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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 

 

SED – 411: Guidance and Counselling 
(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. By defining Guidance, describe the fields of Guidance . 

யமிகாட்டுதல யலபனல செய்து அதன் ிரிவுகல யியரி. 

2. Enumerate the need for skills and competencies of a Counsellor. 

அிவுலபகர்ப்ருக்கு ததலயனா தின்கள் நற்றும் ததர்ச்ெிஅவுகல யிக்குக. 

3. Explain how a teacher can develop Self-esteem among students. 

நாணயர்கின் தன்நதிப்ல எரு ஆெிரினர் வ்யாறு உருயாக்க முடிமம் ன்லத 

யிக்குக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain about group guidance and what are the challenges faced while conducting             

 group guidance. 

குழு யமிகாட்டுதல யிக்குக நற்றும் குழு யமிகாட்டுதல லைமுலப்டுத்தும் 

தாது திர்சகாள்ப்டும் ெயால்கள் னாலய. 

2.  Describe the concept Counselling and narrate the types of Counselling . 

அிவுலபகர்தல் ன் கருத்லத யியரி நற்றும் அதன் யலககலப் ற்ி 
ழுதுக. 

3. Describe the role of Guidance & Counselling in Personality Development 

 of Children. 

குமந்லதகின் ஆலலந யர்ச்ெினில் யமிகாட்டுதல் நற்றும் அிவுலபகர்தின் 

ங்லக யியரி. 

 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Explain your views on the guidance to be provided to a child with maladaptive 

behaviour in the class. 

சாருத்தப்ாைற் ைத்லதமலைன எரு குமந்லதக்கு சகாடுக்கப்ை 
தயண்டின யமிகாட்டுதல் ற்ின உநது கருத்துக்கல யிக்குக. 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

           SED – 425: Management of Learning Disability 

 (Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. What is meant by Learning Disability? Describe the verbal and non-

verbal Learning Disabilities. 

கற்ில் குலாடு ன்தன் சாருள் னாது? சநாமிொர் நற்றும் சநாமிொபா 

கற்ில் குலாடுகல யியரி. 

2. Explain the effect of ADHD on Learning Disability. 

கற்ில் குலாடுகின் நீது ADHD-ன் தாக்கத்லத யிக்குக. 

3. Enumerate the emotional and Behavioural problems of Learning 

Disability 

கற்ில் குலாடுகின் நசயழுச்ெி நற்றும் ைத்லத ெிக்கல்கல 

யலகப்டுத்துக்க. 

 
 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Describe the various Tests for Learning Disability Assessment.  

கற்ில் குலாடுகல அயிடுயதற்கா ல்தயறு தொதலகல யியரி. 

2. “Assessment of readiness skills leads to reduce the learning disorder”- Justify. 

"தனார்ிலத் தின்கல அயிடுதல் மூம் கற்ில் ற்டும் ெிபநங்கல 

குலக்க முடிமம்" - யியாதி. 
3. Explain the intervention strategies for 3 Rs. (Reading, Writing and Arithmetic) 

3R(யாெித்தல், ழுதுதல் நற்றும் கணக்கிைல்) க்கா இலைனடீ்டு முலகல 

யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Suggest your views in developing a checklist for screening the Learning Disability. 

கற்ில் குலாடுகல கண்ைியதற்கா ெரிார் ட்டினல உருயாக்குயதற்கா 

உநது கருத்துக்கல ழுதுக. 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

           SED – 43: Basic Research & Statistics 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. What are the major and purposes of Research?  

ஆய்யின் முதன்லந தாக்கங்கள் னாலய? 

2. Describe the types of Research with an example. 

ஆய்யின் யலககல உதாபணத்துைன் யியரி. 

3. Enumerate the steps in the process of Research.  

ஆய்யிலுள் டிிலகல யரிலெப்டுத்தி யிக்குக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. What is meant by Scientific method and how this can be used in 

Research? 

அியினல் முல ன்ால் ன் தநலும் அலத ங்கம் ஆய்யில் னன்டுத்த 

முடிமம்? 

2. Describe the scales for Measurement with examples. 

அயடீு முலகல உதாபணங்கலைன் யியரி. 

3. Explain the various tools of Research. 

ஆய்யின் ல்தயறு தொதலகல யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Describe the Action Research with reference to a problem you faced during your 

Teaching practice. 

உநது கற்ித்தல் னிற்ெினின்தாது ீயிர் கண்ை எரு ிபச்ெிலமைன் சதாைர்புடுத்தி 
செனல் ஆய்யில யியரி. 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

SEHI – 44: Technology & Disability (Hearing Impairment) 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Give a detailed note on classroom amplification devices. 

யகுப்ல எிசருக்கி ொதங்கள் ற்ி யிரியாக ழுதுக. 

2. Describe the Speech development through Computer based training. 

கணிப்சாி னிற்ெி யானிாக தச்சுத் தில தநம்டுத்துயது ற்ி யியரி. 

3. Explain about Augmentative and Alternative Communication. 

அதிகப்டுத்தப்ட்ை நற்றும் நாற்று சதாைர்புகல யிக்குக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Give a detailed note on Ear moulds.  

காது அச்சு ற்ி யிரியாக ழுதுக. 

2. List out the types of Hearing aids and compare individual hearing aids with that of 

group hearing aids. 

தகட்ைல் துலணக்கருயிகின் யலககல யரிலெப்டுத்தி தினாள் நாற்றும் குழு 

தகட்ைல் துலணக்கருயிகல எப்ிடுக. 

3. Explain the Tele Speech Therapy. 

சதாலதச்சு ெிகிச்லெ ற்ி யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Define Teaching Learning Materials (TLM), explain technology based TLM and its 

advantages in HI classroom. 

கற்ித்தல் துலணக்கருயிகல யலபனறு, சதாமில்தட்ம் ொர்ந்த கற்ித்தல் 

துலணக்கருயிகின் ன்லநகல யிக்குக. 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

SEHI – 45: Psychosocial and Family Issues (Hearing Impairment) 

 (Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the role of parents, siblings in psychosocial development of 

children with hearing impairment. 

செயித்தின் குலாடுள் குமந்லதகின் உச்ெமூக யர்ச்ெினில் சற்தார், 

உைன்ிந்ததாரின் ங்லக யிக்குக. 

2. Describe the psychosocial characteristics of children with hearing 

impairment. 

செயித்தின் குலாடுள் குமந்லதகின் உச்ெமூக ண்புகல யியரி. 

3. Mention any five activities that could foster the family acceptance of 

their child’s impairment.  

குமந்லதனின் குலாட்லை அக்குடும்ம் ற்றுக்சகாள் உதவும் ததனும் ந்து 

செனல்ாடுகல தருக. 

 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the challenges in psychosocial development faced by children 

with hearing impairment. 

செயித்தின்  குலாடுள்  குமந்லதகள்  உச்ெமூக  யர்ச்ெினில்  ெந்திக்கும்  

ெிக்கல்கல  யிக்குக .  

2. Describe the importance of involvement of family in fostering 

communication and language of children with hearing impairment. 

செயித்தின் குலாடுள் குமந்லதகின் சதாைர்புசகாள்ல் நற்றும் சநாமிலன 

யர்ப்தில் குடும் ஈடுாட்டின் முக்கினத்துயத்லத யியரி. 

3. Explain your views on family support in raising children with hearing 

impairment. 

செயித்தின் குலாடுள் குமந்லதகல யர்ப்தில் குடும்த்தின் ங்லகப் ற்ின 

உநது கருத்தில யிக்குக. 

 

 



Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. As a Special educator, how will you encourage the family involvement in education 

programme and participation in community rehabilitation programme of children 

with hearing impairment? 

எரு ெிப்ாெிரினபாக செயித்தின் குலாடுள் குமந்லதகல கல்யி நற்றும் ெமூக 

நறுயாழ்வு ிகழ்ச்ெிகில் ங்தகற்க வ்யாறு ஊக்கப்டுத்துயரீ்? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

SEID – 44: Technology and Disability (Intellectual Disabilities) 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Describe the significance of Educational Technology for inclusion of 

children with intellectual disabilities . 

அிதின் குலாடுள் குமந்லதகல உள்ைக்குயதற்கு கல்யி தட்யினின் 

முக்கினத்துயத்லத யியரி. 

2. Explain the usage of ICT for effective Teaching Learning process  for 

children with intellectual disabilities . 

அிதின் குலாடுள் குமந்லதகலக்கா ெிப்ா கற்ல் கற்ித்தலுக்கு தகயல் 

சதாைர்பு தட்த்தின் னல யிக்குக. 

3. Give a note on Computer Assisted Instruction and Computer Managed 

Instruction. 

கணிப்சாி உதயிமைன் கற்ித்தல் நற்றும் கணிப்சாி தநாண்லநனில் 

கற்ித்தல் ற்ி குிப்பு தருக. 

 
 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the various approaches of Educational Technology. 

கல்யி தட்யினின் ல்தயறு அணுகுமுலகல யிக்குக. 

2. Enumerate your views on using Multimedia in teaching learning process.  

கற்ல் கற்ித்தல் செனல்ாட்டில் ல்லூைகப் னன்ாடு ற்ின உநது கருத்துகலத் 

தருக. 

3. What are the implications of Technology based instruction in Inclusion.  

உள்ைங்கின கல்யினில் தட்ம் ொர்ந்த கற்ித்தின் னன்ாடுகள் னாலய? 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Prepare a Lesson plan of your choice to teach children with Intellectual 

Development with a focus on application of Technology. 

சதாமில்தட்த்லத லநனநாகக் சகாண்டு அிதின் யர்ச்ெி குலாடுள் 

குமந்லதகலக்கு கற்ிக்க எரு ாைத்திட்ைம் தனார் செய்க. 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

SEID – 45: Psychosocial and Family Issues  

(Intellectual Disabilities) 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Differentiate the Intellectual Disability with that of Mental Illness.  

அிதின் யர்ச்ெி குலாட்லை நதானிிருந்து தயறுடுத்துக. 

2. Explain the role of counselling to the Family having a child with 

Intellectual disability. 

அிதின் யர்ச்ெி குலாடுள் குமந்லதமள் குடும்த்திற்கா ஆதாெல 

கிர்தின் ங்லக யிக்குக. 

3.  Explain about Community Based Rehabilitation (CBR) and Community 

People Participation (CPP) 

ெமுதானம் ொர்ந்த நறுயாழ்வு நற்றும் ெமுதான நக்கள் ங்தகற்பு ற்ி யிக்குக. 

 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Describe the significance of Family in rehabilitation of persons with 

Intellectual Disability. 

அிதின் யர்ச்ெி குலாடுள் குமந்லதனின் நறுயாழ்யில் குடும்த்தின் 

முக்கினத்துயத்லத யியரி. 

2. Write a brief note on psycho-social issues of intellectual disability in the 

society. 

ெமூகத்தில் அிதின் யர்ச்ெி குலாட்டின் உச்ெமூக ெிக்கல்கல ற்ி 
சுருக்கநாக ழுதுக. 

3. List out the Government Schemes for Persons with Intellectual 

Disabilities. 

அிதின் யர்ச்ெி குலாடுள்யர்கலக்கா அபசு திட்ைங்கல ட்டினிடுக. 

 

 

 



Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Prepare a report on attitude towards inclusive education by collecting information 

from 3 neighbours, 3 teachers and 3 non teaching staff of Children with Intellectual 

Disabilities. 

3 அண்லையடீ்ைார், 3 ஆெிரினர்கள் நற்றும் 3 ஆெிரினபல்ா ணினார்கிைம் 

உள்ைங்கின கல்யி ற்ி அயர்கின் ண்ணங்கள் ற்ின தகயல்கல திபட்டி எரு 

அிக்லக தனார் செய். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 

   

 SEVI – 44: Technology and Education of the Visually Impaired 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Discuss the significance of Educational Technology for children with 

Visual Impairment. 

ார்லயனற் குமந்லதகலக்கு கல்யி தட்யினின் முக்கினத்துயத்லத யியாதி. 
2. Explain the usage of ICT for effective Teaching Learning process.  

ெிப்ா கற்ல் கற்ித்தல் செனலுக்குப் னன்டும் தகயல் சதாைர்பு தட்ங்கள் ற்ி 
யிக்குக. 

3. Give a brief note on Screen readers and Braille Note takers.  

திலப யாெிப்ான்கள் நற்றும் ிசபய்ல் குிப்சடுப்ான்கள் ற்ி சுருக்கநாக ழுதுக. 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Define Educational Technology; explain the various approaches of 

Educational Technology. 

கல்யி தட்யினல யலபனறு; அதன் ல்தயறு அணுகுமுலகல யிக்குக. 

2. Give a brief note on Braille Translation software with reference to Indian 

Languages. 

இந்தின சநாமிகலக்கா ிசபய்ல் சநாமிசனர்ப்பு சநன்சாருள் ற்ி சுருக்கநாக 

ழுதுக. 

3. Explain about Distance Learning and ICT.  

சதாலிலக் கல்யி நற்றும் தகயல் சதாமில்தட்ம் ற்ி யிக்குக. 

 

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Prepare a report on the possibilities and prospects available for visually impaired 

students through the use of computers. 

ார்லயனற் நாணயர்கலக்கு கணிணிப் னன்ாட்டில் உள் ொத்தினங்கள் 

நற்றும் யாய்ப்புகள் ற்ி அிக்லக என்ல தனாரி. 

 

 

 



TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
B.Ed.Spl.Ed. – Batch 2018-20 

ASSIGNMENT 

SEMESTER – IV 
 

SEVI – 45: Psychosocial and Family Issues (Visual Impairment) 

(Answer any one assignment out of 01 & 02; Assignment 03 is compulsory) 

 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Explain the role of family in early intervention, stimulation and concept 

development of children with visual impairment. 

ார்லயனற் குமந்லதகலக்கா ஆபம்கா இலைனடீு, தூண்ைல் நற்றும் 

கருத்துருயாக்கம் ஆகினயற்ில் குடும்த்தின் ங்லக யிக்குக. 

2. Explain the role of guidance and counselling to the children with visual 

impairment. 

ார்லயனற் குமந்லதகலக்கா யமிகாட்ைல் நற்றும் ஆதாெல கிர்தல் 

இயற்ின் ங்லக யிக்குக. 

3. Explain about Community Based Rehabilitation (CBR) and Community 

Participatory Rehabilitation (CPR).  

ெமுதானம் ொர்ந்த நறுயாழ்வு நற்றும் ெமுதான நக்கள் ங்தகற்பு ற்ி யிக்குக. 
 

 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in 500 words. 

1. Mention the stereotypic attitudes society towards children with visual 

impairment and how will you change the attitude.  

ார்லயனற்தார் நீதா ெமூகத்தின் எத்த ண்ணத்லதக் குிப்ிட்டு அலத ீயிர் 
வ்யாறு நாற்றுயரீ் ன்லத ழுதுக. 

2. Describe the challenges faced by the children with visual impairment 

during the transition to adulthood. 

முதிர்ருயத்லத அலைமம் ிலனிலுள் ார்லயனற்யர்கள் ெந்திக்கும் 

ெயால்கல யியரி. 

3. How will you give social skills training to the children with visual 

impairment? 

ார்லயனற் குமந்லதகலக்கு ெமூகத் தின்கல வ்யாறு னிற்ெினிப்ாய்? 

 

 

 



Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words 

1. Prepare a report on list of activities how parents, siblings and other family 

members can be engaged with the child with visual impairment in boosting the 

positive attitude in him/her. 

ார்லயனற் குமந்லதனின் தர்நல ண்ணத்லத யலுப்டுத்த சற்தார், 

உைன்ிந்ததார் நற்றும் லன குடும் உறுப்ிர்கல ங்தகற்க்க செய்யதற்கா 

செனல்ாடுகல ட்டினிட்டு எரு அிக்லக தனார்செய். 

 


