உங் கள் கற் றலை மேே் படுத்துவது எப் படி?
அடுத்த மட்டத்திற் கு முன்னனற உங் களுக்கு 120 முதல் 140 மணித்தியால பாடனேரம் னதவைப்படும்

என்பவத ேிவனவில் வையுங் கள் . பின் ைரும் ஆனலாசவனகவளக் வகக்ககாள் ைதன் மூலம் ேீ ங் கள்
உங் களது கற் றவல னமம் படுத்த முடியும் . ேீ ங் கள்
உங் களுவடய
ஆசிரியரின்
உதவிவயயும்
கபற் றுக்ககாள் ளலாம் .
ைகுப்புக்கு முன் ேீ ங் கள் கசய் யக்கூடியவை:
உங் களுவடய
முதலாைது
பாடம்
ஆரம் பமாைதற் கு
முன் னர்
ேீ ங் கள்
எமது
MyClub
கசயற் பாடுகளில் ஏனதனுகமான்றில் இவணய னைண்டுகமன ோம் பரிே்துவர கசய் கின்னறாம் . இே்த
இலைச கசயற் பாடுகள் மூலம் ேீ ங் கள் ஆங் கிலத்வதப் னபசிப்பழகவும் ஆசிரியர்கள் மற் றும் ஏவனய
மாணைர்கவளச் கதாடர்புககாள் ளவும் முடியும் . இறுதியில் , ஆசிரியர் உங் களுடன் சிறிது னேரத்வதச்
கசலவிட்டு Myclass
பற் றிய கண்னணாட்டத்வதயும் பாடங் கவளத் கதரிவு கசய் ைது எப்படி
என்பவதயும் விளக்கிக்கூறுைார்.

1.

திட்டமிடுங் கள் . ைாரகமான்றில்
குவறே்தபட்சம்
2 பாடங் கவளயும்
ஒன் வறயும்
கசய் ைதற் குத்
திட்டமிடுங் கள் .
முடியுமானால் ,
உங் கள்
பாடங் கவளயும் கசயற் பாடுகவளயும் ைாரம் முழுைதும் ேீ டிக்கக்கூடிய விதத்தில் பரைலாக்க
முயலுங் கள் . ஒனர தடவையில் ேீ ண்ட பயிற் சிச் கசயற் பாட்டில் ஈடுபடுைவதவிட அடிக்கடி குறுகிய
பயிற் சிகளில் ஈடுபடுைது ேல் லது. உங் கள் கல் வி னேர அட்டைவணயில் உங் கள் சுய கல் விக்காக
னேரத்வத ஒதுக்குைதும் முக்கியம் .
3. கைை் னைறு ஆசிரியர்கவளத் கதரிவுகசய் து பார்க்கவும் . சில சமயங் களில் ஒரு ஆசிரியவரவிட
இன் னுகமாரு ஆசிரியவர ேீ ங் கள் விரும் பக்கூடும் .
4. உங் கள் ைகுப்புகவளத் கதரிவு கசய் யும் னபாது உங் கள் கற் றல் இலக்குகவளப் பற் றி னயாசிக்கவும் .
பயன் முவனப்பான கற் றல் இலக்ககான் வற உருைாக்குைதற் கு உதவி கபற, இப் பக்கத்வதப்
பார்க்கவும் .
5. உங் கள் பாடங் கவளத் தயார் கசய் யுங் கள் . தவலப்பு மற் றும் விபரிப்புகவனப் பார்த்து அைற் றின்
உள் ளடக்கத்வத அறிே்துககாள் ளுங் கள் . அத்துடன், MyClass தளத்திலுள் ள myResroucesOnline
என்பவதயும் பாருங் கள் .

2. உங் கள் கற் றவலத்
MyClub கசயற் பாடு

ைகுப்பில் ேீ ங் கள் கசய் யக்கூடியவை:

1.

இலகுைாகக் கற் பதற் கு ஒரு கணனிவயப் பயன்படுத்துங் கள் :

உங் களுக்கு மிகவும் கசௌகரியமாக இருக்கும்
ஒரு கதாவலனபசிவயவிட இலகுைாக சகல ஒன் வலன் ைசதிகவளயும்
அணுக முடியும்
2. ேீ ங் கள் ஓர் அவமதியான சூழலில் இருே்தால் கற் றுக்ககாள் ைது உங் களுக்கும் உங் கள் சக
மாணைர்களுக்கும்
சுலபமாகும் .
அவமதியான
அவற
ஒன் வற
கதரிவுகசய் து
அதவனப்
பூட்டிக்ககாள் ளுங் கள் . கைளியிடத்தில் இருப்பவதத் தவிருங் கள் . ஏகனன்றால் கைளிச் சத்தங் கவளக்
கட்டுப்படுத்தக் கஷ்டமாயிருக்கும் .
3. ேீ ங் கள் சிறே்த இவணயத்தள இவணப்வபக் ககாண்டிருக்க னைண்டும் . இல் லாவிட்டால் , மற் வறய
மாணைர்களுடனும் ஆசிரியர்களுடனும் இவடத்கதாடர்புககாள் ள முடியாதிருக்கும் .
4. எமது ைகுப்புகள் இவடத்கதாடர்பு முவறயிலானவை என்பதால் , ைகுப்பில் தீவிரமாகப் பங் ககாள் ள
உங் கள் வீடினயாவை கசயல் ேிவலயில் வைப்பது அைசியம் . ேீ ங் கள் அை் ைாறு கசய் யாவிட்டால் , உங் கள்
ஆசிரியர் உங் களுக்கு ேிவனவூட்டுைார். இது எமது கண்டிப்பான பாதுகாைல் ககாள் வகயின் ஒரு
பகுதியாகவும் அவமகின்றது.
5. ைகுப்பில் தீவிரமாகப் பங் குககாள் ைது முன்னனற் றத்திற் கான மிகச் சிறே்த ைழியாகும் . தீவிரமாகப்
பங் குபற் றாமல் அவமதியாக இருக்கும் மாணைர்கள் ைழவமயாக அதிக முன்னனற் றம் அவடைதில் வல.
6. ைகுப்பில் னமற் ககாள் ளப்படும் பணிகள் கதாடர்பில் உங் கள் கசயற் றிறவன அடிப்பவடயாகக்
ககாண்னட ேீ ங் கள் மதிப்பீடு கசய் யப்படுவீர்கள் . எனனை, இயன்றளவு சிறப்பாகச் கசயற் படுங் கள் .

a.
b.

ைகுப்பிற் குப் பின் ேீ ங் கள் கசய் யக்கூடியவை:
ைகுப்பிற் குப் பின் னர், ேீ ங் கள் சிறப்பாகச் கசய் த பணிகள் எவை, னமலும் முன்னனற் றப்பட
னைண்டிய விடயங் கள் எவை என்பது பற் றி னயாசியுங் கள் . ேீ ங் கள் ைகுப்பில் கசய் த காரியங் கவள

1.

myResroucesOnlineஐயும் myClass

தளத்திலுள் ள மூலைளங் கங் கவளயும் பயன்படுத்தி மீட்டல்
கசய் துககாள் ளலாம் .
2. னமலும் பயிற் சி கசய் ய விரும் புகின்றீர்களா? உங் கள் கற் றலுக்கு உதை பின் ைரும் இலைச
மூலைளங் கவளப் பயன்படுத்துமாறு ோம் பரிே்துவர கசய் கின்னறாம் :
பிரிட்டிஷ் கவுன் ஸில் ைவலத்தளங் கள்
ஆங் கில இலக்கணம்

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar

ஆங் கில கசால் ைளம்

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary

வியாபார ஆங் கிலம்

https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english

கபாது ஆங் கிலம் (னமலதிக பயிற் சி: வீடினயா, ஓடினயா, சஞ் சிவக, கவத ைலயம் மற் றும் கசயலிகள் )

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english
சமூக ேிகழ் வுகள் (இலைசமாக இவணயக்கூடிய பதிவுகள்

YouTube மற் றும் Facebook
உள் ளன) https://learnenglish.britishcouncil.org/online-courses/community-events

இல்

ஏவனயவை
ஆங் கிலம்

BBC

கற் றல்

(பல் னைறு

இற் வறப்படுத்தப்பட்ட கசயற் பாடுகள் )

ைவகயான

சுய

அணுகள்

விடயங் கள்

மற் றும்

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

னகம் பிரிஜ் ஆங் கில எழுத்து மற் றும் முன்னனற் றம் (இவடேிவல மட்டத்திலிருே்து எழுத்துப் பணிகள் ,
கமன் கபாருள் மூலமான பின் னூட்டலுடன்)

https://writeandimprove.com/free

குறிப்புகள்
கற் பைரின் அகராதிவயப் பயன்படுத்தும் படி ோம் பரிே்துவர கசய் கின்னறாம் . அது இலகுவில்
புரிே்துககாள் ளக்கூடிய ைவரவிலக்கணங் கவள ஆங் கிலத்தில் ைழங் கும் . இதன் மூலம் ேீ ங் கள்
உங் களுவடய தாய் கமாழி தவிர்ே்த பல கமாழிகள் பற் றி அறிே்துககாள் ளும் ைாய் ப்வபப்
கபறுவீர்கள் . கமாழி ஒன் வறக் கற் றுக்ககாள் ைதற் கு இது முக்கியம் .
னகம் பிரிஜ் கற் பைரின் அகராதி

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/

IELTS மகோச் ஆமைோசலைகள்
ேீ ங் கள்

இங் கு

IELTS மாதிரிக்
takers/sample-test-questions

னகள் விவயப்

பயிற் சி

கசய் யலாம் :

https://www.ielts.org/for-test-

உங் கள் இலக்குத் கதாகுதியின் விபரிப்புகவள ேீ ங் கள் பரிச்சயப்படுத்திக்ககாள் ள னைண்டும் . ேீ ங் கள்
உங் களுவடய இலக்வக னோக்கி முன்னனறுைவத உறுதிப்படுத்த இது உதவும் .
பகுரங் க

IELTS விபரிப்புகள் :

எழுத்துப் பணி

1
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_task_1_writing_band_descriptors.pdf
எழுத்துப் பணி

2
https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_task_2_writing_band_descriptors.pdf
னபச்சுப் பணி
பரீடவ
் ச

https://www.ielts.org/-/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx?la=en

எடுக்க

ேீ ங் கள்

தயாரா?

எமது

https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/test-day-advice

ஆனலாசவனப்

பக்கத்வதப்

பாருங் கள்

