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12TH WORLD TAMIL TEACHERS’ CONFERENCE
7th to 8th SEPTEMBER 2018, SINGAPORE
The Singapore Tamil Teachers’ Union (STTU), in conjunction with the World Tamil
Teachers’ Organisation and the Singapore University of Social Sciences (SUSS) will be
convening the 12th World Tamil Teachers’ Conference (WTTC) in Singapore in September
2018. The conference will be held on 7th & 8th, September 2018, at SUSS. STTU hosted
the inaugural conference of this biennial series in 1992. The 12th WTTC will be the fourth
conference we will be conducting here.
2.
The theme of the 12th WTTC will be ‘Teaching & Learning of Tamil Language in
Multilingual Contexts’.
3.
400 teachers and educationists from Singapore and 12 other countries, including
India, Malaysia, Sri Lanka, Canada and USA, will be participating in this conference. The
plenary and breakout sessions, as well as the exhibition segment, will provide participants
with many opportunities to interact, share their best practices and learn about the latest
developments in the teaching and learning of Tamil Language.
4.
Fees for this 2-day conference is S$450. STTU members will pay a subsidised
fee of S$300.
The conference registration form and updated details on paper
presentations are attached. We look forward to your participation in this conference.
Thank you.
Yours sincerely,

S Samikannu
President, Singapore Tamil Teachers’ Union
Chairman, World Tamil Teachers’ Organisaion
As this is a computer generated letter, no signature is required.
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மாநாட்டுக் கருப்ப ாருள் / Theme of Conference:

பன்ம ொழிச் சூழலில் தமிழ்ம ொழி கற்றல் கற்பித்தல்

Teaching & Learning of Tamil Language in a Multilingual Environment
ஆய்வுக் கட்டுரைத் தரைப்புகள் / Sub-Topics for Paper Presentations:


தமிழ்ம ொழி கற்றல் கற்பித்தலில் பிற ம ொழிகளின் தொக்கம்



தமிழ்ம ொழி கற்றலில் வீட்டும ொழியின் பங்கும் பயனும்



தமிழ்ம ொழி கற்பித்தலில் பண்பொடும் விழுமியங்களும்



ொறிவரும் வொழ்வியற் சூழலில் பண்பொட்டின்வழி ம ொழி வளர்ச்சி



வகுப்பறறக் கற்பித்தலில் பபச்சுத் திறனின் மெல்வொக்கும் ஆளுற யும்



தமிழ்ம ொழி கற்றல் கற்பித்தலில் தகவல் மதொடர்புத் மதொழில்நுட்பத்தின் பயன்பொடு



தமிழ்ம ொழி கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய ஊடகங்களின் தொக்கம்



தமிழ்ம ொழி கல்வியில் ெமூக அற ப்புகளின் பங்களிப்பு

ஆய்வுக் கட்டுறைகளின் அற ப்பு


ொநொட்டின் கருப்மபொருறளச் ெொர்ந்து இருக்கபவண்டும்



தமிழ்ம ொழி கற்றல், கற்பித்தலில் எதிர்பநொக்கும் சிக்கல்கறளயும் ெவொல்கறளயும்
கறளவதற்கு ப ற்மகொள்ளபவண்டிய நடவடிக்றககளும் வழிமுறறகளும் குறித்த
ஆய்வுக்கட்டுறைகள் வைபவற்கப்படுகின்றன.



தைவுகள் ற்றும் ெொன்றுகளுடன், ஆய்வு அடிப்பறடயில் அற ந்ததொகக்
இருத்தல் பவண்டும்.



ஆய்வில்
புத்தொக்கமிக்க
கற்றல்,
கற்பித்தல்
அணுகுமுறறகள்
பின்பற்றப்பட்டிருப்பபதொடு ஆய்வின் முடிவில் கற்றல், கற்பித்தலுக்குத் துறைபுரியும் முடிவுகளும்
பரிந்துறைகளும் இடம்மபறுதல் அவசியம்.

கட்டுறைகள்

1

ஆய்வுக் கட்டுரையின் சுருக்கம்


150 - 200 மெொற்களுக்குள், ஒருங்குறி எழுத்துருவில் (Unicode) அற தல் பவண்டும்



உங்கள் முழுப் மபயர், நீங்கள் ெொர்ந்த கல்வி நிறுவனம், உங்கள் பதவி ஆகிய
முக்கிய ொன விவைங்கறளக் குறிப்பிடவும்.



ஏற்பொட்டொளருக்குக் கிறடக்கபவண்டிய இறுதிநொள்: 15.04.2018

email : 12th.wttc@gmail.com

மதரிவு மெய்யப்படும் கட்டுறைகள் 30.04.2018-க்குள் அறிவிக்கப்படும்.

தெரிவு தெய்யப்படும் கட்டுரைகள்


3-4 பக்கங்களில் (Unicode, font-size 12, 1.5 line-spacing) அற தல் பவண்டும்



கட்டுறைப் பறடப்புக்கொன பநைம் - 20 நிமிடங்கள்



ஏற்பொட்டொளருக்கு அனுப்பபவண்டிய இறுதிநொள்: 30.06.2018

பதிவுக் கட்டைம்: S$450, STTU உறுப்பினர்களுக்கு – S$300
இக்கட்டைத்தில் அடங்குபறவ:





கொறை,

திய உைவு

ொநொட்டுப் மபொருள்கள்
ஆய்வடங்கல்
ொநொட்டு விருந்து (Conference Networking Dinner - 7 Sep ’18)
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REGISTRATION FORM (Closing Date: 31st May 2018)
Name in English: _____________________________________________________________
Name in Tamil : ______________________________________________________________
Designation : ________________________________________________________________
Email : __________________________
School/Division :

Member of STTU : Yes / No (delete as appropriate)

__________________________________________________________

School/Division Address : ______________________________________________________
____________________________________________________________________________

Registration fees : S$450 / S$300 (for STTU members)
Mode of payment : (Please  in appropriate ).
Attached Cheque : Bank__________________________ Cheque No. _________________________
made payable to Singapore Tamil Teachers’ Union

Signature of Registrant

Date

OR
E-invoice to School/Division

Signature of
Deputy Director / Principal

Date & School Stamp

