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தமிழ் மின்மரபுடைடமத் திட்ைம் 
தமிழ்மமொழிக் கல்விக்கு வலுவூட்டும்  

இலக்கிய மின்மதொகுப்பின் பயன்பொடு (மதொைக்கப்பள்ளி) 
 

பொைத்தின்பபொது பயன்படுத்துதல் 
 
மமொழித்திறன் பமம்பொடு   பிற திறன் பமம்பொடு  

தூண்டுதல் நடவடிக்கை /  
பாட அறிமுைம் 

 சிந்தகைத் திறன் மேம்பாடு 

சிறுவர் பாடல்வழி எழுத்து அறிமுைம்   அறநநறிக் ைருத்துைகைப் மபாதித்தல்  
 

ோணவர் பாட முன்ைறிகவக் ைண்டறிதலும் 
ஊட்டுதலும் 

 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன் மேம்பாடு 

ஒத்த ைருப்நபாருளில் அகேந்த 
பாடத்கதயும் சிறுவர் பாடல்ைகையும் / 
ைகதைகையும் ஒப்பிட்டுதல் 

 மதசியக் ைல்வி  

ஆதார ேற்றும் ேதிப்பீட்டு நடவடிக்கைைள்  ந ால்வைப்நபருக்ைம் 
விகையாட்டுவழிக் ைற்பித்தல்  ந ய்யுள் பாடங்ைள் 
குழுநிகைப் பாடல் நடவடிக்கைைள்  இைக்ைணப் பாடங்ைள் 
ந ால்வநதழுதுதல் நடவடிக்கை 
 

 சிறுவர் நாடை அரங்மைற்றம் / 
பாைமேற்று நடித்தல் 

சிறுவர் ைகதைளின்வழிப் படக்ைட்டுகர 
ைற்பித்தல்  

 எளிய ைவிகதைள், ைகதைள் 
பகடத்தல் 

 
பொைத்திற்கு அப்பொல் பயன்படுத்துதல்  
 

ந யல்திட்ட நடவடிக்கைைள்   வா ைர் வட்ட உருவாக்ைம்  
(அைன்ற வாசிப்புத் திட்டங்ைள்)   

படித்த நூல்பற்றிய எண்ணக்குவியல்   நோழி ார் மபாட்டிைள்  
சிங்ைப்பூர் எழுத்தாைர்  ந்திப்பு 
நிைழ்ச்சிைள்  

 
 
பள்ளி நூைை நாள் / வார நிைழ்ச்சிைள்  
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தமிழ் மின்மரபுடைடமத் திட்ைம் 

தமிழ்மமொழிக் கல்விக்கு வலுவூட்டும்  
இலக்கிய மின்மதொகுப்பின் பயன்பொடு (உயர்நிடலப்பள்ளி) 

 
பொைத்தின்பபொது பயன்படுத்துதல் 
 
மமொழித்திறன் பமம்பொடு  பிற திறன் பமமம்பொடு  

தூண்டுதல் நடவடிக்கை /  
பாட அறிமுைம் 

 
 
சிந்தகைத் திறன் மேம்பாடு  

ோணவர் பாட முன்ைறிகவக் 
ைண்டறிதலும் ஊட்டுதலும் 

 21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன் மேம்பாடு 

ஒத்த ைருப்நபாருளில் அகேந்த 
பாடத்கதயும் இைக்கியத்கதயும்  
ஒப்பிட்டுப் மபசுதல் / எழுதுதல்   

 
 
 

இைக்கிய நாடை அரங்மைற்றம் / 
பாைமேற்று நடித்தல் 

இைக்கியத்கதப் பயன்படுத்திச்  மூை 
முரண்ைகையும் சிக்ைல்ைகையும் பற்றி 
ஆராய்தல் 

 
 
 

மதசியக் ைல்வி  

இைக்கியங்ைளில் உள்ை இனிய 
நதாடர்ைகையும் நபான்நோழிைகையும் 
பயன்படுத்துதல் 

 
 
 

ந ால்வைப்நபருக்ைம்  

சிறுைகத உத்திைகைப் பயன்படுத்திச் 
 ம்பவக் ைட்டுகரைள் எழுதுதல் 

 
 
தமிழர் ேரகபயும், பண்பாட்கடயும், 
விழுமியங்ைகையும் ைற்பித்தல் 

ஆதார ேற்றும் ேதிப்பீட்டு 
நடவடிக்கைைள் 

 இைக்கியத்தின்வழிக் ைவிகதைள், 
சிறுைகதைள் பகடத்தல் 

உணர்ச்சியுடன்கூடிய  வாசிப்பு  ந ய்யுள் பாடங்ைள்  
வாசிப்பு ார் ந யல்திறன் மைாப்பு  இைக்ைணப் பாடங்ைள்   

 
பொைத்திற்கு அப்பொல் பயன்படுத்துதல்  
 

ந யல்திட்ட நடவடிக்கைைள்  சிங்ைப்பூர் எழுத்தாைர்  ந்திப்பு நிைழ்ச்சிைள் 
இைக்கிய நூல் ேதிப்பீடு   இைக்கியத் திறைாய்வுைகை உள்ளூர்ப் 

பத்திரிகைைளுக்கு அனுப்புதல்  
வா ைர் வட்ட உருவாக்ைம்  
(அைன்ற வாசிப்புத் திட்டங்ைள்)   

 
 
இகணயம்வழி இைக்கியக் 
ைருத்துக்ைைத்தில் ஈடுபடுதல் 

நோழி, இைக்கியம்  ார்ந்த மபாட்டிைள்   பள்ளி நூைை நாள் / வார நிைழ்ச்சிைள்  
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தமிழ் மின்மரபுடைடமத் திட்ைம் 
தமிழ்மமொழிக் கல்விக்கு வலுவூட்டும் இலக்கிய மின்மதொகுப்பின் 

பயன்பொடு (மதொைக்கக்கல்லூரி, மத்திய கல்வி நிடலயம்) 
 
பொைத்தின்பபொது பயன்படுத்துதல் 
 

மமொழி, இலக்கியத்திறன் பமம்பொடு   பிற திறன் பமம்பொடு  
தூண்டுதல் நடவடிக்கை /  
பாட அறிமுைம் 

 
 
சிந்தகைத் திறன் மேம்பாடு  

இைக்கியங்ைளில் உள்ை இனிய 
நதாடர்ைகையும் நபான்நோழிைகையும் 
பயன்படுத்துதல் 

 
 
 

21ஆம் நூற்றாண்டுத் திறன் மேம்பாடு 

ஒத்த ைருப்நபாருளில் அகேந்த பாடத்கதயும் 
இைக்கியத்கதயும்  ஒப்பிட்டுப் மபசுதல் / 
எழுதுதல்   

 
 
 

இைக்கிய நாடை அரங்மைற்றம்  

இைக்கியத்கதப் பயன்படுத்திச்  மூை 
முரண்ைகையும் சிக்ைல்ைகையும் பற்றி 
ஆராய்தல் 

 
 
 

மதசியக் ைல்வி  

ேதிப்பீட்டு நடவடிக்கைைள்  ந ால்வைப்நபருக்ைம்  
உணர்ச்சியுடன்கூடிய வாசிப்பு  தமிழர் ேரகபயும், பண்பாட்கடயும், 

விழுமியங்ைகையும் இைக்கிய 
வைத்தின்வழிக் ைற்பித்தல் 

இைக்கியத் திறைாய்வுக் 
ைட்டுகரைகைக்நைாண்டு திறைாய்வுக் 
ைகைகயக் ைற்பித்தல் (ைைந்துகரயாடல்)    

 இைக்கியத்தின்வழிக் ைவிகதைள், 
சிறுைகதைள் பகடத்தல் 

ந ய்யுள் / இைக்ைணப் பாடங்ைள்  பகடப்பிைக்கிய ர கை 
 

பொைத்திற்கு அப்பொல் பயன்படுத்துதல்  
 

ந யல்திட்ட நடவடிக்கைைள்   சிங்ைப்பூர் எழுத்தாைர்  ந்திப்பு நிைழ்ச்சிைள்  
இைக்கிய நூல் ேதிப்பீடு   இைக்கியத் திறைாய்வுைகை உள்ளூர்ப் 

பத்திரிகைைளுக்கு அனுப்புதல்  
வா ைர் வட்ட உருவாக்ைம்  
(அைன்ற வாசிப்புத் திட்டங்ைள்)   

 
 
இகணயம்வழி இைக்கியக் 
ைருத்துக்ைைத்தில் ஈடுபடுதல் 

நோழி, இைக்கியம்  ார்ந்த 
மபாட்டிைள்  

 ைருத்தரங்குைளில் இைக்கிய வைங்ைகைப் 
பயன்படுத்தி நிைழ்ச்சிைள் நடத்துதல் 

 


