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 அறிமுகம் 

 இணையவழி மூலைாக இ-கற்றல் 

செயற்பாட்டிணை கைற்சகாள்ணகயில் ஒவ்சவாய 

தரப்பிைரதும் கடணைகள் ைற்றும் சபாறுப்னகள்.   

- ைாைவ ைாைவிகள் 

- சபற்கறார்/ பாதுகாவலர் 

- ஆெிாியர்கள் 

- அதிபர்கள் 

 ஆெிாியர் பயன்படுத்தக்கூடிய இணையவழி 

கற்றல் துணைக் கயவிகள் 
 

 இணையவழி கற்றல் – கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் 

ற்படும் ெிக்கல்கள் நிணலணைகளின் கபாது 

செயற்பட கவண்டிய விதம்.  
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அறிமுகம் 

நாடு முளவதும் பரவி வயகின்ற சதாற்று கநாய் நிணலணை 

காரைைாக சுகாதார பாதுகாப்ன சதாடர்பில் ளந்துள்ள 

ெவால்ைிக்க சூழ்நிணலயில் பாடொணலகணள உாிய முணறயில் 

நடாத்திச் செல்வது நணடமுணறச்ொத்தியைற்றதாகக் 

காைப்பட்ட கடந்த காலப்பகுதிகளில் இணையவழி ைற்றும்  

சதாணலக்கல்வி முணறணைகள் மூலைாக கற்றல் – கற்பித்தல் 

செயற்பாடுகணள சதாடர்ச்ெியாக கைற்சகாள்வதற்கு கல்வி 

அணைச்சு, ைாகாை, வலய கல்வி அதிகாாிகள் ைற்றும் 

பல்கவறாை ைாற்றுவழிச் செயற்பாடுகள் 

நணடமுணறப்படுத்தப்பட்டை.  

இணையவழிக் கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் 

ஈடுபட்டகவணளயில் சபற்கறார்கள், பாதுகாவலர்கள் ைற்றும் 

பாடொணல ஆெிாியர்கள் ன்கபாயடன் அதிபர்பளும் 

பல்கவறாை ெவால்களுக்கு முகம் சகாடுத்த நிணலணை 

அவதாைிக்கப்பட்டுள்ளது. ைகவ இணையவழி/ 

சதாணலக்கல்வி கற்றல் முணறணையிணை கைற்சகாள்ணகயில் 

அவெியைாை அடிப்பணட ஆகலாெணைகள் உள்ளடங்கிய 

வழிகாட்டல் ககாணவணய தயாாித்து பாடொணலகளுக்கு 

அறிமுகம் செய்யும் கநாக்கத்துடன் கல்வி அணைச்சு, சுகாதார 

அணைச்சு ைற்றும் உாிய ெகல தரப்பிைரதும் கயத்துக்கள் ைற்றும் 

கயாெணைகளின் அடிப்பணடயில் இந்த வழிகாட்டல் ககாணவ 

தயாாிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இந்த வழிகாட்டல் ககாணவயின் அடிப்பணடயில் தைது 

பிள்ணளகணள இணையவழியூடாக கற்றல் செயற்பாட்டில் 

ஈடுபடுத்துகின்ற கபாது சபற்கறார் கணடப்பிடிக்க கவண்டிய 

ஆகலாெணைகள் ைற்றும் பின்பற்ற கவண்டிய நடவடிக்ணககள் 

சதாடர்பிலும் இணையவழிக் கற்பித்தல் முணறணையின் கபாது 
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ஆெிாியர்கள் ைற்றும் அதிபர்களது வகிபாகம் சதாடர்பிலும் 

சதளிவூட்ட திர்பார்க்கப்படுகிறது . 

இணையவழி முணறணையினூடாக கற்றல் – கற்பித்தல் 

செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்றணை னதியசதாய அனுபவைாக 

அணைகின்ற காரைத்திைால் ஆெிாியர்கள், சபற்கறார்கள், 

ைாைவர்களுக்கு பல்கவறு ெிரைங்கள் ற்படக்கூடும். ஆயினும் 

இவ்வாறு இணையவழி மூலைாக பாடொணலக் கல்விணய 

சதாடர்ச்ெியாகவும் தரைாைதாகவும் கபைிச் செல்ணகயில் 

ழக்கூடிய ெவால்களுக்காை தீர்வுகணள சபாதுவாைதாக 

வழங்க முடியாத கபாதிலும் ெமூக, சுகாதார, கலாொரம் ைற்றும் 

ஒளக்கம் ஆகிய விடயங்களுக்கு அவெியைாை ஆகலாெணைகள் 

ைற்றும் வழிகாட்டல்கள் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை.  

சதாழில்தட்ப பயன்பாட்டினூடாக கல்விணயப் சபற்றுக் 

சகாடுப்பது சதாடர்பாக நிலவும் சபாய்யாை கயத்துக்கள் 

ைற்றும் தவறாை அணுகுமுணறகணள ொதகைாக 

ைாற்றியணைத்துக் சகாள்வதற்கு சபற்கறார்களுக்கு 

வெதியளிப்பதும் இந்த ஆகலாெணைக் ககாணவயின் ைற்றுசைாய 

குறிக்ககாளாகும்.  

இணையவழி முணறணையினூடாக கற்றல் – கற்பித்தல் 

செயற்பாட்டிணை கைற்சகாள்கின்ற கபாது ஆெிாியர்கள் ைற்றும் 

ைாைவர்கள் முகம் சகாடுக்கும் ெிரைங்கணள நிவர்த்தி செய்து 

அதற்குாிய முணறயாை வழிகாட்டணல சபற்றுக் சகாடுப்பதும் 

இணையவழிக் கல்விச் செயற்பாட்டின் கபாது சபற்கறாரது 

கடணைகள் ைற்றும் சபாறுப்னகள் சதாடர்பில் சதளிவிணை 

சபற்றுக் சகாடுப்பதன் மூலைாக தணடயின்றி பிள்ணளகளுக்கு 

அவெியைாை வெதிகணள ற்படுத்திக் சகாடுப்பதற்கு 

சபற்கறார்கணளயும் உாிய ணைய அணைத்து தரப்பிைணரயும் 

சதளிவுபடுத்துவதும் இந்த வழிகாட்டல் ககாணவயின் 

திர்பார்ப்பாகும்.  
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இணையவழி மூலைாக கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாட்டிணை 

கைற்சகாள்ணகயில் ஒவ்சவாய தரப்பிைரதும் கடணைகள் 

ைற்றும் சபாறுப்னகள். 
 

ைாைவர்கள் இணையவழி மூலைாக ஒய பாடத்திணை 

கற்கின்ற கபாது பின்பற்ற கவண்டிய ஆகலாெணைகள்.  

 

1.1 பாடத்தில் கவைத்திணை செலுத்துவதற்காக 

சபாயத்தைாை சூழணல சதாிவு செய்தல் (இதற்சகை 

சபற்கறார்/மூத்தவர்களின் ஒத்துணழப்பிணை சபற்றுக் 

சகாள்ளவும்) ைற்றும் சபாயத்தைாை/ 

சபாயந்தக்கூடிய உணடகணள அைிந்து பாடத்தில் 

இணைந்து சகாள்ளல்.  

 

1.2 பாடங்களுக்கு இணையவழி மூலைாக சதாடர்ன 

சகாள்ணகயில் பாடங்கணள தவறவிடாது 

இயப்பதற்காக சபாயத்தைாை வணகயில் 

காலத்திணை ஒதுக்கிக் சகாள்வதற்கு நாளாந்த/ 

வாராந்த கநரசூெிணய இற்ணறப்படுத்தல் ைற்றும் 

அதணை ப்கபாதும் கண்களுக்கு னலப்படக்கூடிய 

ஓாிடத்தில் பார்ணவக்கு ணவத்தல்.   

 

1.3 இணையவழி கற்றல் செயற்பாட்டில் இணைகின்ற 

கபாது ஆெிாியர் கூறும் ஆகலாெணைகணள 

பின்பற்றுதல்.  
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 கற்றல் இணடநடுவில் தைது கயத்திணைக் 

கூறுகின்ற கபாது ைாத்திரம் Unmute செய்தல். 

        

 ககள்விகணளக் ககட்கின்ற கபாது அல்லது 

பதிலளிக்கின்ற கபாது Hand raise செய்தல்.     

 

 அத்தியாவெிய தகவல்கணள வழங்குவதற்கு  

Chat box ஐ பயன்படுத்தவும்.  

 

 ஆெிாியரால் அறிவுறுத்தல் வழங்க அவெியைாகும் 

ெந்தர்ப்பங்களில் video ணவ on செய்யவும்.                        

    

1.4 இணையவழிக் கற்றல் செயற்பாட்டில் இணைகின்ற 

கபாது முணறயாக அைர்ந்து பங்குபற்றுதல்.   
       

1.5 கற்றலுக்கு தணடயாக அணையும் விதைாக உைவு 

உண்ணுதல் கபான்ற செயற்பாடுகணள 

வணரயறுத்தல்.  
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சபற்கறார்/ பாதுகாவலர்களின் சபாறுப்னகள் ைற்றும் 

வகிபாகம்.  

 பிள்ணளகளின் அடிப்பணடத் கதணவ சதாடர்பில் சதளிவுக் 

சகாண்டியத்தல்.  

 பிள்ணளகளுக்கு கநரசூெி சதாடர்பில் முன்ைறிவிப்ன 

செய்தல். 

 தணடயின்றி உாிய பாடத்தில் இணைந்து சகாள்வதற்காை 

சூழணல வீட்டில் உயவாக்குதல். (சதாணலக்காட்ெி,  

வாசைாலி ஆகியவற்றிணை செயற்படுத்துவதன் மூலம் 

ற்படும் ெத்தங்கள் தணடயாக அணைதல், வீட்டில் 

உள்ளவர்களின் உணரயாடல்கணள வணரயணற செய்தல்.) 

 முடியுைாை அணைத்து ெந்தர்ப்பங்களிலும் பிள்ணளக்கும் 

ஆெிாியயக்கும் இணடயில் இடம்சபறும் சதாடர்பாடணல 

கைற்பார்ணவ செய்தல்.  

 இணையவழி கற்றலில் ற்படும் சதாழில்தட்ப ெிக்கல்கணள 

நிவர்த்தி செய்து சகாள்வதற்கு ஒத்துணழத்தல். (பிள்ணளணய 

உடல் ைற்றும் உள ாீதியாை தாக்கங்களுக்கு உட்படுத்தாது 

பாடத்தில் கவைத்திணை செலுத்த ெந்தர்ப்பைளித்தல்.) 

 அைர்ந்கத செய்யும் செயற்பாடுகளில் ைாத்திரம் பிள்ணளகணள 

ஈடுபடுத்தாைல் பாடகவணள இணடகவணளகளின் கபாது 

சவளிச்சூழல் செயற்பாடுகள் ைற்றும் உடற்பயிற்ெி 

கபான்றவற்றில் பிள்ணளகணள ஈடுபடுத்துவதற்கு 

சபற்கறாணரயும் இணைத்துக் சகாள்ளல். 
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 ெில ைாைவர்கள் ெமூக ஊடகப் பாவணையில் ஈடுபட்டுள்ள 

காரைத்திைால்  அது சதாடர்பில் முணறயாை அறிவூட்டணல 

வழங்குவதும் கற்றல் ைற்றும் இணைப்பாடவிதாை 

நடவடிக்ணககளின் கபாது பாதுகாப்பாை ெமூக ஊடகப் 

பாவணைக்கு ெந்தர்ப்பத்ணத ற்படுத்திக் சகாடுத்தல் 

சபாயத்தைாகும். 

 இணையவழி முணறணையினூடாக கற்றல் நடவடிக்ணககளில் 

ஈடுபடுவதற்கு பிள்ணளகளுக்கு வெதிகணள ற்படுத்திக் 

சகாடுப்பதில் பாாிய ெிரைங்கள் காைப்படின் அது 

சதாடர்பில் உாிய ஆெிாியர்கள் ைற்றும் அதிபணர சதளிவூட்டி 

அதற்காை ைாற்றுவழிகணள ணகயாள்வதற்கு கண்டிப்பாக 

நடவடிக்ணக டுத்தல் கவண்டும்.  

 பாடத்திற்குாிய காலப்பகுதிக்குள் ைாத்திரம் பிள்ணளகள் 

டிஜிட்டல் உபகரைங்கணளக் ணகயாள்வதற்கு 

பாிந்துணரக்கப்படுகின்ற அகதகவணள இது சதாடர்பாக 

சபாற்கறார் சதாடர்ச்ெியாை கைற்பார்ணவணய செலுத்துதல் 

சபாயத்தைாைதாக அணையும்.  

 இணையவழிக் கற்றலில் இணைகின்ற கபாது உாிய 

சதாணலகபெி கெணவ இணைப்பிணை வழங்கும் 

நிறுவைங்களால் வழங்கப்படும் இணையவழிக் கல்வி 

பக்ககஜ் சதாடர்பாக அறிந்தியத்தலும் ைிகக் குணறந்த 

ைாதாந்தக் கட்டைத்தில் அவ்வாறாை பக்ககஜ் ஒன்றிணை 

செயற்படுத்திக் சகாள்வதும் அன்றாட கடட்டாவிற்காக 

செலவு செய்வது சதாடர்பில் இலாபகரைாைதாக அணையும்.  
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ைகவ அது சதாடர்பில் அவெியைாை நடவடிக்ணககணள 

கைற்சகாள்வதன் மூலம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள 

கட்டுப்பாட்டுப் பாவணை சைன்சபாயள் ஒன்றிணை (child 

control software) ணகயடக்கத் சதாணலகபெியில் நிறுவுவதன் 

(install) மூலைாக பிள்ணளகள் அவெியைற்ற 

இணையதளங்கணள  ணகயாளும் நடவடிக்ணககணள 

கட்டுப்படுத்தும் வாய்ப்ன உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கற்றலுக்கு சபாயத்தைாை சூழணல அணைத்தல்.  

இணையவழி கற்பித்தணல கைற்சகாள்ணகயில் கற்றல் 

நடவடிக்ணககளுக்கு சபாயத்தைாை இடத்திணை 

அணைத்துக் சகாடுக்க கவண்டும். அந்த இடம் 

அணைதியாை, பிள்ணளயின் கவைம் கவறு திணெகளுக்கு 

செல்லாத சதாடர்ச்ெியாை இணைய வெதிணயப் 

சபறக்கூடிய, தூய்ணையாை காற்கறாட்டமுணடய ைற்றும் 

டிஜிட்டல் பாதுகாப்ன ைிக்கதாை சூழலாக அணைதல் 

கவண்டுசைன்பதணை சபாியவர்கள் னாிந்து சகாள்ள 

கவண்டும்.  
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ஆெிாியர்களின் வகிபாகம் 

1. இணையவழி ஊடகம் வாயிலாக கைற்சகாள்ளப்படும் 

கற்பித்தல் நடவடிக்ணககள் பாடப்னத்தகத்ணத 

அடிப்பணடயாகக் சகாண்டதாக ைற்றும் உாிய கதர்ச்ெி 

ைட்டத்திணைக் சகாண்டதாக தயாாிக்கப்பட்டியத்தல்.       

2. அணைத்து ெந்தர்ப்பங்களிலும் பிள்ணளகளின் 

கவைத்திணை பாடத்தின் ைீது தக்க ணவத்துக்சகாள்ளக் 

கூடிய வணகயில் கவயம் விதைாக பாடங்கள் 

தயாாிக்கப்படுதல் ைற்றும் கற்பித்தல்.  

3. பிள்ணளகளுடன் இணடவிணைச் செயற்பாடுகளூடாக 

கற்பித்தணல கைற்சகாள்ளக் கூடிய அணைத்து 

ெந்தர்ப்பங்களிலும் அதணை கைற்சகாள்ளல் ைற்றும் 

முடியுைாை அணைத்து ெந்தர்ப்பங்களிலும் 

பிள்ணளகளிடைியந்து பின்னூட்டணலப் சபறக்கூடிய 

வணகயில் பாடத்திட்டங்கணளத் தயாாித்தல்.  

4. திைமும் பாடத்திற்குாியதாை வீட்டு கவணலகள்/ 

ைதிப்னடுகணள வழங்கி பிள்ணளயின் கவைம் பாடம் ைீது 

செலுத்தப்படுவதணை கண்காைிப்பதற்கு நடவடிக்ணக 

டுத்தல்.  

5. ைதிப்னடு ைற்றும் ஒப்பணடகணள வழங்கும் கபாது 

ைாைவர்களுக்கு ைை அளத்தம் ற்படாதவாறு 

வழங்குதல்.  

6. இணையவழி கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் பங்குபற்றாத 

ைற்றும் சதாடர்ச்ெியாக கவைம் செலுத்தாத பிள்ணளகள் 

சதாடர்பில் பிரத்திகயகைாக கதடிப்பார்த்து 

அவெியைாை நடவடிக்ணககணள டுத்தல்.  

7. சபற்கறாரது சபாயளாதார ாீதியாை அல்லது கவறு 

பிரச்ெிணைகள் காரைைாக கற்றல் நடவடிக்ணககளில் 
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இயந்து விடுபடும் பிள்ணளகள் சதாடர்பில் (பிள்ணளகள் 

பற்றிய தகவல்கணள சவளியிடாைலும் சபாியவர்கணள 

ெங்கடநிணலக்கு உட்படுத்தாைலும்) பாடொணல ைட்டத்தில்  

சபாயத்தைாை ைாற்றுவழிகணள பின்பற்றுதல்.   

8. இணையவழி கற்பித்தலின் கபாது சபாயத்தைாை / 

சபாயந்தக்கூடிய உணடகணள அைிந்து கற்பித்தல் 

நடவடிக்ணககணள கைற்சகாள்ளல்.  

 

அதிபாின் வகிபாகம்  

 ஆெிாியர்களின் இணையவழிக் கற்பித்தல் செயற்பாடுகணள 

ஒளங்குபடுத்தல் ைற்றும் கைற்பார்ணவ செய்தல். 

 இணையவழி கற்பித்தலின் கபாது ஆெிாியர்கள் 

முகங்சகாடுக்கும் ெிரைங்கள்/ பிரச்ெிணைகள் சதாடர்பில் 

கவைம் செலுத்துதல் ைற்றும் சபாயத்தைாை ைாற்று 

கயாெணைகணள பாிந்துணரத்தல்.  

 இணையவழி கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் பங்குபற்றாத/ 

பங்குசபற முடியாத ைாைவர்கள் சதாடர்பில் 

பிரத்திகயகைாக கவைம் செலுத்தி ைாைவர்களின் 

தைித்துவம் பாதுகாக்கப்படும் வணகயில் அவெியைாை 

நடவடிக்ணககணள டுத்தல்.  

 இணையவழி கற்பித்தல் செயற்பாடுகளுக்காை காலம்/ 

கநரம் சதாடர்பில் விகெட கவைம் செலுத்தி ைாைவர்கள் 

கற்றல் நடவடிக்ணககளில் ஈடுபடக் கூடிய சபாயத்தைாை 

கநரத்ணத/ காலத்ணத பயன்படுத்துவதற்கு ஆெிாியர்கணள 

ஊக்குவித்தல். (இரவு கநரங்களில் கற்பித்தல்/ நீண்ட கநர 

கற்பித்தல் அைர்வுகள் ன்பை சபாயத்தைற்றசதை  

பாிந்துணரக்கப்படுகின்றது.) 
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 ெமூக ஊடக பாவணைணய வணரயணற செய்தல்  

 

 

 ைைவளத்தம் ைற்றும் அொதாரை நிணலணைகணள 

முணறயாக முகாணைத்துவம் செயதல். 

இவ்வாறாை திர்பாராத சூழ்நிணலகள் ைக்களது அன்றாட 

நடவடிக்ணககள் ைற்றும் வாழ்க்ணக முணறகளில் குழப்பைாை 

நிணலணையிணை ற்படுத்தும். ைாைவர்களின் உைர்வுகள் 

ைற்றும் பயம் ன்பை அதிகாிக்கக் கூடும். இவ்வாறாை 

ெந்தர்ப்பங்களில் சபற்கறாரது ைைவளத்தம் அதிகாிப்பதும் 

அதைால் பிள்ணளகள் ைை உணளச்ெலுக்கும் ஆளாக கநாிடலாம். 

பிள்ணளகளின் வயதிற்ககற்ற விதைாக ொியாை தகவல்கணள 

வழங்குவதும் அவர்களிடம் காைப்படும் அவெியைற்ற 

பயத்திணை இல்லாது செய்வதணையும் கைற்சகாள்ள கவண்டும். 
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ஆெிாியரால் பயன்படுத்தக்கூடிய இணையவழி கற்றல் 

துணைக் கயவிகள் /tools 
 

 Whats app  

 Viber  

 Zoom 
 

 

 Cisco Webex  

 Microsoft team  

 

 

இணையவழிக் கற்றல் – கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் 

ழக்கூடிய  ெிரைங்கணளக் குணறத்துக் சகாள்வதற்கு 

சதாடர்னபடுத்திக் சகாள்ளகவண்டிய தரப்பிைர்.  
 

 வகுப்பாெிாியர் அல்லது பாடொணலயின் உாிய 

அதிகாாிகள்.   

 கல்வி அணைச்ெின் தகவல் ைற்றும் சதாடர்பாடல் 

சதாழில்தட்பக் கிணள அல்லது உாிய விடயப் 

சபாறுப்னக் கிணள. 

 ைாகாை/ வலயக் கல்வி அலுவலகங்களின் 

அதிகாாிகள்.  

 இலங்ணக கைிைி அவெர தயார்நிணல அைி 

 ெிறுவர் பாதுகாப்ன அதுகார ெணப 
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 இலங்ணகப் சபாலிஸ் இணையவழிக் குற்றங்கள் 

முணறப்பாட்டு நிணலயம் 

 ைகளிர் ைற்றும் ெிறுவர் அபிவியத்தி, முன்பள்ளி 

ைற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடொணல உட்கட்டணைப்ன 

வெதிகள் ைற்றும் கல்விச் கெணவ இராஜாங்க 

அணைச்சு.  
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