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Abstract 

 This paper introduces the concept of virtual class room based techniques and learners psychology.  
Teachers and students are refrain from each other by place and time.  Teaching– learning by virtual mode is the 
recent modern environment which has influenced the Tamil teaching climate.  H.T.M.L., Power point, E-
learning, Video conferencing which facilitates changes in the teaching learning process.  For e-learning websites 
like Black Board Web CT, Moodle, Joomla LMS are available.  Software like hot potatoes helps the learners to 
modify the virtual class room as they wish. 

 Based upon Internet, Learning Management System and Educational Management System are 
developed. We have to approach teaching learning components not only on the basis of technology but also on 
the basis of learner’s psychology.  Learning is a continuous process.  Reinforcement is needed through out the 
teaching process.  Teaching should be from simple to difficult and known to unknown.  Learning based on 
Cognitive, Affective and Psychomotor domain.  Understanding application, Synthesis, Analysis, Receiving, 
Responding, Evaluation, Naturalization are some of the important functions that we expect from a learner.  So 
we have to develop virtual learning based on learner’s psychology.   

 We can expect the realization of the set goals only when web based technology and learners 
psychology come hand in hand.  So the text, graphics, colors and action everything should be created on the 
bases of technology as well as learners psychology.  In the democratic class room situation either the teacher or 
the students should not dominate.  Hence, this article describes the approach of language programme pioneered 
by Tamil virtual University in imparting Tamil scripts, phonemes and words to non Tamils.   

    
 

 ஆசி யர்களும் மாணவர்களும் இடத்தாலும் காலத்தாலும் விலகியுள்ள 

நிைலயில், இைணயத் ெதாழில்நுட்பம் வழி நிகழும் கற்றல் கற்பித்தல் ெசயல்பாடு 

தமிழ்ச் சூழலில் புதிய வரவாகும்.'இைணய வகுப்பைற' எனும் கருத்தாக்கத்ைதயும் 

இது ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
 எச்.டி.எம்.எல்., பவர் பாயின்ட்,பி.டி.எப். ேபான்ற பனுவல் ஆவணங்கள், மீ உைர, 

மீ இைணப்பு வழி ெபறப்படும் பாடங்கள்,வடிேயா மாநாட்டு முைறயில் முகமுகமாக 

அைமயும் உைரயாடல்கள் இன்ைறய கற்றல் கற்பித்தல் சூழலில் புதிய மாற்றங்கைள 

ஏற்படுத்தி வருகின்றன. மின் கற்றலுக்கு 'Black board', 'Web CT',' Moodle', 'Joomla LMS' 

ேபான்ற தளங்கள் உள்ளன. தாம் விரும்பும் வண்ணம் இைணயப் பாடங்கைள 

அைமத்துக் ெகாள்வதற்கான 'Hot Potatoes' ேபான்ற ெமன்ெபாருள்கள் தமிழில் பயன் 

ெகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இைணயத்ைதெயாட்டி, கற்றல் ேமலாண்ைம அைமப்பு, 

கல்வி ேமலாண்ைம அைமப்பு ேபான்றைவயும் உருவாகியுள்ளன. 
  
 கற்றலுக்கான பாடக் கூறுகைளயும் கற்பித்தல் கூறுகைளயும் ெதாழில்நுட்ப 

ரீதியாக மட்டுமின்றி, கற்ேபார் உளவியல் சார்ந்தும் அ கேவண்டியுள்ளது. கற்றல் 

என்பது ெதாடர் நிகழ்வு ஆகும். கற்றைலத் ெதாடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தும் காரணிகைள 



 2

நாம் படிப்படியாக வழங்க ேவண்டியுள்ளது. எளிைமயிலிருந்து கடினத்திற்கும், 

ெத ந்ததிலிருந்து ெத யாததற்கும் கற்பித்தைல ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது.  
  
 கற்றல் என்பது அறிவு சார் களம், உணர்வு சார் களம், உள இயக்க சார் களம் 

ஆகிய புலங்கைளக் ெகாண்டது. பு ந்து ெகாள்ளுதல், பயன்படுத்துதல்,பகுத்தல், 

இைணப்பாக்கம் முதலிய ெசயல்பாடுகளும், ஏற்றல், பதிலளித்தல், மதிப்படீு, 

ஒழுங்குபடுத்துதல், பண்பாக்கிக் ெகாள்ளுதல் ேபான்ற ெசயல்பாடுகளும் கற்ேபாைரச் 

சார்ந்து நிகழ ேவண்டியுள்ளன. இவற்ைறயும் கருத்தில் ெகாண்ேட இைணய வழி 
கற்றலுக்கான ெநறிகைள நாம் உருவாக்க ேவண்டியுள்ளது. 
  
 கணினி சார்ந்த ெதாழில்நுட்பமும் கற்றல் சார்ந்த கற்ேபார் உளவியலும் 

ஒன்ேறாெடான்று ச யாக இைணயும் நிைலயில், நாம் எதிர்பார்க்கும் விைளவுகைள 

ஏற்படுத்த முடியும். ச யான தூண்டல்கேள ெபாருத்தமான துலங்கல்கைள 

ஏற்படுத்தும். 
   
 எனேவ, திைரயில் ெத யும் பனுவல், வைரபடம், வண்ணம், இயக்கச் ெசயல் 

ேபான்றைவ ெதாழில்நுட்ப ரீதியாக மட்டுமின்றி, கற்ேபார் உளவியல் சார்ந்தும் 

அைமதல் ேவண்டும். இக்கட்டுைர இைணய வழி அைமந்த தமிழ் கற்றலுக்கான 

தளங்கள் சிலவற்ைறக் கருத்தில் ெகாண்டு ேமற்சுட்டிய காரணிகளின் 

அடிப்பைடயில் ஆராய்கிறது. இக்கட்டுைர தமிழ் இைணயப் பல்கைலக் கழகத்தின் 
தமிழ்க்கல்வித் திட்டத்தின் இைணய வகுப்பைறயில் ைகயாளப்படும் தமிழ் 
கற்பித்தல் ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் கற்ேபார் உளவியைலப் பற்றிய மதிப்படீாக 
அைமகிறது. 

இைணய வகுப்பைற 

 மாணவா;கள் விரும்பினாெலாழிய கற்க முடியாது என்கிறார்  அரவிந்தா;. 
மாணவா;கள் கற்பதற்கு உயிேராட்டமுள்ள வகுப்புச் சூழல் ேதைவ என்று 
கல்வியாளா;களும் உளவியல் அறிஞா;களும் குறிப்பிடுகின்றனா;.  மாணவா;கள் 
உள்ளங்ெகாள்ளும் வைகயில் அவா;தம் விருப்பத்திற்ேகற்ப தரமான, ெசறிவான 
கருத்துகைள இைணய வகுப்பைறயில் ஆசி யா;கள் வழங்குகின்றனா;.  இைணய 
வகுப்பைறயில் ஆசி யா; ஒருவா; மாணவா;கள் எதி ல் இருப்பதாகக் கற்பைன 
ெசய்து ெகாண்டு மாணவா;களுக்குத் ேதான்றும் ஐயங்கள், வினாக்கள் 
ஆகியவற்றிக்கு ஏற்ப தாமாகேவ முன்திட்டமிட்டுக் கற்பிக்கிறார்;.  
மாணவா;களுக்கு உற்சாகம் குன்றாதவாறும் சலிப்பு ஏற்படாமலும் கற்பிக்க 
ேவண்டியது இன்றியைமயாதது.  மாணவா;களின் வயது, கற்றல் திறன், 
நுண்ணறிவு, ேதைவ, சூழல் ஆகியவற்ைறப் பின்புலமாகக் ெகாண்டு இைணய 
வகுப்பைறக்கான பாடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 

   

 பியாேஜ என்னும் உளவியலாளா; கற்றலில் திறன்கைள ‘ஸ்கிேமடா’ என்று 
சுட்டுகிறார்.  இைவ குழந்ைதகளின் மனதில் ஏற்ெகனேவ பதிந்துள்ளன.  
கற்றலுக்குப் புலன்களும் புலக்காட்சியும் அடிப்பைடயாக அைமகின்றன.  
இைணயக் கல்வியில் கிைடக்கும் தகவல்களும் வண்ணத் திைரயில் கவனத்ைத 
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ஈர்க்கும் அைசயும் மற்றும் அைசயா உருவங்களும், ேகட்கத் தூண்டும் 
இனிைமயான குரல் ஏற்றத்தாழ்வுகளும், இைசயும் மாணவா;களுக்குப் புலக்காட்சி 
அனுபவத்ைத அளிக்கின்றன. எனேவ இைணய வகுப்பைறயில் தன்வயப்படுதலின் 
மூலம் மாணவா;களின் கற்றல் வலுப்ெபறுகிறது.   

தமிழ் இைணயப் பல்கைலக்கழகத்தின் கல்வித் திட்டம் 

 இத்திட்டத்தில் ெதாடக்கக் கல்வி, உயர்கல்வி, பிற இைணய வழிக்கல்வி 
என்னும் மூன்று பிhpவுகள் உள்ளன.  ெதாடக்கக் கல்வியில் மழைலக்கல்வி, 
சான்றிதழ்க் கல்வி, ேமற்சான்றிதழ் கல்வி என்னும் நிைலகளில் தமிழ்ெமாழித் 
திறன்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. சான்றிதழ்க் கல்வியில் 1 முதல் 6-ஆம் வகுப்பு 
வைரயிலான ெமாழிப்பாடத் திறன்கள் அடிப்பைட நிைல, இைடநிைல, ேமல்நிைல 
என்னும் மூன்று நிைலகளில் அளிக்கப்படுகின்றன.  இதற்கான பாடங்கள் 
இைணய தளத்தில் இடப்பட்டுள்ளன.  சான்றிதழ் கல்வியில் அடிப்பைடநிைல 
இைணய வகுப்பைறயின் ெதாழில் நுட்பமும் கற்ேபார் உளவியல் ஆகியன இங்கு 
மதிப்படீு ெசய்யப்படுகின்றன. 

பாட அைமப்பு முைற 

 இதில் அடிப்பைட நிைலயில் ெமாத்தம் 39 பாடங்கள் 
வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளன.  பாடம் 1 முன்னுைரயாக அைமந்துள்ளது.  பாடம் 2 
மற்றும் 3 வாய்ெமாழிப் பயிற்சியாகவும், பாடம் 4 எழுத்துகைள அறிமுகப்படுத்தும் 
எழுத்துப் பயிற்சியாகவும், பாடம் 5 முதல் 39 வைர உயிர், ெமய், உயிர்ெமய் 
எழுத்துகைள அறிமுகப்படுத்தும் பாடங்களாகவும் அைமந்துள்ளன. 

கற்பித்தல் ெதாழில் நுட்பம் 

 இைணய சான்றிதழ்கல்வி நிைலயில் அடிப்பைடக்கல்வி “தமிழ்க் கற்ேபாம்” 
என்று பின்னணி இைசயுடன் வண்ணத்திைரயில் காட்டப்படுகின்றது. 39 
பாடங்களும் சற்ேறறக்குைறய 20 மணி ேநரம் கற்பிக்கப்படுகின்றன. 
எழுத்துப்பயிற்சி மற்றும் வாய்ெமாழிப் பயிற்சிைய முைனவர் நன்னன் அவர்கள்; 
தமிழ் பயிற்றுெமாழி மூலமும் ேபராசி யர் சித்தலிங்ைகயா ஆங்கிலப் பயிற்று 
ெமாழி மூலமும் கற்பிக்கின்றனர். பாடம்-1 தமிழ்க் கற்பித்தல் பற்றிய 
முன்னுைரயாக அைமந்துள்ளது. சர்க்கைரப் ெபாங்கைலத் திைரயில் காண்பித்து, 
தமிழ்க் கற்பித்தைல அதேனாடு ெதாடர்புபடுத்துகிறார் ஆசி யா;. கற்றல் கற்பித்தல் 
நிகழ்வில் மாணவர்கைள ஊக்குவித்தல் அல்லது ஆயத்தப்படுத்துதல் என்பது 
இன்றியைமயாதது. ஆனால் 30 நிமிட நண்ட முன்னுைர கற்ேபாருக்குச் 
சலிப் ட்டக்கூடும்.  

 ஒரு பாடத்ைதப் படித்தவுடன் அடுத்த பாடத்திற்குச் ெசல்ல மீண்டும் 
முதன்ைம ெமனுவிற்குச் ெசல்ல ேவண்டியிருக்கிறது. வாய்ெமாழிப்பயிற்சியில் 
சில ெசாற்கள் மாணவர்களுக்குக் கூறப்பட்டு, உச்சாpப்புப் பயிற்சி 
அளிக்கப்படுகிறது. நங்கள் ெசால்லின்  ெபாருைளப் பற்றிக் கவைலப்பட 
ேவண்டாம் என்று ஆசி யர் கூறுகிறார். அதற்கு மாற்றாக மாணவர்கள் அறிந்த 
ெசாற்கைளக் கூறி வாய்ெமாழிப் பயிற்சி அளிப்பது கற்றைல நண்டநாளுக்கு 
நிைனவில் நிறுத்தும். எழுத்துப் பயிற்சியில் ப, ட, ம ஆகிய எழுத்துகள் கற்றுத் 
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தரப்படுகின்றன. வாpவடிவம் எழுதிக்காட்டப்படுகிறது. இங்கு எளிைமயிலிருந்து 
கடினத்திற்குச் ெசல்லுதல் என்னும் நுட்பம் ைகயாளப்பட்டுள்ளது. 

 6வது பாடம் முதல் 25 பாடம் வைர ெமய்ெயழுத்துகளும், 26 முதல் 39 
வைர உயிர்ெமய் எழுத்துகளும் அறிமுகம் ெசய்யப்பட்டுப் பயிற்சி 
அளிக்கப்படுகின்றன.  ஒவ்ெவாரு எழுத்ைதயும் ‘ஈ’ காரம் முதல் ஔகார 
உயிர்ெமய் என்று பட்டியலிட்டு விட்டு அகரத்ைதயும் ஆகாரத்ைதயும் ெமய் 
எழுத்துகளுடன் ேசா;த்துக் கற்பிக்கிறார் ஆசி யா;.  எழுத்துகைள வைகப்படுத்தி 
இருப்பது ஒேர மாதி யாக இல்ைல. 

  

 புதிய ெசாற்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்ெபாழுது அவற்ைற வாக்கியங்களில் 
இடம் ெபறச்ெசய்து ஒலித்துக்காட்டப்படுகின்றன.  பின்னா; எல்லாப் பாடங்களிலும் 
ெசாற்களுக்ேகற்ற ஒருசில கருப்பு ெவௗ;ைளப் படங்கேள காட்டப்படுகின்றன.  
ஒவ்ெவாரு ெசால்லுக்கும் ெபாருத்தமான வண்ணப் படங்கைள இைணத்துக் 
கற்பிப்பது புலக்காட்சி அனுபவத்ைத ேமம்படுத்தும். தமிைழத் தாய் ெமாழியாகக் 
ெகாள்ளாேதாருக்குப் படங்கள் இல்லாமல் தமிழில் புதிய ெசாற்கைளக் கற்பிப்பது 
கடினமானதாக அைமயும்.  முழுைமயிலிருந்து பகுதிக்குச் ெசல்லுதல் என்னும் 
கற்பித்தல் ெதாழில் நுட்பம் ைகயாளப்படுகிறது. 

 பயிற்சியில் விடுபட்ட எழுத்ைத எழுதுதல், எழுத்ைத மாற்றி எழுதுதல் 
ஆகிய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.  பாடம் 39 இல் ஔகார உயிர்ெமய் 
எழுத்துகைளக் கற்பிக்கும்ெபாழுது ஆய்த எழுத்தும் கற்பிக்கப்படுகிறது. 

 எழுத்துகள் அறிமுகத்ைதத் ெதாடர்ந்து ஒவ்ெவாரு பாடத்திலும் எழுத்துகள் 
இடம் ெபறும் ெசாற்கைள எழுத்துக் கூட்டிப்படிக்கக் கற்றுத் தரப்படுகிறது.  இடம் 
ெபறும் ெசாற்களுக்ேகற்ற அைனத்துப் படங்களும் காட்டப்படாதது குைறயாக 
உள்ளது.  கற்பித்தலின் ெபாழுது ஆசி யாpன் குரலும் வாயைசப்பும் சில 
சமயங்களில் ெபாருந்தவில்ைல.  ெபாது முன்னுைரயில் 39 பாடங்கைளப் பற்றிய 
சுருக்கமும் அளிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.  எனினும் எழுத்துகள் அறிமுகமும் 
எழுத்துக்கைள மனதுக்குள்ளும் வாய்விட்டும் படித்தல் என்பதும் அடிப்பைட 
நிைலயில் தமிழ் கற்றலுக்குப் ெபாpதும் துைண ெசய்கின்றன.  ெதளிவான ெப ய 
வண்ணப்படங்கள் ெபாருத்தமான அைசவுகளுடன் ேமலும் ெமருகூட்டப்பட்டால் 
இப்பயிற்சி சிறப்பானதாக அைமயும். 

இைணய வகுப்பைறயும் கற்ேபார் உளவியலும் 

 கற்றலில் கற்கும் ெபாருள், கற்ேபாரது மனப்பான்ைம, கற்ேபாரது ஆh;வம், 
நாட்டம், விைளைவப் பற்றி அறிந்திருத்தல், கற்கும் ெபாருளின் அளவு, சிக்கல், 
நிைனவு வச்சு, இைடவிட்டுக் கற்றல் ஆகியன முக்கியத்துவம் ெபறுகின்றன.  
தாண்ைடக் என்னும் உளவியல் அறிஞா; ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி, விைளவு விதி 
ஆகியவற்ைற ஆசி யா;கள் நன்கு அறிந்து கற்பிக்க ேவண்டும் என்கிறார்.  
மாணவனின் உடல், உள்ளம் இரண்டின் முதிர்ச்சி அடிப்பைடயில் பாடங்கள் 
அைமய ேவண்டும்.  தூண்டல் துலங்கல் கற்றைல வலுப்படுத்துகின்றன.  
இைணய வழிப்பாடங்கள் மாணவா;களின் தனியாள் ேவற்றுைமக்ேகற்ப 
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வடிவைமக்கப்பட ேவண்டும்.  மீத்திறமிக்க மாணவா;கள் ேவகமாகக் 
கற்றுவிடுவா;.  சராச  மாணவா;கள் பின்தங்கியிருப்பா;.  இவா;களுக்கு பயிற்சி, மீள் 
பயிற்சி ேதைவப்படும். 

 ஸ்கின் ன் கற்றல் விதிப்படி, இைணய வகுப்புக் கற்றலில் பயிற்சி, மீள் 
பயிற்சி, ெவகுமதி அல்லது வலுவூட்டும் ெசாற்கள் ஆகியன கற்பித்தல் கூறுகளாக 
உள்ளன.    கற்பித்தல் என்பது ஆசி யருக்கும் மாணவருக்கும் இைடேய ஏற்படும் 
இருவழித் ெதாடா;பாகும்.  பிளாண்ட னுைடய வகுப்பைற ஊடாட்டப் 
பகுப்பாய்விைன இைணயக் கற்றலில் (Flander's Interaction Analysis) முழுைமயாகப் 
பயன்படுத்த இயலுவதில்ைல. இங்கு இைணய வழிக்கற்றலில் ஒருவழித் 
ெதாடர்ேப உள்ளது. 

 இைணய வகுப்பில் ஆசி யா; மட்டுேம ேபசுகிறார்.  மாணவா;களின் 
உணா;ச்சிகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல், அவா;தம் கருத்துகைளத் ெதளிவுபடுத்துதல், 
மாணவா; ேபசுதல், மாணவா;கள் ேபச்ைசத் துவக்குதல், அைமதி அல்லது குழப்பம் 
ஆகிய கூறுகள் இைணய வழிக்கற்றலில் இடம் ெபறுவதில்ைல.  ஆனால் 
மாணவரது ெசயல்கைளேயா நடத்ைதையேயா புகழ்தல், வலுவூட்டம் ெசய்தல், 

வினா எழுப்புதல், மாணவா; ஏற்கும் வைகயில் அைதச் ெசய், இைதச் ெசய் என்று 
கட்டைள இடுதல் ஆகிய நிகழ்வுகள் கற்றல் கற்பித்தைலப் ெபாருளுைடயதாக 
ஆக்கி இைணய வகுப்பைறைய ஓரளவு இயல்பான வகுப்பைறச் சூழலுக்கு இட்டுச் 
ெசல்கின்றன. 

 வகுப்பைறச் சூழைல ஆசி யா; மற்றும் மாணவா; இைடவிைனகள், 
மனப்பான்ைமகள் ஆகியவற்ைற அளவிடுவதன் மூலேம கண்டறிய இயலும்.  
இைணய வகுப்பைறச் சூழல் ஆசி ய ன் ஆதிக்கம் நிைறந்த சூழலாகேவ உள்ளது. 
ஆசி யா; மாணவா; இைணந்து ெசயல்படும் சூழலுக்கு அதிகம் வாய்ப்பளிப்பதாக 
இல்ைல. 

 கற்ேபா ன் ேதைவகைளப் பு ந்து ெகாண்டு இைணய வகுப்பைறக் 
கற்றலுக்கான பாடத்திட்டங்கைளக் கற்றல் ெகாள்ைககள் அடிப்பைடயில் 
அைமப்பதும், உளவியலறிஞ ன் துைணக்ெகாண்டு ெசயற்படுத்துவதும் 
இன்றியைமயாதது.  இைணய வகுப்பைற மூலம் தமிைழக் கற்றுக்ெகாடுக்கும் 
ெபாழுது தனியாள் ேவற்றுைமகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க ேவண்டும்.  
எனேவ, மீத்திறமிக்க மாணவா;கள், ெமதுவாகக் கற்ேபார், பின்தங்கிேயார் ஆகிய 
மூன்று நிைல மாணவா;கைளயும் கவனத்தில் ெகாண்டு கற்பித்தைல 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.  ஆசி யாpன் கற்பித்தலுக்குத் துைண ெசய்யும் 
வண்ணம் கற்றல் - கற்பித்தல் துைணக்கருவிகைளப் பயன்படுத்துவது 
கற்பித்தைலத் திறன் உைடயதாக ஆக்கும். 


