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SED-11: HUMAN GROWTH & DEVELOPMENT 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Enumerate the need to know about the various developments during adolescence period.

குநாபப்ருயத்தில் ற்டும் ல்வயறு யர்ச்சி நாற்ங்களப் ற்ி அிந்துககாள்யதன்
வதளயகள யரிளசப்டுத்தி ழுதுக.

2. Describe the important developments from infancy to adulthood.

சிசுப்ருயம் முதல் குநபப்ருயம் யளபமள் முக்கின யர்ச்சிகள யியரி.

3. Briefly explain the Cognitive theories.

அிதின் வகாட்ாடுகள சுருக்கநாக யிக்குக.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Discuss about the environmental factors that influence the early childhood.

முன்குமந்தப் ருயத்ளத ாதிக்கும் சூமல் சார்ந்த காபணிகளப் ற்ி யியாதி.
2. Explain the importance of Life skills and Independent living

யாழ்க்ளகத் தின்கள் நற்றும் சார்ற் யாழ்க்ளகனின் முக்கினத்துயத்ளத யிக்குக.

3. Describe the role of Play in enhancing the development.

யர்ச்சிளன அதிகரிப்தில் யிளனாட்டின் ங்ளக யியரி.

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

1. Explain the psycho-social issues related to Puberty, and mention your suggestions for

overcoming their psycho-social problems.

ருயநளைதவாடு கதாைர்புளைன சிக்கல்கள யிக்குக நற்றும் இயற்ிிருந்து
கயியப உங்கது ரிந்துளபகளக் குிப்ிடுக.



SED-12: CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. Describe the various Agencies of Education.

கல்யினின் ல்வயறு முளகளநகள யியரி.

2. Compare the Philosophical foundations of Education of Gandhi and Tagore.

காந்தி நற்றும் தாகூரின் கல்யினின் அடிப்ளைத் தத்துயங்கள எப்ிடு.

3. Contrast various philosophies of Education in relation to Teacher, Student and Teaching

Learning Process.

ஆசிரினர், நாணயர் நற்றும் கற்ல் கற்ித்தல் கசனல்ாடு இயற்ள ல்வயறு
கல்யித் தத்துயங்கள் யமி ின்று வயறுடுத்துக.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 500 words. 

1. “India has Unity in Diversity”- Discuss.

"இந்தினா வயற்றுளநனில் எற்றுளநளனக் ககாண்டுள்து" - யியாதி.
2. Describe briefly about Right to Education and Universalisation of Education.

கல்யிக உரிளந நற்றும் கல்யிளன அளயருக்குநாக்குதல் ஆகினயற்ள
யியரி.

3. Discuss the features of National Policy for Persons with Disabilities-2006.

ஊமுற்வாருக்கா வதசினக் ககாள்ளகனின் சிப்ினல்புகள யியாதி.

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1500 words. 

Express your views on issues and challenges in providing special education for children with 

disabilities and suggest some guidelines for community based education. 

ஊமுற் குமந்ளதகளுக்குச் சிப்புக் கல்யி அிப்தில் உள் ிபச்சிளகள் நற்றும்
சயால்கள் ற்ின உநது கருத்துக்களத் தருக நற்றும்  சமூகம் சார்ந்த கல்யிக்கா சி
யமிகாட்டுதல்களப் ரிந்துளபக்கவும்.
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SED-13:  INCLUSIVE EDUCATION 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. Describe  the Persons with Disability (PWD) Act 1995.

ஊமுற் ர்களுக்கா சட்ைம் 1995- யியரி.

2. Briefly explain the Barriers of Inclusive education.

உள்ைங்கின கல்யினின் தளைகள சுருக்கநாக யிக்கவும்.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. What are the Educational provisions for the Gifted children.

நீத்தின்நிக்க குமந்ளதகளுக்கா கல்யி எதுக்கீட்டு யமியளககள் னாளய.

2. Describe the Segregation, Integration and Inclusion of children with disabilities in Education

ஊமுற் குமந்ளதகளுக்கா கல்யினில் ிரித்துளயத்தல், எருங்கிளணத்தல் நற்றும்
உள்ைங்குதல் ஆகினயற்ள யியரிக்க.

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1000 words. 

Explain your views on role of family in inclusion of students with disabilities in the mainstream. 

ளநனீவபாட்ைக் கல்யிக்குள் ஊமுற் குமந்ளதகள உள்ைங்கச் கசய்யதற்கு குடும்த்தின்
ங்கிளப் ற்ின உநது கருத்துக்கள யிக்குக.
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SED-14: INTRODUCTION TO SENSORY DISABILITIES 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. Explain the importance of Hearing in communication and what are the problems faced by the

Hearing Impaired.

தகயல் கதாைர்ில் வகட்ைல் திின் முக்கினத்துயத்ளத யிக்குக நற்றும் வகட்ைல்
குளாடுள்யர்கள் திககாள்ளும் ிபச்சிளகள் னாளய?

2. Mention your views on the curriculum and Assistive Devices for the Visually Impaired

students.

ார்ளயக் குளாடுள் குமந்ளதகளுக்கா களத்திட்ைம் நற்றும் உதயிச்
சாதங்கள் ற்ின உநது கருத்துக்களக் குிப்ிடுக.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. Differentiate Congenital and Acquired hearing loss and challenges arising due to them.

ியிக் வகட்ைல் குளாடு கப்ட்ை வகட்ைல் குளாடு இயற்ள வயறுடுத்தி
நற்றும் இயற்ால் ற்டும் சயால்களமம் குிப்ிடுக.

2. Describe the characteristics of Deaf-blind children and mention the mobility and educational

needs of them.

வகட்ைல்-ார்ளயக் குளாடுள் குமந்ளதகின் ண்புகள யியரித்து வநலும்
அயர்கின் இனக்கம் நற்றும் கல்யித் வதளயகளக் குிப்ிடுக.

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1000 words. 

1. Mention the importance of Early Identification and Intervention with some assessment

procedures.

ஆபம்காக் கண்டுிடிப்பு நற்றும் இளைனடீ்டின் முக்கினத்துயத்ளத சி அயடீ்டு
கசய்முளகளக் ககாண்டு குிப்ிடுக.
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SED-15: INTRODUCTION TO NEURO DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. What is meant by Learning Disability? What are the remedial measures to be considered in

educating them?

கற்ல் குளாடு ன்தன் காருள் ன்? கற்ல் குளாடுள்யர்களுக்குக் கல்யி
அிப்தில் கருத்தில் ககாள் வயண்டின குளதீர் முளகள் னாளய?

2. Describe the various instructional approaches for Autism Spectrum Disorder.

ஆட்டிஸம் ஸ்கக்ட்பம் குளாடிற்கா யல்வயறு கற்ித்தல் அணுகுமுளகள
யியரி.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. What is meant by Individualised Education Programme? How it can be implemented for an

Intellectual Disabled child?

தினாளுக்கா கல்யி ிகழ்வு ன்ால் ன்? இளத அிதின் குளாடுள்
எரு  குமந்ளதக்கு வ்யாறு னன்டுத்த வயண்டும்?

2. Discuss certain ways to develop an independent living of disabled.

ஊமுற் நக்கள் ிர் துளணனின்ி யாழ்யளத உருயாக்க சி யமிகள யியாதிக்க.

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1000 words. 

1. Mention your views on Vocational Training and career opportunities of the Disabled

ஊமுற்வாருக்கா கதாமில் னிற்சி நற்றும் வயளயாய்ப்புகள் ற்ின உநது
கருத்துக்களக் குிப்ிடுக.
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SED-16: INTRODUCTION TO LOCOMOTOR AND MULTIPLE 

DISABILITIES 

(Answer Assignment 01 or 02; Assignment 03 is compulsory) 

(ஒப்படைப்பு 01 அல்லது 02-ற்கு விடைளிக்கவும்;  ஒப்படைப்பு 03 கட்ைாானது.) 

Assignment 01 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. Narrate the Therapeutic interventions for the children with Cerebral Palsy.

மூள முைக்குயாதமுள் குமந்ளதகளுக்கா நருத்துய இளைஈடுகளக் கூறுக.

2. Describe the classification of multiple disabilities.

ல்யளக ஊங்கின் யளகப்ாட்ளை யியரி.

(OR) 

Assignment 02 

Answer each of the following questions in about 300 words. 

1. What are the assistive technologies of Cerebral Palsy for their education?

மூள முைக்குயாதமுள்யர்களுக்குக் கல்யினிப்தில் உள் உதயி நுட்ங்கள்
னாளய?

2. How to create prosthetic environment to the children with Polio, and Muscular Dystrophy at

home.

வாிவனா நற்றும் தளசார் வதய்வுள் குமந்ளதகளுக்கா கசனற்ளகனா சூமள
யடீ்டில் உருயாக்குயது ப்டி?

Practical Oriented Assignment 03 (Compulsory) 

Answer the following question in about 1000 words. 

1. What is meant by Barrier free environment? How to provide it to the children with multiple

disabilities at school.

தளைகற் சூமல் ன்தன் காருள் ன்? ள்ினில் ல்யளக ஊங்கள் உள்
குமந்ளதகளுக்கு இச்சூமள வ்யாறு உருயாக்குயது?
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