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கல்வியாளர்கள் கவனத்திற்கு
இணையவழித் தமிழாய்வு உணைத்ததாடர்
இணையவழிக் கற்றல்- கற்பித்தல் அணுகுமுணற தற்பபாணதய தகவல் ததாடர்புக்
காலத்தில்

தவிர்க்க

மாைவர்களும்

இயலாத

இணையவழிக்

கல்விச்தெயல்பாடாக
கல்வி

எனும்

மாறியுள்ளது.

உலகளாவிய

ஆெிாியர்களும்

இவ்வணுகுமுணறயின்

நற்பயன்கணளப் பயின்றுைைவும், இதில் ஊக்கம் தபறவும், நமது பதணவக்கான பயிற்ெித்
தளதமான்ணற உருவாக்கிக்தகாள்வதற்கான ததாடக்க முயற்ெியாகவும், தகாபைானா
பநாய்த்ததாற்ணறத்

தடுக்க

நணடமுணறயிலுள்ள

ஊைடங்குக்

காலத்தில்

கற்றல்-

கற்பித்தணலத் ததாடை நல்வாய்ப்பாகவும் ’இணையவழித் தமிழாய்வு உணைத்ததாடர்’
நிகழ்வு ஏற்பாடு தெய்யப்பட உள்ளது. கல்வியாளர்களும் மாைவர்களும் பயனுறும்
வணகயில் இத்ததாடர் துணறொர் வல்லுநர்கணளக்தகாண்டு நிகழ்த்தப் தபறும். ஒவ்தவாரு
உணையும் ஒரு மைி கால அளவில் வாைத்தில் மூன்று உணைகள் (காணல 11 மைி முதல் பகல்
12 மைி வணை) அணமயும்.

ததாடக்க முயற்ெியாக, முகநூலின் (Facebook) தளத்திலுள்ள காதைாலி பநைணல வெதி
வழி

இவ்வுணைத்ததாடணை

தெயல்படுத்தலாம்

எனவும்

நாளணடவில்

இணையக்கல்விக்தகனபவ உருவாக்கப்பட்டுள்ள தமன்தபாருள்கணளப் பயன்படுத்தலாம்
எனவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் இத்ததாடணைப் பார்க்க முகநூலில் கைக்கு
ணவத்திருக்க பவண்டும். முகநூல் கைக்ணக இதுவணை ததாடங்காமல் இருப்பவர்கள்
ஆண்டைாய்ட் தெல்பபெி வழி அல்லது கைிைி வழி தங்கள் கைக்ணகத் ததாடங்குமாறு
பகட்டுக்தகாள்ளப்படுகிறது.
இந்நிகழ்ணவ ஒருங்கிணைக்க
முணனவர். இைா.காமைாசு, பபைாெிாியர், தமாழிப்புலத் தணலவர் (கூட்டுநர்),
திரு. ெ.பாஸ்கைன், இணைப்பபைாெிாியர் & தணலவர், கைிப்தபாறி அறிவியல் துணற,
முணனவர். வீ.தெல்வகுமார், இணைப்பபைாெிாியர் & தணலவர், கடல்ொர் வைலாறு &
கடல்ொர் ததால்லியல் துணற ஆகிபயாணைக் தகாண்ட குழு இதன்வழிஅணமக்கப்படுகிறது.

இக்குழு மறு ஆணை வரும் வணை தெயல்படும். ததாடர் உணைகளுக்கான வல்லுநர்கணள
இக்குழு அணடயாளம் கண்டு துணைபவந்தர் இணெவுதபற்று நிகழ்ணவத் திட்டமிட்டு
நடத்தும்.

பகள்விகாட்ெி

உதவிகணள

ணமய

வழங்குவார்கள்.

ததாழிநுட்பாளர்கள்
இந்நிகழ்வு

பதணவயான

ததாடர்பான

ததாழில்

ஐயங்களுக்கு

நுட்ப

முணனவர்

வீ.தெல்வகுமார் (9940946086, 9442112601) அவர்கணளத் ததாடர்பு தகாள்ளலாம்.

இம்முயற்ெியின் பநாக்கம், திட்டங்கள் பற்றிய ததாடக்கவுணை 21.04.2020 அன்று முற்பகல்
11.00

மைிக்கு

தமிழ்ப்

பல்கணலக்கழக

முகநூல்

பக்கம்

(https://www.facebook.com/thetamiluniversity/) வழியாக அணமயும். இத்ததாடக்கவுணை
இந்நிகழ்வின் தவள்பளாட்டமாகவும் அணமயும். எனபவ, முகநூல் இணைப்பில் முதல்
முணறயாக பங்பகற்கும்தபாழுது நிகழக்கூடிய ததாடக்க நிணலத் தடுமாற்றங்கள் ெிக்கல்கள்
ஏபதனும்

இருப்பின்

எவ்விதத்

தயக்கமுமின்றி

பகள்விகாட்ெி

ணமய

ததாழில்

நுட்பாளர்களுடன் (திரு பால்ைஜ்: அணலபபெி வழி ததாடர்பு தகாண்டு உடன் ொி தெய்து
தகாள்ளலாம். இது நமக்கு நாபம அணமத்துக்தகாள்ளும் திட்டம் என்பணத மனதில் தகாள்ள
பவண்டும்.
முதல் உணை 22.04.2020 (புதன் கிழணம) முற்பகல் 11 மைி முதல் – பகல் 12 மைி வணை அணமயும்.
தொற்தபாழிவாளர்: பபைா. பா. மதிவாைன்(பைி நிணறவு), தமிழ்த்துணற, பாைதிதாென் பல்கணலக்கழகம்
தணலப்பு: ஆைாய்ச்ெி தநறிமுணறகள்
முதல் உணைக்கான முகநூல் முகவாி: https://www.facebook.com/balasundaram.mathivanan.3/

உணை
இந்நிகழ்வு

ததாடங்குவதற்கு 10 நமிடங்களுக்கு முன்னர் இணைப்பில் வைபவண்டும்.
பற்றிய

இவ்வுணைததாடணைப்
ததாிவிப்பதற்கான
பமற்தகாள்ளுமாறு

கூடுதல்
பார்த்துப்

துணைபவந்தர்

பயன்தபற

அவ்வப்தபாழுது
இத்தகவணல

(கட்தெவி/மின்னஞ்ெல்/குறுஞ்தெய்தி
துணறத்தணலவர்களும்

பகட்டுக்தகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
-

தகவல்கள்

ததாிவிக்கப்படும்.
மாைவர்களுக்குத்

வழியாக)

ஆெிாியர்களும்

நடவடிக்ணககணள
கனிவுடன்

