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தரமான
தமிழ்க்கல்வியை
மாணவர்களுக்கு
வழங்குதல்.

எங்கள்
குறிக்கோள்
Our Mission

எங்கள்
த�ொலைந�ோக்கு
Our Vision

உள்ளத்தனையது
உயர்வு.

மாணவர்களுக்கான
முழக்க வரி
Our Motto

நிலையக்
க�ோட்பாடு
Our
Philosophy

தமிழின்
உயிர�ோட்டம்.

மாணவர்கள்
தமிழ்மொழியை
ஆர்வத்துடன்
கற்றுத் திறம்படப்
பயன்படுத்தும்
ஆற்றல்
மிக்கவர்களாகத்
திகழுதல்.

தமிழ�ோடு
வளர்வோம்.

நிலைய
முழக்க வரி
Our Tagline

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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நமது
நிலைய
வரலாறு
History of
our Language
Centre
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செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்த் த�ொடக்கப்பள்ளி தனியாரால் த�ொடங்கப்பட்டது.
Establishment of St. George’s Tamil Primary School.
அரசினர் உதவி பெற்ற பள்ளியாகச் செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்த் த�ொடக்கப்பள்ளி
இயங்கி வந்தது.
St. George’s Tamil Primary School functioned as a Government Aided School.
செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்த் த�ொடக்கப்பள்ளி அரசினர் பள்ளியானது.
St. George’s Tamil Primary School became a Government School.
செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்த் த�ொடக்கப்பள்ளி, ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளிகளில்
பயின்ற தமிழ் மாணவர்களுக்குத் தமிழ்மொழி நிலையமாகவும் விளங்கியது.
St. George’s Tamil Primary School served as a Tamil Language Centre
for students studying in English Medium Schools.
செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்த் த�ொடக்கப்பள்ளி மூடப்பட்டு, முழுவதும் தமிழ்மொழி
நிலையமாக இயங்கத் த�ொடங்கியது.
St. George’s Tamil Primary School closed its doors as a Tamil primary
School and started to function fully as a Tamil Language Centre.

1978

செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்மொழி நிலையம் எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது.

1982

கற்றல் கற்பித்தல் வசதியை முன்னிட்டு, செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்மொழி நிலையம்,
பழைய பீட்டி உயர்நிலைப் பள்ளிக் கட்டடத்திற்கு இடம் மாறியது.

St. George’s Tamil Primary School was renamed as St. George’s Tamil
Language Centre.

To facilitate a better teaching and learning environment, St. George’s Tamil Language
Centre was relocated to the former Beatty Secondary School’s campus.
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1983

செயிண்ட் ஜார்ஜஸ் தமிழ்மொழி நிலையம், உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
எனப் பெயர் மாற்றம் கண்டது.
St. George’s Tamil Language Centre was renamed as Umar Pulavar Tamil
Language Centre (UPTLC).

2001

கல்வி அமைச்சின் தமிழ்மொழி ஆய்வுக்குப்பின் மறுசீரமைக்கப்பட்ட உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம் கற்றல் கற்பித்தல் வசதிகளை மேம்படுத்தியது. ஆகஸ்ட்
3 ஆம் தேதி, அன்றைய துணைப் பிரதமர் திரு.எஸ்.ஜயக்குமார் அவர்கள்
மறுசீரமைக்கப்பட்ட உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தைத் திறந்து வைத்து,
இந்நிலையம் தேசிய தமிழ்மொழி வளமை நிலையமாகவும் இனிச் செயல்படும்
என அறிவித்தார்.
After an extensive Mother Tongue Language Review by Ministry Of
Education, UPTLC underwent facilities upgrading programme to better serve
teaching and learning outcomes. On 3rd August, the upgraded premises
were declared open by Deputy Prime Minister, Professor S. Jayakumar.
He announced that apart from UPTLC being a teaching and learning
centre, it will also be functioning as the National Tamil Language Resource
Centre (NTLRC) catering to all students in Singapore.

2007

கற்றல் கற்பித்தலின் எதிர்காலத் தேவைகளைக் கருத்திற்கொண்டு கல்வி அமைச்சு,
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்திற்கெனத் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு புதிய
கட்டடத்தைக் கட்டித்தர முடிவு செய்தது.
In review of the future needs of teaching and learning of Tamil Language
in Singapore, Ministry of Education decided that a new improved building
was necessary. Approval was obtained to build a new upgraded building.

2009

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் புதிய கட்டட நிர்மாணத்திற்காக விக்டோரியா
சாலையில் உள்ள முன்னாள் ஹ�ோங் வென் பள்ளி (Hong Wen School)
கட்டடத்திற்குத் தற்காலிகமாக இடம் மாறியது.
UPTLC was temporarily relocated to the former campus of Hong Wen School
in Victoria Street so that building works could commence at the current land.

2010

பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி வர்த்தக, த�ொழில்துறை மற்றும் கல்வி அமைச்சுக்கான
மூத்த துணை அமைச்சர் திரு. எஸ்.ஈஸ்வரன் அவர்கள் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையம், சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்க்கான பணித்திறன் மேம்பாட்டகமாகவும்
செயல்படுமென அறிவித்தார்
On 11th February, Senior Minister of State for Trade & Industry and
Education, Mr.S.Iswaran announced that UPTLC will also function as the
training arm for Tamil Teachers.
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2011

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஜூன் மாதம் 20ஆம் தேதி முதல், 2 பீட்டி
சாலையில் உள்ள புதிய கட்டடத்தில் இயங்கத் த�ொடங்கியது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ்க்கல்வி
வரலாற்றில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வரலாற்றுப் பதிவு.
On 20th June, UPTLC started to function in the new building at
2, Beatty Road.

2012

தமிழில் புதியதாக அறிமுகம் கண்ட தேசிய தமிழ்மொழி விருப்பப் பாடத்திட்டத்தை
நிலையம் ப�ொறுப்பேற்று நடத்தத் த�ொடங்கியது. இப்பாடத்தை உயர்நிலைப்
பள்ளிகளில் உயர்தமிழ் பயிலும் மாணவர்களும் த�ொடக்கக் கல்லூரிகளில் H2 தமிழும்
தமிழிலக்கியமும் பயிலும் மாணவர்களும் விருப்பப்பாடமாகத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயில்கின்றனர்.
UPTLC introduced the National Elective Tamil Language Programme (NETP) in Tamil and it is
the only institution which offers this programme to further stretch Tamil students who are doing
well in their Mother Tongue. This programme is being offered to students studying Higher Tamil
Language and to Junior College students who offer H2 Tamil Language Literature.
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்திற்கான புதிய வளாகத்தின் அதிகாரப்பூர்வத் திறப்பு விழா.
Official Opening of the Umar Pulavar Tamil Language Centre’s new premises.
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் புதிய வளாகம், திரு தர்மன் சண்முகரத்தினம் (துணைப் பிரதமர்,
நிதி அமைச்சர் மற்றும் மனிதவள அமைச்சர்), திரு எஸ். ஈஸ்வரன் (பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர், உள்துறை
மற்றும் த�ொழில் வர்த்தக அமைச்சுகளுக்கான இரண்டாம் அமைச்சர்) ஆகிய�ோரால் அதிகாரப்பூர்வமாகத்
திறந்து வைக்கப்பட்டது.
UPTLC’s new premises were officialy opened by Mr.Tharman Shanmugaratnam
(Deputy Prime Minister, Finance Minister and Minister for Manpower) and Mr.S.Iswaran
(Minister at Prime Minister’s Office and Second Minister for Home Affairs and Trade & Industry).
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் தமிழ்க் கல்வி மரபுடைமையகம் அதிகாரப்பூர்வத் திறப்பு விழா.
Official Opening of Tamil Language Heritage Centre in UPTLC.
சிங்கப்பூரில் தமிழ்க்கல்வி வரலாறு, உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய வரலாறு, தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சியில்
சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு, தமிழ்க் கல்வியில் கலைகளும் பண்பாடும் ஆகியவை த�ொடர்பான
செய்திகளும் வரலாற்று ஆவணங்களும் அடங்கிய மரபுடைமையகம், திரு தர்மன் சண்முகரத்தினம் (துணைப்
பிரதமர், நிதி அமைச்சர்), திரு எஸ். ஈஸ்வரன் (பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர், உள்துறை மற்றும் த�ொழில்
வர்த்தக அமைச்சுகளுக்கான இரண்டாம் அமைச்சர்) ஆகிய�ோரால் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
An exhibition centre which captures the rich history of Tamil Language in Singapore was opened
as part of UPTLC’s new premises by Mr.Tharman Shanmugaratnam and Mr.S.Iswaran. The centre
captures the history of Singapore’s Tamil Teaching and Learning, UPTLC’s prominent role in the
Tamil teaching fraternity, the community’s efforts and contributions in the Tamil Language arena
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in Singapore and showcase of rich history pertaining to Tamil Arts and Culture in the teaching
and learning of Tamil Language in Singapore.

2014

ஜூலை மாதத்திலிருந்து நம்முடைய நிலையம் தமிழ்மொழி நிலையமாகவும்
தேசிய தமிழ்மொழி வளமை நிலையமாகவும் மட்டுமே செயல்படத் த�ொடங்கியது.
இ த ற் கு , நி ல ை ய த் தி ன் பு தி ய ம ே ற ்பா ர ்வை ய ா ள ர ா க தி ரு அ ன ்ப ர சு
இராஜேந்திரன் ப�ொறுப்பேற்றார். 2013இல் தலைமை முதன்மை ஆசிரியராகப் பணி உயர்வு பெற்ற
திரு எஸ்.பி. ஜெயராஜதாஸ் பாண்டியன், தமிழாசிரியர்க்கான பணி மேம்பாட்டு நிலையத்திற்குப் ப�ொறுப்பேற்றார்.
From June, UPTLC started functioning as a Language Centre and National Tamil Language
Resource Centre. Mr.Anbarasu Rajendran, a school leader from Teck Whye Secondary School
took over the leadership at UPTLC from Mr.SP.Jeyarajadas Pandian. Mr.Pandian became Principal
Master Teacher in 2013.
தமிழ்ப் புலவர்களில் தலைசிறந்தவரான திருவள்ளுவரின் சிலை திறப்பு விழா ஆகஸ்டு மாதம் 2ஆம் தேதி
நடைபெற்றது. இச்சிலையைப் பாடத்திட்ட வரைவு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவின் இயக்குநர் திரு செங் ஷெர்ன் வே
அவர்களும் நிலைய ஆல�ோசனைக் குழுத் தலைவர் முனைவர் சுப திண்ணப்பன் அவர்களும் இணைந்து
அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறந்து வைத்தனர். இத்திறப்பு விழா நிலையத்தின் வரலாறு பதிவுபெற்ற ஒரு
நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது.
To further enhance the teaching and learning resources within UPTLC premises, the statue of
Poet Thiruvalluvar was unveiled on 2nd August by Mr.Sng Chern Wei, Director, Mother Tongue
Languages Branch, CPDD, MOE and Dr.SP. Thinappan, Chairman of UPTLC Advisory Committee.
கல்வி அமைச்சு, உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் கூடுதல் மற்றும் முக்கியப் ப�ொறுப்புகளின்
அடிப்படையில், திரு அன்பரசு இராஜேந்திரன் அவர்களை நிலைய இயக்குநராக
நியமித்தது.

2015

In reviewing the job scope of the leadership at UPTLC, MOE re-designated
the title of Supervisor to Centre Director.

2016
2017

நிலையக் கற்றல் கற்பித்தல் முறைகள் மறுஆய்வு செய்யப்பட்டு, தகவல் த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் செயல்வழிக் கற்றல் முறைகளுக்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் க�ொடுக்கப்பட்டது.
மேலும், தேசிய தமிழ்மொழி விருப்பப் பாடத்திட்டத்தின் வளர்ச்சியாக, நிலைய
மாணவர்களுக்கெனப் பிரத்தியேகமாக NETP 2.0 என்ற திட்டம் த�ொடங்கப்பட்டது.
உயர்நிலை 3இல் இலக்கியம் பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை
உயர்த்துவதற்காகவும், தேசிய தமிழ்மொழி விருப்பப்பாடத்தில் கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கைக்காகவும் இப்பாடம்
(NETP 2.0) உயர்தமிழ் மாணவர்களுக்குத் த�ொடங்கப்பட்டது.
UPTLC’s teaching and learning processes were reviewed internally to rejuvenate the students’ learning
experiences. A more holistic approach towards ICT based and experiential based pedagogies were
infused. Also, as an extension of the NETP programme, a similar localised programme, NETP
2.0, was rolled out to benefit students studying in UPTLC.
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2018
வருகின்றார்.

2018 ஆம் ஆண்டு உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் புதிய இயக்குநராகத்
திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம் அவர்கள் பதவியேற்றார். நிலையத்தின் சுற்றுப்புறச் சூழலும்
கற்றல் கற்பித்தலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பதால் அதனை மேம்படுத்தியத�ோடு
ஆசிரியர், அலுவலர் மற்றும் மாணவர்களின் நலனிலும் அக்கறை காட்டி செயல்பட்டு

In the year 2018, Mdm Kitha Arumugam was appinted as Centre Director for Umar Pulavar Tamil
Language Centre. Mdm Kitha was a school leader from Boonly Garden Primary School.
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உமறுப்புலவர்

நிலைய மேற்பார்வையாளர்கள் / நிலைய இயக்குநர்கள்

தமிழ்மொழி நிலையம்

திரு. பா. பாலையா

1960 - 1978

Mr. P. Palaiyah

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

திரு. ஸ்டிவன் மாணிக்கம்

1978 - 1979

Mr. Steven Manickam

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

திரு. த. பாவாடைசாமி

1979 - 1988

Mr. T. Pavadaisamy

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

திரு. க�ோ. கலியபெருமாள்

1989 - 1990

Mr. G. Kaliyaperumal

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

திரு. அப்துல் காசிம்

1990 - 2002

Mr. Abdul Kassim

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

2003 ஜூன் 2014

திரு. எஸ்.பி. ஜெயராஜதாஸ் பாண்டியன்

Mr. S.P. Jeyarajadas Pandian

நிலைய மேற்பார்வையாளர்
Centre Supervisor

திரு. அன்பரசு ராஜேந்திரன்
Mr. Anbarasu Rajendran

நிலைய இயக்குநர்
Centre Director

டிசம்பர் 2017 முதல்
தற்போது வரை

ஜூன் 2014 முதல்
டிசம்பர் 2017 வரை

திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம்

Mdm. Kitha Arumugam

நிலைய இயக்குநர்
Centre Director

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழ்க தமிழ்மொழி யே!
வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழிய வாழியவே!
வான மளந்த தனைத்தும் அளந்திடும்
வண்மொழி வாழியவே!
ஏழ்கடல் வைப்பினுந் தன்மணம் வீசி
இசைக�ொண்டு வாழியவே!
எங்கள் தமிழ்மொழி! எங்கள் தமிழ்மொழி!
என்றென்றும் வாழிய வே!
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ்மொழி ஓங்கத்
துலங்குக வையக மே!
வாழ்க தமிழ்மொழி! வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழ்க தமிழ்மொழி யே!
வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து
வளர்மொழி வாழிய வே!
வாழ்க தமிழ்மொழி! வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழ்க தமிழ்மொழி யே!
வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழிய வாழிய வே!
வாழ்க தமிழ்மொழி! வாழ்க தமிழ்மொழி!
வாழ்க தமிழ்மொழி யே!
எங்கள் தமிழ்மொழி! எங்கள் தமிழ்மொழி!
என்றென்றும் வாழிய வே!

- மகாகவி பாரதியார்
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உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம்

ஆசிரியர் உறுதிம�ொழி
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர்களாகிய நாங்கள்
எங்கள் குறிக்கோளில் உண்மையாக
நடந்துக�ொள்வதன்வழி
மாணவர்களிடம் காணப்படும் சிறப்பியல்புகளை
வெளிக்கொணரவும்
எங்கள் கடமைகளையும் ப�ொறுப்புகளையும்
செயலாற்றுவதில்
முன்மாதிரியாக விளங்கவும்
எங்கள் மாணவர்கள் நல்ல, பயன்மிக்க
சிங்கப்பூர்க் குடிமக்களாகத் திகழ்வதற்கு வழிகாட்டவும்
நாங்கள் த�ொடர்ந்து கற்றுவருவத�ோடு
மாணவர்களிடையே கற்கும் உள்ளார்வத்தை வளர்க்கவும்
எங்கள் குறிக்கோளை அடைவதற்குப் பெற்றோர் மற்றும்
சமூகத்தினரின் நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும்
ஒத்துழைப்பையும் பெறுவ�ோம்
என உறுதி மேற்கொள்வோமாக.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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வாழ்த்துரை
2018

ஆம் ஆண்டில் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் தலைமைத்துவ
மாற்றத்தைக் கண்டது. 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை நிலைய
இயக்குநராகச் செயலாற்றிய திரு அன்பரசு இராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு எங்களது
நன்றியும் வாழ்த்துகளும் உரித்தாகுக. திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம் இவ்வாண்டிலிருந்து
நிலைய இயக்குநராகப் ப�ொறுப்பேற்றிருக்கிறார். இவரின் தலைமைத்துவத்தில்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் த�ொடர்ந்து பீடுநடை ப�ோட வேண்டும் எனப்
பாடத்திட்ட வரைவு, மேம்பாட்டுப் பிரிவு மனமார வாழ்த்தி அவரை வரவேற்பதில்
பெரும் மகிழ்ச்சியடைகிறது.
பல இனங்கள்; பல ம�ொழிகள் பூத்துக்குலுங்கும் பூஞ்சோலையாக நம்
சிங்கைத் திருநாடு திகழ்கின்றது. ஒவ்வோர் இனத்தவரும் தத்தம் மரபையும்
பண்பாட்டு அடையாளத்தையும் நன்குணர்ந்து ஒன்றுபட்ட சமுதாயமாக வாழ
வேண்டுமென்பதே நம் உயர்ந்த நெறியாகும். அவ்வகையில் பிற இனத்தவர�ோடு
உரையாடவும் உறவாடவும் உகந்த த�ொடர்பும�ொழியாக ஆங்கிலம் விளங்குகிறது.
நாட்டின் அதிகாரத்துவ ம�ொழிகளுள் தமிழும் ஒன்று என்பதால் பள்ளிகளில் தமிழ்
ஒரு ம�ொழிப்பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. தமிழ்மொழியைச் சிங்கையில்
நிலைபெறச் செய்யும் கடப்பாடு இல்லம், பள்ளி, சமூகம் என்னும் முத்தரப்பிற்கும்
உண்டு என்பதை நாம் என்றும் நினைவிற் க�ொள்ள வேண்டும்.
பன்மொழிகள் சூழ்ந்துள்ள சிங்கப்பூரில் சிறுபான்மை இனத்தவர் ம�ொழியான
தமிழை நம் மாணவர்களின் நாவில் க�ொண்டு சேர்ப்பதில் பல சவால்கள்
நிறைந்திருக்கின்றன. வீட்டுச்சூழலும் பல நிலைகளில் அதற்குச் சாதகமாக
அமைவதில்லை. சமூகத்தில�ோ தமிழ்மொழியைப் பயன்படுத்தும் சூழல் அதிகம்
இருப்பதில்லை. இத்தகைய இடர்ப்பாடுகளுக்கிடையே மாணவர்களுக்குத்
தமிழ்மொழியைப் பயிற்றுவது என்பது எளிதான செயலன்று. அந்தக் கடப்பாட்டைச்
சிறந்த முறையில் செயற்படுத்தும் சிறந்த கல்விக்கூடமாக உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையம் விளங்குகிறது என்று துணிந்துரைக்கலாம். இந்நிலையம் தமிழுக்கெனத்
தனித்த சிறப்புடைய கல்வி நிலையமாகவும் தேசிய வளமை நிலையமாகவும்
சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழியின் உயிர்ப்புக்கு ஓர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது.
இனி வரும் காலங்களில் த�ொடர்ந்து தமிழை வாழும் ம�ொழியாக
நிலைத்திருக்கச் செய்வோம் என்னும் இலக்கைக் க�ொண்டு சீரிய முறையில்
செயலாற்றி வருகின்றனர் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையக் கல்வியாளர்கள்.
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ம�ொழிக் கல்வியை ஈடுபாட்டுடன் கூடிய அனுபவக் கல்வியாக வழங்கி
மாணவர்களுக்கு ம�ொழிப்பற்றை ஊட்டும் உன்னதப் பணியினை
இவர்கள் தலைமேற்கொண்டுள்ளனர். தமிழ்மொழிப் பாடங்களின்வழி
ம�ொழித்திறன்களை வளர்ப்பத�ோடு நம் உயரிய பண்பாட்டு மூலங்களையும்
சிறந்த விழுமியங்களையும் மாணவர்கள் ஆழ்ந்து உணரும்படியான
புத்தாக்கக் கற்றல், கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை இந்நிலையம்
மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்கு இந்நிலையத்திலுள்ள கல்வி வளங்களும்
நவீன இடவசதிகளும் பெரிதும் துணைபுரிகின்றன.
தகவல் த�ொழில்நுட்பத்தின் அதிவேக மாற்றங்களுக்கு ஈடுக�ொடுத்து
அவற்றின் துணைக�ொண்டு தமிழைக் கற்பிக்க மேற்கொள்ளப்படும்
நடவடிக்கைகள் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
நிலைய மாணவர்கள் மட்டுமன்றி, தேசிய அளவில் பல பள்ளிகளில் பயிலும்
தமிழ் மாணவர்களும் பயன்பெறுமாறு ம�ொழி, பண்பாடு த�ொடர்பான
புத்தாக்க நடவடிக்கைகள் ஆண்டுத�ோறும் இங்கு நடைபெறுகின்றன.
சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்குத் தங்கள் பங்களிப்பைச்
சிறந்த முறையில் ஆற்றிவரும் தமிழ் அமைப்புகள் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை
ஆண்டுத�ோறும் நடத்துகின்றன. இந்நிகழ்ச்சிகள் யாவும் சிறந்த முறையில்
நடந்தேறுவதற்கு இந்நிலையம் பல வழிகளிலும் உறுதுணையாய் நின்று
உதவுகின்றது. இத்தகைய கூட்டுமுயற்சியே நம் நாட்டில் தமிழ் செழித்துத்
தழைக்க வித்தாக அமையும். இந்நிலையத்தாரின் தன்னலமற்ற உன்னதச்
சேவையை உளமார வாழ்த்துகிறேன்; த�ொடரட்டும் உங்கள் அரும்பணி!
இனிய வாழ்த்துகள்!
நன்றி! வணக்கம்!

திருவாட்டி சாந்தி செல்லப்பன்

துணை இயக்குநர்,
பாடத்திட்ட வரைவு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவு கல்வி அமைச்சு

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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நிலைய இயக்குநர் உரை

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் புதிய இயக்குநராக

2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் தேதி ப�ொறுப்பேற்றேன்.
இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய கல்வி அமைச்சுக்கு என் நன்றி
உரித்தாக்குகிறேன். இந்நிலையத்திற்கென்று தனிப்பட்ட வரலாறு
உண்டு என்பதை அறிவேன். தமிழ்க்கல்வி மேம்பாட்டிற்கும்
தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கும் நிலையம் பல ஆண்டுகளாக முக்கியப்
பங்காற்றி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இ ந் நி ல ை ய ம் த மி ழ்ம ொ ழி க் க ல் வி க ்கா ன தே சி ய
வளமையகமாகும். ம�ொழிய�ோடு பண்பாட்டையும் மாணவர்களுக்குக்
கற்பிக்கும் கடப்பாடு இங்கு உண்டு. அதற்கு ஏற்ப இங்குப் பற்பல
நடவடிக்கைகளும் த�ொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
காலச்சூழலுக்கும் மாற்றங்களுக்கும் ஏற்பக் கற்றல்கற்பித்தலில் பல்வேறு புதிய உத்திகளைக்கொண்டு நிலையம் தன்
பயணத்தைத் த�ொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. சுற்றுச்சூழலை
மூன்றாம் ஆசிரியராகக் கருதப்படும் நிலையில் இந்த வளாகம்
தமிழ்மொழிச் சூழலில் நிலையம் மேன்மேலும் ப�ொலிவுபெறும்
முயற்சியில் த�ொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது. வளர்ந்துவரும் தகவல்
த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்பவும் மகிழ்வூட்டும் கற்றலை இனி
வரும் ஆண்டுகளில் இடம்பெறச் செய்யவும் த�ொடர்ந்து திட்டங்கள்
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வகுக்கப்படுகின்றன.
தேசிய தமிழ்மொழி விருப்பப்பாடத் திட்டம், இந்திய நிகழ்த்து
கலை வகுப்புகள் ப�ோன்ற தேசிய நிலையிலான வகுப்புகளில்
மாணவர்கள் பங்கு பெற்றுப் பயன் பெற வாய்ப்புகளும் வசதிகளும்
உள்ளன. இங்கு மாணவர்களின் ஆளுமைப் பண்பை வளர்த்தல்,
தனித்திறன் மேம்பாட்டுக்கு உதவுதல் ப�ோன்ற பல நிலைகளில்
வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதற்கு அரண் சேர்க்கும் வகையில்
மாணவர்கள் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றுப் பரிசுகள்
பெற்று வருவது பாராட்டுக்குரிய ஒன்றே!
வாழ்நாள் முழுவதும் தமிழ்மொழியின் பயன்பாட்டையும்
மகத்துவத்தையும் அறிந்தும் உணர்ந்தும் செயல்பட இந்நிலையம்
தன்னாலான அனைத்தையும் செய்ய முற்படும். த�ொன்றுத�ொட்டுப்
பாதுகாத்து வரும் மரபையும் பண்பாட்டையும் எதிர்காலத்
தலைமுறையினருக்கு இட்டுச்செல்லும் கருவூலமாக உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம் என்றும் விளங்கும் என்பது திண்ணம்!
வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழார்வம்!
நன்றி!

என்றும் அன்புடன்,

திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம்
நிலைய இயக்குநர்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
கல்வி அமைச்சு
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2018 Teaching Staff
Standing (Left to Right):
Mrs. Sumathi Segar (SH / TL & Lit), Mdm. Malar Vizhi Anjappan (HOD / TL & Lit), Dr.
, Govindasamy
Santhanraj, Dr. Raman Vimalan (SH / ICT), Mdm. Kitha Arumugam (CD), Mr. Ganesh Kumar
Ponnalagu, Mdm. Amuda Duraippan (ST / TL), Mr. Veerapathra Pillai Ramar, Mr. Chithiran Gurusamy.

“ஒன்றுகூடி வருவது த�ொடக்கம். ஒன்றிணைந்து இருப்பது வளர்ச்சி.
ஒன்றாகப் பணியாற்றுவது வெற்றி”
ஹென்றி ஃப�ோர்டு

2018 Non-Teaching Staff
Standing (Left to Right):
Mr. Gary Geronimo, Mdm. Venkatachalam Pichaimani, Mdm. Indradevi Rethinam, Mdm. Balammal,
Mr. Angela, Mdm. Bathma Krishnan (AE), Mdm. Kitha Arumugam (CD), Mdm. Malar Vizhi Anjappan
(HOD / TL & Lit), Mr. Sarmin Basir (SAE), Mdm. Morier Angela, Mdm. Salinah Safi, Mr. Surya Prakash.
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நிலைய ஆல�ோசனைக் குழு
Centre Advisory Committee
U

சிங்கப்பூரில்

mar Pulavar Tamil Language Centre
undertakes multi-faceted roles to ensure
that the Teaching & Learning and Promotion
of Tamil Language in Singapore is vibrant.
To ensure this and to guide along in this
process, a committee consisting of notable
Tamil scholars and exponents are inducted
into this committee. The committee is
headed by Dr.SP.Thinnappan, a well-known
Tamil scholar and teacher educator.

தமிழ்மொழியைக் கற்றல்
கற்பித்தல் மற்றும் ம�ொழிசார்ந்த திட்டங்களின்
மூலம் இன்னும் சிறப்பாக வளர்த்தல் ஆகிய
ப�ொறுப்புகளுடன் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையம் பன்முகத் தன்மைய�ோடு விளங்கி
வருகின்றது. இவ்வனைத்தையும் செவ்வனே
செய்ய, நிலைய ஆல�ோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள்
பேருதவியாக இருந்து வருகின்றனர். இந்த
ஆ ல�ோசனைக் கு ழு வி ற் கு ப் பே ர ா சி ரி ய ர்
சுப. திண்ணப்பன் தலைமை வகிக்கிறார்.

ஆல�ோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள்
டாக்டர் சுப. திண்ணப்பன்
தலைவர்

Dr. SP. Thinnappan
Chairman

திருவாட்டி கீதா ஆறுமுகம்
செயலாளர்

Mdm. Kitha Arumugam
Secretary

டாக்டர் சித்ரா சங்கரன்
உறுப்பினர்
Assoc Professor

Chitra Sankaran
Member

திரு. ச. வரதன்
உறுப்பினர்

Mr. S. Varathan
Member

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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ஊடகங்களில் நம்
நிலைய நிகழ்வுகள்!
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4TLB

பதவி உயர்வு 2018

Mr Sarmin SAE was
promoted to ‘MX
Promotion Award’.
On behalf of UPTLC in
2018. we congratulate
him.
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நம் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில்
பணிபுரியும் திரு சர்மின் அவர்கள் சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சின் 2018
ஆம் ஆண்டின் பதவி உயர்வுக்கான விருதினைப் பெற்றார். அவருக்கு
நம் நிலையத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
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பதவி உயர்வு
2018

கற்றல் கற்பித்தலில்

சிறப்புடன் பணியாற்றும்
ஆசிரியர்களைக் க�ௌரவிக்கும் முகமாகக்

‘கல்வியமைச்சு பதவி உயர்வினை’

ஆண்டுத�ோறும் வழங்கிக் க�ௌரவித்து வருகின்றது.
அவ்வகையில் இவ்வாண்டு உயர்நிலைப்
பள்ளிகளுக்கான பிரிவில் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலைய ஆசிரியர் திருவாட்டி மலர்விழி
அவர்களுக்கு மூத்த கல்வி அதிகாரியாகப்
(Promoted to SEO 2) பணி உயர்வினை
வழங்கியுள்ளது. அவருக்கு நம் உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த
வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
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“Promoted to SEO 2”
This year
Mdm Malar Vizhi Anjappan
was promoted to SEO 2 in
recognition for her contributions to
UPTLC, Congratulations!
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``தேசிய தின நீண்டகாலப் பணி
சேவை விருது 2018’’

நம் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் உன்னத சேவை புரியும்

அரசாங்க ஊழியர்களைக் க�ௌரவிக்கும் வண்ணம்
தேசியதின விருதுகளை ஆண்டுத�ோறும் வழங்கி
வருகின்றது. அவ்வகையில் இவ்வாண்டு உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையத்தில் பாடத்துறைத் தலைவராகப்
பணியாற்றும் திருமதி சுமதி சேகர் அவர்களுக்குத்

‘தேசிய தின நீண்டகாலப் பணிக்கான விருது’

(The Long Service Award) வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அவருக்கு நம் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.

National Day Award 2018
This year
Mdm Sumathi received the
Long Service Award in
recognition for her contributions
to UPTLC. Congratulations!
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ப�ொங்கல் விழா -2018
நம் நிலையத்தில் ஜனவரி மாதம் 15 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை (தை 2 ஆம்

தேதி) ப�ொங்கல் விழா மிகச் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடப்பட்டது. ப�ொங்கல் விழாவைக்
க�ொண்டாடுவதன் காரணம் பற்றி மாணவர்கள் அறிந்துக�ொள்ளும்பொருட்டும்
நம்முடைய மரபுவழிப் பண்பாட்டையும் விழுமியங்களையும் மாணவர்களுக்கு
ஊட்டும்பொருட்டும் இவ்விழா க�ொண்டாடப்பட்டது. விழாவன்று நிலையம் வண்ணப்
பூச்சரங்கள், த�ோரணங்கள், கரும்புகள் ப�ோன்றவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் பாரம்பரிய உடையிலும் மாணவர்கள் அவரவர் பள்ளிச்
சீருடையிலும் வந்து நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்டனர். நிலையத்தின் வளாகமெங்கும்
கிராமிய வாசம் கலந்த ப�ொங்கல் பாடல்கள் ஒலித்துக்கொண்டிருந்தன.
நிலையத்தில் க�ொண்டாடப்பட்ட ப�ொங்கல் விழாவின் த�ொடக்கமாக
நிலைய அரங்கத்தில் ஆசிரியர்கள் வீதிநாடக முறையில் ப�ொங்கல் விழா ஏன்
க�ொண்டாடப்படுகின்றது; எத்தனை நாட்கள் க�ொண்டாடப்படுகின்றன என்பனவற்றைப்
பற்றி மாணவர்களுக்கு விளக்கியதுடன் அவற்றின் வரலாற்றையும் சிறப்புகளையும்
பற்றி விவரித்தனர். இந்தப் ப�ொங்கல் விழாவின் உன்னதத்தை அறிந்துக�ொண்ட
மாணவர்கள் இதனை உறுதிப்படுத்தும் ப�ொருட்டு ஏழு குழுக்களாகக் குழுமி, ஏழு புது
மண் பானைகளில் ப�ொங்கலிட்டனர். பின்னர், வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும்
ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தாங்கள் செய்த ப�ொங்கல் சாதத்தை அளித்து
மகிழ்ந்தனர். மேலும், நம்முடைய மரபுவழி விளையாட்டுகளான கபடி, உறியடி, ந�ொண்டி,
த�ோரணம் கட்டுதல், க�ோலம் ப�ோடுதல், பானை ஓவியம் ப�ோன்ற நிகழ்வுகளில்
கலந்துக�ொண்டு அனுபவம் பெற்றத�ோடு தங்கள் திறன்களையும் வெளிப்படுத்தினர்.
இவ்விழாவிற்கு உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் பயிலும் மாணவர்களுள்
சுமார் 180 பேர் வந்திருந்தனர். ம�ொத்தத்தில் இந்நிகழ்வு மாணவர்களிடம் மகிழ்ச்சியையும்
அனுபவவழிக் கற்றலையும் ஏற்படு‑த்தியது என்பது வெள்ளிடமலை.
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Pongal Festival
@ UPTLC
T his year Pongal celebration began with a
skit by teachers on the significance of Pongal. Sec
2HT students performed a skit on the how Pongal
celebration will evolve in the future.
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அறிமுக தினம் 2018
பு

திய உயர்நிலைப் பள்ளி, புதிய கல்வியாண்டு, புதிய
கற்பித்தல் முறை, புதிய கற்றல், புதிய சூழல், புதிய தேர்வு
முறை ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ளும்போது மாணவர்களுக்கு
மட்டுமல்லாது அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் ஒருவகை
அச்சம் கலந்த ஆர்வம் ஏற்படுவதுண்டு. இந்த அச்சத்தைப்
ப�ோக்கி ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வண்ணம் நம் உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையத்தில் ஆண்டுத�ோறும் மாணவர்களுக்கும்
பெற்றோர்களுக்கும் அறிமுக தினம் நடத்தப்படுகின்றது.
இந்த அறிமுக தினத்தில் நம் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் கற்றல், கற்பித்தல்
பற்றிய முறைகளும் அவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும்
வளங்களும் உத்திமுறைகளும் மாணவர்களுக்கும் அவர்தம்
பெற்றோர்களுக்கும் விளக்கப்படும். மேலும், தேசிய தேர்வுகள்
பற்றிய விதிமுறைகளும் அவற்றிற்குரிய நம் எதிர்பார்ப்பும்
மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் விளக்கப்படும்.
இது ப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகளின்மூலம் மாணவர்களின்
கற்றல் பயணத்தில் பெற்றோர்களும் இணைந்து தங்கள்
பங்கை ஆற்ற வேண்டும் என்பதே நம் உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையத்தின் ந�ோக்கமாகும். இந்த அறிமுக
தினம் 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்பரவரி மாதம் 04 ஆம்
தேதி சனிக்கிழமை நம் நிலையத்தில் உள்ள ஆசிரியர்
பயிற்சி அறையில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில்
பெற்றோர்கள் பலர், குறிப்பாக உயர்நிலை ஒன்றில்
பயிலும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் மிக உற்சாகமாகவும்
ஆர்வத்துடனும் கலந்துக�ொண்டு, பல்வேறு ஐயங்களுக்குத்
தெளிவு பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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Orientation Day 2018
Orientation Day is conducted for new

students and their parents to orientate them
into UPTLC.

The Teaching and Learning processes
Assessment matter and Enrichment programmes
were shared with the new students and parents.
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தமிழும்
உங்கள் பிள்ளையும் 2018
ந

ம் நிலையத்தில் மார்ச் மாதம் 3 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையன்று ‘தமிழும் உங்கள் பிள்ளையும்
2018’ என்ற நிகழ்வு தேசிய நிலைத் தேர்வை எழுதவிருக்கும் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும்
நடத்தப்பட்டது. தேசிய நிலைத் தேர்வை எழுதவிருக்கும் மாணவர்களைத் தயார்ப்படுத்தும்
ந�ோக்கத்தில், பெற்றோர்களும் அவர்தம் பிள்ளைகளும் தேசிய நிலைத் தேர்வைப் பற்றியும், அதற்குப்
பிள்ளைகளைத் தயார்ப்படுத்தும் வழிமுறைகளைப் பற்றியும் அறிந்து க�ொள்ளும் வகையில் இந்நிகழ்வு
நடந்தேறியது. இதில் 100 பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் கலந்துக�ொண்டார்கள்.
இந்நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்ட பெற்றோர்கள் தேசிய நிலைத் தேர்வு குறித்து நன்கு
அறிந்துக�ொண்டார்கள். மேலும், தங்களுக்கேற்பட்ட ஐயங்கள் குறித்து ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுத்
தெளிவு பெற்றனர். இந்நிகழ்வு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாகவும் தேசிய நிலைத் தேர்வை எழுதவிருக்கும்
தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வாறு உதவலாம் என்பது குறித்தும் அறிந்துக�ொண்டதாகக் கூறினர்.
ம�ொத்தத்தில் தங்களுக்குப் பயனுள்ள ஒரு நிகழ்வாக இந்நிகழ்வு அமைந்ததாகக் கருத்துக்
கணிப்பில் தெரிவித்திருந்தனர்.
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Tamil and Your Child 2018
`Tamil & Your Child was organised

on 03 March. The session served as a
platform to enlighten parents regarding
the National Examinations. It was also
conducted to create an awareness with
regard to the demand of the subjects so
as to enable parents to play a supportive
role in educating the young. Parents were
informed of the benefits of opting H2 Tamil
in Junior Colleges. They were also urged
to encourage their children to communicate
in Tamil Language.
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மாணவர்கள் த�ொழில்நுட்பப்
பயனாளர்களாக வளர்ந்து
வருகின்றனர். இந்நிலையில்
க ல் வி த் து றை யி லு ம்
த�ொழில்நுட்பத்தின் ஆதிக்கம்
பெ ரு கி வ ரு கி ற து . ம�ொ ழி
வ ள ர் ச் சி க் கு த் த க வ ல்
த�ொ ழி ல் நு ட ்ப ப் ப ய ன ்பா டு ம்
இன்றியமையாததாக இருப்பதால்
இளையர்களை அதற்கேற்பத்
த ய ா ர ்ப ்ப டு த் து ம் க ட ப ்பா டு ம்
ஆ சி ரி ய ர ்க ளு க் கு உ ள்ள து .
அதனடிப்படையில் நிலையத்தில்
தகவல் த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த
கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள்
ந டை மு றை ப ்ப டு த்த ப ்ப ட் டு
வருகின்றன.

தமி

த�ொடக்கநிலையை முடித்து
உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு வரும்
மாணவர்களுக்குத் தமிழ்த் தட்டச்சுப்
பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன.
மு ழு மை ய ா க இ ப ்ப யி ற் சி
வகுப்புகளில் மாணவர்கள் இரண்டு
நாள்கள் கலந்துக�ொண்டனர்.
கல்வி அமைச்சின் பாடத்திட்ட
வரைவுப் பிரிவின் அதிகாரிகளும்
நிலைய ஆசிரியர் திரு இராமர்
அ வ ர ்க ளு ம் இ ப ்ப யி ற் சி
வ கு ப் பு களை ந ட த் தி ன ர் .
தமிழில் தட்டச்சுச் செய்தல்,
கையடக்கத் த�ொலைபேசிகளில்
இம்முறையைப் பயன்படுத்துதல்
மற்றும் கற்றல் நடவடிக்கைகளில்
இதன் பயன்பாடு ப�ோன்ற
வற்றைப் பற்றியும் இப்பயிற்சி
வ கு ப் பு க ளி ன ்போ து
ம ா ண வ ர ்க ள் கற் று க்
க�ொண்டனர்.
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Tamil Keyboarding
Lessons
Our students are Digital Natives as such,

UPTLC takes keen interest in harnessing the
learning of Tamil Language via ICT based
curriculum. Keyboarding is taught to every
student.
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தமிழ்மொழி
கற்றல் விழா 2018

(த�ொடக்கநிலை 5, 6 & உயர்நிலை 2
மாணவர்களுக்குரியது)
ம ா ண வ ர ்க ளு க் கு

வ கு ப ்ப றை யி ல்
கற்பிக்கப்படும் கல்வியானது மிகப் பயனுள்ளதாக
இருந்தாலும், அனுபவக்கல்வியானது அவர்களுடைய
வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களுடன் பயணம்
செய்யும் தன்மை க�ொண்டது என்பதை உணர்ந்து,
நிலையம் த�ொடக்கநிலை 5, 6 மற்றும் உயர்நிலை
2 வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக இந்தத்
தமிழ் ம�ொழி கற்றல் விழாவை 10 பிப்ரவரி 2018
அன்று ஏற்பாடு செய்தது.
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‘அளவான மாணவர்கள், நிறைவான
கற்றல்’ என்ற அடிப்படையின் கீழ்,
இவ்விழாவிற்கான மாணவர் சேர்க்கை
ஒ ரு கு றி ப் பி ட்ட எ ண் ணி க ்கைக் கு ள்
வைக்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் ம�ொத்தம்
500 மாணவர்கள் கற்றுக் க�ொண்டு, ஆழமாக,
ம�ொழி , பண்பாடு மற்றும் கலாசாரம் சார்ந்த
அம்சங்களைக் கற்றுக்கொண்டனர்.
‘ வி தை த் து க் க�ொண்டே இ ரு .
முளைத்தால் மரம் – இல்லையேல்
உ ர ம் ’ எ ன ்ற பழம�ொ ழி க் கு ஏ ற ்ப ,
நிலையத்தில் மாணவர்களுக்கு ம�ொழி,
கலாசாரம் மற்றும் மரபுசார்ந்த அம்சங்கள்
இ வ் வி ழ ா வி ல் கற் பி க ்க ப ்ப ட்ட ன .
கூடவே, வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற,
மாணவர்களுக்கான தன்னம்பிக்கை
விதைகளும் விதைக்கப்பட்டன.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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Tamil Language
Learning Festival
2018
(An experiential Learning
Platform for Primary 5, 6 and
Secondary 2 Students)
One of UPTLC’s key roles is being

the National Tamil Language Resource
Centre for all MOE schools in Singapore. In
line with this, UPTLC celebrated the Tamil
Language Learning Festival on the 10th
February 2018. About 500 students from
Primary 5, 6 and Secondary 2 levels from
various Primary and Secondary Schools
across the island attended and benefitted
from this event
This served is a platform for authentic
learning opportunities for students to use
Tamil Language in their lives and to provide
in depth overview of their identity in terms
of Language, Culture and Heritage.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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I

nculcating good habits pertaining to learning
is the key success for any students and in UPTLC,
we seize the opportunities to impart these life
skills to our students. Library week was one such
event Two local writers and two Tamil teachers.
Mrs. Surya Rathna, Mrs. Azhagu Nila, Mr C. Gurusamy
and Mr. Pon. Ganesh Kumar. Both writers shared on their
love for reading and writing. The purpose of this dialogue
with writers is to encourage more students to explore
literary works.
UPTLC collaborated with National Library Board
too to organize poetry writing workshop. This workshop
allowed the space and time for our students to learn and
practice the Art of Script writing with the guidance of the
trainers, The students wrote their scripts and acted out
well to the delight of the students and teachers.
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நூலக வார நடவடிக்கைகள்
மா

ணவர்களிடையே நூல்வாசிக்கும் பழக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தவும் அவர்களின்
எழுத்துத் திறனை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பளிக்கவும் நூலகவார நிகழ்வுகள் மே மாதம் மற்றும் அக்டோபர்
மாதம் இறுதி வாரங்களில் நடந்தேறின. அந்நிகழ்ச்சிகளில் சிறுகதை எழுத்தாளர் திருமதி சூர்ய ரத்னா,
திருமதி அழகுநிலா, திரு சி. குருசாமி, திரு ப�ொன். கணேசுகுமார் ஆகிய�ோர் மாணவர்களுக்குச்
சிறுகதை மற்றும் கவிதைப் பயிலரங்கை நடத்தினர். சிறுகதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதித் தம்
திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவர்களின் சிறந்த படைப்புகளுக்குப் பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.
தேசிய நூலக வாரிய அதிகாரிகளால் அக்டோபர் மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட கவிதைப்
பட்டறை ஒன்று இந்நூலக வாரத்திற்கு முத்தாய்ப்பாக அமைந்தது. இந்நிகழ்ச்சிகளில்
பங்கெடுத்த மாணவர்களின் ஆர்வம் மற்றும் படைப்பு நம் நிலைய ஆசிரியர்களை
வியப்பில் ஆழ்த்தியது.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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தமிழ்
ம�ொழி
பண்பாட்டு முகாம் 2018

Tamil Lang & Cultural
Camp 2018
Sat 20 May 2018

தமிழ்மொழி பண்பாட்டு முகாம், உயர்நிலை

1 இல் பயிலும் உயர்தமிழ் மாணவர்களுக்காக
ஆண்டுத�ோறும் நடத்தப்பெற்று வருகின்றது.
இவ்வாண்டு இந்நிகழ்வு, மே மாதம், 20 ஆம்
தேதி, சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இம்முகாமில்
தமிழ்மொழி மற்றும் தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த
ந ட வ டி க ்கைக ள் சி ற ப ்பா ன மு றை யி ல்
வடிவமைக்கப்பெற்று நடத்தப்பெற்றன. இதில்
11 பள்ளிகளிலிருந்து 160 மாணவர்கள் வந்து
கலந்துக�ொண்டனர்.
இ ந் நி க ழ் வி ல் சி றப் பு அ ங ்க ம ா க ,
2017 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்மொழி மாத
விழாவில் வெளியிடப்பட்ட ‘ச�ொல்லிச் சென்ற
ச�ொல்லடைகள்’ என்னும் கையேட்டிலிருந்து
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தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ச�ொல்லடைகள் சிலவற்றுக்கு,
மாணவர்கள் கதைகள் எழுதிப் படைத்தனர். இது நமது
மரபுவழிப்பட்ட ம�ொழியாளுமையை மாணவரிடையே
மீட்டுருவாக்கம் செய்வதாய் அமைந்திருந்தது.
மேலும் மரபுவழிக் கலைகள், புதையல் வேட்டை,
கணினியும் கைவண்ணமும், பழமையும் புதுமையும் என்னும்
சமையல் அங்கம், பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆகியவை,
மாணவர்களைக் கவரும் வண்ணமும் பாரம்பரியத்தை
அறியும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டு நடத்தப்பெற்றன.
நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மாணவர்களை மிகவும்
கவர்ந்திருந்ததாக அவர்கள் கருத்துரைத்திருந்தனர்.

இந்நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்ட பள்ளிகள்:
சீடார் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி
கிரசண்ட் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி
ஜூர�ோங் வெஸ்ட் உயர்நிலைப் பள்ளி
மார்ஸ்லிங் உயர்நிலைப் பள்ளி
மெத்தடிஸ் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி
தேசிய த�ொடக்கக் கல்லூரி (உயர்தமிழ் 1)
ராஃபிள்ஸ் கல்வி நிலையம்
ரிவர் சைட் உயர்நிலைப் பள்ளி
செயிண்ட் ஜ�ோசப் கல்வி நிலையம்
சிங்கப்பூர் சீன பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
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Tamil Language
and
Cultural Camp
The learning spectrum for students in the

Higher Tamil allows them to be exposed to myriad
opportunities related to the Tamil language, culture
and heritage. During this Tamil Language and
Cultural Camp, specially designed activities were
rolled out to further enhance and entrench the
students’ learning. This camp was held on 20th
May 2018 for students enrolled in Higher Tamil in
schools across Singapore.
One key activity the students were introduced
to and during which they had an opportunity to
practice was the traditional dance especially folk
dance related to the Southern Indian dance and
games.
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உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையத்தின்
41ஆம் ஆண்டுப் பரிசளிப்பு விழா
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி

நிலையத்தின் 41ஆம்
ஆண்டுப் பரிசளிப்பு விழா,
2018ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு
04 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை
அன்று நடைபெற்றது.
பரிசளிப்பு விழாவின் சிறப்பு
விருந்தினராகக் கல்வி
அமைச்சின் தாய்மொழிகள்
பிரிவு பாடத்திட்ட வரைவு
மற்றும் மேம்பாட்டுப் பிரிவு
இயக்குநர் திருவாட்டி
ஹெங் ப�ோயி ஹ�ொங்
அவர்கள் கலந்துக�ொண்டார்.
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இப்பரிசளிப்பு விழாவில் இரண்டு மாணவிகளுக்கு
உன்னத விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. உயர்தமிழ்
மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்திலும் நிலையத்தில்
நடைபெற்ற தேசிய விருப்பப்பாடத் திட்டத்திலும்
இணைந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் தம் பங்கைச்
செவ்வனே ஆற்றியத�ோடு தலைமைத்துவப்
பண்புகளைக் க�ொண்டவராகவும் விளங்கிய செல்வி
வர்ஷினி சரவணன் அவர்கள் உன்னத விருதைப்
பெற்றார். இணைப்பாட நடவடிக்கைக்கான உன்னத
விருதை மாணவி செல்வி கரிஷ்மா ஹரிகிருஷ்ணன்
பெற்றார். மேலும் இந்நிகழ்வுக்கு ஜ�ொகூர் பாருவைச்
சேர்ந்த எஸ்.எம்.கே முகமது காலித் மற்றும்
எஸ்.எம்.கே.சுல்தான் இஸ்மாயில் பள்ளி
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கலந்துக�ொண்டு
சிறப்புச் சேர்த்தனர்.
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41st Annual speech
and Prize presentation
ceremony
The 41st Annual Speech and Prize

Presentation ceremony was held on 04th Aug
2019. Mdm Heng Boey Hong, Director, Mother
Tongue Languages Branch, Curriculum
Planning and Development Division, Ministry
of Education was the Guest-of-Honour. This
was an event organised to appreciate,reward
and honour students who topped their
examinations and Co-curricular activities.
There were two prestigious awards, namely
UPTLC Excellence Award, given to deserving
student who excelled academically and
UPTLC CCA Excellence Award that was
given to student who was outstanding in
commitment and contributions to CCA in her
four years at UPTLC. The two deserving
students were Ms Saravanan Varshini and
Ms Karishma Harikrishnan respectively.
Another highlight of the annual event was
participation of two Johor Bahru schools
namely SMK Mohamed Khalid School and
SMK Sultan Ismail School which joined us
for the first time.
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தமிழ்த் திருவிழா 2018
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி

நிலையத்தின் மிகப் பிரலமான,
தமிழ்த் திருவிழா இவ்வாண்டு
ஆகஸ்டு மாதம் 4-ஆம் தேதி,
சனிக்கிழமை நடந்தேறியது. இதில்
33 த�ொடக்கப் பள்ளிகளிலிருந்தும்
19 உயர்நிலைப்
பள்ளிகளிலிருந்தும் ஒரு
த�ொடக்கக் கல்லூரியிலிருந்தும்
ம�ொத்தம் 1,233 மாணவர்கள்
கலந்துக�ொண்டனர். மேலும்,
ஜ�ோகூர் பாருவில் உள்ள
இரண்டு பள்ளிகளிலிருந்தும்
54 மாணவர்கள் வந்து
முதன்முறையாக இத்திருவிழாவில்
கலந்துக�ொண்டனர்.
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சூழல்சார் அரங்கம்,
புலனாகா அரங்கம் மற்றும்
உடல்சார் அரங்கம் ஆகிய
மூவகைத் திறந்தவெளி நாடக
உத்திகளை மாணவர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தும்
ந�ோக்கில் இவ்வாண்டின்
தமிழ்த் திருவிழா
வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதை முன்னிட்டு,
புகழ்பெற்ற நாடக நடிகர்கள்
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இருவர் தமிழகத்திலிருந்து
சிறப்பாக வரவழைக்கப்பட்டு
மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி
அளிக்கப்பட்டது. இவற்றோடு
பறையாட்டம், புலியாட்டம்,
ப�ொய்க்கால் குதிரையாட்டம்,
கரகாட்டம் ப�ோன்ற நாட்டுப்புறக்
கலைகளையும் மாணவர்கள்
கற்று மகிழ்ந்தனர். மேலும்
மாணவர்கள் பாடல�ோடுகூடிய
நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளைப்
பாடிக்கொண்டே விளையாடியது
மகிழ்வூட்டும் கற்றலை
உறுதி செய்தது. இந்தத்
தமிழ்த் திருவிழா நிகழ்வு
மாணவர்களுக்கு நல்ல பல
நீங்காத அனுபவத்தைக்
க�ொடுத்த நிகழ்வாகவே
அமைந்திருந்தது.
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TamilFest 2018
U

mar Pulavar Tamil Language Centre
organized Tamil Fest on 04 August, , Saturday
2018. A total of 1,233 students from 33 primary
schools, 19 secondary schools and one Junior
college attended the event. 54 students from
two schools in Johor Bahru attended the event
for the first time.
This year’s Tamil Fest was designed
to introduce students to the Open Theatre
techniques such as the Environmental Theatre,
Invisible and Physical Theatre. Two well-known
drama artistes from Tamil Nadu were brought
to train the students. Students also enjoyed folk
arts such as Paraiyaattam, Puliyaattam, Poikaal
Kuthiraiyaattam and Karakkattam. Students were
also introduced to various Indian folk games for
joyful learning. The Tamil Festival was indeed
a heart warming cultural experience for the
students.
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பெற்றோர் ஆசிரியர்
சந்திப்புக் கூட்டங்கள் 2018
ந ம் மு டை ய

நி ல ை ய த் தி ல் ,
பயிலும் மாணவர்களின் பெற்றோர்களும்
மாணவர்களும் (137 பேர்) இச்சந்திப்புக்
கூட்டத்தில் கலந்துக�ொண்டனர். இது
மூன்றுமுறை (07.05.2018 & 11.05.2018,
17.09.2018 & 18.09.2018, 12.10.2018
& 1 3 . 1 0 . 2 0 1 8 ) ந டைபெற் று ள்ள து .
இச்சந்திப்பின்போது பிள்ளைகளின் கல்வித்

திறன் மற்றும் பண்பு நலன்களைப் பற்றி
ஆசிரியர்களும் மாணவர்களின் பெற்றோரும்
கலந்துரையாடினர். நிலையத்தின் இயக்குநர்
ம ற் று ம் ஆ சி ரி ய ர ்க ள் , ம ா ண வ ர ்க ள்
அனைத்து நிலைகளிலும் சிறந்தவர்களாக
விளங்குவதற்கு எவ்வாறெல்லாம் உதவி
செய்யலாம் என்பதை எடுத்துரைத்தனர்.
மேலும், எதிர்வரும் தேர்வுகளைச் சிறப்பாகச்
செய்வதற்கு இம்முத்தரப்புச் சந்திப்பு மிகவும்
உதவியது.
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Parent–Teacher Meetings 2018

U

mar Pulavar Tamil
Language Centre conducts ParentTeacher Meet, three times in the
year. UPTLC provides its support
to parents in all possible ways.
The meeting session provided
good opportunity for parents to
get to know about their children’s
performance.
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பிற பள்ளிகளின்
கற்றல் பயணம்
உ ம று ப் பு ல வ ர்

த மி ழ்ம ொ ழி
நி ல ை ய ம் தே சி ய வ ள மை ய க ம ா க ச்
செயலாற்றி வருகின்றது. சிங்கப்பூரிலுள்ள
பள்ளிகள் மற்றும் த�ொடக்கக்கல்லூரிகள்
நி ல ை ய த் தி லு ள்ள வ ள ங ்க ளை த்
த�ொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகின்றன.
மூலிகைத்தோட்டம், இசைக்கூடம், பாரம்பரிய
விளையாட்டுகள் ப�ோன்ற தமிழ்மொழி சார்ந்த
வளங்களைப் பயன்படுத்தி அனுபவக்
கல்வி பெறுவதற்காகப் பிற பள்ளிகளில்
இருந்து நிலையத்திற்குக் கற்றல் பயணம்
மேற்கொள்கின்றனர். இதன்வழி, தேசிய
அளவில் அனைத்துத் தமிழ் மாணவர்களும்
பலனடைந்து வருகிறார்கள்.
கற்றல் பயணத்திற்கெனக் கையேடு
ஒன்றும் தயாரிக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு
வ ழ ங ்க ப ்ப டு கி ற து . இ க ்கையே ட் டி ல் ,
நிலையத்தில் காணப்படும் கற்றல் வளங்களைப்
பற்றிய குறிப்புகளும் அவற்றைய�ொட்டிய
நடவடிக்கைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
மாணவர்கள் அனுபம்வழிக் கற்றவற்றை
நன்குணர்ந்து வெளிப்படுத்தும்வண்ணமும்
இக்கையேடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலையத்திற்குக் கற்றல் பயணம்
மேற்கொள்ளும் பள்ளி மாணவர்களில்
பெ ரு ம்பா ல ா ன�ோர் இ சைக் கூ ட ம் ,
தமிழ்க்கல்வி மரபுடைமையகம், மூலிகைத்
த�ோட்டம், கபடி, உறியடி விளையாட்டுத் திடல்
என்பன ப�ோன்ற இடங்களுக்குச் சென்று
செயல்முறையாகக் கற்றலில் ஈடுபடுவதைக்
காண முடிகின்றது.

62

Umar Pulavar Tamil Language Centre’s Annual Magazine 2018

உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம்

Learning Journey
for MOE Schools
T he environment in UPTLC is

designed to be of that of a learning
hub whereby at each corner of
the Centre, there is an element of
learning present. In this aspect, the
Centre boasts a few key learning
spaces which are always a hit with
students from other schools.
In an exclusive learning
setup, students from MOE schools
usually come over to UPTLC for a
learning journey to have a handson experience. The places which
are usually visited are the Tamil
Language Heritage Centre, Music
Studio, Herbal garden and also, have
a go at the two traditional games
corner, Kabadi and Uriyadits.
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தாய்மொழிகளின்
கருத்தரங்கு 2018
`வா

ழும் ம�ொழிகளாக நம் தாய்மொழிகள்’
என்ற கருப்பொருளைய�ொட்டி இவ்வாண்டு
ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி சண்டெக் சிட்டி
மாநாட்டு மண்டபத்தில் தாய்மொழிகளின்
கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. அதில் நம்
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
பங்கெடுத்தது. நம் நிலையத்தில்
நடைபெறும் ‘’தேசிய தமிழ்மொழி
வி ரு ப ்ப ப் ப ா ட த் தி ட்ட ம் ’ ’ பற் றி ப்
ப�ொதுமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும்
எடுத்துரைக்கும் வகையில் காட்சிக் கூடம்
ஒன்றை அமைத்தது. நம் சாவடிக்கு வருகை புரிந்த
பார்வையாளர்கள், சான்றோர்கள், மாணவர்கள்,
பெற்றோர்கள் என அனைவருக்கும் இப்பாடத்தின்
மூலம் மாணவர்கள் தமிழ்மொழி, இலக்கியம்,
பண்பாடு, பாரம்பரியம், ஊடகம், மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை ஆழ்ந்து கற்கிறார்கள்
என்றும் மாணவர்கள் ஆழமான கற்றலிலும்
அகன்ற கற்றலிலும் ஈடுபடுகிறார்கள்
என்றும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மேலும்
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் திறன்
வாய்ந்தவர்களாகவும் உருவாக்கும்
வ ண்ண ம் இ த் தி ட்ட த் தி ன்
ந ட வ டி க ்கைக ள் வ டி வ மை க ்க ப்
ப ட் டு ள்ள ன . இ வ ற் றி ன் மூ ல ம்
ம ா ண வ ர ்க ள் பெ று ம் தி ற ன ்க ளு ம்
க ற ்ற ல் அ னு ப வ ங ்க ளு ம் அ வ ர ்க ளை
வருங்காலத்திற்குத் தயார்படுத்துவத�ோடு,
அவர்களின் எதிர்கால வாழ்விற்கு உறுதியான
அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் க�ொடுக்கின்றது
என்றும் விளக்கப்பட்டது.
நம் சாவடிக்கு வரும் சிறுவர்களுக்கு நம்
பாரம்பரிய கலைகளைப் புகட்டும் வண்ணம்
மண்பானை ஓவியம், க�ோலம், பறையாட்டம்
ப�ோ ன ்ற பல்வே று ந ட வ டி க ்கைளை
நம் மாணவர்கள் நடத்தினர். இவை
அனைவரையும் ஈர்க்கும் வகையில்
அமைந்தன.
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Mother Tongue Languages
Symposium 2018
M inistry of Education

has taken a proactive measure
to engage the parents
more actively by having
an interactive and robust
Mother Tongue Language
s y m p o s i u m y e a r l y. T h i s
symposium provides an
excellent platform for parents,
educators and the general public
to have a broader space to interact
and share notes on the Teaching
and Learning of Mother Tongue
Languages in Singapore.
T h e M o t h e r To n g u e
Languages Symposium 2018
was held on 18 August
2018 at Suntec City
Exhibition and Convention
Centre. UPTLC was given
the honour of hosting an
exhibition booth to showcase
its vibrant teaching resources on
“National Elective Tamil Language
Programme” in 2018.
Participants were treated to
various hands-on tasks and also,
parents were given resources so
as to aid them in their coaching
of their child/children in the
Teaching and Learning of
Tamil.
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வெளிநாட்டார்
கல்விப் பயணம்
இந்த ஆண்டு நம் நிலையத்திற்குக்

கற்றல்பயணமாக இந்தியா, மலேசியா,
ம�ொரிசியஸ் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த
12 பேராளர்களும், 82 மாணவர்களும்
(02.02.2018, 17.05.2019, 05.08.2018
மற்றும் 21.09.2018) ஆகிய தேதிகளில்
வருகைதந்திருந்தனர். அவர்களுக்கு
நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து
விளக்கப்பட்டது. த�ொடர்ந்து அவர்கள்
நிலையச்சுற்றுலா மேற்கொண்டனர்.
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் கற்றல் கற்பித்தல்
முறைகள் குறித்தும் தமிழ்மொழி மற்றும்
பண்பாட்டுக்கூறுகளை எப்படியெல்லாம்
மாணவர்களுக்கு ஈடுபாடு மற்றும் அனுபவத்தின்
வாயிலாகக் கற்பிக்கலாம் என்பது குறித்தும்
விளக்கப்பட்டது.
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Foreign
school visit
Umar Pulavar Tamil Language

Centre hosted 82 students and 12
educators from India, Malaysia and
Mauritus. They were briefed on the
roles of UPTLC, Afterwhich they
visited the various facilities available
at the Centre. At the end of the
visits the educators and students
opined that they have gained a
better understanding of the teaching
and learning of Tamil language
and culture through engaged and
experiential learning in UPTLC in
Singapore.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018
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நிறைநிலை
மாணவர்களுக்கான
விடைக�ொடு விழா

2018

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தின் 2018 ஆம் ஆண்டு

நிறைநிலை மாணவர்களுக்கு விடைக�ொடு விழா நடைபெற்றது.
21 நவம்பர் 2018, புதன்கிழமையன்று காலை 10 மணி முதல்
பகல் 1.30 மணி வரைநடைபெற்ற இந்த விழாவில் மாணவர்கள்
ஆர்வத்துடன் கலந்துக�ொண்டு சிறப்பித்தனர்.

விழாவில் கலந்துக�ொண்ட மாணவர்களுக்கு நினைவுப்
பரிசு வழங்கப்பட்டது. நிறைநிலை மாணவர்கள் உடன்பயிலும்
சக மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துச் ச�ொல்லும் ஒளிக்காட்சி
திரையிடப்பட்டது. உயர்நிலை 3 மாணவர்கள் நடன நிகழ்வு
ஒன்றைப் படைத்தனர். விடைபெற்றுச் செல்லும் மாணவர்கள் சிலர்
‘உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையமும் நானும்’ எனும் தலைப்பில்
தங்களது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து க�ொண்டனர்.
நிலையத்தின் இந்திய நிகழ்கலை வகுப்பு மாணவர்கள்
அனைவரையும் இசையில் மூழ்கடித்தனர். இறுதியில் நிலைய
இயக்குநரின் வாழ்த்துரைய�ோடு விழா இனிதே நிறைவு பெற்றது.
விழாவின் நிறைவில் மதிய உணவிற்கும் ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்தது. Photo Booth அங்கம் நமது நிறைநிலை
மாணவர்களின் நினைவுகளை என்றும் நிலைத்திருக்கச் செய்யும்
என்பதில் ஐயமில்லை.
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UPTLC Graduation
Day 2018
T he

farewell function for the
graduating students was celebrated from
21st November 2018. This was held as a
closed door activity within the classroom
for students and their teacher.
There was a dialogue session with
the Centre Director Mdm Kitha Arumugam
and the students shared their thoughts
about their future. Students received tokens
of remembrance.
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‘மா

ணவர் கலை இரவு’ என்பது 2016இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திட்டமாகும். நமது இந்திய நிகழ்கலை வகுப்புகளில் பயிலும்
மாணவர்கள் அனைவரும் மேடையேறித் தங்கள் திறனை
வெளிப்படுத்தும் ந�ோக்கில் இந்நிகழ்வு ஆண்டுத�ோறும் நடைபெற்று
வருகின்றது. இவ்வகுப்புகளில் தாங்கள் கற்றவற்றை மேடையேறி
வெளிப்படுத்தும் தளத்தினை இந்தக் கலை இரவு நிகழ்வு வழங்கி
வருகிறது.
நவம்பர் 10ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற இந்தக் கலை
இரவு நிகழ்வின்போது 62 மாணவர்கள் தத்தம் கலைத்திறன்களை
மேடையில் வெளிக்காட்டினர். பெற்றோர், குடும்ப உறுப்பினர்கள்
மற்றும் நண்பர்கள் எனக் கிட்டத்தட்ட 190 விருந்தினர்களின் முன்
இம்மாணவர்கள் தாங்கள் கற்ற வித்தையைக் காட்சிப்படுத்தியது
மிகச் சிறப்பாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாணவர் கலை இரவு

2018
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Students’
Arts Night
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S

tudents Arts Night is a new project launched
in 2016. The event is held annually with the aim of
showcasing all the students who are attending our
Indian classes. The Arts Night event provides a platform
to express what they have learned in these areas.
At the Art’s Night, held on November 10,
62 students showcased their artistry on stage.
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மா

‘பயணம்’ மாணவர் மின்னிதழ்

ணவர்களிடம் எழுத்துத் திறனை மேம்படுத்தவும் படைப்பாக்கத் திறனை வளர்க்கவும்
‘பயணம்’ என்னும் மாணவர் இதழ் 2016ஆம் ஆண்டு த�ொடங்கப்பட்டது. இவ்விதழ் மாத இதழாக
வெளிவந்துக�ொண்டிருக்கிறது. த�ொடக்கத்தில் அச்சுப்பிரதியாக வெளிவந்த இவ்விதழ் பின்னர் மின்னிதழாக
மாற்றம் கண்டது. பயணம் இதழில் மாணவர்களின் படைப்புகள் மிகுதியாக இடம்பெறுவதற்கு
வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. கதை, கவிதை, துணுக்குகள், ப�ொது அறிவுச் செய்திகள் என்பன ப�ோன்ற
பல்சுவை அங்கங்கள் இவ்விதழில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், மாணவர்களின் கற்றலுக்கு உதவும்
வண்ணம் மாணவர்கள் வகுப்பில் எழுதிய சிறந்த கட்டுரைகளும், தேர்வைச் சிறப்பாகச் செய்வதற்கான
வழிகாட்டிக் குறிப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. மாணவர்களின் பங்களிப்பும் பெற்றோர்களின் பாராட்டும்
`பயணம்’ இதழுக்குக் கிடைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

Payanam

‘Payanam’ was initiated in 2016 with the intent of

providing an opportunity for students to showcase their
creative writing works such as essays, poems, quizzes.
This was an attempt to also hone students’ writing skills.
`Payanam’ is published as an e-version.
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இந்திய நிகழ்கலை வகுப்புகள்
உமறுப்புலவர்

தமிழ்மொழி நிலையம் தமிழ்மொழி
மற்றும் பண்பாட்டை நமது அடுத்த தலைமுறையினருக்குக்
க�ொண்டுசெல்வதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு செயல்பட்டு
வருகின்றது. சிங்கப்பூரில் தமிழ்மொழி மற்றும் தமிழ்ப்
பண்பாட்டு மரபுகள் வேரூன்றி நிற்க நிலையம் கடப்பாடு
க�ொண்டுள்ளது.
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சி ங ்க ப் பூ ர் த மி ழ் ம ா ண வ ர ்க ளு க ்கா ன தே சி ய
வளமையகமாகச் செயல்படும் இந்நிலையம் இந்திய நிகழ்கலை
வகுப்புகளைத் த�ொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றது. த�ொடக்கநிலை
மூன்று முதல் த�ொடக்கக் கல்லூரி வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு
இவ்வகுப்புகள் நடத்தப்பெற்று வருகின்றன. கல்வி அமைச்சின்
கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு
30 வாரப் பாடத்திட்டத்தை இவ்வகுப்புகள் க�ொண்டுள்ளன.
இவ்வகுப்பில் பயில்வதற்கான முழு நிதியாதரவையும் கல்வி
அமைச்சு ஏற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆற்றலும் அனுபவமும் நிறைந்த பயிற்சியாளர்களைக்
க�ொ ண் டு இ வ ்வ கு ப் பு க ள் ந ட த்த ப ்ப டு கி ன ்ற ன .
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பரதநாட்டியம் மிருதங்கம், சிதார், வாய்பாட்டு, கீப�ோர்டு, தபேலா என்பன ப�ோன்ற பத்து விதமான
வகுப்புகள் சனிக்கிழமை த�ோறும் நிலையத்தில் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்கள் நிலைய நிகழ்வுகளிலும் வெளிப்புற நிகழ்வுகளிலும்
பங்கெடுத்துத் திறன்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவர்களது மேடைப்படைப்புகள் பலரது பாராட்டையும் பெற்று வருவது நினைந்து மகிழ்தற்குரியது.

Indian Performing Arts Classes
To

enrich the learning experience of our students, the Centre provides Indian
Performing Arts classes to students from Primary 3 to JC level, every Saturday from
9.30am to 11.30am. This year a total number of 70 students from Primary to JC benefitted
from these classes. These classes are funded by the Ministry of Education and are
conducted by trained professionals, in Indian Orchestra, Indian Dance and Tamil Vocal.
During the 38th Annual Speech and Prize Presentation ceremony 30 students performed
splendid orchestra pieces and 10 students performed an eye catching dance item.
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தேசிய தமிழ்மொழி
விருப்பப்பாடத் திட்டம் (NETP)
உ

யர்நிலைப் பள்ளியில் உயர்தமிழ் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் த�ொடக்கக் கல்லூரியில்
தமிழும் தமிழ் இலக்கியமும் (H2) பயிலும் மாணவர்களுக்கும் உரிய ஒரு விருப்பப்பாடம், தேசிய
தமிழ்மொழி விருப்பப்பாடத் திட்டம். இப்பாடத் திட்டத்தில் 2018-ஆம் ஆண்டு, உயர்தமிழ் மாணவர்கள்
116 பேரும், த�ொடக்கக்கல்லூரி மாணவர்கள் 11 பேரும் என ஆகம�ொத்தம் 127 மாணவர்கள் சேர்ந்து
பயின்றனர். இன்றைய சூழலுக்கேற்ப, தமிழ்த் துறைகளில் எவற்றிலெல்லாம் மாணவர்களுக்கு
அறிவும் அனுபவமும் இருக்கவேண்டும�ோ அவற்றைப் படிப்படியாக இப்பாடத் திட்டத்தின்வழி
மாணவர்களுக்கு ஆண்டுத�ோறும் அறிமுகம் செய்துவருகிற�ோம்.
இவ்வாண்டு ஒவ்வொரு நிலைக்கும் 2 சிறப்புப் பாடங்கள், அந்தந்தத் துறை சார்ந்த
திறனாளர்களால் நடத்தப்பெற்றன. சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டப் பாடத்திட்டத்தைக் க�ொண்டிருக்கும்
இப்பாடங்கள் ஒவ்வொன்றும் 10 மணி நேரத்திற்கு, 4 சனிக்கிழமைகளில் காலை வேளையில்
நடத்தப்பெற்றன.
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இவ்வாண்டு நடத்தப்பெற்ற சிறப்புப் பாடங்கள்:
உயர்தமிழ் 1
நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளின் வழிப் பண்பாட்டையும் விழுமியங்களையும்
வளர்த்தல்
மீமிகைக் கற்பனைக் கதைகள் எழுதுவதில் கற்பனைத்திறன் மற்றும்
படைப்புத்திறனின் பங்கு

உயர்தமிழ் 2
வீதி நாடகமும் சிங்கப்பூரில் அதற்கான வாய்ப்புகளும்
தகவல் விரைவுப் பரவலுக்கான கருத்துருவாக்கம்
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உயர்தமிழ் 3
நாடக உருவாக்கம் - சமூகப் பிரச்சினைகளை
அடையாளங்காணும் ந�ோக்கில்
நு ண்ண றி வு க் க ரு வி கள்வ ழி க் கு று ம ்ப ட
உருவாக்கம்

உயர்தமிழ் 4, த�ொடக்கக் கல்லூரி 1 & 2
	த�ொலைக்காட்சித் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கான
படைப்பாளர் திறன்கள்
உலக சமுதாயத்திற்குத் தமிழர் வழங்கிய
க�ொடைகள்

இப்பாடங்கள் மகிழ்வூட்டும் அனுபவக் கல்வியாகவும்
அமைந்தன.
மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறனையும்
படை ப ்பா ற ்ற ல ை யு ம் பு த்தா க ்க த் தி றனை யு ம்
வெளிக்கொணர இப்பாடங்கள் நல்ல தளமாக
அமைந்தன. இவற்றோடு மாணவர்கள், ஈசூன்
த�ொடக்கக் கல்லூரியின் கருத்தரங்கம், தமிழ்மொழி
விழா நிகழ்ச்சிகள், சிறப்புச் ச�ொற்பொழிவுகள்
ப�ோன்றவற்றில், பங்கேற்பாளர்களாகச் சிலரும்
பார்வையாளர்களாகப் பலரும் கலந்துக�ொண்டனர்.

நடத்தப்பெற்ற சிறப்புப் பாடங்களுக்கேற்ப
உ ள் ளூ ர் வெ ளி யூ ர் தி ற ன ா ள ர ்க ள் , சி றப் பு
விருந்தினர்களாக வருகை தந்தும், ‘ஸ்கைப்’
வழியாகக் கலந்துரையாடியும் கருத்துரைத்தும்
மாணவர்களுக்குக் கூடுதல் தகவல்களையும் ஆழ்ந்து
கற்கும் வாய்ப்பையும் நல்கினர். கற்றவற்றைப்
பயன்படுத்திப் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளும்
தளங்களும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதால்
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National Elective Tamil Language
Programme 2018 (NETP)
N ational

Elective Tamil Language
Programme is a preferred option for Higher
Tamil students in Secondary schools and Junior
college students offering Tamil & Tamil literature
(H2). In 2018, 116 higher Tamil students and 11
JC students, in total of 127 students participated
in this elective programme.
Each level had 2 special
and each module was held for 10
4 Saturdays. These modules were
designed and conducted by the field

modules
hours in
specially
experts.

Local experts from various fields were
also invited as special guests during the
programme. Students interacted with experts via
Skype and deepened their understanding on the
module. These opportunities gave them joyful
and experiential learning. These lessons are a
good platform to showcase students’ thinking
skills, creativity and innovation. In addition to
this, students participated in the seminar at the
Yishun Junior College, Tamil Language Festival,
and also attended special lectures.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018

81

ஆசிரியர்
பயிற்சி
வகுப்புகள்
‘அ

றையில் ஆடி, அம்பலத்தில் ஆட
வேண்டும்’ என்பது மாணவர்களுக்கு மட்டும்
உரிய பழம�ொழி அன்று – ஆசிரியர்களுக்கும்
உரியதே! நமது நிலைய ஆசிரியர்களும்
பலதரப்பட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு
ஆண்டு முழுவதும் சென்று வந்தனர். இவற்றின்
மூலம் கற்றல் வித்தையில் வித்தகர்களாகத்
திகழவேண்டும் என்ற உயரிய ந�ோக்கத்தின்
அடிப்படையில் பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து
க�ொண்டனர்!
மி ன் னி ய ல் வெண ்ப ல கையைப்
பயன்படுத்தும் முறை, கல்வி அமைச்சின்
தாய்மொழிகளுக்கான மின்னியல் தளம் (iMTL,
SLS) ப�ோன்ற த�ொழில் சார் பயிற்சி வகுப்புகளில்
ஆசிரியர்கள் பங்கெடுத்தனர். மேலும் ஆசிரியர்கள்
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மாணவர்களின் பயிற்சித்தாள்களைத் திருத்தி
மதிப்பிடுவதற்கான கருத்துரைப் பயிலரங்கு
மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கிடையே குழுவுணர்வு
வலுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் நாடகப் பயிலரங்கு
ப�ோன்றவற்றிலும் கலந்துக�ொண்டனர்.
புத்தாக்கம் என்பதுதான் இன்றைய கற்றல்
கற்பித்தல் சூழலில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும்
ஒரு தாரக மந்திரம். மாணவர்களிடத்தில்
இதை எதிர்பார்க்கப்படும் அதேவேளையில்
நமது ஆசிரியர்களிடத்தில் இந்தப் புத்தாக்க
உணர்வை வலுப்படுத்தும் ந�ோக்கில், ஐந்து
நட்சத்திர விடுதிக்கு நிலைய ஆசிரியர்கள்
கற்றல் பயணம் மேற்கொண்டனர்.
இவற்றைப் ப�ோன்ற ஆசிரியர்களின்
கற்றல் நிலைப்பாடுகள்தான் அவர்களுடைய
வகுப்புகளில் பிரதிபலிக்கின்றன!
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Staff Training

In 2018, apart from the
professional training courses,
UPTLC designed some in-house
courses which were critical for the
growth of UPTLC and the students.
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பெற்றோர்
ஆதரவுக் குழு
பெற்றோர் ஆதரவுக்குழு இந்த ஆண்டு (2018)

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. `ஒன்றிணைந்து செயல்படுவ�ோம்’
என்ற முழுக்க வரியைக் க�ொண்டு செயல்பட்டு
வருகின்றது. இக்குழுவில் 21 பெற்றோர்கள்
உறுப்பினர்களாகச் சேர்ந்துள்ளார்கள். இவர்கள் நம்
நிலையத்தில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்வுகளில்
கலந்துக�ொண்டு தங்களின் ஆதரவை நல்கி
வருகிறார்கள்.

Parent Support Group
P

arent Support Group was launched 2018. Parents
play a supportive role was assisting the teachers to conduct
enrihment programmes. There are about 21 parents in the
`PSG’ - group.
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தமிழ்மொழி நிலையம், இங்குத் தமிழ் பயிலும்
மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் சிங்கை முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் படிக்கும் தமிழ்
மாணவர்களும் நம்முடைய மரபு சார்ந்த பல பழக்கவழக்கங்களை அனுபவத்தின்
வாயிலாகக் கற்றுக்கொள்ள வழிவகை செய்கிறது. அந்த வகையில் நம் முன்னோர்கள்
பயன்படுத்திய இன்றும் நாம் பயன்படுத்துகின்ற மருத்துவச் செடிகள், க�ொடிகள்,
மரங்கள் அடங்கிய மூலிகைத் த�ோட்டம் ஒன்று நிலையத்தில் உள்ளது. இத்தோட்டத்தின்
மூலம் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு அன்று முதல் இன்று வரை நம் தமிழர்
வாழ்வில் மூலிகைகளின் பங்கும் அவற்றின் மருத்துவப் பயன்பாடும் பற்றிய அறிவு
புகட்டப்படுகின்றது. கற்றல் பயணமாக வரும் பிற பள்ளி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும்
இம்மூலிகைத் த�ோட்டத்தைப் பார்த்து, பயனறிந்து மகிழ்வுறுகின்றனர்.
இந்த மூலிகைத் த�ோட்டத்தின் மூலம், நம் மரபு சார்ந்த மருத்துவ முறைகளை
நம்முடைய மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வத�ோடு, நம் முன்னோர்கள் இயற்கை
மருத்துவத்தின் மீது க�ொண்டிருந்த நம்பிக்கையினையும் சிறப்பினையும்
மாணவர்கள் புரிந்துக�ொள்வதற்கான மனப் பக்குவத்தையும் வழங்கி வருகிற�ோம்.
இவ்வாண்டு, பருத்தி, பிரண்டை, கற்பூரப்புல், பசலைக்கீரை, இனிப்புத்துளசி
ப�ோன்ற பல புதிய பயிர்வகைகளும் பிற செடி வகைகளும் இம்மூலிகைத்
த�ோட்டத்தில் பயிரிடப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
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Herbal
Garden

O

ne of the key emphasis placed at
UPTLC in terms of Teaching and Learning
is that learning should not be contained within
the walls of the classrooms. Spaces outside
the classrooms have been strategically used for
Teaching and Learning purposes and one such
heavily used place is the Herb Garden.
UPTLC is one of the very few places where the
presence of an Herb Garden is available as a teaching
resource. Students studying or on a learning journey
or even visitors to UPTLC are brought to the garden
where efforts have been made to bring forward
the message that our culture and heritage
has ample bearings on food as medicine.
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தமிழ்க் கல்வி
மரபுடைமையகம்
உ மறுப்புலவர்

தமிழ்மொழி நிலையத்தில்
தமிழ்க்கல்வி மரபுடைமையகம் ஒன்று நிலைய
வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது. சிங்கப்பூரில் தமிழ்க்
கல்வியின் த�ோற்றம் மற்றும் அதன் வளர்ச்சிப்போக்கை
வரலாற்று ந�ோக்கில் ஆவணப்படுத்துவதும் தமிழ்ச்
சமூகம் அறிந்துக�ொள்ளச் செய்வதும் இதன்
ந�ோக்கமாகும். இம்மரபுடைமையகத்தில் சிங்கப்பூரில்
தமிழ்க் கல்வி, உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய
வரலாறு, தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சியில் சமூக
அமைப்புகளின் பங்களிப்பு, தமிழ்க் கலைகளும்
பண்பாடும் என்னும் வகைப்பாட்டில் ஆவணங்கள்
இடம்பெற்றுள்ளன.
தமிழ்க் கல்வி ‑த�ொடர்பான பல்வேறு தகவல்கள்
இங்குக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை யாவும்
தமிழ் மாணவர்களுக்கும் தமிழாசிரியர்களுக்கும்
ப�ொதுமக்களுக்கும் பயன்படும் வரலாற்று ஆவணமாகத்
திகழ்கின்றன.
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Tamil Education
Heritage Gallery
A

s the one and only National Tamil Language
Resource Centre in Singapore, UPTLC has the added
responsibility in being the gatekeepers of Tamil Education
in Singapore. Thus, UPTLC has done up a Heritage
Gallery where the history of Tamil Education is put on
display for all to understand and appreciate the hard
work and also to feel the passion of our pioneers.
Apart from Ministry of Education’s efforts, the
gallery picture’s the collective efforts of the Tamil
community in coming together as one for the goodness
in having a robust and impactful Tamil Education for
the children in Singapore.

உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் ஆண்டு மலர் 2018

89

SWC Events
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்தில் ஆசிரியர்

மற்றும் அலுவலர் நலன் மேம்பாட்டைப் பாதுகாக்கும்
ப�ொருட்டு அவர்களுக்கு ஆண்டுத�ோறும் சில க�ொண்டாட்ட
நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் நம் நிலைய
ஆசிரியர்களும் அலுவலர்களும் கலந்துக�ொண்டு தங்கள்
மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

S

taff welfare commitee looks into the welfare
of the staff. There were a number of celebrations
and festivals celebrated this year.
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வெளிப்புறப் ப�ோட்டிகளில்
மாணவர்களின் பங்கேற்பு
மா ணவர்களிடம்

பல்வேறு திறன்களை
வளர்க்கும் ந�ோக்கத்தோடு பல ப�ோட்டிகளிலும்
அவற்றோடு த�ொடர்புடைய பயிற்சிப் பட்டறைகளிலும்
க ல ந் து க�ொ ள் ளு ம் வ ா ய் ப் பு ஏ ற ்ப டு த் தி க்
க�ொடுக்கப்பட்டது. முதல் முறையாக இவ்வாண்டு
தேசிய விருப்பப்பாடத் திட்டத்தின் கீழ்ப் பயிலும்
மாணவர்களுக்கும் இவ்வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்
க�ொடுக்கப்பட்டது. சுமார் 90 மாணவர்கள் தேசிய
அளவில் நடைபெற்ற ப�ோட்டிகளில் கலந்துக�ொண்டனர்.
அவர்களில் 18 மாணவர்கள் 700 வெள்ளியைப்
ப ரி சு த்த ொகை ய ா க வு ம் க�ோ ப ்பைக ள ா க வு ம்
பெற்றத�ோடு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் பெற்றனர்.
சிங்கப்பூர் கல்வி அமைச்சு நடத்திய நானும்
ஒரு படைப்பாளி என்னும் ப�ோட்டியில் குறும்படம்
தயாரித்தலில் உயர்நிலை நான்கில் பயிலும் நூருல்,
மரியா என்ற மாணவிகள் முதலாவது இடத்தைப்
பெற்றனர். மேலும், தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் நடத்திய
ப�ோட்டிகளிலும், சிங்கப்பூர் கவிமாலை அமைப்பினர்
நடத்திய இராமயணம் பாடல் ஒப்பிவித்தல், கவிதை
எழுதுதல் மற்றும் எழுத்துத்திறன் ப�ோட்டிகளிலும்
பங்குபெற்றுப் பரிசுகளைப் பெற்றனர்.
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Our Students’
Participation in

External Competitions
O

ur Students’ Participated in External Tamil competitions
to enhance our students’ proficiency and interest in Tamil, they
were encouraged to take part in competitions organised by
external organisations. Students from the NETP Programme were
motivated to take part in these competitions. About 90 students
took part in various competitions this year. They won prize
money totalling $700 together with commendation certificates
Noorul and Marya from Sec 4NA took part in the MOE –
CPDD conducted by the Naanum Oru Padaippali” Competition
won the First prize. Seniya, a Secondary 4NA Tamil student
was a First Prize winner in the creative writing competitions
conducted by the Kavi Maalai. UPTLC students also took part
in competitions conducted by the Singapore Writers’ Association.
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தமிழ்க் கல்வியும் சமூகமும் - 2018
(நிலையம், சமூக அமைப்புகளுடன் இணைந்து செயல்பட்ட திட்டங்கள்)
சி

ங்கப்பூரில் தமிழ்க் கல்வி இன்னும்
சிறந்தோங்க வேண்டுமெனில், தமிழை வளர்க்கும்
ப�ொறுப்பு நமது சமூகத்தை அதிகம் சார்ந்ததாக
இருக்கும். இதன் அடிப்படையில்தான் நமது
நிலையம் பல்வேறு அரசாங்க மற்றும் சமூக
அமைப்புகளுடன் மிகநெருக்கமாகப் பணியாற்றி
வருகின்றது.

Collaborations with the Community

(Collaborative efforts undertaken by UPTLC alongside
with Tamil Community Organisations in Singapore)
It is critical that the Tamil

community comes together as
one entity in the promotion and
active usage of Tamil Language,
Culture and Heritage among all.
In this aspect, UPTLC works
very closely with all community
partners to achieve this important
deliverables which will lead to
Tamil Language being a living
language in Singapore.
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பிரியாவிடை
விருந்து
உ

ம று ப் பு ல வ ர் த மி ழ்ம ொ ழி நி ல ை ய த் தி ல்
மூன்று ஆண்டுகள் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றிய
திரு. க�ோவிந்தசாமி சந்தனராஜ் அவர்கள் பணியிடமாறுதல்
பெற்று வேறு பள்ளிக்குச் செல்வதால் அவருக்குப்
பிரியாவிடை விருந்து அளித்தத�ோடு வாழ்த்துகளையும்
பகிர்ந்துக�ொண்டோம்.

Mr. Govindasamy Santhanraj, left

Umar Pulavar Tamil Language Center at the
end of 2018.
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கல்வி இயக்குநர் சந்திப்பு
இ

யக்குநர் அவர்கள்
நம் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி
நிலையத்திற்கு வந்திருந்து
நி ல ை ய த்தை ச் சு ற் றி ப்
பார்த்ததுடன் நம் நிலையத்தில்
ந டைபெ று ம் நி க ழ் வு க ள்
பற்றியும் அறிந்துக�ொண்டார்.
அ ப ்போ து ந ம் நி ல ை ய
இ ய க் கு ந ர் , ஆ சி ரி ய ர ்க ள்
ம ற் று ம் ப ணி ம ேம்பா ட் டு
அதிகாரிகள் ஆகிய�ோருடன்
கலந்துரையாடினார்.

96

Umar Pulavar Tamil Language Centre’s Annual Magazine 2018

உமறுப்புலவர்
தமிழ்மொழி நிலையம்

T

he Director General
of Education (DGE) visited
our centre this year.
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எங்கெங்கிருந்தோ வருகிற�ோம் - புது
எண்ணங்களிங்கே பெறுகிற�ோம்
ம�ொழிய�ோடு பண்பாடும்
கலையும் பயிலும் ஒரு களஞ்சியம்
உமறுப் புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம் - தமிழ்
உயர்வு ப�ோற்றும் உன்னத நிலையம் -

(எங்கள்)

உள்ளத்தனையது உயர்வு - அந்த
வள்ளுவன் ச�ொல்லே அமுது
நாளுமே முழங்குவ�ோம்
முன்னேறுவ�ோம்!... முன்னேறுவ�ோம்!... முன்னேறுவ�ோம்... (எங்கள்)
ஒற்றுமை... நம்பிக்கை ...
எதையும் செய்வதில் தனித் திறமை ... அதில் புதுமை
ஆற்றலை ... பெருக்குவ�ோம்
ஆயுள் முழுவதும் படித்திடுவ�ோம் ... பகிர்ந்திடுவ�ோம்
பெற்றோர் சமூக உறவினிலே - நாம்
இணைந்திருப்போம் பல வழியினிலே
இவையாவுமே எங்களின் ஐம்பெரும் பண்புகள்!

(உமறு)

தமிழ்மொழி நிலையம்!
வளமையின் இதயம்!
உன்னத நிலையம்!
உன்னத நிலையம்!!
பாடலும் இசையும்

முனைவர் எஸ்.பி. ஜெயராஜதாஸ் பாண்டியன்
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