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தமிழ் முரசும் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கமும் தமிழ்ம ாழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவும், 
ஒன்றிணைந்து ‘நல்லாசிரியர் விருது’  வழங்குகின்றன. தமிழாசிரியர்களின் உன்னதப் 
பணிணய அங்கீகரிக்கும் மிக உயரிய விருதாக இது கருதப் மபறுகின்றது.  

நல்லாசிரியர் விருதுக்குத் தகுதிபெறுவ ார்: 

✓ தமிழ்ம ாழியின்பால்  ாைவர்களுக்கு ஆர்வத்ணதயும் புத்துைர்ச்சிணயயும் ஊட்டிக்   
கற்பிப்பவராக விளங்க வவண்டும். 

✓ புத்தாக்கமும் பணைப்பாக்கமும் மகாண்ை கற்பித்தல் முணறகணளப் பயன்படுத்தி 
 ாைவர்களின் கற்றல் ஈடுபாட்டுக்கு வழிவகுப்பவராகத் திகழ வவண்டும். 

✓  ாைவர்களின் நலனில் அக்கணறமகாண்டு அவர்களிைத்தில் விரும்பத்தக்க 
தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தியிருக்க வவண்டும் 

நல்லாசிரியர் விருதுக்கு முன்ப ாழியும்  ழிமுறை ெற்றிய குறிப்புகள்: 

✓ விருதுக்குத் தகுதியானவர் எனத் தாங்கள் கருதும் தமிழாசிரியணரத் மதரிவுமசய்து, 
உங்கள் மதரிவுக்கான காரைங்கணள விளக்கி எழுதி முன்ம ாழியும் படிவத்ணத 
நிணறவுமசய்து அனுப்பவும். நீங்கள் பரிந்துணரக்கும் ஆசிரியர், விருதுக்குத் 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைால் அவருக்கு விருதும் மராக்கமும் வழங்கப்படும். 

✓ மதாைக்கப்பள்ளி , உயர்நிணலப்பள்ளி, மதாைக்கக்கல்லூரி,  த்திய கல்வி நிணலயம் 
(Centralised Institution), சிறப்புத் தன்னாட்சிப் பள்ளிகள் (Specialised Schools) 
ஆகியவற்றில் தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அணனவரும் இவ்விருதுக்கு 
முன்ம ாழியப்பைலாம். 

✓  ாைவர்கள், மபற்வறார்கள், சக ஆசிரியர்கள், முன்னாள்  ாைவர்கள், பள்ளித் 
தணலவர்கள் ஆகிவயார் நல்லாசிரியர் விருதுக்கு ஆசிரியர்கணளப் பரிந்துணரத்து 
முன்ம ாழியும் படிவங்கணள அனுப்பி ணவக்கலாம். 

✓ முன்ம ாழிவுப் படிவங்கணள அனுப்பி ணவக்கவவண்டிய இறுதிநாள்– 29 ஏப்ரல் 2022 

 

நல்லாசிரியர் விருது 2022 

சிறந்த தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கான அங்கீகாரம் 
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விருதுக்கான விதிகளும் நிெந்தறனகளும்: 

✓ முன்ம ாழியும் காலகட்ைம் 07 பிப்ர ரி 2022 அன்று துவங்கும். 
✓ கைந்த மூன்று ஆண்டுகளில் விருது மபற்ற ஆசிரியர்கள் இவ்வாண்டு விருதுக்குக் 

கருதப்பை ாட்ைார்கள்.   
✓ விருதுக்குப் பரிந்துணரக்கப்படும்  ஆசிரியர்கள் விருது வழங்கப்மபறும் காலத்தில் 

மதாைர்ந்து ஆசிரியர் பணியில் இருக்க வவண்டும். 
✓ முழுண யாக நிணறவுமசய்யப்பைாத படிவங்களும் காலந்தாழ்த்திச் ச ர்ப்பிக்கப்படும்  

படிவங்களும் விருது நிய னத்திற்குக் கருத்திற் மகாள்ளப்பை ாட்ைா. 
✓ விருது மபறும் ஆசிரியர்களுக்கு $2000 மராக்கப் பரிசும் விருதும் வழங்கப்படும். 

அவர்களின் வநர்காைலும் கற்பித்தல் அனுபவமும் தமிழ் முரசு மசய்தித்தாளிலும் 
தமிழ்ம ாழி கற்றல் வளர்ச்சிக் குழுவின் சமூக ஊைகத் தளங்களிலும் 
மவளியிைப்படும். 

✓ விருது மபறும் ஆசிரியர்கள் தங்களது கற்பித்தல் உத்திகணளப் பிற 
ஆசிரியர்களுைன் பகிர்ந்துமகாள்ள அணழக்கப்படுவார்கள். 

 

முன்ம ாழியும் படிவம் 
 

முன்ப ாழியப்ெடும் ஆசிரியர் ெற்றிய வி ரங்கள்: 

 
ஆசிரியரின் முழுப் மபயர் 

 

 
பள்ளியின் முழுப் மபயரும் 
முகவரியும் 

 

 
மதாணலவபசி எண் 

 

 

முன்ப ாழிெ ர் ெற்றிய வி ரங்கள்: 

 
முழுப் மபயர் 

 

 
முகவரி 

 

 
மதாணலவபசி எண் 

 

 
மின்னஞ்சல் முகவரி 

 

 
முன்ம ாழியப்படுபவவராடு 
மகாைண்டுள்ள மதாைர்பு 
(தயவுமசய்து வட்ைமிைவும்) 

 
 ாைவர் /  ாைவரின் மபற்வறார் / சக ஆசிரியர் / 
முன்னாள்  ாைவர் / பள்ளித் தணலவர் 
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முன்ப ாழி தற்கான காரணங்கள்: 

1. நீங்கள் முன்ம ாழியும் ஆசிரியரிைம் காைப்மபறும் தனிச்சிறப்ணப விளக்கவும். 

2. விருதுக்கு முன்ம ாழியப்படும் ஆசிரியர் எவ்வாறு தமிழ்ம ாழியின்பால் ஆர்வத்ணதயும் 

புத்துைர்ச்சிணயயும்  ாைவர்  னங்மகாள்ளு ாறு கற்பிப்பவராகத் திகழ்கின்றார் 

என்பணத விளக்கவும். 

3. முன்ம ாழியப்படும் ஆசிரியர் புத்தாக்கமும் பணைப்பாக்கமும் மகாண்ை கற்பித்தல் 

முணறகணளப் பயன்படுத்தி  ாைவர்களின் கற்றல் ஈடுபாட்டுக்கு வழிவகுப்பவராக 

எங்ஙனம் விளங்குகிறார் என்பதணனச் சான்றுகளுைன் விளக்கி எழுதவும். 

4. முன்ம ாழியப்படும் ஆசிரியர்  ாைவர்களின் நலனில் அக்கணறமகாண்டு 

அவர்களிைத்தில் விரும்பத்தக்க தாக்கத்ணத ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்பதற்குச் சான்றுகள் 

தந்து விளக்கவும்.    

 

* (நீங்கள் முன்ம ாழிவதற்குரிய காரைங்கணளத் மதளிவாகவும் சான்றுகளுைனும் விளக்கி 

எழுதவும்.)__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
குறிப்பு: முன்ம ாழிவதற்கான காரைங்கணளப் பின்னிணைப்பாகவும் இணைத்துக் 
கீழ்க்கண்ை முகவரிக்கு அனுப்பி ணவக்கவும்: 
 

பெயர் & றகபயாப்ெம் :_____________________________________________ 

TAMIL MURASU 
MITT Secretariat 

1000 Toa Payoh North, 
News Centre, 

Singapore: 318994 
 

நிறறவு  மெய்யப்பட்ட 

படிவங்கறை  
ஏப்ரல் 29 ஆம் தததிக்குள் 

இந்த முகவரிக்கு அனுப்பி 

றவக்க தவண்டும்! 


