
  

  

Information Sheet on the Tamil Language Elective Programme at Pre-University 
Level (TLEP-JC)  
 
Introduction  
 

The Tamil Language Elective Programme at the Junior College level (TLEP-JC) has been 
introduced in 2020 to nurture promising students to attain a high level of language 
proficiency in Tamil and enhance their knowledge in Tamil Literature and Culture. The 
programme also aims to develop students to become effectively bilingual.  
 
TLEP-JC is offered at the following Junior Colleges: 
 
1. Anderson Serangoon Junior College  
2. National Junior College.  

 
Course Content  
 

The duration of the programme is two years. All TLEP-JC students must offer H2 Tamil 
Language & Literature (H2 TLL) at A level.  
 
TLEP students will have the option to go beyond offering H2 TLL by attending H3 TLL 
lessons as a non-examinable subject. They can subsequently offer H3 TLL as an 

examinable subject1 if they wish to do so.  

 
H2 Tamil Language and Literature  
 

Paper 1: Essay, Cloze Passage and Reading Comprehension  
Paper 2 (E-Exam): Reading Comprehension and Commentary Writing  
Paper 3: Literature Paper, which requires students to study modern/ancient literature of   
               various genres including novel, short stories, poetry and drama.  
 
H3 Tamil Language and Literature  
 

 H3 Tamil Language and Literature paper (The paper comprises of 2 components; 
creative writing and texts analysis); or  

 Literary analysis based on works of a local writer  
 
Enrichment Activities  
 

The TLEP-JC provides a wide range of activities to enhance students’ learning and 
cultivate a deeper interest in Tamil language and culture, including literary lecture series, 
camp, overseas immersion trip and school-based projects. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 1Students can do so as long as the 12 AU cap for total examinable subjects at the A-Level   
 examination has not been breached.   



  

  

Eligibility  

In the GCE O level examination, students must obtain at least:  

 Grade B3 in Higher Tamil (HTL) or  

 Grade B4 in HTL and B3 in Literature in Tamil (Full or Elective) or  

 Grade A2 in Tamil (TL)  
 
Programme Incentives  
 Bonus Points  
 

 Students who apply and are selected for the TLEP-JC are eligible to enjoy 2 bonus 
points for admission to the respective schools.  

 If admitted to TLEP-JC, students are required to remain in the programme 
regardless of whether the 2 bonus points had been used. Otherwise, students may 
be asked to leave the school.  

 
 Tamil Language Elective Scholarship (TLES)  

 

TLEP-JC students who are Singapore Citizens and have achieved outstanding 
academic results in secondary school or GCE ‘O’ Level examination will be 
considered for the TLES awarded by MOE. 
 

 The TLES is tenable for 2 years.  

 Recipients will receive an annual scholarship allowance of $1,000. School fees will 
also be covered, subject to an annual cap of $2,400. Recipients are not required 
to enter into a bond with the Singapore government.  

 The TLES is awarded on the condition that the student remains in the TLEP and 
offer H2 Tamil Language and Literature. There is no restriction on the choice of 
the remaining subjects that the student offers. 

 The renewal of the TLES is subject to the recipient’s Pre-U 1 examination 
performance and conduct.  

 
 TLEP certificate 

  
        A certificate of recognition will be presented to students upon completion of the 2-  

        year programme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
த ொடக்கக்கல்லூரிக்குரிய  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்திற்கொன  கவல் ஏடு   

 

முன்னுரை  
 

த ொடக்கக்கல்லூரிக்குரிய  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டம் த ொடக்கக் கல்லூரிகளில் 
2020-ஆம் ஆண்டு மு ற்தகொண்டு அறிமுகம் கண்டுள்ளது.  குதிவொய்ந்   ொணவர்களளத் 
 மிழ்த ொழியில் ஆற்றல்மிக்கவர்களொகவும்,  மிழ் இலக்கியத்திலும் பண்பொட்டிலும் 
அவர்களுக்கிருக்கும் புரிந்துணர்ளவப் பபணி வளர்க்கவும் இத்திட்டம் வளகதெய்யும்.   அப ொடு, 
 ொணவர்களள இருத ொழியொற்றல் மிக்கவர்களொக உருவொக்குவப  இந் த் திட்டத்தின் 
ப ொக்க ொகும். 
 

 மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டம் கீழ்க்கண்ட த ொடக்கக்கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும்.  
 

1. ஆண்டர்ென் சிரொங்கூன் த ொடக்கக்கல்லூரி 
2. ப சியத் த ொடக்கக்கல்லூரி  

 
 

பொடப் தபொருளடக்கம்  
 

இந்  விருப்பப்பொடத் திட்டம் ஈரொண்டுக் கொல அளவு தகொண்ட ொகும்.  இந் த் திட்டத்தில் 
பெரும்  ொணவர்கள் யொவரும் உயர் H2 பொடத்தில்  மிழ் த ொழியும் இலக்கியமும் ‘A’ நிளலயில் 
பயில பவண்டும். H2 விருப்பப்பொடத்ள ப் பயிலும்  ொணவர்கள் ப ர்வுச் பெொ ளையற்ற 
நிளலயில்  மிழும் இலக்கியமும் தகொண்ட H3 பொடங்களளக் கற்கலொம். இ ன் த ொடர்ச்சியொக 
இம் ொணவர்கள் விரும்பிைொல், H3 பொடத்ள த் ப ர்வுப் பொட ொகவும் கற்க இயலும். 
 

H2  மிழ்த ொழியும் இலக்கியமும் 
 

 ொள்  1: கட்டுளர, முன்னுணர்வுக் கருத் றி ல், வொசிப்புக் கருத் றி ல்   
 ொள்  2 (மின்னியல் ப ர்வு): வொசிப்புக் கருத் றி லும் கருத்துளரயும்  
 ொள்  3: இலக்கியத்  ொள்:  ற்கொல இலக்கியத்ள யும் ெங்க இலக்கியத்ள யும்  

உள்ளடக்கியிருக்கும். இள   ொணவர்கள்  ொவல், சிறுகள , கவிள ,  ொடகம் 
ஆகியவற்றின்வழிபய பயில்வர்.   

 

H3  மிழ்த ொழியும் இலக்கியமும் 
 

 H3  மிழ்த ொழி, இலக்கியத்  ொள் (இது 2 பகுதிகளள உள்ளடக்கியது; பளடப்பொக்க 
எழுத்தும் உளர ஆய்வும்); அல்லது 

 உள்ளூர் எழுத் ொளரின் பளடப்புகளளதயொட்டிய பளடப்பிலக்கிய ஆய்வு  
 

வளமூட்டும் நடவடிக்ரககள்  
 

 மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்ள த் ப ர்ந்த டுத்துப் பயிலும்  ொணவர்களின் 
த ொழியொர்வத்ள  ப ம்படுத் வும் பண்பொட்டில் ஆழ ொை ஈடுபொட்ளட உருவொக்கவும் 
பல ரப்பட்ட  டவடிக்ளககள் ஏற்பொடு தெய்யப்படும். அவற்றுள் இலக்கியம் த ொடர்பொை 
விரிவுளரகள், முகொம், தவளி ொட்டுக் கல்விப்பயணம், பள்ளி ெொர்ந்  திட்ட பவளல ஆகியளவ 
அடங்கும்.  
_________________________________ 
 1ப னிளலத் ப ர்வில் ஒட்டுத ொத்  12 ப ர்வுப்பொடப் புள்ளிகளின் வரம்தபல்ளல பொதிக்கொ  நிளலயில்  ொணவர்கள் அவ்வொறு 

உத்ப சிக்கலொம்.   

 
 



  

  

நுரைவுத் குதி  
 

தபொதுக்கல்விச் ெொன்றி ழ், ெொ ொரண நிளலத் ப ர்வில்  ொணவர்கள் குளறந்  பட்ெம் 
கீழ்க்கண்ட ப ர்வு முடிவுகளளப் தபற்றிருக்க பவண்டும்:  
 

 B3 உயர் மிழ் அல்லது  

 B4 உயர் மிழும் B3 இலக்கியமும் (முழுப்பொடம் அல்லது விருப்பப்பொடம்) அல்லது 

 A2 ெொ ொரணநிளலத்  மிழ் 
 

 

சலுரககள்  
  

 ஊக்கப்புள்ளிகள் 

 த ொடக்கக்கல்லூரியில் விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில் பெர்ந்து பயில விண்ணப்பிக்கும் 
 ொணவர்கள் இந் த் திட்டத்தில் பயிலத் ப ர்ந்த டுக்கப்பட்டொல் அவர்களுக்கு   
இரண்டு ஊக்கப்புள்ளிகள் கல்லூரி நுளழவுக்கொக வழங்கப்படும்.  

 த ொடக்கக்கல்லூரியில்  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில் பெரும்  ொணவர்கள் 
இந்  விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டொயம் பயில பவண்டும். இது 
2  ஊக்கப்புள்ளிகளளப் தபற்ற  ொணவர்களுக்கும் தபறொ   ொணவர்களுக்கும் 
தபொருந்தும். அவ்வொறு தெய்ய இயலொ   ொணவர்கள் அந் த் த ொடக்கக்கல்லூரியில் 
த ொடர்ந்து படிக்கும் வொய்ப்பிளை இழந்துவிடுவொர்கள்.   

 

  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தின் உபகொைச்சம்பளம்  
 

 மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில் பெர்ந்துள்ள சிங்கப்பூர் குடியுரிள  தகொண்ட 
 ொணவர்கள் உயர்நிளலப் பள்ளியில் சிறந்  ஏட்டுக்கல்வி  திப்பீட்ளடபயொ  
ெொ ொரணநிளலத் ப ர்வில் சிறப்புத் ப ர்ச்சிபயொ தபற்றவரொயின், கல்வி அள ச்சு 
அவர்களள உபகொரச்ெம்பளம் தபறுவ ற்குப் பரிசீலிக்கும்.  

 

 உபகொரச்ெம்பளம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும். 

 உபகொரச்ெம்பளம் ஆண்டுக்கு $1000 வழங்கப்படும்.  ஆண்டுக்கு $2,400 வளரயிலொை 
வரம்தபல்ளலயின்கீழ் பள்ளிக்கட்டணமும் வழங்கப்படும். உபகொரச்ெம்பளம் தபறும் 
 ொணவர்கள் சிங்கப்பூர் அரெொங்கத்துடன் ஒப்பந் ப்பிளணப்பு ஏதும் தெய்துதகொள்ளத் 
ப ளவயில்ளல.  

  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில்  ொணவர்கள் த ொடர்ந்து பயில்வப ொடு அ ளை 
H2 நிளலயில்  மிழ்த ொழிப் பொட ொகவும் இலக்கியப் பொட ொகவும் பயில்வொர்கள் என்னும் 
நிபந் ளையின் அடிப்பளடயில் இவர்களுக்கு உபகொரச்ெம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. 
இ ைொல்,   ஏளைய பொடங்களளத் ப ர்ந்த டுத்துப் படிப்பதில்  ொணவர்களுக்கு 
எவ்வி க் கட்டுப்பொடும் இல்ளல.  

 த ொடக்கல்லூரியில் மு லொம் ஆண்டு பயிலும்  ொணவர்களின் தெயல் திறளையும் 
அவர் ம்  ன்ைடத்ள ளயயும் தபொறுத்து இரண்டொம் ஆண்டுக்கொை உபகொரச்ெம்பளம் 
புதுப்பிக்கப்படும்.  

 

  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்திற்கொன சொன்றி ழ்  
 

  மிழ்த ொழி விருப்பப்பொடத் திட்டத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளள நிளறவு தெய்யும் 
 ொணவர்களுக்குச் ெொன்றி ழ் வழங்கப்படும். 


