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ஊடகச் செய்தி 

அஸ்தியின் மீட்புத் (ரிக்கவரி) திட்டத் ச ொடக்கம் 

 
அறிவியல் த ொழில்நுட்பப் புத் ொக்க இயக்கம் (அஸ்தி) என்பது, நேரடி ககமுகை ேடவடிக்கககளின் மூலம் அறிவியல் 

திைன்ககை இைம்  கலமுகையினரிடம் தகொண்டுநேர்த்து, அவர்களிடத்தில் அறிவியல்ேொர் ஆர்வத்க  நேம்படுத்  

பணியொற்றும் ஒரு லொபமீட்டொ  அரசுேொரொ இயக்கம் ஆகும். இந்  இலக்கக அகடவ ற்கொக நவண்டி, இைம் 

ஆய்வொைர்களின் அறிவியல் விழொ, இகைநயொர் புத் ொக்கப் நபொட்டி, ஆக்க ேற்றும் உய்யச் சிந் கன முகொம் நபொன்ை 

பல்நவறு தேயற்திட்டங்ககை அஸ்தி நேற்தகொண்டு, அதில் தவற்றியும் கண்டுள்ைது. இத்திட்டங்கள் அகனத்தும் 

ஒன்நைொதடொன்று இகைக்கப்பட்டு, இயற்கககய உள்ைடக்கிய முழுகேயொன இைம்  கலமுகையினகர உருவொக்கும் 

 ைேொக அகேயப்தபற்றுள்ைது. இத்திட்டங்கள் குறித்  நேலதிக விவரங்களுக்கு www.asti.org.my எனும் அகப்பக்கத்க  

வலம்வரலொம். 

 

நகொவிட்-19 தபருந்த ொற்றுத் த ொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிகலயில், புதிய இயல்பிலொன ேகடமுகைகய ஏற்கவும் 

அ கன அேல்படுத் வும் உலகேொடுகள் த ொடர்முயற்சிகய நேற்தகொண்டு வருகின்ைன. இந் ப் தபருந்த ொற்றினொல் 

அதிகம் பொதிகப்பட்ட துகைகளில் ஒன்ைொகக் கல்வித்துகை கரு ப்படுகின்ைது. இந் ச் ேவொகல எதிர்தகொள்ளும் வி ேொக, 

நேருக்கு-நேர் கற்ைல் அணுகுமுகைக்கு ேொற்ைொகத் த ொழில்நுட்ப உ வியுடன் இயங்ககலக் கற்ைல் அணுகுமுகைகய 

ேநலசியக் கல்வித்துகை த ரிவுதேய் து. நகொவிட்-19 பரவகலக் கட்டுப்படுத்  இது சிைந் த ொரு ேொற்றுவழியொகக் 

கரு ப்பட்டது. 

 

இருப்பினும், த ொழில்நுட்பக் கருவிகள் இல்லொகேயொலும், இகையவேதி இல்லொகேயொலும், வீட்டில் ஏதுவொன சூழல் 

இல்லொகேயொலும், இயங்ககலக் கற்ைகல நேற்தகொள்ை இயலொ  சூழல் ஏற்பட்ட ொகப் பல தபற்நைொர்களும், 

ஆசிரியர்களும், ேொைவர்களும் ேம்மிகடநய  ங்களின் ேனக்குமுைகல தவளிப்படுத்தினர். இதில் அதிகேொக பி40 

பிரிவினர் பொதிகப்பட்டுள்ைக  ேம்ேொல் பொர்க்க முடிந் து. த ொழில்நுட்பக் கருவிககையும் இகையவேதிகயயும் 

 விர்த்து, சிறிய  ங்குமிடங்களில் வசிக்கும் ேொைவர்களுக்குக் கற்ைகலத் திைம்பட நேற்தகொள்ை நபொதுேொன இடவேதி 

இல்லொேலும் நபொனது. இந்  நிகலகய பிபிஆர்டி நபொன்ை சிறிய அடுக்ககங்களில் வொழும் ேக்களிகடநய அதிகம் கொை 

முடிந் து. அந ொடு, கற்ைல் அணுமுகுகைகளில் மிக முக்கிய அணுகுமுகையொன இகைக்கற்ைல் 2020ஆம் ஆண்டு 

முழுகேயொக நிறுத் ப்பட்டது. ஆகநவ, இயங்ககலக் கற்ைல் எவ்வைவு பயனுள்ை ொக இருந் ொலும், கற்ைல் 

தேயல்முகையின் ஒருங்கிகைந்  அங்கேொக இருக்கும் ேொைவர்-ேொைவர் த ொடர்பொடகலக் தகொண்ட இகைக்கற்ைல் 

இல்லொ து கற்ைகல கடினேொக்கியுள்ைது. 

 

கடந் ொண்டுகளில் கற்ை எளிகேயொன தகொள்ககககைக் தகொண்டு, வரும் ஆண்டுகளில் கடினேொன தகொள்ககககைக் 

கற்றுக் தகொள்வ ற்கு ேொைவர்களின் முன்னறிவு அவசியேொகக் கரு ப்படும் கணி ம் ேற்றும் அறிவியல் பொடங்ககைக் 

கற்ப ற்கொன ேவொல் நேநலொங்கியுள்ைது என்நை கூை நவண்டும். கொட்டொக, மு லில் ‘ேக்தி’ தகொள்கககயப் புரிந்து தகொள்ை 

இயலொ  ேொைவர்கைொல், ‘அழுத் ம்’ தகொள்கககயப் புரிந்து தகொள்ை இயலொது. அந நபொல், ‘நவகம்’ தகொள்கககயப் 

புரிந்து தகொள்ை இயலொ  ேொைவர்கைொல், ‘ேக்தி’ தகொள்கககயப் புரிந்து தகொள்ை இயலொது. இகவ ஒன்நனொடு ஒன்று 

த ொடர்புதகொண்டகவ.               

 

நேற்கண்ட சிக்கல்ககைக் கருத்தில் தகொண்டு, த ொடக்கப்பள்ளி ேொைவர்களுக்குத் அஸ்தி  னது மீட்புத் திட்டத்க க் 

அதிகொரப்பூர்வத் த ொடக்கம் தேய்கின்ைது. அத்திட்டங்கள் கீழ்க்கொணுேொறு : 
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1. அஸ்தியின் அறிவியல் ச ொடர் கற்றலும் புரி லும் (APLUS)  

A-PLUS என்பது அறிவியல் பரிநேொ கனகள் வடிவிலும் ேடவடிக்கககள் வழியொகவும் ேகடதபறும் ஒரு பயிற்சிப் 

பட்டகையொகும். நேரடி ககமுகைப் பயிற்சிகளின் மூலம் ேொைவர்களின் பொடத்திட்டத்தில் உள்ை அறிவியல் 

கருத்துககையும் தகொள்ககககையும் அவர்களுக்குப் புரியகவக்க உ வுவந  இ ன் நேொக்கேொகும். ேொைவர்கள் 

வகுப்பகையில்  கவல்ககைப் தபறுவ ற்கு முன்நப, ஒரு கட்டகேப்பின் வழி அவர்களிடம் அடிப்பகட அறிவியல் 

தகொள்கககள் த ொடர்பொன புரிந்துைர்கவ வழங்குவந  இ ன் மு ன்கே இலக்கொகும். இந் ப் பயிற்றுமுகையொனது, 

மூகையும் அது கற்கும் முகைகளும் த ொடர்பொக அன்கேயில் ேடத் ப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்பகடயில் 

அகேயப்தபற்ை ொகும்.  

 

ேொங்கள் ஆண்டு 1 மு ல் 6 வகர, ேற்றும் படிவம் 1 ேொைவர்களுக்கொன அறிவியல் சிப்பம் ஒன்கைத்  யொரித்து 

இருக்கின்நைொம். இதில் பங்குப்தபை விருப்பம் தகொண்ட பள்ளிகளுக்கு வொர இறுதிகளில் பயிற்சி தபற்ை 

பயிற்றுனர்கள் தேன்று கற்ைல் கற்பித் கல வழிேடத்துவொர்கள். ேொைவர்கள் நேரடி ககமுகைப் பயிற்சிகளின் மூலம் 

அறிவியல் திைன்ககை அறிந்து தகொள்ை இவ்வகுப்புகள் வழிவகுக்கும்.  

 

இத்திட்டம் ந ர்கவ நேொக்கேொக தகொண்டு தேயல்படவில்கல, ேொைொக ேொைவர்களிடத்தில் அறிவியல்ேொர் 

புரிந்துைர்கவ நேம்படுத்துவந  இ ன் நேொக்கேொகும். அந்  வககயில், ேொைவர்கள் ஆண்டு முழுக்க கற்க நவண்டிய 

அறிவியல் திைன்ககை, 1-3 ேொட்களில் இப்பயிற்சிப் பட்டகையின் மூலம் கற்றுக்தகொள்ை இயலும். எனநவ, 2020ஆம் 

ஆண்டில் அறிவியல்ேொர் திைன்ககை முழுகேயொகக் கற்ை இயலொேல் நபொன ேொைவர்கள், இப்பட்டகையில் கலந்து 

தகொண்டு விடுப்பட்ட அறிவியல்ேொர் திைன்ககை விகரவொகக் கற்றுக்தகொள்வந ொடு, இனி வரும் அறிவியல் 

பொடங்ககையும் பட்டகையில் தபற்ை முன்னறிகவக் தகொண்டு எளிகேயொகக் ககயொைமுடியும்.         

 

2. அஸ்தியின் அறிவியல் ச ொழில்நுட்ப சபொறியியல் கணி  கல்வித் ளம் (ASTI’s STEM Academy - ASA) 

 

ASA என்பது ேொைவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட  கலப்பில் அவர்களின் அகடவுநிகலகய சுயேதிப்பீடு தேய்து தகொள்ை 

உ வும் ஓர் இகைய முகப்பொகும். இந்  சுயேதிப்பீடு என்பது அகப்பக்கத்தில் பதிநவற்ைம் தேய்யப்படும் புதிர் 

படிவம் வடிவில் அகேயப்தபற்றிருக்கும். ேொைவர்கள் வழக்கேொன இயங்ககல ேதிப்பீடு நபொன்று இதில் 

பங்குதபற்று, வழங்கப்படும் புள்ளிகளின் அடிப்பகடயில்  ங்களின் அகடவுநிகலகய ேதிப்பிட்டுக் தகொள்ைலொம். 

இதில் பங்குதபறும் ேொைவர்களின் தபற்நைொர் அல்லது ஆசிரியர், அவர்களின் கண்கொணிப்பொைரொகச் தேயல்படலொம். 

 

இந்  புதிர் ேதிப்பீட்டின் நேொக்கேொனது, ேொைவர்கள் கடந் ொண்டு இயங்ககல முகையில் கற்ை அறிவியல் ேற்றும் 

கணி ப் பொடங்களில்  ங்களின்  ற்நபொக ய அகடவுநிகலகயத் த ரிந்துதகொைவ ற்கொகும். இந் ப் புதிர் 

ேதிப்பீட்டின் முடிகவக் தகொண்டு ேொைவர்களும் தபற்நைொர்களும் ஆசிரியர்களும் ேொைவர்களின் த ொடர் கற்ைல் 

தேயல்திட்டங்ககை வடிவகேக்க இயலும்.    

 

3. அனைத்துலக ஆங்கிலச ொழி நினலய ஏற்பொட்டிலொை ஆங்கிலத் திறன் ம ம்பொட்டுச் சிறப்புத் திட்டம் (SPEED)     

 

இத்திட்டேொனது த ொடக்கப்பள்ளியிலிருந்து இகடநிகலப்பள்ளிக்குச் தேல்லும் ேொைவர்ககை இலக்கொகக் 

தகொண்ட ொகும். த ொடக்கப்பள்ளி முடித்து இகடநிகலப்பள்ளியில் கொலடி எடுத்து கவக்கும் ேொைவர்கள் பல்நவறு 

ேவொல்ககைச் ேந்திப்ப ொக, குறிப்பொக ஆங்கிலப் புரிந்துைர்வு திைன்களின் சிக்கல்ககை எதிர்நேொக்குவ ொக ேேது 

ஆய்வில் த ரியவந்துள்ைது. ஆங்லதேொழித் த ொடர்பொக அதிகேொன ஆவைங்கள் இருக்கும்நபொதிலும், 

ேொைவர்கைொல் அவற்கைக் முழுகேயொகக் ககவரப்தபை இயலொ  நிகல உள்ைது. எனநவ, ேொங்கள் எங்கள் இகை 

நிறுவனத்துடன் ககக்நகொர்த்து SPEED எனும் திட்டத்க க் கீழ்க்கொணும் விவரங்களின்படி ேடத் வுள்நைொம் :    

• இலக்கு : படிவம் 1 ேொைவர்கள் (2021)  

• ஒரு நேரடி ஆங்கில அகடவுநிகலக்கு 30 த ொடர்பு ேணிநேரம் 

• ஒரு வொரத்தில் 3 முகை (கொகல 9.00 மு ல் 11.00 வகர)  

• தேய்நிகர் இயங்ககலவழி கற்ைல் (சூம் அல்லது கூகள் மீட்) 

• வழக்கேொன கட்டைம் : RM 1500 ஒரு ேொைவர் ஒரு அகடவுநிகல   

• சிைப்புக் கட்டைம் : RM 800 ஒரு ேொைவர் ஒரு அகடவுநிகல (அஸ்தி மூலம் பதிந்து தகொள்ளு ல்) 

இத்திட்டங்கள் த ொடர்பொக நேலதிக விவரங்கள் தபை, www.asti.org.my/recoveryprojects/ எனும் அகப்பக்கத்க  வலம்வரவும். 

அல்லது asti2510@gmail.com என்ை மின்னஞ்ேல் வழியொகவும், at 014-7124217 என்ை எண்களில் புலனம் வழியொகவும் 

எங்ககைத் த ொடர்புக் தகொள்ைலொம். 
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