
செய்திக் குறிப்பு எண்: 05/032023  நாள்: 15/03/2023 

 
 

 
 @tnschoolsedu tnschoolsedu tnschoolsedu tnschoolsedu 

 

 

செய்திக் குறிப்பு 

ச ொழிகள் ஆய்வக ் திறப்பு விழொ 

இட ் : அரசு  ொதிரி ம ல்நிலலப் பள்ளி, குத்தொல ்,  யிலொடுதுலற 

 ொவட்ட ் 
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மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தாலம் அரசு மாதிரி மமல்நிறலப் 

பள்ளியில் அறமக்கப்பட்டுள்ள மமாழிகள் ஆய்வகத்றதத் திைந்து றவத்து 

விழா மபருறரயாை்றினார ்மாண்புமிகு இறளஞர ்நலன் மை்றும் விறளயாட்டு 

மமம்பாட்டுத் துறை அறமசச்ர ்திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரக்ள். 

மமாழி ஆய்வகங்கறள பள்ளிகள்மதாறும் மதாடங்கும் திட்டதத்ின் துவக்க 

விழா மாரச் ்15, 2023 அன்று மாறல 4 மணிக்கு நறடமபை்ைது.  

விழாவில் மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அறமசச்ர ்திரு. அன்பில் மமகஸ் 

மபாய்யாமமாழி அவரக்ள் பங்மகை்று தறலறமயுறர ஆை்றினார.் 

மாண்புமிகு சுை்றுசச்ூழல் காலநிறல மாை்ைத் துறை அறமசச்ர ்திரு. சிவ. வீ. 

மமய்யநாதன் அவரக்ள் சிைப்புறர ஆை்ை, நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சித ்

தறலவர ் திரு. ஏ.பி. மகாபாரதி இ.ஆ.ப, நாடாளுமன்ை, சட்டமன்ை 

உறுப்பினரக்ள் உட்பட பள்ளிக் கல்வித் துறையின் உயர ் அலுவலரக்ள் 

பங்மகை்ைனர.் 

அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளுக்மகன தமிழ்நாடு அரசு பல்மவறு சிைப்புத ்

திட்டங்கறள மசயல்படுதத்ி வருகிைது. அதன் ஒரு பகுதியாக,  

வகுப்பறைக்குள் மசயை்றக நுண்ணறிவுத் மதாழில்நுட்பத்தின் 

துறணமகாண்டு விறளயாட்டுவழி உறரயாடல் தன்றமயுடன் 

மாணவரக்ளின் மமாழித் திைறன வளரக்்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கிைது 

‘மமாழிகள்’ திட்டம்.  

இறத அறலமபசியிலும் கணினியிலும் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் 

குழந்றதகளின் மமாழியறிவு வளரக்ிைது. கணினி குழந்றதகமளாடு மபசி 
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அவரக்றள ஊக்குவிக்கிைது. எழுதத்ுக்களில், வாக்கிய அறமப்பில், 

உசச்ரிப்பில் உள்ள குறைகறள சுட்டிக் காட்டித் திருதத்ுகிைது. இரு நண்பரக்ள் 

மசரந்்து விறளயாட்டு முறையில் மமாழிறய கை்றுக்மகாள்ளலாம்.   

 

2023-2024 கல்வியாண்டில், அரசுப்பள்ளிகளில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு 

வறர பயிலும் அறனதத்ு மாணவரக்ளும் தமிழ் மை்றும் ஆங்கில 

மமாழிப்புலறம மபைமவண்டும் என்ை மநாக்கதத்ில் அரசு உயரந்ிறல மை்றும் 

மமல்நிறலப்பள்ளிகளில் ஏை்கனமவ இயங்கிவரும் 6029 உயரம்தாழில்நுட்ப 

ஆய்வகங்கறள இனி மமாழி ஆய்வகங்களாகவும் மசயல்பட ஏை்பாடு 

மசய்துள்ளது.  

ஆங்கில மமாழிறயக் கண்டு அஞ்சும் மாணவரக்றளச ் சரளமாகப் 

மபசவும் பதிலளிக்கவும் கலந்துறரயாடவும் ஏை்ை ஒரு தளமாகவும் 

மசாை்கறளச ் சரியான உசச்ரிப்புடன் மபசுவதை்கும், மபாருள் புரிந்து 

படிக்கவும் உதவும் கருவியாகவும் மமாழி ஆய்வகங்கள் மசயல்படவுள்ளன.  

மாணவரக்ளுக்கான எளிய கை்ைல் முறைகளான கறதகள், நிகழ்வுகள், 

மசயல்பாடுகள், உறரயாடல்கள், வினாக்கள் மகட்டல் மபான்ைவை்றின் 

வாயிலாக மாணவரக்ள் ஆரவ்த்துடன் கை்றுக்மகாள்வர.்  

தவைாகப் மபசிவிடுமவாமமா என்ை அசச்த்தில்தான் இங்கு பல 

மாணவரக்ள் மபசுவறதத ் தவிரக்்கின்ைனர.் தன் உசச்ரிப்றபத ் தாமன 

உடனுக்குடன்  சரிபாரத்்துக்மகாள்ளும் வறகயில் மசயை்றக நுண்ணறிவு 

(Artificial intelligence) வசதியுடன் மமாழி ஆய்வகம் கட்டறமக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்மவாரு மாணவரின் கை்கும் திைனும் மவகமும் மாறுபடும். எனமவ 

தத்தம் கை்ைல் திைனுக்மகை்ப நிறலகறளயும் வகுத்து ஆரம்ப நிறல, 

இறடப்பட்ட நிறல மை்றும் உயரந்்த நிறல என மூன்று நிறலகளாக 

இப்பயிை்சிறய மதறவப்படும் மநரத்றத எடுத்துக்மகாண்டு இயல்பாகக் கை்க 

இம்மமாழி ஆய்வகம் உதவிமசய்கிைது.  

மமாழிறய இலக்கணக் கூறுகமளாடு தவறின்றிக் கை்பதும் சக 

மாணவரக்மளாடு இறணந்து கை்பதும் மமாழி ஆய்வகத்தில் 

சாத்தியமாகிைது.  
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ஒவ்மவாரு நிறலயிலும் முழுறமயான கை்ைல் நிகழ்ந்தபின் 

சுயமதிப்பீடு மசய்துமகாள்ளலாம். இது வழக்கமான மதிப்பீட்டு முறை 

மபாலில்றல. ஒரு முறை தவறு ஏை்பட்டாலும் தாமன மீண்டும் முயை்சித்து 

சரியாகச ்மசய்வதால் மாணவரக்ளின் கை்கும் ஆரவ்ம் மமம்படும். இம்மமாழி 

ஆய்வகங்களில், ஒமர மநரதத்ில், 89,680 மாணவரக்ள் பங்மகை்றுப் 

பயனறடவர.்  

ஆங்கிலத்றதயும் தமிறழயும் கை்று தங்கள் மசால்வளத்றதப் 

மபை்றுக்மகாள்வதன் மூலம் உலகளாவிய மதாடரப்ுகளுக்காக நம் அரசுப் 

பள்ளி மாணாவரக்ள் மாணவரக்ள் தயாராவாரக்ள் என்பது உறுதி. 

  

ஆறணயர,் 

பள்ளிக் கல்வி. 
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