பள்ளிகளில் தகவல் ததொழில்நுட்பம்
பள்ளிகளில் தகவல் ததொழில்நுட்பத்தத(இதற்கு பின் இதத
த.ததொ. என்று குடிப்பிட்டுள்ளளன்)பயன்படுத்தியும், கற்றலில்
முன்ளேற்றம் அதையொததற்கொே மூன்று கொரணங்கள்
உலகில் பல பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்ை சமீ பத்திய அறிக்தககள்
கணிேி/த.ததொ.-ன் துதணயுைன் உள்ள கற்றல் நிகழ்ச்சிகள், எதிர்ப்பொர்த்த
அளவிற்கு கற்றலில் ளமம்பொட்தை தகொண்டுவரவில்தல என்பததளய
கொட்டுகின்றது.

ஏன் இவ்வொறு நிகழ்கின்றது?
பல விதமொே மூலத்திலிருந்து நியொயமொே அளவிற்கு எடுக்கப்பட்ை, த.ததொ.
தவ அடிப்பதையொகக் தகொண்ை நிகழ்ச்சிகள், தமன்தபொருட்கள் மற்றும்
அறிக்தககதள பொர்த்த பிறகு, த.ததொ. எதிர்ப்பொர்த்த அளவிற்கு கற்றலில்
ளமம்பொட்தை தகொண்டுவரவில்தல என்பது ததரிகின்றது. இதற்கொே கொரணம்
என்ேதவன்றொல், ஏளதொ சில முக்கியமொே விஷயங்கள்
புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது: அது என்ேதவன்றொல், கற்றல் ளமம்பை
ளவண்டுதமேில், ளமம்பட்ை உறவுகளும், செயல்முறறகளும் , பயனுள்ளதாக
கருதப்படும் கற்றல் செளிப்பாட்டின் மீ து சகாண்டுள்ள சதளிொன
கெனமும் ததறெ. இதறன நான் சகாஞ்ெம் ெிெரிக்கிதறன்.

அ. த.சதா. ெின் பயன்பாடு, உறவுகளின் தமல் தாக்கத்றத
ஏற்படுத்தும் அளெிற்கு, குறி சகாள்ளெில்றை.
முக்கிய பங்குதாரர்களான ஆெிரியர்கள், மாணெர்கள்,
சபற்தறார்கள்/ெமுதாயத்தினர், பள்ளி தறைறம, தமற்பார்றெயாளர்கள்,
நிர்ொகிகள் மற்றும் கல்ெி ொர் ெிஷயங்களுக்கு துறணபுரிதொர்கள்
ஆகிதயார்களுக்கு இறைதய உள்ள உறவுகறள ெிட்டுெிட்டு புறெழியில்
செல்ை இயைாது. இவ்வுறவுகறள தமம்படுத்தாமல், கற்றல்
செளிப்பாடுகள்(கற்றல் மூலமொக என்ே நைக்களவண்டுதமன்று
நிதேக்கின்ளறொளமொ) தமம்படுெறதக் காண்பது கடினமாகும். இவ்ெிைத்தில்
த.சதா. மாற்றத்றத உண்ைாக்கும் என்ற நம்பிக்றகயுைன் ொழ்ெது,

நறைமுறறக்கு ஒத்துெராது. உறவுகள் தறழக்க தெண்டுசமனில்,
ஆெிரியரின் பங்றக(மற்றும் பிற அம்ெங்கறளயும்) மாற்றுெறதயும் தாண்டி ,
இந்த பங்குதாரர்கள் அறனெரும், உண்றமயாக குழுொக தயாெித்து
செயல்படுமளெிற்கு அறமக்கப்படும் செயல்கதள மாற்றத்றத உண்ைாக்கும்.
தற்தபொழுது, த.ததொ. தபொருட்கள், தேிச்சிறப்பொக உறவுகதள ளமம்படுத்தும்
இைத்தில் இருப்பதற்காகதெ தயொரிக்கப்பட்ைது என்றொலும்,இங்கு, ளபொதுமொே
அளவு பங்குதொரர்களுக்கு இதைளயயொே உறவுகதள ளமம்படுத்துவதில்
கவேம் தசலுத்தப்பைவில்தல, குறிப்பொக விதளயொடுவதற்கொே
தமன்தபொருட்களில்.

தபற்ளறொர்

இதணப்பு

மொணவர்

ஆசிரியர்

கூைளவ, தசொல்லப்ளபொேொல், நிர்வொகத்திலும் நிதறய மொற்றங்கள்
ளததவ(எ.கொ.-பள்ளிகளின் எவ்வொறு ளசொததேகள் நதைதபறுகிறளதொ அதில்
மொற்றம் ளததவ) ளமலும் கற்றல் ளமலொண்தமயிலும்( கற்றுத்தருவதில்,
வகுப்பதறதய அதமப்பதில், மதிப்பீட்டில் உதவுவதில் ஆகியவற்றில்
இன்னும் சிறப்பொக தயொர்படுத்துவதன் மூலம் மொற்றத்தத தகொண்டு வரலொம்).
மறுபடியும், இவ்தவதகயொே மொற்றத்தத த.ததொ. வொல் உண்ைொக்க முடியும்
எே இைந்தவறி த.ததொ. த்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது.

2. ளபொதுமொே அளவிற்கு தசயல்முதறகளில் தொக்கத்தத
ஏற்படுத்த த.ததொ. ஆல் முடியும்-ஆேொல் தசய்யவில்தல

கதலத்திட்ைத்தின் சில பகுதிகளில், ஆசிரியர்-மொணவர்களுக்கிதைளயயும்,
மொணவர்-மொணவர்களிதைளயயும் ளநருக்கு ளநர் பொர்ப்பது அவசியமொகும்.
கதலத்திட்ைத்தின் சில பகுதிகளொல் சிறப்பொகளவ த.ததொ. ஆல் தகயொள
முடியும்.- கதலத்திட்ைத்தில் இவ்வொறு ளநருக்கு ளநர் சந்தித்து கற்றல்கற்பித்தல் நதைதபற எப்தபொழுததல்லொம் ளததவப்படும், எப்தபொழுததல்லொம்
த.ததொ. ளததவப்படும் என்பது ஆரொயப்பைவில்தல. அதன் விதளவொக
அதேத்தும் த.ததொ. த்திைம் குவிக்கப்படுகின்றது. அதேொல் நிதறய
விஷயங்களுக்கு த.ததொ. துதண புரியும் நிதலயில் இல்தல(கொன் அகொைமிkhan academy யில் வகுப்பதறதய தன் பக்கம் திருப்பி ளநருக்கு ளநர் பொர்ப்பதத
முயற்சித்துள்ளேர். ஆேொல் ளபொதுமொே அளவிற்கு ஆய்வு ளமற்தகொண்டு
அதிலிருந்து பலன் தபறவில்தல).

3. த.ததொ. பயன்படுத்துவதொல் கற்றல் தவளிப்பொடு என்ேவொக
இருக்க ளவண்டுளமொ, அதற்குறிய கவேத்ததச்
தசலுத்தொததொல்...
வதரயறுக்கப்பட்ை எண்ணிதகயில் பள்ளிக்கல்விக்குரிய தவளிப்பொடுகளின்
மீ து, பிரதொேமொக கவேம் தசலுத்தப்படும் ளபொக்கு. உண்தமயில்,
பொைப்தபொருளுக்குள்ளளளய, உயர் கற்றலுக்கொே குறிக்ளகொள்கள் அடிக்கடி
புறக்கணிக்கப்படுகின்றே அல்லது

உயர் கற்றலுக்கொே குறிக்ளகொள்கள்

ளததவயொே அளவிற்கு குறிக்கப்பைவில்தல. நம்புகிறீர்களளொ இல்தலளயொ,
இது மற்ற கற்றல் நிதலகதளயும் கூை பொதிக்கும். எ-கொ: இலக்கணத்தின்
மீ தும், எழுத்துப்பிதழகள் மீ தும் ளததவக்கு அதிகமொே அளவில் பயிற்சி
தபறும் குழந்ததகதள விை சமாழிறய ஆக்கப்பூர்ெமான முறறயில்
பயன்படுத்த ொய்ப்புள்ள குழந்றதகள், அறத ெிட்டுெிட்டு இைக்கணத்திலும்
எழுத்துப்பிறழயில்ைாமலும் எழுதுெதில் அதிக கெனம் செலுத்துெதில்
முடிந்துெிடும். த.சதா. சபாருட்கள், குழந்றதகறள பரிட்றெயில்/ததர்ெில்
பதிைளிப்பதற்கு பயிற்ெி சபறறெக்கின்றது. மாறாக உண்றமயான, நீண்ை
காை கற்றலுக்கு துறணபுரிெதில்றை.

ஆனால், பாைப்சபாருட்கறள தெிற, மற்ற சபரிய கறைத்திட்ை
குறிக்தகாள்களான கூட்டுறவுைன்(மற்றெர்களுைன் தெர்ந்து) இருத்தல்,
தெற்றுறமறய மதித்தல், அறிெியல் கண்தணாட்ைத்றத ெளர்த்தல்,
சுற்றுச்சூழல் பற்றிய கண்தணாட்ைத்தில் பார்த்தல், தகள்ெி தகட்கக்கூடிய
அறிறெ ெளர்த்துக்சகாள்ளுதல், ஜனநாயக சபறுமதிப்றப உணர்தல்
ஆகியெற்றற சபரும்பாைான த.சதா. சபாருட்கதளா/செயல்பாடுகதளா
அரிதாகத்தான் சகாண்டுள்ளன. இதன் உட்குறிப்பு என்னசென்றால், த.சதா.
மானது பாைப்சபாருள் ொர்ந்த ெிை பகுதிகள் கற்றலுக்கு துறணபுரிகின்றதத
தெிர கல்ெி தபான்ற பரந்த ெிஷயங்களுக்கு அல்ை.
அவ்ொசறனில், ’நென
ீ
சதாழில்நுட்ப’த்தின் மீ து உள்ள இவ்ெறகயான
முக்கியத்துெமளிப்பது தெறா அல்ைது தெறாக ெழிநைத்தப்பட்ைதா?
இல்றை. தெறாக இருக்க தெண்டுசமன்பது அெெியமில்றை. ஆனால், நமது
எதிர்பார்ப்புகள் மக்களுக்கு மாறாக த.சதா. த்திைம் உள்ளது. ஒதர ஒரு மந்திர
தீர்றெ கண்டுபிடிக்க தெண்டும் என்கிற நமது ஆறெயால், கற்றல்

தமம்படுெதற்கு முன் , நாம் செய்யதெண்டிய நிறறய செயல்கறள
புறக்கணிக்கிதறாம். ஒருதெறள ததறெயான இதர ெிஷயங்களுக்கு
கடினமாக உறழப்பறதக்காட்டிலும், த.சதா. மீ து நாம் கெனம் செலுத்துெது
எளிதாகவும், கிளர்ச்ெியூட்டுெதாகவும் காணப்பைைாம்.
எந்த ெிகிதத்திலும், நிறறய தபர் தீெிரமாக நம்புெறத தபாை, அது ஒன்றும்
செள்ளி ததாட்ைா இல்றை என்பது சதளிொகிறது. அதாெது த.சதா. றத
பிரச்ெறனகளுக்கு தீர்ொக கருதுெறதக்காட்டிலும், கற்றல்-கற்பித்தலுக்குப்
பயன்படுத்தும் ஒரு கருெியாக கருத தெண்டும். ஏசனனில், அறனத்து
பிரச்ெறனகளியும் அதனால் தீர்க்க இயைாது. தமலும், கருெியாக
பயன்படுத்தும் தபாது கூை, இங்கு முன்றெக்கப்பட்ை ெறககறளக்காட்டிலும்
இன்னும் ெிறப்பாக பயன்படுத்துெது தற்தபாறதய ததறெயாகும்.

