச்சும் அமைகின்ைே.  

 

தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம்சபறும் கருத்தாைம  நாம் மூன்று 

பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம். சி ர் தமிழில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள், சி ர் ஆங்கி த்தில் 

னபசுகிைார்கள், சி ர் தமிழ் ஆங்கி ம் இரண்மையும் க ந்து னபசுகின்ைேர். ைாைவர்கள் 

சி ர் வகுப்பமையில் ெரைைாகத் தமிழில் னபசுகிைார்கள். ெரைைாகத் தமிழ் னபசும் 

ஆசிரியர்கள் முன்ைாதிரியாகத் திகழ்ந்து ைாைவர்கமைச் ெரைைாகப் னபெ 

ஊக்குவிக்கின்ைேர்.  ைாைவர்களின் தமிழ்க் கருத்தாைம  நாம் இரண்டு பிரிவுகைாகப் 

பிரிக்க ாம். சி ர் இயல்பாகத் தமிழ் னபசுகிைார்கள். சி ர் இயல்பற்ை நிம யில் தமிமழத் 

தடுைாறி னபசுகிைார்கள். ைாைவர்கள் சி  தமிழ் சொற்களுக்குப் சபாருள் புரியாைல் 

தடுைாறிேர். வகுப்பில் சபாதுவாக ஆசிரியர்கள் சவகு குமைவாே ஆங்கி  வார்த்மதகமைப் 

பயன்படுத்திேர். இருந்தாலும் ைாைவர்கள் ெக நண்பர்களுைன் னபசும்னபாது 

வாக்கியங்கமைனய ஆங்கி த்தில் னபசுவமதயும் காை முடிகிைது. சபாதுவாக எண்கமை 

ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் ஆங்கி த்தின னய கூறிோர்கள். எனினும் சி  ஆசிரியர்கள் 

அவற்மைத் தமிழில் கூறுவமதயும் காை முடிந்தது. வாக்கிய இமைப்பான்கமையும் சபரிதும் 

ஆங்கி த்தில் இயல்பாகப் னபசுவமதக் காை முடிந்தது. சிங்கப்பூர் ைாைவர்கள் தமிழில் 

னபெச் சிரைப்படுகிைார்கள் என்றும் தமிழில் னபெச் சொல்லி ஆசிரியர் ப  முமை 

நிமேவூட்டிய னபாதும் சி ர் ஆங்கி த்தில்தான் னபெ முமேவதாகவும் சவளிநாட்டில் 

இருந்து வந்த ைாைவர்கள் சி ர் கூறிேர். எேனவ, இம்ைாைவர்கள் கூடுதல் முயற்சி 

னைற்சகாள்வது வகுப்பில் ஓர் இைக்கைாே சைாழிக் கற்ைல் சூழம  ஏற்படுத்தும். 
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 சபரும்பா ாே ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் ஆங்கி மும் தமிழும் க ந்து 

னபசுகிைார்கள். ைாைவர்கள் தமிழில் னபொது இருப்பதற்கு முக்கிய காரைம் அவர்களுக்கு 

ஏற்படும் னபாதுைாே சைாழிவைம் இன்மைனய. சி  ஆங்கி ச் சொற்களுக்கு இமையாே 

தமிழ்ச் சொற்கள் ெரியாகத் சதரியாததால் ைாைவர்கனை ஒரு சொல்ம  உருவாக்கிக் 

சகாள்ளுதல் உண்டு என்று கூறிேர். ைாைவர்களுக்குச் சொல்வைம் அதிகம் 

வலியுறுத்தப்படுவனதாடு வாக்கிய அமைப்புகளிலும் அதிகப் பயிற்சி னதமவப்பட்ைது. 

ைாைவர்கள், குறிப்பாக வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்கள் மிக எளிய வாக்கியங்கமை 

அமைத்துப் னபெக்கூைச் சிரைப்படுகிைார்கள். ைாைவர்கள் சி ர் னபசும்சபாழுது 

வார்த்மதகமைச் சிந்தித்து சிந்தித்துப் னபெ னநரம் எடுத்துக்சகாண்ைேர். அத்னதாடு 

இமையில் ‘வந்து’ என்னும் சொல் நிரப்ப பயன்படுத்தப்பட்ைமதக் காை ாம். னபெ முடிந்த 

ைாைவர் வாசிப்பதற்கும், வாசிக்க முடிந்த ைாைவர் னபசுவதற்கும் சிரைப்படுகிைார்கள். 

வகுப்பமைக்கு சவளினய ைாைவர்களின் னபச்சு, பாைம் சதாைர்பாக ைட்டும் அமையாது, 

பரந்து காைப்படுகிைது. வகுப்பமையில் ஆசிரியர் இல் ாதனபாதும் ைாைவர்கள் அவ்வானை 

னபசுகின்ைேர். ஆசிரியமர நண்பர் என்ை நிம யில் பார்க்க முடியாது என்று ைாைவர்கள் 

கருதிோலும் ஆசிரியருக்குத் தனி ைரியாமத அளிக்க முயற்சி செய்வது சதான்றுசதாட்டுத் 

தமிழில் இருந்து வரும் பண்பாடு. அதமேத் தமிழ் வகுப்பில் இன்னும் காைமுடிவது ஒருவித 

ைகிழ்ச்சிமயயும் நல்குகிைது. வகுப்பமையில் இயல்பாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர் வகுப்புக்கு 

சவளியிலும் தமிழ் னபசுகிைார். வகுப்பில் வற்புறுத்திப் னபெ மவக்கும் ைாைவர்கள் 

சவளியிலும் தமிழில் னபசுவதில்ம  என்பமத அறிய முடிகிைது. வகுப்பமைக்கு சவளினய 

ைாைவர்கள் சி ர் ஆங்கி த்தில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள். தமிழ் னபசுவமதக் காட்டிலும் 

ஆங்கி ம் னபசுவமத அவர்கள் எளிமையாகவும் வெதியாகவும் கருதுகிைார்கள். அதற்கு ஒரு 

காரைைாக தங்கமைச் சுற்றி எப்னபாதும் பிை இே நண்பர்கள் இருப்பமதச் சுட்டிேர். தாம் 

தமிழில் னபசிோல் அவர்கள் தங்கமைப் பற்றித்தான் னபசுகினைாம் என்று தவைாக 
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நிமேத்துக் சகாள்ைக் கூடும் என்ை அச்ெத்தில் ஆங்கி த்தில் னபசுவமத விரும்புகிைார்கள். 

தமிழ்சைாழியில் னபெப்படும் சொல் ைற்சைாரு சைாழியில் னவசைாரு சபாருமைத் 

தரக்கூடியதாக அமைந்துவிடில் அது பிைரின் ைேங்கமைப் புண்படுத்தக்கூடும். எேனவ, பிை 

இே நண்பர்களுைன் இைக்கைாகப் பழகுவமத முதன்மையாகக் சகாண்டுள்ைதாகக் 

கூறிேர். சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் ஆங்கி த்மதயும் தமிமழயும் க ந்து (code-mix) 

னபசுகிைார்கள். நண்பர்கள் எவ்வாறு னபசுகிைார்கனைா அதற்கு ஏற்பத் தாங்களும் இயல்பாக 

(code-switch) ைாறிக்சகாள்வதாகக் கூறுகிைார்கள். தமிழில் னபசும்னபாது சி  சொற்கள் 

இயல்பாகத் னதான்ைவில்ம  என்று ைாைவர்கள் கருதுகிைார்கள். ைாைவர்களின் னபச்சு 

பள்ளி, பாைம் சதாைர்பாக சபரும்பாலும் அமைவதால் பாைத் சதாைர்பாேச் சொற்கமைத் 

தமிழில் கூறுவது கடிேைாக உள்ைது. சிறு வயது முதல் தமிழில் னபெத் சதாைங்குதல் மிகச் 

சிைப்பு என்றும் வீட்டுச் சூழல் ஆதரவு அளிப்பது அவசியம் என்றும் ைாைவர்கள் கருதிேர். 

ெரைைாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர்கள் சி ரும் சபற்னைார்கைால் வீட்டில் தமிழ் 

னபசுவதில்ம . தமிழில் நன்ைாகப் னபசும் உயர்தமிழ் ைாைவர்களும் தங்கள் 

மகத்சதாம னபசியில் தமிழ் எழுத்துரு இருந்தாலும் தமிழில் குறுந்தகவல்கமைத் 

தட்ைச்சுச் செய்வதில்ம  என்று கூறிேர் (அட்ைவமை 49ஐக் காைவும்). அதற்குக் 

காரைம் ெரியாே எழுத்துருகமைத் னதடித் தட்ைச்சு செய்வதில் னநரம் செல்கிைது 

என்ைேர். அத்னதாடு தட்ைச்சுச் செய்து அனுப்பும்னபாது அதில் எழுத்துப் பிமழகள் 

இருப்பின் அப்பிமழகள் காரைைாகத் தம்மைப் பிைர் தவைாக நிமேத்துக் சகாள்ைக்கூடும் 

என்றும் கூறிேர். எேனவ, சதாம னபசியில் உள்ை ‘குரல் பதிவு’ செய்யும் வெதிமயப் 

பயன்படுத்தித் தாங்கள் கூை வருவமதத் தமிழில் பதிவு செய்து அனுப்பிவிடுவதாகக் கூறிேர்.  
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அட்டவலண 49: ைாணவர்கள் சதாலைபபசியில் தமிலழப் பயன்படுத்துவதில்லை 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

10 

 
ஆய்வாைர் 

So இப்ப நீங்க வந்து sms பண்ணும்னபாது, 
உங்க நண்பர்களுக்கு sms பண்ணும்னபாது 
தமிழ்  பண்ணுவீங்கைா? 
 

 

11 
ைாணவி_நி ‘Tanglish’-ை பண்ணுபவாம் ஆசிரிலய.  

 
சிரித்தல் 

12 
 
ஆய்வாைர் 

Oh as in English  type பண்ணுவீங்க ஆோ 
தமிழ்  னபசுவீங்க? 
 

 

13 

ைாைவி_நி ஆ! ஆ! Like தமிழ் friendsக்கு அப்படி 
பண்ணுனவாம். Englsh friendsக்கு English  
தான் பண்ணுனவாம். 
 

 
சிரித்தல் 

14 
 
ஆய்வாைர் 

 
‘E-n-g-a-y’ ‘எங்னக’ அந்த ைாதிரியா? 
 

 

15 
ைாைவி_நி  

ஆ! ஆ! அந்த ைாதிரி தான்!  
 

 
சிரித்தல் 

16 
 
ஆய்வாைர் 

 
தமினழாை keyboard இருக்கா? 
 

 

17 
 
ைாணவி_நி 

 
இருக்கு இருக்கு but… 

 

 
சிரித்தல் 

18 

 
ைாணவி_மி 

 
Voice Rec பண்ணி அனுப்பிடுைது 
ஆசிரிலய 
 

 
சிரித்தல் 

 

19 
ஆய்வாைர் ஓ தமிழ்  னபசி அப்படினய 

அனுப்பிடுவீங்கைா? Easyஆ? 
 

 
சிரித்தல் 

20 
 
ைாைவி_மி 

 
ஆைா 
 

 

21 

 
ஆய்வாைர் 

 
But அது (keyboard) use பன்ே சராம்ப 
dificultஆ இருக்கா? 
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22 

ைாணவி_நி dificultன்னு இல்லை ஆசிரிலய. Like 
பழக்கம் இல்லை. Like suppose 
எடுக்கனும்ன்னா டக்குன்னு type 
பண்ைதுக்கு. fastஆ வருைதுக்கு 
அதுதான் use ஆகும். 
 

 

23 

 
ஆய்வாைர் 

 
எந்த ன்? எந்த லி? எல் ாம் 
னயாசிக்கணும்? 
 

 
சிரித்தல் 

24 

 
 
ைாணவி_நி 

 
ஆைா ஆைா தமிழ்ை அது எல்ைாம் பவை 
பயாசிக்கணும்! Correct-டு எப்படி எப்படி 
பபாடணுன்னு. Spelling mistakes வரும். 
 

 

 

 

வங்கிகள், நூ கத்தில் கருவிகமைப் பயன்படுத்தும்னபாது அதில் தமிழ்சைாழிமயத் 

சதரிவு செய்தாலும் அதில் உள்ைவற்ை படிப்பது இல்ம  என்று உயர்தமிழ் ைாைவர்கள் 

கூறிேர். தமிமழப் பயன்படுத்தனவண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பிோலும் இயல்பாே தகவல் 

பரிைாற்ைத்தின்னபாது தமிழில் படித்துப் புரிந்துசகாள்வது கடிேைாக இருப்பதாகக் கூறிேர். 

ைருத்துவைமேயின ா, இரயில் நிம யத்தின ா நான்கு சைாழிகளில் தகவல் 

வழங்கப்பட்ைால், முதலில் தகவல்கமைப் சபை ஆங்கி த்மத நாடுவதாக உயர்தமிழ் 

ைாைவர்கள் கூறிேர். தமிழில் படித்துத் தகவல்கமை விமரவில் புரிந்துசகாள்வது கடிேைாக 

இருப்பதாகக் கூறிேர் (அட்ைவமை 50ஐக் காைவும்).  

 

அட்டவலண 50: தகவல்கலள ஆங்கிைத்தில் படிப்பது எளிலையாக உள்ளது 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

25 
ஆய்வாைர் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு phamplet 

சகாடுக்குைாங்கன்னு சவச்சிக்னகாங்கனை. 
அது  நாலு சைாழியிலும் அறிவிப்பு 
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இருக்கும் இல்ம யா? எமத வந்து நீங்க 
சைாதல்  படிப்பீங்க? 
 

26 
ைாைவி_நி First English. அப்புைம் தமிழ். 

 
சிரித்தல் 

27 
ஆய்வாைர் First English. அப்புைம் தமிழ். ஏன்? 

 
(அமேவரும் 
சிரித்தல்) 

 

28 

ைாணவி_நி Most preferred வந்து English. ஏனா 
வந்து எல்ைாபை Englishைதாபன 
இருக்கு ஆசிரிலய. டக்குன்னு 
பார்க்பதாபன அதுதான் capture ஆகுது 
mind ை. அதுக்கப்புைம் suppose ஏதாவது 
புரியபைன்னா தமிழ்ை படிப்பபாம். 
 

 

29 

ஆய்வாளர் So அந்த terms எல்ைாம் sometimes 
என்ன சொல்ை வராங்கன்னு புரியாது 
இல்லையா? So Englishன்னா 
உங்களுக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிடும்? 
 

 

30 
ைாணவி_நி ம்.. ஆைாம் 

 
 

 

  விடுமுமைகளின்னபாது தமிழ் திமரப்பைங்கள் பார்ப்பது, தமிழ் பைல்கள் னகட்பது, 

தமிழ் வழிப்பாட்டுத் தைங்களுக்குச் செல்லுதல், தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் க ந்துசகாள்ளுதல் 

யாவும் இருந்தாலும் தமிழில் ஒரு புத்தகத்மதத் தானே எடுத்து வாசிப்பது இல்ம  என்று 

உயர்தமிழ் ைாைவர்கள் கூறிேர். தமிழ் நூல் வாசிப்பது, குறுந்தகவல் அனுப்புவது, 

தகவல்கமைத் தமிழில் படிப்பது னபான்ைவற்மை செய்வதற்கு உந்துதன ா ஊக்கனைா 

இல்ம  என்று ைாைவர்கள் கூறிேர். ஒருனவமை, யாராவது தாக்கத்மத ஏற்படுத்திோல், 

இவற்மைச் செய்ய முன்வர ாம் என்று ைாைவர்கள் கூறிேர். எேனவ, ைாைவர்கள் 

தமிழ்சைாழித் னதர்வில் நன்ைாகச் செய்தாலும், தமிழில் நன்ைாகப் னபசிோலும் 

வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழில் இைம்சபறும் வாசிப்பும் அது சதாைர்பாே தகவல்கமைப் 

புரிந்துசகாள்ளும் தன்மையும்  அவர்களுக்குக் குமைவாகனவ இருக்கிைது எே ாம். புதிய 

தகவல்கமை உைனே புரிந்துசகாள்வதற்குத் தமிழ்சைாழி அவர்களுக்குக் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



324 
 

மகசகாடுக்கவில்ம  என்னும்னபாது உைனே தைக்கு நன்கு பரிட்ெயைாே ஆங்கி த்திற்குத் 

தயக்கமின்றித் தாவி விடுகிைார்கள். இது தவறு என்னைா தவிர்க்கனவண்டிய ஒன்று என்னைா 

அவர்களுக்குத்  னதான்ைவில்ம . னதர்வு சைாழியாக ைட்டுமின்றி அவர்கள் வாழ்க்மக 

சைாழியாகத் தமிமழத் சதாைர்ந்து பயன்படுத்த அவர்களுக்கு உந்துதன ா ஊக்கனைா 

கட்ைாயம் னதமவப்படுகிைது. 

 

அலடயாளம் 

கட்சைாழுங்குைன் நைத்தல், பண்பாட்மைக் கட்டிக்காத்தல், தமிழ்சைாழியில் 

னபசுதல், சநற்றியில் சபாட்டு மவத்தல், பாரம்பரிய உமை அணிதல் னபான்ைவற்மைத் 

தமிழர்களின் அமையாைம் என்று ைாைவர்கள் கருதிேர். சபாதுவாக உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்கள் தமிழ் னபசும் அமையாைத்மத இரு பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம். முதல் பிரிவிேர் 

ெரைைாகத் தமிழ் னபெக்கூடியவர்கள். இத்தமகனயார் னபெ ஆர்வைாகவும் காைப்பட்ைேர். 

ஆசிரியர் தன்மே அமழக்கனவண்டும் என்று ப  முமை மகமய உயர்த்தி பங்சகடுக்க 

முயற்சித்தேர். எனினும் இப்பிரிவிேரில் உள்ைைங்குபவர்களில் அமேவரும் தன்ேம்பிக்மக 

மிக்கவர்கள் என்று கூை இய ாது. மிகச் ெரைைாகப் னபெவும் படிக்கவும் கூடிய ைாைவர்கள் 

சி ர், வகுப்பின் முன் வாசிப்பதற்கு மிகுந்த அச்ெம் சகாண்ைேர். இத்தமகனயார் ஆசிரியர் 

அமழக்காைல் தானே முன்வந்து னபசுவது இல்ம . இரண்ைாம் பிரிவு ெரைைாகப் னபெ 

இய ாதவர்கள். இத்தமகய பிரிவில் உள்ைவர்கள் தமிழில் னபசுவதற்கு அச்ெனைா கூச்ெனைா 

அமையவில்ம  என்று சதரிவித்தேர். இப்பிரிவில் ைற்சைாரு ொரார், தைக்குச் ெரைைாகப் 

னபெ முடியவில்ம  என்பதால் அதிக அச்ெமும் கூச்ெமும் அமைகின்ைேர். வகுப்பின் முன் 

வாசிப்பதற்கும் னபசுவதற்கும் தயங்குகின்ைேர். முன்ேர்க் கூைப்பட்ை ஆய்வுச் 

செய்திகளிலிருந்து (Sandhu, 1993:779; Schiffman, 2003:105) ெற்று ைாறுபடும் வமகயில் 

ைாைவர்கள் தமிமழப் னபசுவதற்கு சவட்கப்படுவதாக கூைவில்ம . அமதப் னபசுவதால் 
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பயன் இல்ம  என்றும் நிமேக்கவில்ம . அமதப் னபெச் சிரைப்படுவதாகவும் அதிக உதவித் 

னதமவப்படுவதாகவும் ைட்டுனை குறிப்பிட்ைேர். அத்னதாடு, தமிழ் ைாைவர்களின் 

தன்ேம்பிக்மகமய னைம்படுத்துவதற்கும் முயற்சிகள் னைற்சகாள்ைப்பைனவண்டும் என்பது 

ஆய்வாைர் கருத்து. தமிழ் வகுப்பில் சி ர் தமிழ் சதரிந்தும் ஆங்கி ம் னபசிேர். சி ர் தமிழ் 

னபெ விரும்பியும் முடியாைல் தடுைாறுகின்ைேர். ைாைவர்கள் சி ருக்கு ஆசிரியரின் 

கருத்தாைல் புரிகிைது. எனினும் ஆசிரியரிைம் னபசும்னபாசதல் ாம் ஆங்கி த்தில் பதில் 

அளிப்பமத விரும்பிேர். இது ஏன் என்று ஆராயப்பை னவண்டியது அவசியைாகிைது. 

 

வகுப்பமையில் ஆசிரியர் - ைாைவர் க ந்துமரயாைல்களில் ஆசிரியர்தான் அதிகம் 

னபசுகிைார். ைாைவர்கள் னகட்டுக்சகாண்டிருக்கிைார்கள் அல் து குழுவாக விமை 

அளிக்கிைார்கள். தமிழ் வகுப்புகளில் ைாைவர்கள் தாங்கனை ஒரு கருத்தாைம  வழிநைத்திச் 

செல்லும் முமைமைமயக் காை முடியவில்ம . ஆசிரியர் தங்களுக்கு விமை சதரிந்த 

னகள்விகமைனய ைாைவர்களிைம் னகட்ைேர். இத்தமகய விோக்கள் சபரும்பாலும் 

வகுப்பமைக்கு அப்பாற்பட்ை க ந்துமரயாைல்கமை ஒத்து அமையவில்ம . ஆசிரியரின் 

குமைவாே காத்திருப்பு னநரம் வகுப்பமையில் கருத்தாைலின் தன்மைமயப் பாதிக்கின்ைது. 

வகுப்பு கருத்தாைலின்னபாது ஆசிரியர் னகள்விகமைக் னகட்கும் விதத்மதப் சபாறுத்து 

ைாைவர்களின் விமைகள் கூைப்பட்ைமதக் கண்ணுை முடிந்தது. ஆசிரியர்கள் னகள்விக்குத் 

தாம் எதிர்பார்க்கும் பதிம னய ைாைவர்கள் கூைனவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ைேர். 

பாைத்மதத் சதாைர்ந்து நைத்தி முடிப்பதில் குறியாக இருப்பதால், விமை வந்துவிட்ைால் 

னபாதும் என்ை எண்ைம் ஆசிரியருக்குத் தம யாேதாகத் திகழ்கிைது.  

 

தமிழ் வகுப்பமையில் ஆசிரியர் குறு விோக்கமை எழுப்புவது சபரிதும் இைம் 

சபற்ைது. அவற்றின் விமைகள் ஓரிரு வார்த்மதகளில் அமையும் படியாக இருந்தே. 
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ஆசிரியர்கள் தைக்குப் பதில் னவண்டும் என்பமத னநாக்கைாகக் சகாண்டு இருந்ததால் 

அமத யார் சொல்கிைார் அல் து ஒனர ைாைவர் மீண்டும் சொல்கிைாரா என்பமதக் 

குறிப்பாகக் சகாள்ைவில்ம . சபரும்பாலும் மூடிய விோ வமககைாகனவ னகட்கப்படுவதால் 

ைாைவர்கள் குழுைைாக ஒனர சொல்லில் பதில் அளிக்கிைார்கள். ஆசிரியர்கமைப் 

சபாறுத்தவமரக்கும் ைாைவர்கள் அதிகம் னபெனவண்டும். ஆோல் எத்தமகய திைந்த 

விோக்கமைக் னகட்ைால் ைாைவர்கைால் அதிகம் னபெமுடியும் என்பதில் ஆசிரியர்களுக்கு 

னைலும் சதளிவு னதமவப்படுகின்ைது. வகுப்பமையில் எப்னபாது என்ே னபெ னவண்டும் 

என்பமத ஆசிரியர் முடிவு செய்கிைார். ஆோல் யார் னபெனவண்டும் என்பதில் 

சநகிழ்வுத்தன்மைமயக் காை முடிகிைது. யார் னவண்டுைாோலும் விமைமயக் கூை ாம் 

என்ை சுதந்திரம் வகுப்பில் உள்ைது. பத்துக்கும் குமைந்த அைவில் உள்ை வகுப்புகளில், 

அமேத்து ைாைவர்கமையும் னபெ மவக்கனவண்டும் என்ை சதாைர் முயற்சி சதரிகிைது. 

தானை முன் வந்து னபசிய ைாைவர்கமைத் தவிர அமைதியாே இதர ைாைவர்கமை ஒரு 

முமையாவது கருத்தாைலில் ஈடுபடுத்த ஆசிரியர்கள் சதாைர்ந்து முயன்ைேர். ஆசிரியரும் 

ைாைவர்களும் னபசுவது இைம்சபைக்கூடிய அைவுக்கு ைாைவர்களும் ைாைவர்களும் 

னபசுவது இைம் சபைவில்ம . ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் இயல்பாகவும் அதிகைாகவும் 

னபெவில்ம . னபச்சுச் சூழம சயாட்டிய பாைப்சபாருைறிவின்மை, வகுப்பில் பங்களிக்காமை, 

சைாழிப் புழக்கம் இல் ாமை னபான்ைமவ ைாைவர்களின் கருத்தாைலுக்குத் தமையாக 

அமைகின்ைே. னபசும்னபாது ஏனதனும் தவைாகப் னபசிவிடுனவானைா ைற்ைவர்களின் னகலிக்கு 

ஆைாகிவிடுனவானைா என்று ைாைவர்கள் எண்ணுவது அவர்களின் கருத்தாைலில் தயக்கம் 

காட்ைச் செய்துவிடுகின்ைது. ைாைவர்கள் தாங்கள் செய்யும் பிமழகமை ஆசிரியர் 

நமகச்சுமவ பாணியில் சுட்டிக்காட்டுவமத விரும்புகின்ைேர். ஆசிரியர்கள் புத்தகத்தில் 

உள்ைமத ைட்டும் கற்பிக்காைல், பல்னவறு நைவடிக்மககமை நைத்துவமதயும் 

வாழ்க்மகக்குத் னதமவயாே தகவல்கமைக் கூறுவமதயும் ைாைவர்கள் எதிர்பார்த்தேர்.  
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தைக்குப் பிடித்த ஆசிரியராக அமைந்துவிட்ைால் வகுப்பில் தமிழில் அதிகம் னபசுவதாக 

ைாைவர்கள் கூறிேர். உயர்நிம  ஒன்று ைற்றும் இரண்டில் ஆசிரியர் அவ்வைவாகக் 

கவரவில்ம  என்பதால் வகுப்பில் தாம் னபசியது மிகக் குமைவு என்றும் உயர்நிம  மூன்று 

ைற்றும் நான்காம் வகுப்பில் தைக்குக் கற்றுத்தந்த தமிழாசிரியர்கள் தன்மே மிகவும் 

கவர்ந்ததால், வகுப்பில் தான்தான் அதிகம் னபசியதாக நிமேவு இருப்பதாகவும் ைாைவர்கள் 

கூறிேர் (அட்ைவமை 51ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 51: ஆசிரியலரப் சபாறுத்து ைாணவர்களின் பபசும் வாய்ப்பு ைாறுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

71 

ைாைவி_ரித Teacherமரப் சபாறுத்துதான் இருக்கு, 
ஆசிரிமய. அவங்க எப்படி engage 
பன்ைாங்கன்னு studentsகிட்னை. Sec 1 Sec 
2 எல் ாம் னவை teacherன , so அவங்க 
வந்து... 
 

 

72 

ஆய்வாைர் So என்ே differentஆ இருந்தது? அந்த 
ஆசிரியர் எடுத்ததுக்கும் இந்த 
ஆசிரியருக்கும்? 
 

 

73 

ைாைவி_நி ஆசிரிமய_1 வந்து என்ே னவணுோலும் 
னபெ ாம். எது னவணுோலும் openஆ 
னபெ ாம். 
 

 

74 

ைாைவி_ரித இல்ம  ஆசிரிமய, நைக்கு தகுந்த ைாதிரி 
lessonsஐ நைத்திட்டுப் னபாவாங்க, 
ஆசிரிமய. 
 

 

75 
ஆய்வாைர் உங்க Sec 1, Sec 2  னபெ வாய்ப்பு 

இருந்ததா? 
 

 

76 
ைாைவி_ரித Sec 1, Sec 2  நாங்க யாருனை னபெ 

ைாட்னைாம் ஆசிரிமய. 
 

 

77 
ஆய்வாைர் அப்னபா யாருதான் னபசுவாங்க வகுப்புன ? 
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78 
ைாைவி_ரித ஆசிரிமய னபசுவாங்க. அவங்க னபசுைமத 

நாங்க னகப்னபாம். 
 

(சிரித்தல்) 

79 

ஆய்வாளர் Oh okay, So, Sec 1 Sec 2ை பபாதுைான 
வாய்ப்பு இல்லை. Sec 3, Sec 4 ை 
இருக்கு. So ஆசிரியலரப் சபாறுத்து 
நீங்க பபசுை opportunities வந்து 
ைாறுது? 
 

(சிரித்தல்) 

80 
ைாணவி_நி ஆைா 

 
 

 

வகுப்பமைக்கு சவளினய கருத்தாைலில், ைாைவர்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் 

நி வுகிைது. ைாைவர்களுக்குப் னபெ அதிக னநரமும் வாய்ப்பும் உள்ைது. வகுப்பமையில் பிைர் 

முன்னிம யில் னபசும்னபாது ஏற்படும் தயக்கம் சவளியில் நண்பர்களிைம் னபசும்னபாது 

இருப்பதில்ம . வகுப்புக்கு சவளினய ஆசிரியரிைம் னபசும்னபாது, தான் விரும்பும் 

தம ப்புகமைப் பற்றி ஆசிரியரிைம் னகட்டு சதரிந்து சகாள்ை னபாதிய அவகாெம் உண்டு. 

வகுப்பில் அதற்காே னநரமும் வாய்ப்பும் அமைவதில்ம . அங்கு அமழத்தவர் ைட்டுனை னபெக் 

கூடிய நிம  உண்டு. வகுப்பமைக்கு உள் ஆசிரியர் ‘தமிழில் னபசு’ என்று அடிக்கடி 

நிமேவுபடுத்துவதால் ைாைவர்கள் தமிழ் னபெ முயல்கின்ைேர். வகுப்பிற்கு சவளினய 

அத்தமகய சூழல் இல் ாததால் ைாைவர்கள் தமிழில் னபசுவது னைலும் குமைவாக உள்ைது. 

நண்பர்களும் தமிழில் னபசு என்று நிமேவுறுத்தும் சூழல் ஏற்படின், ைாைவர்கள் வகுப்புக்கு 

சவளினய தமிழ் னபசுவது அதிகரிக்காது என்று ஆய்வாைர் கருதுகிைார். 

 

சிங்கப்பூரில் எல் ா இேமும் ஒன்றிப் பழகுவதால் ஏற்றுக்சகாண்ைதால் 

வகுப்பமைக்கு சவளினய செல்லும்னபாது தமிழர் பாரம்பரிய ஆமை அணிய தயக்கம் 

எதுவுமில்ம  என்று ைாைவர்கள் கூறிேர். இருந்தாலும் பூக்கள் மவத்துக்சகாள்வது, தமிழ் 

எழுத்துக்கமைக் சகாண்ை ெட்மை அணிவது னபான்ைவற்மை அணிவதில் ெற்றுத் தயக்கம் 
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இருப்பதாகக் கூறிேர். அதற்குக் காரைம் நாம் ஒரு சிறுபான்மையிேர். நம்மைக் குமைத்து 

எமை னபாடுவார்கள் என்ை தயக்கம் இருப்பதாகக் கூறிேர். அப்படிப் பார்க்மகயில், 

தமிழரின் அமையாைம் இமவ என்று ைாைவர்கள் ஏற்றுக்சகாண்ைாலும் சிறுபான்மையிேர் 

என்பதால் தம் அமையாைத்மதப் பின்பற்றுவதில் சிறு தயக்கம் இருப்பமத இதன்வழி 

அறிய ாம். தமிழில் ெரைைாகப் னபெக் கூடிய உயர்தமிழ் ைாைவர்களும் சபாருட்கள் 

வாங்கச் செல்லும் கமையில் காொைர் தமிழராக இருந்தால் அல் து முன்பின் அறியாத 

தமிழரிைம் னபச்மெத் சதாைங்கும்னபாது, தமிழில் சதாைங்குவது இல்ம  என்று கூறிேர். 

அவர்கள் தமிழில் சதாைங்கிோல், தாமும் தமிழில் னபெத் தயார். இருப்பினும் நாம் முதலில் 

தமிழில் னபசிோல், அவர்கள் நம்மை எதாவது நிமேத்துவிடுவார்கைா என்ை தயக்கம் 

நி வுகிைது (அட்ைவமை 52ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 52: தமிழர்கள் தமிழர்கலளச் ெந்தித்தால் ஆங்கிைத்தில் பபசுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

142 
ைாைவி_நி English தான் னபசுனவாம் normal . 

 

143 
ஆய்வாைர் ஏன்? அது சைாதல்  English   வருதுன்னு 

நிமேக்குைங்க? 
 

144 
ைாைவி_நி அது common language. அவங்களுக்கும் சதரியும். நைக்கும் 

சதரியும். அப்படினய னபசி அந்த language வந்திரிச்சு 
 

145 
ஆய்வாைர் So இயல்பானவ உங்களுக்கு English  வருைா? இல்ம  

ஒருனவமை அவங்களுக்கு புருயாதுன்னு... 
 

146 

ைாணவி_நி அந்த thoughtதான் ஆசிரிலய. அவங்களுக்கு ஒரு 
பவலள புரியாபதா அந்த thoughtதான். அவங்களுக்கு 
ஒரு பவலள ஒழுங்கா சதரியாபதா 
 

147 
ஆய்வாைர் அவங்க ஏதாவது சநமேப்பாங்கைான்னு நிமேப்பீங்கைா? 

அந்த ைாதிரி நிமேப்பீங்கைா? 
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148 

ைாணவி_நி நைக்கு ஒரு ைாதிரி இருக்பகாபை ஆசிரிலய நாை 
தமிழ்ை startபன்னுனா. அவங்க start பன்னுனா, நாை 
தமிழ்ை continue பன்னைாம். அந்த feel தான். 

 

149 
ஆய்வாைர் ைாைவி_மி, உங்களுக்கு? 

 

150 
ைாைவி_தர் அனததான் ஆசிரிமய. Starting சகாஞ்ெம்.. Starting trouble 

ைாதிரி.  
 

151 

ஆய்வாைர் அந்த starting trouble அவங்க எப்படி receive பன்னுவாங்க 
அப்படிங்குைதுோன யா இல்ம  உங்களுக்கு 
comfortableஆ இல்ம யா? 
 

152 

ைாைவி_தர் இப்ப suppose இப்ப னபசிகிட்டு இருக்னகான்னு 
மவயுங்கனைன்..  இப்ப ைக்குன்னு ஒருத்தவங்கமை 
பார்த்னதான்னே தமிழ்  னபெைாட்னைாம்ன , 
சதரிஞ்ெவங்கன்ோ னகட்னபாம். சதரியாதவங்கன்ோ ஒரு 
closeness வராது.  
 

 

 

அனத னநரத்தில், உயர்தமிழ் ைாைவர்கள், தமிழ் துமை ொர்ந்த ஊைகங்கள், 

ஆசிரியப் பணி னபான்ை பணிகளில் னெர விரும்பவில்ம  என்று கூறிேர். இதரப் பணிகளில் 

இருந்துசகாண்டு கவிமத எழுதுவது னபான்று, தமிழுக்கு ஓரைாகச் னெமவ செய்ய 

விரும்பிோலும் அமத முழு னநரைாக னைற்சகாண்டு செய்ய விரும்பவில்ம  (அட்ைவமை 

53ஐக் காைவும்). தமிழ் மீது அதிக பற்று இருந்தாலும், தமிழர்கள் யாரும் தைக்கு 

முன்ைாதிரியாக இல்ம  என்று உயர்தமிழ் ைாைவர்கள் கூறிேர். அவர்கமைப் பார்த்து 

‘இவ்வாறு நாம் ஆகனவண்டும்’ என்று யாமரயும் அவர்கைால் குறிப்பிட்டுச் சொல்  

முடியவில்ம .  
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அட்டவலண 53: தமிழர்கள் தமிழ் ொர்ந்த துலைலயத் சதரிவு செய்யாது 
இருத்தல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 

173 
ஆய்வாைர் இப்ப tamil teacherஆகவனவா, mediaன னயா னெர வாய்ப்பு 

கிமைத்தால் எடுப்பீங்கைா? Consider பண்ணுவீங்கைா? 
 

174 
ைாைவி_தர் இப்னபாமதக்கு நான் consider பண்ைன  ஆசிரிமய. 

ஒருனவமை thought வந்தீச்சீோ, சதரியன  ஆசிரிமய. 
 

175 
ஆய்வாைர் அந்த ைாதிரி ஒரு line நீங்க choose பண்ைாததுக்கு என்ே 

காரைம் சொல்  ாம்? 
 

176 

ைாணவி_நி என்லன சபாறுத்தவலரக்கும். Main goalன்னு ஒன்னு 
இருக்கும். Sideன்னு ஒன்னு இருக்கும். Part time ைாதிரி. 
இப்ப எனக்கு கவிலத புடிக்கும். கவிலத competition 
எல்ைாம் பபாயிருக்பகாம் இல்லையா? So sideை வந்து 
கவிலத எழுதுை ைாதிரி சவச்சிக்கைாம். அலத 
விடக்கூடாது. But main goal வந்து அந்த doctor இதுை 
பபாகனும். தமிபழாட related இது வந்து main jobை 
என்னாை பார்க்க முடியபை. அது வந்து side ஆ 
சவச்சிக்கைாம்ன்னுதான் பதாணுது.  
 

177 
ஆய்வாைர் அதுக்கு காரைம் என்ேன்னு சொல்வீங்க? I mean அது தவறு 

இல்ம . Just understand பண்ணிக்க னகட்குனைன். 
 

178 

ைாைவி_நி Maybe எங்க அம்ைா வந்து தமிழ் ஆசிரியரா 
இருந்திருக்காங்க. அது ாம் பாக்கும்னபாது நாை சகாஞ்ெம் 
differentைா try பண்ணுனவாம் இருக்க ாம். Maybe சின்ே 
வயசுன  அந்த thought வந்ததான  இருக்க ாம்.  
 

179 
ஆய்வாைர் ைாைவி_தர், உங்களுக்கு? 

 

180 

ைாணவி_தர் நான் வந்து சநலைய பபர் தமிழ் jobs பத்தி சொல்லி 
பகள்விப்படபை. அதாவது அலத prefer பண்ைாங்கன்னு. 
அந்த influenceஆ இருக்கைாம். 
 

 

 இதுவமர ஆய்வு விோ இரண்டிற்காே விமை விரிவாக விைக்கப்பட்ைது. அடுத்து 

ஆய்வு விோ மூன்றிற்காே விமைமயக் காை ாம்.   
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4.5 ஆய்வு வினா மூன்றிற்கான விலட  

ஆய்வு விோ மூன்று, ‘தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் எந்த அைவுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது?’ அதற்காே விமைமய இங்கு காண்னபாம். 

தமிழில் கற்ைவர்கள் னபசும் தமிழ்சைாழிவமகமயத் தரைாே னபச்சுத்தமிழ் என்று 

கல்வியாைர்களும் சைாழியிய ாைர்களும் ஷிஃப்ைன் (Schiffman, 1999), அண்ைாைம  

(Annamalai, 1978, 2011), நைராஜப்பிள்மை (நைராஜப்பிள்மை, 2005), அகத்தியலிங்கம் 

(Agasthialingom, 2008), திண்ைப்பன் (சீதா ட்சுமி ைற்றும் ப ர், 2006) குறிப்பிட்டுள்ைேர். 

தமிழகத்திலும் திமரப்பைங்களிலும் ஊைகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் இத்தமகய தமிழ், 

சிங்கப்பூரில் இருப்பமதயும் இன்னும் கூைப்னபாோல் சிங்கப்பூருக்சகன்னை இங்குள்ை ெமூக, 

பண்பாட்டுச் சிைப்புக்கூறுகளுைன் அது அமைந்திருப்பமதயும் குறிப்பிட்டுள்ைேர். இங்கு 

சிங்கப்பூரில் 1996இலும் பின் 2005இலும் இம்சைாழிவமக, ைறுஆய்வு அறிக்மககளில் 

பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ைது. 2005 ைறு ஆய்மவத் சதாைர்ந்து வகுப்பமையில் வெதி செய்யும் 

சைாழிநமையாக இது அமைந்துள்ைது. ஆசிரியர்களுக்கு உரிய பயிற்சிகள் அப்னபாது 

உைேடியாக வழங்கப்பட்ைே.  இந்த ஆய்வு அந்த அறிமுகத்திற்குப்பின் சுைார் 14 அல் து 

15 ஆண்டுகள் கழித்து நமைசபறுகிைது. இந்த நிம யில் தரைாே னபச்சுத்தமிமழ 

ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திோலும் அதிலும் இயல்புசைாழியாைர்கைாே இந்தத்  

தமிழாசிரியர்கள் அதமே இன்னும் சிைப்பாகப் பயன்படுத்த ாம் என்பது இங்குக் 

குறிப்பிைப்பை னவண்டிய ஒன்று. தரைாே னபச்சுத்தமிழ் குறித்த ப  ஆய்வுகள் நமைசபற்று 

வரும் நிம யில் அதமேயும் எழுத்துத்தமிமழயும் இன்னும் எவ்வாறு சிைப்பாகப் 

பயன்படுத்த ாம் என்று ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுவதும் வெதி செய்வதும் சிங்கப்பூரில் 

தமிழின் நீடித்த நிம த்தன்மைக்குப் னபருதவியாக இருக்கும். இப்னபாது இங்கு பின்வரும் 

அட்ைவமைகளின் வழியாகத் தரைாே னபச்சுத்தமிழின் பயன்பாட்மை அறிய ாம். 
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குறிப்பிட்ை இந்த அட்ைவமைகளில் ஆசிரியரும் ைாைவர்களும் தரைாே 

னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்தியுள்ைேர். எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில், ஆசிரியர் பரவ ாகத் தரைாே 

னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்தியுள்ைார் (அட்ைவமை 54ஐக் காைவும்). இமையிமையில் ஒரு 

சி  ஆங்கி ச் சொற்கமைப் பயன்படுத்தியுள்ைார். சி  இைங்களில் எழுத்துத்தமிழில் வந்த 

சொல்ம ப் பயன்படுத்திப் சபாருமை ைாைவர்கள் புரிந்துசகாள்ை வழி செய்துள்ைார். 

எனினும் வழக்கத்சதாழில்நுட்ப ைாைவர்கமையும் உள்ைைக்கிய வகுப்பு இது. அவர்களுக்கு 

‘குரல்வமை’ என்னும் சொல்ம  இன்னும் எளிமைப்படுத்திக் குறிப்பிட்டிருக்க ாம். 

இல்ம சயன்ைால், ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் கூறும் கருத்து முழுமையாகச் சென்ைமைய 

முடியாது என்பது ஆய்வாைரின் கருத்து. 

 

அட்டவலண 54: ஆசிரியர் பரவைாகத் தரைான பபச்சுத்தமிலழப் பயன்படுத்துதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

52 ஆசிரியர்_2 இன்சோன்னு. ஒரு நிமிஷம். படிக்கும்னபாது 
கவனிச்ெக்குங்க. ைாைவி_பி நீங்க படிக்கும்னபாது 
உங்களுமைய.. அ  நாளிதழ் வந்து சராம்ப கீனழ சவச்சு 
படிக்குறீங்க. இல்ம யா? எப்பவுனை படிக்குைதுக்கு ஒரு 
முமை இருக்கு. நீங்க படிக்கும்னபாது சராம்ப கிட்மையும் 
னபாகக்கூைாது. சராம்ப தூரமும் னபாகக்கூைாது. நீங்க 
படிக்குைதுக்கு ஏற்ை ைாதிரி இந்த paper உங்க மகயி  
இருக்கணும். ஏன் இப்படி சொல்னைன்ோ உங்க voice/tone 
முக்கியம் இல்ம யா? ெத்தைா படிக்கணும் இல்ம யா? 
கீனழ வச்சுட்ைாங்க. தம மய கீனழ குனிஞ்சுட்ைாங்க 
குரல்வலள ைைங்கிருச்சு ெத்தம் எப்படி சவளினய வரும்? 
ெரி இனினை  மகயா  மவத்து எடுத்து படிங்க. ெரி 
இப்பதான் சொன்னேன் மகயா  எடுத்துப்படிங்கன்னு. ெரி 
படிங்க. 
 

 

ஆசிரியரின் சைாழிநமை தரைாே னபச்சுத்தமிழில் இருக்கிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், ைாைவர் 
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வாசிக்கும்னபாது சொற்கள் பிரிந்து இரு வரிகளில் வருவமத, ஆசிரியர் எடுத்து விைக்கிப் 

புரிய மவக்கிைார் (அட்ைவமை 55ஐக் காைவும்). பாைத்தில் கூடுதல் புரிந்துைர்மவயும் 

ஒரு சொல்லின் பயன்பாடு எவ்வாசைல் ாம் வர ாம் என்பது குறித்த ஒரு செய்திமயயும் 

ஆசிரியர் இங்குத் சதரிவிக்கிைார். சைாழியாேது ைாைவர்கள் பாைத்மதப் 

புரிந்துசகாள்ைவும் சொற்னகாமவ சதாைர்பாக இன்னும் அதிகம் அறிய வழி வகுக்கவும் 

பயன் மிக்கது. 

அட்டவலண 55: ஆசிரியரின் சைாழிநலட தரைான பபச்சுத்தமிழில் இருத்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

73 ஆசிரியர்_1 அந்த னநரத்து  காவல் துமை அதிகாரிகள் ைட்டும் செயல் 
பை ைாட்ைாங்க. அந்த இைத்தில் இருக்கும் அதிகாரிகள் 
இப்ப ரயில் தர நிம யம்ன்ோ, அந்த அதிகாரிகள் 
செயல்படுவாங்க. சபாது ைக்கள் இருப்பாங்க அப்ப 
எல் ாருக்குனை வந்து அந்த நைவடிக்மகோ  எப்படி 
ஈடுபைனுன்னு முன் அனுபவம் னவண்டுமில்ம யா? அப்ப 
எல் ாமரயும் ஈடுபடுத்துவாங்க. இப்ப யார் யாசரல் ாம் 
பாவமேப் பயிற்சியில் ஈடுபடுவாங்கன்னு சதரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. 
ெரி அடுத்தவங்க படிங்க. 
 

 

 சி  ெையங்களில், ஆசிரியர் ஒரு சொல்ம க் குறிக்க புதிய வடிவில் அமதக் 

கூறுகிைார். எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  மூன்று விமரவு வகுப்பில், ஆசிரியர் ‘பாதி 

வமரயின  இருக்கு’ என்னும் சொல்ம க் குறிக்கப் ‘பாதி னவமைனய இருக்கு’ என்று 

கூறுகிைார் (அட்ைவமை 56ஐக் காைவும்). இங்கு அைவு என்பது னவமை என்று 

னநரத்துக்காே சொல் ால் குறிப்பிைப்படுகிைது. இது ெற்று வியப்பாக உள்ைது. ஆசிரியர், 

ஒரு னபாக்கில் னபசும்னபாது, தவைாே சொல்ம ப் பயன்படுத்தி இருக்க ாம். அல் து 

ஆசிரியரின் சொல் சதரிவு அதுவாகவும் இருந்திருக்க ாம். அச்சொல்லின் பயன்பாடு 

புரியாைல் இருந்தாலும் ஆசிரியர் கூறும் செய்தி நன்கு புரிகிைது. எனினும், ெற்றுப் 
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பின்தங்கிய ைாைவர்களின் நிம யில் இருந்து பார்க்கும்னபாது, ைாைவர்களுக்குப் 

புரிந்துசகாள்வதில் தமை ஏற்பை வாய்ப்புண்டு என்று ஆய்வாைர் கருதுகிைார். 

அட்டவலண 56: ஒரு சொல்லைக் குறிக்க புதிய வடிவில் அலதக் கூறுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

8 ஆசிரியர்_2 Story முடிய . Story வந்து பாதி பவலளபை இருக்கு. 
அடுத்த பாதி இங்க இருக்கு. இன்னும் சகாடுக்கம  
உங்ககிட்ை. ெரியா? இப்ப வந்து நம்ை படிக்கப் னபானைாம். 
படிச்சி முடிச்சிட்டு, என்ே நைந்திருக்கும்  அந்தக் கமதமய 
நீங்கதான் முடிக்கப்னபாறீங்க. எப்படி முடிக்கப்னபாறீங்க? 
அது உங்க தனிப்பட்ை விருப்பம். எப்படி னவணும்ோலும் 
கமதமய முடிக்க ாம்.  ஆோ முடிக்கும்னபாது ஏன் அந்த 
கமதமய அப்படி முடிக்குறீங்க- அதற்காே காரைம் 
காரியத்னதாை நீங்க விைக்கைா சொல் ணும். prepare 
பண்ணிக்னகாங்க உங்க mindன . கமதமய எப்படி 
முடிச்சிருக்க ாம்? என்ே நைந்தது அந்த னநரத்துன  
அப்படின்னு நீங்க. ஆோ உங்க விருப்பம் - கமதமய எப்படி 
னவணும்ோலும் முடிக்க ாம். முதல்  படிக்கப் னபாைது யாரு? 
ைாைவர்_னப, எழுந்து நில்.  முதல் பத்திய நல் ா வாய்விட்டு 
ெத்தைா படிங்க பார்க்க ாம். படிங்க. எப்படி படிக்கனும்? 
னபப்பமர மகயில் மவச்சு படிக்கனும் இல்ம யா? 
 

 

 ஆசிரியரின் தரைாே னபச்சுத்தமிழ், ஆங்கி ம் ஆகியேவற்றின் பயன்பாடு 

ைாைவருக்கு அவரது அனுபவத்மதப் பகிர வழி செய்கிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  

மூன்று விமரவு வகுப்பில், ஆசிரியர் வாசிப்புப் பகுதிமயப் பற்றி விைக்குகிைார். அப்னபாது, 

அவர் தைது அனுபவத்மதயும் கூறுகிைார். ஆசிரியரின் சைாழிநமையில் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழும் ஆங்கி மும் க ந்து உள்ைது. எனினும் அது ைாைவர்கள் ஆசிரியர் 

னபசுவமதப் புரிந்துசகாள்வதற்குப் பயன் அளிக்கிைது (அட்ைவமை 57ஐக் காைவும்). 

ைாைவி சதாைர்ந்து உமரயாை ஏதுவாக ஆசிரியரின் விோவும் அமத அவர் கூைப் 

பயன்படுத்தும் சைாழி நமையும் உதவுகின்ைே. இதோல் கற்ைல் என்பது ைகிழ்ச்சிமிக்க 

அனுபவைாக ைாைவர்களுக்கு அமைகிைது. 
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அட்டவலண 57: ஆசிரியரின் பபச்சு, ைாணவருக்கு அனுபவத்லதப் பகிர வழி 
செய்தல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
14 ஆசிரியர்_2 ெரி உட்காருங்க. so படிப்பதற்கு வந்து சகாஞ்ெம் நல்  

பயிற்சி னவண்டும். ெரி. சி  னபருக்கு வந்து இது ைாதிரி 
habit இருக்கும். புதுொ ஒரு இைத்துக்கு னபாோ தூக்கம் 
வராது. கண்டிப்பா எேக்கும் தூக்கம் வராது. ஏன்ோ வந்து 
நம்ை ஏற்கேனவ தூங்கி பழக்கப்பட்ை இைம் நம்ை comfort 
zone சொல்லுனவாம் இல்ம யா. நம்ை வந்து படுக்கும்னபாது- 
தம க்கு ஒரு தம காணி, காலுக்கு ஒரு தம காணி, 
அதுக்கு அப்புைம்  fan aircon. அந்த ஒரு இது வந்தா தான் 
தூக்கம் வரும். அப்னபா திடீசரன்னு ஒரு சொந்தக்காரங்க 
வீட்டுக்கு னபானைாம். அந்த வீட்டுன  அந்த வெதி 
எதிர்பார்க்க முடியுைா? எதிர்பார்க்க  முடியாது. சைத்மத 
வந்து கல்லு ைாதிரி இருக்கும் சி  னநரத்துன . இல்ம  
aircon work பண்ைாது. அந்த ைாதிரி னநரத்துன  கஷ்ைம். 
அந்த ைாதிரி யாருக்காவது அந்த habit இருக்கா? இல்ம  
சி ர் சவளினய னபாோ தூக்கம் வராது அந்த ைாதிரி 
யாருக்காவது இருக்கா? எங்மக னபாோலும் தூங்கிருவீங்க? 
தூக்கம் வந்துருைா?  முகாம் ாம் னபாறீங்க அங்க முகாம்  
சகாசு கடிக்கும். அங்க பூச்சி எல் ாம் இருக்கும். எவ்னைா 
பிரச்ெமே இருக்கும். அங்னகயும் நிம்ைதியா தூங்குவீங்கைா? 
 

15 ைாைவி_ரி சகாஞ்ெம்தான் தூங்குனவன். 
 

 

 ஆசிரியர் ைாைவர்கள் புரிந்துசகாள்ளும்படி னபசுகின்ைார். எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

உயர்நிம  நான்கு உயர்தமிழ் வகுப்பில், ைாைவர்கள் னகள்விக்கு இரண்டு நிமிைங்கள் 

சதாைர்ந்து னபெ னவண்டும். ஆோல், ைாைவியால் னபெ முடியாைல் தடுைாறுகிைார். எேனவ, 

ஆசிரியர், ைாைவர்கள் இச்சூழ்நிம யில் எப்படி தம் னபச்மெ நீட்டித்திருக்க ாம் என்று 

ைாைவர்கள் புரிந்துசகாள்ளும்படி னபசியுள்ைார் (அட்ைவமை 58ஐக் காைவும்). எனினும், 

ஆசிரியர் ைாைவர்களின் சைாழிப்பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப ‘மகதட்ைல் சகாடுங்க’ என்று 

சொல்வதற்குப் பதி ாக, ‘மக தட்டுங்கள்’ என்று கூறியிருக்க ாம். உயர்தமிழ் வகுப்பு 

என்பதோல், விமேச்சொற்கமை ைாைவர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தவும் தமிழ்சைாழிவழிப் 

பயன்படுத்தவும் வழி செய்திருக்க ாம். இங்கு ஆசிரியர் இயல்பு சைாழியாைர் என்ை 
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முமையில் ஏற்ை சொற்கமை அறிமுகம் செய்திருக்க ாம். அவ்வழியில் அவர் 

சைாழிப்பயன்பாட்டுக்கு ஒரு முன்ைாதிரியாக அமைய முடியும்.  அதற்குத் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் உதவியாக அமைந்துள்ைது. 

 

அட்டவலண 58: ஆசிரியர் ைாணவர்கள் புரிந்துசகாள்ளும்படி பபசுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

45 ஆசிரியர்_2 Very good. லகதட்டல் குடுங்க. 2 நிமிஷம் சகாண்டு 
வந்துட்ைாஙக். அவங்க பண்ை ஒரு  technique என்ேன்னு 
கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கைா? அவங்க சொன்ே கருத்மத உைனே 
முடிச்சிருக்க ாம். ஆோ அவங்க இமையி  ஒரு ொன்று 
சொன்ோங்க சதரியுைா? அதுதான் வகுப்பமை ொன்று 
சொன்னீங்கல் ? அமத முழுவதும் சொல்லி 
இருந்தீங்கன்ோ 2 நிமிைத்திற்கு னைன  னபாயிருக்கும். இப்ப 
அடுத்து யாரு னகள்வி னகட்கிைது?  
 

 

 சி  பாைங்களில், ைாைவர்கள் தடுைாறும்னபாது, ஆசிரியர் ைாைவரின் 

சைாழிநமைமய னைம்படுத்த முயற்சி னைற்சகாண்டு இருக்க ாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

உயர்நிம  நான்கு வழக்கத்சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், ைாைவி னபசும்னபாது ெரைம் இல்ம . 

எழுத்துத்தமிழில் னபசுகிைார். ஆசிரியர் மிக அருகில் நின்று னகட்கிைார். ைாைவரின் 

சைாழிநமைமய னைம்படுத்துவதில் ஆசிரியர் இன்னும் அதிகைாக உதவ முயற்சி 

னைற்சகாள்ை ாம் (அட்ைவமை 59ஐக் காைவும்). அதற்கு அவர் கூடுதல் கவேம் செலுத்தி 

எழுத்துத்தமிழில் னபசுவமதத் தரைாே னபச்சுத்தமிழில் னபெ வழி காட்டியிருக்க ாம் அல் து 

வெதி செய்திருக்க ாம். வகுப்பமையில் எழுத்துத்தமிழிலிருந்து தரைாே னபச்சுத்தமிழுக்கும் 

தரைாே னபச்சுத்தமிழிலிருந்து எழுத்துத்தமிழுக்கும் ைாறும் வழிமுமைமயயும் அவ்வாறு 

ைாற்றிப் பயன்படுத்தும் பாங்மகயும் அறிமுகப்படுத்திப் பழக்கப்படுத்தியிருக்க ாம். 
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அட்டவலண 59: ைாணவரின் சைாழிநலடலய பைம்படுத்த ஆசிரியர் முயற்சி 
பைற்சகாள்ளைாம் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
18 ைாைவி_ ா நான் வந்து படிப்பு படிப்பு னதர்வு  வந்து நல் ா செய்ய 

ைாட்னைன்.  அதோ  mark வந்து நான் பாக்கும்னபாது 
கவம யாக இருப்னபன்.  
 

19 ஆசிரிமய_3 குமைந்த ைதிப்சபண்கள்ோ  
 

 

 னைற்கூறியதுனபா , சி  இைங்களில் ைாைவர்களின் கருத்தாைலில் ைாைவருக்குக் 

கூடுதல் சைாழி உதவி னதமவப்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், ைாைவர் னகாழிமயப் பற்றிப் னபசும்னபாது, 

‘அது வயித்மதக் கிளிச்சு இருப்பாங்க’ என்ை சொற்கமைப் பயன்படுத்துகிைார். அச்சூழலில், 

ைாைவர் தம் கருத்மத விைக்கிக் கூை, ஆசிரியர் இன்னும் ெற்று அணுக்கைாகவும் 

அதிகைாகவும் வெதி செய்து உதவியிருக்க ாம் (அட்ைவமை 60ஐக் காைவும்). இங்னக 

சொற்னகாமவமய னைம்படுத்த ஆசிரியரின் தரைாே னபச்சுத்தமிழில் அமைந்த உமரயாைல் 

பகுதி உதவியாக அமைந்திருக்க ாம். 

 

அட்டவலண 60: ஆசிரியர் அணுக்கைாகவும் அதிகைாகவும் வெதி செய்திருக்கைாம் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

68 ஆசிரியர்_5 இப்ப இது என்ேது சைாதல் ? 
 

69 ைாணவர்_பவ ஆசிரிலய அது வயித்த கிளிச்சு இருப்பாங்க. 
 

70 ஆசிரியர்_5 னகாழி வயித்த கிழிச்சிருப்பாங்கைா? 
 

71 ைாைவர்_ர ஆைா ஆசிரியர். குஞ்சு இருக்குள்னை. னகாழி வயித்த 
கிழிச்சு, அந்த குஞ்சு 
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 சி  பாைங்களில், ைாைவர்கள் தாங்கள் அறிந்த அல் து அனுபவித்த தகவல்கமைப் 

பகிர்ந்துசகாள்வது சுவாரசியைாக அமைந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  ஒன்று 

வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், ைாைவர் தம் வாழ்வியல் அனுபவம், 

னகட்ை அனுபவம் ஆகியவற்மை இமைத்துப் னபசுகிைார் (அட்ைவமை 61ஐக் காைவும்). 

அதமே அவர் சதாைர்ந்து தமிழில் விைக்கிப் னபசுகிைார். அதற்குப் பாைத்தின் தம ப்பும் 

குறிப்பிட்ை பகுதியில் வரும் செய்திகளும் உதவியாக அமைகின்ைே. 

 

அட்டவலண 61: ைாணவர் தம் வாழ்வியல் அனுபவத்லத இலணத்துப் பபசுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

80 ைாைவர்_னவ னகாழி ெண்மைக்கு ஆசிரியர் 
 

81 ஆசிரியர்_5 ஓ னகாழி ெண்மையா? அதுக்கா இப்படி செய்வாங்க? 
என்ே சொல்றீங்க? புது விஷயைா சொல்றீங்க. எேக்கும் 
புரிய ? அதுதான் னகட்கினைன். 
 

82 ைாணவர்_பவ ஊர்ை வயித்த இரண்டா சவட்டிட்டி| 
 

83 ஆசிரியர்_5 ம் 
 

84 ைாணவர்_பவ அதுை சநலையா இந்தக் சகாடலு எல்ைா இருக்கும். 
சவட்டி, எடுத்திடுவாங்க சவளியிை. 
 

85 ஆசிரியர்_5 ஓ...ம்... 
 

86 ைாணவர்_தி இது வந்து பகாழி ெண்லடக்குப் பயன்படுத்துவாங்க. 
 

 

 சி  பாைங்களில் ஆசிரியர் உதவி இல் ாைன னய ைாைவர்கனை தவைாகச் 

சொல்லிப் பின் தம்மைத் திருத்திக் சகாண்டு ெரியாகச் சொல்கிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு, 

உயர்நிம  ஒன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைற்றும் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், ைாைவர் ‘னெவல்’ 

என்பமதக் ‘னகாழி’ என்று தவைாகக் கூறுகிைார் (அட்ைவமை 62ஐக் காைவும்). பிைகு, 
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ைற்ை ைாைவர்கள் அதற்காே ெரியாே சொல்ம க் கூை தானை முயற்சிக்கிைார்கள். இங்கு, 

ஆசிரியர் இன்னும் ெற்று உதவியிருந்தால், சொல் சதரியாத ைாைவருக்குப் பயன் 

அதிகைாக இருந்திருக்கும். ஆசிரியர் பயன்படுத்தும் ஏற்ை சைாழிநமை ைாைவர்களுக்குப் 

புரிதம யும் சைாழிமயச் ெரைைாகவும் ெரியாகவும் பயன்படுத்தச் சொல்லித் தந்திருக்கும். 

 

அட்டவலண 62: ைாணவர்கபள தவைாகச் சொல்லிப் பின் தாபை ெரியாகச் 
சொல்லுதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
90 ஆசிரியர்_5 இப்ப இதுக்கு என்ே னபரு சொன்னீங்க? நாை 

பார்த்ததுக்கு. 
 

91 ைாைவர்_ர னகாழி  
 

92 ஆசிரியர்_5 னகாழி இல் . னகாழியா இது? முதல்  கத்துச்சுல் ? 
 

93 ைாைவர்_னர காவல் 
 

94 ைாைவர்_ர னகாவல் 
 

95 ைாணவர்_பவ பெவல்! பெவல்! 
 

 

 உமரயாைல் சதாைர்ந்து அமையும்னபாது அங்னக ஆனராக்கியைாே உமரயாைலும் 

நல்  ைேநிம யும் சூழலும் நி வுவமத உைர முடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  

இரண்டு வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி, பாை வமகப்பாட்டு முமையில் (SBB), ஆசிரியர் ைல்லிமகப் 

பூமவப் பற்றி ைாைவர்களிைம் னகட்கிைார். அவர்கள் தாம் அறிந்த தகவல்கமைக் 

கூறுகின்ைேர். உமரயாைல் சதாைர்ந்து இைம்சபறும்னபாது, அது ஆனராக்கியைாகவும் 

ைகிழ்வூட்டுவதாகவும் அமைவமதக் காை முடிகிைது (அட்ைவமை 63ஐக் காைவும்). 
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அட்டவலண 63: சதாடர்ந்து இடம்சபறும் ஆபராக்கியைான உலரயாடல்  
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

22 ஆசிரியர்_5 ைல்லிமக பூனவ பத்தி என்ே சதரிசயா 
உங்களுக்கு? 
 

 

23 ைாைவி_ஹ நல்  வாெ அடிக்சகா  
 

 

24 ைாைவி_ஷ வாெைா இருக்சகா   
 

 

25 ஆசிரியர்_5 நல்  வாெ அடிக்சகா 
 

 

26 ைாைவி_பர் ைதுமரயிச  சராம்ப famous ஆேது 
 

 

27 ஆசிரியர்_5 ஆ ைதுமரயிச .  ைதுமர எங்னக 
இருக்கு? 
  

 

28 ைாைவர்கள் தமிழ் நாட்டுச   
 

 

29 ஆசிரியர்_5 தமிழ் நாட்டு  தான் இருக்கா? ெரி. தமிழ் 
நாட்டுச ? 
 

 

30 ைாைவி_ஹ ஆ இந்தியா 
 

 

31 ைாைவி_ஷ ைதுமர ைதுமரச  இருக்கு  
 

ைாைவர்கள் 
சிரித்தல் 

32 ஆசிரியர்_5 தமிழ் நாட்டு ைதுமர. தமிழ் நாட்டுச  தான் 
இருக்கு 
 

 

33 ைாைவி_பர் ஆ  
 

 

34 ஆசிரியர்_5 அது சதன்தமிழ் நாட்டுச  இருக்கு 
ைதுமர. 
 

 

 

 ைாைவர்களுக்குச் ெக ைாைவர்கள் ைதிப்பிடுவது அதிகம் பிடிக்கவில்ம  என்பமதக் 

காைமுடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  நான்கு விமரவு வகுப்பில், ஆசிரியர் 

ைாைவர் வாசிக்கும்னபாது, ெக ைாைவர்கமை ைதிப்பிைக் கூறுகிைார். ைாைவர், சுைாராக 

வாசிக்கிைார். வகுப்புத் னதாழரிைம் ஆசிரியர் ைதிப்சபண் னகட்கிைார். அவர் பத்து 
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ைதிப்சபண்ணுக்கு இரண்டு என்று கூறுகிைார் (அட்ைவமை 64ஐக் காைவும்). இது வாசித்த 

ைாைவருக்குக் னகாபத்மத ஏற்படுத்துகிைது. அவர் தன் நண்பரிைம் கத்துகிைார். ஆசிரியர், 

ைாைவரிைம் அவர் இரண்டு சகாடுத்ததற்காே காரைத்மத விைக்கச் சொல்லி இருக்க ாம். 

அல் து அவர் தன்னுமைய கருத்மதக் கூறி இருக்க ாம். ைாைவர்கள், ெக ைாைவர்கள் 

தம்மை ைதிப்பிடுவமத அவ்வைவாக விரும்பவில்ம  என்று சீதா  ட்சுமி (Seetha Lakshmi 

et al, 2020) சதாைக்கப்பள்ளியில் நைத்திய அண்மைய ஆய்வின் கருத்மத இது 

ஒத்துப்னபாகிைது. 

  

அட்டவலண 64: ைாணவர்களுக்குச் ெக ைாணவர்கள் ைதிப்பிடுவது பிடிக்கவில்லை 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

9 ஆசிரியர்_4 ெரி எவ்வைவு ைதிப்சபண் குடுக்க ாம்? 
 

10 ைாைவி_பி 2 
 

11 ஆசிரியர்_4 2 ஆ?  
 

12 ைாணவர்_அ Shut the hell up! Nobody asked you right? 
 

13 ஆசிரியர்_4 ஏய் ஆங்கி ம் னபெக் கூைாது. 
 

14 ைாைவர்_அ Oh sorry. (tells his friend) வாமயக் சகாஞ்ெம் சபாத்தவும். 
 

 

 

சி  பாைங்களில் ஆசிரியர்கள் நன்கு வெதி செய்துக் சகாடுப்பமதக் காைமுடிகிைது. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  மூன்று வழக்கம் சதாழில்நுட்ப வகுப்பில், நாட்டுப்புைப்பாைல் 

பற்றிய பாைத்தில் ஆசிரியர் ைாைவர்களுக்கு நாட்டுப்புைப் பாைல்கள் என்ைால் என்ே 

என்பமத ைாைவர் அனுபவ அறிவுக்கு ஏற்ப விைக்கித் சதாைர்பு படுத்துகிைார் (அட்ைவமை 

65ஐக் காைவும்). அனதாடு, நாட்டுப்புைத்துைன் சதாைர்புமைய திமரப்பைப் பாைல் 
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ஒன்மையும் ஒளிபரப்புகிைார். ைாைவர்கள் தமிழில் னபெ அவர் ஊக்குவிப்பதுைன் சைல்  

சைல்  பாைத்தின் கடிேத்தன்மைமய இ குவாக்குகிைார். இது வகுப்பில் 

சைாழிப்பயன்பாட்மை னைம்படுத்துவதுைன் ைாைவர்கள் தமிழில் னபசும் ஆர்வத்மதயும் 

அதிகரிக்கும். தமிழ் னபொத ைாைவர்கமையும் ஈர்த்துத் தன்வெப்படுத்தும். அவர்களும் னபெ 

முமேயும்னபாது அங்னக நல் சதாரு பயன்மிக்க உமரயாைலும் வாழ்வியல் அனுபவப் பகிர்வும் 

தமிழின் மீது தீராப்பற்றும் ஏற்பை வாய்ப்புண்டு.  

 

அட்டவலண 65: ஆசிரியர் ைாணவர்களுக்கு நன்கு வெதி செய்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

7 ஆசிரியர்_4 உங்களுக்கு சதரிஞ்ெமத சொல்லுங்க. 
பரவாயில்ம . நாட்டுப்புை பாைல்கள்ன்ோ 
என்ே?  

 

8  (ைாைவர்கள் அமைதியாக இருத்தல்) 
 

 

9 ைாைவி_த  பாைல்கள்? 
 

 

10 ஆசிரியர்_4 பாைல்கள். அதான் என்ே பாைல்கள்? 
நாட்டுப்புைப் பாைல்கள்ன்ோ என்ே| 
 

இருவரும் ஒனர 
னநரத்தில் 
னபசுகிைார்கள் 

11 ைாைவி_த |கிராைத்துப் பாைல்கள் 
 

 

12 ஆசிரியர்_4 ஆ? 
 

 

13 ைாைவி_த கிராைத்துப் பாைல்கள் 
 

 

14 ஆசிரியர்_4 கிராைத்துப் பாைல்கள். ெரி இந்த 
நாட்டுப்புைப் பாைல்கள் எல் ாம் 
எதுக்காகப் பாைப் பட்ைதுன்னு சதரியுைா? 
எப்படி இந்த நாட்டுப்புை பாைல்கள் 
எல் ாம் உருவாச்சுன்னு சதரியுைா? ஏன் 
இசதல் ாம் பாடுோங்க? ெரி சபாதுவா 
பாட்டு பாடுனைாம் இன்னிக்கு. எதுக்காக 
பாட்டு பாடுவீங்க? இப்ப நீங்க எல் ாம் 
னபாவயின  வரயின  பாட்டு பாடுவீங்க. 
எதுக்காக பாடுறீங்க? ைேசுக்குள்னைனய 
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பாடிட்டு னபாவீங்க. ஏன் பாடுறீங்க? 
இல்லியா?  
 

15 ைாைவி_ெ  ஆைா 
 

 

16 ஆசிரியர்_4 இப்ப பாை சொன்ோ நல் ானவ பாடுவீங்க. 
சநமைய சினிைா பாைல்கள் 
பாடுவீங்கதானே? 
 

 

17 ைாைவி_த ஆைா 
 

 

18 ஆசிரியர்_4 ஏன் வந்து அத பாடிட்டு னபானைாம் நாை? 
 

 

19  (ைாைவர்கள் அமைதியாக இருத்தல்) 
 

 

20 ைாைவி_த ைே உமைச்ெம க் சகாமைக்க சைதுவாக 
தயக்கத்துைன் 

21 ஆசிரியர்_4 நல் ா ெத்தைா னபசுங்க. னகட்க . 
 

 

22 ைாைவி_த ைே உமைச்ெம க் சகாமைக்கும் 
 

 

23 ஆசிரியர்_4 ைே உமைச்ெல் குமைப்பதற்காக பாட்டுப் 
பாடிட்டு னபாறீங்க. Okay நன்று. 
 

 

24 ைாைவி_ெ ஆ.. ெந்னதாஷைா இருக்க? 
 

 

25 ஆசிரியர்_4 ெந்னதாஷைா இருக்குைதுக்கு. ைே 
உமைச்ெம  குமைக்குைது, ெந்னதாஷைா 
இருக்குைதுக்கு நீங்க பாடிட்டு னபாவீங்க. 
இனத ைாதிரிதான் நாை ஆரம்ப 
கா க்கட்ைத்து , இமெகள் இல் ாத 
கா க்கட்ைத்து , நாட்டுப்புை பாைல்கள் 
உருவாேது. ஏன் உருவாேது அப்படின்ோ? 
அவங்க வந்து னவம சயல் ாம் 
செஞ்ொங்க. னவம  எல் ாம் 
செய்யும்னபாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 
னொர்வு சதரியாை இருக்கனும். இப்ப நீங்க 
சொன்னீங்கள்ன  ைே உமைச்ெ ா 
இருக்கு, ெந்னதாஷைா இருக்கனுன்னு. 
அப்ப னவம  செய்யுை அந்தக் கஷ்ைம் 
சதரியாை இருக்குைதுக்கு தான் இந்த 
நாட்டுப்புை பாைல்கமை வந்து பாடிோங்க. 
அப்படினய அவங்க, அந்த ராகத்மத 
எடுத்து, அப்படினய பாடுோங்க. இமெகள் 
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இல்ம . எதுவுமில் . அந்த ராகத்மத 
எடுத்து அவங்கைா பாடிோங்க. பிைகு, 
சகாஞ்ெம் சொஞ்ெைா சைருகூட்டிதான் 
நிமைய சினிைாப் பாைல்கள் பார்க்கினைாம். 
இந்த பாைல்கள் ைாதிரி ஒரு பாைல் நான் 
உங்களுக்கு ஒலினயற்றுனைன். பாருங்க. 
நம்ை பாைநூல்ன ருந்து எடுத்ததுதான் 
இது. 
 

26  (பாைல் ஒளிக்கிைது) ‘பாைறினயன் 
படிப்பறினயன்’ 
சிந்து மபரவி 
திமரப்பைப் 
பாைல் காட்சி 
(பல் வி 
ைட்டும்) 
திமரயில் 
ஒளிக்கிைது. 

 
 

 

உயர்நிம ப் பள்ளி தமிழ் ஆசிரியர்கள் ைாைவர்களுைன் அணுக்கைாகப் பழக எடுக்கும் 

முயற்சியில் ைாைவர்களிைம் ெற்று அதிக உரிமை எடுத்துக்சகாள்வதாக னதான்றுகிைது. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு, உயர்நிம  மூன்று வகுப்பில், வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி ைாைவர்களுக்கும், 

வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்களுக்கும் ஒன்ைாக தமிழ்ப்பாைம் கற்பிக்கப்படுகிைது. 

வகுப்பில் ைாைவர்கள் எங்கு னவண்டுைாோலும் அைர ாம் என்னும் சுதந்திரம் இருந்தும், 

ைாைவர்கள் ஏட்டுக்கல்வி, சதாழில்நுட்பம் என்ை பிரிவிமேயில் அைர்ந்து இருப்பமதக் 

காை ாம். ஆசிரியர் அந்த வகுப்பில் னபசும்னபாது, ‘நீங்க வந்து சதாழில்நுட்பம், நீங்க 

வந்து ஏட்டுக்கல்வி’ என்று ைாைவர்கமை தரம் பிரித்னத குறிப்பிடுவமதக் காை ாம் 

(அட்ைவமை 66ஐக் காைவும்).  
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அட்டவலண 66: ஆசிரியர்கள் ைாணவர்களிடம் அதிக உரிலையுடன் கருத்தாடுதல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

குறிப்பு 
 

20 ஆசிரியர்_3 ஆ வந்து அவங்க வந்து வழக்கநிலை 
சதாழில்நுட்பத்துை இருக்காங்க. நீங்க 
வந்து உயர்நிலை மூன்று 
வழக்கநிலைை இருக்கீங்க. ெரியா? 
இப்ப சரண்டு ைாைவர்கள் வந்து.. அவங்க 
வந்து சதாழில்நுட்பம். NTன்னு 
சொல்லுனவாம். நீங்க வந்து NA. 
வழக்கநிம  ைாைவர்கள் நீங்க மூனு 
னபரும்.  
 

ஆசிரியர் 
ைாைவர்கமைத் 
தரம் பிரித்துக் 
குறிப்பிடுதல் 

 

இமத ஆசிரியர் உரிமைனயாடு கூறுகிைார் என்ைாலும், அது ைாைவர்களிைம் 

உைர்வைவில் பாதிப்மப ஏற்படுத்தக்கூடும். வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் என்னும் பிரிவு, வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி என்னும் பிரிவிேமரவிை, பாைத்தில் ெற்றுப் பின்தங்கிய நிம யில் 

இருப்பவர்கள். அவர்கமை அவ்வாறு ‘வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்’ என்று முத்திமரயிட்டு 

அமழப்பது ெரியன்று. னைலும் இம்ைாைவர்கள் இந்த வகுப்பின னய இருப்பார்கள் என்று 

கூை இய ாது. வாழ்வியல் அனுபவங்கள், சுய சிந்தமேயின் னைம்பாடு, இயல்பாக ைனிதர்கள் 

சவவ்னவறு கா க்கட்ைங்களில் முதிர்ச்சியமைதல், முன்னேறுதல் என்ை கூறுகளின்கீழ், 

இம்ைாைவர்கள் சிைந்த பிரிவுக்குச் செல் வும் வாய்ப்புகள் கட்ைாயம் உண்டு. அது 

ைட்டுமின்றி இங்கு தமிழில் அவர்கள் ஒன்ைாக இமைந்து படிக்கும் வாய்ப்புத் 

தரப்பட்டிருக்கும்னபாது அமத ஆசிரியர் ஏன் அவ்வாறு பிரித்துப்பார்க்கிைார் என்பது 

விேவலுக்கு உரியது. இது பாைத்தின் மீதும் தமிழின் மீதும் ஏன் தம் மீனத 

அம்ைாைவர்களுக்குப் சபரும் வருத்தத்மதயும் னகாபத்மதயும் சவறுப்பிமேயும் 

உருவாக்கக்கூடும். பதின்ை வயதில் இருக்கும் இம்ைாைவர்கள் ைே, அறிவு, உைர்வு, 

சிந்தமே ஆகியவற்றில் ப  ெவால்கமை எதிர்னநாக்கும் நிம யில் இருப்பவர்கள். எேனவ 

இவர்களுக்கு உரிய ைரியாமத தந்து அன்பு காட்டி தமிழ் வகுப்பில் தமிழ் ைாைவர்கள் என்ை 
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நிம யில் அவர்கமை ஒரு குழுவாகப் பார்த்துத் தரைாே னபச்சுத்தமிமழயும் அன்மபயும் 

அனுெரமைமயயும் குமழத்துத் தருவது ஆசிரியர் மீதும் பாைத்தின்மீதும் அதிக 

விருப்பத்மதயும் ைகிழ்ச்சிமயயும் உண்ைாக்க வழி செய்யும் என்பது ஆய்வாைர் கருத்து. 

அவ்வகுப்பில், வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்கள் அதிகம் னபெவில்ம . வழக்கம் 

ஏட்டுக்கல்வி ைாைவர்கள்தாம் அதிகம் பதில் அளித்தேர் என்பது சிந்தமேக்குரிய ஓர் 

அம்ெம்.  

 

ஆசிரியர்கள், ைாைவர்கமை விளிக்கும் விதத்தில் னவறுபாடு நி வுவமதக் காை ாம். 

ஆசிரியர்கள் சி ர், தம் ைாைவர்கமை ‘வாங்க, னபாங்க’ என்று அமழக்கிைார்கள். சி ர் 

‘வா, னபா’ என்பமதப் பயன்படுத்துகிைார்கள். சி ர் ‘அவள்’, ‘இவள்’, ‘அவன்’ ‘இவன்’ எே 

அமழக்கிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஆசிரியர் ைாைவி ஒருத்திமயப் பற்றி 

எடுத்துக்காட்டுக் கூறி னபெ முமேயும் னபாது ‘குழம்புவா’ என்னும் சொல்ம ப் 

பயன்படுத்துகிைார். ஆசிரியர்களின் சைாழிப்புழக்கப் பின்ேணி அல் து வைர்ந்த முமை 

னவறுபட்டிருந்தாலும் சிங்கப்பூரில் தமிழ் ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் அவர்கமை ஏக 

வெேத்தில் அதுவும் இரு பா ர் இருக்கும்னபாது பதின்ை வயது ைாைவி ஒருவமர இவ்வாறு 

விளிக்கும்முமை எந்த அைவுக்கு ஏற்புமையதாக அமைகிைது என்பது கூடுதல் 

கவேத்திற்கும் ஆய்வுக்குமுரிய ஓர் அம்ெம் ஆகும் (அட்ைவமை 67ஐக் காைவும்). 

அட்டவலண 67: ஆசிரியர் ைாணவலர ‘அவள், இவள்’ என்று அலழத்தல் 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

3 ஆசிரியர்_2 இருவழி கருத்துப் பரிைாற்ைம் சராம்ப முக்கியம். நான் 
‘ைாைவி_லு’ பார்த்து னபொை, ‘ைாைவி_ஹ’மவப் பார்த்து 
னபசிோ, ஏன் ‘ைாைவி_லு’ இப்படி பன்ைான்னு னகட்ைா 
‘ைாைவி_ஹ’வும் குழம்புவா. ைாைவி_லு’வும் குழம்புவா. 4 
வருஷைா என்னோை ஆசிரியர் திடீருன்னு என்ே ஆச்சு? 
Something wrong. நிமேப்பீங்கதானே?  
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ஆசிரியர்கள் சி ர் ‘அவள்,’ ‘அவன்’ என்று தம் ைாைவர்கமை அமழப்பமத உரிமை 

என்று கருதுவதாகக் கூறிேர். அது ைாைவர்கமை அவர்களுைன் சநருக்கைாக்குவதாக 

அவர்கள் எண்ணுகின்ைேர். ைற்ை ஆசிரியர்கள் சி ர் ‘அவள்’ என்பது தரத்தில் குமைவாே 

சொல் என்று கருதுகிைார்கள். வீட்டில் னவம  செய்பவர் னபான்ைவர்கமைக் குறிக்க 

அச்சொல் பயன்படுத்தப்படுவதால், அவ்வாறு ைாைவர்கமை அமழப்பது ைரியாமத அன்று 

என்று நிமேக்கின்ைேர்.  

 

ஆசிரியர்கள் தரைாே னபச்சுத் தமிழ் னபசுவனதாடு எழுத்துத் தமிமழயும் இமைத்துப் 

னபசுவமதக் காை முடிந்தது. ஆசிரியர்கள் நன்கு தமிழ் அறிந்த பின்ேணிமயக் சகாண்டு 

இருப்பதால், அவர்கள் எழுத்துத் தமிழிலும் னைமைகளில் உமரயாடிய அனுபவமும் 

வாய்ந்தவர்கள். அவர்களின் பு மையால் வகுப்பில் தரைாே னபச்சுத் தமிழில் எழுத்துத் தமிழும் 

க ப்பமதக் காை முடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஆசிரியர் வாய்சைாழித் னதர்மவப் பற்றிச் 

ெரைைாக தரைாே னபச்சுத்தமிழில் னபசிக்சகாண்டு இருக்கிைார். பிைகு இமையில், ‘கைந்த 

இரண்டு வருைங்கைா’, ‘ெரியாே விமை’ னபான்ை எழுத்துத்தமிழுக்கு ைாறுவமதக் காை ாம் 

(அட்ைவமை 68ஐக் காைவும்). 

அட்டவலண 68: ஆசிரியர் எழுத்துத்தமிலழயும் தரைான பபச்சுத்தமிலழயும் கைந்து 
பபசுதல் 

 
முலை 

 
உலரயாடுபவர் 

 
கருத்தாடல் 

 
குறிப்பு 

 
21 ஆசிரியர்_3 இப்ப வந்து நாை ஒரு னதர்வு, தமிழ் னதர்வு, 

சைாழியி  னதர்வு அப்படின்னு சொன்ோ 
தாள் ஒன்று, தாள் இரண்டு, தாள் மூன்று 
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தாள் 
மூன்று அப்படின்னு னபசும்னபாதுதான் 
நைக்குவந்து oral அப்படின்னு 
சொல்லுனவாம். அததான் வாய்சைாழி 
னதர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப 
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வாய்சைாழித் னதர்வு  எசதல் ாம் 
இருக்கும்பா அப்படின்னு சநமேக்குறீங்க? 
ைாைவர்_வ? 
 

22 ைாைவர்_வ னகள்விகள் 
 

 

23 ஆசிரியர்_3 இல்ம . வாய்சைாழி னதர்வு  என்ே 
நைந்துச்சு உேக்கு? இரண்டு வருஷைா? 
கடந்த இரண்டு வருடங்களா? ஆசிரியர் 
என்ே செஞ்ொங்க? வாய்சைாழித் 
னதர்வுன்னு சொல்லிட்டு? 
 

ஆசிரியர் 
எழுத்து 
தமிழுக்கு 
ைாறுதல் 

24 ைாைவி_னவ படிக்க சொல்வாரு 
 

 

25 ஆசிரியர்_3 |ஆ ெரியான விலட. வாசிக்க 
சொல்லுைாங்க. ஒரு பகுதிமயக் சகாடுத்து 
வாசிக்க சொல்லுைாங்க. அப்புைம்? 
ைாைவர்_ப? அப்புைம் என்ே செய்வாங்க? 
 

ஆசிரியர் 
எழுத்து 
தமிழுக்கு 
ைாறுதல் 

 

ஆசிரியர்கள் தரைாே னபச்சுத் தமிழில் ெரைைாகப் னபசுகிைார்கள். தரைாே னபச்சுத் 

தமிழில் னபசுவதற்கு, ஆசிரியர்கள் ைாைவர்களுக்கு நல்  முன்ைாதிரியாகத் திகழ்கிைார்கள் 

என்பதில் ஐயமில்ம . எனினும் ைாைவர்கமை அவ்வாறு னபெ மவப்பதற்காே வாய்ப்புகமை 

அவர்கள் அதிகம் ஏற்படுத்தித் தரவில்ம  எே ாம். ஆசிரியர் அதிகம் னபசுவதாலும், 

ைாைவர்கள் அதிகம் னபசுவதில்ம  என்பனதாடு, னபெ ஊக்குவிப்பதுவும் குமைவாக 

இருப்பதால் ைாைவர்கைால், முன்ைாதிரியாே ஆசிரியர்கமைப் னபால் ெரைைாகப் னபெ 

முடிவதில்ம . 

தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்த ஆசிரியர்கள் னபசும்னபாது, தமிழ்நாட்டில் னபசும் நமை 

இருப்பமதக் காை முடிந்தது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, ஆசிரியர், ைாைவர்களிைம் வாய்சைாழித் 

னதர்வு ஏன் அவசியம், அதில் செய்யத் தக்கே யாமவ என்பது குறித்துப் னபசிக்சகாண்டு 

இருக்கிைார். அப்னபாது அவர், ‘செவத்மதப் பாத்து னபசு’ என்னும் சதாைமரப் 

பயன்படுத்துகிைார் (அட்ைவமை 69ஐக் காைவும்).  
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அட்டவலண 69: ஆசிரியர் பபச்சில் தமிழ்நாட்டில் பபசும் நலட உள்ளது 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

3 ஆசிரியர்_2 அப்ப நான் ‘ைாைவி_லு’ பற்றிய விஷயங்கமைப் 
‘ைாைவி_லு’மவப் பார்த்துதான் னபெணும். நீ என்கிட்ை 
னபெனுன்ோ, என்கிட்ைதான் னபெணும். செவத்லதப் 
பார்த்து பபசுனீன்னா என்ே அர்த்தம்? அப்ப நாை இங்க 
சி  பண்புகமைப் பற்றி எப்படி ஒருத்தனராை ஒருத்தர் 
இமைந்து னபசுைது?  
 

 

 

ஆசிரியர்கள் தமிழகத்தில் இருந்து வந்திருந்தாலும், அவர்களின் னபச்சில் 

சிங்கப்பூரில் பயன்படுத்தப்படும் னபச்சு சைாழியும் காைப்படுகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு 

‘வந்திட்டு’, ‘பசியாறு’ னபான்ை சொற்கள் சிங்கப்பூர்ச் சூழலில் பயன்படுத்தப்படும் 

சொற்கைாகும். ஆசிரியர்கள், இத்தகு சொற்கமைப் பயன்படுத்தும்னபாது, ஆசிரியர் இந்த 

நாட்டிற்கு ஏற்ப ைாறிக்சகாண்ைார் என்பனதாடு, இங்குள்ை ைாைவர்களுக்கும் 

புரிந்துசகாள்ை அச்சொற்கள் ஏதுவாக அமையும் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  

ஆசிரியர் தமிழர்கமைப் பற்றி ைாைவர்களிைம் கூறும்னபாது, அவரின் னபச்சில் 

கிண்ைல் காைப்பட்ைது. பிை இேத்திேருைன் ஒப்பிடும்னபாது, தமிழர்கள் அதிகைாே அைவு 

காரத்மத உைவில் னெர்த்துக்சகாள்வது வழக்கம் என்னும் கருத்மத ஆசிரியர் கூை 

வருகிைார். அமதக் கூறும்னபாது அவர் ‘நம்ைாளு. நிமைய நிரப்புவான்’ என்று கிண்ை ாக 

கூறுவமதக் காை ாம் (அட்ைவமை 70ஐக் காைவும்). 
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அட்டவலண 70: ஆசிரியர் கிண்டைாகப் பபசுவது 
 

முலை 
 

உலரயாடுபவர் 
 

கருத்தாடல் 
 

14 ஆசிரியர்_4 உங்களுக்சகல் ாம் சதரியுைான்னு சதரியன  ஒரு வாட்டி 
ொர்ஸ் வந்து சிங்கப்பூரு  வந்துச்சு, அப்ப நம்ை ைக்கமை 
வந்து அதிகைா பாதிக்கன . ஏன் சதரியுைா? காரம் சராம்ப 
அதிகைா ொப்பிடுைதா , அவங்க கிட்ை சராம்ப எதிர்ப்பு ெக்தி 
இருந்தது. அதோ  அதிக பாதிப்பு இல்ம . சீேர்கள், 
ை ாய்க்காரர்கள். அதிக பாதிப்பு இருந்தது. இதுக்குக் 
காரைம் என்ேன்னு னகட்டீங்கன்ோ, நிலைய காரம் 
ொப்பிடுவான் நம்ைாளு. அள்ளி நிரப்புவான். 
அதோ தான். 
  

 

ஆசிரியர் னகலியாக கூை விமழந்தாலும், னபச்சில் கூருைர்மவக் கவேத்தில் 

சகாள்ளுதலும் அவசியம். இல்ம னயல், ஆசிரியமர முன் ைாதிரியாகக் சகாள்ளும் 

ைாைவர்கள் தம் னபச்சிலும் தமிழர்களின் உைவு பழக்கத்மத அவ்வாறு குறித்துப் 

னபெக்கூடும். பல்லிேப் பண்பாட்டுச் சூழலில் நம் ைாைவர்கள் இைக்கத்துைன் தம் 

சைாழிமயப் பயன்படுத்தும் வமகயில் தரைாே னபச்சுத்தமிமழ இங்கு ஆசிரியர் 

பயன்படுத்துவது இன்றியமையாதது. 

இறுதியாக, வகுப்பமைப் பாைப்பதிவுகமைப் பகுப்பாயும்னபாது, இங்கு ைாைவர்களும் 

ஆசிரியர்களும் சபரும்பாலும் தரைாே னபச்சுத்தமிமழப் பயன்படுத்துகின்ைேர். இரு 

ொராரும் அமதப் பயன்படுத்தித் தங்கள் கருத்துகமை சவளிப்படுத்துகிைார்கள். குறிப்பாக 

ைாைவர்கள் பயன்படுத்தும்னபாது அவர்கள் தமிழ் வாழ்க்மக, சிங்கப்பூர், தைது சிந்தமேகள் 

ஆகியவற்மை சவளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிமைத்துள்ைே. இது சதாைர்வது நல்  பயமேத் 

தரும். எனினும் ஆசிரியர் ஆங்கி த்மத அதிகம் பயன்படுத்தாைல் ைாைவர்கள் விரும்பும் 

வமகயில் தரைாே னபச்சுத்தமிமழ இன்னும் அதிகைாகவும் கூடுதல் செய்திகமைத் தரும் 

வமகயிலும் பயன்படுத்தும்னபாது ைாைவர்களின் தமிழ் னகட்கும் ஆர்வமும் தமிழ் னபசும் 

தன்ேம்பிக்மகயும் அதிகரிக்கும். அனத னநரம், அவர்கள் இரு ொராரும் எழுத்துத்தமிமழயும் 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



352 
 

ஆங்கி ச் சொற்கமையும் பயன்படுத்துகின்ைேர். மிக குமைந்த அைவில் சகாச்மெத்தமிழும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.  

னைற்கண்ை தமிழ் எடுத்துக்காட்டுகமைக் காணும்னபாது, தமிழ் வகுப்புகளில் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் ஓரைவிற்கு நன்ைாகனவ பயன்படுத்தப்படுகிைது எே ாம். இருப்பின் ஆசிரியர் 

னபசுவமதப் னபால் ைாைவர்கமையும் னபெத் தூண்ை மவக்கும்னபாதுதான் தரைாே 

னபச்சுத்தமிழ் வகுப்பில் சவற்றிப் சபற்ைதாகக் சகாள்ை முடியும் என்பது ஆய்வாைரின் 

கருத்து. 

தனி ைனித முகவர் 

உதவி னதமவப்படும் தனிப்பட்ை ைாைவர்களுக்கு உதவ ஆசிரியர்கள் ஒரு சி  

உத்திகமைக் மகயாளுகிைார்கள். சைாழித் திைம் அடிப்பமையில் எந்த ைாைவர்கள் எந்தப் 

பத்திமயப் படிக்க னவண்டும் என்பமத ஆசிரியர்கள் நிர்ையிப்பனதாடு, ெரைைாக வாசிக்கும் 

ைாைவர்களுக்குக் கடிேைாேச் சொற்கமைக் சகாண்ை பகுதிமயக் சகாடுக்கிைார்கள். 

வாசிக்கச் சிரைப்படும் ைாைவர்களுக்கு எளிமையாே பத்திமயக் சகாடுக்கிைார்கள். சைௌே 

வாசிப்பின்னபாது வாசிக்கச் சிரைப்படும் ைாைவர்களுக்கு சநகிழ்வுத்தன்மைனயாடு, 

ஆசிரியர்கள் பத்தியின் அைமவக் குமைப்பது னபான்ை சி  உத்திகள் ஆசிரியர்கைால் 

மகயாைப்படுகின்ைே. ைாைவர்களின் சைாழிப்பின்ேணிக்னகற்பச் சொற்கமை 

எளிமைப்படுத்திக் கற்பிக்க, வெதியாகச் சூழ்நிம மய உதாரைைாகக் கூறிப் பின்ேர்க் 

கமதப் பகுதியுைன் சதாைர்புபடுத்தி முடித்தல் னபான்ை நைவடிக்மககமைச் செய்ய 

ஆசிரியர்கள் முயற்சி செய்கிைார்கள்.  
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வகுப்பலை நடவடிக்லககள் 

தமிழ் வகுப்பில் வாசிப்புப் பாைத்மத ஆசிரியர்கள் இரண்டு விதங்கைாக நைத்திேர். 

முதல் வமக, னதர்வு னநாக்கில் வாசிப்புப் பயிற்சி அமைந்தது. அதில் வாசிப்பில் இைம்சபறும் 

பகுதிமயப் பற்றிக் கருத்தாடிேர். னைல் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் 

பாைத்மத விைக்குவமத மையைாகக் சகாண்டு அமைத்தார்கள். இது சபரும்பாலும் ஒருவழிப் 

னபசுத ாக அமைந்தது. அத்தமகய பயிற்சியில், ைாைவர்கள் பகுதிமய சைௌேைாகனவா, 

உரக்கனவா வாசிப்பது அல் து இரண்டு முமைகளிலும் வாசிப்பது எேச் செயல்பட்ைேர். 

அப்பாைத்தில் இைம்சபற்ை கருத்தாைல், வாசிப்புப் பகுதிகமை வரிமெப்படுத்துவது, கமதயில் 

சதாைர்ந்து என்ே நைக்கவுள்ைது என்று ஊகித்தல், கமதயில் இைம்சபற்றிருக்கும் 

தகவல்கமைப் பற்றி விைக்குதல், பகுதியில் இைம்சபற்றிருக்கும் செயல் ெரியா தவைா என்று 

குறித்து விவாதித்தல் னபான்ைவற்மை ஒட்டி அமைந்தே. இந்தப் பாைங்களில், ஆசிரியர் 

ைாைவர்களின் வாசிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கவில்ம . உச்ெரிப்பு, ெரைம் 

னபான்ைமவப் பற்றிய கருத்தாைல் னைன ாட்ைைாகனவ அமைந்தது. இரண்ைாம் வமக, 

னதர்வு னநாக்கில் இைம்சபைாத வாசிப்புப் பயிற்சியாகும். கீழ் உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்களுக்குப் பாகம் ஏற்று நடித்தல், கமதகமை வரிமெப்படுத்துதல் னபான்ை 

நைவடிக்மககள்  நைத்தப்பட்ைே. கீழ் உயர்நிம  வகுப்புகள் அமேத்திலும் ஆசிரியர் விோ 

இைம் சபற்ைது குறிப்பிைத்தக்கது. கீழ் உயர்நிம  வகுப்பு ைாைவர்களிைம் ஆசிரியர்கள் 

நிமைய னகள்விகமைக் னகட்ைேர். கீழ் உயர்நிம  வகுப்புகளுைன் ஒப்பிடுமகயில், னைல் 

உயர்நிம  வகுப்பு ைாைவர்களிைனை ஆசிரியர்கள் குமைவாே விோக்கமைக் னகட்ைேர். 

கீழ் உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்கள் கருத்தாடுவதற்கு மிகவும் ஆர்வைாக இருந்தது ஒரு 

காரைைாகவும் இருக்க ாம். 
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வாசிப்புப் பகுதிகள் பாைப்புத்தகம், செய்தித்தாள் அல் து ஆசிரியர் சவளியில் 

இருந்து தயாரித்துக் சகாண்டு வந்த கமதப் பகுதிகள் னபான்ைவற்றிலிருந்து அமைந்தே. 

வாசிப்புப் பாைத்தில் எழுதுதல் சவகு குமைவாகனவ இைம் சபற்ைது. வாசிப்புப் 

பாைனவமையில் பயன்படுத்தப்பட்ை காஹூட் (Kahoot) விமையாட்டு, தமிழ்த் 

திமரப்பைப்பாைல்கள், குறும்பைம், யானரனும் ஒருவர் சபயமரத் சதரிவு செய்யும் உத்தி, 

‘Random Name Clicker’ விமையாட்டு னபான்ைமவ ைாைவர்கமைக் கவர்ந்தே. சபாதுவாகத் 

தமிழ் வகுப்புகளில் குழு நைவடிக்மககள் இைம்சபறுவது இல்ம . ைாைவர்கள் 

இமையாகப் னபசி இருந்தால் இன்னும் அதிகைாகப் னபசியிருக்க ாம் என்பது ஆய்வாைர் 

கருத்து.  

 

தமிழ் வகுப்பில் இைம்சபறும் தமிழ்சைாழி வமககமைக் கிமைத்த தரவுகளின் 

அடிப்பமையில் மூன்ைாகப் பிரிக்க ாம். எழுத்துத்தமிழ், தரைாே னபச்சுத்தமிழ், 

சகாச்மெத்தமிழ். இது வாசிப்புப் பாைம் என்பதால் பகுதியில் இருக்கும் எழுத்துத்தமிமழ 

ைாைவர்கள் வாசிக்கிைார்கள். அவ்வாறு வாசிக்கும்னபாது ைாைவர்களுக்குச் சி  சொற்கள் 

வாசிப்பதற்குக் கடிேைாக இருக்கின்ைே. எடுத்துக்காட்டுக்கு ‘அனுபவிக்க, கிமைக்குைாறு’. 

தரைாே னபச்சுத்தமிழ், தம் கருத்மதக் கூறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ைது. னபச்சுத்தமிழில் 

சி  சொற்களுக்குச் சீர்மையின்றி ைாைவர்கள் சவவ்னவறு வழியில் னபசுகிைார்கள். 

சகாச்மெத்தமிழ் சவகு குமைவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது என்பது ைகிழ்ச்சி அளிக்கிைது. 

வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில் னவறு இமையாே சொல் அறியாைன  ‘சபாம்பமை’ 

எனும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்ைது. அவ்வாறு பயன்படுத்தும்னபாது ஆசிரியர்கள் உைனே 

திருத்த முயற்சி செய்கிைார்கள். 
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வகுப்பமையில் ஆசிரியரின் னபச்சு அதிக னநரத்மத எடுத்துக்சகாள்கிைது. இதோல் 

ைாைவர்கள் ெலித்து அைர்ந்து இருக்கிைார்கள். ைாைவர்கமைப் னபெமவப்பதில் ஆசிரியர் 

ஈடுபடுத்துவதில் அதிக அைவில் முயற்சி னைற்சகாள்வதுைன் கூடுதல் அக்கமைமயச் 

செலுத்தனவண்டும். ைாைவர்களுக்குத் தமிழில் னபெத் சதரியும். ஆோல், நண்பர்களிைம் 

ஆங்கி த்தில் னபசுவமதத் சதரிவு செய்கிைார்கள். அப்படி இருக்கும்னபாது வகுப்பில் 

தமிமழப் னபசுவமத அதிகம் ஊக்குவிப்பது மிகவும் அவசியைாேதாகும். சிங்கப்பூரில் எங்குத் 

திரும்பிோலும் ஆங்கி ம் னபசுவதாகனவ சூழல் உள்ைது. தமிழ்க் கமை னபால் ஒரு 

கமைமய வடிவமைப்புச் செய்து அதில் தமிழ் னபசி சபாருட்கள் வாங்கும் அனுபவத்மதக் 

கிைர்ச்சியூட்டும் நைவடிக்மகயாக னைற்சகாள்வது, தமிழ்சைாழியில் இமைய 

விமையாட்டுகமை அறிமுகப்படுத்துவது, சொற்னகாமவ அறிமுகப்படுத்தும் தமிழ் 

விமையாட்டுகள் னபான்ைவற்மை ைாைவர்கள் வரனவற்ைேர். இதன்வழிப் பிமழ செய்தும் 

கற்றுக்சகாள்ை தயாராக இருந்தேர். ை ாய், சீே சைாழி வகுப்புகள் னபால் (Conversational 

Malay / Chinese Classes) பிை ைாைவர்களும் உமரயாைல் தமிமழக் கற்றுக்சகாள்வமதத் 

தமிழ் ைாைவர்கள் விரும்பிேர். 

 

 இதுவமர ஆய்வு விோ மூன்றிற்காே விமை விரிவாக விைக்கப்பட்ைது. அடுத்து 

வகுப்பமைக் கருத்தாைலில் கருத்தில் சகாள்ைக்கூடியமவ பற்றியும் ஆசிரியரும் ைாைவரும் 

பின்பற்ைக்கூடியமவ பற்றியும் காை ாம்.   

 

4.6 வகுப்பலைக் கருத்தாடலில் கருத்தில் சகாள்ளக்கூடியலவ 

வாசிப்புப் பாைத்தில் சபரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் மூடிய விோ வமககமைக் னகைாைல் 

திைந்த விோ வமககமைக் னகட்டு ைாைவர் - ைாைவர் னபச்மெ ஊக்குவிக்கனவண்டும். 

ஒரு குறிப்பிட்ை விமைமயக் சகாண்டு அமையாத னகள்விகள் அல் து முன்ேர்க் 
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கூறியவரின் கருத்துகளுக்கு முரைாே னகள்விகமைக் னகட்ைால், அமவ ைாைவர்கள் 

வாசிப்புப் பகுதிமய நன்கு புரிந்துசகாள்ைத் துமை புரிகின்ைே. வாசிப்புப் பாைத்தில் 

ைாைவர்களின் னபச்சு னநரத்மத அதிக்கரிப்பனதாடு, ைாைவர்கள் ைாைவர்களுைன் 

கருத்தாடுவது னபச்சின் தன்மைமய அதிகரிக்கும். வகுப்பமையில் ைாைவர்களின் னபச்சு 

னநரத்மத அதிகரிப்பனதாடு ஒரு ைாைவர் ைற்ை ைாைவரின் கருத்மதத் சதாைர்ந்னதா 

ைறுத்னதா னபெ வகுப்பமையில் முமையாே னநரமும் கட்சைாழுங்கும் வழங்கப்பைனவண்டும். 

இது னபச்சின் தரத்மத அதிகரிக்க வல் து. இது சதாைக்கப்பள்ளி வகுப்புகளிலும் 

உயர்நிம ப் பள்ளி வகுப்புகளிலும் கருத்தறிதல் பகுதிகமைப் புரிந்துசகாள்ை உதவும்.  

 

 அடுத்த இயல் ஆய்வு முடிவுகமையும் பரிந்துமரகமையும் குறித்து விைக்கும்.  
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இயல் 5: முடிவுலரயும் பரிந்துலரயும் 

5.1 முன்னுலர 

இந்த ஆய்வு உயர்நிம ப் பள்ளி ைாைவர்களிமைனய வகுப்பில் நமைசபறும் 

கருத்தாைல் சதாைர்பாே ஆய்வு என்பதால் சிங்கப்பூரில் தமிமழ வாழும் சைாழியாக்குவதில் 

பதின்ை வயது ைாைவர்களின் பங்கு, எதிர்கா த்தில் அவர்கள் தமிமழப் பயன்படுத்துவார்கைா 

என்னும் னகள்விக்கு விமை காண்பது ஆகியவற்மைக் சகாண்டு அமையக் கூடிய இந்த 

ஆய்வின் முடிவுகள் சிங்கப்பூரில் ஒரு குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும் என்பது 

ஆய்வாைரின் நம்பிக்மக.  

 

5.2 முடிவுகள் 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வகுப்பமைகளில் கருத்தாைல் பகுப்பாய்வு 

என்னும் இவ்வாய்வின்வழிக் கண்ைறியப்பட்ை முடிவுகளின் சுருக்கத்மத இங்கு காண்னபாம்.   

  

தமிழ் வகுப்புகளில் ‘தமிழில் னபசு’ என்று ஆசிரியர்கள் ைாைவர்கமைத் சதாைர்ந்து 

அடிக்கடி நிமேவுப்படுத்துகிைார்கள். ஆசிரியர்கள் ைாைவர்களிைம் சபாதுவாக அன்பாகவும் 

பண்பாகவும் நைந்துசகாள்கிைார்கள். எனினும், ஆசிரியர்கள் ‘தமிழில் னபசு’ என்று 

நச்ெரித்தால் அல் து னபொது இருப்பதற்குக் கண்டிப்பது, தண்டிப்பது னபான்ைவற்மை 

னைற்சகாள்ளுதல் ைாைவர்களுக்கு சவறுப்மபயும் ெலிப்மபயும் தருகிைது என்று 

ைாைவர்கள் கூறிேர். சதாைக்கப்பள்ளியில் சி ருக்கு அத்தமகய அனுபவங்கள் 

நிகழ்ந்ததாகவும் ைாைவர்கள் சி ர் பகிர்ந்துசகாண்ைேர். ைாைவர்கள் தமிழில் னபெ முயற்சி 

செய்வதாகவும் அவர்கள் ஆசிரியர்களிைம் ஊக்குவிப்மபயும் சபாறுமைமயயும் 

எதிர்பார்ப்பதாகவும் ைாைவர்கள் கூறிேர். நீச்ெல் குைத்தில் இைங்கிவிட்ை நிம யில் நீச்ெல் 
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அறியாது தத்தளிக்கும் ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் எப்படிப் னபெனவண்டும் என்று 

கற்றுத்தருவமத விரும்புகிைார்கள்.  

 

தமிழ் வகுப்புகளில் பாரம்பரிய முமையின னய இன்னும் கற்பித்தல் 

கமைப்பிடிக்கப்படுகிைது. ஆய்வுக்குட்பட்ை வகுப்புகளில், சபரும்பாலும் ஆசிரியர் னபச்மெத் 

சதாைங்கி, ைாைவர்கள் பதில் அளிக்கிைார்கள். பின்ேர் ஆசிரியர் அதமேசயாட்டி 

கருத்துத் சதரிவித்துவிட்டு, அவனர அடுத்த விோமவ எழுப்புவமதக் காை முடிகிைது. 

இதோல், ைாைவர்கள் பாைத்மத ஒட்டினய இருப்பது உறுதி செய்யப்படுகிைது. 

ைாைவர்கைால் ஆசிரியர் சகாடுக்கும் தம ப்மபத் தவிர னவறு செய்திகமைப் னபெ 

முடியாதபடி ஒரு கட்டுப்பாடு இைம் சபறுகிைது. எேனவ, தமிழ் வகுப்புகளில் வாசிப்புப் 

பாைத்தில் சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - கருத்துக்கூறுதல் என்னும் அடிப்பமையில் 

ைாைவர்களின் னபச்சு வமரயறுக்கப்பட்ைாலும், அப்பாைத்மத ஒட்டி அவர்கள் னபசுவதற்கு 

அதிகச் சுதந்திரம் வழங்கப்படுவமதக் காை முடிகிைது. சபரும்பாலும் எல் ா வகுப்புகளிலும் 

இத்தமகய பாரம்பரிய முமை இருப்பினும் ஒரு வகுப்பில் ஆசிரியர் ைாைவர்கமைனய புதிய 

முமைகமைத் (New turns) சதாைங்கவும் அனுைதித்தார். குறிப்பாகப் பாைம் முடியும் 

தருவாயில் அமவ அனுைதிக்கப்பட்ைது. ஆசிரியரும் தம் அனுபவத்மதப் பகிர்ந்துசகாண்ைார். 

ைாைவர்களுக்குப் பகிர்ந்து சகாள்ை அனுபவங்கள் நிமைய இருப்பதால் அத்தமகய 

கூறுகமைப் பகிர்ந்துசகாள்ளும்வமகயிலும் ஊக்குவிக்கும் வமகயிலும் ைாைவர்கள் 

னபச்மெத் துவங்கும் பாைங்கள் னைலும் ெற்று அதிகைாக நைத்தப்பை ாம். இது வாசிப்புப் 

பாைத்தில் குமைவாகக் காைப்பட்ைாலும், ஒரு னவமை னபசுதல் சதாைர்பாே பாைங்களில் 

நிகழ்ந்துசகாண்டும் இருக்க ாம். எேனவ தமிழ்சைாழி கற்பித்தலில் னபசுதல், வகுப்பில் 

இைம்சபறும் ைாைவர் னபச்மெக் குறித்த ஆய்வுகள் அதிகம் இைம் சபை ாம். 
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ஆசிரியரின் சைாழிப்பின்ேணி எனும்னபாது ஆய்வுக்கு உட்பட்ை ஆசிரியர்கள் 

அமேவரும் தமிழகத்தில் பிைந்து வைர்ந்து பட்ைம் சபற்ைவர்கள். அவர்களில் ஒருவர் ைட்டும் 

சிங்கப்பூரில் உள்ை னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்பில் முழுனநரைாகப் 

படித்துப் பட்ைத்திற்குப் பிந்திய பட்ையக் கல்வித் தகுதிமயப் சபற்றுள்ைார். சிங்கப்பூரில் 

பிைந்து வைர்ந்த உள்ளூர் ஆசிரியர்களும் ஒவ்சவாரு பள்ளியிலும் இருந்தால் இரண்டு 

ஆசிரியர்களும் இமைந்து னபசி, ைாைவர்களின் நிம மயப் புரிந்துசகாள்வதற்கு னைலும் 

வெதியாக இருக்க ாம். சி  ெையங்களில் ைாைவர்களுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்கள் ஆங்கி ச் 

சொற்கமைப் பயன்படுத்துகிைார்கள். தமிழில் ெரைமில் ாத ைாைவர்களுக்கு உதவுவதாக 

இது அமைகிைது. ஆசிரியர்கள் சவகுவாக ஆங்கி  வார்த்மதகமைக் க க்காைல் 

ஆங்காங்னக அைனவாடு பயன்படுத்துவமதக் காை முடிகிைது. 

 

சபாதுவாக உயர்நிம த் தமிழ் வகுப்பமைகளில் ெராெரியாக ஒரு பங்களிப்புப் பாணி 

ைட்டுனை இைம்சபறுகிைது. ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் வந்து நின்று சதாைங்கும் பாைம், 

பாைனவமை முடியும் வமர அனத நிம யின னய சகாண்டு செல் ப்படுகிைது. 

ைாைவர்களுக்கு நைவடிக்மககளில் ைாற்ைம் நிகழும்னபாது ஆர்வம் அதிகரிக்கிைது. 

எனினும் அது ஆசிரியர்களின் தயாரிப்பில் அதிக னநரம் எடுத்துக்சகாள்ை னநருகிைது. தமிழ் 

வாசிப்புப் பாைத்மதப் சபாறுத்தைட்டில் உரக்க வாசிப்பும் சைௌே வாசிப்பும் சபரும் 

பகுதியாக இைம்சபற்ைே. சபாதுவாகத் தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்கள் பாைத்திற்குத் 

தயாராகவும் ஆசிரியர் கூறுவதற்கு இைங்கவும் இருந்தேர். எந்தப் பாைத்திலும் ைாைவர்கள் 

தூங்குவமதனயா, வகுப்பில் காரைமின்றி நைப்பமதனயா, அனுைதியின்றி சவளினய 

செல்வமதனயா காை முடியவில்ம . ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு வலு குன்றிய சவகு சி  

வகுப்புகளில் கட்சைாழுங்கு காரைத்தால் கற்ைல் தமை நிகழ்ந்தது. கற்ைல் தமை 

நிகழும்னபாது ஆசிரியருக்கு என்ே செய்வது என்று தயக்கம் நிகழ்ந்தது. ஆசிரியர் 
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சபாறுமையாக மகயாை நிமேத்தாலும் ைாைவர்களின் சதாைர் நைத்மத ஆசிரியரின் 

சபாறுமைமயச் னொதிப்பதாக அமைகிைது. ஆசிரியரின் கற்பித்தம த் தமை செய்வனதாடு 

அவருமைய கற்பிக்கும் ஆர்வத்மதயும் அத்தமகய சூழல் பாதிக்கிைது. கற்ைல் தமை 

வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் வகுப்பில் ைட்டுைன்றி, வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வி வகுப்புகளிலும் விமரவு 

வகுப்புகளிலும் இைம்சபறுகின்ைே என்பமத ஆய்வு உறுதி செய்தது. கற்ைல் தமை 

பள்ளிக்குப் பள்ளி னவறுபடுவமதயும் ஆசிரியர் ைாைவர்களுக்கும் னவறுபடுவமத 

உறுதிப்படுத்த முடிகிைது. சி  வகுப்பில் ைாைவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததாகக் கூைப்படும் 

ஆசிரியர் சி  வகுப்புகளில் ைாைவர்கமைக் கவரவில்ம  என்பமதயும் அறிய முடிகிைது. 

 

ஆசிரியர் பாைம் நைத்தும்னபாது ைாைவர்கள் தங்களுக்குள் தானை 

னபசிக்சகாள்வதும் ஒரு ைாைவர் ைற்சைாரு ைாைவருக்குக் கருத்துத் சதரிவிப்பதும் 

இைம்சபற்ைாலும் ஆசிரியர், ைாைவர் - ைாைவர் கருத்துமரயாடுவதற்கு னநரம் ஒதுக்குவது 

சவகு குமைவாகனவ அமைந்தது. இதர வகுப்பில் ஆசிரியர்கனை முன் நின்று பாைத்மத 

வழிநைத்திச் சென்ைேர். ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாைல்களும் ைாைவர்கள் ஒருவர் 

ைற்ைவரின் கருத்மதத் சதாைர்ந்னதா ைறுத்னதா அமையவில்ம . தங்கள் நண்பர்களுைன் 

இமைப் பிரிக்கப்பைாதனபாது ைாைவர்கள் கருத்தாைலில் ஆர்வம் காட்ைவில்ம  

என்பனதாடு மிகச் சுருக்கைாகக் க ந்துமரயாடிவிட்டு நைவடிக்மகமயச் செய்து 

முடித்துவிட்ைதாகக் கூறிேர். எேனவ, ைாைவர்கள் யாருைன் அைர்கின்ைேர் என்பமதப் 

சபாறுத்து அவர்கள் கருத்தாடும் அைவு னவறுபடுகிைது. தமிழில் நன்கு க ந்துமரயாைக் 

கூடிய ைாைவர்கள் கூைத் தாங்கள் னபெ விரும்பாத சூழலில் னபெத் தயக்கம் காட்டிேர். 

ைாைவர்கள் இமை னவமையில் தைக்குக் சகாடுத்த னவம மயச் ெரியாக செய்யாைல், 

வகுப்பின் முன் சென்று பமைக்கும்னபாது, தம் அனுபவங்கமைக் கூறிச் ெைாளித்துவிட்ைேர். 

ைாைவர் - ைாைவர் கருத்தாடுவதற்காே வாய்ப்புகமை ஏற்படுத்துவதில், பள்ளி 
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இரண்மைவிை பள்ளி ஒன்று சி  முயற்சிகமை னைற்சகாண்ைது. இருப்பினும், தமிழ் வகுப்பு 

வாசிப்புப் பாைங்களில் ைாைவர் - ைாைவர் இமைந்து கருத்தாடும் வாய்ப்புகள் குமைவாக 

இருப்பமதக் காை முடிகிைது. அப்படினய இருந்தாலும் ஆசிரியரின் சதாைர் குறுக்கீடு 

அதில் உள்ைது. ைாைவர்கள் சிந்தித்துக் கருத்தாடும் வாய்ப்புகள் னபாதிய அைவுக்கு இைம் 

சபைவில்ம . வகுப்பமையில் னபசும் னபச்சு சபரும்பாலும் பாைம் சதாைர்பாக ைட்டும் 

அமைகின்ைது. இருப்பினும் ைாைவர்களிைம் தம் வகுப்பில் ஆசிரியரிைமும் ெக 

நண்பர்களிைமும் பகிர்ந்து சகாள்வதற்குத் தகவல்கள் அதிகைாக இருப்பதுைன் அவற்மைப் 

பகிர்ந்து சகாள்வதில் அதிக ஆர்வமும் சதன்படுகிைது. குறிப்பாகக் கீழ் உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்கள் வகுப்பில் க ந்துமரயாை மிகவும் ஆர்வைாகத் சதன்பட்ைேர். ைாைவர்கள் 

யாருைன் அைர்கிைார்கள் என்பமதப் சபாறுத்து அன்மைய அவர்கைது ைேநிம யும் னபச்சும் 

அமைகின்ைே.  

 

தமிழ் வகுப்பு வாசிப்புப் பாைத்தில் இைம்சபறும் கருத்தாைம  மூன்று பிரிவுகைாகப் 

பிரிக்க ாம். சி ர் தமிழில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள், சி ர் ஆங்கி த்தில் னபசுகிைார்கள், சி ர் 

தமிழ் ஆங்கி ம் இரண்மையும் க ந்து னபசுகின்ைேர். ைாைவர்கள் சி ர் வகுப்பமையில் 

ெரைைாகத் தமிழில் னபசுகிைார்கள். ெரைைாகத் தமிழ் னபசும் ஆசிரியர்கள் முன்ைாதிரியாகத் 

திகழ்ந்து ைாைவர்கமைச் ெரைைாகப் னபெ ஊக்குவிக்கின்ைேர். ைாைவர்களின் தமிழ் 

கருத்தாைம னய நாம் இரண்டு பிரிவுகைாகப் பிரிக்க ாம். சி ர் இயல்பாகத் தமிழ் 

னபசுகிைார்கள். சி ர் இயல்பற்ை நிம யில் தமிமழத் தடுைாறி னபசுகிைார்கள். ைாைவர்கள் 

சி  தமிழ் சொற்களுக்குப் சபாருள் புரியாைல் தடுைாறிேர். வகுப்பில் சபாதுவாக 

ஆசிரியர்கள் சவகு குமைவாே ஆங்கி  வார்த்மதகமைப் பயன்படுத்திேர். இருந்தாலும் 

ைாைவர்கள் ெக நண்பர்களுைன் னபசும்னபாது வாக்கியங்கமைனய ஆங்கி த்தில் 

னபசுவமதயும் காை முடிகிைது. சபாதுவாக எண்கமை ஆசிரியர்களும் ைாைவர்களும் 
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ஆங்கி த்தின னய கூறிோர்கள். எனினும் சி  ஆசிரியர்கள் அவற்மைத் தமிழில் 

கூறுவமதயும் காை முடிந்தது. வாக்கிய இமைப்பான்கமையும் சபரிதும் ஆங்கி த்தில் 

இயல்பாக னபசுவமதக் காை முடிந்தது. சிங்கப்பூர் ைாைவர்கள் தமிழில் னபெச் 

சிரைப்படுகிைார்கள் என்றும் தமிழில் னபெச் சொல்லி ஆசிரியர் ப  முமை நிமேவூட்டிய 

னபாதும் சி ர் ஆங்கி த்தில்தான் னபெ முமேவதாகவும் சவளிநாட்டில் இருந்து வந்த 

ைாைவர்கள் சி ர் கூறிேர். எேனவ, இம்ைாைவர்கள் கூடுதல் முயற்சி னைற்சகாள்வது 

வகுப்பில் இன்னும் வெதியாே ஒரு கருத்தாைல் சூழம  ஏற்படுத்தும். 

 

 சபரும்பா ாே ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் ஆங்கி மும் தமிழும் க ந்து 

னபசுகிைார்கள். ைாைவர்கள் தமிழில் னபொது இருப்பதற்கு முக்கியக் காரைம் அவர்களுக்கு 

ஏற்படும் னபாதுைாே சைாழிவைம் இன்மைனய. சி  ஆங்கி ச் சொற்களுக்கு இமையாே 

தமிழ்ச் சொற்கள் ெரியாகத் சதரியாததால் ைாைவர்கனை ஒரு சொல்ம  உருவாக்கிக் 

சகாள்ளுதல் உண்டு என்று கூறிேர். ைாைவர்களுக்குச் சொல்வைம் அதிகம் 

வலியுறுத்தப்படுவனதாடு வாக்கிய அமைப்புகளிலும் அதிகப் பயிற்சி னதமவப்பட்ைது. 

ைாைவர்கள், குறிப்பாக வழக்கம் சதாழில்நுட்ப ைாைவர்கள் மிக எளிய வாக்கியங்கமை 

உருவாக்கி அல் து அமைத்துப் னபெக்கூைச் சிரைப்படுகிைார்கள். ைாைவர்கள் சி ர் 

னபசும்சபாழுது வார்த்மதகமைச் சிந்தித்து சிந்தித்துப் னபெ னநரம் எடுத்துக்சகாண்ைேர். 

அத்னதாடு இமையில் ‘வந்து’ என்னும் சொல் நிரப்ப பயன்படுத்தப்பட்ைமதக் காை ாம். 

னபெ முடிந்த ைாைவர் வாசிப்பதற்கும், வாசிக்க முடிந்த ைாைவர் னபசுவதற்கும் 

சிரைப்படுகிைார்கள். வகுப்பமைக்கு சவளினய ைாைவர்களின் னபச்சு, பாைம் சதாைர்பாக 

ைட்டும் அமையாது, பரந்து காைப்படுகிைது. வகுப்பமையில் ஆசிரியர் இல் ாதனபாதும் 

ைாைவர்கள் அவ்வானை னபசுகின்ைேர். ஆசிரியமர நண்பர் என்ை நிம யில் பார்க்க 

முடியாது என்று ைாைவர்கள் கருதிோலும் ஆசிரியருக்குத் தனி ைரியாமத அளிக்க முயற்சி 
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செய்வது சதான்றுசதாட்டுத் தமிழில் இருந்து வரும் பண்பாடு. அதமேத் தமிழ் வகுப்பில் 

இன்னும் காைமுடிவது ஒருவித ைகிழ்ச்சிமயயும் நல்குகிைது. வகுப்பமையில் இயல்பாகத் 

தமிழ் னபசும் ைாைவர் வகுப்புக்கு சவளியிலும் தமிழ் னபசுகிைார். வகுப்பில் வற்புறுத்திப் னபெ 

மவக்கும் ைாைவர்கள் சவளியிலும் தமிழில் னபசுவதில்ம  என்பமத அறிய முடிகிைது. 

வகுப்பமைக்கு சவளினய சி  ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தில் ைட்டும் னபசுகிைார்கள். தமிமழப் 

னபசுவமதக் காட்டிலும் ஆங்கி ம் னபசுவமத அவர்கள் எளிமையாகவும் வெதியாகவும் 

கருதுகிைார்கள். அதற்கு ஒரு காரைைாகத் தங்கமைச் சுற்றி எப்னபாதும் பிை இே 

நண்பர்கள் இருப்பமதச் சுட்டிேர். தாம் தமிழில் னபசிோல் அவர்கள் தங்கமைப் பற்றித் 

தான் னபசுகினைாம் என்று தவைாக நிமேத்துக் சகாள்ைக் கூடும் என்ை அச்ெத்தில் 

ஆங்கி த்தில் னபசுவமத விரும்புகிைார்கள். தமிழ்சைாழியில் னபெப்படும் சொல் ைற்சைாரு 

சைாழியில் னவசைாரு சபாருமைத் தரக்கூடியதாக அமைந்துவிடுல் அது பிைரின் 

ைேங்கமைப் புண்படுத்தக்கூடும். எேனவ, பிை இே நண்பர்களுைன் நன்கு 

சவளிப்பமையாகப் பழகுவமத ைேத்தில் முதன்மையாகக் சகாண்டுள்ைதாகக் கூறிேர். 

சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் ஆங்கி த்மதயும் தமிமழயும் க ந்து (code-mix) னபசுகிைார்கள். 

நண்பர்கள் எவ்வாறு னபசுகிைார்கனைா அதற்கு ஏற்பத் தாங்களும் இயல்பாக (code-switch) 

ைாறிக்சகாள்வதாகக் கூறுகிைார்கள். தமிழில் னபசும் னபாது சி  சொற்கள் இயல்பாகத் 

னதான்ைவில்ம  என்றும் ைாைவர்கள் சி ர் கருதுகிைார்கள். ைாைவர்களின் னபச்ொேது 

சபரும்பாலும் பள்ளி, பாைம் ஆகியே சதாைர்பாகனவ அமைவதால் பாைம் சதாைர்பாே 

சொற்கமைத் தமிழில் கூறுவது கடிேைாக உள்ைது. சிறு வயது முதல் தமிழில் னபெத் 

சதாைங்குதல் மிகச் சிைப்பு என்றும்  வீட்டுச் சூழல் ஆதரவு அளிப்பது அவசியம் என்றும் 

ைாைவர்கள் கருதிேர். ெரைைாகத் தமிழ் னபசும் ைாைவர்கள் சி ரும் சபற்னைார்கைால் 

வீட்டில் தமிழ் னபசுவதில்ம . இது குறித்துக் கூடுதல் கவேம் செலுத்தப்படுவது நல்  ப  

பயன்கமைத் தரும். 
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கட்சைாழுங்குைன் நைத்தல், பண்பாட்மைக் கட்டிக்காத்தல், தமிழ்சைாழியில் 

னபசுதல், சநற்றியில் சபாட்டு மவத்தல், பாரம்பரிய உமை அணிதல் னபான்ைவற்மைத் 

தமிழர்களின் அமையாைம் என்று ைாைவர்கள் கருதிேர். சபாதுவாக உயர்நிம ப் பள்ளி 

ைாைவர்கள் தமிழ் னபசுவதன்வழினய சவளிப்படுத்தும் அமையாைத்மத இரு பிரிவுகைாகப் 

பிரிக்க ாம். முதல் பிரிவிேர் ெரைைாகத் தமிழ் னபெக்கூடியவர்கள். இத்தமகனயார் னபெ 

ஆர்வைாகவும் காைப்பட்ைேர். ஆசிரியர் தன்மே அமழக்கனவண்டும் என்று ப  முமை 

மகமய உயர்த்திப் பங்சகடுக்க முயற்சித்தேர். எனினும் இப்பிரிவிேரில் 

உள்ைைங்குபவர்களில் அமேவரும் தன்ேம்பிக்மக மிக்கவர்கள் என்று கூை இய ாது. மிகச் 

ெரைைாகப் னபெவும் படிக்கவும் கூடிய ைாைவர்கள் சி ர், வகுப்பின் முன் வாசிப்பதற்கு 

மிகுந்த அச்ெம் சகாள்கிைார்கள். இத்தமகனயார் ஆசிரியர் அமழக்காைல் தானை முன் வந்து 

னபசுவது இல்ம . இரண்ைாம் பிரிவிேர், ெரைைாகத் தமிழ் னபெ இய ாதவர்கள். 

இருப்பினும் இவர்களில் ஒரு பகுதியிேர்,  தமிழில் னபசுவதற்கு அச்ெனைா கூச்ெனைா 

அமையவில்ம  என்று சதரிவித்தேர். ைற்சைாரு பகுதியிேர், தைக்குச் ெரைைாகப் னபெ 

முடியவில்ம  என்பதால் அதிக அச்ெமும் கூச்ெமும் அமைகின்ைேர். வகுப்பின் முன் 

வாசிப்பதற்கும் னபசுவதற்கும் தயங்குகின்ைேர். முன்ேர் ஆய்வுகளுக்கு முரைாக, 

ைாைவர்கள் தமிமழப் னபசுவதற்கு சவட்கப்படுவதாக் கூைவில்ம . அமதப் னபசுவதால் 

பயன் இல்ம  என்றும் நிமேக்கவில்ம . அமதப் னபெச் சிரைப்படுவதாகவும் அதிக உதவி 

னதமவப்படுவதாகவும் ைட்டுனை குறிப்பிட்ைேர். அத்னதாடு, தமிழ் ைாைவர்களின் 

தன்ேம்பிக்மகமய னைம்படுத்துவதற்கும் முயற்சிகள் னைற்சகாள்ைப்பைனவண்டும். தமிழ் 

வகுப்பில் சி ர் தமிழ் சதரிந்தும் ஆங்கி ம் னபசுகின்ைேர். சி ர் தமிழ் னபெ விரும்பியும் 

முடியாைல் தடுைாறுகின்ைேர். ைாைவர்கள் சி ருக்கு ஆசிரியரின் கருத்தாைல் புரிகிைது. 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



365 
 

எனினும் ஆசிரியரிைம் னபசும்னபாசதல் ாம் ஆங்கி த்தில் பதில் அளிப்பமத 

விரும்புகின்ைேர்.  

 

வகுப்பமையில் ஆசிரியர் - ைாைவர் க ந்துமரயாைல்களில் ஆசிரியர்தான் அதிகம் 

னபசுகிைார். ைாைவர்கள் னகட்டுக்சகாண்டிருக்கிைார்கள் அல் து குழுவாக விமை 

அளிக்கிைார்கள். தமிழ் வகுப்புகளில் ைாைவர்கள் தாங்கனை ஒரு கருத்தாைம  வழிநைத்திச் 

செல்லும் முமைமைமயக் காை முடியவில்ம . ஆசிரியர் தைக்கு விமை சதரிந்த 

னகள்விகமைனய ைாைவர்களிைம் னகட்ைேர். இத்தமகய விோக்கள் சபரும்பாலும் 

வகுப்பமைக்கு அப்பாற்பட்ை க ந்துமரயாைல்கமை ஒத்து அமையவில்ம . ஆசிரியரின் 

குமைவாே காத்திருப்பு னநரம் வகுப்பமையில் கருத்தாைலின் தன்மைமயப் பாதிக்கின்ைது. 

வகுப்புக் கருத்தாைலின்னபாது ஆசிரியர் னகள்விகமைக் னகட்கும் விதத்மதப் சபாறுத்து 

ைாைவர்களின் விமைகள் கூைப்பட்ைமதக் கண்ணுை முடிந்தது. ஆசிரியர்கள் னகள்விக்குத் 

தாம் எதிர்பார்க்கும் பதிம னய ைாைவர்கள் கூைனவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ைேர். 

பாைத்மதத் சதாைர்ந்து நைத்தி முடிப்பதில் குறியாக இருப்பதால், விமை வந்துவிட்ைால் 

னபாதும் என்ை எண்ைம் ஆசிரியருக்குத் தம யாேதாகத் திகழ்கிைது.  

 

தமிழ் வகுப்பமையில் ஆசிரியர் குறு விோக்கமை எழுப்புவது சபரிதும் இைம்சபற்ைது. 

அவற்றின் விமைகள் ஓரிரு வார்த்மதகளில் அமையும் படியாக இருந்தே. ஆசிரியர்கள் 

தைக்குப் பதில் னவண்டும் என்பமத னநாக்கைாகக் சகாண்டு இருந்ததால் அமத யார் 

சொல்கிைார் அல் து ஒனர ைாைவர் மீண்டும் சொல்கிைாரா என்பமதக் குறிப்பாகக் 

சகாள்ைவில்ம . சபரும்பாலும் மூடிய விோ வமககைாகனவ னகட்கப்படுவதால் ைாைவர்கள் 

குழுைைாக ஒனர சொல்லில் பதில் அளிக்கிைார்கள். ஆசிரியர்கமைப் சபாறுத்தவமரக்கும் 

ைாைவர்கள் அதிகம் னபெனவண்டும். ஆோல் எத்தமகய திைந்த விோக்கமைக் னகட்ைால் 
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ைாைவர்கைால் அதிகம் னபெமுடியும் என்பதில் ஆசிரியர்களுக்கு னைலும் சதளிவு 

னதமவப்படுகின்ைது. வகுப்பமையில் எப்னபாது என்ே னபெனவண்டும் என்பமத ஆசிரியர் 

முடிவு செய்கிைார். ஆோல் யார் னபெனவண்டும் என்பதில் சநகிழ்வுத்தன்மைமயக் காை 

முடிகிைது. யார் னவண்டுைாோலும் விமைமயக் கூை ாம் என்ை சுதந்திரம் வகுப்பில் உள்ைது. 

பத்து ைாைவர்களுக்கும் குமைந்த அைவில் உள்ை வகுப்புகளில், அமேத்து 

ைாைவர்கமையும் னபெ மவக்கனவண்டும் என்ை சதாைர் முயற்சி சதரிகிைது. தானை முன் 

வந்து னபசிய ைாைவர்கமைத் தவிர வகுப்பில் சபாதுவாக அமைதியாக இருக்கும் ைற்ை 

ைாைவர்கமை ஒரு முமையாவது கருத்தாைலில் ஈடுபடுத்த ஆசிரியர்கள் சதாைர்ந்து 

முயன்ைேர். ஆசிரியரும் ைாைவர்களும் னபசுவது இைம் சபைக்கூடிய அைவுக்கு 

ைாைவர்களும் ைாைவர்களும் னபசுவது இைம் சபைவில்ம . ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் 

இயல்பாகவும் அதிகைாகவும் னபெவில்ம . னபச்சுச் சூழம சயாட்டிய 

பாைப்சபாருைறிவின்மை, வகுப்பில் பங்களிக்காமை, சைாழிப் புழக்கம் இல் ாமை 

னபான்ைமவ ைாைவர்களின் கருத்தாைலுக்குத் தமையாக அமைகிைது. னபசும்னபாது 

ஏனதனும் தவைாகப் னபசி விடுனவானைா ைற்ைவர்களின் னகலிக்கு ஆைாகிவிடுனவானைா என்று 

ைாைவர்கள் எண்ணுவது அவர்களின் கருத்தாைலில் தயக்கம் காட்ைச் செய்துவிடுகின்ைது. 

ைாைவர்கள் தாங்கள் செய்யும் பிமழகமை ஆசிரியர் இயல்பாே நமகச்சுமவ பாணியில் 

சுட்டிக்காட்டுவமத விரும்புகின்ைேர். ஆசிரியர்கள் புத்தகத்தில் உள்ைமத ைட்டும் 

கற்பிக்காைல், பல்னவறு நைவடிக்மககமை நைத்துவமதயும் வாழ்க்மகக்குத் னதமவயாே 

தகவல்கமைக் கூறுவமதயும் எதிர்பார்த்தேர்.  

 

உதவி னதமவப்படும் தனிப்பட்ை ைாைவர்களுக்கு உதவ ஆசிரியர்கள் ஒரு சி  

உத்திகமைக் மகயாளுகிைார்கள். யார் எந்தப் பத்திமயப் படிக்க னவண்டும் என்று 

ஆசிரியர்கள் நிர்ையிப்பனதாடு, கடிேைாே சொற்கமைக் சகாண்ை பகுதிமயச் ெரைைாக 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



367 
 

வாசிக்கும் ைாைவருக்கும், எளிமையாே பத்திமய வாசிக்கச் சிரைப்படும் ைாைவருக்கும் 

ஒதுக்குகிைார்கள். சைௌே வாசிப்பின்னபாது வாசிக்கச் சிரைப்படும் ைாைவர்களுக்கு 

சநகிழ்வுத்தன்மைனயாடு, பத்தியின் அைமவக் குமைப்பது னபான்ை சிறு சிறு உத்திகள் 

ஆசிரியர்கைால் மகயாைப்படுகின்ைே. ைாைவர்களின் சைாழிப்பின்ேணிக்னகற்பச் 

சொற்கமை எளிமைப்படுத்திக் கற்பிப்பதற்கு ஏற்ை சூழ்நிம மய உதாரைைாகக் கூறி, 

பின்ேர்க் கமதப் பகுதியுைன் சதாைர்புபடுத்தி முடித்தல் னபான்ைவற்மைச் செய்கிைார்கள். 

இருப்பினும் ைாைவர்களில் சிரைப்படுனவாமரத் தனினய அமழத்து அவர்களுக்கு 

ஊக்கைளித்து அவர்கமைத் திைம்சபற்ைவர்கைாகவும் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிமழப் 

பயன்படுத்துனவாராகவும் உயர்த்துவதற்கு னைலும் முயற்சிக்க ாம். 

 

தமிழ் வகுப்பில் வாசிப்புப் பாைம் இரண்டு விதங்கைாக நைத்தப்பட்ைே. முதல் வமக 

னதர்வு னநாக்கில் அமைந்ததால் ஆசிரியர் ைாைவர்களின் வாசிப்பிற்கு அதிமுக்கியத்துவம் 

வழங்கவில்ம . அதில் ைாைவர்கள் பகுதிமய சைௌேைாகனவா, உரக்கனவா அல் து 

இரண்மையுனை னைற்சகாண்டு செய்தேர். இரண்ைாம் வமகயாே னதர்வு னநாக்கில் 

இைம்சபைாத வாசிப்புப் பயிற்சியில் பாகம் ஏற்று நடித்தல், கமதப் பகுதிகமை 

வரிமெப்படுத்துதல் னபான்ை நைவடிக்மககள் நைத்தப்பட்ைே.  

 

கீழ் உயர்நிம  வகுப்புகளுைன் ஒப்பிடுமகயில், னைல் உயர்நிம  வகுப்பு 

ைாைவர்களிைனை ஆசிரியர்கள் குமைவாே விோக்கமைக் னகட்ைேர். வாசிப்புப் பகுதிகள் 

பாைப்புத்தகம், செய்தித்தாள் அல் து ஆசிரியர் சவளியில் இருந்து தயாரித்துக் சகாண்டு 

வந்த கமதப் பகுதிகள் னபான்ைவற்மைக் சகாண்டு அமைந்தே. வாசிப்புப் பாைத்தில் 

எழுதுதல் சவகு குமைவாகனவ இைம்சபற்ைது. வாசிப்புப் பாைனவமையில் பயன்படுத்தப்பட்ை 

காஹூட் (Kahoot) விமையாட்டு, தமிழ்த் திமரப்பைப்பாைல்கள், குறும்பைம், ‘Random Name 
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Clicker’ விமையாட்டு னபான்ைமவ ைாைவர்கமைக் கவர்ந்தே. சபாதுவாகத் தமிழ் 

வகுப்புகளில் குழு நைவடிக்மககள் இைம் சபறுவது இல்ம . ைாைவர்கள் இமையாகப் 

னபசி இருந்தால் இன்னும் அதிகைாகப் னபசியிருக்க ாம்.  

 

ைாைவர்கள் தமிழில் னபசுவதில் அச்ெனைா கூச்ெனைா சகாள்ைவில்ம  என்ைாலும் 

தயக்கம் காட்டுகின்ைேர். முன்பின் அறியாத தமிழமரச் ெந்தித்தால் முதலில் தமிழில் னபெ 

தயங்குகிைார்கள். அவர்கள் முதலில் னபசும்வமர ஆங்கி த்தில் னபசுவமத வழக்கைாகக் 

சகாண்டுள்ைேர். சிறுபான்மையிேர் என்று நம்மை நிமேத்துவிடுவார்கனைா என்ை எண்ைம் 

அவர்களிைம் இருக்கிைது. வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழில் னபசிோலும் வாசிப்பது, 

குறுந்தகவல் அனுப்புவது னபான்ைவற்மை ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தின னய எளிமையாக 

செய்ய இயலுகிைது. தமிழ் சதாைர்பாே துமைகமைத் சதரிவு செய்ய விரும்பவில்ம  

என்பதற்கு தமிழ் சதாைர்பாே முன்ைாதிரிகள் யாரும் இல்ம  என்றும் கூறிேர். 

 

இதுவமர ஆய்வின் முடிவுகள் விரிவாக விைக்கப்பட்ைே. இந்த மூன்று விோக்களில் 

எடுக்கப்பட்ை தரவுகளின் அடிப்பமையில் உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வாசிப்புப் பாைம் குறித்து 

சி  பரிந்துமரகமை இனி காண்னபாம். 

 

5.3 பரிந்துலரகள் 

ைாைவர்கள் வகுப்பமையில் தன்ேம்பிக்மகயுைன் தமிமழப் னபெ னவண்டும் என்பதும் 

வகுப்பமைக்கு சவளினய சதாைர்ந்து தமிமழப் பயன்படுத்தனவண்டும் என்பதும் சிங்கப்பூர்த் 

தமிழ்க் கல்வியின் குறிக்னகாள். அதற்கு அரொங்கம், கல்வி அமைச்சின் பாைத்திட்ை வமரவு 

ைற்றும் னைம்பாட்டுப் பிரிவு, சிங்கப்பூர் னதர்வுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டுப் பிரிவு, பள்ளிகள், தமிழ் 
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ஆசிரியர்கள், தமிழ் ஊைகங்கள், தமிழ்ச் ெமூகம், வீட்டுச் சூழல், சபற்னைார்கள், முக்கியைாக 

ைாைவர்கள் ஆகினயாரின் கூட்டு முயற்சி மிக அவசியம் (வமரபைம் 25ஐக் காைவும்).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வலரபடம் 25: தமிலழ வாழும் சைாழியாக்கத் பதலவப்படும் கூட்டு முயற்சி 

 

 

தற்னபாது இதற்காகக் கடும் முயற்சி னைற்சகாள்ைப்படுகிைது. இருப்பினும் அது 

னபாதுைாே விமைவுகமைப் பிரதிபலிக்கவில்ம . ஆய்வாைர் தம் உற்றுனநாக்கல்வழி 

னைற்சகாண்டு சி  வழிகமைப் பரிந்துமரக்க விமழகிைார். அமவயாவே: 

 

கல்வி அலைச்சு தமிழ்ப் பிரிவு 

பள்ளிகள் தமிழ்சைாழிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குதல் 

தமிழ்சைாழி, தமிழ் வகுப்பமையில் ைட்டும் னபசும் சைாழியாக இல் ாைல் இருக்க, 

தமிழ்சைாழிக்குப் பள்ளிகளில் தமிழாசிரியர்களும் தம மைத்துவமும் முக்கியத்துவம் 

வழங்குதல் ெமூகத்தில் தமிழ்சைாழியின் பயன்பாடு அதிகரிப்பதற்காே கூடுதல் பயன்கமைத் 

தரும். இன்னும் சி  பள்ளிகளில் முமையாே தமிழ் வகுப்பு இல் ாத நிம  சதன்படுகிைது. 

தமிழ் வாழும் சைாழியாக நிலைக்க 

அரொங்கம்  

பள்ளிகள்   

ெமூகம் 

   

 பள்ளிகள்   

வீடு 

   

 பள்ளிகள்   

ஊடகம்  

   

 பள்ளிகள்   
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இதரப் பாைங்கமை நைத்தும் வகுப்மபப் பகிர்ந்து சகாள்ளுதல் இைம்சபறுவமத ஆய்வாைர் 

கண்ணுற்றுள்ைைார். இதோல் தமிழ்வகுப்புக்காே ஒரு சுயம் இல் ாது னபாகும் நிம  

உள்ைது. இவ்வாறு நைத்தப்படும்னபாது, இதர சைாழிகமைக் காட்டிலும் தாய்சைாழி 

முக்கியத்துவம் சபைாத ஒன்ைாக எண்ணும் ைேப்னபாக்கும் ைாைவர்களிமைனய  நி வ வழி 

உள்ைது. 

 

சொல்வைம் 

சபரும்பாலும் ைாைவர்கள் ஆங்கி த்தில் சிந்தித்துத் தமிழில் எழுதுகிைார்கள். 

எேனவ, ஆங்கி த்தில் தாம் கூை விரும்பும் கருத்துக்கமைத் தமிழில் சவளிப்படுத்த 

அவர்களுக்குப் னபாதுைாே சொல்வைம் இல்ம  என்பமத அறிய முடிகிைது. 

ைாைவர்களுக்குச் சொல்வைம் மிகவும் முக்கியம். எேனவ, னதர்வுத்தாளில் சைாழிசபயர்ப்பு 

ஓர் அங்கைாக இைம்சபற்று ஆங்கி ச் சொற்களுக்கு ஏற்ை தமிழ்ச் சொற்கள் எழுதும்படி 

னொதித்தல் சிைப்பு. இது னதசியத் னதர்வுத்தாளில் இைம்சபறுதல் னவண்டும் என்ை 

அவசியமில்ம . வகுப்புத் னதர்வில்கூை இைம்சபை ாம். எனினும் கல்வி அமைச்சு தேது 

பாைநூலில் ஆங்கி த்திற்கு இமையாே தமிழ்ச் சொல்ம  அறிமுகப்படுத்த ாம். தற்னபாது 

சைாழிப் சபயர்ப்மபப் சபாறுத்த ைட்டும் ைாைவர்களுக்கும் கல்வியாைர்களுக்கும் இதர 

சைாழிசபயர்ப்புத் துமைகளில் ஈடுபடுனவாருக்கும் ஏற்ப சைாழிசபயர்ப்புச் சொற்கள் 

னவறுபடுவமதக் காை முடிகிைது. தமிழ் கற்பிக்கும் நாடுகளுக்கு இமைனயயும் சொற்களின் 

பயன்பாடு னவறுபடுகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு Durian என்னும் பழம் தமிழில் ‘டுரியான்’ என்று 

அமழக்கப்படுவதாக ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் கூறிோர். எனினும் சிங்கப்பூர்ப் சபாது 

ைருத்துவைமேயின் மகனயட்டு ஒன்றில் அது ‘முள்நாரிப் பழம்’ என்று குறிக்கப்பட்டுள்ைது. 

சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களுக்காே கட்டுமரப் பயிற்சி நூலில் Carpark என்னும் சொல் 
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‘வாகேம் நிறுத்துமிைம்’ என்று வழங்கப்பட்டுள்ைது. ைன சியாவில் அச்சிைப்பட்ை சிங்கப்பூரில் 

விற்பமேயில் உள்ை பயிற்சி புத்தகம் ஒன்றில் Carpark என்னும் சொல் ‘சீருந்து 

நிறுத்துமிைம்’ என்று உள்ைது. அனத சொல் வம த்தமிழ் இமையப்பக்கத்தில் ‘தரிப்பிைம்’ 

என்று வழங்கப்பட்டுள்ைது (Valai Tamil, 2021). இப்படிப்பட்ை சொல் ைாற்ைங்கள் 

ைாைவர்களுக்கும், அவர்களுக்குக் கற்றுத்தரும் சபற்னைார்களுக்கும் குழப்பத்மதயும் 

தயக்கத்மதயும் ஏற்படுத்துகின்ைே. சிங்மகயின் ஒனர தமிழ்ச் செய்தித்தாைாே தமிழ் முரசில் 

பயன்படுத்தப்படும் கம ச்சொற்களும் சிங்மகயின் ஒனர தமிழ்த் சதாம க்காட்சி 

அம வரிமெயாே ‘வெந்தம்’, சிங்மகயின் ஒனர வாசோலி அம வரிமெயாே ‘ஒலி’ ஆகிய 

மூன்றும் ஒனர சீராே கம ச்சொற்கமைத் சதாகுத்துப் பயன்படுத்தனவண்டும்.  

இக்கம ச்சொற்கள் இமையத்திலும் செயலி வாயிலும் இ வெைாகக் கிமைக்கப் சபற்று 

வகுப்பிலும் பயன்படுத்தப்பைனவண்டும். அவ்வாறு செய்தால், ைாைவர்கள் உைனுக்குைன் தைது 

மககளில் ெரியாே சைாழிப்சபயர்ப்மபப் சபற்றுக் சகாள்ை இயலும். அனத னநரத்தில் 

வாசோலி னகட்கும்னபாதும், சதாம க்காட்சிமயப் பார்க்கும்னபாதும், செய்தித்தாள் 

வாசிக்கும் னபாதும் அவர்களின் புரிந்துைர்வு ஒனர சீராக இருக்கும். 

 

சபாருள் சபாதிந்த உள்ளீடு 

ைாைவர்கள், தங்களுக்குப் பிடித்த பகுதிமய வாசிக்கும்னபாதுதான் அமத விரும்பிப் 

படிப்பார்கள் (Nation, 2007). உயர்நிம ப் பள்ளிப் பாைப் புத்தகத்தில் இைம்சபறும் 

பகுதிகளில் ைாைவர்களின் அறிவுக்கும் அனுபவத்திற்கும் ஏற்ைமவயாக இருக்கனவண்டும் 

என்று நூல் வடிவக் குழு மிகவும் சிரத்மத னைற்சகாண்டு அதமேத் தயாரிக்கின்ைேர். 

எனினும் அமவ ைாைவர்களுக்குப் பிடித்ததாக இருக்கின்ைதா என்பமதக் 

கண்ைறியனவண்டும். சி  ெையம், சி  பகுதிகள் வகுப்பில் நன்கு சவற்றி சபறுவதில்ம  

என்பமத உயர்நிம ப் பள்ளியில் கற்பித்தனபாது ஆய்வாைர் அனுபவித்து இருக்கிைார். 
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அதற்கு காரைம் கற்பித்தல் உத்திகைா அல் து பாைத்தின் தன்மையா என்பமத அறிய ாம். 

ைாைவர்களுக்குப் பிடித்த பகுதிகள் என்று கூறும்னபாது அமவ தமிழ்ப் பண்பாட்டுைன் 

சதாைர்பு உமையமவயாகவும் இருத்தல் அவசியம். 

 

சபாருள் சபாதிந்த சவளியீடு 

ைாைவர்கள் கருத்தாடும்னபாது அல் து எழுதும்னபாது, பிைருக்கு ஒரு தகவம க் 

கூை முயற்சி செய்கிைார்கள். ைாைவர்கள், தங்களுக்குப் பிடித்த, தங்கள் அனுபவத்திற்கு 

உட்பட்ை தம ப்புகமைப் பற்றிப் னபசும்னபாது அவர்கைால் இதமே னைலும் சிைப்பாகச் 

செய்ய முடியும் (Nation, 2007). ஒரு பாைநூல் சுைார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகிைது. ஐந்து ஆண்டுகளிலும் வரும் ைாைவர்களின் நிம யும் விருப்பமும் ஒன்றுனபால் 

இருப்பது இல்ம . பாைப்புத்தகத்தில் இைம்சபற்று உள்ை கருத்தாைல் தம ப்புகள் 

ைாைவர்களுக்குப் பிடித்தமவயாக இருக்கின்ைேவா என்பமதயும் அவர்களுக்கு எத்தமகய 

தம ப்புகள் குறித்துக் கருத்தாைப் பிடித்து உள்ைது என்றும் அவற்றுள் எமவ தமிழ் 

வகுப்பிற்குள் அனுைதிக்கப்பை ஏற்புமையமவ என்றும் சிற்சி  வகுப்பமை ஆய்வுகள் வழி 

அறிந்துசகாள்ை ாம்.  

 

னபெக் கற்றுத்தரனவண்டும் 

பள்ளியில் சபாதுவாக ைாைவர்களுக்குச் சொற்கள் கற்றுத்தரப்படுகின்ைே. எனினும் 

ைாைவர்களுக்கு முமைனய னபெவும் கற்றுத் தர னவண்டும். சபற்னைார்கள் வீட்டில் கற்றுத் 

தர இய ாததால் பள்ளி அதமேச் செய்ய முற்பை ாம். திருக்குைமை ஒப்புவிக்க சதரியும் 

ைாைவனுக்கு நண்பனின் குடும்பத்தில் ஏற்படும் இைப்புக்கு ஆறுதல் கூைத் சதரிவதில்ம . 

எேனவ, எந்தச் சூழலில் எவ்வாறு னபெ னவண்டும் என்பது ைாைவர்களுக்குக் கற்றுத் 

தரனவண்டி உள்ைது.  
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சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பாே னபசுதல் பயிற்சிகள் 

சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பாே னபசுதல் பயிற்சிகள் சதாைக்கப்பள்ளிக்கு ஓரைவு 

உண்டு எே ாம். SLS, iMTL portal னபான்ை தைங்களில் சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பாே 

வாசிப்பு வைங்கள் இருக்கின்ைே. இருப்பினும் ஆய்வில், எந்த வகுப்பிலும் ஆசிரியர்கள் அது 

னபான்ைவற்மைப் பயன்படுத்திக் கற்பிக்கவில்ம . சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு குறும்பைம் 

ஒளிப்பரப்புவதற்கு ைட்டுனை பயன்படுத்தப்பட்ைது. இன்மைய ைாைவர்கள் சதாழில்நுட்ப 

யுகத்மதச் ொர்ந்தவர்கள். பிைப்பிலிருந்னத சதாழில்நுட்பச் ொதேங்களில் அதிக னநரம் 

செ விடுகின்ைேர். எேனவ, சதாழில்நுட்பம் சதாைர்பாே னபசுதல் பயிற்சிகமை 

வகுப்பிற்குக் சகாண்டு வர ஆசிரியர்கமை ஊக்குவிக்க ாம். அவ்வாறு செய்யும்னபாது, 

ைாைவர்கள் சுயைாக வாசிக்கவும் கருத்தாடுவமதப் பதிவு செய்து அமதச் ெக ைாைவர்கள் 

னகட்டுக் கருத்துத் சதரிவுக்கவும் ஏற்ை இ குவாே வழிகள் அத்தைங்களின னய உண்டு. 

இதன் வழி ைாைவர்கள் ஆர்வமுைன் கற்க வாய்ப்புகள் உண்டு (னயாகவதி & ஃபிரான்சிஸ்கா, 

2016; னவணுனகாபால் & கிருஷ்ைமூர்த்தி, 2016; கம ைணி, 2016). ைாைவர்களின் 

நாட்ைத்மத சைாழியின்பால் ஈர்க்க திமெதிருப்பிகள் நிமையனவ உள்ைே. 

எடுத்துக்காட்டிற்கு, தகவல்சதாைர்புச் ொதேங்கள், திைன்னபசிகளில் உள்ை விமையாட்டு 

அம்ெங்கள், ெமூகத் சதாைர்புத் தைங்கள் னபான்ைமவ இக்கா  இமையர்கமை அதிகம் 

கவர்கின்ைே. இவற்மைப் பயன்படுத்தி வாசிப்புப் பாைங்கமை நைத்த ாம். 

ஆசிரியர்களுக்குத் தனினய செயல்படுவது சிரைைாக இருப்பின், குழுைப் பள்ளிகளுைன் 

இமையம்வழி உைனிமைந்து கற்ைல் (Collaborative Learning) தைங்கமை உருவாக்கிக் 

குழு ஒப்பமைப்புகள் செய்தல், சதாழில்நுட்பம்வழித் தமிழ் கற்ைம  எளிமைப்படுத்துதல், 

னநாக்கல்வழிக் கற்ைம  அதிகரித்தல் (னயாகவதி & ஃபிரான்சிஸ்கா, 2016) 

னபான்ைவற்மைச் செய்ய ாம். சதாம க்காட்சி ஒளிவழிகளில் ஒளிப்பரப்பாகும் 
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சதடுந்சதாைர்கள், கம நிகழ்ச்சிகள், திமரப்பைங்கள், நிகழ்ச்சிகள் னபச்சுத்தமிழில் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்தி வருகின்ைே. னகட்ைல், பார்த்தல், னபா ச் செய்வது மூ ைாக 

ைாைவர்கள் சிைப்பாக சைாழியாற்ைம ப் சபை இயலும். பிைர் செய்வது னபா  தாமும் 

செய்வது ைட்டுமில் ாைல் அமதத் தரைாே னபச்சுத்தமிழில் பயன்படுத்தியும் பார்க்கிைார்கள். 

சதாழில்நுட்ப வகுப்புகளில் உள்ை ைாைவர்களுக்குத் திமரப்பைங்களில் வரும் புகழ்சபற்ை 

வெேங்கமை வாசிக்கக் சகாடுத்து பின்ேர் அமதப் னபசி, நடித்துக்காட்ைச் செய்ய ாம் 

(கனைென் & ஷாமினி, 2016). 

 

நான்கு பிரிவு ைாைவர்கைாக அமையாைம் கண்ைறியப்பட்ை தமிழ் வகுப்பு 

ைாைவர்களுக்குத் தனித்தனிப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பை ாம். அப்பிரிவுகைாவே: 

 

ெரைம் உண்டு ஆோல் தன்ேம்பிக்மக இல் ாதவர்கள் 

தமிழ்சைாழிமயப் னபசுவதில் ெரைம் உண்டு ஆோல் தன்ேம்பிக்மக இல் ாத 

ைாைவர்கமை ஆசிரியர் விமரவில் அமையாைம் கண்டு விை ாம். அவர்கள் தமிழ்சைாழியில் 

நல்  வைமை சபற்று இருந்தாலும், சபாதுவாகனவ தன்ேம்பிக்மக இல் ாைல் இருப்பார்கள். 

இவர்கள் ஆசிரியர் அமழக்காைல் தானை முன் வந்து பதில் அளிக்க ைாட்ைார்கள். தமிழ் 

வகுப்பில் கருத்தாடுவமத விடுத்து சபாதுவாக இதர பாைங்களிலும், செய்மககளிலும் 

தயக்கத்மதயும் தன்ேம்பிக்மக இன்மைமயயும் இவர்களிைம் காை ாம். இத்தமகய 

ைாைவர்கமைக் கண்ைறிந்து, தனினய அமழத்து இவர்களுக்குத் தன்ேம்பிக்மகமயக் 

சகாடுக்கும் வமகயில் ஆசிரியர் னபசுவதும், தன்முமேப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபடுத்தவும் 

னவண்டும். அவர்களின் தயக்கத்திற்குக் காரைம் என்ே என்பமத அறிந்து அமத அவர்கள் 

எவ்வாறு எதிர்சகாள்ைனவண்டும் என்பதற்காே வழிமுமைகமைக் கற்றுக் சகாடுக்க 
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னவண்டும். அவ்வாறு செய்தால், வாய்சைாழித் னதர்விலும் வகுப்பிலும் அவர்கள் 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ முயற்சி செய்வர்.  

 

ெரைமின்மை இருந்தாலும் தன்ேம்பிக்மக உமையவர்கள் 

தமிழ்சைாழிமயப் னபசுவதில் ெரைமின்மை இருந்தாலும் தன்ேம்பிக்மக உமைய 

ைாைவர்கள் தன்ேம்பிக்மக மிகுந்தவர்கள். அவர்களுக்குச் ெரைைாகப் னபெ முடியவில்ம  

என்ைாலும் அவர்கள் தயக்கமின்றி முயற்சி செய்வமதக் காை ாம். தன்ேம்பிக்மக உமைய 

ைாைவர்கள் கடிேைாே சூழல்கமையும் கைந்து வந்துவிை முடியும் என்ை நம்பிக்மக 

சகாண்டு இருப்பார்கள் என்று பண்டுைா இவ்வாறு வமரயறுக்கிைார் (Bandura, 1997): 

 

தன்ேம்பிக்மக மிக்கவர்கள் தாங்கள் அமைய விரும்பும் 

குறிக்னகாளுைன் செயல்பைக்கூடியவர்கள். னதால்விகளும் 

தமைகளும் வர னநர்ந்தாலும் அவற்ைால் அவர்கள் துவண்டு 

னபாவதில்ம  (Bandura, 1997:42)  

 

என்பது அவரது கருத்து. இத்தமகய ைாைவர்கள் தாங்கள் செய்யும் பிமழகைால் அச்ெனைா 

கூச்ெனைா அமைவதில்ம . இவர்கமை அமையாைங்கண்டு ஆசிரியர் சைாழியின் 

தன்மைமய னைம்படுத்துவதற்காே வழிகமைக் காை ாம். வாய்விட்டு வாசித்தலும் கமதகள் 

னகட்ைலும் அவர்களின் சைாழி னைம்பை உதவும் (Mason & Krashen, 2004; Mason, 2005, 

Mason et al, 2009; Lee, Lee and Krashen, 2014). சொற்னகாமவமயத் தனினய 

னைம்படுத்துவமதக் காட்டிலும் உரக்க வாசித்தல் வழித் தானை அதிகப் பயன் அமைவர் 

(Mason and Krashen, 2004; Mason, 2005; Mason et al, 2009). இவர்கள் செய்யும் பிமழகள் 

எத்தமகயே என்பமதக் கவனித்து அதமே னைம்படுத்தும் முயற்சிகளில் அவர்கமை 
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ஈடுபடுத்திோன  அத்தமகய ைாைவர்கள் சதாைர்ந்து தமிழ்சைாழியில் கருத்தாடுவார்கள் 

என்று ஆய்வாைர் நம்புகிைார். இத்தமகய ைாைவர்களுக்குக் கற்பிக்கும்னபாது, ஆசிரியர் 

தாம் னபசும் ெரைத்தின் அைமவக் குமைத்து (speak slowly), குரம  உயர்த்திப் னபெ (talk 

loudly) முயற்சிக்க ாம். இது ைாைவர்களின் கவேத்மத ஈர்த்து, சொல் ப்படும் தகவல்கள் 

ஆழைாகப் பதிய உதவும். இவ்வாறு னபெ முமேவது ஆசிரியருக்கு இயல்பிலிருந்து 

ைாறுபட்ைதாக இருக்க ாம். இது “Classroom idiolect” என்று வமரயறுக்கப்படுகிைது (Walsh, 

2006).  ஒருவர் தம் கைவரிைம் னபசுவதற்கும் பிள்மையிைம் னபசுவதற்கும் எவ்வாறு தம் 

னபச்சு முமைமய இயல்பிலிருந்து ைாற்றி அமைக்கிைானரா, அனத னபான்று ஆசிரியரும் 

ைாைவர்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப ைாறிக்சகாள்ைனவண்டும் என்று வால்ஷ் விைக்குகிைார். 

 

ெரைமும் தன்ேம்பிக்மகயும் இல் ாதவர்கள் 

தமிழ்சைாழிமயப் னபசுவதில் ெரைமும் தன்ேம்பிக்மகயும் இல் ாத ைாைவர்கள் 

சைாழியில் வைமை குன்றியவர்கள். அவர்களுக்குப் சபாதுவாக எளிமையாே வாக்கியங்கள், 

சொற்களிலும் தயக்கம் ஏற்படும். இதோல் அவர்கள் மிகவும் சைதுவாே ஒலி அைவில் 

தங்கள் பதிம க் கூறுவர். ஆசிரியர் அமழக்காைல் இவர்கள் தாைாக முன்வந்து பதில் 

அளிக்கவும் ைாட்ைார்கள். இவர்கமைப் பற்றி பண்டுைா இவ்வாறு வமரயறுக்கிைார் (Bandura, 

1997): 

குறிப்பிட்ை கைங்களில் தங்கள் திைன்கள் மீது நம்பிக்மக 

இல் ாதவர்களுக்குக் குறிப்பிட்ை சி  பணிகள் கடிேைாக 

இருக்கும். அப்னபாது அப்பணியில் இருந்து அவர்கள் 

வி கிக்சகாள்ை முயல்வது இயல்பு. அவர்கள் தங்கமை 

ஊக்கப்படுத்திக் சகாள்ைனவா அப்பணியில் உள்ை தமைகமை 
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எதிர்த்து செயல்பைனவா சிரைம் எதிர்னநாக்குவார்கள் (Bandura, 

1997:39).   

 

வகுப்பமைக் கருத்தாைல் சிைப்பாகச் செய்ய இய ாத ைாைவர்கமை 

ஊக்குவிப்பதாகவும் உதவுவதாகவும் அமைதல் னவண்டும் (Arnold, 1999; Brown, 2007). 

வகுப்பமைச் சூழல் அவ்வாறு அவர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கிைதா என்பமத அறிய 13 முதல் 

15 வமரயுள்ை ைாைவர்கமைச் சுயெரிமத எழுதும்படி ஓர் ஆய்வு நைத்தப்பட்ைது (Garcia 

& Duran, 2017). அவ்வாய்வில் ைாைவர்கள் சபரும்பாலும் தைக்கு அம்சைாழிமயப் பயின்று 

னபெத் னதமவயாே தன்முமேப்பு இல்ம  என்றும், தாம் னபசும்னபாது ஏற்படும் பிமழகளின் 

விமைவாகத் தம் னபச்சு நிறுத்தப்படுவதாகவும், அதோல் அவைாேமும் ெங்கைமும் 

ஏற்படுவதாகக் குறிப்பிட்டு இருந்தேர் (Garcia & Duran, 2017).  இவற்மைப் புைக்கணித்து 

ஆசிரியர்கள் வகுப்பமையாேது பிமழ செய்து கற்றுக்சகாள்வதற்கு ஓர் இைைாக 

வகுப்பமைமயப் பார்க்கின்ைேர் என்று அவ்வாய்வு கூறுகிைது. 

 

இதமேக் கருத்தில் சகாண்டு இத்தமகய ைாைவர்கமைக் கண்ைறிந்தபின், தமிழ் 

வகுப்பில் ஆசிரியர் இவர்கமை வகுப்பின் முன் அமழப்பதற்குப் பதி ாக, தனினய அமழத்து 

முதலில் னபெ முயற்சி செய்ய ாம். அவர்களுக்குத் னதமவயாே தன்ேம்பிக்மக ஓரைவு 

ஏற்படுவதற்கு ஊக்கமும் உற்ொகமும் சகாடுக்க னவண்டும். வாய்விட்டு வாசித்தலும் கமதகள் 

னகட்ைலும் அவர்களின் சைாழி னைம்பை உதவும் (Mason & Krashen, 2004; Mason, 2005, 

Mason et al, 2009; Lee, Lee and Krashen, 2014). சொற்னகாமவமயத் தனினய 

னைம்படுத்துவமதக் காட்டிலும் உரக்க வாசித்தல் வழி தானை அதிக பயன் அமைவர் (Mason 

and Krashen, 2004; Mason, 2005; Mason et al, 2009). அவர்கள் வாசிக்கும்னபாது அடிக்கடி 

நிறுத்தி விைக்குவமதக் காட்டிலும் ஆங்காங்னக நிறுத்தி விைக்குதல் அவர்களின் வாசிப்பின் 
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ஆர்வத்மத அதிகரிக்கும் (Krashen, 2015). அனத னநரத்தில் அவர்களின் சைாழி வைத்மத 

னைம்படுத்த சி  வழிகமையும் மகயாைனவண்டும். இவர்கமை னவறு ஒரு இமையாைருைன் 

நிரந்தரைாக (permanent partner) இமைத்து அவருைன் முதலில் தங்கள் கருத்துக்கமைக் 

கூறிப் பழக மவக்க ாம். இது அவர்களின் தன்ேம்பிக்மகமயயும் தமிழ்சைாழிமயயும் ெற்று 

னைம்படுத்த உதவும். 

  

ெரைமும் தன்ேம்பிக்மகயும் உமையவர்கள் 

தமிழ்சைாழிமயப் னபசுவதில் ெரைமும் தன்ேம்பிக்மகயும் உமைய ைாைவர்கமையும் 

ஆசிரியர் சவகு சு பைாகக் கண்ைறிந்து விை ாம். இவர்கள் சைாழியில் நல்  ஆர்வம் 

மிக்கவர்கள். தன்ேம்பிக்மகயும் இருப்பதால் வகுப்பில் னபெ ஆவ ாக இருப்பவர்கள். 

அடிக்கடி மக உயர்த்தி பதில் கூை முயற்சிப்பார்கள். இத்தமகய ைாைவர்கமை ஆசிரியர் 

பாராட்டி பாைத்மத நைத்துவனதாடு அவர்கமைத் தங்களுக்கு உதவியாைராக 

அமைத்துக்சகாண்டு இதர ைாைவர்களுைன் இமையாகச் செயல்பை மவக்க ாம். 

அடிக்கடி இவர்கமைப் பதில் அளிக்க அமழப்பதற்குப் பதி ாக ைற்ை ைாைவர்கமைப் னபெ 

மவக்க இவர்கமை ஊக்குவிக்கச் செய்ய ாம்.  

 

பாைனவமைனய இவ்வைவு சநருக்கடியாக இருக்கும் ெையத்தில் இவற்மை எல் ாம் 

செய்வதற்கு ஆசிரியருக்கு ஏது னநரம் என்று நிமேக்க ாம். முதலில் ைாைவர்கமைக் 

கண்ைறிவதில் ஆசிரியருக்கு அதிக சிரைமும் னநரமும் எடுக்காது. தமிழ் வகுப்புகளில் 

ைாைவர்களின் எண்ணிக்மக சிறிய அைவு என்பதால், சபாதுவாக அமேத்து 

ைாைவர்கமையும் ஆசிரியருக்கு நன்கு சதரிந்து இருக்கும். அவர்கமை நான்கு 

பிரிவுகைாகப் பிரித்தப் பின்ேர், தை வகுப்பில் எந்தப் பிரிமவச் ொர்ந்த ைாைவர்கள் அதிகம் 

இருக்கின்ைேர் என்பமதக் கண்ைறிந்தவுைன், பின்ேர் ைாைவர்கமை இமையாக பிரிக்க 
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முயற்சிக்க ாம். நன்ேம்பிக்மக குமைந்த ைாைவர்கள் இதர வகுப்புகளிலும் அவ்வானை 

செயல்படுவர் என்பதால் இதர ஆசிரியர்களுைன் இமைந்னத அவர்களுக்கு உதவி 

செய்ய ாம். இவ்வாறு செய்யும் னபாது, ைாைவர்கமை வாய்சைாழித் னதர்வுக்கும் தமிமழ 

வாழும் சைாழியாக்குவதற்கும் தயார்ப்படுத்த ாம். 

 

தமிழ் வகுப்பில் உள்ை ைாைவர்கள் தமிமழத் தன் தாய்சைாழியாகக் சகாண்டிருக்காத 

ைாைவர்களுக்கு உதவ ாம் 

தமிமழத் தன் தாய்சைாழியாகக் சகாள்ைாத ைாைவர்கள் சி ரும் தமிழ் வகுப்பில் 

பயில்கிைார்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு வீட்டில் சதலுங்கு, ைம யாைம், கன்ேைம் னபான்ை 

சைாழிகமைப் னபசுனவாமரக் குறிப்பிை ாம். ஆோல், அவர்கள் அமேவரும் தமிழில் 

னபசுவதற்குச் சிரைப்படுகிைார்கள் என்று கூறிவிை முடியாது. அவர்களில் சி ர் தமிமழ 

நன்ைாகப் படிக்கவும் னபெவும் செய்கிைார்கள். இருப்பினும், இக்குடும்பங்களில் இருந்து 

வரும் ைாைவர்கள் சி ர் தமிழ் வகுப்பில் சிரைம் எதிர்சகாள்கிைார்கள். ஆசிரியரின் 

ஊக்கமுட்டும் கருத்தாைல், ைாைவர்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்கும் கருத்துகள், வகுப்பமைச் 

சூழல், நண்பர்களுைன் தேக்கு உள்ை நல்லுைவு ஆகியமவ ைாைவர்கள் ஊக்கத்துைன் 

பயில்வதற்கு அவசியம் (Garcia & Duran, 2017). எேனவ, இத்தமகய ைாைவர்களுக்கும் 

அவர்கமைப் னபால் தத்தளிக்கும் ைற்ை ைாைவர்களுக்கும் ஆசிரியர் கூடுதல் கவேம் 

செலுத்த முயற்சிக்க ாம். அவர்களுக்கு, அவர்களின் நிம க்குச் ெற்றுக் குமைந்த 

நிம யில் உள்ை, எடுத்துக்காட்டுக்கு உயர்நிம  இரண்டில் பயிலும் ைாைவருக்கு 

சதாைக்கநிம  ஆறு நிம யில் உள்ை எளிய தமிழ் சைாழி காசைாளி காட்சிகமைக் 

சகாண்ை செயலிமய உருவாக்க ாை. எளிமையாே கமதகள், எளிய திமரப்பைக் 

காட்சிகளில் என்று அதில் அல் து SLS தைத்தில் உள்ை காட்சிகமைக் சகாடுத்துப் பயிற்சி 

செய்ய ாம்.  
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இனிவரும் ஆய்வுகள் 

இனிவரும் ஆய்வுகள் தமிமழத் தம் தாய் சைாழியாக அல் து குடும்பசைாழியாகக் 

சகாண்டு கருத்தாடும் ைாைவர்கமையும் தமிமழத் தம் தாய்சைாழியாக அல் து 

குடும்பசைாழியாகக் சகாண்டு இல் ாைல், வீட்டில் ைம யாைம், சதலுங்கு, கன்ேைம் 

னபான்ை திராவிை சைாழிகமைப் னபசும் ைாைவர்கமையும் ஒப்பிட்டு னவறுபாடுகமைக் 

கண்ைறிந்து இவர்கைது கருத்தாைல் னைம்பைவும் வகுப்பில் இவ்விருதரப்பிேரும் ஒருவர் 

ைற்ைவரிைமிருந்து எவ்வாறு கற்றுக்சகாள்ை ாம் என்பமதக் கண்ைறிய ாம். 

  

இனிவரும் ஆய்வுகள் சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்து வந்த தமிழ் ஆசிரியர்கமையும் 

தமிழகத்தில் பிைந்து வைர்ந்து, இங்கு வந்து கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ைாைவர்களிைம் 

கருத்தாடும் முமையிலும் வாசிப்புப் பாைம் நைத்தும் வமகயிலும் னவறுபாடு உள்ைதா 

என்பமதக் கண்ைறிய ாம். 

 

தமிழ் ஆசிரியர் ஒதுக்கீடு 

சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைரும் ைாைவர்களும், சிறு பிராயத்தின  சபற்னைார்களுைன் 

சிங்கப்பூருக்குக் குடிசபயர்ந்துவிட்ை பிள்மைகளும் பன்முகச் சூழலில் வைர்கிைார்கள். 

அவர்களின் வீட்டிலும் ஆங்கி ம் சபரிதும் னபெப்பட்டு வருவதால், அவர்களுள் ப ர் 

ஆங்கி த்மத விருப்ப சைாழியாகக் சகாண்டுள்ைேர். தமிழகத்தில் இருந்து வந்த 

ஆசிரியர்களுக்கு இம்ைாைவர்களின் பின்ேணி புரிவது ெற்றுக் கடிேைாக இருக்க ாம். 

சிங்கப்பூர் ைாைவர்களின் தமிழ் கற்கும் திைமே தமிழக ைாைவரின் தமிழ் கற்கும் 

நிம யுைன் ஒப்பிட்டு இம்ைாைவர்கள் ‘தமிழ் னபசுவதில் ஏன் சிரைப்படுகின்ைேர்?’ என்று 

ஆசிரியர்கள் சி ர் அறியாமையில் னகள்வியுற்ைமத ஆய்வாைர் நிமேவு கூருகிைார். தமிழக 

ைாைவர்களின் தமிழ் னபசும் திைமே ஒப்பிடுவதற்குப் பதி ாக, அவர்களின் ஆங்கி ம் 
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கற்கும் திைமேச் சிங்கப்பூர் ைாைவர்களின் தமிழ் கற்கும் திைனோடு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது 

னைலும் சபாருத்தைாக இருக்க ாம். எேனவ, தமிழகத்தில் ஆசிரியர் பயிற்சி சபற்று 

இருந்தாலும், அவர் முதல்சைாழியாகத் தமிமழ இயல்பு சைாழியாைர்களுக்குக் கற்பிப்பதில் 

னதர்ச்சி சபற்றிருந்தாரா அல் து இரண்ைாம் சைாழியாக இயல்பு சைாழியாைருக்குத் 

தமிமழக் கற்றுத்தருவதில் னதர்ச்சி சபற்றிருந்தாரா அல் து இரண்ைாம் சைாழியாகத் தமிழ் 

னபொத தமிழர்களுக்கு அல் து தமிழ் னபொத பிை சைாழியிேருக்குத் தமிழ் கற்பித்தல் 

குறித்துத் னதர்ச்சி சபற்றிருந்தாரா என்பது சதளிவாகத் சதரியவில்ம . இமவ 

ஒவ்சவான்றும் சிங்கப்பூர் னபான்ை புதிய சூழலில் வந்து கற்பிக்கும்னபாது நிச்ெயைாகச் சி  

ைாற்ைங்கமைக் சகாண்டிருக்க ாம். இமவ யாவும் இந்த ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலுக்குள் 

செல்லுமுன் ஆழைாகச் சிந்திக்க னவண்டியமவ. இவர்கள் சிங்கப்பூர், சிங்கப்பூரில் தமிழர்கள், 

சிங்கப்பூரில் தமிழ், சிங்கப்பூரில் தமிழ் ைாைவர்கள், அவர்கைது சைாழிப்புழக்கநிம யும் 

சைாழித்னதர்ச்சி நிம யும் பற்றி எந்த அைவுக்கு முமையாக அறிந்திருக்கின்ைேர் அல் து 

படித்திருக்கின்ைேர் என்றும் நாம் சிந்திக்க னவண்டியுள்ைது.   

 

சிங்கப்பூர் ைாைவர்களின் சிந்தமே, செயல், கருத்தாைல் னபான்ைவற்மைப் 

புரிந்துசகாள்வதற்கும் அவர்களின் ப ம் ப வீேம் அறிந்து கற்பிப்பதற்கும் ஆசிரியர்கமை 

இங்கு மீண்டும் பயிற்சி னைற்சகாள்ைச் செய்ய ாம். ஆய்வுக்கு உட்பட்ை இரண்டு 

பள்ளிகளிலும் சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்த ஆசிரியர்கள் இல்ம . இந்நிம மய ைற்ைச் 

சி  உயர்நிம ப் பள்ளிகளிலும் காை முடிகின்ைது. ஒரு பள்ளியில் அவ்வாறு இரு தரப்பு 

ஆசிரியர்களும் இருப்பார்கைாயின் அது ைாைவர்களுக்குப் பயன்மிக்கதாய் அமைய ாம். 

அனத னபால் இரண்டு பள்ளிகளிலும் இமையர் பிரிமவச் ொர்ந்த ஆசிரியர்களும் இல்ம . 

ஒரு பள்ளியில் சபாதுவாக ஓரிரு தமிழ் ஆசிரியர்கனை உள்ைதால், இனத நிம  ைற்ைச் 

சி  உயர்நிம ப் பள்ளிகளிலும் காை ாம். ைாைவர்கள் இமைய ஆசிரியர்களிைம் 
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கருத்தாைல் னைற்சகாள்ளும்னபாது னவறுபாடு ஏனதனும் இருக்குைா என்பமதத் சதாைர் 

ஆய்வுகள்வழிக் கண்ைறிய முய  ாம். அவ்வாறு அனுபவம் சபற்ை ஆசிரியரும் இமைய 

ஆசிரியரும் என்ை ஒரு க மவ இருந்தால், ஆசிரியர்களும் ஒருவர் ைற்ைவரிைமிருந்து 

கற்றுக்சகாள்ை ஏதுவாக இருக்க ாம்.  

 

தமிழ் ஆசிரியர் பயிற்சி  

தமிழ் நாட்டில் இருந்னதா இதர நாடுகளில் இருந்னதா தமிழ் ஆசிரியர்கமை 

தருவிக்கும்னபாது அவர்கமைக் கட்ைாயம் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு உட்படுத்தனவண்டும். 

அவர்கள் கற்பித்தல் முமைகமை அறிந்த திைமையாே ஆசிரியர்கைாகவும் தம் சுய நாட்டில் 

கற்பித்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்கைாகவும் இருந்தாலும், வகுப்பில் அவர்களுக்காக 

காத்திருக்கும் ைாைவர்களின் பின்ேணியும் வகுப்பமைச் சூழலும் னவறுதான். சவளிநாட்டில் 

இருந்து வரும் பணிப்சபண்கள் அனுபவத்துைன் வந்தாலும் ஒவ்சவாரு வீட்டிலும் ஒவ்சவாரு 

சூழல் நி வுவது னபான்ைனத இங்கும் நி வுகிைது. சதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு, தமிழ் 

ஆசிரியர்கைாக இருந்தாலும் ஆங்கி த்தில் தம் ைாைவர்களுக்கு வகுப்பு நைத்துவது, தாம் 

கற்றுத்தராத தம் வகுப்பு (Form Class) ைாைவர்கமைக் கூர்ந்து கவனித்து அவர்களின் 

நைத்மதப் பற்றிய கருத்துகமை (Conduct Remarks) ஆங்கி த்தில் எழுதுவது, 

சபற்னைார்களிைம் ஆங்கி த்தில் சபற்னைார்-ஆசிரியர் ெந்திப்மப (Parent-Teacher Meet) 

நைத்துவது இதுனபான்ைவற்மை செய்யனவண்டிய கட்ைாயம் உள்ைது. இதற்கு 

ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்கி அவர்கமைத் தயார்படுத்தனவண்டி உள்ைது. 

இல்ம சயன்ைால் ைாைவர்களின் பார்மவயில் அவர்கள் னகலிக்கூத்துக்கு ஆைாகும்னபாது, 

ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு வலுவிழந்து வகுப்பில் கற்ைல் தமை நி வுவமத நாம் தடுக்க 

இய ாது. 
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தாய்சைாழிக் கற்பித்தலில் முரண் 

சிங்கப்பூரில் நமைமுமையில் தாய்சைாழி இரண்ைாம் சைாழியாகப் பயன்பாட்டில் 

உள்ைது. இருப்பினும் கற்பித்தல் என்று வரும்னபாது தமிழ்சைாழி முதல்சைாழிமயக் 

கற்பிப்பதன் தரத்துைனும் எதிர்பார்ப்புைனும் கற்பிக்கப்படுகிைது. இது தமிழ்சைாழிக் 

கற்பித்தலில் காைப்படும் முரண்பாடு ஆகும். பிை நாடுகளில் இரண்ைாம் சைாழிக்காே 

கற்பித்தல் முமைகமைப் பின்பற்றி தமிழ்சைாழிக் கற்பித்தம  அணுகிோல், நமைமுமைப் 

பயன்பாட்டிற்கு ஏதுவாக இருக்க ாம்.  

 

கிமை சைாழி ைறுஆய்வு  

சிங்கப்பூரில் தமிழ்சைாழிக்கும் தாய்சைாழிக்கும் இத்தமே ெளுமககளும் 

முக்கியத்துவமும் வழங்கப்பட்டும் நமைமுமையில் ைாைவர்கள் ெரைைாகத் தமிழ் னபெ சிரைம் 

எதிர்னநாக்குகிைார்கள். கிமை சைாழிகமை அதிகம் னபசிக்சகாண்டு இருந்த கா த்தில், 

அதிலிருந்து வி கி வந்து இன்று தாய்சைாழிமயப் னபசும் முமை சவற்றிக்கண்டுள்ைது. அது 

எவ்வாறு ொத்தியைாேது என்பதற்காே வழிகமை இங்கு ெற்று விரிவாக உற்று னநாக்க ாம். 

 

1966ஆம் ஆண்டு சதாைங்கப்பட்ை இருசைாழியம் கல்விமயத் சதாைர்ந்து, 40% சீே 

ைாைவர்கள் ைட்டுனை இருசைாழியில் னதர்ச்சிப் சபற்ைேர் என்று னகா அறிக்மக வழி 

சதரியவந்தது (Goh, 1979). அதற்கு ஒரு காரைம் சிங்கப்பூர் சீேர்கள் ைண்ைரின் (Mandarin) 

சைாழிமயத் தவிர்த்து சீே கிமை சைாழிகைாகிய ஹக்கியன் (Hokkien), தினயாச்சு 

(Teochew), கண்னைானிஸ் (Cantonese) ைற்றும் ஹக்கா (Hakka) சைாழிகமைப் பரவ ாகப் 

னபசி வந்தது கண்ைறியப்பட்ைது (Bokhorst-Heng, 1998; Manfred, 2005). கிமை 

சைாழிகளின் பயன்பாட்மைக் குமைத்து ைண்ைரின் சைாழிப் புழக்கத்மத அதிகரிக்க 

1979ஆம் ஆண்டில், சிங்கப்பூர் அரொங்கம் ைண்ைரின் சைாழி னபசும் இயக்கத்மதத் (Speak 
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Mandarin Campaign, SMC) சதாைங்கியது. சிங்கப்பூர் சீேர்கள் தங்களுக்குள் எளிமையாக 

ைண்ைரின் சைாழியில் னபசிக்சகாள்ைனவண்டும் என்பனத அவ்வியக்கத்தின் குறிக்னகாள். 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் சீே சிறுவர்களுக்கு ைத்தியில் கிமை சைாழிகள் னபசுவமத 

முழுமையாக தவிர்ப்பனதாடு பத்து ஆண்டுகளுக்குள் சீே ைக்களின் னபச்ெ சைாழியாக 

ைண்ைரின் இருக்கனவண்டும் என்பமத இ க்காகக் சகாண்டு இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டுக்குழு 

செயல்பட்ைது (Lim & Yak, 2013). சீே ைக்கள் கிமை சைாழிகமைத் தங்கள் 

அமையாைைாகக் சகாண்டு இருந்ததால் அவர்கள் இம்ைாற்ைத்திற்குத் தயாராக இல்ம . 

இதமேச் செயல்படுத்த ைக்கள் செயல் கட்சி ஆங்கி ம் னபசிய சீேர்கமையும் கல்வி அறிவு 

சபற்ை சீேர்கமையும் ைண்ைரின் னபெ முதலில் ஈர்த்தது (Liew, 2003). இவ்வியக்கத்தின் 

சிைப்பு முயற்சியாக ஒவ்சவௌர் ஆண்டும் ஒரு புதிய முழக்கவரி (Slogan) 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. அந்த முழக்கவரி குறிப்பிட்ை ஒரு குழுவிேமரக் குறியாகக் 

சகாண்டு அமைக்கப்பட்ைது. அவற்றின் பட்டியம  இங்கு காை ாம் (அட்ைவமை 71ஐக் 

காைவும்). 

 

அட்டவலண 71. ைண்டரின் சைாழி பபசும் இயக்கம் பட்டியல் 

ஆண்டு இைக்கு 
குழுவினர் 

ைண்டரின் 
முழக்கவரியின் 

ஆங்கிை 
சைாழிசபயர்ப்பு 

 

ைண்டரின் முழக்கவரியின் 
தமிழ்சைாழிசபயர்ப்பு 

1979 சீேச் 
ெமுதாயம் 

Speak More Mandarin, 
Speak Less Topolects 

ைண்ைரின் அதிகம் னபசுங்கள், 
கிமை சைாழிகள் குமைத்துப் 
னபசுங்கள். 
 

1981 சீேச் 
ெமுதாயம் 

Learn Mandarin,  
Speak Mandarin 
 

ைண்ைரின் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள், 
ைணிைரின் னபசுங்கள். 

1982 
 

னவம  இைம் Speak Mandarin while 
at work 

னவம  இைத்தில் ைண்ைரின் 
னபசுங்கள். 
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1983 
 

ெந்மதகளும் 
உைவு 
நிம யங்களும் 

Chinese People 
Speaking Mandarin Is 
Both Fair and 
Reasonable 
 

சீே ைக்கள் ைண்ைரின் னபசுவது 
உகந்தது. 

1984 
 

சீே 
சபற்னைார்கள் 

Please Speak Mandarin. 
Your Children’s Future 
Is In Your Hands 
 

ைண்ைரின் னபசுங்கள். உங்கள் 
பிள்மைகளின் எதிர்கா ம் உங்கள் 
மககளில் உள்ைது. 

1985 
 

சபாது 
னபாக்குவரத்து 
ஊழியர்கள் 
 

Chinese (People) . 
Mandarin (Language) 
 

ைண்ைரின் சைாழினய சீேம். 

1986 
 

உைவு ைற்றும் 
பாேம் 
சதாழிற்துமை 
 

Speak Mandarin First, 
Then Everyone is 
Happy 
 

முதலில் ைண்ைரின் னபசுங்கள். 
பிைகு எல்ன ாமரயும் ைகிழ்ச்சி 
படுத்துங்கள். 

1987 
 

கமைத் 
சதாகுதிகள் 

Learn How to Speak 
Mandarin, Speak It First 
and Speak It Often 
 

ைண்ைரின் னபச் கற்றுக் 
சகாள்ளுங்கள். னபெத் 
சதாைங்குங்கள். பின்ேர் 
ெரைைாகப் னபசுங்கள். 

1988 
 

அலுவ க 
ஊழியர்கள் 

Speak Mandarin More 
Often, It’s Endearing 
And Convenient 
 

அடிக்கடி ைண்ைரின் னபசுங்கள். 
அது அன்பாேது. வெதியாேது. 

1989 
 

சீேச் 
ெமுதாயம் 

Speak Mandarin Often, 
And You Will Become 
Naturally Fluent 
 

அடிக்கடி ைண்ைரின் னபசிப் 
பழகிோல் உங்கைால் இயல்பாகப் 
னபெ முடியும் 

1990 
 

மூத்த 
நிர்வாகிகள் 
(Executives) 
 

Chinese (People) . 
Mandarin (Language) 
 

ைண்ைரின் சைாழினய சீேம். 

1991 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த 
சிங்கப்பூர் 
சீேர்கள் 
 

Learn Mandarin, 
Understand The Culture 

ைண்ைரின் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள். 
பண்பாட்மைப் புரிந்து 
சகாள்ளுங்கள். 

1992 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த 
சிங்கப்பூர் 
சீேர்கள் 
 

Use Mandarin To 
Express Yourself 

ைண்ைரின் சைாழிமயப் 
பயன்படுத்தி உங்கள் கருத்மத 
சவளிப்படுத்துங்கள். 

1993 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த 

Speak Mandarin. You 
Will Benefit Greatly 
From It. 

ைண்ைரின் னபசுங்கள். அதன்வழி 
நிமைய பயேமைவீர்கள். 
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சிங்கப்பூர் 
சீேர்கள் 
 

1994/ 
1995 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த 
சதாழில் 
அறிஞர்கள் 
(Professionals) 
 

Fluency Comes With 
Speaking Mandarin 
Frequently 

அடிக்கடி ைண்ைரின் னபசிோல் 
ெரைைாகப் னபெ முடியும். 

1996/ 
1997 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த பணி 
புரியும் 
சபரியவர்கள் 
(Adults) 
 

Speak Mandarin, Create 
New Horizons 

ைண்ைரின் னபசுங்கள். புதிய 
சதாடுவாேத்மத உருவாக்குங்கள். 

1998/ 
1999 
 

ஆங்கி ம் 
படித்த பணி 
புரியும் 
சபரியவர்கள் 
(Adults) 
 

Speak Mandarin. 
Benefits Are Aplenty. 

ைண்ைரின் னபசுங்கள். நன்மைகள் 
அதிகம் உள்ைே. 

2000 
 

சீேச் 
ெமுதாயம் 

Speak Mandarin? No 
Problem 
 

ைண்ைரின் னபசுவதில் சிரைம் 
ஏதும் இல்ம . 

2006/ 
2007 
 

1965க்குப் 
பிந்மதய 
ஆங்கி ம் 
னபசும் சீே 
சிங்கப்பூரர்கள் 
 

Mandarin Cool! ைண்ைரின் னபசுவது சிைப்பாக 
உள்ைது! 

2007/ 
2008 
 

1965க்குப் 
பிந்மதய 
ஆங்கி ம் 
னபசும் சீே 
சிங்கப்பூரர்கள் 
 

Speak Mandarin, Are 
You Willing To? 

ைண்ைரின் னபெ நீங்கள் 
விரும்புகிறீர்கைா? 

2009/ 
2010 
 

இமையர்கள் Mandarin? Who’s Afraid 
of Who? 

ைண்ைரின்? யாமரக் கண்டு 
யாருக்குப் பயன்? 

2011/ 
2012 
 

இமையர்கள் Written And Spoken 
Mandarin, You Only 
Need To Use It Often 

எழுத்து ைற்றும் னபச்சு ைண்ைரின். 
அடிக்கடி பயன்படுத்த னவண்டியது 
ைட்டுனை 
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இந்த இயக்கத்மத நைப்பில் சகாண்டுவர சீேத் திமரப்பைங்கள், ‘திேம் ஒரு 

பழசைாழி’, பாைல்கள், இமையர்கமைக் கவர பாப் பாைல்கள் (Pop Songs) னபான்ைவற்மைப் 

பயன்படுத்திேர். சீே னைமை நாைகங்கள் எளிதாே முமையில் அமேவரிைமும் 

சென்ைமைதல், விமையாட்டு வீரர்கமை முன்ைாதிரியாகக் சகாள்ளுதல், நூ க 

வாரியத்துைன் இமைந்து கமத சொல்லும் னபாட்டிகள் நைத்துதல், பல்கம க்கழகத்தில் 

சீே சைாழிமய ஒரு பாைைாக அறிமுகப்படுத்துதல் னபான்ை உத்திகமையும் 

பயன்படுத்தப்படுத்திே. இதன் விமைவால், சுைார் இருபது ஆண்டுகளில் கிமை சைாழிகளின் 

பயன்பாடு சவகுவாக குமைந்தது (Singapore Department of Statistics, 2010; 2015).  

ைண்ைரின் சைாழியின் பயன்பாடு அதிகரித்தது (அட்ைவமை 72ஐக் காைவும்). 

 

அட்டவலண 72. சிங்கப்பூரில் சீனர்கள் வீட்டில் பபசும் சைாழி 

வீட்டில் சபரும்பாலும் 
பபசும் சைாழி 

 

1957  
(%) 

1980  
(%) 

2000  
(%) 

2010  
(%) 

2015  
(%) 

ஆங்கி ம் 
 

1.8 11.6 23 32.6 37.4 

ைண்ைரின் 
 

0.1 10.2 35 47.7 46.1 

கிமை சைாழிகள்  
 

97 81.4 30.7 19.2 16.1 

(Singapore Department of Statistics, 2010; 2015) 

 

இந்த சவற்றிகரைாே உத்திமயத் தமிழ்சைாழி கற்பித்தலுைன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் 

தரைாே னபச்சுத் தமிமழப் பயன்படுத்தச் சி  வழிமுமைகமை அமையாைம் காைக்கூடும். 

ைாைவர்கள், சபற்னைார்கள், ஆசிரியர்கள், உைவுத் துமையிேர், அலுவ க ஊழியர்கள், 

தாத்தா-பாட்டிகள் என்று தனித்தனி முழக்கவரிகளுைன் சிைப்பு குழுக்கமை 

மையைாகக்சகாண்டு இயக்கங்கமை நைத்திோல், கிமை சைாழிகமை சவன்ைது னபான்று 
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வகுப்பமைக்கு உள்ளும் சவளினயயும் தமிழ் னபசும் நிம மய அமையக்கூடும் என்று 

ஆய்வாைர் நம்புகிைார். 

 

பதசியக் கல்விக்கழகம் 

நமகச்சுமவத் திைன்மிக்க ஆசிரியர்கள் 

 ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்கும்னபாது நமகச்சுமவத் திைத்மத னைம்படுத்தும் 

வழிகமையும் கருத்தில் சகாள்ை ாம். நமகச்சுமவத் திைம் என்பது சி ருக்கு இயல்பாே 

ஒன்ைாோலும் சி ருக்கு அது பரிட்ெயைாேது அல் . ைாைவர்களின் பிமழகமைச் 

சுட்டிக்காட்டுவது, வகுப்பமைக் கற்ைல் கற்பித்தலுக்கு உயிர் ஊட்டுவது, ைாைவர்கமைக் 

கவர்வது னபான்ை தன்மைகள் நிமைந்திருப்பதால் ஓர் ஆசிரியர் என்ே சொல்கிைார் 

என்பமதவிை அமத எப்படிச் சொல்கிைார் என்பது முக்கியத்துவம் சபறுகிைது. எனினும் 

நமகச்சுமவத் திைன் என்பது கூர்மையாே கத்திமயப் பயன்படுத்துவது னபான்ைது. 

காய்கறிகமையும் நறுக்க ாம் காயத்மதயும் ஏற்படுத்த ாம். ஏசேனில் ஒருவருக்கு அது 

நமகச்சுமவ. ைற்சைாருவருக்கு அது ஏைேம் என்று னதான்ைக்கூடும். எேனவதான் அமதக் 

கற்றுத் தருவது கடிேம். ைாைவர்களின் தன்மையும் அவர்களிைம் ஆசிரியர் சகாண்டுள்ை 

சநருக்கத்மதயும் சபாறுத்னத ஒரு நமகச்சுமவயின் சவற்றி அமையும். 

 

சிங்கப்பூர் பதர்வுகள் ைற்றும் ைதிப்பீட்டுப் பிரிவு 

சைாழி சபயர்ப்பு 

இன்மைய சூழலில் ைாைவர்கள் கருத்தாடுவதற்கு, தம் கருத்மத ஆங்கி த்தில் 

சிந்தித்து பின்ேர் தமிழில் சைாழி சபயர்ப்பமதக் காைமுடிகிைது. இதமே அவர்களின் 

கட்டுமரகளிலும் கருத்தாைல்களிலும் காை முடிகிைது. எடுத்துக்காட்டுக்கு “time table” 

என்பமத ‘னநர னைமெ’ என்றும் “I brought him home” என்பமத ‘நான் அவமே வீட்டிற்குக் 
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சகாண்டு வந்னதன்’ என்றும் ைாைவர்கள் சைாழி சபயர்த்து எழுதுவமதயும் கூறுவமதயும் 

ஆய்வாைர் வகுப்பில் கண்டிருக்கிைார். ‘சகாண்டு வந்னதன்’ என்னும் சொல்ம  

உயர்திமைக்குப் பயன்படுத்துவதில்ம . இதுனபான்ைவற்மை ைாைவர்கள் அறிந்து 

சகாள்ைனவண்டும். எளிய வாக்கியங்கமையும், சொற்கமையும் சைாழி சபயர்க்க 

அறிந்துசகாள்வது ைாைவர்கமை இருசைாழியம் உமையவர்கைாகத் திகழ உதவும். எேனவ, 

இதமே னதர்வின் ஒரு சிறு பகுதியாக இமைத்துக்சகாண்டு கற்பித்தால், ைாைவர்கள் 

பயன் அமைவர் என்பது ஆய்வாைரின் னவண்டுனகாள். 

 

தமிழ்சைாழி கற்ைல் வளர்ச்சிக் குழு 

நாைகம் 

தமிமழத் தாய்சைாழியாகக் சகாள்ைாத ைாைவர்களின் சைாழிமய னைம்படுத்த ஒரு 

சிைந்தவழி நாைகம். நாைகத்தின் வெேங்கமைப் புரிந்து சகாள்வதற்கு ைாைவர்கள் முதலில் 

அதன் சொற்கமையும் சபாருமையும் புரிந்துசகாள்ைனவண்டும். இதன்வழி அவர்கள் புதிய 

சொற்கமையும் அது பயன்படுத்தப்படும் சூழம யும் விமரவாக அறிந்துசகாள்கிைார்கள். 

அத்னதாடு அதற்கு இமையாக வரும் பதிம யும் கற்றுக்சகாள்கிைார்கள். நாைகத்தில் 

ஒத்திமக ப முமை நிகழ்த்தப்படுவதால், அனத சொற்கமை அவர்கள் ப  முமை 

னகட்கிைார்கள். னநஷன் (Nation, 2007) கூறியதுனபான்று ஒரு சொல்ம க் குமைந்தது 

ஆறு முமையாவது அடிக்கடி னகட்கும்னபாது அச்சொல்ம  ைாைவர்கள் உள்வாங்கிக் 

சகாள்கிைார்கள். இந்நாைகம் என்னும் உத்தி தமிமழத் தாய்சைாழியாகக் சகாள்ைாத 

ைாைவர்களுக்கும் தமிமழச் ெரியாகப் னபெ இய ாத ைாைவர்களுக்கும் மிகவும் உதவியாக 

அமையும். ஆய்வாைர் சகாண்டுள்ை நீண்ை சநடிய நாைகப் பின்ேணி இதமே உறுதி 

செய்கிைது. இதன்வழி ைாைவர்களின் கருத்தாைல்கள் னைம்பட்டு உள்ைே என்பமத 
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ஆய்வாைர் பள்ளியிலும் பள்ளிக்கு அப்பாற்பட்டுத் தாம் சதாண்டூழியம் செய்யும் நாைக 

நிறுவேங்களிலும் கண்ணுற்று உள்ைார்.  

 

தற்னபாது பள்ளிகளில் தமிழ் நாைகங்கள் விருப்பப் பாைைாகனவா, 

இமைப்பாைைாகனவா எங்கும் கற்றுத்தரப்பைவில்ம . பள்ளிகளில் தாய்சைாழி ைாத 

நைவடிக்மகயாக தற்காலிக நிகழ்வுகைாக சி  பள்ளிகளில் ஓரிரு நாள் பட்ைமைகைாக 

நைத்தப்படுகின்ைே. நிமைய பள்ளிகள், ைாைவர்கமை னைமை நாைகங்கள் பார்க்க 

அமழத்து வருகின்ைே. எனினும், நாைகத்மதப் பார்ப்பதால் ைாைவர்களின் கருத்தாைல் 

னைம்படும் தன்மை மிகவும் குமைவு. அமத அவர்கள் னபசும்னபாதுதான் னைம்படுத்த முடியும். 

உைறுப்பு வர் தமிழ்சைாழி நிம யத்தில் ஒவ்னவார் ஆண்டும் ெனிக் கிழமைகளில் 9.30 முதல் 

11.30 ைணி வமர ‘இந்திய நிகழ்கம  வகுப்புகள்’ இ வெைாக ைாைவர்களுக்கு 

நைத்தப்படுகின்ைே. சதாைக்கநிம  மூன்று முதல் சதாைக்கக் கல்லூரி வமர பயிலும் தமிழ் 

ைாைவர்கள், அவ்வகுப்புகளில் இயல், இமெ, நைேம் ஆகியவற்மைக் கற்றுக்சகாள்ை ாம். 

அதில் பங்குசபறும் ைாைவர்கள் ஆசிரியர் நிகழ்வுகள், ைாநாடு னபான்ைமவகளில் தாங்கள் 

கற்றுக்சகாண்ைவற்மை னைமைனயற்ைவும் செய்கின்ைேர். ஆோல் இத்தமகய ஒரு வாய்ப்பு 

நாைகத்திற்கு இல்ம . இவ்வகுப்புகனைாடு இமைத்து, நாைகத்மதயும் கற்பித்தால், 

ைாைவர்களின் கருத்தாைன ாடு அவர்களின் தன்ேம்பிக்மக, குழு ஒற்றுமை, குரல் வைம், 

இ க்கியப் பமைப்பு னபான்ைவற்மையும் னைம்படுத்திக் சகாள்ை ாம். இந்நிகழ்கம  

வகுப்புகளில் நாைகம் கற்பிக்கப்பைாவிட்ைாலும், தனிப்பட்ை முமையில் ைாைவர்களுக்குத் 

சதாைர் வகுப்புகைாக நாைகத்மதக் கற்பிக்க முயற்சிகள் னைற்சகாள்ைப்பை ாம் என்று 

ஆய்வாைர் பரிந்துமரக்கிைார். தற்னபாது னதசியக் கல்விக்கழகத்தில் நாைகத்மதப் 

பயன்படுத்தித் தமிழ் கற்பித்தல் எனும் பாைம் குறிப்பிைத்தக்க வரனவற்மபப் சபற்றுள்ைது. 
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அதுனபான்ை முயற்சிகள் பள்ளிகளிலும் ெமூக அைவிலும் அதிகைாக இைம் சபறுவது பயன் 

மிக்கது. 

 

சபற்னைார்கமை ஊக்குவித்தல் 

சபற்னைார்கள் தமிழ்சைாழி முக்கியம், தம் பிள்மைகள் தமிழ் படிக்கனவண்டும் என்னை 

விரும்புகின்ைேர். இமத முந்மதய ஆண்டு னைற்சகாள்ைப்பட்ை ஆய்வுகளிலிருந்து நாம் 

அறிய ாம் (MOE, 2005; MOE, 2010, Kadakara, 2015). எனினும் சபற்னைார்கள் வீட்டில் 

தமிழ் னபசுவது குமைவு என்று அறிய முடிகிைது (Kadakara, 2015; Rajan 2018). 

னநர்காைலில் தமிழ் அறிந்த சபற்னைார் கூை வீட்டில் தமிழ் னபசுவது இல்ம  என்று 

ைாைவர்கள் கூறிேர். தமிழ்சைாழிமய வாழும் சைாழியாக்கும் முயற்சியில் அரொங்கமும், 

பள்ளிகளும் அதிகம் முமேகின்ைே. எனினும் இல் த்தில் தமிழ் இன்னும் ைதிப்சபண்கமைப் 

சபறுவதற்காக ைட்டும் சநடுநாட்கைாக இருந்து வருகின்ைது. இதற்குக் க ப்புத் திருைைம், 

பிள்மைகளுக்குத் தமிழ் புரியவில்ம , பிள்மைகள் ஆங்கி த்தில் பின்தங்கிவிைக் கூைாது 

என்று ப  காரைங்கமைப் சபற்னைார்கள் சதரிவித்து உள்ைேர். பிள்மைகளுக்குத் 

தமிமழக் கற்றுக் சகாடுப்பது என்பது எளியதன்று. சிறு பிராயத்தில் இருந்து பிள்மைகள் 

நிமையச் சொற்கமைத் தமிழில் கூறுவது எப்படி என்று சபற்னைார்களிைம் னகட்கிைார்கள். 

அதற்கு சபற்னைார்கள் திக்குமுக்காடுவமத ஆய்வாைர் கண்டு உள்ைார். ஆய்வாைரும் தம் 

சதாைக்கநிம  ஐந்தில் பயிலும் ைகனுக்குத் தமிமழப் னபெ ஊக்குவிப்பதற்குப் ப  

சிரைங்கமை எதிர்சகாண்டு வருகின்ைார். சிறுவர்கமைச் சிறு வயது முதல் கவரும் வாகேப் 

சபயர்கமை அவர் கூறும்னபாது (எடுத்துக்காட்டுக்கு “Tractor, Monster Truck, Concreate 

Mixer, Bull Dozer, Red Rhino”) அவற்மை அனத னவகத்தில் உைனுக்குைன் தமிழில் 

அறிமுகப்படுத்த ஆய்வாைர் சிரைப்பட்டு இருக்கிைார். அத்னதாடு, பிள்மைகள் தாம் 

கருத்தாடுவதற்குத் திேெரி பயன்படுத்தும் சொற்கைாகிய “Twinkle Lights, Current Switch, 
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Extension Wire, Halloween, Vacumm Cleaner, Toilet Bowl, Toilet Flush, Mooncake (நி ா 

பணியாரம்), Cake (பணியாரம்), Bluetooth (ஊைம ), QR Code (எழுத்துைரி), Charger 

(மின்னூக்கி), Online (இயங்கம ), Offline (முைக்கம ), Hard Disk (வன்தட்டு), LED Light 

(ஒளிர்விமுமே), CCTV (ைமைகாணி), 3D (முத்திரட்சி), GPS (தைங்காட்டி), Scanner (வருடி), 

Skype (காயம ), Router (திமெவி), SIM Card (செறிவட்மை), Broadband (ஆ ம ), 

Projector (ஒளிவீச்சு), Thumb Drive (விரலி), Messenger (பற்றியம்), Hotspot (பகிரம )” 

னபான்ைவற்மைத் தமிழில் கூைத் தடுைாறுகிைார்கள். எேனவ இயல்பு சைாழியாகவும் முதல் 

சைாழியாகவும் தமிமழப் பயன்படுத்தும் நாடுகளில் உள்ை சைாழி சபயர்ப்புகள் இரண்ைாம் 

சைாழிமயக் கற்கும் ைாைவர்களுக்கும் ஏற்புமையேவாக இருக்குைா என்று சிந்திக்க ாம். 

அத்னதாடு, சபற்னைார்கள் சதாைக்கக் கல்லூரியின ா, உயர்நிம ப் பள்ளியின ா தமிழ் 

பயில்வமதப் சபரும்பாலும் முடித்துவிடுகிைார்கள். பல்கம க்கழகத்தில் தமிழ்சைாழிமயத் 

சதாைர்ந்து பயி  னவண்டிய னதமவ இல்ம . சுயைாக அவர்கள் கமதப் புத்தகங்கனைா, 

செய்தித்தானைா படிப்பதும் இல்ம  (Kadakara, 2015). 1992ஆம் ஆண்டு ொதாரை நிம த் 

(GCE O Level) தமிழ் னதர்வில் சிைப்புத் னதர்ச்சி (Distinction) சபற்றிருந்த சிங்கப்பூரர் 

ஒருவர் தமிழில் சதாைர்ச்சி இல் ாததால், தற்னபாது செய்தித்தாளில் கூைத் தமிமழ 

வாசிக்க முடியவில்ம  என்று ஆய்வாைரிைம் தம் கருத்மதத் சதரிவித்தார். எேனவ, தாம் 

தம் பிள்மைகளிைம் ஆங்கி த்தில் னபசுவதாகவும் கூறிோர். இதுனபா ப் சபற்னைார்களின் 

தமிழ்சைாழியின் னதர்ச்சித் தன்மையும் புழக்கமும் சவகுவாக குமைந்து வருகின்ைே என்பது 

குறிப்பிைத்தக்கது. இதமே னைம்படுத்த, சபற்னைார்கமை முதலில் ஊக்குவிக்க னவண்டும். 

தம் பிள்மைகளுைன் சபற்னைார்கள் தாமும் கமதப்புத்தகங்கமை வாசிக்கனவா, தமிழ்சைாழி 

நிறுவேங்களுைன் சதாண்டூழியம் செய்யனவா அவர்கமை ஊக்குவிக்கனவண்டும். தமிழ் 

கம ச்சொற்கள் அவர்களுக்கு ஊட்ைப்பைனவண்டும். அப்னபாதுதான், அவர்கைால், அமதப் 

பிள்மைகளுக்குக் கற்றுத்தர முடியும்.  

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



393 
 

இருசைாழியம் 

 சபாதுவாக ைாைவர்கள் இருசைாழியம் சபற்ைவர்கைாக இருக்கிைார்கள். எனினும் 

அவர்கள் எங்னக எப்னபாது எந்த சைாழிமயப் னபெனவண்டும் என்பதில் தான் தயக்கம் 

காட்டுகிைார்கள். தங்கள் பிை இே நண்பர்கள் சூழ்ந்து இருக்கும்னபாதும் ைற்ைத் தமிழ் 

நண்பர்களிைமும் குடும்ப உறுப்பிேர்களிைமும் ஆங்கி த்தில் னபசுகிைார்கள் என்ைாலும் 

அவர்களுக்குத் தமிழ் னபெத் சதரிகிைது என்பது நற்செய்தி. எேனவ, ைாைவர்கமைத் 

தமிழில் னபெ ஊக்குவிப்பதற்காே வழிகமை உற்று னநாக்கிோல், அவர்கமை விருப்பத்துைன் 

தமிழில் னபெ மவக்க முடியும் என்பது ஆய்வாைரின் கருத்து. தமிழ்சைாழிமயப் 

பயன்படுத்துவதில் தயக்கம் னதமவயில்ம  என்னும் தன்ேம்பிக்மகமய ைாைவர்களிைம் 

விமைக்க ாம். முன்பின் அறியாத தமிழமரச் ெந்தித்தால் முதலில் தமிழில் னபெ 

ஊக்குவிக்க ாம். அவர்கள் முதலில் னபசும்வமர காத்திருக்க னதமவயில்ம  என்றும் 

பழக்கத்மத வழக்கைாக்க ாம். சிறுபான்மையிேர் என்று நம்மை நிமேத்துவிடுவார்கனைா 

என்ை எண்ைத்திலிருந்து வி க இயக்கங்கமைக் சகாண்டுவர ாம். தமிழில் 

குறுந்தகவல்கமை அனுப்புவது, அறிக்மககமைப் படித்துப் புரிந்துசகாள்வது 

ைாைவர்களுக்கு ஏன் எளிமையாக இருக்கிைது என்பமத ஆய்ந்து, அமத எவ்வாறு 

எளிமையாகத் தமிழில் செய்ய ாம் என்று சிந்திக்க ாம். தமிழ் சதாைர்பாே துமைகமைப் 

பிரப படுத்தி அமதத் சதரிவு செய்ய ஊக்குவிக்க ாம். இருசைாழியம் சகாண்ை 

இமையர்கமை முன்ைாதிரியாக் சகாள்ை வழிகமைச் சிந்திக்க ாம் 

 

தமிழ் ஆசிரியர்கள் 

இன்மைய ைாைவர்கள் சதாழில்நுட்ப யுக ைாைவர்கள் என்பதால் அவர்கள் 

எப்னபாதும் மகயில் திைன்னபசியுைன் இருக்கிைார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு னவண்டிய 

தகவல்கமை உைனுக்குைன் இமையத்தில் னதடிப் சபற்றுக் சகாள்கிைார்கள். அவ்வாறு 
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இருக்கும்னபாது ஆசிரியரின் பங்கு என்பது கற்றுத்தருவது என்பனதாடு வெதியாைர் 

(facilitator) என்பதாகவும் அமைகிைது. அந்நிம யில் ஆசிரியர் எவ்வாறு தம் ைாைவர்களுக்கு 

உதவ முடியும் என்று சி  பரிந்துமரகமை ஆய்வாைர் முன்மவக்கிைார். 

 

வாசிப்புப் பகுதியின் கடிேத்தன்மை 

பாைப் பகுதியில் 5% அல் து அதற்கும் குமைவாே பகுதி ைட்டுனை ைாைவர்களுக்குப் 

சபாருள் புரியாத சொற்கைாக இருக்கனவண்டும், 5% என்று  வுவர் (Laufer, 1992), 2% 

என்று ஸ்கிமிட் (Schmitt, 2011) கூறுகிைார். அப்சபாழுதுதான் அதற்காே சபாருமை 

ைாைவர்கைால் தங்கள் வாசிப்பில் ஊகித்துப் புரிந்துசகாள்ை முடியும் என்று ஆய்வாைர்கள் 

கூறுகிைார்கள். எனினும் தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்களின் சதாைங்குநிம  ைாறுபட்டு உள்ைது. 

எேனவ, பகுதிமயத் சதாைங்குவதற்கு முன் வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் சிரைத்மத 

எதிர்னநாக்கக்கூடிய சொற்கமை ஆசிரியர் முதலில் கண்ைறிய ாம். அல் து, ஒரு சி  

ைாைவர்கமைக் கண்ைறிந்து வரச் சொல்  ாம். அச்சொற்கமை முதலில் வகுப்பில் 

கற்றுக்சகாடுத்துவிட்டு, பின்பு ைாைவர்கமை வாசிப்புப் பாைத்மத வாசிக்கச் சொல்  ாம். 

இச்சொற்கள் இைம்சபறும் இைத்தில், மீண்டும் சொற்களின் சபாருமை நிமேவு கூரச் 

சொல்  ாம். இதன் வழிப் புதிய சொற்கமை ைாைவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் காை வாய்ப்பு 

ஏற்படுகின்ைது. குமைந்தது ஆறு முமை அச்சொற்கமைப் பார்க்கும் னபாது, அது ைேத்தில் 

நன்கு பதிய வாய்ப்பு உள்ைது (Laufer, 1992).  

 

பங்களிப்புப் பாணி 

திைன்னபசி, ipad என்று சதாழில்நுட்பத்தில் அதிக னநரம் செ வழிப்பதால் 

ைாைவர்கைது உற்று னநாக்கும் இயல்பு (Concentration span) மிகக் குமைவாக இருக்கிைது. 

அவர்களுக்கு எமதயும் விமரவாகச் சொல் னவண்டும். நீண்ை னநரம் அவர்கைால் அைர்ந்து 
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னகட்க முடியாது. எேனவ, வகுப்பில் பங்களிப்புப் பாணியில் கட்ைாயம் ைாற்ைங்கள் னதமவ. 

ஆசிரியர் முன் வந்து கருத்தாடி வகுப்மப முழுமையாகக் சகாண்டு செல்வது ெலிப்மப 

ஏற்படுத்திவிடும். எேனவ, ஒவ்சவாரு 5 முதல் 10 நிமிைத்திற்கு நைவடிக்மககளில் ைாற்ைம் 

ஏற்படுத்த ாம். ைாற்ைம் என்பது ைாைவர்கமைச் சுற்றியமைந்ததாக இருக்கனவண்டும்.  

 

கருத்தாைல் நைவடிக்மக 

கருத்தாைல் நைவடிக்மக இப்படித்தான் இருக்கனவண்டும் என்று தயாரித்துக் 

சகாண்டு னபாவது ஒரு பாணி. அப்படி இல் ாைலும் ைாைவர்கள் கருத்தாைம  வழிநைத்திச் 

செல் க்கூடும். அத்தமகய சுதந்திரத்மதயும் ைாைவர்களுக்கு வழங்க ாம். ஆசிரியரின் 

குறுக்கீடு அதிகம் இல் ாைல், ைாைவர்கள் தங்கள் கருத்தாைம ப் சபாருப்பாக 

வழிநைத்திச் செல்  வாய்ப்புகமை ஏற்படுத்த ாம். ஒரு ைாைவர் கூறும் கருத்துக்கு 

ைற்சைாரு ைாைவர் தம் கருத்மதக் கூறும்னபாது அங்கு னகட்ைலும் னபெலும் முமைனய 

நிகழ்கிைது. இது வகுப்பமைக்கு சவளினய நிகழ்வதுனபால் ெற்றுச் சுதந்திரம் 

வாய்ந்ததாகவும் அமைகிைது. அனத னநரத்தில் ைாைவர்களின் சைாழித்திைம், அவர்களின் 

எண்ைப்னபாக்கு ைற்றும் அவர்கள் சகாண்டிருக்கும் விழுமியங்கள் ஆகியே பற்றி ஆசிரியர் 

னைலும் அறிய முடிகிைது. 

 

வாசிப்புப் பாைம் 

வாசிப்புப் பாைத்தில் ைாைவர்கள் பகுதிமய வாசிக்கும் னபாது ைாைவர்களின் 

உச்ெரிப்பு, சதானி னபான்ைவற்றிற்குத் னதர்வு னநாக்கில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிைது. 

எனினும் ைாைவர்களுக்குப் பகுதி புரிகிைதா என்பதற்கு முக்கியத்துவம் குமைவாக 

இைம்சபறுகிைது. பகுதியின் தன்மை புரிந்தால்தான் அதற்கு ஏற்ை சதானிமய ைாைவர்கள் 

வழங்கமுடியும். என்ே வாசிக்கினைாம் என்பது புரியாைல் ைாைவர்கள் வாசித்துக் சகாண்டு 
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னபாவது வாசிப்புப் பாைத்தின் சவற்றியாக அமையாது. ஆசிரியர்கள் வாசிப்பிற்கு னைலும் 

முக்கியத்துவம் வழங்கி வாசிக்கும் பகுதியின் உண்மை நிம மயயும் ஆசிரியரின் 

னநாக்கத்மதயும் அறிய செய்ய ாம். செய்தித்தாள், ெஞ்சிமக, விைம்பரம், கமதப்பகுதி 

னபான்ை னவறுப்பட்ை பகுதிகமைக் சகாடுத்து, அதிலுள்ை உண்மைதன்மை பற்றியும் னபெ 

மவக்க ாம். பகுதிமயப் பற்றியத் தம் கருத்து, கதாபாத்திரத்துைன் தம்ைால் ஒன்ை 

முடிகிைதா? ஏன்? னபான்ைவற்மைக் குறித்துப் னபெ மவக்க ாம். ைாைவர்களின் கருத்மதப் 

பற்றி ைற்ை ைாைவர்களிைம் கருத்து னகட்டுப் னபெச் செய்ய ாம். இதன்வழி ைாைவர்களின் 

வாசிப்பு னைலும் பயனுள்ைதாக அமைய ாம். 

 

குழு நைவடிக்மக 

வாசிப்புப் பாைத்தில் குழு அல் து இமை நைவடிக்மககள் சவகு குமைவாக 

இைம்சபற்ைே. ைாைவர்களின் கருத்தாைல், ஆசிரியர் னகட்கும் னகள்விகளுக்குப் பதில் 

கூறுவதற்காகனவ சபரிதும் அமைந்தது. ஆோல், ைாைவர்கள் ஆசிரியரிைம் னபசும்னபாது 

ைரியாமத நிமித்தத்தில் இயல்பாக நண்பனிைம் னபசுவதுனபால் னபசுவதில்ம  என்று 

ைாைவர்கள் னநர்காைலில் கூறிேர். எேனவ, தமிழ் வகுப்புகளில் வகுப்பமைக்கு சவளினய 

னபசுவதுனபால் இயல்பாக னபெனவண்டும் என்ைால், ைாைவர்கமைக் குழுவாக அைர்த்தினயா 

இமையாக அைர்த்தினயா கருத்தாை மவக்க ாம். அவ்வாறு செய்யும்னபாது ைாைவர்கள் 

தங்கள் நண்பர்களிைம் இமையாக அைர்ந்து னபசுவமதத்தான் விரும்புகிைார்கள். இதமேக் 

கமையும் வமகயில் ைாைவர்கள் குறிப்பிட்ை சி  நண்பர்களுைன்  (clique system) பழகாைல் 

ஒரு சி  நண்பர்களிைைாவது இமைந்து இயல்பாகப் பழகுவதற்கு ஆசிரியர்கள் வெதி 

செய்து தரனவண்டும். அப்னபாது ைாைவர்கமை அவர்களுைோவது சவவ்னவறு குழுக்களில் 

இமைத்துக் குழு நைவடிக்மககமை ஏற்பாடு செய்ய ாம். 
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விமையாட்டுகள் 

ைாைவர்களுக்கு விமையாட்டுகளில் அதிக ஆர்வம் இருக்கிைது. விமையாட்டுகளின் 

வழியாகப் பாைத்மத நைத்தும்னபாது, படிப்பது னபான்ை உைர்மவ ைாைவர்கள் 

சபறுவதில்ம . புள்ளிகள், குழு உைர்வு, சவற்றி சபைனவண்டும் என்ை உந்துதல் 

னபான்ைமவகைால் கற்பமத உள்வாங்கிக் சகாள்கிைார்கள். எேனவ, வாசிப்புப் பாைத்மதயும்  

விமையாட்டு வழிக் கற்பிப்பமதப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்க்க ாம். பகுதிகமை வாசித்ததன் 

னநாக்கத்மதச் னொதிக்க, விோடி விோக்கள் (Quiz) னபான்ைவற்மைப் பயன்படுத்த ாம். 

அல் து வாசிப்புப் பாைத்தில், Kahoot, Wheel of Fortune, Pyramid Game, You can be a 

Millionaire னபான்ை இமையத்தைத்தில் இ வெைாக வழங்கப்படும் விமையாட்டு 

வில்ம கமை (powerpoint slides) இமைத்துக் கற்பித்தால் ைாைவர்களின் கவேத்மத 

ஈர்க்க ாம். 

 

இதுவமர ஆய்வு குறித்து ஆய்வாைர் முன்மவத்த சி  பரிந்துமரகள் விைக்கப்பட்ைே. 

எனினும் இந்த ஆய்வுக்குச் சி  ஊகங்களும் வரம்பும் உள்ைே. அவற்மைத் சதாைர்ந்து 

பார்மவயிடுனவாம். 

 

5.4 ஊகமும் வரம்பும்  

 இவ்வாய்விற்கு இரண்டு பள்ளிகளும் ஐந்து ஆசிரியர்களும் உட்படுத்தப்பட்ைேர். 

இவர்கள் ெரியாே பிரதிநிதித்துவைாக அமைவதால், ஆய்வின் முடிவுகள் நம்பகைாக அமையும் 

என்று ஆய்வாைர் நம்புகிைார். இருப்பினும் இவ்வாய்வு வாசிப்புப் பாைத்மத ைட்டும் பதிவு 

செய்து உற்று னநாக்கியமையால், இனத பள்ளிகளின் தமிழ் வகுப்புகளில் பிை 

தமிழ்ப்பாைங்களில் ப  நைவடிக்மககள் நிகழ்ந்துசகாண்டு இருக்க ாம். அமவ குறித்தும் 

ஆய்வு நிகழாதவமர இந்த முடிவுகள்தாம் முடிந்த முடிவுகள் என்று சகாள்ை இய ாது. 
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 இவ்வாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ை இரண்டு பள்ளிகளும் ெராெரியாே 

பிரதிநிதித்துவைாக அமையும் அக்கம்-பக்கப் பள்ளிகைாகத் திகழ்ந்தே.  இருப்பினும் 

இப்பள்ளிகளில் இைம்சபறும் நைவடிக்மககளும் கருத்தாைலும் தமிழ்சைாழி 

நிம யங்கைாகச் செயல்படும் பள்ளிகளிலும் மீத்திைமிக்க ைாைவர்கமை உள்ைைக்கிய 

பள்ளிகளிலும் ஒப்பிடும்னபாது னவறுபை ாம். அத்தமகய பள்ளிகளில் நமைசபறும் 

கருத்தாைலும் வாசிப்பு நைவடிக்மககளும் ைாைவர்களின் சைாழிப்பயன்பாட்டுத் 

தன்மையிோல் ைாறுபட்டு இருக்க ாம்.  

 

இவ்வாய்வில் இைம்சபற்ை இரண்டு பள்ளிகளில், பள்ளி ஒன்றில் உயர்தமிழ்ப்பாைம் 

பள்ளி னநரத்தின னய கற்பிக்கப்பட்ைது. பள்ளி இரண்டில் உயர்தமிழ் ைாைவர்கள் தமிழ் 

வகுப்பு னநரத்தில் தமிழ் வகுப்பில் அைர்வர். இருப்பினும் அவர்கள் பள்ளி னநரத்திற்குப் பிைகு 

தமிழ்சைாழி நிம யங்களுக்குச் சென்று தமிழ் பயில்வர். அனத னபா , பள்ளி ஒன்றிலும் 

பள்ளி இரண்டிலும் னவறுபட்ை சி  வகுப்புகள் இமைத்து கற்பிக்கப்பட்ைே. 

எடுத்துக்காட்டுக்கு பள்ளி ஒன்றில் மூன்று வழக்கம் ஏட்டுக்கல்வியும் மூன்று வழக்கம் 

சதாழில்நுட்பமும் இமைத்துக் கற்பிக்கப்பட்ைே. ஆோல் பள்ளி இரண்டில் அமவ 

தனித்தனியாகக் கற்பிக்கப்பட்ைே. இதோல் ஆய்வின் தன்மை ைாைாது என்று ஆய்வாைர் 

நம்புகிைார். இருப்பினும் இரண்டு பள்ளிகளும் ஒனர விதைாே ைாறுபாடுகமைக் சகாண்டு 

இருப்பின் ஓப்பு னநாக்குவதற்கு னைலும் சிைப்பாக அமையும்.  

 

ஆய்வுக்கு உட்பட்ை இரண்டு பள்ளிகளிலும் சிங்கப்பூரில் பிைந்து வைர்ந்த 

ஆசிரியர்கள் இல்ம . ஐந்து ஆசிரியர்களும் தமிழகத்தில் இருந்து வந்தவர்கள். 

இந்நிம மய ைற்ைச் சி  உயர்நிம ப் பள்ளிகளிலும் காை முடிகின்ைது. அனத னபால் 
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இரண்டு பள்ளிகளிலும் இமையர் பிரிமவச் ொர்ந்த ஆசிரியர்களும் இல்ம . ஒரு பள்ளியில் 

சபாதுவாக ஓரிரு தமிழ் ஆசிரியர்கனை உள்ைதால், இனத நிம  ைற்ைச் சி  உயர்நிம ப் 

பள்ளிகளிலும் காை ாம். ைாைவர்கள் இமைய ஆசிரியர்களிைம் கருத்தாைல் 

னைற்சகாள்ளும்னபாது னவறுபாடு ஏனதனும் இருக்குைா என்பமத இதோல் அறிய 

முடியவில்ம . அவ்வாறு அனுபவம் சபற்ை ஆசிரியரும் இமைய ஆசிரியரும் என்ை ஓர் 

நிம  உயர்நிம ப் பள்ளியில் இருந்தால், ஆசிரியர்களும் ஒருவர் ைற்ைவரிைமிருந்து வாழும் 

நாட்டின் சூழம யும் ைாைவர்களின் வாழ்க்மக முமைமயயும் இரண்ைாம் சைாழியாகத் தமிழ் 

பயன்படும் நிம மயயும் பற்றிக் கற்று அறிய ாம். இது தமிழ்சைாழி கற்ைல் கற்பித்தலில் 

இைம்சபறுவதுைன் சிங்கப்பூரின் தமிழ்சைாழிப் பயன்பாட்டிலும் தேது வலுவாே தாக்கத்மத 

ஏற்படுத்தும்.  ஆய்வாைர் ஆய்மவ னைற்சகாண்ை பள்ளிகளில் இந்த நிம  இருந்திருந்தால், 

இந்த ஆய்வின் தரவுகளிலும் தரவுப்பகுப்பாய்விலும் ஆய்வின் முடிவுகளிலும் ைாற்ைம் 

இைம்சபற்றிருக்கக்கூடும் என்பது ஆய்வாைரின் கருத்து.  

  

பள்ளி ஒன்றிலும் இரண்டிலும் னநர்முக உமரயாைல் தனித்தனி நாட்களில் 

நைத்தப்பட்ைது. இருப்பினும் பள்ளிகளின் சூழ்நிம  பத்து ைாைவர்கமையும் ஒன்று திரட்ை 

ஏற்புமையதாக அமையவில்ம . கீழ் உயர்நிம  ைாைவர்கமையும் னைல் உயர்நிம  

ைாைவர்கமையும் ஒன்ைாகச் ெந்திப்பது ஆய்வாைமரப் சபாறுத்தவமர கடிேைாக இருந்தது. 

அத்துைன் விமரவு, வழக்கம் என்ை ப  நிம யில் பயிலும் ைாைவர்கமையும் ஒன்று 

திரட்டுவது கடிேைாக இருந்தது. னநர்முக உமரயாைலுக்சகே மூன்று முமை னததிகமை 

உறுதிப்படுத்திவிட்டு, பின் அமத நைத்த முடியாைல் ஆசிரியர்கள் கூட்ைத்மத னவசைாரு 

நாளுக்கு ஒத்திமவக்க னநர்ந்தது. பள்ளி ஒன்று னநர்முக உமரயாைம  இரண்டு 

தவமைகளுக்கு ஒத்திமவத்துப் பின்பு நைத்த அனுைதித்தது. ஆோல் அதற்குள் உயர்நிம  

நான்கு ஐந்தில் பயிலும் ைாைவர்களுக்குத் னதர்வுக் கா ம் சநருங்கிவிட்ைதால், அவர்கமை 
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னநர்முக உமரயாைலில் உட்படுத்த முடியவில்ம . அவர்கமையும் னநர்முக உமரயாைலில் 

இமைத்திருக்க முடியுைாோல் அவர்கள் பார்மவயிலிருந்து னைலும் சி  தகவல்கமைத் 

தரவுகைாகப் சபற்றிருக்கவும் புதிய செய்திகமை அறிந்திருக்கவும் முடிந்திருக்கும். 

 

அனத னபா ப் பள்ளி இரண்டில் னநர்முக உமரயாைல் நைத்துவதும் வெதியாேசதாரு 

பயைைாக அமையவில்ம . னநர்முக உமரயாைல் நைக்கும் நாைன்று சி  ைாைவர்களுக்கு 

னவறு பாைத்தில் கூடுதல் வகுப்பு மவத்திருப்பதாக இறுதி னநரத்தில் ஆய்வாைரிைம் 

சதரிவிக்கப்பட்ைது. எேனவ இரு ைாைவர்கள் க ந்துசகாள்ை முடியவில்ம . அனத 

னநரத்தில் அப்பள்ளியில் னநர்முக உமரயாைலில் க ந்துசகாண்ை ைாைவர்கள் 

சபரும்பாலும் உயர்நிம  ஒன்று விமரவு வகுப்மபச் ொர்ந்தவர்கள். னைலும் ப  தர 

நிம களிலிருந்தும் ைாைவர்கள் அமைந்திருந்தால் சிைப்பாக இருந்திருக்கும் என்பது 

ஆய்வாைரின் கருத்து. 

 

 வகுப்பிற்கு சவளினய ைாைவர்கள் கருத்தாடும் நிம , வகுப்பிற்கு உள்னை 

கருத்தாடுவதில் இருந்து எவ்வாறு னவறுபடுகிைது என்பமதப் பதிவு செய்ய முற்படுமகயில், 

ஆய்வாைர் ைாைவர்கமை வகுப்பிற்கு சவளினய ெந்தித்து னநர்முக உமரயாைலில் ஈடுபட்ைார். 

எனினும், ஆய்வாைர் ஆசிரியர் வழி அறிமுகம்சபற்று வகுப்பிற்கு வந்து ஒப்புதல் படிவத்மதக் 

சகாடுத்தமையால், ைாைவர்கள் ஆய்வாைமரயும் ஆசிரியர் என்னும் நிம யின னய பார்க்கத் 

துவங்கிேர். ஆசிரியர்களுக்கு ைரியாமத சகாடுத்துப் பழகுவது சதான்றுசதாட்டு நம் 

பண்பாட்டில் உள்ைதுனவ. எேனவ, சதாைர்ந்து இத்தமகய ஆய்மவ னைற்சகாள்ை 

விரும்புனவார், ைாைவர்கள் வகுப்பிற்கு சவளினய னபசுவமதப் பதிவு செய்வதற்கு 

ைாைவர்களில் ஒருவமரனய உதவியாகக் சகாண்டு விோக்கமைக் னகட்டுப் பதிவு செய்ய 

முயற்சிக்க ாம். 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



401 
 

 

5.5 ஆய்வின் இன்றியலையாலை 

“இது எேது பாைம், எேது ெமூகம் ொர்ந்த பாைம். சிங்கப்பூர் ொர்ந்த பாைம். இந்தப் 

பாைம் தாய்சைாழிப் பாைம்” என்று வரும்னபாது, “இதில் எேது சைாழி, இேத்தின் 

எதிர்கா ம் இைம்சபறுகிைது. அதிகாரத்துவ சைாழியாக உள்ை தமிழுக்கு இன்னும் 

எவ்வாசைல் ாம் உயர்மவ ஏற்படுத்த ாம், ைதிப்மப அதிகரிக்க ாம், அமதப் படிக்கும் 

ைாைவர்கமை அம்சைாழியின் வழினய எவ்வாறு சிைந்த சிங்கப்பூர்த் தமிழர்கைாக ஆக்க ாம், 

சிைந்த உ கைாவிய சிங்கப்பூரர்கைாக எவ்வாறு உயர்த்த ாம்” என்று சிந்தித்துச் 

செயல்பைவழி கிமைக்கிைது. இது சிங்கப்பூமர விட்டு சவளிநாடுகளில் வாழும் ப  ஆயிரம் 

தமிழர்களின் குழந்மதகள் எவ்வாறு தங்கள் தாய்சைாழி, ைரபு ஆகியவற்மை விட்டுவிைாைல் 

பாதுகாத்து அந்தந்த நாட்டுக்குக் குடிைக்கைாக இருந்து சீருைன் சிைப்பாக வாழ வழி 

செய்ய முடியும் என்று அறிந்து செயல்பை வழி செய்ய ாம். அவ்வமகயில் சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க் 

கல்வியில் வகுப்பமைக் கருத்தாைல் குறித்த ஒரு பயன்மிக்க ஆய்வாக அமைய இந்த ஆய்வு 

உதவும். 

 

5.6  முடிவுலர  

வகுப்பமை கருத்தாைலில் அதிகாரம் 

 வகுப்பமை கருத்தாைலில், பக்தின் (Bakhtin, 2007) கூற்ைாகிய ‘இருவர் 

கருத்தாடும்னபாது அவ்விருவருக்கு இமைனய உள்ை உைவுநிம  எவ்வாறு உள்ைது’ என்பது 

பு ப்பட்ைது. ைாைவர்கள் ெக ைாைவர்களிைம் னபசுவதும், தம் ஆசிரியர்களிைம் னபசுவதும் 

சபரிதும் னவறுபட்ைமதக் காைமுடிந்தது. இங்னக, கருத்தாைல்களின் தன்மை ைாறுவதற்குப் 

னபசுனவாருக்கும் னகட்னபாருக்கும் இமைனய உள்ை அதிகாரமும் அவர்களுக்கு இமைனய 

இருக்கக்கூடிய சுமூகப்படி நிம  னவறுபாடுகளும் கருத்தாைலில் காைப்படும் குரல் 
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சதாணியில் (tone) தீர்ைானிக்க முடிந்தது. ஆசிரியர் னபசும்னபாது ைாைவர் குரல் தாழ்ந்து 

இருந்தது. ஆசிரியரின் குரல் ஓங்கி இருந்தது.  இமத அமேத்து வகுப்புகளிலும் காை 

முடிந்தது. அதுைட்டுமில் ாைல், வகுப்பமையில் இைம்சபறும் கருத்தாைலின் சுதந்திரம் 

இராணுவ அதிகாரிகளிைம் னபசுவதுனபால், ‘திட்ைமிட்டு வமரயறுக்கப்பட்ை’ (Definitive 

Speech) கருத்தாைல் னபான்று அமையவில்ம . எனினும் ஆசிரியர் னபச்மெக் 

கட்டுப்படுத்துவதால் அமவ வகுப்பிற்கு சவளினய இைம்சபறும், ‘சூழ ால் 

தீர்ைானிக்கப்பைாைல் அன்ைாை வாழ்க்மகயில் இைம் சபைக்கூடிய’ (Creative Speech) 

கருத்தாைல் னபான்றும் நிகழவில்ம . அதற்கு பதி ாக இரண்மையும் க ந்த ஒன்ைாக 

அமைந்தது.  ஆசிரியருைன் னபசுகினைன் என்று முடிவு செய்யப்பட்ை கருத்தாைல் என்பதால் 

இைம்சபறும் சொற்களும், குரலில் ஏற்ை இைக்கமும் திட்ைமிைப்பட்ை வமகயில் அமைந்தது. 

ஆோல், சபாதுவாக நம் வாழ்க்மகயில் இைம்சபறும் கருத்தாைல் னபான்று சநகிழ்ச்சித் 

தன்மை சகாண்ைதாகவும் பமைப்புத்தன்மை சகாண்ைதாகவும் கருத்தாைல் அமையவில்ம . 

சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் தமிழ்ப் பாைம் ைகிழ்வூட்டும் அனுபவத்மத 

ைாைவர்களுக்கு வழங்கிோலும் ைாைவர்கமைத் தமிழ்சைாழியில் னபெத் தூண்டுவதாகப் 

சபரிதும் அமையவில்ம . ைாைவர்களுக்குப் னபெ அதிக வாய்ப்புகமை ஏற்படுத்தி, ெக 

ைாைவர்களுைன் அல் து அவர்களின் கருத்துகளுக்குத் தம் கருத்மத அவர்கள் கூறுவதாக 

அமைய ாம். தமிழ் வகுப்புகளில் ஆசிரியர் - ைாைவர்களுக்கு இமைனய சுமூகைாே, 

அன்பாே உைவு இருந்தாலும், கற்பித்தம ப் சபாறுத்தைட்டில் ஆசிரியர் தம் அதிகாரத்மத 

நிம நிறுத்திக் கற்பிக்க விரும்புகிைார். ஆசிரியர் ைாைவர்களின் கருத்மத ஏற்றுக் 

சகாள்ைத் தயாராக இருந்தாலும் னபசும் தம ப்பில் ைாைவர்களுக்குச் சுதந்திரம் 

இல் ாதனதாடு ஆசிரியர் - ைாைவர் உைவு சி  வகுப்புகளில் வலுவற்று காைப்படுகிைது. 

இதோல் கற்ைல் கற்பித்தல் சுமூகைாக இைம்சபறுவதில்ம . தமிழ் வகுப்பில் ைாைவர்களின் 

தன்ேம்பிக்மகமய வைர்க்க ஆசிரியர் னைலும் முயற்சி செய்ய ாம். ஏசேனில் 
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தன்ேம்பிக்மக இருந்தால் ைாைவர்கள் தமிழ் னபெ முன்வருகிைார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் 

னதர்விலும் வகுப்பமைக்கு சவளியிலும் தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெ முயலுவார்கள். 

  

இவ்வாய்வின் னநாக்கம் தமிழ் வகுப்பமைக் கருத்தாைம  னைம்படுத்துவது அன்று. 

வகுப்பமையில் இைம்சபறும் கருத்தாைம ப் பகுப்பாய்வு செய்து வகுப்பில் என்ே நைக்கிைது 

என்பமத உற்று னநாக்குவதாகும். இது இனி வரும் ஆய்வுகளுக்கு வகுப்பமைக் 

கருத்தாைம ப் புதுப்பிக்கவும், அதன்வழித் தமிமழ வாழும் சைாழியாக ைாைவர்கள் 

தன்ேம்பிக்மகயுைன் னபெவும் வழிவகுக்கும் பாமதக்கு ஓர் அடிக்கல் ாக இவ்வாய்வு 

அமைகிைது.  

 

 தமிழ் வகுப்பமையில் ஆசிரியர் ைாைவர்களுக்கிமைனய நிகழும் கருத்தாைல் 

எவ்வாறு உள்ைது என்பமதக் குறித்து கண்ைறியப்பட்ை முடிவுகள் இவ்வியலில் 

விைக்கப்பட்டுள்ைே. கருத்தாைல் குறித்து அமைந்த இவ்வாய்வின் முடிவுகள், சிங்கப்பூர்த் 

தமிழ் வகுப்புகளில் இைம்சபறும் தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தலுக்கு வழங்கும் பரிந்துமரகமையும் 

இவ்வாய்வுக் கைத்தில் சதாைர்ந்து ஆய்வுகமை னைற்சகாள்ை கருத்தில் 

சகாள்ைனவண்டியவற்மைப் பற்றியும் விைக்கப்பட்டுள்ைே. இறுதியாக, இவ்வாய்வுக்குத் 

துமை நின்ை துமைநூற்பட்டியல், பின்னிமைப்பில் இைம்சபற்றுள்ைது.  
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கருத்துக்கள், சிங்கப்பூரில் தமிழும் தமிழி க்கியமும் 2, ஆய்வரங்க ைாநாட்டுக் 
கட்டுமரகள், சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர்ப் பல்கம க்கழகத் தமிழ்ப் னபரமவ,  பப 93-105. 

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://1715610d-006b-4735-8bfd-c714784977db.filesusr.com/ugd/8d36b9_c155150d658a47faa25c0f0dc475bbca.pdf
https://1715610d-006b-4735-8bfd-c714784977db.filesusr.com/ugd/8d36b9_c155150d658a47faa25c0f0dc475bbca.pdf
https://www.tamil.org.sg/ta/language-resources/vocabulary/educational-terms/discourse


409 
 

சஜயராஜதாஸ். பா. (2018). கவியரெர் கண்ைதாெனின் திமர இமெப் பாைல்களில் 
காைப்படும் சைாழியமைப்பும் சைாழிப்பயன்பாட்மையும் பயன்படுத்திச் சிங்கப்பூர் 
உயர்நிம ப் பள்ளிகளில் உயர்தமிழ் கற்ைல் கற்பித்தம  னைம்படுத்துதல். முமேவர் 
பட்ை ஆய்வு. சிங்கப்பூர்: நன்யாங் சதாழில்நுட்பப் பல்கம க்கழகம். 

 
 
Abdullah, K (1994). The Critical Reading and Thinking Abilities of Malay Secondary School 

Pupils in Singapore. Ph.D Thesis, University of London.  
 
 
Afendras, E. A., and Kuo, E. C. Y. (Eds). (1980). Language and Society in Singapore. 

Singapore: Singapore University Press. 
 
 
Agasthialingom, S. (2008, April). Standard Spoken Tamil. Personal Communication. In 

Seetha Lakshmi. (2008). The Impact of Standard Spoken Tamil in Singapore Tamil 
Classrooms. Singapore: National Institute of Education. 111-160. 

 
 
Alexander, R. (1992). Policy and practice. London: Routledge. 
 
 
Alexander, R. (2018). Developing dialogic teaching: Genesis, process, trial. Research 

Papers in Education, 33, 561–598. retrieved as at 30/11/2018. 
https://doi.org/10.1080/02671522.2018.1481140. 

 
 
All Party Committee on Chinese Education, Singapore. (1956). Report of the all-party 

committee of the Singapore Legislative Assembly on Chinese Education. Singapore: 
Singapore Government Printing Office. 

 
 
Aman, N., Vaish, V., & Bokhorst-Heng, W. (2006). The sociolinguistic survey of Singapore 

2006 (Tech. Rep. No. CRP 22/04 & CRP 23/04 AL). Singapore: Centre for 
Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education. 

 
 
Annamalai, K. (1978). Studies in Tamil Sociolinguistics, India. B. Muthusamy (Tamil 

Nuulagam) in Kalaimani, S. (1997). Linguistic Difficulties Faced by Secondary Four 
Express stream pupils in their Oral Communication in Tamil, A Dissertation 
submitted to Nanyang Technological University, Singapore. 

 
 
Annamalai, E. (2011). Social Dimensions of Modern Tamil, India: Cre-A. 
 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.



410 
 

Annamalai, E. (2018). Personal communication to Seetha Lakshmi., Email dated 8.3.2018 
at 12:38 AM. 

 
 
Anne Thomas; Karunakaran, K. (1978). Studies in Tamil Sociolinguistics, India. B. 

Muthusamy (Tamil Nuulagam). In Kalaimani, S. (1997). Linguistic Difficulties Faced 
by Secondary Four Express stream pupils in their Oral Communication in Tamil, 
A Dissertation submitted to Nanyang Technological University, Singapore. 

 
 
Applebee, A. N., Langer, J. A., Nystrand, M., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based 

approaches to developing understanding: Classroom instruction and student 
performance in middle and high school English. American Educational Research 
Journal, 40, 685–730. retrieved as at 30/11/2018.   
https://doi.org/10.3102/00028312040003685. 

 
 
Arangan, K. (2018). Communication with Seetha Lakshmi at the ICOSAI Conference, 

Mysoru. 
 
 
Arasu, V. (2017). Personal Communication with Seetha Lakshmi, Chennai. 
 
 
Arun Mahizhnan (Ed.). (1996). Report of the Tamil Education Review Committee. Singapore: 

SINDA. 
 
 
Asher, R.E. (1982). Tamil, Lingua descriptive studies. Amsterdam: North. Holland Publishing 

House. 
 
 
Azevedo, R. (2015). Defining and measuring engagement and learning in science: 

Conceptual, theoretical, methodological, and analytical issues. Educational 
Psychologist, 50, 84–94. retrieved as at 30/11/2018. 
https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1004069. 

 
 
Bakhtin, M., M. (2007). Speech Genres & other Essays. University of Texas Press. In 

Michael Bakthin Novelistic Discourse in Jayakanthan – Tolstoy Novel’s, Dissertation 
submitted to Pondicherry University, 2017. retrieved as at 30/11/2018. 
http://dspace.pondiuni.edu.in/jspui/bitstream/123456789/2598/1/T6317.pdf  

 
 
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ 

Henry Holt & Co. 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

http://dspace.pondiuni.edu.in/jspui/bitstream/123456789/2598/1/T6317.pdf


411 
 

Barcroft, J. (2004). Second Language vocabulary acquisition: a lexical input processing 
approach. Foreign Language Annal, 37: 200-208. 

 
 
Barnes, D., Britton, J., Torbe, M. (1986). Language, the learner and the school. London: 

Penguin. 
 
 
Basir, M., Azeem, M., Dogar, A. H. (2011). Factor effecting students’ English speaking 

skills. British Journal of Arts and Social Sciences, 2(1). 34-50. 
 
 
Bernard, Β. (1991). Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Family, school, 

and Community. San Francisco, CA: WestEd Regional Educational Laboratory. 
 
 
Bernstein, B. (1996). Pedagogy, Symbolic control and identity: theory, research, critique. 

London: Taylor & Francis. 
 
 
Bernstein, B. (1970). Social Class, Language, and Socialization. Class, Codes and Control 

Volume 1: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. London: 
Routledge and Keegan Paul. 132-146. 

 
 
Biddle, B.J. (1967). Methods and Concepts in Classroom Research. Review of Educational 

Research, 337-357. 
 
 
Black, L. (2007). Analysing cultural models in socio-cultural discourse analysis. International 

Journal of Educational Research, 46, 20–30. retrieved as at 30/11/2018.  
https://doi.org/10.1016/j.ijer.  

 
 
Boekaerts, M. (2016). Engagement as an inherent aspect of the learning process. Learning 

and Instruction, 43, 76–83. retrieved as at 30/11/2018.  
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.02.001. 

 
 
Bokhorst-Heng, W.D. (1998). Unpacking the Nation. In Allison D. et al (Ed.), Text in 

Education and Society (pp. 202–204). Singapore: Singapore University Press. 
 
 
Bourhis, R. Y. (Ed.). (1984). Conflict and Language Planning in Quebec. Clevedon, Avon, 

England: Multilingual Matters. 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1016/j.ijer


412 
 

 
Britannica. Website. Retrieved as at 24/11/2020, 1135am. 

https://www.britannica.com/art/shangam-literature#ref261406 
 
 
Bronfenbrenner, U. (1977). The Ecology of Human Development Experiments by Nature 

and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
 
Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
 
Brown, G., & Wragg, E. C. (1993). Questioning. London: Routledge. 
 
 
Bourke, A., 2011. Principles Of Social Evolution. Oxford [England]: Oxford University Press. 
 
 
Canagarajah, S. (2012). Translingual practice: Global Englishes and cosmopolitan relations. 

New York: Routledge. 
 
 
Cazden, B. (2001). Classroom Discourse: the Language of Teaching and Learning. 

Portsmouth: Heinemann. 
 
 
Cazden, C. B., & Beck, S.  W.  (2003). Classroom  discourse.  In  A.  C.  Graesser,  

M.  A. Gernsbacher, & S. R. Goldman (Eds.), Handbook of discourse processes 
(pp. 165–197). New York, NY: Routledge. 

 
 
Census of Singapore. (2016). http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-

papers/population-and-population-structure/population-trends retrieved as at 
30/11/2018. 

 
 
Chang, D.-F., Chien, W.-C., & Chou, W.-C. (2016). Meta-analysis approach to detect the 

effect of student engagement on academic achievement. ICIC Express Letters, 10, 
2441–2446. https://doi.org/10.24507/icicel.10.10.2441. retrieved as at 30/11/2018. 

 
 
Chenri, H. (2009). A Corpus-based analysis of classroom Interaction of Singapore 

Secondary Schools: The Role of IRF Exchanges. A dissertation submitted to the 
National Institute of Education, Nanyang Technological University, for the degree 
of Master of Arts, Singapore. 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://www.britannica.com/art/shangam-literature#ref261406
http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/population-and-population-structure/population-trends
http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/population-and-population-structure/population-trends
https://doi.org/10.24507/icicel.10.10.2441


413 
 

 
Chong, W. H., Huan, V., Yeo, L. S., & Ang, R. P. (2006). Asian adolescents' perceptions 

of parent, peer, and school support and psychological adjustment: The mediating 
role of dispositional optimism. Current Psychology: A Journal for Diverse 
Perspectives on Diverse Psychological Issues, 25(3), 212–228. 
https://doi.org/10.1007/s12144-006-1004-6 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Chong, W. H., Huan, V., Liem, G. A. D., Kit, P.H., & Ang, R. P. (2017). The Roles of 

Self-efficacy Beliefs and Teacher-Student Relationship (TSR) in Student Engagement: 
Perspectives from Normal Stream Students. (NIE Research Brief Series No.17-
012). Singapore: National Institute of Education. 

 
 
Comber, B., & Kamler, B. (2004). Getting out of deficit: Pedagogies of reconnection. 

Teaching Education, 15(3), 293-310. 
 
 
Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis: a functional perspective. Continuum: 

New York. 
 
 

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 
quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education. 

 
Dass Danapaul, S. (1972). Tamil Education in West Malaysia and Singapore 1860-1970. 

A thesis submitted to the Faculty of Education, University of Malaya, for the 
degree of Master of Education. 

 
 
Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student-teacher relationships 

on children’s social and cognitive development. Educational Psychologist, 38(4), 
207-234. 

 
 
Data.gov.sg. (2017). https://data.gov.sg/dataset/secondary-schools-offering-tamil-language 

retrieved as at 30/11/2018. 
 
 
Denscombe, M. (2008). A Research Paradigm for the Mixed Methods Approach, 

Communities of Practice. Journals of Mixed Methods Research, 2(3). England. 
270-283. 

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1007/s12144-006-1004-6
https://data.gov.sg/dataset/secondary-schools-offering-tamil-language


414 
 

Dickinson, D.K., & Caswell, L. (2007). Building support for language and early literacy in 
preschool classrooms through in-service professional development: Effects of the 
Lietracy Environment Enrichment Program (LEEP). Early Childhood Research 
Quarterly, 22(2), 243-260. 

 
 
Dillon, J. (1994). Using Discussion in classrooms. Buckingham: Open University Press. 
 
 
Dixon, L. (2005). Bilingual education policy in Singapore: An analysis of its sociohistorical 

roots and current academic outcomes. International Journal of Bilingual Education 
and Bilingualism, 8(1), 25–47. https://Doi:10.1080/jBEB.v8.i1.  retrieved on  
30/11/2018.  

 
 
Domalewska, D. (2015). Classroom Discourse Analysis in EFL Elementary Lessons, 

International Journey of Languages, Literature and Linguistics, 1(1), 6-9. 
https://DOI:10.7763/iJLLL.2015.V1.2 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Doraisamy, T. R. (1969). 150 years of Education in Singapore, Singapore: Teachers’ 

Training College Publications. 
 
 
Eccles, J. S., & Midgley, C. (1989), Stage/environment fit: Developmentally appropriate 

classrooms for each adolescent. In R. E, Ames & C. Ames (Eds.), Research on 
motivation in education: Goals and cognitions (pp. 139-186). San Diego, CA: 
Academic Press. 

 
 
Eliasson, N., Sorensen, H., & Karlsson, K. G. (2016). Teacher-student interaction in 

contemporary science classroom: Is participation still a question of gender? 
International Journal of Science Education, 38, 1655–1672. 
https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1213457 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Engle, R. A., Langer-Osuna, J. M., & McKinney de Royston, M. (2014). Toward a model 

of influence in persuasive discussions: Negotiating quality, authority, privilege, and 
access within a student-led argument. Journal of Learning Sciences, 23, 245–268. 
https://doi.org/10.1080/10508406.2014.883979. retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Eskey. and David. (1986). Theoretical Foundations. Teaching Second Language for 

Academic Purposes, (eds). Fraida A. Dubin, David E. Eskey, and William Grabe, 
3-23. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 

 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

http://dx.doi.org.libproxy.nie.edu.sg/10.1080/jBEB.v8.i1.pg25
https://DOI:10.7763/iJLLL.2015.V1.2
https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1213457
https://doi.org/10.1080/10508406.2014.883979


415 
 

 
Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman. 
 
 
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity nd Press & 

Blackwell publishing Ltd. 
 
 
Farrar, M. T. (1986). Teachers Questions: The Complexity of the Cognitively Simple: 

Intructional Science, 15(2). 89-107. 
 
 
Farrell, T. S. C. (2002). Classroom Discourse: an Introduction. Singapore: National Institute 

of Education, Nanyang Technological University. 
 
 
Fisher, Eunice. (1993). Distinctive Features of Pupil-pupil Classroom Talk and their 

Relationship to Learning: How Discursive Exploration might be encouraged. 
Language and Education, 7(4), 239-257. 

 
 
Fisher, D, L., Rickards, T, W., Goh, S, C., & Wong, F, L, A. (1997). Perceptions of 

interpersonal teacher behaviour in secondary science classrooms in Singapore and 
Australia. Journal of Applied Research in Education, 1, 2-13. 

 
 
Folse, K. (Ed), (2004). Vocabulary myths: Applying Second Language Research to 

Classroom Teaching. Ann Arbor, University of Michigan Press. 
 
Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., Trew, T. (1979). Language and Control. Routledge 

Library Editions Sociolinguistics. London. 
 
 
Fraser, B. J. (1998). Science learning environments: Assessment, effects and determinants.  

In B. J. Fraser, & K. G. Tobin (Eds.). International handbook of science education 
(pp. 527-564). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.  

 
 
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential 

of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59–
109. https://doi.org/10.3102/00346543074001059. retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Fredricks, J. A., Hofkens, T., Wang, M.-T., Mortenson, E., & Scott, P. (2018). Supporting 

girls' and boys' engagement in math and science learning: A mixed methods study. 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.3102/00346543074001059


416 
 

Journal of Research in Science Teaching, 55, 271–298. 
https://doi.org/10.1002/tea.21419. retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Furrer, C, & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic 

engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95, 148-162. 
 
 
Galton, M., Hargreaves, L., Comber, C., wall, D. & Pell, A. (1999). Inside the primary 

classroom: 20 years on. London: Routledge. 
 
 
Garcia-Reid, P. (2007). Examining social capital as a mechanism for improving school 

engagement among low income Hispanic girls. Youth and Society, 39, 164–181. 
https://doi.org/10.1177/0044118X07303263. retrieved on 30/11/2018. 

 
 
García Gutiérrez, C. A., & Durán Narváez, N. C. (2017). Revisiting the Concept of Self-

Efficacy as a Language Learning Enhancer. GIST Education and Learning Research 
Journal, 15, 68–95. 

 
 
Griffin, C. B. (2018). Exploring associations among African American Youths' perceptions 

of racial fairness and school engagement: Does gender matter? Journal of Applied 
School Psychology, 34, 338–359. https://doi.org/10.1080/15377903.2018.1458672. 
retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Goh, S. C., Young, D. J., & Fraser, B. J. (1995). Psychosocial climate and student 

outcomes in elementary mathematics classrooms: A multilevel analysis. Journal of 
Experimental Education, 64, 29–40. 

 
 
Goh, S. C., & Fraser, B. J. (1996). Validation of an elementary school version of the 

Questionnaire on Teacher Interaction. Psychological Reports, 79, 512–522. 
 
 
Goh, S. C., & Fraser, B. J. (1998). Teacher interpersonal behaviour, classroom 

environment and student outcomes in primary mathematics in Singapore. Learning 
Environments Research, 1, 199–229. 

 
 
Goh, S. C., & Fraser, B. J. (2000). Teacher interpersonal behaviour and elementary 

students’ outcomes. Journal of Research in Childhood Education, 14, 216–231. 
 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1002/tea.21419
https://doi.org/10.1177/0044118X07303263
https://doi.org/10.1080/15377903.2018.1458672


417 
 

Goldstein, L. S. (1999). The Relational Zone: The Role of Caring Relationsips in the Co-
Construction of Mind. American Educational Research Journal. 
https://doi.org/10.3102%2F00028312036003647 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Gopinathan, S. (1974). Towards a National System of Education in Singapore 1945-1973, 

Singapore: Oxford University Press. 
 
 
Gopinathan, S. (1979). Singapore’s language policies: Strategies for a plural society. 

Education Paper. Singapore: National Institute of Education. 
 
 
Gopinathan, S., & Balakrishnan. (1979). Tamil Language Education in Singapore, Tamil 

Language and Literature in Singapore 2, Seminar Conference Proceedings, National 
University of Singapore: Tamil Language Society. 

 
 
Gopinathan, S. (1980). Language policy in education a Singapore perspective. In E. A. 

Afrendas & E. C. Y. Kuo (Eds.), Language and Society in Singapore (pp. 175-
202). Singapore: Singapore University Press. 

 
 
Gopinathan, S., Ho, W. K. & Vanithamani, S. (2004). Ethnicity management and language 

education policy: Towards a modified model of language education in Singapore 
schools. In A. H. Lai (Ed.) Beyond rituals and riots (pp. 228-257). Singapore: 
Eastern University Press. 

 
 
Gopinathan, S. (2005). Language policy changes 1979-1997: Politics and pedagogy. In 

S. Gopinathan, A. Pakir, W. K. Ho & Vanithamani, S. (Eds.), Language, Society 
and education in Singapore: Issues and trends (2nd Edition). (pp. 19-44). Singapore: 
Marshall Cavendish Academic. 

 
 
Gopinathan, S., & Seetha Lakshmi. (2014). Education Policy and Practice in Singapore 

S Gopinathan, Singapore: Stamford Press Pte. Ltd.  
 
 
Gopinathan S., Seetha Lakshmi and Vanithamani Saravanan (2020). Tamil Language 

Education: Responses to New Challenges. In Gopal Nalina & Arun Mahizhnan 
(Eds.), Sojourners to Settlers: Tamil in Singapore and South East Asia (pp. 1-26). 
Singapore: Indian Heritage Centre. 

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.3102%2F00028312036003647


418 
 

Goldenberg, C. (1991). Instructional conversations and their classroom applications. 
Educational Practice Report 2. Paper EPR02. Santa Cruz, CA: National Center for 
Research on Cultural Diversity and Second Language Learning. Mentioned in 
Compernolle, V., Williams, L. (2012). Promoting sociolinguistic competence in the 
classroom zone of proximal development. Language Teaching Research. 16(1), 39-
60. 

 
 
Gozde, B & Aysegul, D. (2016). Critical Reading Discourse of Pre-Service English 

Teachers in Turkey, The Electronic Journal for English as a Second Language, 
20(1). 

 
 
Green, J., and C. Dixon. 2002. Exploring differences in perspectives on microanalysis of 

classroom discourse: contributions and concerns. Applied Linguistics 23, no. 3: 
393–406. 

 
 
Gumperz, J. (1982). Discourse Strategies. New York: Cambridge University Press. 
 
 
Hall, J.K., and M. Walsh. (2002). Teacher–student interaction and language learning. 

Annual Review of Applied Linguistics 22: 186–203. 
 
 
Hall, L. A. (2012). Moving out of silence: Helping struggling readers find their voices in 

text-based discussions. Reading and Writing Quarterly, 28, 307–332. 
https://doi.org/10.1080/10573569.2012.702037. retrieved on 30/11/2018.   

 
 
Hardman, F. (2008). Teachers’ use of feedback in whole-class and group-based talk. In 

N. Mercer & S. Hodgkinson (Eds.), Exploring talk in school: Inspired by the 
work of Douglas Barnes (pp.131-150). London: Sage. 

 
 
Hart, B., & Risley, T.R. (2003). The early catastrophe: The 30 million world gap by age 

3. Americal Educator, 27(1), 4-9. 
 
 
Harrop, A., & Swinson, J. (2011). Comparison of teacher talk directed to boys and girls 

and its relationship to their behaviour in secondary and primary schools. Educational 
Studies, 37, 115–125. https://doi.org/10.1080/03055691003729260. retrieved on 
30/11/2018. 

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1080/10573569.2012.702037
https://doi.org/10.1080/03055691003729260


419 
 

Heap, J, L. (1985). Discourse in the production of classroom knowledge: Reading lessons. 
Curriculum Inquiry, 15(3), 249-279. 

 
 
High Commision of India, Singapore. (2017). retrieved as at 30/11/2018. 

https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=76  
 
 
Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press. 
 
 
Hoff, E. (2013). Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and 

language minority homes: Implications for closing achievement gaps. Developmental 
Psychology, 49(1), 4-14.  

 
 
Hogan, D., Rahim, R., Chan, M., Kwek, D & Towndrow, P. (2012). Understanding 

Classroom Talk in Secondary Three Mathematics Classes in Singapore. Reasoning, 
Communication and Connections in Mathematics, pp.169-197. 
https://doi.org/10.1142/9789814405430_0009 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Huan, V. S. L., Quek, C. L., Yeo, L. S., Ang, R. P. H., & Chong, W. H. (2012). How 

teacher-student relationship influenced student attitude towards teachers and school. 
The Asia-Pacific Education Researcher, 21(1), 151-159. 

 
 
Hulstijn, J. and B. Laufer. (2001). Some ஆ evidence for the involvement load hypothesis 

in vocabulary acquisition. Language Learning, 51, (3): 539-558. 
 
 
Hunt, D. and D. Belgar. (1998). Current Research and Practice in Teaching Vocabulary. 

The Language Teacher Online, 22, (1): 1-9. 
 
 
Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., Cymerman, E., & Levine, S. (2002). Language input and 

child syntax. Cognitive Psychology, 45, 337-374. 
 
 
Ian Walkinshaw, D. H. (2014). Native and Non-Native English Language Teachers: Student 

Perceptions in Vietnam and Japan. SAGE Open, 1-9. 
 
 
Ibrahim, M. S. (2013). The Effect of Cultural Background Knowledge on Learning  English 

Language. International Journal of Science Culture and Sport, 22-32. 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=76
https://doi.org/10.1142/9789814405430_0009


420 
 

 
Icmez, S. (2005). The impact of a critical reading course in the Turkish high school 

context. An Unpublished Doctoral Dissertation submitted to University of Warwick. 
 
 
INFITT. (2017). International Forum for Information Technology in Tamil, Website 

http://home.infitt.org/ retrieved on 08.09.2017. 
 
 
Ing, M., Webb, N. M., Franke, M. L., Turrou, A. C., Wong, J., Shin, N., & Fernandez, 

C. H. (2015). Student participation in elementary mathematics classrooms: The 
missing link between teacher practices and student achievement? Educational 
Studies in Mathematics, 90, 341–356. retrieved on 30/11/2018.  
https://doi.org/10.1007/s10649-015-9625-z  

 
 
Jayadevan. (2018). Personal communication with Seetha Lakshmi. 
 
 
Jensen., Linda. (1986). Advanced Reading Skills in a Comprehensive Course. Teaching 

Second Language Reading for Academic Purposes, ed. Fraida A. Dubin, David E. 
Eskey, and William Grabe, 103-126. Reading Mass: Addison-Wesley. 

 
 
Johns., Ann, M. (1997). Text, Role, and Context: Developing Academic Literacies. New 

York: Cambridge University Press. 
 
 
Jurik, V., Gröschner, A., & Seidel, T. (2013). How student characteristics affect girls´ and 

boys´ verbal engagement in physics instruction. Learning and Instruction, 23, 33–
42. retrieved on 30/11/2018.  https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.09.002.  

 
 
Kadakara, S. (2015). Status of Tamil Language in Singapore: An Analysis of Family 

Domain. Education research and perspectives, 42, 25-64. 
 
 
Kalaimani, S. (1997). Linguistic Difficulties Faced by Secondary Four Express stream 

pupils in their Oral Communication in Tamil. Singapore: A Dissertation submitted 
to Nanyang Technological University. 

 
 
Kasper, G., & Blum-Kulka, S. (Eds.). (1993). Interlanguage pragmatics: Oxford: Oxford 

University Press. 
 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

http://home.infitt.org/
https://doi.org/10.1007/s10649-015-9625-z
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.09.002


421 
 

Kemmis, S., Robin, T (eds). (1988). The Action Research Planner. Victoria, Dekin University. 
 
 
Kelly, S. (2008). Race, social class, and student engagement in middle school English 

classrooms. Social Science Research, 37, 434–448. retrieved on 30/11/2018.  
https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.08.003    

 
 
Kim, H, B., Fisher, D, L., Fraser, BJ. (2000). Classroom environment and teacher 

interpersonal behaviour in secondary school classes in Korea. Evaluation and 
Research in Education, 14, 3-22. 

 
 
Klara Sedova, M. S. (2016). Teacher professional development as a means of transforming 

student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 14-25. 
 
 
Kogut, G. & Silver, R. E. (2009). Teacher talk, pedagogical talk and classroom activities. 

In Redesigning Pedagogy 2009, Proceedings. Singapore: National Institute of 
Education. 

 
 
Kovalainen, M., & Kumpulainen, K. (2007). The social construction of participation in an 

elementary classroom community. International Journal of Educational Research, 
46, 141–158. retrieved on 30/11/2018.  https://doi.org/10.1016/j.ijer.2007.09.011.  

 
 
Krashen, S. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading:additional evidence 

for the Input Hypothesis. Modern Language Journal, 73. 440-464. 
 
 

Krashen, S. (2015). Telling Stories. Language Magazine, 14(11), 18–19.  

 
 
Krashen, S. (2018). The 40 years war. The English Connection. A Korea Tesol Publication. 

22(3). 6-7. 
 
 
Kumaravadivelu, B. (1991). Language-learning tasks: teacher intention and learner 

interpretation. ELT Journal, Volume 45, Issue 2, 1 April 1991, Pages 98–107, 
retrieved on 30/11/2018. https://doi.org/10.1093/elt/45.2.98 

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2007.08.003
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2007.09.011
https://doi.org/10.1093/elt/45.2.98


422 
 

Koul, R, B., & Fisher, D, L. (2005). Cultural background and students’ perceptions of 
science classrooms learning environment and teacher interpersonal behaviour in 
Jammu, India. Learning Environments Research, 8, 195-211. 

 
 
Kuo, E. C. Y. (1974). Language Status and Literacy trend in multilingual society – 

Singapore. Singapore: RELC Journal, 5(1): 1-15. 
 
 
Kuo, E. C. Y. (1980). Multilingualism and mass media communications in Sinagpore. In 

E. A. Afrendas & E. C. Y. Kuo (Eds.), Language and society in Singapore (pp. 
116-136). Singapore: Singapore University Press. 

 
 
Kwan-Terry, A. (2000). Language shift, mother tongue, and identity in Singapore. 

International Journal Soc Lang, 143, 85-106.  
 
 
Larrain, A., Freire, P., López, P., & Grau, V. (2019). Counter-arguing during curriculum-

supported peer interaction facilitates middle-school students' science content 
knowledge. Cognition and Instruction, 37(4), 453–482. retrieved on 30/11/2018. 
https://doi.org/10.1080/07370008.2019.1627360.  

 
 
Laufer, B. (1990). Ease and difficulty in vocabulary learning: some teaching implications. 

Foreign Language Annals, 23, (2): 147-155. 
 
 
Leong, W. (2009). Identity and code switching behaviour: the cases of a group of 

students in a Secondary school in Singapore, A Dissertation submitted to national 
Institute of Education for the degree of Masters in Education.  

 
 
Liew, K. K. (2003). "Limited Pidgen-Type Patois? Policy, Language, Technology, Identity 

and the Experience of Canto-Pop in Singapore" (PDF). Popular Music. 22 (2): 
217–233. doi:10.1017/s0261143003003131. Singapore. 

 
 
Lim ,S. Y. & Yak, J. (2013).  Speak Mandarin Campaign, Infopedia, National Library 

Board Singapore, 4 July 2013. Singapore. 
 
 
Littewood, W. T. (2007). Communicative and task-based language teaching in East Asian 

classrooms. Language Teaching. 40(3). 243-249.  
 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1080/07370008.2019.1627360


423 
 

Liu, K., Guo, F. (2016). A Review on Critical Discourse Analysis, Theory and Practice in 
Language Studies, 6(5), 1076-1084. retrieved on 27/05/2021. 
https://doi.org/10.17507/TPLS.0605.23  

 
 
Liu, Y. (2008). Teacher–student talk in Singapore Chinese language classrooms: a case 

study of initiation/response/follow-up (IRF), Asia Pacific Journal of Education, 28:1, 
87-102, https://10.1080/02188790701850071.  

 
 
Liu, Y., Hong, H. (2009). Regulative discourse in Singapore primary English classrooms: 

teachers’ choice of directives, Language and Education, 23(1), 1-13. 
 
 
Liu, R.-D., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., & Xu, L. (2018). Teacher 

support and math engagement: Roles of academic self-efficacy and positive 
emotions. Educational Psychology, 38, 3–16. retrieved on 30/11/2018. 
https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1359238.  

 
 
Luke, A., Freebody, P., Cazden, C., and Lin, A. (2005). Singapore Pedagogy Coding 

Scheme. Centre for Research in Pedagogy and Practice. Singapore: National 
Institute of Education. 

 
 
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical 

evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543–562. 
retrieved on 30/11/2018. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164  

 
 
Lynch, T. (1996). Communication in the language classroom. Oxford: Oxford University 

Press. 
 
 
Macknish, C. J. (2011). Understanding critical reading in an ESL class in Singapore. 

TESOL Journal, 2(4), 444-472. 
 
 
Mahizhnan, A. (1996). Report of the Tamil Education Review Committee, SINDA, Singapore. 
 
 
Marshall, G. (1994). Identity. In the Concise Oxford Dictionary of Sociology. New York, 

Oxford University Press. In Leong, W. (2009). Identity and code switching behaviour: 
the cases of a group of students in a Secondary school in Singapore, A 
Dissertation submitted to national Institute of Education, for the degree of Masters 
in Education.  

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.17507/TPLS.0605.23
https://10.0.4.56/02188790701850071
https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1359238
https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164


424 
 

 
 
Malamah-Thomas, A. (1987). Classroom Interaction. Oxford: Oxford University Press. 
 
 
Manfred, W. (2005). A Critical Evaluation of Singapore's Language Policy and its 

Implications for English Teaching. Karen’s Linguistics Issues. Free Resources for 
Teachers and Students in English. Hong Kong.  retrieved as at 22.07.2021 
https://arquivo.pt/wayback/20091016073611/http://www3.telus.net/linguisticsissues/sin
gapore.html 

 
 
Mani, A. (1979). Learning Tamil as a second language in Singapore: The background of 

students. In P. N. Selvan (Ed.), Proceedings of seminar conference on Tamil 
language and Tamil literature in Singapore (Vol. 2, pp. 93–105). Singapore: NUS 
Tamil Language Society. 

 
 
Mani, A., & Gopinathan, S. (1983). Changes in Tamil language acquisition and usage in 

Singapore: A case of subtractive bilingualism. Southeast Asian Journal of Social 
Science, 11(1), 104–117. https://10.1163/080382483x00059. retrieved on 
30/11/2018. 

 
 
Manjula, R. (2005). Strategies employed by Secondary Three Students in learning Tamil 

as a Second Language. Singapore: Dissertation submitted to National Institute of 
Education. Singapore: National Institute of Education. 

 
 
Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge: Harvard University Press. 
 
 
Mercer, N. (1992). Talk for teaching and learning. In K. Norman (Ed.), Thinking voices: 
  The work of the National Oracy Project (pp. 215-223). London, UK: Hodder & 

Stoughton (for the National Curriculum Council). 
 
 
Ministry of Trade & Industry. (1980). Census of Population. Singapore: Singapore 

Department of Statistics. 
 
 
Ministry of Trade & Industry. (1990). Census of Population. Singapore: Singapore 

Department of Statistics. 
 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://arquivo.pt/wayback/20091016073611/http:/www3.telus.net/linguisticsissues/singapore.html
https://arquivo.pt/wayback/20091016073611/http:/www3.telus.net/linguisticsissues/singapore.html
http://dx.doi.org.libproxy.nie.edu.sg/10.1163/080382483x00059


425 
 

Ministry of Trade & Industry. (2000). Census of Population. Singapore: Singapore 
Department of Statistics. 

 
 
Ministry of Trade & Industry. (2010). Census of Population. Singapore: Singapore 

Department of Statistics. 
 
 
Ministry of Trade & Industry. (2010). Census of Population. Statistical Release 1: 

Demographic Characteristics, Education, Language and Religion. Singapore: 
Singapore Department of Statistics. 

 
 
Ministry of Trade & Industry. (2016). Census of Population. (June). Singapore: Singapore 

Department of Statistics.  
 
 
Ministry of Trade & Industry. (2017). Census of Population. Singapore: Singapore 

Department of Statistics. 
 
 
MOE. (2008). http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/mother-tongue-

languages/files/tamil-primary-2008.pdf retrieved on 30/11/2018.    
 
 
MOE. (2010). 2011 Syllabus Tamil Language Secondary, Curriculum Planning & 

Development Division. Singapore: Ministry of Education. 
 
 
MOE. (2011). Tamil Language 2011 Syllabus Secondary. Implementation starting from 

2011 Secondary One cohort. Curriculum Planning and Development Division, 
Singapore: Ministry of Education. 

 
 
MOE. (2014). 2014 Syllabus Tamil Language Secondary, Curriculum Planning & 

Development Division, Singapore: Ministry of Education. 
 
 
MOE. (2020). Secondary School Education. Shaping the Next Phrase of Your Child’s 

Learning Journey. Singapore: Ministry of Education. secondary-brochure-2020.pdf 
(moe.gov.sg) retrieved on 20/07/2020. 

 
 
Moutinho, R., (2017). Competing voices: Participants managing constraints from the 

textbook in a foreign language class. Culture & Psychology. 23(1). 19–37 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/mother-tongue-languages/files/tamil-primary-2008.pdf
http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/mother-tongue-languages/files/tamil-primary-2008.pdf
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/secondary-brochure-2020.pdf?la=en&hash=A64CB33C09B12BA0EB0EB8262C341026A6DEF910
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/secondary-brochure-2020.pdf?la=en&hash=A64CB33C09B12BA0EB0EB8262C341026A6DEF910


426 
 

 
Muhonen, H., Pakarinen, E., Poikkeus, A.-M., Lerkkanen, M.-K., & Rasku-Puttonen, H. 

(2018). Quality of educational dialogue and association with students' academic 
performance. Learning and Instruction, 55, 67–79. 
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.007. retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Murray, C., & Pianta, R. C. (2007). The importance of teacher-child relationships for 

adolescents with high incidence disabilities. Theory into Practice, 46, 105-112. 
 
 
Murugaian. (2018). Personal Communication with Seetha Lakshmi. 
 
 
Myhill, D. (2002). Bad boys and good girls? Patterns of interaction and response in whole 

class teaching. British Educational Research Journal, 28, 339–352. 
https://doi.org/10.1080/01411920220137430 retrieved on 30/11/2018. 

 
 
Myhill, D. & Dunkin, F. (2005). Questioning learning. Language and Education, 19(5), 

415-428. 
 
 
Myhill, D., Jones, S., Hopper, R. (2006). Talking, Listening, Learning, Effective Talk in 

the Primary Classroom. Philadelphia: Open University Press. 
 
 
Nadarajapillai, Sam Mohan Lal, Ramamoorthy. (2018). Personal Communication with 

Seetha Lakshmi at the ICOSAI conference, Mysoru. 
 
 
Nation, P. (1990). What is involved in learning a word? In P. Nation Teaching and 

Learning Vocabulary (pp. 29-50). New York: Newbury House. 
 
 
Nation, P. (2007). The four strands. Innovation in language learning and teaching, 1, (1): 

1-12. 
 
 
NIE. (2008). Singteach.nie.edu.sg. Office of Education Research.   

https://singteach.nie.edu.sg/issue11-inspire/ 11 March 2008. retrieved on 11/12/2020. 
 
 
Nomura, M. (2003). Bilingualism and Multilingualism: A Study of Code Switching. 91-111 

in Leong, W. (2009). Identity and code switching behaviour: the cases of a group 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.007
https://doi.org/10.1080/01411920220137430
https://singteach.nie.edu.sg/issue11-inspire/


427 
 

of students in a Secondary school in Singapore. Dissertation Nanyang Technological 
University, Singapore. 

 
 
North, E. A., Ryan, A. M., Cortina, K., & Brass, N. R. (2019). Social status and classroom 

behavior in math and science during early adolescence. Journal of Youth and 
Adolescence, 48, 597–608. retrieved on 30/11/2018. https://doi.org/10.1007/s10964-
018-0949-8.  

 
 
Nunan, D. (1987). Communicative Language Teaching: Making It Work. ELT Journal, 41, 

136-145. retrieved on 30/11/2018.  http://dx.doi.org/10.1093/elt/41.2.136  
 
 
Nystrand, M. 1997. Opening dialogue: understanding the dynamics of language and 

learning in the English classroom. New York: Teacher’s College Press. 
 
 
OER. (2017). Creating a Corpus Data Bank (CDB) in Tamil to Investigate the Impact of 

Standard Spoken Tamil (SST) and to Provide Pedagogical Guidance to Tamil 
Teachers on Standard Spoken Tamil in Singapore (On-Going Research), Office of 
Education Research, Singapore: National Institute of Education.  

 
 
Olshtain, Elite and Marianne Celce-Murcia. (2001). Discourse Analysis and Language 

Teaching. The Handbook of Discourse Analysis, ed. Deborah Schiffrin, Deborah 
Tannen and Heidi E. Hamilton, 707-724. Malden, Mass: Blackwell. 

 
 
Quek, C. L., Wong, F. L. A., & Fraser, B. J. (2005). Teacher–student interaction and 

students’ attitudes towards chemistry in laboratory classrooms in Singapore. Journal 
of Classroom Interaction, 40(1), 18–28. 

 
 
Quek, L., Wong, A, F, L., Divaharan, S., Woon-Chia, L. Peer, J. Williams, M, D. (2007). 

Secondary school students’ perceptions of teacher-student interaction and students’ 
attitudes towards project work, Learning Envrionment Res (10), 177-187. 
https://10.1007/s10984-007-9030-3   

 
 
Quin, D., Hemphill, S. A., & Heerde, J. A. (2017). Associations between teaching quality 

and secondary students' behavioral, emotional, and cognitive engagement in school. 
Social Psychology of Education, 20, 807–829. retrieved on 30/11/2018.  
https://doi.org/10.1007/s11218-017-9401-2.   

 
 

ATTENTION: The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. Library and Information Services Centre, National Institute of Education.

https://doi.org/10.1007/s10964-018-0949-8
https://doi.org/10.1007/s10964-018-0949-8
http://dx.doi.org/10.1093/elt/41.2.136
https://10.0.3.239/s10984-007-9030-3
https://doi.org/10.1007/s11218-017-9401-2


428 
 

Pennings, H. J. M. (2014). Real-time teacher student interactions: A Dynamic Systems 
approach. Teaching and Teacher Education, 183-193. 

 
 
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' 

self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative 
research. Educational Psychologist, 37, 91–105. retrieved on 30/11/2018. 
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3702_4.  

 
 
Premalatha, P. (2000). The Attitudes of Junior College and Centralised Institute students 

towards the learning of Tamil as their Mother-Tongue in Singapore (Masters 
Dissertation), Nanyang Technological University, Singapore). 

 
 
Premalatha, P., Yuanshan, C. (2000). Attitudes of Learning Tamil: A Study on Pre-

University students. Conference presentation, Educational Research Association of 
Singapore, (ERAS), Singapore. retrieved on 30/11/2018.  
http://hdl.handle.net/10497/15295  

 
 
Premil. (1995). Article dated June, 1995. கருத்தாைலும் சொல் ப்பட்ை கருத்தும் 
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பின்னிலணப்பு 1    Teacher Consent Form  

Project Title:   Discourse Analysis in Singapore Secondary School Tamil Classrooms 

 

Researcher’s Name     :  Mrs Uma Thiruselvam  

 

  Email                            :  uma_rama@hotmail.com 

  Address                        : Asian Languages and Cultures 

             National Institute of Education 

             1 Nanyang Walk, Block 3 

             Singapore 637616 

 

1. Purpose of the study:  This study will examine the teaching and learning of Tamil 

language in Singapore secondary schools. 

 

2. Procedures to be followed:  If you consent to participate in this study, we will be doing 

the following:  

a.  1 lesson of all your Secondary One to Secondary Four classes will be audio and video 

recorded. 

b. Copies of your audio and video materials from lesson observations will be provided 

to you for your own professional development and additional comments to the 

research team. 

 

3. Duration:  Scheduling for meeting, interview, etc. will be arranged around your teaching 

duties. The study will begin in January 2019 and end by May 2019.  

 

4. Confidentiality:  All personal details will remain confidential to the research team. No 

individuals will be identified in any published data or recordings. No copies of the data or 

discussions of specific data will be given to the school or used in any evaluation process. 

 

5. Risks:  The only foreseeable risk to you participating in this study is minor distraction of 

the students due to the presence of the audio/video equipment and the observer during the 

lesson observations.  
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6. Benefits:  The results of this study will enhance current practice and facilitate professional 

development. We will provide you a copy of all transcribed materials as well as video data 

from your lessons. You are free to use this data for your own professional development. If 

you would also like copies of the audio files, we are happy to provide those to you.  

 

7. Participation is voluntary:  If you decide to participate, you are free to withdraw your 

consent at any time with no penalty to you. 

 

8. More information:  For more information, please feel free to contact Associate Professor 

Seetha Lakshmi at 67903521.  

 

9. Consent:  This is to certify that I, ............................................................................... ,  

a teacher at  ................................................................................................................ ,  

hereby agree to participate in this project. 

 

Signature of teacher: ......................................................  Date ................................  

 

This project has been reviewed by (information to be included here depends on who has 

reviewed the study. This will vary for research conducted as part of NIE coursework, graduate 

study, or your own independent research) to ensure it meets all ethical standards for research.  

 

 

This form is adapted from Associate Professor Rita Silver, English Language & Literature, NIE, received from

her module MAE805 Classroom Discourse, 2016.  
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 பின்னிலணப்பு 2   Participant Consent Form 

Project Title       : Discourse Analysis in Singapore Secondary School Tamil Classrooms 

Researcher’s Name : Mrs Uma Thiruselvam  

 

You are being asked to be in a research study that will look at teaching and learning of Tamil 

language in Singapore schools. We would like to invite you to participate in this study because you 

may help us give insight of the discourse taking place in secondary school Tamil lessons. 

 

If you say yes, a researcher will come to your school to observe your Tamil lessons. We will also 

make a video recording of the converations taking place in the Tamil class. The video will show the 

activities you are doing in the lesson.   

 

You can choose if you want to be in this study or not.  If you decide not to be in the study, you 

may feel free to opt out at any point of time.   

 

CONSENT 

This research study has been explained to me and I agree to be in this study. 

 

_______________________________ ______________________ 

Your Name / Signature Date 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alternatively, check the box below if applicable. 

 

 The participant is not able to read the consent form. The information was explained verbally and 

the participant agreed to participate in the study. 

 

  

Name of the Person Conducting the Consent Procedure (Print) 

 

    

Signature  Date 

This form is adapted from Associate Professor Rita Silver, English Language & Literature, NIE, received from

her module MAE805 Classroom Discourse, 2016.  
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பின்னிலணப்பு 3   

Parent Consent Form (Interview) 

 

Project Title       : Discourse Analysis in Singapore Secondary School Tamil Classrooms 

Researcher’s Name : Mrs Uma Thiruselvam  

 

Your child/ward is being asked to be in a research study that will look at teaching and learning of 

Tamil language in Singapore schools. We would like to invite your child/ward to participate in this 

interview because he/she may help us give insight of the discourse taking place in secondary school 

Tamil lessons and outside Tamil lessons. 

 

If you say yes, a researcher will come to your child/ward’s school to conduct an interview. We will 

also make an audio recording of the converations taking place in the interview. The interview 

questions will be based on opportunities to converse naturally in Tamil lessons and outside Tamil 

lessons, concerns in speaking in Tamil, reflecting their identity as Tamil etc. 

 

You can choose if your child/ward wants to be in this interview or not.  If you decide not to be 

in the interview, you may feel free to opt out at any point of time.   

 

CONSENT 

This research study has been explained to me and I consent my child/ward to be in this study. 

 

 

_________________       _________________ 

Child/Ward’s Name                    Class 

  

 

_______________________________         _________________           _________________ 

      Parent/Guardian’s Name                                  Signature    Date 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

This form is adapted from Associate Professor Rita Silver, English Language & Literature, NIE, received from

her module MAE805 Classroom Discourse, 2016.  
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பின்னிலணப்பு 4 

தமிழ் வகுப்பலை பாடப்பதிவு அட்டவலண ஆய்வுக் கருவி 

Tamil Classroom Observation Questionnaire (TLOQ) 

 
இக்கருவி சிங்கப்பூர் உயர்நிம ப் பள்ளித் தமிழ் வகுப்பமைமய உற்றுனநாக்கும்னபாது 

னைற்சகாள்ைப்படும் பாைப்பதிமவக் குறிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ைது. இக்கருவி 

சதாைக்கப்பள்ளி ஆங்கி  வகுப்புப் பாைப்பதிமவக் குறிப்பதற்குத் தயாரிக்கப்பட்ை  “Coding 

scheme for “The impact of negotiation for meaning on reading comprehension among 

Singapore primary students” (SOG) project” (Kogut & Silver, 2010) என்னும் கருவிமய 

மையைாகக் சகாண்டு உருவாக்கப்பட்ைது. இவ்வாங்கி க் கருவி சிங்கப்பூர்த் 

சதாைக்கப்பள்ளி ைாைவர்களிைம் பரினொதிக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ைது. இந்த 

ஆங்கி  கருவி முந்மதய கருவிகமைத் தழுவி (Silver & Kogut, n.d.) னதமவக்கு ஏற்ப 

வடிவமைக்கப்பட்ைதாகும். இந்தத் தமிழ் ஆய்வுக் கருவி வகுப்பமையில் ைாைவர்களின் 

பங்களிப்மபக் குறித்துக்சகாள்வதற்கும் வகுப்பமையில் நைக்கும் நிகழ்வுகமைக் 

குறித்துக்சகாள்வதற்கும் உதவியாக அமையும்.   

 

இக்கருவி மூன்று பிரிவுகமைக் சகாண்ைது. பள்ளிமயப் பற்றிய சபாதுவாே தகவல்கள், 

பாைக் கட்ைமைப்புத் சதாைர்பாே தகவல்கள், வகுப்பமை நைவடிக்மக சதாைர்பாே 

தகவல்கள் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் காைப்படும் குறியீடுகளின் விைக்கத்மத இங்கு 

காை ாம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapted from “Coding scheme for “The impact of negotiation for meaning on reading comprehension 
among Singapore primary students” (SOG) project” (Kogut & Silver, 2010).  
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சபாதுவான தகவல்கள் 

 
எண் குறியீடு 

 
விளக்கம் 

1 பள்ளியின் 
சபயர் 
 

ைாைவர்களின் சபயர்கமைப் பாதுகாப்பதற்காகப் பள்ளியின் 
உண்மையாே சபயர் குறிக்கப்பைாைல் புமேசபயர் வழங்கப்படும். 
 

2 நிம  ைாைவர்களின் நிம  குறிக்கப்படும். (எடுத்துக்காட்டுக்கு 
உயர்நிம  மூன்று, உயர்நிம  நான்கு) 
 

3 வகுப்பு  ைாைவர்களின் வகுப்புகள் குறிக்கப்படும். இமவ பள்ளி 
வகுப்புகளுக்கு இட்ை சபயர்கைாகும். (எடுத்துக்காட்டுக்கு Sec 
3A, 3B, 3C) 
 

4 குழு ைாைவர்களின் குழு நிம மயக் குறித்தல். (எடுத்துக்காட்டுக்கு 
ைாைவர்கள் எப்சபாழுதும் உள்ை குழுவில் அைர்ந்தால்  – 1, 
புதிய குழுவில் அைர்ந்தால் – 2 என்று குறிக்கப்படும்) 
 

5 பாைம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் பாைத்மதக் குறிக்கும். 
(எடுத்துக்காட்டுக்குத் தமிழ்சைாழி பாைம், ஆங்கி  சைாழிப் 
பாைம், கைக்குப் பாைம்) 
 

6 பாை வமக இது ப வமகயாக அமைய ாம். முன்னோட்ைச் னொதமே, முழு 
ஆய்வு, பகுதி ஆய்வு. ஆய்வு சதாைர்பாே விைக்கத்மத இங்கு 
குறிப்பிைவும். 
 

7 னததி பாைம் உற்றுனநாக்கப்படும் னததிமய இங்குக் குறிக்கவும். 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு 08.08.2018) 
 

8 னநரம் பாைனவமையின் னநரத்மதக் குறிக்கவும். (எடுத்துக்காட்டுக்கு 
ைதியம் 2.45) 
 

9 ஆசிரியர் 
புமேசபயர் 

ஆசிரியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக அமேத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 
புமேசபயர் வழங்கப்படும்.  
 

10 ைாைவர் 
புமேசபயர் 

ைாைவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக அமேத்து ைாைவர்களுக்கும் 
புமேசபயர் வழங்கப்படும்.  
 

11 பால் ஆசிரியரின் பால் குறிக்கப்படும். 
 

12 உற்றுனநாக்கும் 
முதன்மையாைர் 
சபயர் 

சி  பாைங்கள் இரண்டு அல் து அதிகைாே ஆய்வாைர்கைால் 
உற்றுனநாக்கப்பை ாம். அத்தமகய சூழலில் முதன்மையாைரின் 
சபயர் இங்குக் குறிக்கப்படும். 
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பாடக் கட்டலைப்பு (Framing) சதாடர்பான தகவல்கள் 
 
ஒவ்சவாரு பாைமும் தனித்தனி பதிவுத்தாளில் குறிக்கப்படும். 

 
எண் குறியீடு 

 
விளக்கம் 

1 பாைத்தின் னநர 
அைவு 

பாை உற்றுனநாக்கலின் சதாைக்க னநரமும் முடிவு னநரமும் 
நிமிைங்களில் குறிக்கப்படும். (எடுத்துக்காட்டுக்கு பாைம் 1 ைணி 
27 நிமிைங்களுக்கு நமைசபற்ைால், 1 ைணி 30 நிமிைங்கள் 
என்று குறிக்கவும். 1 ைணி 21 நிமிைங்களுக்கு நமைசபற்ைால், 
1 ைணி 20 நிமிைங்கள் என்று குறிக்கவும்) 
 

2 அைர்வு முமை 
 

ைாைவர்கள் அைர்ந்து இருக்கும் முமைமயக் குறிக்கும். பாைம் 
சதாைங்கும் னநரத்தில் ைாைவர்கள் அைர்ந்து இருக்கும் முமை 
குறிக்கப்படும். பாைம் சதாைரும்னபாது ைாைவர்கள் அைர்ந்து 
இருக்கும் முமையில் ைாற்ைம் ஏற்பட்ைால் அது மீண்டும் 
குறிக்கப்படும். 
 
1 = ஒனர வரிமெயில் அைர்தல் 
2 = இரண்டு வரிமெயில் அைர்தல் 
3 = குழுவாக அைர்தல் 
4 = தமரயில் அைர்தல் 
5 = ைற்ைமவ (விைக்கம் சகாடுத்தல் னவண்டும்) 
 

3 ைாைவர் 
எண்ணிக்மக 
 

வகுப்பில் உள்ை ைாைவர் எண்ணிக்மகமயக் குறிக்கவும். 

4 பாைத் தம ப்பு பாைத்தின் கரு அல் து பாைத்தில் கற்றுக்சகாடுக்கப்படும் திைன் 
இங்கு குறிக்கப்படும். 
 

5 பாை எண் இப்பாைம் னவசைாரு பாைத்தின் சதாைர்ச்சியாக இருப்பின் அது 
இங்கு குறிக்கப்படும். 
 

6 கற்ைல் தமை ைாைவர்களின் ஈடுபாட்டு நிம  இதில் பிரதிபலிக்கும். 
ைாைவர்கள், கற்ைலுக்குத் தமையாே செயல்களில் 
ஈடுபடுவார்கனையாோல் அமவ இங்கு குறிக்கப்படும். 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு தூங்குதல், வகுப்பில் காரைமின்றி நைத்தல், 
ஆசிரியரின் அனுைதியின்றி சவளினய செல்தல்)  
 

7 பங்களிப்புப் 
பாணி 

வகுப்பமையில் காைப்படும் பங்களிப்புப் பாணி இங்கு 
குறிக்கப்படும்.  ஒவ்சவாரு பங்களிப்புப் பாணியும் தனித்தனி 
பயிற்சித்தாளில் குறிக்கப்படும்.  
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ஆசிரியர் வகுப்பு முன் நிற்ைல் = ைாைவர்கள் முழு வகுப்பாகச் 
செயல்படுகிைார்கள். ஆசிரியர் வகுப்பின் முன் நின்று வகுப்மப 
வழி நைத்துகிைார். 
 
ைாணவர் வகுப்பு முன் நிற்ைல் = ைாைவர்கள் முழு வகுப்பாகச் 
செயல்படுகிைார்கள். ஒரு ைாைவர் அல் து சி  ைாைவர்கள் 
வகுப்பின் முன் நின்று வகுப்மப வழி நைத்துகிைார்கள். பாைத்மத 
வழி நைத்தும் ைாைவர் அல் து ைாைவர்கள் மீது முழு 
வகுப்பிேரும் கவேம் செலுத்தனவண்டும் என்ை எதிர்பார்ப்பு 
உண்டு. இந்நைவடிக்மகயில் ஆசிரியரின் குறுக்கீட்டு னநர 
அைவு கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்ைப்படுதல் னவண்டும். ஆசிரியர் 
அடிக்கடி குறுக்கிட்ைால் அமத ‘ஆசிரியர் வகுப்பு முன் நிற்ைல்’ 
என்ை அமைப்பில் கருதனவண்டும். 
 
சபாதுவில் ைாணவர் தனிபவலை = ைாைவர்கள் வகுப்பமை  
னபான்ை சபாதுபமையாே இைத்தில் தனினவம யில் 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு சுவசராட்டிகமை ஒட்டுதல், 
சவண்ப மகக்கு அருகில் தம் னவம மயச் செய்தல்)  
ஈடுபடுகின்ைேர். தம் சொந்த இருக்மகயில் அைர்ந்து னவம  
செய்யும் ைாைவர்கள் நண்பர்களுைன் க ந்து னபெ 
அனுைதிக்கப்பட்ைால் அமதயும் இங்குச் னெர்த்துக் 
சகாள்ை ாம். 
 
தனியாக ைாணவர் தனிபவலை = ைாைவர்கள் தம் 
இருக்மகயில் அைர்ந்து னவம  செய்தல். ைாைவர்கள் க ந்து 
னபெ அனுைதி இல் ாத சூழல். 
 
சபரிய குழு பவலை = ைாைவர்கள் ஆறு அல் து அதற்கு 
னைற்பட்ை எண்ணிக்மகயில் இமைந்து செய ாற்றுதல்.  
 
சிறு குழு பவலை = ைாைவர்கள் ஐந்து அல் து அதற்கு 
குமைந்த எண்ணிக்மகயில் இமைந்து செய ாற்றுதல்.  
 
இலண பவலை = ைாைவர்கள் இமையாகச் செய ாற்றுதல்.  
 
ைாணவர் சுதந்திரைாக வகுப்பில் நடக்கும் பவலை = 
ைாைவர்கள் தம் பணிமய னைற்சகாள்வதற்கு வகுப்பில் 
சுதந்திரைாக நைத்தல். (எடுத்துக்காட்டுக்கு வகுப்மபச் 
சுற்றியுள்ை சுவசராட்டிகமைத் தானே சென்று படித்துப் 
புரிந்துசகாள்ளுதல்.) ைாைவர்கள் குழுவாக ஓர் இைத்திலிருந்து 
ைற்னைார் இைத்திற்குச் செல்  னநர்ந்தால் அது சிறு குழு 
னவம  எேக் கருதப்படும். 
 
ைற்ைலவ = னைற்குறிப்பிைப்பட்ை சூழ்நிம கமைத் தவிர்த்து 
னவறு பங்களிப்புப் பாணி இைம்சபற்ைால், அமத இங்கு 
குறிக்கவும். 
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குறிப்புகள்; 
குழு அல் து இமை னவம  என்பது ைாைவர்கள் ஒன்ைாக 
அைர்ந்து ஒரு செயம  முடிக்க முமேவது. அவர்கள் ஒன்ைாக 
அைர்ந்து இருத்தல் அல் து ஒருவர் ைற்ைவரின் பாைத்மதப் 
பார்த்து எழுதுதல் அதில் அைங்காது. 
 
அமேத்துக் குழுக்களிலும் ெைைாே ைாைவர் எண்ணிக்மக 
இல் ாத சூழலில், அதிகைாே எண்ணிக்மக சகாண்ை 
ைாைவரின் குழு, பிரதிநிதியாகத் சதரிவிக்கப்படும்.  
 

8 நைவடிக்மககள் ஆசிரியர் வகுப்பில் நைத்தும் நைவடிக்மககமைத் 
தனித்தனியாகத் குறித்துக்சகாள்ைவும் (எடுத்துக்காட்டுக்கு 
நைவடிக்மக 1, நைவடிக்மக 2).  
 
பள்ளி நிர்வாகம் = இது பள்ளி சதாைர்பாே நிர்வாகத்மத 
ைட்டும் குறிக்கும். முழுப் பள்ளி சதாைர்பாே தகவல்கமைப் 
பற்றியது. (எடுத்துக்காட்டுக்குப் பள்ளிப் பரிெளிப்பு விழா பற்றிய 
அறிவிப்பு, உயர்நிம  மூன்று வகுப்பு ைாைவர்கள் 
செல் விருக்கும் கற்ைல் சுற்று ா பற்றியது). 
 
வகுப்பலை நிர்வாகம் = வகுப்பமைக் குறித்த நிர்வாகத்மத 
ைட்டும் குறிக்கும். (எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆசிரியர் அதிகாரம், 
வகுப்பில் பின்பற்ைனவண்டிய விதிமுமைகமை விைக்குதல், 
ஆசிரியரின் எதிர்பார்ப்பு, ைாைவர்கள் னைமெ நாற்காலிகமை 
நகர்த்தி னவறு ஒரு பங்களிப்புப் பாணி நைவடிக்மகக்குத் தயார் 
ஆகுதல்). 
 
அறிவுறுத்துதல் = ஆசிரியர் அல் து ைாைவர் ஒரு பணிமய 
எவ்வாறு செய்வது என்று விைக்குதல். இவ்வாறு அவர் செய்யும் 
னபாது இதர ைாைவர்கள் எந்தச் செயலிலும் ஈடுபைாைல் 
அறிவிப்மபக் கவேைாகக் னகட்ைல். ஆசிரியர் அறிவிப்புச் 
செய்யும்னபாது ைாைவர்கள் இதர னவம மயச் 
செய்துசகாண்டு இருந்தால் அது இங்குக் குறிக்கப்பைாது. 
 
திருத்தம் = நைவடிக்மகயின் முக்கிய னநாக்கம் ஆசிரியர் 
ைாைவர்களின் விமைமயத் திருத்துதல் அல் து ெரி பார்த்தல். 
ஆசிரியர் அவ்வாறு செய்யும்னபாது ைாைவர்கள் ைற்ை னவம  
செய்துசகாண்டு இருந்தால் அமதக் குறிக்கவும். ஆசிரியர் 
ைாைவர்களின் பமைப்புக்குக் கருத்துகள் கூறுவதும் இதில் 
அைங்கும். 
 
விளக்கம் = ஆசிரியர் பாைத்மத விைக்குவமத மையைாகக் 
சகாண்டு அமைதல். ஒரு வழிப் னபசுத ாக அமையும். இது, 
பைங்கள், சிறு விோக்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுைன் 
அமைய ாம். 
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வினா = ஆசிரியர் ைாைவர்களிைம் குறு விோக்கமை 
எழுப்புதல். சபரும்பாலும் விமைகள் ஓரிரு வார்த்மதகளில் 
அமையும்படியாக இருத்தல். (எடுத்துக்காட்டுக்குப் பாைம் 
புரிகிைதா? எழுத்தாைர் எமத னதடுோரு?) 
 
கைந்துலரயாடல் = ஆசிரியர் அல் து ைாைவர் 
க ந்துமரயாைம  வழிநைத்துகிைார். ைாைவர்கள் தங்கள் 
கருத்துகமைக் கூை வழி இருத்தல். ைாைவர்கள் பிை 
ைாைவர்களின் கருத்துக்குக் கருத்துத் சதரிவிக்க வழி உண்டு. 
ஆசிரியர் அவ்வப்னபாது கருத்துக் கூறுகிைார். ஆசிரியர் இல் து 
ைாைவர் க ந்துமரயாைலில் னபெப்படுவமத சவண்ப மகயில் 
அல் து தாளில் குறித்துக் சகாள்கிைார். 
 
உரக்க வாசித்தல் = ஆசிரியர் அல் து ைாைவர் உரக்க 
வாசித்தல். ஒன்று அல் து னைற்பட்ை ைாைவர் உரக்க 
வாசிக்கும்னபாது பிைர் னகட்டுக்சகாண்டு இருக்கிைார்கள். 
ஆசிரியர் வாசித்துக்சகாண்டிருந்தால், ைாைவர்கள் 
னகட்டுக்சகாண்டு அல் து குறிப்பு எடுத்துக்சகாண்டு 
இருக்கிைார்கள். 
 
சைௌன வாசிப்பு = ைாைவர்கள் ஒனர பகுதிமய அல் து 
னவறுபட்ை பகுதிமய சைௌேைாக வாசிக்கிைார்கள். 
 
எழுதுதல் = ைாைவர்கள் எழுதிக்சகாண்டு இருக்கிைார்கள். 
தங்கள் னைமெயில் அைர்ந்து கட்டுமர அல் து இதரக் குறிப்பு 
வமககமை அமைதியாக எழுதுதம க் குறித்தல். 
 
கூறுதல் = ைாைவர்கள் தாங்கள் என்ே செய்து 
இருக்கிைார்கள் என்பமத கூறுகிைார்கள். குழுவாக அல் து 
அவர்கைது ஒரு பிரதிநிதி தாங்கள் எவ்வாறு இவ்விமைமயக் 
கண்டு பிடித்னதாம் அல் து இப்பணிமயச் செய்னதாம் என்று 
கூறுகிைார்கள். இது ைாைவர் பமைப்பு அல் . ைாைவர் பமைப்பு 
னபான்று தயாரித்துவிட்டுப் னபசுவது அல் . 
 
ைதிப்பீடு = ைாைவர்கமை ைதிப்பிடும் நைவடிக்மக. 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு, னதர்வு, ைாதிரித் னதர்வு, 
சொல்வசதழுதுதல்) 
 
ைாணவர் திருத்தம் = ைாைவர்கள் தங்கள் பாைத்மதத் தானை 
திருத்துகிைார்கள் அல் து தங்களின் நண்பர்களின் பாைத்மதத் 
திருத்துகிைார்கள். 
 
அனுபவம் = ைாைவர்கள் ஏனதனும் சபாருட்களின் உதவியுைன் 
அனுபவம் வழிக் கற்ைல். திமரயில் இைம்சபறும் காட்சிகள் 
வழிக் கற்ைல் இதில் அைங்கா. 
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சிந்தலனத் திரட்டு = ைாைவர்கள் ஒரு தம ப்மப ஒட்டி 
தங்கள் கருத்துகமைக் கூறுதல். இதில் ைாைவர்களின் 
கருத்துகள் ைதிப்பிைப்படுவதில்ம . ஆசிரியர் அல் து ைாைவப் 
பிரதிநிதி கருத்துகமை எழுதுதல். (எடுத்துக்காட்டுக்குக் 
கட்டுமரக்குச் சிந்தமே வமரபைம் வமரதல்) 
 
விலளயாட்டு = ைகிழ்ச்சியுைன் கற்ைல் அனுபவைாக அமைதல். 
குழுக்களுக்கு ைத்தியில் னபாட்டித்தன்மை இருத்தல். 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு ைதிப்சபண் வழங்குதல்) சி  ெையம் 
ஆசிரியர் விமையாட்டு என்று குறிப்பிடுவார் ஆோல் ைகிழ்வுைன் 
கூடிய கற்ைல் அனுபவைாக அமையாது இருக்க ாம். அவ்வாறு 
இருந்தால் ஆய்வாைர் குறிப்பு எடுத்துக்சகாள்ைனவண்டும். 
 
நடித்தல் = ைாைவர்கள் பாத்திரம் ஏற்று நடித்தல். பகுதிமய 
வாசித்து நடித்தல் அல் து சுய வெேங்கள் னபசி நடித்தல். 
ைாைவர்கள் உைல் அமெவுகள் இன்றிப் பகுதிமய உரக்க 
வாசிக்க ைட்டும் செய்தால் அமத உரக்க வாசிப்பு என்று 
கருதுதல் னவண்டும். உைல் அமெவுகள், குரல் ஏற்ை இைக்கம் 
இருப்பின் அமத நடிப்பு என்று சகாள்ை ாம். 
 
விவாதம் = ைாைவர்கள் தங்கள் கருத்மத முன்மவத்து பிைமர 
ஏற்க அல் து ைறுக்க செய்தல். ைாைவர்கள் தங்கள் கருத்மதக் 
கூறுதல் ைட்டும் அல் . ைாறுபட்ை கருத்துகளுக்கு ைாைவர்கள் 
விவாதம் செய்து தங்கள் கருத்துகமைச் ொன்றுகளுைன் 
விைக்குதல் னவண்டும். 
 
முடிசவடுத்தல் = ைாைவர்களிைம் உள்ை தகவல்கமைக் 
சகாண்டு ைாைவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரனவண்டும். 
(எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு பிரச்சிமேக்குத் தீர்வு வழங்குதல்) 
 
முழுலையற்ை தகவல்கள் = ைாைவர்களிைம் சவவ்னவறு 
தகவல்கள் உள்ைே. ைாைவர்கள் தங்களிைம் உள்ை 
தகவல்கமைப் பிைரிைம் பரிைாறிக்சகாண்டு முழுமையாே 
புரிந்துைர்மவ அமையனவண்டும். இது இமை அல் து குழு 
நைவடிக்மகயாக அமையும். 
 
பகிர்தல் = ைாைவர்கள் தங்கள் கருத்துகமைப் பகிர்ந்து 
சகாள்வர். ஆோல் விவாதம்னபால் ைாைவர்கள் பிைர் 
சகாண்டிருக்கும் கருத்மத ைாற்ை முயற்சிக்க ைாட்ைார்கள். 
 
பிை = னைற்கூறிய நைவடிக்மககளில் இல் ாத பிை. 
ைாைவர்கள் ஒனர னநரத்தில் சவவ்னவறு நைவடிக்மககளில் 
ஈடுபை னநர்ந்தால், இதில் குறிப்பிடுதல் னவண்டும். 
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தமிழ் வகுப்பலைப் பாடப்பதிவு அட்டவலண ஆய்வுக்கருவி 

Tamil Classroom Observation Questionnaire (TLOQ) 

 
 

சபாதுவான தகவல்கள் 
 
எண் குறியீடு 

 
விவரம் 

1 பள்ளியின் சபயர் 
 

 

2 நிம  
 

 

3 வகுப்பு  
 

 

4 குழு 
 

 

5 பாைம்  
 

6 பாை வமக  
 

7 னததி  
 

8 னநரம்  
 

9 ஆசிரியர் புமேசபயர்  
 

10 ைாைவர் புமேசபயர்  
 

11 பால்  
 

12 உற்றுனநாக்கும் 
முதன்மையாைர் சபயர் 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Adapted from “Coding scheme for “The impact of negotiation for meaning on reading comprehension 
among Singapore primary students” (SOG) project” (Kogut & Silver, 2010). 
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தமிழ் வகுப்பலைப் பாடப்பதிவு அட்டவலண ஆய்வுக்கருவி 

Tamil Classroom Observation Questionnaire (TLOQ) 

 

பாடக் கட்டலைப்புத் சதாடர்பான தகவல்கள் 
 

எண் குறியீடு 
 

விவரம் 

1 பாைத்தின் னநர அைவு  
 

2 அைர்வு முமை 
 

 

3 ைாைவர் எண்ணிக்மக 
 

 

4 பாைத் தம ப்பு  
 

5 பாை எண்  
 

6 கற்ைல் தமை  
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தமிழ் வகுப்பலைப் பாடப்பதிவு அட்டவலண ஆய்வுக்கருவி 

Tamil Classroom Observation Questionnaire (TLOQ) 

 
பங்களிப்புப் பாணி 

 
ஆசிரியர் வகுப்பு முன் நின்ைல் 
 

                       

ைாைவர் வகுப்பு முன் நின்ைல்  
 

                      

சபாதுவில் ைாைவர் தனினவம   
 

                      

தனியாக ைாைவர் தனினவம   
 

                      

சபரிய குழு னவம   
 

                      

சிறு குழு னவம   
 

                      

இமை னவம   
 

                      

சுதந்திரைாே னவம   
 

                      

ைற்ைமவ  
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தமிழ் வகுப்பலைப் பாடப்பதிவு அட்டவலண ஆய்வுக்கருவி 

Tamil Classroom Observation Questionnaire (TLOQ) 

நடவடிக்லககள் 

 

பள்ளி நிர்வாகம்                        
வகுப்பமை நிர்வாகம்                        
அறிவுறுத்துதல்                        
திருத்தம்                        
விைக்கம்                        
விோ                        
க ந்துமரயாைல்                        
உரக்க வாசித்தல்                        
சைௌே வாசிப்பு                        
எழுதுதல்                        
கூறுதல்                         
ைதிப்பீடு                        
ைாைவர் திருத்தம்                        
அனுபவம்                        
சிந்தமேத் திரட்டு                        
விமையாட்டு                        
நடித்தல்                        
விவாதம்                        
முடிசவடுத்தல்                        
முழுமையற்ை தகவல்கள்                        
பகிர்தல்                        
ைற்ைமவ                        
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தமிழ் வகுப்பலை பநர்முக உலரயாடலுக்கான வினா நிரல் 

Tamil Classroom Interview Questionnaire (TLIQ) 

 

1. உங்கள் தமிழ் வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் ஆசிரியரிைம் சபரும்பாலும் எந்த 

சைாழிமயப் பயன்படுத்திப் னபசுகிைார்கள்? ஏன்?  

 

2. உங்கள் தமிழ் வகுப்பமையில் ைாைவர்கள் ெக ைாைவர்களிைம் சபரும்பாலும் எந்த 

சைாழிமயப் பயன்படுத்திப் னபசுகிைார்கள்? ஏன்? 

 

3. வகுப்பமைக்கு சவளினய தமிழ் நண்பர்கமைச் ெந்திக்கும்னபாது சபரும்பாலும் எந்த 

சைாழிமயப் பயன்படுத்தி நீங்கள் னபசுவீர்கள்? ஏன்? 

 

4. தமிழில் னபசுவதற்கு நீங்கள் அச்ெனைா கூச்ெனைா அமைகிறீர்கைா? 

 

5. ‘தமிழன் என்ை அமையாைம்’ என்று நீங்கள் எமதச் சொல்வீர்கள்? 

 

6. தமிழ் னபசுவதற்கு உங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் ஊக்குவிக்கிைாரா?  

அ. ஆம் என்ைால் எவ்வமககளில்? ஆ. இல்ம  என்ைால் ஏன்? 

 

7.  வகுப்புக்கு சவளினய னபசுவதற்கும் தமிழ் வகுப்பில் னபசுவதற்கும் என்ே னவறுபாடு 

காண்கிறீர்கள்? 

 

8.  உங்கள் நண்பர்கள் தமிழில் னபசும்னபாது எத்தமகய சொற்கமைப் 

பயன்படுத்துகிைார்கள் என்பமத நீங்கள் கவனித்து இருக்கிைார்கைா? 

(எடுத்துக்காட்டுக்கு சகத்து, கம்முனு சகமை, செஞ்சிருனவன்) 

 

9.  உங்கள் வகுப்பில் சிங்கப்பூர் ைாைவர்களுக்கும் சவளி நாட்டில் இருந்து வந்த 

ைாைவர்களுக்கும் இமைனய தமிழ் னபசுவதில் னவறுபாடு எதுவும் காண்கிறீர்கைா? 

 

10.  சிங்கப்பூர் ைாைவர்களும் சவளியூரில் இருந்து வந்த ைாைவர்களும் எவ்வாறு தமிழ்  

வகுப்பில் பழகுகிைார்கள்? 

பின்னிலணப்பு 5 
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11. முன்பின் அறியாத ஒரு தமிழரிைம் னபசும்னபாது (எடுத்துக்காட்டிற்கு ஓர் காொைர்,   

னபருந்தில் ெந்திக்கும் ஒருவர்) அவரிைம் தமிழில் னபெத் சதாைங்குவீர்கைா? 

 

12.   தமிழ்த் துமைத் சதாைர்பாே பணிமயத் சதரிவு செய்வீர்கைா? 

 
13. நீங்கள் தமிழில் குறுந்தகவல்கள் அனுப்புவீர்கைா? இயந்திரங்களில்  

(எடுத்துக்காட்டிற்குத் தானியங்கி இயந்திரம், நூ கத்தில் உள்ை இயந்திரம்) 

தமிழ்சைாழிமயத் சதரிவு செய்வீர்கைா? 

 
14. தமிழ் எழுத்துகமைக் சகாண்ை ெட்மைகமை அணிந்து சவளினய செல்வதில் ஏதும் 

தயக்கம் உள்ைதா? 

 
15. தமிமழப் சபாருத்தவமர யாமர உங்கைது முன்ைாதிரியாக் குறிப்பிடுவீர்கள்? 
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பின்னிலணப்பு 6 
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ஆய்பவட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட சைாழிசபயர்ப்புக் குறிப்புகள் 

 
எண் 

 
ஆங்கிைச் சொல் 

 
தமிழ்ச் சொல் 

 
1. Additive Bilingualism கூட்டு இருசைாழித்திைன் 

 
 

2. Affective Factors உைர்வுக் கூறுகள் 
 
 

3. All Party Report on Chinese 
Education 

சீேக் கல்வி பற்றி சவளியிைப்பட்ை 
அறிக்மக 
 

4. Bahasa Melayu பஹாொ ை ாயு 
 
 

5. Basic Operations ைாைவர்கள் அடிப்பமைச் செயற்பாடுகள் 
 
 

6. Body Language உைல் சைாழிகள் 
 
 

7. Participation Pattern பங்களிப்புப் பாணி 
 
 

8. CCTV ைமைகாணி 
 
 

9. Challenging but Non-Threatening 
Atmosphere 

ெவால்மிக்க எனினும் பாதுகாப்பாே 
சூழல் 
 

10. Class Coding வகுப்பமை உற்றுனநாக்கல் வழி 
குறிக்கப்படும் பாைப்பதிவுக் குறிப்புகள் 
 

11. Classroom Language வகுப்பமை சைாழி  
 
 

12. Closed Questions மூடிய விோ  
 
 

13. Code Switch சைாழி ைாற்ைம்  
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14. Cohesion வாக்கியங்கள் ஒன்றுக்சகான்று 
ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ை அல் து 
சதாைர்புபடுத்தப்பட்டுள்ை முமை  
 

15. Communal Culture பண்பாட்டுப் பிரிவு 
 
 

16. Concepts கருத்தமைவுகள்  
 
 

17. Connected Discourse சதாைர்ச்சியாே கருத்தாைல் 
 
 

18. Contextualization Signals னபசுபவர் ஏற்படுத்தும் சூழல் அல் து 
னகட்பவர் சபைனவண்டும் என்று னபசுபவர் 
நிமேக்கும் தகவல் 
 
 

19. Contract ஒப்பந்த முமை  
 
 

20. Critical Reading கருத்தாய்வு வாசிப்பு  
 
 

21. Critical Reading Discourse கருத்தாய்வு வாசித்தல் கருத்தாைல்  
 
 

22. Critical Language Awareness சைாழி சதாைர்பாே விழிப்புைர்வு  
 
 

23. Creative Speech சூழ ால் தீர்ைானிக்கப்பைாைல் அன்ைாை 
வாழ்க்மகயில் இைம் சபைக்கூடிய 
கருத்தாைல் 
 
 

24. Cultural Aspects ெமூகக் கூறுகள் 
 
 

25. Definitive Speech தனிப்பட்ை வமகயாே கருத்தாைல் 
 
 

26. Diglossic Language இரட்மை வழக்கு சைாழி 
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27. Direct Teaching னநரடியாே கற்பித்தல் 
 
 

28. Discourse Organization பல்னவறு கருத்தாைல்கமை 
ஒழுங்குபடுத்தி வரிமெப்படுத்தும் விதம் 
 
 

29. Empirical Research செயல்முமை ஆய்வு  
 
 

30. English Medium ஆங்கி  சைாழிவழி  
 
 

31. Ethnic Variation இே னவறுபாடுகள் 
 
 

32. Evaluate Generalisations சபாதுமைப்படுத்துதல்கமை ைதிப்பிடுதல்  
 
 

33. Facilitator வெதியாைர் 
 
 

34. Feedback அக்கருத்துக்கு பதி ாகும் ஆசிரியரின் 
கருத்து 
 

35. Fluency ெரைம் 
 
 

36. Forbes Research ஃனபார்ப்ஸ் ஆய்வு  
 
 

37. Follow Up Moves சதாைர் கற்பித்தல் நகர்வுகள் 
 
 

38. Formal முமைொர்ந்த  
 
 

39. General Participation சபாதுவாே பங்களிப்பு 
 
 

40. Idealogy சித்தாந்தம் 
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41. iMTL Portal தகவல் சதாழில்நுட்பத்மதப் 
பயன்படுத்திப் பாைங்கள் 
 
 

42. Individual Initiative தனி முமேப்பு  
 
 

43. Informal முமைொரா 
 
 

44. Initiation சதாைக்கம்  
 
 

45. Initiation - Response - Feedback, 
IRF 

சதாைங்குதல் - பதில் தருதல் - 
கருத்துக் கூறுதல்  
 
 

46. Input உள்ளீடு 
 
 

47. Instructional Discourse கற்பித்தல் ொர்ந்த கருத்தாைல் 
 
 

48. ‘Known Answer’ Questions ‘விமை அறிந்த’ விோக்கள் 
 
 

49. Meme னபான்மி 
 
 

50 Metaphorical Code Switching உருவகத்திற்காக சைாழி ைாறுதல் 
 
 

51. MOE MasterPlan 3 கல்வி அமைச்சின் மூன்ைாம் முதன்மைத் 
திட்ைம் 
 

52. Multimodel Texts பன்வடிவப் பனுவல்கள் 
 
 

53. Negative Activating Emotions னநர்ைமை செயலிழக்கச் செய்யும்  
உைர்வியல் கூறுகள்  
 

54. Non-Verbal Means சைாழிொராக் கூறுகள் 
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55 Observation Scheme உற்றுனநாக்கல் அடிப்பமை 
  
 

56. Oppressed Social Groupings ஒதுக்கப்பட்ை சிறுபான்மையிேமரயும் 
 
 

57. Output சவளியீடு 
 
 

58. Pace  னவக அைவு 
 
 

59. Pedagogy ஆசிரியவியல் 
 
 

60. Policies சகாள்மககள்  
 
 

61. Positive Activating Emotions ஆக்கப்பூர்வைாே பண்புகமைச் 
செயல்படுத்தும் உைர்வியல் கூறுகள்  
 
 

62. Positive Attitude னநர்நிம யாே னபாக்கு 
 
 

63. Pre and Post பாைத்திற்கு முன்னும் பின்னும்  
 
 

64. Predetermined முன்னப முடிவுசெய்த 
 
 

65. Preselected முன்னப சதரிவுசெய்த 
 
 

66. Primary School Leaving 
Examination (PSLE) 

சதாைக்கப்பள்ளி இறுதிச் ொன்றிதழ் 
னதர்வு 
 

67. Promotion of Argument Support வாதங்கமை ஆதரிக்க ஊக்குவித்தல் 
 
 

68. Promotion of More Complex 
Expression 

உைர்ச்சிகமை சவளிப்படுத்த 
ஊக்குவித்தல் 
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69. Prosody சொற்கள் னபெப்படும் விதம்   
  
 

70. Qualitative தரம் ொர்ந்த 
 
 

71. Qualitative Discourse தரநிம  ொர்ந்த கருத்தாைல் 
 
 

72. Questionnaire ஆய்வுக்கருவி 
 
 

73. Random Sampling குறிப்பாே னநாக்கம் ஏதுமில் ாத 
அடிப்பமையில்  
 
 

74. Rationale and Conceptual 
Framework 

காரை விைக்கமும் கருத்துத் 
சதாைர்பாே பணிச்ெட்ைமும்  
 
 

75. Reasoning காரைகாரியைறியும்  
 
 

76. Regulative Discourse கட்டுப்படுத்தும் கருத்தாைல் 
 
 

77. Response ைாைவரின் கருத்து 
 
 

78. Responsiveness to Student 
Contribution 

ைாைவர் பங்களிப்புக்குக் கருத்து 
கூறுதல் 
 

79. Singapore Free School சிங்கப்பூர் இ வெப் பள்ளி 
 
 

80. Situated Meaning சூழல் ொர்ந்த சபாருள்  
 
 

81. Situational Code Switching சூழ்நிம க்காக சைாழி ைாறுதல் 
 
 

82. Sociocultural ெமூகப் பண்பாட்டுக் கூறுகள் 
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83. Speech Genres கருத்தாைல் வமக  
 
 

84. Speech Markers னபச்சுக் குறிப்பான்கள் 
 
 

85. Standard Spoken Tamil தரைாே னபச்சுத் தமிழ் 
 
 

86. Subtractive Bilingualism குமைந்து வரும் இருசைாழியம் 
 
 

87. Subject Based Banding - SBB பாை வமகப்பாட்டு முமை 
 
 

88. Systemic Functional Linguistics 
 

முமையாே செயல்பாட்டு சைாழியியல்  
 
 

89. Tamil Classroom Interview TLIQ தமிழ் வகுப்பமை னநர்முக 
உமரயாைலுக்காே ஆய்வுக்கருவி 
 
 

90. Tamil Language Curriculum and 
Pedagogy Review Committee 

தமிழ்சைாழிப் பாைத்திட்ைம் ைற்றும் 
கற்பித்தலியல் குறித்த ைறுஆய்வுக் குழு  
 
 

91. The Singapore Teaching Practice சிங்கப்பூர்க் கற்பித்தல் முமைமை 
 
 

92. Thematic focus கருப்சபாருமை ஒட்டி அமைதல் 
 
 

93. Thematic Organization கருப்சபாருள் அமைப்பு 
 
 

94. Tone குரல் சதாணி 
 
 

95. Triadic Dialogue முக்னகாை அணுகுமுமை  
  
 

96. Turn Taking 
 

புதிய முமைமயத் சதாைங்குதல்  
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97. Learning with Communication Tools கருத்துப்பரிைாற்ைக் கருவிகள்வழிக் 
கற்ைல் 
 
 

98. Learning with Data Collection Tools தகவல் திரட்டுக்கருவிகள்வழிக் கற்ைல் 
 
 
 

99. Learning with Multimedia பல்லூைகங்கள்வழிக் கற்ைல் 
 
 

100. Learning with Searches இமையத் னதடுதைம்வழிக் கற்ைல்  
  
 

101. Learning with Text பனுவல்வழிக் கற்ைல் 
 
 

102. Lesson Framing பாைக் கட்ைமைப்பு  
 
 

103. Linguistic Forms சைாழியியல் வடிவம் 
 
 

104. Use of background/ relevant 
knowledge 

பின்ேணி அறிமவப் பயன்படுத்துதல் 
 
 

105. Validate ைதிப்பிைப்பட்டு உறுதி 
 
 

106. Verbal Means சைாழித்சதாைர்கள்  
 
 

107. Whatsapp பு ேம் 
 
 

108. Web 2.0 இமையத்தில் காைப்படும் ‘சவப் 2.0’ 
 
 

109. WifFi அருகம  
 
 

110. Within Curriculum Time தமிழ் பாைனநரத்தின னய 
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111. YouTube வம சயாளி 
 
 

112. Zone of Proximal Development வழிக்காட்ைலுைன் செயல்பைக்கூடிய 
பகுதி  
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சொற்களின் சுருக்கக் குறியீடுகள் 
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3.   வ. சதா   வழக்கம் சதாழில்நுட்பம் 

4.    சதா. ஆர்கள்   சதாகுப்பு ஆசிரியர்கள் 
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