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தமி�நா� திற
தநிைல ப�கைல�கழக� 
க�வியிய� ப�ளி 

ெச�ைன - 600015 
 

CERTIFICATE PROGRAMME ON ICT IN FUNCTIONAL TAMIL 
சா�றித� ப#பி� ெசய�$ைற தமிழி� தகவ� ெதா�%&ப' ெதாட)* 

 

ச�தாய�தி�நவ �னெதாழி� ��ப�க� 

பரவி��விரவி��இ��கி�றஇ�கால�க�ட�தி�அதைனதா#ெமாழியி�க%க&�ைகயாள&�

அ()றி�தஅறி&�பயி%சி��அவசியமாகிற(. 

)ழ+ைதக��த�ெப,யவ-க�வைரஇைணய�ைத��அதைனசா-+தெதாழி���ப�ைத��பய

�ப/�(�ேபா�)�ேதைவ��அதிக,�(�ளஇ+த சமகால சகா1த�தி�, திற+த ம%2� 

ெநகி3வான க%ற�அைனவ��)�ெபா(வாகி�ற(. 

ச�தாய�தி�ேதைவையநிைற&ெச#��ெபா214க�வி�(ைற�)உ�ளைதமனதி�நி2�தித

மி3ெமாழி�கானதகவ�ெதாட-4ெதாழி���ப�ம%2�அதி�தமிைழ1பய�ப/�(�ெசயலிக

ைளஅறிய6ெச#வத%ேக, 

தகவ�ெதாழி���ப�தி�ெசய��ைற�தமி8�கானசா�றித3ப914அளி�க1ப/கிற(. 

தமி3க%றைலஎளிைம1ப/�தி, தமிழி� இ�றியைமயாைமைய இைளய 

தைல�ைறயின��) உண-�(வைத இ6சா�றித3ப91பி� ேநா�க�; ேம=� 

அ6ெசயலிகைள� ெகா>/ தமிைழப�னா�/ அளவி� பர14வைத )றி�ேகாளாக&� 

ெகா>/�ள(.  

தமி3ெமாழியி� வாயிலாக தகவ� ெதாட-4 ெதாழி���ப�தி�  ெசய�ப/�த 

பயி%2வி�க1ப/கிற(. இத� வாயிலாகஒ�வ- தம(  கணினிசா-+த பணிகைள� தாேம 

ெச#(ெகா�ள �9��. ஊடக�(ைறயி=� பிற கணினி�(ைற சா-+த அ=வலக�களி=� 

பணிவா#14கைள1 ெபற�9��. 

ப�ளி, க�A,, ப�கைல�கழக ஆசி,ய-க�, ஆ#வாள-க�, மாணவ-க�, தமி3 ஆ-வல-க�, 

பணி ஓ#&ெப%றவ-க�, இ�ல�தரசிக� என அைனவ�� இ1ப91பி� ேச-+( 

பய�ெபற�9��. 

தி&டநிர� ேநா�க-க� 

சா�றித3ப�ட�பயி=�ேபா(க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 
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• ெசய��ைற� தமிழி%கான நவ �ன தகவ� ெதாட-4 ெதாழி� 

��ப�திைன�ைகயா�வ( )றி�( அறி+( ெகா�Fவ-. 

• ெசய� �ைற�தமிழி� தகவ� ெதாட-4 ெதாழி� ��ப�ைத1 பய�ப/�(� ேபா( 

ஏ%ப/� நட�ைத மா%ற�ைத 4,+( ெகா�Fவ-. 

• தகவ� ெதாட-4 ெதாழி���ப ெசயலிகைள1 பய�ப/�(வ-. 

• ெசயலிHல�கணினிசா-பணியி� தாமாகேவ ெசய�ப/� திற�ெப2வ-. 

• கணினி�க�தி� தமிழி� வள-6சி )றி�( ேபா%2வ-. 

தி&டநிர� விைள.க� 

சா�றித3ப�ட�பயி�றபி�ன-, க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 

• நவ �ன தகவ� ெதாழி���ப�தி� தமிைழ1 பய�ப/�(த� )றி�( அறிவ-. 

• ெதாழி���ப�தா� அறிவிய� தமி3 வள�� �ைறைய விள�)வ-. 

• 4திய ெசயலிகைள� ைகயாள1பயி%சி ெப%2 இ�1ப-. 

• கணினிசா- ம%2� இைணயதள வசதி ெகா>/ ெச#ய1ப/� பணியி� Iயமாக 

ஈ/ப/� திற� ெப%றி�1ப-. 

• ெசய��ைற� தமிழி� தகவ� ெதாழி���ப�திைன +ைட�ைற1ப/�த பயி%சி 

ெப%2 இ�1ப-. 

த/தி   :  +2 ம%2� அத%) ேம�; வய( வர�4 இ�ைல 

க1பி'த� ெமாழி : தமி3 

கால�  : )ைற+தப�ச� 6 மாத�க� அதிகப�ச� 1 வ�ட� 

க&டண�  : O. 1,500/- 

தி&டவிவர-க� 

பாட/றியீ� பாட'தைல* த/திஅளெவ5 

CIFT - 01 ெமாழி6� ெதாழி�%&ப$� 3 

CIFT - 02 தமி7� தகவ� ெதாழி�%&ப$� 
3 

CIFT - 03 தமி7� தகவ� ெதாழி�%&ப 

ெசயலிக8� 3 

த/திஅளெவ5க� 9 
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ேத). $ைற:எ8�(� ேத-&க� அ�கீக,�க1ப�ட ைமய�களி� ப�கைல�கழக�தா� 

நட�த1ப/�. ஒUெவா� பாடெநறி�)� உ�ள ஒ1பைட14 அ+த+த க%ற� 

வளைமய�களி�சம-1பி�க1பட ேவ>/�, அைவ ப�கைல�கழக�தா� நியமி�க1ப�ட 

மதி1ப�ீடாள-களா� மதி1ப/ீ ெச#ய1ப/�. 

ஓ:ெவா; பாட'தி1/மான ஒபைட*க� 

ஒபைட* 1 :  

ஏதாவ(ஒ�வினாவி%) 1000 ெசா%கF�)மிகாம�விைடயளி�க&� 
அதிகப�ச� – 

15 

மதி1ெப>க� 

வினா1 

வினா 2 

வினா 3 

 

ஒபைட* 2 : 

ஏதாவ(ஒ�வினாவி%) 1000 ெசா%கF�)மிகாம�விைடயளி�க&� 
அதிகப�ச� – 

15 

மதி1ெப>க� 

வினா1 

வினா 2 

வினா 3 

 

எ7'?' ேத).:ஒ1பைட14 �91பத� Hல� மாணவ-க� ெபா(வாக எ8�(� 

ேத-&�) வர அWமதி�க1ப/வா-க�. கால-இ2தி� ேத-& பி,&அ, ஆ ம%2� இ என 

பி,&கைள� ெகா>9��)�. 

பி,&-அ )2வினா�க�[ஒUெவா�2� 3- மதி1ெப>க�] 

ஐ+(வினா�களி�ஏேதW�H�றி%)விைடயளி�க. 

3 x 3 = 9 

மதி1ெப>க� 

பி,&-ஆ சி2வினா�க�[ஒUெவா�2�7 - மதி1ெப>க�] 

ஐ+(வினா�களி�ஏேதW�H�றி%)விைடயளி�க. 

3 x 7 = 21 

மதி1ெப>க� 

பி,&-இ ெந/வினா�க�[ஒUெவா�2�10- மதி1ெப>க�] 

ஏ8வினா�களி�ஏேதW�நா�கி%)விைடயளி�க. 

4 x 7 = 40 

மதி1ெப>க� 

ெமா'த�      70 மதிெப5க� 
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ெதாட)@சியான உ� மதிபீ&ைட வழ-/த� (அதிகப&ச� 30 மதிெப5க�): 

ஒ1பைட14க�சம-1பி�த�ம%2�மதி1பி/த� 15 மதிெப5க� 

(க&டாய�) 

க%ற� வளைமய க�வி ஆேலாசைன வ)14களி� 

கல+(ெகா�வ( 

(அதிகப�ச மதி1ெப>கF�) 50% வ�ைக அளி�கலா�) 

15 மதிெப5க� 

ெமா'த� 30 மதிெப5க� 

 

மதிபீ&� தி&ட� 

ெதாட-அகமதி1ப/ீ 30 மதிெப5க� 

எ8�(�ேத-&க� 70 மதிெப5க� 

ெமா'த� 100 மதிெப5க� 

/ைற
தப&சேத)@சி:எ8�(� ேத-வி� 70 மதி1ெப>களி� 25 மதி1ெப>க� ம%2� 

ெதாட-6சியான உ� மதி1ப�ீ9� 30 மதி1ெப>களி� )ைற+தப�ச� 10 

மதி1ெப>க�ெபற&� ஒUெவா� பாட�ைத�� ெவ%றிகரமாக �9�க ெமா�த� 40 

சதவ �த�.ெபற ேவ>/� என&� நி-ணயி�க1ப�/�ள(. 

 

ெவ1றி ெப1றவ)களி� வைகபா�:அைன�( பாடெநறிகளி=� ேத-6சி ெப%றவ-க� 

ம%2� ெமா�த மதி1ெப>களி� 60 சதவ �த� ம%2� அத%) ேம� மதி1ெப> ெப%றவ-க� 

�த� வ)1பி� இட�ெப2வ-. 50 சதவிகித� ம%2� அத%) ேம� ஆனா� 60 

சதவிகித�தி%)� )ைறவானவ-க� இர>டா� வ)1பி� இட�ெப2வ-. ெமா�த�தி� 40 

சதவிகித� ம%2� அத%) ேம� ஆனா� 50 சதவிகித�தி%)� )ைறவானவ-க� H�றா� 

வ)1பி� இட�ெப2வ-. 

 

***** 

 

 

 



 

48 

 

 

தமி�நா� திற
தநிைல ப�கைல�கழக� 
க�வியிய� ப�ளி 

ெச�ைன - 600015 
பாட'தைல*  : ெமாழி6� ெதாழி�%&ப$� 

பாட� /றியீ�  : CIFT – 01 

பாட தி&ட அளெவ5 : 3 

பாட'ெதா/தி ேநா�க-க� 

ெமாழி6� ெதாழி�%&ப$�பாட�பயி=�ேபா(க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 

• தா#ெமாழியி� இ�றியைமயாைமைய அறி+( ெகா�வ-. 

• தா#ெமாழியிைன1 பா(கா�க ேவ>9ய அவசிய�ைத 4,+( ெகா�வ-. 

• ெமாழிைய� ைகயாF�ேபா( ெதாழி���ப�ைத த)+த �ைறயி� பய�ப/�(வ-. 

• இைணய�தி� வழிேய ெமாழியிைன வள-6சியைடய6 ெச#�� திற� ெப2வ-. 

• தா#ெமாழி�) மதி1பளி�( அத� நய�ைத1 ேபா%2வ-. 

பாட'ெதா/திக1ற� விைள.க� 

ெமாழி6� ெதாழி�%&ப$� பாட� பயி�றபி� க%ேபா- ெபற�D9யதிற�க� 

• தா#ெமாழியி� இனிைமைய வள1ப/�(வ-. 

• தா#ெமாழியி� வ�லைமைய பிற��) எ/�(ைர�)� திற� ெப2வ-. 

• வள-+(வ�� ெதாழி���ப�தி%ேக%ப ெசா%கைள ைகயா�வ-. 

• மாறிவ�� ச�தாய�தி%) ஏ%ப தமி3ெமாழிைய� கா�)� கடைம உண-& ெப2வ-. 

• தமி3ெமாழிைய வள-�க இள�சHக�தின- அறி&�க�டைம14ட� பயி%சி ெப2வ-. 

ெதா/தி 1   ெமாழியி� இ�றியைமயாைம 

பிF.1 -ெமாழியி� அவசிய��தா#ெமாழியி� இ�றியைமயாைம��: 

சி+தைனைய வள-�த� – எ>ண�ைத ெவளியிட� – க��(கைள1 பகி-+( 

ெகா�Fத� – திறனிய வள-�த� – உளநல� ேபண� 

பிF.2 -தா#ெமாழியிைன1 பா(கா�க ேவ>9ய அவசிய��வழி�ைறகF�: 

ப>பா/ கா�த� – அறி&சா- க��(கைள அ/�த தைல�ைறயின��) 

பகி-த� – ந�9�த நிைலயான வள-6சி 
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பிF.3 தமிழ-களி� வள-6சி நிைல��தமி3ெமாழியி� வள-6சி நிைல��: 

தமி3 ெமாழி வள-6சியி� நா�) நிைலக� - தமிழ-களி� வள-6சியினா� 

ெமாழியி� ஏ%ப�/�ள வள-6சி  

ெதா/தி 2  ெமாழியி� வள)@சி 

பிF.4 -சHக மா%ற�தா� ெமாழியி� ஏ%ப/� மா%ற�க� : சHக 

மா%ற�தி%கான காரண�க� – சHக�தி=� ெமாழியி=� அத� தா�க�க� 

பிF.5 -ெதாழி���ப வள-6சியா� ெமாழியி� ஏ%ப/� மா%ற�க�: 

ெதாழி���ப1 பய�பா�9%கான காரண�க� – ெமாழியி� நிைல 

பிF.6 -ெதாழி���ப வள-6சியா� ெமாழியி� ஏ%ப/கி�ற வள-6சி: கணினி� 

தமி3 – ெமாழியி� அறிவிய� மன1பா�ைம – ந�ைம ம%2� த�ைமக�  

ெதா/தி 3  தமி�ெமாழியி�வள)@சி 

பிF.7 -தமிழி� ப,ணாம வள-6சியி� அ/�த க�ட�  :  அறிவிய�தமி3 – 

உலகமயமாத� – 4தியெசா%க�உ�வாத� 

பிF.8 -எ>ணிமகால�தி�ெமாழி�ெதாழி���ப�க� : தமி3 ெம�ெபா��க� 

- ெம�ெபா�� பய�பா�9� தமி3  

பிF.9 -கணினி�தமி3 : ெபா��–பய�பா�/நிைல 

ெதா/தி  4  ெமாழியி� பய�ப�நிைல 

பிF.10 -ெமாழியி� பய�பா/ : சHக அளவி� ெமாழியி� பய�பா/ – க�வி 

நிைலயளவி� ெமாழியி� பய�பா/ 

பிF.11 -இைணய�தி� வழிேய ெமாழியி� பய�ப/நிைல : அவசிய�தி� 

அ91பைடயி� பய�ப/நிைல -  ஆ-வ�தி� அ91பைடயி� பய�ப/நிைல 

பிF.12 -தமி3ெமாழியி� பய�பா�ைட அதிக,�க நா� ேம%ெகா�ளேவ>9ய 

வழி�ைறக� : தமி3ெமாழி )றி�த உய- மன1பா�ைமைய வள-�த� – 

ெதாழி���ப உதவி ெகா>/ தமி3ெம�ெபா�ைள பய�ப/�த 

ஊ�க1ப/�(த� – ெசயலிகளி� ெமாழியிைன தமி31ப/�(த� 

ெதா/தி  5 ெமாழியி� பய�பா� 

பிF.13 - சHகமர4கைள1ேபaத�: தமிழ-ப>பா�9ைனேபணி�கா�த� – 

தமி3கலா6சார�தி%)மதி1பளி�த� 
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பிF.14 - வா3விய�திற�கைள1ெப2த�: 

)ழ+ைத1ப�வ�தி�வள-�)��ைற – இளைம1ப�வ�தி�வா-�)��ைற-

ெமாழிநல��மனநல��: ெபா��, விள�க� 

ெமாழிநல��மனநல��ேபணேவ>9யஅவசிய� 

பா)ைவ K�க� 

• �ைனவ)இர'தினசபாபதி(2007), , ெச�ெமாழி�க�வி, சா+தாபதி1பக�, ெச�ைன 

• $ைனவ)இர'தினசபாபதிம1M�$ைனவ)./.விஜயா(2016),தமி3க%பி�த��ைறக�, 

சா+தாபதி1பக�,ெச�ைன 

• $ைனவ)தி;. வPரேவQ(2009), அ�+தமி3க%பி�)��ைறக�, அ�சாபதி1பக� 

• ெசா�கலி-க�.எ�.(2016),ந�லாதமிழி�எ8(ேவா�,கிழ�)பதி1பக�,ெச�ைன 

• இைணயதளவைலப�க-க� 

ICT, இ+திராகா+திதிற+தநிைல1ப�கைல�கழக� 

http://www.eiu.edu 

 

*****    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

தமி�நா� திற
தநிைல ப�கைல�கழக� 
க�வியிய� ப�ளி 

ெச�ைன - 600015 
பாட'தைல*      :    தமி7� தகவ� ெதாழி�%&ப$� 

பாட /றியீ�        :    CIFT – O2  

த/தி அளெவ5   :     3 

பாட' ெதா/தி ேநா�க-க� 

தமி7�ெதாழி�%&ப$�பாட�பயி=�ேபா(க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 

• தமி3க%பத%கானெசயலிகF�இைணயதள�கைள�� அறி+( ெகா�வ-. 

• தமி3ெமாழி�கான தகவ� ெதாழி���ப ேசைவயிைன விள�கி�ெகா�வ-. 

• தகவ� ெதாழி���ப�திைன� ெகா>/ பைட1பா%றைல வள-�(�ெகா�வ-. 

• தகவ� ெதாழி���ப�திைன� ெகா>/ பிைழயற தமி3 க%பி�)� திற� ெப2வ-. 

• இைணயவழி க%பி14� க�விகைள1 பயன1/�(� திற� ெப2வ-. 

பாட' ெதா/தி க1ற� விைள.க� 

தமி7� ெதாழி�%&ப$�பாட�பயி�றபி�க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க� 

• தகவ�ெதாழி���ப�திறைன�ைகயா�வதி�பயி%சிெப2வ- 

• தமி3ெமாழி�கானெசயலிகைள1பய�ப/�(வதி�ேம�பா/அைடவ-. 

• )ழ+ைதகF�)பியைழயறதமி3க%பி�)�திற�ெப2வ-. 

• 4தியெசயலிகைள�க>/பி9�)�திற�ெப2வ-. 

• தமி3ெமாழியி�பைட1பா%றைலவள-�(�ெகா�வ(ட�இைளயசHக�தின��)� 

வா#1பிைனபகி-+(அளி1ப-. 

ெதா/தி 1  தமி�க1பத1கானெசயலிக8�இைணயதள-க8�: 

பிF. – 1  தமிைழசீ�கிர�க%2�ெகா�F�க�ெசயலி: அைம14, ெசய�பா/, 

பய�பா/ 

பிF. – 2  ேக=ெசயலி : அைம14, ெசய�பா/, பய�பா/ 

பிF. – 3  தமி3 2.0 தமி3எ8�(க� – திற+தHலெசயலி: அைம14, 

ெசய�பா/, பய�பா/ 

ெதா/தி 2 தமிழி� எதி)கால$� தகவ� ெதாழி�%&பேசைவ6�: 
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பி,&– 4  Dகி� ஜி-ேபா-� ம%2� Dகி� ஒளி எ8�(ண,: அைம14, 

ெசய�பா/, பய�பா/ 

பி,&– 5  தமிழி� த�ட6I� ெசா�வெத8த=�: அைம*, ெசய�பா�, 

பய�பா� 

பி,&– 6  ெமாழிெபய-�த� ம%2� Dகி� ெமாழிெபய-146 ெசயலி: அைம*, 

ெசய�பா�, பய�பா� 

ெதா/தி 3  தகவ�ெதாழி�%&ப$�பைடபா1றQ�: 

பிF. – 7  வி�கி1ப9ீயாக�/ைரஎ8(த� : �ைற – ேதைவ - பய�பா/ 

பிF. – 8  பயன-இைட�க�ம%2�ைகேய/க�எ8(த� : �ைற – ேதைவ - 

பய�பா/ 

பிF. – 9  மி�னிய�இத3கைள1பிரI,�த� : �ைற – ேதைவ - பய�பா/ 

ெதா/தி 4 பிைழயற தமி�� க1பி'த� ம1M� க1றQ�கான ெசயலிக�  

பி,&– 10  ெசா%ப)1பிய� (morphology) :தமி3 த>/6ெசா� பி,1பி - தமிழி� 

உ�பனிய�: அைம*, ெசய�பா�, பய�பா� 

பி,&– 11 ஆ#& பிைழதி��தி ெசயலிக� – நாவி ச+தி1பிைழ தி��தி ெசயலி: 

அைம*, ெசய�பா�, பய�பா� 

பி,&– 12  வாணி எ8�(1பிைழ தி��தி ெசயலி: அைம*, ெசய�பா�, 

பய�பா� 

ெதா/தி 5  இைணயவழி க1பி*� க;விக� 

பிF. – 13  எ�ேமாேடா(Edmodo) ம1M� 9ேயாலி�ேகா (Duolingo): அைம14, 

ெசய�பா/, பய�பா/ 

பிF. – 14  hDலாஜி(Schoology) ம%2�பிhD� : அைம14, ெசய�பா/, 

பய�பா/ - ெடhமாh(DesMos) : அைம14, ெசய�பா/, பய�பா/ 

பா)ைவK�க� 

• ேகாகிலாத-கசாமி (2016), த�மி3ெமாழி, )ழ+ைதக�, ஆசி,ய-க�, பாைவபதி1பக�, 

ெச�ைன. 

இைணயதளவைலப�க-க� 

• ICT, இ+திராகா+திதிற+தநிைல1ப�கைல�கழக� 

• http://www.eiu.edu 
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• https://app.edu.buncee.com/ 

• http://dareone.blogspot.com/2010/07/blog-post_04.html 

 

******    
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தமி�நா� திற
தநிைல ப�கைல�கழக� 
க�வியிய� ப�ளி 

ெச�ைன - 600015 

பாட'தைல*   :    தமி7� தகவ� ெதாழி�%&ப ெசயலிக8� 

பாட /றியீ�     :   CIFT - 03 

த/திஅளெவ5  :    3 

பாட' ெதா/தி ேநா�க-க� 

தமி7� ெதாழி�%&பெசயலிக8�பாட�பயி=�ேபா(க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 

க%ேபா- இ1பாட� பயி�ற பி�,  

• நைட�ைறயி� உ�ள ெமாழிசா- ெசயலிகைள அறி+( ெகா�வ-. 

• தகவ� ெதாழி���ப ெசயலிகளி� பய�பா�9ைன விள�கி� D2வ-. 

• ெமாழி�திற�கைள வள-�(� ெகா�ள 4திய ெசயலிகைள உ�வா�)� �ய%சியி� 

ஈ/ப/வ-. 

• இைடவிைனயா%2�கா�சி1பட�கைளஉ�வா�)�திற�ெப2வ-. 

• ெமாழிசா-தகவ�ெதாழி���பெசயலியி�Hல�Iயெதாழி�திறைனவள-�(�ெகா�வ-. 

பாட'ெதா/திக1ற� விைள.க� 

தமி7� ெதாழி�%&பெசயலிக8�பாட�பயி�றபி�க%ேபா-ெபற�D9யதிற�க�: 

• தகவ� ெதாழி���ப ெசயலிைய� ெகா>/ க%ற� திறைன வள-1ப-. 

• பிைழயி�றிெமாழியிைனேபசபயி%சிெப2வ(ட�)ழ+ைதகF�)�பயி%சிஅளி1ப-. 

• தவறி�றிதமி3ெமாழியிைனைகயாFவ-. 

• தா#ெமாழியிைன�ெகா>ேடஇைணய�தி�காண1ப/�வள�கைள1பய�ப/�(�பயி%சிெப

2வ-. 

• இைணயதளவசதிகைள1பய�ப/�திபணிசா-திறைனவள-�(�ெகா�வ-. 

ெதா/தி 1  ேக&ட�திற�  

பிF. – 1  ேக�ட�திறைனவள-�)�வழிக� : ேக�ட�திறனி�)றி�ேகா�க�– 

ேபIதைல�ேக�டறித� – ப9�தைல�ேக�டறித� – 

��டைளகைள�ேக�/6ெசய%ப/த� – ெபா��கைள�)றி�(�கா�/த� – 

ேக�டப)தியி�ைமய�க��ைதஅறித� 



 

55 

 

பிF. – 2  ேக�ட�திறைனவள-1பதி�தகவ�ெதாழி���ப�: கைத��பா�/� 

– உைரயாட�கைள�ேக�க6ெச#த�– 

ேக�ட�திற�வள-�க�கணினிம%2�ைக1ேபசி 

பிF. –3  ெசயலிக� -cool edit tutorial part 2 )ரைல பதி& ெச#வ(, 

ஒலி�ேகா14கைள தி��(� ெசயலி -  கைத D2� ெசயலி (Story telling app – 

BUNCEE), கஹூ�(Kahoot! ) Hல� கைத Dற� 

ெதா/தி 2  ப#'த� திற� : 

பிF. – 4  ப9�த� திறைனவள-�)�வழிக�: ப9�த�திறனி�)றி�ேகா�க�– 

வைககைள1பய�ப/�(த�– ப9�க�க%பி�)��ைறக�பிF. – 5  

ப9�த�திறைனவள-1பதி�தகவ�ெதாழி���ப� :  ப9�த� 

திறைனவள-�)�பயி%சிக�- ப9�த�திறைனவள-�)�– 

ப9�த�திற�வள-�க�கணினிம%2�ைக1ேபசி 

பிF. – 6  ெசயலிக� - Wakelet–  க%பி�த=�கான ெசயலி – பட�க� ம%2� 

வ �9ேயாவி%கான ெசயலி 

ெதா/தி 3  ேபSத� திற�:  

பிF. – 7  ேபIத� திறைனவள-�)�வழிக�: ேபIத�திறனி�)றி�ேகா�க�– 

பட�பா-�(விள�க� – விவ,�(�D2த� – நாபிற3பயி%சி – 

நாெநகி3பயி%சிபிF. – 8  ேபIத� திறைனவள-1பதி�தகவ�ெதாழி���ப�: 

உைரயாட�நிக3�(த� – கைதக�D2த� – பாட�கைள1பா/த� – 

தைல14களி�ேபIத�பிF. – 9  இைடவிைனயா%2�கா�சி1பட�க� : 

ெபா�� – உ�வா�)��ைற – பய�க� 

ெதா/தி  4  உைரயாடைலவள)�/�ெசயலிக� :  

பிF. – 10  Dகி� ெசா� வி�ைல : அைம14 – ெசய�பா/ - பய�பா/ 

பிF. – 11  Dகி� உைரயாட� ெசயலி: அைம14 – ெசய�பா/ - பய�பா/ 

பிF. – 12  Dகி� உைர ஒலி மா%றி - Dகி� உதவியாள- -  அைம14 – 

ெசய�பா/ - பய�பா/ 

ெதா/தி 5  இைணயதளவசதிகைளபய�ப�'?�திற�க�: 

பிF. – 13  வைல1p (Blog) உ�வா�க�: ெபா�� – உ�வா�)��ைற – 

பய�க� 
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பிF. – 14  D)�ப9வ�தயா,�த�: ெபா�� – உ�வா�)��ைற – பய�க� 

–  t�t1பதிேவ%ற�ெச#த� : ெபா�� – உ�வா�)��ைற – பய�க� 

பா)ைவK�க� 

• $ைனவ)இர'தினசபாபதிம1M�$ைனவ).  /. 

விஜயா(2016),தமி3க%பி�த��ைறக�, சா+தாபதி1பக�, ெச�ைன 

• ேகாகிலாத-கசாமி (2016),த�மி3ெமாழி, )ழ+ைதக�, ஆசி,ய-க�, பாைவபதி1பக�, 

ெச�ைன. 

• ICT, இ+திராகா+திதிற+தநிைல1ப�கைல�கழக� 

• http://www.eiu.edu 

• http://www.neiu.edu 

• http://public.pacbell.net/faq/general_faq.html 

• http://office.microsoft.com/powerpoint 

• http://www.giriblog.com/2017/08/google-voice.html 

• https://www.techlearning.com/tl-advisor-blog/apps-for-digital-storytelling 
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