
 
12-ஆம் உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு 
12th World Tamil Teachers’ Conference 

Jointly Organised By:  

   
Secretariat:   

STTU,  10 Jalan Besar,  #13-08/09 Sim Lim Tower,  Singapore 208787 
Tel: 65 62935644          Fax: 65 62939824          Email:  12th.wttc@gmail.com 

Website : www.worldtamilteachers.org 

 
 
14 March 2018  
 
(Update of first circular sent on 29 January 2018) 
 
 

12TH WORLD TAMIL TEACHERS’ CONFERENCE 

6th to 8th SEPTEMBER 2018, SINGAPORE 

 

Vanakkam. 

 

The Singapore Tamil Teachers’ Union (STTU) will be hosting the 12th World Tamil 

Teachers’ Conference (WTTC) in Singapore from 6th to 8th September 2018. We will be 

conducting this conference jointly with the World Tamil Teachers’ Organisation (WTTO) 

and the Singapore University of Social Sciences (SUSS). This will be the fourth WTTC 

that we are hosting in Singapore.   

 

The WTTC series was initiated by STTU in 1992 and has since been conducted 

biennially in different countries. The WTTO which coordinates these conferences is 

currently headquartered in Singapore and STTU is the Secretariat for the organisation.   

 

400 teachers and educationists will be participating in the 12th WTTC.  Fifteen countries, 

including Singapore, India, Malaysia, Sri Lanka, Canada, Mauritius and USA, will be 

represented in this conference.  

 

The theme for the 12th WTTC will be ‘Teaching and Learning of Tamil Language in a 

Multilingual Environment’. Please refer to the attached for further details on                 

sub-topics for paper presentation and registration for the conference.  
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Registration fees for this 3-day conference is Singapore Dollars (SGD) $450. This 

includes : 

 Conference registration 

 Accommodation in a 4-star hotel 

 Transport between the hotel and the conference venue 

 Breakfast and lunch on 2 days 

 Conference Networking Dinner on 7th September 

 Conference materials 

 

Participants in this conference should arrive in Singapore by 6th September 2018.   

We have arranged for overseas participants to check-in to the hotel from 2pm on            

6th September. 

 

 

Updated details on sub-topics for paper presentation and registration for the 

conference are attached.  We hope you will encourage and support this collaborative 

endeavour with your participation in the  12th WTTC.   

 

 

Thank you.  
 

 

 

S Samikannu 

President, Singapore Tamil Teachers’ Union 

Chairman, World Tamil Teachers’ Organisation 
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6th to 8th SEPTEMBER 2018, SINGAPORE 

 

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 கட்டுரைகளின் அரைப்பு 
  

  ொ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  
கட்டுறைகள் இருத்தல் பவண்டும். 

 ஆய்வில் புத்தொக்கமிக்க கற்றல், கற்பித்தல் அணுகுமுறறகள் பின்பற்றப்-
பட்டிருப்பபதொடு ஆய்வின் முடிவில் கற்றல், கற்பித்தலுக்குத் துறைபுரியும் 
முடிவுகளும் பரிந்துறைகளும் இடம்மபறுதல் அவசியம்.  

 
  



 

 

 

 

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. 

 
  
ததரிவு 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 கட்டணம் :  Singapore $450 

 
 
இக்கட்டணத்தில் அடங்குபரை :  

 4-நட்ெத்திைத் தங்கும் விடுதி                                                                                  

Check-in: 2 pm, 06.09.18.  Check-out: 12 noon, 09.09.18 

 கொறை,  திய உைவுகள் (2 நொள்கள்) 

 தங்கும் விடுதி – SUSS இறடயிைொன பபருந்துப் பபொக்குவைத்து 

  ொநொட்டுப் மபொருள்கள் 

 ஆய்வடங்கல்  

  ொநொட்டு விருந்து   
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REGISTRATION FORM (Closing Date: 31st May 2018) 

(Please email or post the completed form to the above address) 
 

Name in English: ___________________________________________________________________ 

Name in Tamil :  ____________________________________________________________________ 

Designation :  ______________________________________________________________________ 

Institution :  ________________________________________________________________________ 

Institution Address :  ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Home  Address :  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________  Email :   _____________________________ 

Telephone Contact  :   ________________________ (Office)    _______________________ (Mobile)    

Passport Number : __________________________      Valid until date: _______________________ 

 
  
I wish to register for the 12th  World Tamil Teachers’ Conference.   

 

I will pay the registration fees of Singapore $450 by : 

 Bank Draft (attached) 

Or  

 Bank Transfer to the following account : 

Bank : OCBC (Singapore)    Swift Code:  OCBCSGSG 

Account Name :  Singapore Tamil Teachers’ Union 

Account number:  568846745001  

(Please email the Transaction  Reference to 12th.wttc@gmail.com after making the bank transfer) 

 

Signature: _____________________________        Date:   ______________________________________ 


