தமிழ் நாடு பள் ளிக் கல் வித் துறை
பள் ளிகளில் வாசிப் பு இயக்க துவக்க விழா – செய் திக் குறிப் பு
மாணவர்களிடையே புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்டத வளர்த்ததடுப்பதற்காக பள் ளிகளில்
நூலகங்கள் தெேல்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்தவாரு வகுப்புக்கும் நூலகப் பாையவடள
வாரதமாருமுடற
மாணேர்கள்

இப்பாடவேளளகளள

வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தங் கள்

பயன் படுத்தி

ோசிப்புத் திறளனயும்

பளடப் புத் திறளனயும்

ேளர்த்துக் ககாள் ேதற் கு தமிழ் நாடு அரசின்

பள் ளிக் கல் வித் துளற

திட்டங் களள தீட்டியுள் ளது.
இத்திட்டத்தின் படி ஒே் கோரு பள் ளியிலும் உள் ள மாணேர்கள்
11-12

என

மூன் று

பிரிவுகளாகப்

பிரிக்கப்படவேண்டும் .

6-8, 9-10,

அளனத்து

மாணேர்களுக்கும் நூலகத்தில் உள் ள நூல் களிலிருந்து ோரம் ஒன் று
ேழங் கப்படவேண்டும் . அேர்கள் அளத வீட்டுக்கும் எடுத்துக்ககாண்டு
வபாகலாம் .

அளத

ோசித்து

முடித்தவுடன்

நூலகத்தில்

திருப்பித்

தந்துவிட்டு அடுத்த நூளல எடுத்துக்ககாள் ளலாம் . படித்த நூல் குறித்து
விமர்சனம் எழுதலாம் . அளத ளேத்து ஓவியம் ேளரயலாம் . நாடகம்
நடத்தலாம் . கலந்துளரயாடல் கசய் யலாம் . நூல் அறிமுகம், புத்தக ஒப்பீடு,
யமற்யகாள்கள் குறிப்பிடுதல், கதாபாத்திரங்கடள மதிப்பீடு தெய்தல், புத்தகம் தன் கடத கூறுதல்
மற்றும் குறு ஆய்வுக் கட்டுடர ெமர்ப்பித்தல் என மாணேர்களின் இது வபான் ற
பளடப்புகள் பள் ளிகளில் வசகரித்து ளேக்கப்படும் .
இேற் றில்

சிறந்த

பளடப்புகளளத்

தந்த

மாணேர்கள்

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு ேட்டார அளவிலான வபாட்டிகளில் பங் ககடுக்க
ளேக்கப்படுேர். அதில் கேல் பேர்கள் மாேட்டப் வபாட்டிகளுக்கு அனுப்பி
ளேக்கப்படுேர்.

மாேட்ட

அளவில்

கேல் பேர்கள்

மாநில

அளவில்

நடத்தப்படும் முகாமில் கலந்துககாண்டு வபாட்டிகளில் பங் ககடுக்கலாம் .
ஒே் கோரு மாேட்டத்திற் கும் 3 வபர் என் கிற ேளகயில் 114 வபர் கசன் ளன
அண்ணா

நூற் றாண்டு

நூலகத்தில்

நடக்கவிருக்கும்

முகாமில்

பங் வகற் பார்கள் . இம்முகாமில் தடலசிறந்த யபச்ொளர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கடளக்
தகாண்டு அமர்வுகள் ஏற்பாடு தெய்ேப்படும். இந்நாட்களில் குழந்டத எழுத்தாளர்களுைன்
மாணவர்கள் உடரோடும் வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தப்படும். யமலும், மாணவர்களுக்கான சிறப்பு
நிகழ்ச்சிகளும் அவர்களின் புத்தக அனுபவப் பகிர்வுகளும் நடைதபற இருக்கின்றன.
முகாமில் கலந்துககாண்டேர்களுக்கு இளடயில் நடக்கும் இப்வபாட்டியில்
கேல் வோர்

‘அறிவுப்

பயணம் ’

என் கிற

கபயரில்

கேளிநாட்டுச்

சுற் றுலாவுக்குச் கசல் ல ோய் ப்பளிக்கப்படும் . இந்தப் பயணத்தில் உலகப்

புகழ் கபற் ற

நூலகங் கள் ,

ஆேணக்

காப்பகங் கள்

வபான் றேற் ளறக்

காணலாம் .
இந்தத் திட்டத்ளத, 17.8.2022 அன் று காளல 9:30 மணிக்கு மாண்புமிகு
பள் ளிக் கல் வித் துளற அளமச்சர் திரு. அன் பில் மவகஸ் கபாய் யாகமாழி
அேர்கள்

திருச்சிராப்பள் ளியில்

உள் ள

அரசு

ளசயது

முர்துசா

வமல் நிளலப் பள் ளியில் நடக்கும் நிகழ் வில் துேக்கி ளேக்கிறார்.
பள் ளி

நூலகங் களளயும்

பயன் படுத்தவும் ,
கசன் றளடயவும்
ோழ் வியல்

அேற் றின்

பாடவேளளகளளயும்
பயன் பாடு

ககாண்டு கசயல் படவும்

பள் ளிக் கல் வி

நன் கு
ஒரு

ஏற் றுக்ககாள் ேளத இலக்காகக்

நூலக பாடவேளளகளளயும்

முளறயாகப்

கசயல் படுத்தப்படுகிறது.
ஆளணயர்

மாணேர்களள

பாடநூல் களுக்கு கேளிவய புத்தக ோசிப்ளப

முளறயாக மாணேர்கள்

நூலகங் களள

முளறயாகப்

பயன் படுத்திடவும்

மற் றும்

பள் ளி

இத்திட்டம்

