
 

 

 
28 January 2014 
 
To:    

Principals of Schools with Tamil Programmes 
& Branch Heads, Ministry of Education  

 
Dear Sir/Madam, 

 
STTU Overseas Educational and Cultural Immersion Programme,                                            

Tamil University, Thanjavur, Tamilnadu, India 
 

1. Singapore Tamil Teachers’ Union (STTU) organises an Overseas Educational and 

Cultural Immersion Programme for our Tamil Language teachers and educationists, biennially.   

STTU will be collaborating with the Tamil University of Thanjavur, in Tamilnadu, India for this 

year’s programme.  The duration of the study trip is from 7 December to 14 December 2014.   

 

2. The course modules will be delivered in the form of lectures, life demonstrations,                

hands-on sessions and field trips.  The course will be conducted by academics from the Tamil 

University and experts gathered from cultural organisations in Tamilnadu. It is designed to equip 

Tamil Language teachers with a clear insight into the origins and evolution of Tamil Language, 

Literature, Culture and Performing Arts.  Current developments in these areas and their 

relevance to Tamil Language education will also be covered extensively.  The programme will 

include visits to reputable English Medium schools in Thanjavur.  This is to provide course 

participants with the opportunity to observe the teaching and learning of Tamil Language in such 

schools.   Details of the course are at Annex B and C.     

 

3. The course fee will be $980/- for STTU members and $1,300/- for non-members.  It will 

cover twin-sharing accommodation in one of Thanjavur’s best hotels, daily breakfast and  

lunch.  It will also cover land transport for learning journeys in and around Thanjavur.  The 

course fee does not include airfare between Singapore and Thanjavur.  Participants will have to 

make their own air travel arrangements to and from Thanjavur. The Course Registration Form  

is at Annex A.  The closing date for registration is 14 March 2014.  STTU members will be given 

priority for registration. 

 

8.   We seek the assistance of Principals and Branch Heads to support Tamil Language 

teachers and EOs in their organisations to attend this course.  Please write to the undersigned 

at  sttu.gensec@gmail.com   if you need any clarifications.  Thank you. 

 
Yours sincerely,    
 

 
 
S Nalluraj 
General Secretary 

 

This is a computer generated letter which needs no signature. 

 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் 
Singapore Tamil Teachers’ Union 

394 Race Course Road, #02-01, Singapore 218649 

Tel: 65 62935644          Fax: 65 62939824          Email:  sttu.office@gmail.com 



 

 

 

Annex A 

STTU Overseas Educational and Cultural Immersion Programme,                                            
Tamil University, Thanjavur, Tamilnadu, India 

7th to 14th December, 2014   
(Facilitated by Singapore Tamil Teachers’ Union) 

 
REGISTRATION FORM  

Closing date: 14 March 2014 
 

To: 
Administrative Officer  
Singapore Tamil Teachers’ Union 
394, Race Course Road 
#02-01,  
Singapore 218649 

 
Fax: 62939824 

 

I would like to register for the STTU Overseas Educational and Cultural Immersion Programme,   
Tamil University, Thanjavur, Tamilnadu, India  from 7th to 14th December, 2014.   

 
My particulars are:   

Name: NRIC : Email (Official) : 

School / Branch : 

 
Course registration fees:   STTU members: S$980/-     Non-members: S$1,300/- 
 
Payment Modes: 
 

Please e-invoice my school/branch  for S$______________     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Name & Signature of Principal / VP/ HOD /Branch Head *  Date & Official 
Stamp 

                                                 And / Or 
  

Attached is a cheque for S$ __________________  made payable to  

Singapore Tamil Teachers’ Union. 

 

 

 

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் 
 Singapore Tamil Teachers’ Union 
 394 Race Course Road, #02-01, Singapore 218649 

 Tel: 65 62935644          Fax: 65 62939824          Email:  sttu.office@gmail.com 



 

 

 

Annex B 
 

STTU Overseas Educational and Cultural Immersion Programme,                                            
Tamil University, Thanjavur, Tamilnadu, India 

7th to 14th December, 2014  
(Facilitated by Singapore Tamil Teachers’ Union) 

 
Course modules will cover the following topics:  
 

1.  Functional grammar பயன்பாட்டு இலக்கணம் 

2.  
Teaching & Learning of Tamil Language in 
English Medium Schools (Thanjavur) 

தஞ்சை ஆங்கிலப் பள்ளிகளில் 
தமிழ்ம ாழி கற்றல், கற்பித்தல் 

3.  
Tamil Language Curriculum - latest 
developments  in Tamilnadu 

சமச்சீர் கல்வியும் தமிழ்மமொழிப் 
பொடத்திட்டமும் 

4.  
Teaching values through                         
Tamil Literature 

தமிழ் இலக்கியம் வழி விழுமியங்கள் 

5.  
Discovering history and culture through 
archaeology   

மதால்லியல் ஆய்வுகள் வழி 
அறியலாகும் வரலாறும் பண்பாடும் 

6.  
Tamil culture through music, dance and 
traditional crafts 

இசை, நடனம், சகவிசனக் கசலகள் 
வழித் தமிழர் பண்பாடு 

7.  Rural culture and folk performing arts 
கிராமிய வாழ்வியல்,  
நாட்டுப்புற நிகழ்த்துக் கசலகள் 

8.  
Role of  theatre and drama in Tamil 
Language education 

நாடகம் வழித் தமிழ் கற்றல், 
கற்பித்தல் 

9.  
Role of Internet and social media in Tamil 
Language education  

தமிழ்ம ாழிக் கல்வியில் இசணயம், 
ைமூக ஊடகங்கள் ஆகியவற்றின் பங்கு 

10.  Natural medicine இயற்சக  ருத்துவம்  

11.  Simple Yoga for the classroom 
வகுப்பசறக்கான எளிய                   
யயாகா பயிற்சி 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

     நேரம் 
 ோள் 

7.00 am –  
8.00 am 

9.00am –  
10.30am 

11.00am –  
12.30pm 

2.00pm – 
3.30pm 

4.00pm – 
5.30pm 

6.00pm – 
8.00pm 

7.12.14 
ஞொயிறு 

பபரொளர்கள் வருகக 
பபரொளர்களுக்கொன         
அறிமுகக் கூட்டம் &                  
வரபவற்பு விருந்து 

41.21.8 
திங்கள் 

வகுப்பகை  
ப ொகொ பயிற்சி 
(விருப்பம்) 

மதாடக்கவிழா - 
துசணயவந்தர்,   

தமிழ்ப் பல்கசலக்கழகம்,  
தஞ்ைாவூர் 

வளொக உலொ - 
தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் 
பல்ககலக்கழகம் 

மமொழி கற்ைல் கற்பித்தலில் 
நொடக உத்திகள் 

 
 

41.21.8 
மசவ்வொய் 

வகுப்பகை  
ப ொகொ பயிற்சி 
(விருப்பம்) 

ஆபரொக்கி  வொழ்வுக்கொன 
இ ற்கக மருத்துவம் 

இலக்கி ம் வழி  
விழுமி ங்கள் 

சமச்சீர் கல்வியும் 
தமிழ்மமொழிப் 
பொடத்திட்டமும் 

கிரொமச் சுற்றுலொ &  
நொட்டுப்புை நிகழ்த்துக் ககலகள் 

.41.21.8 
புதன் 

வகுப்பகை  
ப ொகொ பயிற்சி 
(விருப்பம்) 

கல்வி நிகல ங்களுக்குக் 
கற்ைல் ப ணம் 

(மதொடக்க, உ ர்நிகல, பமல்நிகலப் பள்ளிகள்)  

தமிழொசிரி ர்களும் 
சமூக மமொழியி லும்  

தமிழிகச & 
பரதநொட்டி  நிகழ்ச்சி 

..1.21.8 
வி ொழன் 

வகுப்பகை  
ப ொகொ பயிற்சி 
(விருப்பம்) 

ப ன்பொட்டு இலக்கணம் 
மமொழி கற்ைல் 
கற்பித்தலில் 

சமகொல ஊடகங்கள் 
பபரொளர்களின் பகிர்வு 

தஞ்கசக் ககவிகனக்  
ககலக்கூடங்கள் - கல்விச் சுற்றுலொ 

.21.21.8 
மவள்ளி 

கற்ைல் ப ணம் - வரலொற்றுத் தலங்கள் 

.41.21.8 
சனி  

நிகைவு விழொ 
 

  
.81.21.8 
ஞொயிறு 

தஞ்சொவூர் - சிங்கப்பூர்  

 

 Annex C 

Overseas Educational and Cultural Immersion Programme 
Tamil University, Thanjavur, Tamilnadu, India 

 

For Tamil Language Teachers & Educationists 
7th to 14th December, 2014  


