
இணையவழியில் கற்கும் சவாலுக்குரிய எனது கணை  

(Online Learning Challenge: ‘MyStory’) NILIS Episode 

கல்வியில் வவற்றி வெறுவது சவாலுக்கு மத்தியில் என்ெது இரகசியமானதல்ல. தற்பொது நீங்கள் உங்கள் 

ெிள்ளைகள் இளையம் மூலம் கற்ெதற்கு ெல்பவறு தளைகளை தாண்டி முன் வசல்வளத அறிகின்வறௌம். 

வடீ்டில் உள்ைவாபற ஒன்ளலன் கல்விக்காக பநரத்ளத ஒதுக்கிக்வகாள்வதுஇ அதற்கான வதாழில்நுட்ெ 

வசதியின்ளமஇ வதாழில்நுட்ெம் வதாைர்ொன அறிவூம் அனுெவூம் பொதாளமஇ இதற்காக வசலவாகும் 

பமலதிக வசலவூகள் காரைமாக உமக்கு ெிரச்சிளனகள் காைப்ெைலாம். இவற்றுக் கிளையில் நீங்கள் 

வவற்றிக்கண்ை சவால்கள் நிளறந்த களதகள் உம்மிைம் காைப்ெைலாம். முதல் தைளவயாக இளையவழி 
கல்வியில் இளையூம் உங்களுக்கு ஏற்ெட்ை உைர்வூகள்இ ஏற்ெட்ை ெிரச்சிளனகள்இ இவற்ளற நிவர்த்தி 
வசய்துக்வகாண்ை முளறகள்இஎன்ென உங்களை விபசைமானவராக்கிய உங்கள் களதகள் ஏளனபயாருக்கு 

வழிகாட்டியாக அளமயூம். 

“இளையவழியில் கற்கும் சவாலுக்குரிய: எனது களத” அவ்வாறான களதகளை பசர்க்கும் வசயற்றிட்ைம். 

அவ்வாறான களதகளை எழுதிபயாஇ ஆடிபயாஇ வடீிபயா வடிவிபலாஇ பவறு எந்த முளறகைிபலா 

அனுப்ெிளவக்க முடியூம். களதயூைன் வதாைர்புளை நெர்கைின் புளகப்ெைங்கள்இ இைங்கைின் புளகப்ெைங்கள் 

என்ெனவூம் முன்ளவக்க முடியூம். அனுமதிக்கப்ெட்ை முளறகள் கீபழ காட்ைப்ெட்டுள்ைன. 

பதர்ந்வதடுக்கப்ெட்ை அவ்வாறான உண்ளம களத வதாகுப்புக்களை வவைியிடுவதுஇ சிறந்த களதக்கான 

ெரிசில்கள்இசான்றிதழ்கள் வழங்குவது இச் வசயற்றிட்ைத்தின் பநாக்கமாகும்.அபதாடு உங்கைின் தனிப்ெட்ை 

உரிளமளய ொதுகாப்ெதற்கு நாம் இளைந்துள்பைாம். 

பொட்டிகள் வகாழும்பு ெல்களலகழத்தின் ஊைாக 2020 மார்ச் மாதம் முதல் இளையவழி கற்றல் ஈடுெட்ை 

மாைவஇ மாைவிகளுக்கு ெங்குப்ெற்ற முடியூம். குளறந்த அல்லது உச்ச வயவதல்ளலகள் வளறயறுக்கப் 

ெைவில்ளல. சிங்கைம்இ தமிழ்இ ஆங்கிைம் ஆகிய வமதழிகள் மூலம் முன்ளவக்க சந்தர்ப்ெங்கள் 

வழங்கப்ெடுகின்றன. அளனத்து விண்ைப்ெங்களையூம் முன்ளவப்புக்களையூம் கீழ் காணும் அட்ைவளை 

ெடி பூரைப்ெடுத்தி ஒன்ளலன் முளறயில் அனுப்ெி ளவக்க பவண்டும். 

https://forms.gle/DF2BoqpHVwKL7duc8  

முன்ளவப்புக்கள் அனுப்ெிளவக்கும் இறுதி திகதி 2020 ஜூன் 15ம் திகதி இரவூ 12.00 மைிக்கு ஆகும். 
ஆக்கங்கள் அளனத்தும் அனுமதிக்கப்ெட்ை அட்ைவளைப்ெடி இளையவழியில் இளைக்க (யவவயஉh) 
பவண்டும். அனுமதிதத் ஆக்கங்கள் உள்ைைங்கபவண்டிய உச்ச அைவூகள் கீபழ காட்ைப்ெட்டுள்ைன. 

 

ஒரு விண்ைப்ெத்திற்கு ஒரு ஆக்கவளகபய முன்ளவக்க முடியூம். ஒவ்வவாரு ஆக்க வளகைிக் கீழும் 
ஆக்கங்களை முன்ளவக்க முடியூம். மாைவ மாைவியின் முன்ளவப்பு பகாளவ உச்சமாக 10MB  க்கு 
பமற்ெைலாகாது. 

உங்கள் முன்ளவப்புக்கள் பமலுள்ை முளறகைில் இல்ளலயாயின்இ பகாளவகள் வளறயளறக்கள் 
இல்ளலயாயின் உரிய முளறகளுக்கு மாற்றிக்வகாள்வதற்கு அல்லது குளறத்துக்வகாள்வதற்கு 
“பேன்ட்ெிபரக”; (http://handbrake.fr) ஆன இலவச ெயன்ொட்ளை ெயன்ெடுத்தி அவற்ளற 
நளைமுளறப்ெடுத்தும் முளறகளை இங்கு விைங்கிக் வகாள்ைலாம்.பமலும் உங்களுக்கு சந்பதகங்கள் 
ஏற்ெடுமாயின் 0714433624 வதாளலபெசி இலக்கத்திற்கு வட்வசப் வசய்து பமலதிக தகவல்களை 
வெற்றுக்வகாள்க. 

 

ஆக்க வணகள் அனுமைிக்கப்பட்ட முணைகள் உச்ச நீளம் 

வடீிபயாக்கள் mp4, mov, m4a, m4v, wmv 05  வினாடிகள் 

ஆடிபயாக்கள் mp3, wav 05  வினாடிகள் 

சுpத்திரங்கள் புளகப்ெைங்கை ; jpg, jpeg, png 05      A4 தாள்கை ; 

எழுத்தாக்கங்கள் (text) txt, doc, docx 05  A4  தாள்கை 

முன்ளவப்புக்கள் (presentations) ppt, pptx 10  வழுக்கிகை ;(sildes) 

https://forms.gle/DF2BoqpHVwKL7duc8

