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அறிமுகம்

தாய்ம ாழி தவிர்த்துக் கற்றுக்மகாள்ளும் எந்த ம ாழிுமம்

இரண்டாம் ம ாழிபய. [அயல்ம ாழி]

தற்கால ம ாழிக் கற்பித்தல் துனறனயப் மபாறுத்தவனர

இந்தக் கருத்தியல் கூடுதல் விைக்கம் மபறுகின்றது.

ஐபராப்பியாின் வருனகக்குந முன்ைரும் இரண்டாம்

ம ாழியாகக் கற்பித்தாலும் முனறயாை மசயல் வடிவம்

மபற்றது பின்ைபர.
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ஐபராப்பியர் வருனகுமம் கற்பித்தலும்

 16 முதல் 19-ஆம்நூற்றாண்டுவனரயிலாைகாலக் கட்டத்தில்

த ிழ் கற்பித்தல்இன்மைாரு சிறப்பாை ஒரு தைத்திற்குநக்
மகாண்டு மசல்லப்பட்டதற்குநஐபராப்பியாின் வருனக

காரண ாயிற்று.

 இராபர்ட் டி பநாபிலி ‘’த ிழ் ம ாழினயக் கற்றுக்மகாள்ை

பவண்டும். அதுபவ ஒன்றினணக்குநம்பாலம்’’ என்றுகூறிைார். 

 பின்ைர் வந்த பாதிாி ார்களுக்குநஅதுபவ பவத ாயிற்று. 

 பார்த்தபலா ிும சீகன் பால்குந 1706 ஜூனல 9-ஆம் பததி

படைிஷ் கிழக்கிந்தியாவின்ஆதிக்கத்திலிருந்த தரங்கம்பாடியில்

வந்திறங்கிைார். -த ிழ்ப்பள்ைிகள்

த ிழ் இரண்டாம்ம ாழியாகக் கற்பிக்கப்படத் மதாடங்கியது

1600- 1700 வனர எைக் மகாள்ைலாம்
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ம ாழிக்கல்வி கருத்தியல்கள்

இன்னறயக் கல்வியில்…

1. தாய்ம ாழி

2. முதன்ம ாழி

3. இரண்டாம் ம ாழி

4. அயல் ம ாழி

5. முன்பைார் ம ாழி
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தாய்ம ாழி

இரண்டாம்

ம ாழி

முன்பைார்

ம ாழி

அயல்

ம ாழி

முதல்

ம ாழி
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தாய்ம ாழி

வீட்டில் பபசுகிற ம ாழி -தாய்-தந்னதயர் ம ாழி

 பலபவறுபாடுகள் உண்டு.  [rule and exceptions]

இங்குந வீட்டு ம ாழிபய தாய் ம ாழி எைக் மகாள்ைலாம்.

வீட்டு ம ாழி த ிழாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு பபச்சு

வழக்காக இருக்குநம்.

 சமுதாய / வட்டாரப் பபச்சு வழக்குந

 நாம் கைவு காண்கிற ம ாழி தாய் ம ாழி.
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முதன்ம ாழி

வீட்டு ம ாழி பவறாக இருந்தாலும் பள்ைியில் த ினழ

முனறயாகக் கற்குநம்பபாது அது முதன்ம ாழி

 த ிழ் நாட்டில் மதலுங்குந, கன்ைடம்,  னலயாைம், 

மசௌரஷ்டிரம், உருது,  ராத்தி, இந்தி, பபான்றனவ

வீட்டும ாழியாக இருக்கின்றை. 

பள்ைியில் த ிபழ முதல் ம ாழி. [விதி விலக்குநகள்]

 பகாத்தர், பதாடர், ஊராைி, இருைர், பபான்ற

பழங்குநடியிைரும் படகரும்

த ினழக் கற்கலாம் அவர்களுக்குநம் த ிழ் முதன்ம ாழிபயN.N.Pillai 9



இரண்டாம் ம ாழி

 தாய் ம ாழினயத் தவிர்த்துப் பின்ைர் கற்கின்ற
ம ாழிகள் எல்லாப இரண்டாம் ம ாழிபய

ஐந்து ம ாழிகள் கற்ற பிறகுந இன்மைாரு ம ாழி
கற்றாலும் அது இரண்டாம் ம ாழிபய.

அயல் ம ாழி

முன்பைார் ம ாழி

இத்தனை பவறுபாடுகள்…

 எைபவ, பாடத்திட்டமும் முனறகளும் உத்திகளும்
மவவ்பவறாக அன ய பவண்டும்.

அன்றும் இன்றும் இக்கூறுகள் பவறுபடுவனத இங்குநப்
பார்க்கலாம்.N.N.Pillai 10



கற்பித்தல் கற்றல் மசயற்பாடு

ஆசிாியர்

 ாணவர்அனடவு திப்பீடு

பாடத்திட்டம்
கற்பித்தல் / கற்றல் 

மபாருள்கள்
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1. பாடத்திட்டம்

1. பநாக்கங்கள்-  ாநிலம், நாடு [Aims] [எடுத்துக்காட்டாக]

2. குநறிக்பகாள்கள் – [Objectives]

ம ாழித் திறன்கள் [Language skills]

பாடப் மபாருள் [Teaching learning materials]

3. பாடங்கள்- உள்ைடக்கம் வாினச

4. பயிற்சிகள் [குநறிக்பகாள்கள் அடிப்பனடயில்]

5. பதர்வுகள் [பயிற்சிகைின் அடிப்பனடயில்]
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கல்விக்மகாள்னககள் 2016-17

 ‘’குநழந்னதகள் பல்பவறு துனறகைிலும் கைங்கைிலும்

அறிவு வைர்ச்சிமபறச் சிறந்த கருவியாகத் திகழ்வது

கல்வி. குநழந்னதகைின் அறிவுக் கண்னணத் திறந்து

அறிவார்ந்த  ைமவழுச்சி ச நினல உனடயவர்கைாகவும்

வாழ்வில் சமூகச் சவால்கனை எதிர்மகாள்ளும் ஆற்றல்

 ிக்கவர்கைாகவும் கல்வி உருவாக்குநகிறது.’’

 [பக்கம் 21 கல்விக்மகாள்னககள் 2016-17, த ிழ் நாடு

அரசு]

 37,459  அரசுப் பள்ைிகள் 8,357 அரசு  ாைியப்

பள்ைிகள். இரண்டாம் ம ாழியாக ஆங்கிலம்

கற்பிக்கப்படுகிறது.N.N.Pillai 13



திறன்கள்

 ம ாழி என்றால் என்ை? ம ாழியியல் பார்னவ

திறன்கைின் மதாகுநப்பு- கூட்டு / விதிகைின் மதாகுநப்பு

அடிப்பனடத் திறன்கள்

உற்று பநாக்கல்

பகட்டல்

பபசுதல்

வாசித்தல்

எழுதுதல்

-ஐம்புலன்கள்N.N.Pillai 14



உயர் திறன்கள்

பகார்னவயாக / ஆற்மறாழுக்காக எழுதுதல் /பபசுதல் / 

வாசித்தல்

இனணவாக எழுதுதல்- வாக்கிய இனணப்புகள் [ஆைால், 

ஆகபவ, எைபவ, ஏமைன்றால் ]

 பத்தியன ப்பு

 தா ாக எழுதுதல்---பனடப்புத் திறன்

 திறன்கனை முன்ைிறுத்திய பபாது ம ாழியியலின் மசல்வாக்குந

இரண்டாம்ம ாழிகற்பித்தலில் மவைிப்படத்மதாடங்கியது.
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ஸ்கின்ைாின் பகாட்பாடு

ஸ்கின்ைாின் வாய்ம ாழி நடத்னத [1957], தூண்டல் –
துலங்கல்கைால் [stimulus-response] 
கற்றுக்மகாள்கிபறாம் என்றும் திறன்
வலிுமறுத்தப்படபவண்டும் [reinforcement] என்றும்
விைக்கியபத  னறவாக்காக அன ந்தது.

இரண்டாம் ம ாழி கற்பித்தலும் அபத பானதயில்
அடிஎடுத்து னவக்கத் மதாடங்கியது.

உனரயாடல் பாடம், வாய்பாட்டுப் பயிற்சி [drills], 
எழுத்துப் பயிற்சி, அருஞ்மசாற்மபாருள், இலக்கணக்
குநறிப்பு, பண்பாட்டுக் குநறிப்பு
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சான்றாக

 த ினழ இரண்டாம் ம ாழியாகக் கற்பிக்கவும் கற்கவும்
பனடக்கப் பட்டநூல்கனை எடுத்துக்காட்டுகைாக்கலாம். 
என்.குந ாரசா ி ராஜா, மு சண்முகம்பிள்னை,  .சு.திரு னல,

சு. இராசாராம், மபாற்பகா, ந.மதய்வசுந்தரம்-பகாபால், 
வ.ஞாைசுந்தரம், ந. நடராச பிள்னை, கி. கருணாகரன், 

சாம் ப ாகன் லால், ஜி. சங்கரநாராயணன்,

ர. வாசு, பபான்பறாாின் பாடநூல்கள்.

 அச்சு  ட்டு ல்ல;  ற்றஊடகங்கைிலும்அவ்வாபற.

 வடிவங்கைிலும்குநறிக்பகாள்கைிலும் கூடுதல்  ாற்றங்கள்
இல்னல
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அன ப்பு ம ாழியியல்

 ம ாழியியலின்ஆய்வுகள்- ஒலியைியல், உருபைியல், உருப-
ஒலியைியல், மதாடாியல், உருப-மதாடாியல், 
மபாருண்ன யியல், 

1. பாடநூலாக்கத்திற்குந,  கற்பித்தல் முனறகளுக்குந

2. திறன்கைின் வைர்ச்சிக்குந

3. இரண்டாம் ம ாழி இலக்கணஉருவாக்கத்திற்குந

வழிவகுநத்தை.

ம ாழியியலின்விைக்க ஆய்வுகளும், உைவியலின் 1957 
பங்கைிப்பும் மசலுத்திய மசல்வாக்னகஇன்றுவனர  ாற்ற
முடியவில்னல. ப ற்மசான்ைநூல்கனை  ாற்றபவா, புது
நூல்கனைஉருவாக்கபவாமுடியவில்னல.

இந்திய ம ாழிகைின் நடுவண்நிறுவைநூல்கள்N.N.Pillai 18



பியாபஜ- பசாம்ஸ்கி 1965

 ஓர்தல் விதி பயில் பகாட்பாடு - திருப்பித் திருப்பிச்

மசால்வதால் ம ாழி நினறவாகக் கற்றுக் மகாள்ைப்

படுவதில்னல. ம ாழியின் அன ப்பு விதிகைால்

தான் கற்றுக்மகாள்ைப்படுகின்றை என்பபத

பியாபஜயின்- பகாட்பாட்டு  ாற்றம்.

அன ப்பு ம ாழியியலிலிருந்து பவறுபட்டு

பசாம்ஸ்கியின்  ாற்றிலக்கணம் உருவாைது.

இவ்விரண்டுப புதிய பாடத்திட்டத்னதத்

தரவில்னல.  பயிற்சிகைிலும் ம ாழிகற்பித்தலின்

முனறகைில்  ட்டுப ஆதிக்கம் மசலுத்திை.
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ம ாழியியலின்வைர்ச்சி 20/21 –ஆம்நூற்றாண்டுகைில்

விைக்க ம ாழியியல் Descriptive Linguistics

உை ம ாழியியல் Psycho-Linguistics 

 ஒப்பு ம ாழியியல் Comparative Linguistics

 சமுதாய ம ாழியியல் Socio-Linguistics

உறழ்வு ம ாழியியல் Contrastive Linguistics

 பினழ ஆய்வு Error analysis

மதாழில் நுட்ப வைர்ச்சி

 கணிைி ம ாழியியல் Computational Linguistics 

 தரவு ம ாழியியல் Corpus Linguistics

இனணயம் எவ்வாறு உதவிை
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 கற்பித்தலுக்காை பாட நூல்கள்- (Textbooks)

துனணநூல்கள் (Supplementary materials) 

 த ிழ் எழுத்துகள் கற்பிப்பதில் (Scripts)

 த ிழ் இலக்கணத்தின் அணுகுநமுனறயில் (Approach)

வாக்கிய அன ப்புகைில்

 கற்றலில் தாய் ம ாழித் தாக்கம்

இனவ புதிய பானதகனை உருவாக்கிை.

இரண்டாம் ம ாழிக்கல்வி வலுப்மபற்றது.
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விைக்க ம ாழியியல்

 எவற்னறக் கற்பிப்பது-

பபச்சு வழக்குந / எழுத்துவழக்குந [புலம்மபயர் நாடுகைில்]

வாக்கிய அன ப்புகள் [40-45]

வாக்கிய வாினச - ஒன்றிலிருந்துஇன்மைான்னற உருவாக்குநதல்

நான்  ாணவன். 

நான் படித்பதன்.

நான் படித்துத்தூங்கிபைன். 

 மசாற்கள் மதாிவு [1500]  அடிப்பனடச் மசாற்கள்

 இலக்கண ாற்றங்கள்

 [ எடுத்துக்காட்டு-இறந்தகாலஇனட நினலகள்]

  ரபிலக்கணத்திலிருந்துஅணுகுநமுனறயில் சிறிது பவறுபட்டது
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இலக்கணம்- சில கூறுகள்

முதன்ம ாழியாகக் கற்பிக்குநம் பபாது இறந்த கால
இனடநினலகள்- த், ட், ற், இன். [நன்னூல், பகுநபத உறுப்புகள்]

இரண்டாம் ம ாழியாகக் கற்பிக்குநம் பபாது [கற்பித்தல் எைிது]

த், ட், ற் [மசய், உண், தின்]

த்த், ற்ற், [படி, கல்]

இன், ன்,   [பாடு, பபா, மசால்]

ந்த், ண்ட், ன்ற், [நட, ஆள், நில்]

கணிைிக்குநம்இது பதனவப்படுகிறது. 

இனடநினலகனைக் குநறிக்க கிாியா அகராதியில்

 [ ‘மசய’ வாய்பாட்டுவினைமயச்சம்; வினைமயச்சம்] 

[ படி--- படிக்க, படித்து]
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2. கற்பித்தல் கற்றல் பாடநூல்கள்

a. முதன்ன நூல்கள் - b. துனணநூல்கள்

ஊடகங்கள்அச்சு, ஒலி, ஒைி, பல்லூடகம், இனணயம், யூடியூப்

 மகாடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம்

வாக்கிய அன ப்புகள், A Guide for advanced learners of Tamil

 மசாற்கைஞ்சியம்- Classified vocabulary, Pictorial Glossary

இலக்கணக் னகபயடுகள்,

 படித்தல்: Newspaper Reader
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பாடப் மபாருள்கள்

இன்னறய காலத்தில் ஊடகங்கள்

அச்சு (print) [பாடநூல்]

 ஒலி (audio)  [ஒலிநாடாச் சுருள்கள், வாமைாலி - குநறுந்தகடுகள்]

 ஒைி (video)  [ஆவணப்படங்கள், தினர/ மதானலக்காட்சிப் படங்கள்]

 காட்சி- visuals –animated  [காமணாைிகள்]

 பல்லூடகம் (Multimedia) [ +ஊடாட்டம்] 

இனணயம் (on-line)

இவற்றிற்குந ஏற்றவாறு பாடங்கனை உருவாக்குநதல்
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இன்னறய பதனவ

 இனணயத்தில், குநறிப்பாக, யூடியூப்

 அச்சுப் பாடங்கைில் கவர்ச்சி இல்னல

 PPt- இல்ஆர்வம்இல்னல

 முழுகவைமும் சிறிய சிறிய /குநறும் 10 நி ிடப் பாடங்கள்
youtube- இல்பதனவ. [புலம்மபயர் நாடுகைின் பதனவ]

 கணிைிக்காை இலக்கணம்

 அனசவுகளுடன் காமணாைிகள்

  ின்பாடம்,  ின்ைகராதி, 

 பகட்டல், வாசித்தல் திறன்கனை வைர்க்குநம் பாடங்கள்

 ம ாழி வினையாட்டுகள்

 த ிழ் ம ாழியியல் சங்கம் எவ்வாறுதுனண நிற்கலாம்
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3. ஆசிாியர்களுக்காை தகுநதித் திறன்கள்

 கற்பித்தல் முனறகள்-

 1. இலக்கண ம ாழிமபயர்ப்பு முனற

 2. பநர்முக முனற

 3.பகட்டுப்பபசல் முனற- இதுபவ இன்றுவனர ஆதிக்கம்

 4. ஓர்தல் விதி பயில் முனற

 5. தகவல் மதாடர்பு முனற

ம ாழி தகவல் மதாடர்புக்காைது- இலக்கணம் பதனவ
இல்னல, வாக்கியம் படியன ப்பு மசய்யத் பதனவ இல்னல.

சூழல் ம ாழிப் பயன்பாட்டு முனற பதனவ [Pragmatics]
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4.  ாணவர்- கற்றல்

 கற்றல் பகாட்பாடுகள் [1957 and 1965]

 பதனவயாை உத்திகள் [ஒலிப்பு]

 பயிற்சிகள், பனடப்புத் திறன்

உறழ்வு ஆய்வின் பகாட்பாடு- இரு ம ாழிகளுக்குந
இனடயிலாை பவறுபாடுகபை சிக்கல்களுக்குநக் காரணம்

 பினழகள்

ம ாழியியல், உைவியல், 

 தாய்ம ாழி இனடயீடும்  ைப்பான்ன ுமம்

 காரணங்களும் சீர்படுத்துதலும்
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 திப்பீடு

  திப்பீடுகள் பல வனகப்படும்

1. பாடநூல்  திப்பீடு, 2. ஆசிாியர்  திப்பீடு,

3.  ாணவர்  திப்பீடு

  ாணவர்கைின் அனடனவ  திப்பீடு மசய்ுமம் பபாது
மநடுங்கால ாகபவ பயைில் உள்ை ‘புளூ ின் வனகப்பாடு’

அறிவுக்கைம் [cognitive domain]

உணர்வுக் கைம் [Affective domain]

 மசயற்பாட்டுக் கைம் [Psycho-motor domain]

 [மு. பாலகுந ாாின் னகபயடுகள்] 
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அறிவுக்கைம்

  திப்பிடல்

 மதாகுநத்தல்

 பகுநத்தல்

• ஆைல்

• புாிதல்

• அறிதல்

• ஆக்கல்

• மதாகுநத்தல்

• பகுநத்தல்

• ஆைல்

• புாிதல்

• நினைதல்

ஆண்டர்சன்புளூம்

மசய் வினை- மசயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள்
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கணினி ம ொழியியல்- இன்றைய  ொற்ைம்

 Tagging is, usually, understood to mean ‘POS tagging’,

 மசால்வனக விைக்கல்

மசால்வனக விைக்கி [அனடயாைப்படுத்தி]

மபயர்ச் மசால், வினைச் மசால்,மபயரனட, வினையனட, எை 

மசாற்கனை அனடயாைம் காணல்.

இரண்டாம் ம ாழி கற்பபாருக்குந  ிகத் பதனவயாைது

அழகாை, அழகாக, படி, படித்து, படித்தல், படிப்பு,

 வாக்கியத்தின் ஒவ்மவாரு மசால்னலுமம் விைக்கல்

 ஒரு பனுவலுக்குந வடிவம் மகாடுப்பதற்குந அடிப்பனடயாக 
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இனணயம்

இனணயம் இல்னல எைில் வாழ்பவ / ஆய்பவ இல்னல.

அறிவு, தகவல் கடல் [ctrl- c and ctrl-v]; [ google trans]

இனணயம் வழி கற்றல் - கற்பித்தல் [Online education]

மகாபராைாவால் நடந்த புரட்சி.

இந்தஊடகங்கைின் ஆற்றல்கனை முழுன யாகப்

பயன்படுத்திக் மகாள்ை பவண்டும்.
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இன்னறய பதனவ

 எதிர்பநாக்குநம்  ாற்றங்கள்

 பாடநூல் வடிவன ப்பு

 பயிற்சிகள்

 பதர்வுகள் [ ைப்பாடத்னதமுன்ைிறுத்த்லாகாது (NEP 20-21)

 பினழகனை நீக்குநதல்/ திருத்துதல்

இனணயத்தின் பயன்பாடு/ யூடியூப்

 ம ாழிமபயர்ப்பின் பங்கைிப்பு
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கணிைி வழி

 ம ாழிமபயர்ப்பு

அகராதி உருவாக்கம்

உருபைியல் பகுநப்பாய்வி

 மதாடர் பகுநப்பாய்வி

 பினழதிருத்தி

இலக்கணம் திருத்தி

 [பபரா. மதய்வ சுந்தரம், பபரா. எல். இரா மூர்த்தி, 

பபான்பறாாின் பங்கைிப்பு]
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முடிவாக,

இது ஒரு மதாடக்கப !

ஆர்வமுள்ைவர்கள் மதாடர பவண்டும்.

அனுபவம் உள்ைவர்கள் வழிகாட்ட பவண்டும்.

இது  ரபிலிருந்து அறிவியல் பநாக்கில் பயணம்.

பயணங்கள் முடிவதில்னல. 
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எல்பலாருக்குநம்

நன்றிுமம்

வாழ்த்துகளும்

nadarajapillai53@gmail.com

9108894030

தேடதே குறிக்தகொள்
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ஒப்பு ம ாழியியல் - ம ாழிக்குநடும்பம்

 ம ாழிக்குநடும்பங்கள் [இந்தியாவில் 4]

 த ிழ் – பயில் ம ாழி

  னலயாைம், கன்ைடம், மதலுங்குந திராவிட ம ாழிக் குநடும்பம்.

இந்தி, வங்காைி, பஞ்சாபி, ஆாிய ம ாழிக்குநடும்பம்

  ணிபுாி,  திபத்பதா- பர் ிய ம ாழிக்குநடும்பம்

 சந்தாலி – முண்டா ம ாழிக்குநடும்பம்

ஆங்கிலம், பிமரஞ்சு இந்பதா ஐபராப்பிய ம ாழிக்குநடும்பம்
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ஒப்பு ம ாழியியல்

 ம ாழிக்குநடும்பங்கள்

ஒற்றுன கள்- பவற்றுன கள்- சில

1. மபயர்ப்பதிலிகள்- த ிழ், கன்ைடம்,  னலயாைம், மதலுங்குந

2. வாக்கிய அன ப்புகள்

3. ஒலிப்பு …… உருபன்  ாற்றங்கள் [அவன் வந்தான்]

ஒபர குநடும்பத்னதச் பசர்ந்த  ாணவர்கள்

எைிதாகக் கற்க உதவுதல்

பவறு ம ாழிக்குநடும்பம்- voh – அவன், அவள், அது

vee – அவர்கள்,  அனவ
N.N.Pillai 41



உறழ்வு ம ாழியியல்

இரு ம ாழிகளுக்கினடயிலாை பவறுபாடுகள்

அனவ சிக்கல்கனை முன்ைபர தரும்

 SOV  எழுவாய் - மச.மபாருள் - வினை

 SVO எழுவாய்- வினை - மச.மபாருள்

அவன் வந்தால் நானும் வருபவன்

 If he comes, I will also come.

 Yadi tum aaye to mai bhi aavuunga [Hindi]

 ல், ள், ழ்/    ர், ற்/      ன், ண்/

 பவறுபடுகள் பினழ மசய்யத் தூண்டும் என்பது ஊகம்.N.N.Pillai 42



பினழஆய்வு

உறழ்வு ம ாழியியலுக்குந எதிராைது

  ாணவர் மசய்ுமம் பினழக்காை காரணங்கள் பவமறன்றது.

 ஒரு சில எடுத்துக் காட்டுகள்

1. மபாதுன ப்படுத்தல் bring- brought; spring- …….

2. தாய் ம ாழி இனடயீடு நான் மசால்லுபறன்.. அவள்

வருவாள் [என்று]

3. எைின யாக்கம்  ார்வாடியின் த ிழ்
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சமுதாய ம ாழியியல்

த ிழ் வழக்குநகள்

 இரட்னடவழக்குந ம ாழி – பபச்சு- எழுத்து [மபாதுன ப் பபச்சு]

 எனத முதலில்கற்பிக்க பவண்டும்

 பபச்சிலிருந்து எழுத்துவழக்கிற்குந  ாறும் விதிகள்

எழுத்துவழக்கிலிருந்துபபச்சுக்குந….

 பபச்பச அடிப்பனட – எழுதுதல்இரண்டாவபத

 பள்ைிக்கல்வியில் எழுத்துவழக்குந என்பது முதல் ம ாழியாகக்
கற்பிப்பதற்குந.

 [அயல் நாடுகைில் பபச்சு வழக்பக பதனவ.

 எ,கா. மதன்ஆப்பிாிக்கா]
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மதாழில் நுட்ப வைர்ச்சி

 கணிைி வழி கற்றல்- கற்பித்தல்

 CALT, CALL

 பல்லூடகம் [Multimedia] 

 [சிங்கப்பூர் -மசந்த ிழ் வாினச, ம ாாிசியசு - பாலதரங்கிணி, 
உ.த.ஆ. நிறுவைம்- ‘த ிழ் உலகம்’]

 எழுத்துத் திருத்தி [Spellcheck],    [ பபரா. ந. மதய்வசுந்தரம்]

இலக்கணம் திருத்தி [Grammar check]

இவ்விரண்டிற்குநம் ம ாழிப்பயன்பாடு, இலக்கணஅறிவு, பினழகள்
பற்றிய அறிவு, ம ாழியியல் அறிவு, பபான்றனவ பதனவ
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இனணயம்

இனணயம் இல்னல எைில் வாழ்பவ / ஆய்பவ இல்னல.

அறிவு, தகவல் கடல் [ctrl- c and ctrl-v]; [ google trans]

இனணயம் வழி கற்றல் - கற்பித்தல் [Online education]

இந்தஊடகத்தின் ஆற்றல்கனை முழுன யாகப் பயன்படுத்திக்

மகாள்ை பவண்டும்.

மகாபராைாவால் நடந்த புரட்சி.

N.N.Pillai 46



இரண்டாம் ம ாழி-  ாணவர்

1.  ாணவாின் தாய் ம ாழி

2. தாய்ம ாழிுமம் பயில் ம ாழிுமம் ஒபர குநடும்ப ா? பவறா?

3.  ாணவாின் பதனவ என்ை?

4.  ாணவர் எங்குநக் கற்கிறார்? [நாடு -  ாநிலம் - த ிழ் நாடு]

5. வகுநப்பனறயா ? பவறுஊடக ா?  இனணய வழியா?

 ாணவர் எந்த ஊடகம் வழி கற்க விரும்புகிறார்?

 எைபவ, பாடத்திட்டமும் முனறகளும் உத்திகளும் மவவ்பவறாக

அன ுமம்; அன ய பவண்டும்.

  ாணவனர ன யப்படுத்திய கல்வி.
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தாய்ம ாழி இரண்டாம் ம ாழியாை கனத

 ம ாாிசியசு- வீட்டு ம ாழி கிாிபயால்.  த ிழ் முன்பைார்
ம ாழி… வகுநப்பனறயில்  ட்டுப பயைாதல்

 பகாவில்கைில் பக்தி ம ாழி [ பண்பாட்டு ம ாழி]

அதைால் இரண்டாம் ம ாழி பபால இருக்கிறது.

 சிங்கப்பூர் தாய் ம ாழிக்கல்விபய ஆைால் சிறிது சிறிதாக

 ாறிவருதல்.

 ற்ற நாடுகைிலும்……. நினலன கவனலக்கிடப !!!!!!??

ஆைாலும் ‘மதானலவில் ஓர் ஒைிக்கீற்று’
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நிறுவைங்கள்

இந்திய ம ாழிகைின் நடுவண் நிறுவைம், ன சூரு

மசம்ம ாழி  த்திய நிறுவைம், மசன்னை

உலகத் த ிழாராய்ச்சி நிறுவைம், மசன்னை

ஆசியவியல் நிறுவைம், மசன்னை

அம ாிக்கன் நடு ம்,  துனர

த ிழ்ப் பல்கனலக் கழகம், தஞ்சாவூர்

புதுனவ ம ாழியியல்-பண்பாட்டு நிறுவைம், புதுனவ

பிமரஞ்சு நிறுவைம், புதுனவ
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பதனவுமம் எதிர்பார்ப்பும்

 ாணவர்கைிட ிருந்து எனத எதிர்பார்க்கிபறாம்?

1. ம ாழித் திறன்கள் வைர்ச்சி

2. பாடப் மபாருள்அறிவு 

3. பயன்பாட்டுஇலக்கணஅறிவு

4. சமுதாயத் பதனவ.
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ம ாழி நினலகள்

 எழுத்துகள் [ வாிவடிவங்கள்] ஒலியைியல்

 மசால்லியல் உருபைியல்

 புணாியல் உருப-ஒலியைியல் 

 மதாடர்கள் மதாடாியல்

உருபும் மதாடரும் உருப-மதாடாியல்

 மபாருள் [மபாருண்ன ]  மபாருண்ன யியல்

 சூழல்பயன்பாட்டியல்
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வினை வனககள்

 மசயப்படுமபாருள் குநன்றிய வினை

 …………………  .. குநன்றா வினை

 தன் வினை

 பிற வினை

இனணப்பு வினை [ஆகுநம்]

இவற்பறாடு

வல்வினை [படி, பார், குநடி, மகாடு, நட …] 

 ம ல்வினை [எழுது, பபசு, பாடு, மசய், வைர்..] 

N.N.Pillai 52



மதாழில் நுட்பம்

 ம ாழிப்பயிற்சிக் கூடம்

வாசித்தல் கருவிகள்

 கணிைி

 ம ாழிமபயர்ப்பு

அகராதி உருவாக்கம்

 மசால் அனடயாைப்படுத்தி [POS tagging]

உருபைியல் பகுநப்பாய்வி

 மதாடர் பகுநப்பாய்வி

 பினழதிருத்தி

இலக்கணம் திருத்தி
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இரண்டொம் ம ொழி

 எதில் பவறுபாடு? எவ்வாறு? 

 கற்பித்தல் முனறகள்

ஊடு ம ாழி எது

சூழல் ம ாழிப்பயன்பாடு [Pragmatics]

 கட்டுப்பாடுகள் – [பனடப்புத்திறைில்]

 ம ாழிப்பயிற்சிக் கூடங்கள்

 பினழ வனககள் [ வாைப்பைம்]

 மதானலக் கல்வி- [அஞ்சல் வழி]
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 வல்லினம் க ச ட் ே ப ற்

 ம ல்லினம் ங் ஞ் ண் ந் ம் ன்

இறடயினம் ய் ர் ள் ழ் வ் ல்
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அறிவு ப லாண்ன 

ம ாழி திறன் - அறிவு

திறன் வைர்ச்சிக்குநத் மதாழில் நுட்பம்

இலக்கியங்கள்- வனககளும் அறிவும்

கற்பித்தல்- பயிற்சி அைித்தல்

சிக்கல் தீர்த்தல் பினழ திருத்தல்

புத்தறிவுக்குந இனணயம்
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