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My dear Learners,

Vanakkam,

I deem it a great privilege to extend a hearty welcome to you to the Under Graduate Programme being offered by 
the Tamil Nadu Open University (TNOU). I also appreciate your keen interest to know about the curriculum of the  
Programme, in which you shall gain an enthralling experience, and pleasurable and beneficial learning. 

With passing a specific act in the Tamil Nadu Legislative Assembly (TNLA) in 2002, the TNOU came into existence as a 
State Open University (SOU). It has been offering the socially-relevant academic Programmes in diverse disciplines with 
due approval of the University Grants Commission (UGC) and the Distance Education Bureau (DEB), New Delhi since its 
inception. This Undergraduate Programme is one among the approved Programmes.   

The Board of Studies, a statutory academic body of the University, consisting of the versatile scholars, eminent teachers 
including both internal and external, well- acclaimed industrialists, outstanding alumni, and prospective learners as 
members, has designed the robust curriculum of this Programme. The curriculum is overhauled to be more suitable to 
the socio-economic and scientific needs in the modern era based on the emerging trends in the discipline at State and 
National as well as International level and accordingly, modified to our local context.  Moreover, the whole syllabi of this 
Programme have special focuses on promoting the learners to the modern learning environment. 

With a Credit System / Choice Based Credit System (CBCS), this Programme is offered in semester/ non-semester  
pattern. The Self-Learning Materials that are the mainstay of pedagogy in the Open and Distance Learning (ODL) have 
been developed incorporating both the traditional and the modern learning tools, like web-resources, multi-media  
contents, text books and reference books with a view to providing ample opportunities for sharpening your knowledge 
in the discipline. 

At this juncture, I wish to place on record my deepest appreciations and congratulations to the Chairperson and the 
Members of the Board of Studies concerned for having framed the curriculum of high standard. 

I would also like to acknowledge the Director, the Programme Co-Ordinator and the members of staff of the respective 
School of Studies for their irrevocable contributions towards designing the curriculum of this Programme.     

Last but not least, I register my profuse appreciation to Prof. S. Balasubramanian, Director (i/c), Curriculum Development 
Centre (CDC), TNOU, who have compiled this comprehensive Programme Project Report (PPR) that includes the  
regulations and syllabi of the Programme, and also facilitated the designing in the form of e-book as well printed book. 

I am immensely hopeful that your learning at TNOU shall be stupendous, gratifying, and prosperous.   

Wish you all success in your future endeavours!
With warm regards,

(Prof. K. PARTHASARATHY) 05, November 2020
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TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY
SCHOOL OF HUMANITIES

DEPARTMENT OF ENGLISH

B.A English and Communication

Programme Project Report (PPR)

Programme’s Mission and Objectives: 

Bachelor of Arts (English and Communication) Programme provides open access to all, who are interested to learn 
about English Language and Literature. The main objective of this 3 year UG Programme is to help the learners to 
be sound in the four language skills for exhibiting good communication in English. The Self-Learning Materials of 
the Programmes are prepared by the internal and the external experts in English Language and Literature. 

Relevance of the Programme with HEI’s Mission and Vision: 

English is an international language. Having better communication in English is essentially expected in the current 
employment markets. This Programme is intended to promote the four language skills of the learners. Further, this 
Programme helps the learner to attempt for Post Graduation. 

Nature of prospective target group of Learners: 

Interested learners, who passed in Higher Secondary Education, can join the Bachelor of Arts (English and Com-
munication). It also caters the needs of the learners from diverse regions and social strata in Tamil Nadu and also 
those who have not adequate opportunities for regular/ formal education in the Higher Educational Institutions. 

Appropriateness of Programme to be conducted in ODL mode to acquire specific skills 
and competence: 

This Programme is appropriate for all the aspirants to Graduation, including in-service and pre-service teachers/ 
employees, who have already done 12th / D.TED to become graduate teacher in English and to get promotion. It 
shall enhance the language skills of the learners for sharpening their language proficiency and for honing  employ-
ment opportunities in teaching, journalism, media, content writing, ITES, translation, law, administrative fields, etc. 

Instructional Design: 

B.A English and Communication is a three year Bachelor Degree Programme and it has three Term End Exams. 
The curriculum of this Programme has been developed with a view to inculcating English language and literature 
among the learners of distance education.

The Programme is mainly transacted through the recognised Learner Support Centres (LSCs) which are functioning 
in the Arts and Science colleges in Tamil Nadu that run B.A. English or such program in regular mode. 

The teachers of the Department of English at the University and the respective LSC will become the Academic 
Counsellors to deliver the Programme.

As per the UGC (ODL) Regulations 2017, the credit is assigned to each course. 

The Self-Learning Materials are provided to the learners, in addition to e-contents, if required. 
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Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation: 

Candidates should have passed in Higher Secondary Examinations (10+2 pattern) conducted by the Board of Sec-
ondary Examinations, Government of Tamilnadu or any other examinations (10+3 pattern) accepted by the Syndi-
cate, as equivalent. 

The Programme fee for three years is Rs. 6,600/- excluding the registration and other charges.  

Admissions will be done by the University through its Regional Centres within Tamilnadu. The approved LSCs will 
conduct the academic counselling classes. The evaluation will consist of Continuous Internal Assessment through 
spot assignment and the External Assessment through Term End Examinations.  

Financial Assistance:

While the scholarship is provided for SC/ST learners, the tuition fee is waived for differently abled learners, as per 
the norms of the Government of Tamil Nadu.

Policy of Programme delivery:

The Academic Calendar for the Programme will be made available for the learners to track down the chronological 
events/ happenings. Subsequently, the Academic Counselling schedule will be uploaded in the TNOU website and 
the same will be also sent to the learners through SMS.

Evaluation System:

Evaluation is made for maintaining quality in distance education. While the Term End Examinations will be con-
ducted at the approved Examination Centres, the learners will be permitted to write the assignments with the help 
of books/materials for each course. The approved Examiners will evaluate the assignments and the answer scripts 
of TTE.

Continuous Internal Assessment (CIA): Assignment

A learner has to submit one assignment for two credits. If a course is of 6 credits, a learner has to submit 3 as-
signments. Total marks for each assignment is 30. An average of total assignment will be taken into account for 
awarding marks in CIA. 

Part-A One out of Three Questions in 1000 Words 1x30=30 Marks

   Question Pattern for Term End Examination:

  Time: 3 hours       Maximum : 70 Marks

Part- A

Three out of Five questions in 100 words. Equal distribu-
tion shall be given for all the Blocks

 [For each  Question: 3 Marks]

3 x 3 = 9 Marks

Part- B

Three out of Five questions in 200 words. Equal distri-
bution shall be given for all the Blocks

[For each  Question: 7 Marks]

3 x 7 = 21 Marks

Part- C
Four out of Seven questions in 500 words. Equal distri-

bution shall be given for all the Blocks
[For each  Question: 10 Marks]

4x10=40 Marks

Total 70 Marks
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Passing Minimum:

A candidate shall be declared to have passed in the examination, if he/she secures not less than 25 Marks in the 
TEE in each course and overall 40 Marks in both the CIA and TEE taken together.

Continuous Internal Assessment (CIA) Term End Examinations 
Overall Aggregated Marks 

(CIA+TEE) 

Minimum Pass 
Mark

Maximum Mark Minimum Pass Mark Maximum Mark
Minimum Pass 

Mark
Maximum 

Mark
13 30 25 70 40 100

 Classification of Successful Candidate: 

Candidates, who pass in all the courses of B.A English and Communication and secure 60% and above in aggregate 
of marks shall be placed in the First Class. Those who secure above 50% but below 60% in aggregate shall be placed 
in the Second Class. 

Requirement of Laboratory and Library Resources:

There is a University library in the Headquarters that has about 2082 volumes for English Language and Literature. 
This apart, the University is coordinating the Tamil Nadu Digital Library scheme, through which the learner can 
access the libraries of the State Universities through online. As regards the Lab, the Foreign Language Laborato-
ry is functioning within the School of Humanities. In addition, as this Programme is being delivered through the 
approved Learner Support Centres (LSC) by Tamil Nadu Open University, the learner can also utilise the library 
resources available at the respective LSCs. 

Cost estimate of the Programme and the provisions: 

S.No. Details Amount in Rs.

1 Programme   development   and   launching   cost  (Expenditure) - 11,  23,  800
2  Programme  Fee charged  for  2 years per  student (Income) 6,600

3 Examination Fee charged for 2 years (Income) per student 2,000

4 Examination expenses per student for 2 years per student (Expenditure) - 3,600

Quality Assurance Mechanism and Programme Outcomes: 

The Quality of the Bachelor Degree Programme in English and Communication is ensured in line with the guide-
lines of the UGC/DEB. The Curriculum of this Programme was approved by the Board of Studies (18.06.2020), 
Academic Council (29.06.2020) of the University. As a part of Quality assurance the curriculum of the Programme 
will be updated/ revised once in three years. Initiatives are taken to obtain feedback from the learners and the 
Academic Counsellors for improving the quality of the curriculum and the SLMs. 
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Structure of B.A ENGLISH AND COMMUNICATION

TA MIL NADU OPEN UNIVERSIT Y
SCHOOL OF HUM ANITIES
DEPARTMENT OF ENGLISH

CHENNAI – 15

First Year
Course 
Code

Course Title Credits
               Marks  Distribution

Internal External Total

BFTM 11
Tamil (Language) [0r any one of the following: BFFR – 11 (French), 
BFHD – 11 (Hindi), BFKD – 11 (Kannada), BFML – 11 (Malayalam), 

BFTG – 11 (Telugu) & BFUR – 11 (Urdu) 
6 30 70 100

BFEG 11 English (Language) 6 30 70 100
BEGC 11 Social History of England 6 30 70 100
BEGC 12 Age of Chaucer 6 30 70 100
BEGC 13 Introduction to Journalism and Mass Communication 6 30 70 100

Total I-Year 30 150 350 500

Second Year

BFTM 21
Tamil (Language) [0r any one of the following: BFFR – 21 (French), 
BFHD – 21 (Hindi), BFKD – 21 (Kannada), BFML – 21 (Malayalam), 

BFTG – 21 (Telugu) & BFUR – 21 (Urdu) 
6 30 70 100

BFEG 21 English (Language) 6 30 70 100
BEGC 21 Restoration Age 6 30 70 100
BEGC 22 William Shakespeare 6 30 70 100
BEGC 23 Introduction to Communication Studies 6 30 70 100

CCE Environmental Studies 6 30 70 100

Total II-Year 36 180 420 600

Third Year
BEGC 31 Romantic Age 6 30 70 100
BEGC 32 Victorian Age 6 30 70 100
BEGC 33 Modern English Literature 6 30 70 100
BEGC 34 Phonetics and Spoken English 8 30 70 100
BEGC 35 Communication Skills 6 30 70 100

Total III-Year 32 150 350 500

I+II+III Years 98 480 1120 1600
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15
FIRST YEAR

பாடப் பபயர் (Course Title)     : தமிழ் - 1  (ப�ாழிப் பாடம்)
பாடக் குறியீடு (Course Code)    : BFTM - 11
பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credit) : 6

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழ் இலககியங்களை அறிமு்க ந�ாககில் எடுத்துளைத்தல்.

 » ம�ாழித்திறன், ம�ாழியறிவு, இலககியப் மபாது அறிவு மபறும் வள்கயில் விவரித்தல்.

பாடத்திளைப்  படிப்பதால் விளையும் பயன்்கள்
 » தமிழிலுள்ை இக்கால இலககிய வள்க்கைாை �ைபுக ்கவிளத, புதுக ்கவிளத, சிறு்களத, �ாவல், ்கட்டுளை , 

�ாட்க இலககியம் பற்றி �ாணவர்கள் விரிவா்க எடுத்துளைப்பார்கள்.

 » புதுள�ப்பித்தன், பிைபஞ்சன், �்கா்கவி பாைதியார, பாநவநதர பாைதிதா்சன், ்கவி�ணி நதசி்க  வி�ாய்கம் 
பிள்ளை ஆகிநயார பளடப்பு்கள் பற்றி எடுத்துளைப்பர. 

 » மு.வ.  , திரு.வி.்க. ஆகிநயாரின் தமிழ் �ளடயின் சிறப்பு்கள் பற்றி எடுத்துளைப்பர. 

 பதாகுதி 1 ச�ய இலக்கியம்
பிரிவு – 1 பன்னிரு திருமுறைகள்

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் – சமய இலக்கியத் ததோற்றம், சமணமும் ப�ௌத்தமும், சசவ 
சமய வளர்ச்சி, �ன்னிரு திருமுச்ற �ட்டியல் - திருஞோனசம்�நதர் ததவோரம் �ோடல் 
சி்றப்பு்கள். - (திருநோவுக்்கரசரின் மோசில் வீசணயும், நம்்கடம்�சனப் ப�ற்றவள்,  சுநதரர் 
- பித்தோ பிச்றசூடி, ப�ோன்னோர்  தமனியதன, மோணிக்்கவோச்கர் -  வோனோகி மணணோகி, 
�ோல்நிசனநது ஊட்டும், திருமூலரின் ஒன்த்ற குலமும் ஒருவதனததவனும், அன்பும் சிவமும் 
இரணபடன்�ர், ்கோசரக்்கோலம்சமயோர் - இன்று  நமக்ப்களிதத மோலுக்கும், அறிவோனும் 
தோதன அறிவிப்�ோன் .

பிரிவு – 2 நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம்

முதல் மூன்று ஆழவோர்்கள் – ப�ோயச்கயோழவோர் �ோடல் - சவயம் த்களியோ வோர்்கடதல, 
பூத்ததோழவோர் �ோடல் - அன்த� த்களியோ ஆர்வதம - த�யோழவோர் – திருக்்கணதடன் 
ப�ோன்தமனி ்கணதடன், திருமழிசச ஆழவோர் �ோடல் – அன்�ோய ஆரமுதம் ஆவோய, 
நம்மோழவோர் - இசவயும் அசவயும் உசவயும், மதுர்கவியோழவோர் – நன்சமயோல் மிக்்க நோன்மச்ற, 
குலதச்கரோழவோர் – பசல்வத்து அரம்ச�யர்்கள், ப�ரியோழவோர் – மோணிக்்கம் ்கட்டி வயிரம் 
இசட்கட்டி - ஆணடோள் – மத்தளம் ப்கோட்ட வரிசங்கம், பதோணடரடிப் ப�ோடியோழவோர் – 
�ச்சசமோ மசலத�ோல் தமனி, திருப்�ோணோழவோர் – ப்கோணடல் வணணசனக் த்கோவலனோய, 
திருமஙச்கயோழவோர் – குலம்தரும், பசல்வம் தநதிடும், அடியோர்.

பிரிவு – 3 சீைாப்புராணம் ( கதீசா கனவு கண்ட ப்டலம்)

சீ்றோப்புரோணம் – ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கதீசோ ்கனவு ்கணட �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் 
சுருக்்கம், �டலக் ்கசதச் சுருக்்கம் – ்கதீசோ ்கனவு ்கணடு எழுதல் – ்கதீசோ ்கணட ்கனவு, 
்கதீசோவின் ஏமோற்றம் – ்கதீசோவின் இயல்பு நிசலயில் மோற்றம் – ஒப்�சன து்றநத விரக்தி, 
�ஞசசண ப�ோருநதோ நிசல – ்கதீசோவின் புலம்�ல் – விதிவசம் ப�ோருநதுதமோ எனல், மோதுலன் 
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வசனம் சிசதயுதமோ எனல், ்கதீசோ ததம்புதல். – பமச்றோவின் மடல் வருதல் – சமச்றோ எழுதிய 
�த்திரம், சித்திர வரிபதோறும் முத்தமிடுதல், ்கடலில் தவிப்�ோர்க்குக் கிசடத்த மரக்்கலம். 

பிரிவு – 4 த்தம்பாவணி (காட்சிப் ப்டலம்) 

ததம்�ோவணி – ்கோப்பிய அசமப்பு, ்கோட்சி �டலம், ்கோப்பிய முன்்கசதச் சுருக்்கம், �டலக் 
்கசதச் சுருக்்கம், - த்கோவர் கூட்டம் வநது ்கோணுதல் – குழநசத இதயசுசவத் பதோழுதல், 
முல்சலயோர் தநத முல்சல மோசல, த�ரின்�த்தோல் உயிர் ஊஞசலோடல் - த்கோவலர் த�ோறறி 
வோழத்துதல் – நீவிப் த�ோன ஆட்சட மீட்்கதவோ உதித்தசன எனல், பிணிக்குலத்தக்்கது உதித்த 
ப�றறி த�ோற்றல், அன்சனசயயும் ஆணடவசரயும் வோழத்துதல் – த்கோவலர் பசலுத்திய 
்கோணிக்ச்க – இசடச்சியர் மோசல சோத்தல், இசடயர் தநத �ோல் ்கோணிக்ச்க, குழநசத 
இதயசுவின் அருள்தநோக்கு – ஓ்கதனோடு ஓஙகுதோயும் வோழத்தினோள் – அன்�ோல் பீறிட்ட 
ஆனநதக் ்கணணீர் மசழ, தவநதசர நீக்கி ஆயசரத் பதரிநதபதன் எனல்.

 பதாகுதி 2 சிறறிலக்கியமும் இக்காலக் கவிதத இலக்கியமும்
பிரிவு – 5 முத்்்தாள்்ாயிரம் 

(யோசன ம்றம் - மருப்பு ஊசி யோ்க, ப்கோடிமதில் �ோயநதுஇற்ற, அயிற்கதவம் �ோயநதுழக்கி, 
ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் – உழுத உழுத்தஞதசய, நோண ஒரு�ோல் வோங்க நலன் ஒரு�ோல், 
ஆயமணிப் ச�ம்பூண எனத் பதோடஙகும் �ோடல்்கள்) 

நநதிக்்கலம்�்கம் (ஊசல், ம்றம் உறுப்பில் அசமநத �ோடல்்கள்)

தமிழில் சிறறிலக்கியங்கள் – சிறறிலக்கியத் ததோற்றம், சிறறிலக்கிய வச்க்கள், ்கலம்�்கம், 
பிள்சளத்தமிழ – முத்பதோள்ளோயிரம் - நூல்ப�யர் விளக்்கம், அசமப்பு, யோசன ம்றம் 
விளக்்கம், ச்கக்கிசள விளக்்கம், - முத்பதோள்ளோயிரம் – யோசன ம்றம் �ோடல்்கள் – �ோணடியன் 
யோசன ம்றம் – ஒரு �ோடல், தசோழன் யோசன ம்றம் – ஒரு�ோடல், தசரன் யோசன ம்றம் – ஒரு 
�ோடல் – முத்பதோள்ளோயிரம் – ச்கக்கிசளப் �ோடல்்கள் – �ோணடியன் ச்கக்கிசள – ஒரு�ோடல், 
தசோழன் ச்கக்கிசள ஒரு�ோடல், தசரன் ச்க்கிசள ஒரு �ோடல், - நநதிக்்கலம்�்கம் – ஊசல், 
ம்றம் – ்கலம்�்க ஊறுப்பு்கள் 18 விளக்்கம், ஊசல் உறுப்பில் அசமநத �ோடல், ம்றம் உறுப்பில் 
அசமநத �ோடல் – நநதிக்்கலம்�்கம், தசலவன் தசலவி கூறறு – தசலவன் கூறறுப் �ோடல், 
தசலவி கூற்றப் �ோடல். 

பிரிவு – 6  மீனாட்சி்யம்றமை பிள்ற்த்்தமிழ் (அம்புலி பருவம்)

பிள்சளத் தமிழ விளக்்கம் – பிள்சளத் தமிழின் �த்துப் �ருவங்கள், பிள்சளத் தமிழுக்கு 
அம்புலி – விளக்்கம், - சோமம் என்னும் வழிமுச்ற – சோமம் விளக்்கம், சோமம் வழிமுச்றப்�ோடல் 
–தோனம் என்னும் வழிமுச்ற – தோனம் விளக்்கம், தோனம் வழிமுச்றப் �ோடல் – த�தம் என்னும் 
வழிமுச்ற – த�தம் விளக்்கம், த�தம் வழிமுச்றப் �ோடல் – தணடம் என்னும் வழிமுச்ற – 
தணடம் விளக்்கம், தணடம் வழிமுச்றப் �ோடல். 

பிரிவு – 7  இககால மைரபுககவிற்தகளும் பாட்டு இலககி்யமும்

மரபுக் ்கவிசத்களும் �ோட்டு இலக்கியமும் – மரபுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், �ோட்டுக்்கள் – 
வள்ளலோர், �ோரதியோர், �ோரதிதோசன் – வள்ளலோர் இரோமலிங்க அடி்கள் �ோடல் – ஒருசமயுடன் 
நினது திருமலரடி… - �ோரதியோர் – யோமறிநத பமோழி்களிதல – �ோரதிதோசன் – ்கோசலஇளம் 
�ரிதியிதல… நோமக்்கல் ்கவிஞர், ்கவிமணி – நோமக்்கல் ்கவிஞர் இரோமலிங்கம்பிள்சள �ோடல் 
–தமிழபனன்று பசோல்லடோ… - ்கவிமணி ததசி்கவிநோய்கம் பிள்சள -  புலர்நது விடியும் 
ப�ோழுதினிதல…சுரதோ, முடியரசன் – சுரதோ – சுவரின்தமல் ஒட்டிக் ப்கோணடிருக்கும் – 
முடியரசன் – சோதிசயத்தோன் முன்சவத்துச் சோன்றுகின்்றோர். ்கணணதோசன் – த்கள்வி பி்றநதது 
அன்று, மருத்கோசி – சமரசம் உலோவும் இடதம,  �ட்டுக்த்கோட்சடயோர் – சின்னப்�யதல 
சின்னப்�யதல… 

பிரிவு – 8 புதுக கவிற்தகளும் ஐககூக கவிற்தகளும்

புதுக்்கவிசத்களும் ஐக்கூக் ்கவிசத்களும் – புதுக் ்கவிசத்கள் விளக்்கம், - நோ. ்கோமரோசன் – 
�ோற்கடல் அமுதத்சத…, அப்துல் ரகுமோன்– நோற்கோலியோய இருநதவன் …, மீரோ – மூட்சட 
மூட்சடயோய…, சிறபி – அ்கன்்ற உலகு நோன்…, இன்குலோப் – �தவியூர் த�ோகும்…, மு. 
தமத்தோ –என்னுசடய சம்�ளநோளில்…, அபி – �்கல்பவளியில் எஙத்கோ…, ஈதரோடு தமிழன்�ன் 
–நீலச் தசறறில்…, தசசோலம் – மணணின் பவடிப்ச�…, சவரமுத்து – அவிழநத கூநதசல 
அள்ளிமுடிக்்க…, ஐக்கூக் ்கவிசத்கள் – அப்துல் ரகுமோன் – இரபவல்லோம் …, அமுத�ோரதி – 
எரியும் பிணங்கள், மித்ரோ – �சித்த குழநசத்கள், அறிவுமதி – மரம் பவட்டிய…, ்கழனியூரன் 
– அன்புசடசம…
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பதாகுதி –3 உதைநதட இலக்கியம்
பிரிவு – 9 மு. வர்தராசனாரின் “்தமிழுககு மு்தல் இ்டம்” 

தமிழில் உசரநசட வளர்ச்சி – உசரநசடயின் ததோற்றம், தமிழில் ்கட்டுசர்கள், தமிழில் 
மணிப்பிரவோள நசட, தமிழில் தனித்தமிழநசட, - மு. வரதரோசனோர் உசரநசட,- 
பமோழிப்�றறு நூல் அறிமு்கம், தமிழுக்கு முதல் இடம் – ்கட்டுசர உட்ப�ோருள் – தமிழுக்கு 
முதல் இடம் – தமிழநோட்டுக் த்கோயில்்களில் வடபமோழி, தமிழ இசச ்கருநோட்க இசசயோ்க 
மோறிப்த�ோனது, தமிழ இசசக்கு முதல் இடம், ஆட்சித் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 
ஆட்சிபமோழி எவவழி பி்றதுச்ற்கள் அவவழி, இதழியல் துச்றயில் தமிழுக்கு முதல் இடம், 
ஆஙகிலப் �த்திரிச்க்களும் அமோவோசசச் சோமியோர்்களும். 

பிரிவு – 10  பாரதி்தாசனின் “அறமைதி” நா்டகம்

தமிழில் உசரநசட நோட்க வளர்ச்சி, - தமிழில் நோட்கங்களின் ததோற்றம், 20 ஆம் நூற்றோணடில் 
தமிழ நோட்கங்களின் நிசல, முத்தமிழில் நோட்கத்தமிழ விளக்்கம், பமௌன பமோழி உல்கப் 
ப�ோதுபமோழி. – �ோரதிதோசன் என்னும் நோட்க ஆசிரியர் – புரட்சிக்்கவிஞரின் நோட்கப் புரட்சி, 
பிபரஞசு நோட்கத் தோக்்கம், அசமதியின் சி்றப்பு – அசமதி நோட்கக் ்கசதச் சுருக்்கம் – அசமதி 
– ்களம் ஒன்று, ்களம் – இரணடு , ்களம் மூன்று, ்களம் நோன்கு, ்களம் ஐநது, ்களம் ஆறு, ்களம் 
ஏழு, அசமதி நோட்கத் தி்றனோயவு.

பிரிவு – 11 ்ெ்யகாந்தனின் “நான் இருககிதைன்” – சிறுகற்த

தமிழ உசரநசடயில் சிறு்கசத வளர்ச்சி – தமிழில் ்கசத இலக்கியத் ததோற்றம், தமிழச் 
சிறு்கசத்களின் ததோற்றமும் வளர்ச்சியும், சிறு்கசத இலக்்கணம் – தமிழச் சிறு்கசத்களில் 
பெய்கோநதன் – பெய்கோநதன் சிறுகுறிப்பு – ்கசத அரங்கம் அறிமும், நோன் இருக்கித்றன் ்கசதச் 
சுருக்்கம் – நோன் இருக்கித்றன் சிறு்கசத – வியோதிக்்கோரன் அனு�வங்கள், சோ்கக் ்கறறுக்ப்கோடுத்த  
பநோணடி, வோழக் ்கறறுக்ப்கோடுத்த வியோதிக்்கோரன், நோன் இருக்கித்றன் அம்மோ, - நோன் 
இருக்கித்றன் – சிறு்கசதத் தி்றனோயவு. 

பிரிவு - 12  வா.்ச.குழநற்தசாமியின் அறிவி்யல் ்தமிழ் ஆககம்  இறறை நிறல

அறிவியல் தமிழ - இயறறுதல் அறிநததோம் புசனதல் இல்சல - தமிழில் அறிவியல் இலக்கியம் 
�சடப்த�ோம் - வோ.பச. குழநசதசோமி -  அறிமு்கம் - அறிவியல் தமிழ - எநதத் துச்ற்கசளக் 
குறிக்கும் - அறிவியல் தமிசழ உள்ளடக்கியது - ததோற்றம் - ்கசலச்பசோல்லோக்்கப் �ணி - 
விடுதசலக்குமுன் - விடுதசலக்குப்பின் - �ோடநூல் நிறுவனத்தின் �ஙகு - �திப்�்கங்களின் 
�ஙகு - �ல்்கசலக்்கழ்கங்களின் �ஙகு - இதழ்களின் �ஙகு - இலஙச்கத் தமிழரின் �ஙகு - 
்கருத தவணடியசவ.

 பதாகுதி 4 தமிழ் இலக்கிய ெைலாறு
பிரிவு - 13 சமை்ய இலககி்யக காலம் (கி.பி.700 - கி.பி 1100)

தமிழில் சமய இலக்கியங்கள் - சமண இலக்கியத் ததோற்றம் - ப�ௌத்த இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் ப�ௌத்த இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியங்கள் - சசவ இலக்கியத் ததோற்றம் 
- தமிழில் சசவ இலக்கியங்கள் - சவணவ இலக்கியத் ததோற்றம் - தமிழில் சவணவ 
இலக்கியங்கள் - தமிழில் இசுலோமிய இலக்கியங்கள் - தமிழில் கிறித்தவ இலக்கியங்கள்.

பிரிவு - 14  சிறறிலககி்யக காலம் (கி.பி. 700 - கி.பி. 1400)

சிறறிலக்கியத் ததோற்றம் - சிறறிலக்கிய வச்க்கள் - இலக்்கண நூல்்கள் - உலோ - ்கலம்�்கம் - 
�ரணி - பிள்சளத்தமிழ - த்கோசவ – தூது.

பிரிவு - 15   உறர்யாசிரி்யரகள் காலம் (கி.பி. 1200 கிபி. 1800)

உசரநூல்்களின் ததோற்றம் - �யன்்கள் - உசர வச்க்கள் - நக்கீரர் - இளம்பூரணர் - 
த�ரோசிரியர் - தசனோவசரயர் - நச்சினோர்க்கினியர் - ்கல்லோடர் - பதயவச்சிசலயோர் 
த�ோன்த்றோர் - அடியோர்க்கு நல்லோர் - �ரிதமலழ்கர் - பிர�நத உசரயோசிரியர்்கள் - நன்னூல் 
உசரயோசிரியர்்கள் .

பிரிவு - 16 புத்திலககி்யக காலம் (கி.பி. 1800 - கிபி 2000)

தமிழில் புதினம் - தமிழில் சிறு்கசத - தமிழில் புதுக்்கவிசத்கள் - தமிழில் உசரநசட 
நோட்கங்கள் - புதினங்கள் - சிறு்கசத்கள் - இலக்கியங்கள் - மரபுக் ்கவிசத இலக்கியங்கள் - 
புதுக்்கவிசத இலக்கியங்கள் - தமிழில் ஐக்கூக் ்கவிசத்கள்.
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 பதாகுதி 5 ப�ாழித்தி்றனகள்
பிரிவு - 17 கருத்துப் பரிமைாறை ்மைாழித்திைன்

்கருத்து விளக்்கக் ்கட்டுசர்கள் - பசயதிக் ்கட்டுசர்கள் - பசோறப�ோழிவு - குழு விவோதங்கள் - 
நண�ர்்களுடன் உசரயோடும் தி்றன் - ்கணினித் தமிழ - ்கட்டுசர - ப�ணணியம் - தசலப்பு 
- ததர்நபதடுக்கும் முச்ற - த்கவல்்கள் தச்கரிக்கும் முச்ற - த்கவல் திரட்டல் - நச்கச்சுசவத் 
தி்றன் - அசவ அறிதல் - உச்சரிப்புக் ்கவனம் - குழு விவோத அசமப்பும் குறிக்த்கோளும் - 
உசரயோடலில் - சுயபுரோணம் தவிர்த்தல் - உடன்�ட சவக்கும் நோ்கரி்க உத்தி .

பிரிவு - 18  அலுவலகத் ்்தா்டரபு மை்டல்கள்

நட்பு்றவு மடல்்கள் - தவணடுதல் மடல்்கள் - குச்ற பதரிவிக்கும் / பு்கோர் மடல்்கள் - ்கருத்து 
மடல்்கள் - விணணப்� மடல்்கள் - அலுவல்கத் பதோடர்பு மடல்்கள் - விணணப்� மடலின் 
�டிநிசல்கள் - தன்குறிப்பு விவரங்கள் - விணணப்� மடலின் வடிவசமப்பு - விணணப்� 
மடல் எழுதும் முச்ற - குறிப்பு - வசரவு - ்கடிதம் - குறிப்பு மடல் - அலுவல்க ஆசண - 
தநர்மு்கக் ்கடிதம்.

பிரிவு - 19  எழுத்து - ்சால் பிறழகளும் திருத்்தமும்

ஒலி மயக்்கம் தரும் எழுத்துக்்கள் - ர,்ற ஒலி மயக்்கம் - ந, ன,ண ஒலி மயக்்கம் - ல,ள,ழ,ஒலி 
மயக்்கம் - பசோல் முதலில் வரும் எழுத்து மரபு்கள் - பசோல் இசடயில் வரும் எழுத்து 
மரபு்கள் - பசோற்களின் சநதிப்பு மரபு்கள் - தவறறுசமப் புணர்ச்சியும் அல்வழிப் புணர்ச்சியும் 
- உயிர்முன் உயிர் புணர்தல் - குறறியலு்கரப் புணர்ச்சி - வல்லின ஒறறு மிகும் இடங்களும் 
மி்கோ இடங்களும்.

பிரிவு - 20 இலககி்ய அறிவு வினா விற்ட

�ோடப்�குதி பதோடர்�ோனசவ - ப�ோதுவோன தமிழ இலக்கியம் பதோடர்�ோனசவ.

 பார்வை நூல்கள்: 
 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி.

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், இனிய தமிழ்தமாழியின் இயல்பு்ள் 1,2,3- பகுதி்ள், மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர.

 » முதது – ்ண்ணபபன்,தி.. தமிழில் தவறு்லைத தவிரபநபாம், பாரிநிலலயம், 184, பிராட்நவ, தசன்லன.

 » கீ. இராமலிங்னார, தமிழில் எழுதுநவாம், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » தச. முததுவீராசாமி �ாயுடு, ஆவ்ணங்ளும் பதிவுமுலை்ளும், ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன.

 » ொக்ெர சு. பாலசுபபிரமணியன், த்வல் ததாெரபுக் ்ல்வி, மாநிலப பள்ளிசாராக் ்ல்விக் ்ருவூலம், தசன்லன.

 » எஸ். ்லலவாணி, இதழியல் உததி்ள், பராசக்தி தவளியீடு, குறைாலம். 

 » ொக்ெர அ. சாநதா, ொக்ெர வீ. நமா்ன், மக்்ள் ஊெ்த ததாெரபியல் புதிய பரிமா்ணங்ள், மீடியா பபளிந்ஷன்ஸ், 
மதுலர.

 » பி.எஸ். ஆசசாரயா, உயரவுதரும் உலரயாெல்்லல, �ரமதா பதிபப்ம், தசன்லன. 

 » மு. முததுக்்ாைததி, நபசுவது எபபடி, ்ண்ணம்மாள் பதிபப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன. 

இளணயத் தைங்கள்/மின்னூல்கங்கள்
 » www.tamilvu.org

 » www.tamildigitallibrary.in

 » https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library2-/digital-library

 » https://www.tamilelibrary.org

 » www.projectmadurai.org
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

COURSE TITLE   : Foundation in English-I (Literature and Grammar)

COURSE CODE  : BFEG-01

COURSE CREDIT   : 3

Course Objectives:
 » to make the learners aware of the history of England

 » to cultivate the creativity among the learners 

 » to improve the reading skills of the learners 

 » to enhance the vocabulary of the  learners

 » to make the learners read and write in English  

Course Learning Outcomes:
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

 » describe the history of England

 » critically analyse the literary texts

 » use the words correctly 

 » write in flawless English 

  Block     1 Brief History of England 

Tudor England- Stuart England -Restoration England -Revolutions -Eighteenth Century-19th Century Education- 20th 

Century

  Block     2  Literary Texts 

R.K. Narayan- An Astrologer’s Day and   Sarojini Naidu - Bangle Sellers 

  Block      3  Reading Comprehension

Definition of Comprehension- Types of Comprehension- Reading Materials-Vocabulary- Critical Reading- Effective 
Reading- Exercises 

  Block      4  Functional Grammars and Vocabulary

Parts of Speech- Tenses-Articles -Prepositions and Linkers –Punctuation-Common Mistakes -Polite Expression-Af-
fixes 

  Block      5  Language Skills 

Reading Skills: SQ3R Technique -Writing Skills -Dictionary Use 



10

Ta
m

il 
N

ad
u 

O
pe

n 
U

ni
ve

rs
ity

   References:

• Narayan R.K. Short Story Collections.

• Sarojini Naidu.  Bangle Sellers 

• Sinha C.A. Reading Comprehension. Prabhat Prakashan.

• Xavier A.G. An Introduction to the Social History of England. Viswanathan S. Printers, Chennai. 2009.

 

Web Resources: 

• https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106124/L01.html 
• https://www.digimat.in/nptel/courses/video/109106138/L46.html
• https://www.coursera.org/lecture/multimodal-literacies/9-2-learning-to-read-reading-for-meaning-HdG3O
• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

COURSE TITLE   : Social History of England

COURSE CODE  : BEGC-11

COURSE CREDIT   : 6

Course Objectives: 
 » to help learners understand the social and literary history of England from the Middle Age to the 

20th century.

 » to make learners aware of the relation between socio-political and socio-religious events and literary 
works.

 » to provide the learners with a basic knowledge of the political and social history of England with 
reference to important incidents and movements in English history

Course Learning Outcomes: 
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » analyse the causes for Reformation, counter reformation and dissolution of monasteries

 » illustrate the chronicles of England and cognizant of evolution.

 » explain the causes for the Civil War.

 » define Agrarian, industrial and French Revolution 

 » elaborate Methodist and humanitarian movements.

 » elucidate  the Social History of England.

 » trace the features of the Queen Anne and Victorian Age

  Block      1   Tudor England
Early History of England - The Renaissance in England- Origin of the Renaissance - Influence of Renaissance on 
European Reformation-Origin of Reformation-Reformation in England-Counter Reformation Dissolution of Monas-
teries Causes for the dissolution Impact of the dissolution William Caxton: Printing Press

  Block      2  Stuart England
Stuart Rulers- Rise and Spread of Puritanism -The Puritan way of life Puritanism under various reigns Civil War: 
Social Significance Colonial Expansion Colonial expansion and rulers Causes for colonial expansion

  Block      3  Restoration England
England during the Restoration – Restoration in politics Restoration in religion Effects of the Restoration on Society 
-The Great Plague and Fire 

  Block      4  Age of Queen Anne
Religion-Politics Trade, Agriculture and Transport Society in Queen Anne’s Age Social hierarchy -Queen Anne hous-
es -Education and marriage -Social life -coffee houses
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  Block      5  Revoltions
Agrarian Revolution – Agrarian capitalism -Leaseholders -Copyholders and tenants-at-will -Enclosures capitalist ag-
riculture Causes and results: A snapshot Industrial Revolution Life before the Industrial Revolution -The Industrial 
Revolution process -Industrialisation in Europe- Industrial Revolution and warfare -Social development Causes and 
results -French Revolution

  Block      6  Eighteenth Century
Methodist Movement-Early history of the Methodists – Results of the movement Humanitarian Movements-Victo-
rian Age: An Exposition Important landmarks -Changing social values -Reform Bills Transport and Communications

  Block      7  Nineteenth Century
Obstacles to free compulsory education – Situations favouring national education- Education Act of 1870 – Primary 
schools Secondary -schools Grammar schools-Public schools-Private academies University education- Educational 
reforms

  Block      8  Twentieth Century
Early Twentieth Century – The General Strike Effects of World War II -Victory of the Labour Party -The Cold War 
Literature and entertainment- Social Security and the Welfare State Life in the 1960s  -Life in the 1970s -Politics 
Society and culture -A decade of disillusionment Life in the 1980s

    References:

• A.G. Xavier. An Introduction to the Social History of England. India: Viswanathan, S., Printers & Publishers Pvt 
Ltd, 2009.

• Cheyney, Edward Pots. An Introduction to the Industrial and Social History of England.  Biblio Life, 2007.

• Ashok, Padmaja. The Social History of England. New Delhi: The Orient Blackswan, 2018.
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

COURSE TITLE   : Age of Chaucer

COURSE CODE  : BEGC-12

COURSE CREDIT   : 6

Course Objectives: 
 » to give a clear and systemic understanding of the changes and developments that influenced British 

Literature 

 » to familiarize the learners about the historical movements that influenced the transformation of the 
literary tastes and standards

 » to import the learners to gain adequate knowledge of the trend of the Renaissance, Reformation, 
and Restoration age

Course Learning Outcomes: 
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » describe the tradition of English literature from the 15th to 18th Century

 » identify key elements of Renaissance, Reformation, and Restoration

 » evaluate  prose, poetry, novel and drama for historical context

 » analyze and understand the main characteristic of the Renaissance, Reformation, and Restoration

  Block      1  Edmund Spenser & Geoffrey Chaucer
Edmund Spenser: Biography -Prothalamion: The Poem - A Textual Commentary Lines 1-78 Lines 79-164 Lines 165-
269 Lines 270-339 Lines 340-360 Lines 361-411 Lines 412-622 Lines 623-858 - Chaucer’s Art Narrative method 
Comic method Characterisation

  Block      2  John Donne & Francis Bacon
John Donne – Biography The Sun Rising: An analysis Songs and Sonnets - Metaphysical conceits -Donne’s Divine 
poems -Select Literary Criticism - Bacon’s Essays – An Analysis Of Adversity-Of Truth-Of Nature in Men-Of Studies

  Block      3  Utopia
Thomas More – Biography- Utopia: Historical and Social Backgrounds Historical background Social background 
Utopia: The Work Characters-Role of women-Life in Utopia-Utopia and democracy –Utopia: A biography of More 
More’s Literary Style

  Block      4   Prose
The Book of Job- Features – Characters-Setting-Style-Purpose-The Storyline

  Block      5   Drama and Fiction
Normans and their Minstrels Liturgical drama-Miracle plays-Mystery plays-Interludes English Tragedy and Comedy: 
Beginnings Comedy-Tregedy Building of Playhouses Plays of the University Wits- Elizabethan Theatre

            Drama
Chiristopher Marlowe – Biography- Dr.Faustus: The Play Act I - Act II - Act-III – Act III – Act IV Act V Critical Analy-
sis--Restoration Drama – John Dryden: Biography- -All for Love - A Critique Strengths Weaknesses
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            Fiction
Jonathan Swift -Gulliver’s Travels, Book I)-Henry Fielding- Joseph Andrews and Daniel Defoe -Robinson Crusoe

    References:

• Compton-Rickett. A History of English Literature. India: UBS Publishers, 2015.

• Lahiri & Ganguli. Bacon Francis Essays. India: Lakshmi Narian Agarwal, 2017.

• Spenser, Edmund. Epithalamion and Prothalamion. India: Rama Brothers, 2007.

• S. Sen. General Prologue to the Canterbury Tales. India: Unique Publishers, 2019.

• Swift, Jonathan. Gulliver’s Travels: I. a Voyage to Lilliput. Palala Press, 2015

• Fielding, Henry. Joseph Andrews.  Peacock, 2010.

• Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. India: Maple Press, 2012.

• Marlowe, Christopher.  Dr. Faustus. Digireads, 2005.

• Dryden, John. All for Love. India: Bloomsbury, 2014.

Web Resources:

• http://public-library.uk/ebooks/27/66.pdf

• https://www.poetryfoundation.org/poems/44129/the-sun-rising

• https://www.bartleby.com/41/372.html

• https://poets.org/poem/ode-west-wind



15

Fa
cu

lty
 o

f I
nd

ia
n 

an
d 

Fo
re

ig
n 

La
ng

ua
ge

s -
 B

.A
. E

ng
lis

h 
an

d 
Co

m
m

un
ic

ati
on

Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15
COURSE TITLE   : Introduction to Journalism and Mass Communication

COURSE CODE  : BEGC-13

COURSE CREDIT   : 6

Course Objectives:
 » to introduce the students to the growth and development of Mass Communication and Journalism. 

 » to introduce learners to different types of communication.

 » to expose learners to various aspects of journalism.

 » to stimulate their interest for higher studies and career.

 » to expose learners to the functions of mass media and mass culture and popular culture.

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » develop the professional ability to communicate information clearly and effectively in all kinds of 
environments and contexts.

 » demonstrate practical skills of various types of media writing, reviews, reports, programmes, and 
discussions.

 » demonstrate their familiarity with the new media, its techniques, practices of social media, and 
hypermedia.

 » identify avenues for a career in print and electronic media.

  Block      1   Journalism
Origin of Journalism – Press ownership and control -The role of the press in India -The right to publish and right to 
privacy Legal limitations on press freedom- Some trends in Indian Journalism - Pioneering Efforts – Beginnings Raja 
Ram Mohan Roy -Battle for social reform -Rudyard Kipling Trumpets of Nationalism -Lion of Maharashtra Gandhian 
revolution -Confrontation with Government

  Block      2   Print Journalism
Print Journalism – The Journalist Freelance Journalist- The News Definitions of News Requisites of a news story 
Collecting the facts Selection of News -  News Editing – Formation of Headlines General rules for writing Headlines 
- News Gathering – News agencies Characteristics of Newspaper -News reporting-Interview Feature -Writing Types 
of features -Specialisation Magazine -Writing News Reporter and News Editor -News reporter Sub-editor Reporter 
vs. Sub-Editor- Qualities of reporter and other correspondents- The News editor Proof reading

  Block      3   Radio and Television Journalism
Radio Journalism – TV journalism Radio and Television in India Presentation of News Newspaper vs. Radio/TV News

  Block      4   Photo  Journalism and Web Journalism
Photo Journalism and Web Journalism - Abilities of news Photography – Magazine photography – Cartoons Inter-
net and E-mail in Journalism-Internet-E-Mail-Revolution in internet journalism -Future of Web Journalism -Do’s 
and Don’ts of web journalism -Editing for online
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  Block      5   Mass Communication
The Fact and Meaning of Communication – The Need for Communication -Types of communication -Influence of 
Technology on Communication: A Mcluhanesque View -Right to Communicate Communication and language Com-
munication and Information Mass Communication and Media The phenomenon of Mass culture Features

            Theories of Communication
Western Communication-Theories Indian Communication theories Mass Media: Uses and Effects Theories of Me-
dia Effects Types of effects- Some determinants of Media Influence Socialization effects of the Media Children and 
the Media Children and the Indian Mass Media

      Mass Communication, Society and Development
Society and Mass Communication - Global trends in Media International media systems Comparative media sys-
tems Communication and Development Concepts of development Development communication Modernization 
models of development Dependency/Structuralist models Alternative theories of development -  Development: 
The Indian Experience Rural television – SITE Kheda communications project Radio rural forums Media and family 
planning Traditional media The press and development

    References:

• Aggarwal, Virbala. Handbook of Journalism and Mass Communication. Neha Publishers & Distributors Neha 
Publishers & Distributors, 2012.

• Hasan, Seema. Mass Communication: Principles and Concepts. India: CBS Publishers and Distributors; 2 
edition, 2020.

• Kumar, Keval J. Mass Communication in India.  India: Jaico Publishing House; Fourth edition, 1994.

• D.S. Mehta. Mass Communication and Journalism in India. India:  Allied Publisher, 2014.

• Aggarwal, Vir Bala. Handbook of Journalism and Mass Communication. India: Ashok Kumar Publication, 2002.

Web Resources:

• https://www.scribd.com/doc/23737772/Introduction-to-Journalism

• https://www.americanforeignrelations.com/O-W/The-Press-The-press-s-many-roles.html

• https://www.copyrightuser.org/understand/exceptions/news-reporting/

• https://www.skillmaker.edu.au/what-is-electronic-media/

• https://sabramedia.com/blog/how-to-layout-ads-on-your-news-site
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

SECOND YEAR

பாடப் பபயர் (Course Title)   : தமிழ் - 2 (ப�ாழிப் பாடம்)
பாடக் குறியீடு (Course Code)  : BFTM - 21
பாட கற்றல் அளபெண் (Course Credit) : 6

பாட ந�ாக்கங்கள்
 » தமிழிலுள்ை ்சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

விைககுவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் அறிமு்கம் ம்சயதல்.

 » ம�ாழிளயத் திறம்பட பயன்படுத்தும் முளற்கள் குறித்தும் ்கவிளதப் புளையும் முளற்கள் குறித்தும் 
விைககுதல்.

பாடத்திளைப் படிப்பதால்  விளையும்  பயன்்கள்
 » தமிழிலுள்ை ்சங்க இலககியம், ்காப்பிய இலககியம், நீதி இலககியம் குறித்து அறிமு்க நிளலயில் 

�ாணவர்களுககு அறிமு்கம் ம்சயவநதாடு, தமிழ் இலககிய வைலாறு குறித்தும் எடுத்துளைப்பார்கள்.

 » ம�ாழிளயத் திறம்பட பயன்படுத்தும் முளற்கள் குறித்தும் ்கவிளதப் புளையும் முளற்கள் குறித்தும் 
விைககுவார்கள்.

 பதாகுதி 1- சஙக இலக்கியம்
பிரிவு -  1 எட்டுத்்்தாறக - புைநானூறு 

எட்டுத்பதோச்க அறிமு்கம் - பு்றநோனூறு - அதியமோன் பநடுமோனஞசிசய ஔசவயோர் 

�ோடியது(பு்றம். 91) - தவள் �ோரிசயக் ்கபிலர் �ோடியது (பு்றம். 107) - சவயோவிக் 

த்கோப்ப�ரும்த�்கசனப் �ரணர் �ோடியது (பு்றம். 142) - �ோணடியன் ஆரியப்�சட ்கடநத 

பநடுஞபசழியன் �ோடல் (பு்றம். 183) - தசரமோன் ்கசணக்்கோல் இரும்ப�ோச்ற �ோடல் (பு்றம். 74) 

- ப�ோன்முடியோர் �ோடல் (பு்றம். 312) - ஔசவயோர் �ோடல் (பு்றம். 91) - ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு 

�ோடல் (பு்றம். 248)- ்கணியன் பூஙகுன்்றனோர் �ோடல் (பு்றம். 192) - நரிபவருஉத்தசலயோர் 

�ோடல் (பு்றம். 195) - பதோடித்தசல விழுத்தணடினோர் �ோடல் (பு்றம். 243) - பூதப்�ோணடியன் 

மசனவி ப�ருஙத்கோப்ப�ணடு �ோடல் (பு்றம். 248)

பிரிவு -  2 நறறிறண, குறுந்்தாறக 

அ்கத்திசண �ோடல்்கள் - அன்பின் ஐநதிசண - நறறிசண - குறுநபதோச்க - �ோடப்�குதி 

- நறறிசணயில் குறிஞசி (1) – முல்சல (142) - மருதம் (210) – பநயதல் (172)  - �ோசல (284)  - 

குறுநபதோச்கயில் குறிஞசி (40)  - முல்சல (167)   - மருதம் (8)   - பநயதல் (290)  – �ோசல(135).

பிரிவு -  3 கலித்்்தாறக 

்கலித்பதோச்க - ஐநதிசண �ோடிய புலவர்்கள் – �ோசலக்்கலி (9)- �ோசல�ோடிய ப�ருங்கடுஙத்கோ 

- குறிஞசிக்்கலி ்கபிலர் �ோடல்(51) - பநயதல்்கலி நல்லநதுவனோர்  �ோடல் (133).
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பிரிவு -  4 பத்துப்பாட்டு – ்நடுநல்வாற்ட 

�த்துப்�ோட்டு அறிமு்கம்  - பநடுநல்வோசட - இரணடு ்களம் ப்கோணட நோட்கம் த�ோன்்றது 
- பநடுநல்வோசட - அ்கமோ பு்றமோ? - வோசடக்்கோல வருணசன - அரணமசனத் ததோற்றம் 
- அநதப்புர அசமப்பு - அரசியின் இல்லமும் �டுக்ச்கயும் - புசனயோ ஓவியம் ்கடுப்� 
அரசி - ததோழியர், பசவிலியர் அரசிசய ஆறறுதல் - உதரோகிணிசய நிசனத்து அரசியின் 
ப�ருமுச்சு - �ோசச்றயில் அரசன் - முன்தனோன் முச்றமுச்ற ்கோட்டல் - நள்பளன் 
யோமத்தும் �ள்ளிக்ப்கோள்ளோன் - பநடியவோசட - பிரிவுத்துயர்ப்�டும் அரசிக்கு - �ோசச்றயில் 
�ணிப்கோட்டும் இரவிலும் தூங்கோமல் புண�ட்ட வீரசரப் �ோர்க்்கவநத அரசனுக்கு 
பநடுநல்வோசட ப�யர்ப்ப�ோருத்தம்.

 பதாகுதி 2 நீதி இலக்கியம் 

பிரிவு -  5 திருககுைள்

�திபனன்கீழக்்கணக்கு - அறிமு்கம் - திருக்கு்றள் - முப்�ோல் - �ோடப்�குதி - தீசமயிலோத 
பசோல்லுதல் வோயசம - பநஞசமும் வோயசமயும் - வோயசம எல்லோ அ்றமும் தரும் - அ்கம் 
தூயசம - முயறசிப்�து சி்றப்பு - முயறசியில்லோதவனது நன்சம - வறுசமக்குக் ்கோரணம் 
- முயறசி விடற�ோலது அன்று - தசலவியின் குறிப்பிசனத் தசலவன் அறிதல் - நோணமும் 
மகிழச்சியும் அறிதல் - அயலவர்த�ோல் பசோல்லினும் குறிப்�றிதல் - அவள் நச்கப்பின் 
நன்சமக் குறிப்பு - ததோழி தனக்குள்தள பசோன்னது.

பிரிவு -  6 நாலடி்யார, பழ்மைாழி நானூறு 

பசல்வம் ச்கடக்்கோல் த�ோல வரும் - ப�ண ்கல்வி - ்கல்வி அழத்க அழகு - ்கல்வி ்கசரயில 
்கற�வர் நோள்சில - நோய அசனயோர் த்கணசம - ்கோல்்கோல்தநோய ்கோட்டுவர் ப�ோதும்களிர் 
- குலவிச்சச ்கல்லோமல் �ோ்கம்�டும் - நோய ப�ற்ற பதங்கம் �ழம் - நுணலும் தன் வோயோல் 
ப்கடும் - நிச்றகுடம் நீர்த்ளும்�ல் இல் - இச்றத்ததோறும் ஊறும் கிணறு 

பிரிவு -  7 ஏலாதி, திரிகடுகம், ஆசாரகதகாறவ 

அன்புசடயோர்க்கு உள்ள ஆறு குணம் - எழுத்தின் வனப்த� வனப்பு - யோருக்ப்கல்லோம் 
ஈதல் தவணடும்? திரி்கடு்கம் த�ோலும் மருநது - இம்மூன்றும் நன்சம �யத்தல் இல - இவர் 
மூவர் ப�ய எனப் ப�யயும் மசழ - முநசததயோர் ்கணட முச்ற - என்றும் அசசயோத 
உள்ளத்தவர் - தி்றத்துளி வோழதும் என்�ோர் - த�சத்கள் அல்லோர் பு்கோஅர்.

பிரிவு -  8 இன்னா நாறபது, இனி்யறவ நாறபது 

்கடனுசடயோர் ்கோணப் பு்கல் - உணர்வோர் உணரோக்்கசட - யோம் என்�வபரோடு நட்பு - 
இளசமயுள் மூப்புப் பு்கல் - பதோன்சம உசடயோர் ப்கடல் - எசனமோணபும் தோன் இனிது - 
ஈதல் எத்துசணயும் ஆற்ற இனிது - தி்றம்பதரிநது வோழதல் இனிது - அறிநதுஉசரத்தல் ஆற்ற 
இனிது - ்கற்றலின் ்கோழ இனியது  இல்.

 பதாகுதி 3 காப்பிய இலக்கியம் 

பிரிவு -  9 சிலப்பதிகாரம் – கனாத்திைம் உறரத்்த காற்த 

சிலப்�தி்கோரம் - அசமப்பியல் விளக்்கம் - ்கோப்பியக் ்கசதச் சூழல் - ்கோசதயின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- அ்கன்கர் வருணசன - மோலதி �ோலளிக்்கப் �ோல்கன் தசோர்தல் - �ோசணடச் சோத்தறகுப் 
�ோடு கிடநத மோலதி - இடுபிணம் தின்னும் இடோகினிப் த�ய - �ோசணடச் சோத்தனின் 
அருளுதவி - ததவநதி ்கசத - ்கணணகி தோன்்கணட ்கனவுசரத்தல் - பீடு அன்று - த்கோவலன் 
வருச்க - சிலம்புள ப்கோணம்.

பிரிவு -  10  மைணிதமைகறல – ஆபுத்திரன் திைம் அறிவித்்த காற்த 

மணிதம்கசல ்கோப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச் சுருக்்கம் - ்கசத நி்கழும் சூழல் - ்கோசதயின் 
்கசதச்சுருக்்கம் - அ�ஞசி்கன் மசனவி சோலி ஈன்்ற குழவி - ஆ �ோலுட்டி வளர்த்தல் - ஆ 
ம்கன் அல்லன் என் ம்கன் - ஆபுத்திரன் ்கல்வி ்கற்றல் - புசலசூழ தவள்வி - நள்ளிருளில் 
ப்கோணடு நடக்குவன் - நீ ம்கன் அல்லோய நி்கழநதசத உசரயோய - இதபனோடு வநத பசற்றம் 
என்சன - சிறிசய நீ, அவ ஆம்கன் அதறகு ஒத்தசன - ஆபவோடு வநத அழிகுலம் உணதடோ?.

பிரிவு -  11 சீவகசிந்தாமைாணி – குணமைாறல்யார இலம்பகம் 

சீவ்கசிநதோமணி - ்கோப்பிய அசமப்பு - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - இலம்�்கத்தின் ்கசதச்சுருக்்கம் 
- ்கணணப் பூசல் - குணமோசலயும் சுரமஞசரியும் ப�ோழிலோடல் - சுரமஞசரி சூளுசர -  
்கணணப்ப�ோடியுடன் ததோழியர் - மீன்சூழ மோமதித�ோல் சீவ்கன் - ததோழியோர் தவணடல் - 
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சீவ்கன் தீர்ப்புசர - வோரம் �ட்டுழித் தீயவும் நல்லவோம் - வணடு்களின் தீர்ப்பு - இடியுணட 
நோ்கம்த�ோல் சுரமஞசரி - குணமோசலயின் இனிய �ணபு.

பிரிவு -  12 கம்பராமைா்யணம் – நகரநீங்கு ப்டலம் 

்கம்�ரோமோயணம் - முன்்கசதச்சுருக்்கம் - �டலத்தின் ்கசதச் சுருக்்கம் - ம்களிர் அவலம் 
- விலஙகு்களின் அவலம் - பி்ற மக்்களின் அவலம் - மரவுரியில் இரோமன் - மனத்துயரில் 
சீசத - வருபவன் ஈணடு  வருநதசல நீ - தீய பவஞபசோல் பசவிசுடத் ததபுவோள் - என்சன 
என்சன இருத்தி என்்றோய - நின் பிரிவினுஞ சுடுதமோ ப�ருங்கோடு - சீசதயும் மரவுரி 
தரித்தல் - எல்சலயற்ற இடர் தருவோய என்்றோன்.

 பதாகுதி –4 தமிழ் இலக்கிய ெைலாறு – II
பிரிவு -  13 சங்க காலம் (கி.மு. 300 – கி.பி. 100)

முச்சங்க வரலோறு - சங்கம் இருநததோ? இல்சலயோ? ஒரு சங்கம் இருநததற்கோன சோன்று்கள் - 
எட்டுத்பதோச்க நூல்்கள் - �த்துப்�ோட்டு நூல்்கள்  - சங்க ்கோலம் ஒரு ப�ோற்கோலம்

பிரிவு -  14 பதி்னண கீழ்ககணககுக காலம் (கி.பி. 100 – கி.பி. 600) 

்களப்பிரர் ்கோலம் - தமிழ்க வரலோறறின் இருணட ்கோலம் - அ்கத்திசண நூல்்கள் - பு்றத்திசண 
நூல்்களில் த�ோர் �றறியது - அ்றநூல்்கள்

பிரிவு -  15 காப்பி்ய காலம் (கி.பி. 200 – கி.பி. 1100)  

தமிழின் முதல் ்கோப்பியம் - இரட்சடக் ்கோப்பியங்கள் - ஐம்ப�ருங்கோப்பியங்கள் - 
ஐஞசிறுங்கோப்பியங்கள் - தமிழின் பி்ற ்கோப்பியங்கள்.

பிரிவு -  16 ்தமிழ் இலககி்யத்தில் சமைணர, ்பௌத்்தர ்சல்வாககு 

தமிழ்கத்தில் சமணர் பசல்வோக்கு - தமிழ்கத்தில் ப�ௌத்தர் பசல்வோக்கு 

 பதாகுதி 5 ப�ாழிப் பயனபாடு
பிரிவு – 17 மைரபுத் ்்தா்டரகள், இறண்மைாழிகள் 

எதிர்மச்றக் குறிப்புத் பதோடர் - இடக்்கரடக்்கல் - மங்கலவழக்குத் பதோடர் -வசசபமோழித் 
பதோடர் - சுசவதரும் பவளிப்�ோட்டுத் பதோடர் - பி்ற மரபுத்பதோடர்்கள் - ஒருப�ோருள் 
இசணபமோழி்கள் - எதிர்நிசல இசணபமோழி்கள் - பி்ற இசணபமோழி்கள் - வட்டோர 
இசணபமோழி்கள் - கி்கர கீ்கோர பமோழி்கள். 

பிரிவு – 18 ்சாற்பாழிவுத்திைன் பயிறசி 

இலக்கியச் பசோறப�ோழிவு - சமயச் பசோறப�ோழிவு - அரசியல் பசோறப�ோழிவு - பி்ற 
பசோறப�ோழிவு்கள் - குறிப்பு்கள் தச்கரித்தல் - த்களோரும் தவட்� பமோழியும் தி்றன் - 
நச்கச்சுசவத் தி்றன் - ஈர்ப்புத் தி்றன் - அவிநயமும் உச்சரிப்பும்   

பிரிவு – 19 ஓரங்க நா்டகம் பற்டககும் மு்யறசி 

ஓரங்க நோட்கம் எழுதும் �டிநிசல்கள் - நோட்கக் ்கசதசய முடிவுபசயதல் - ்களம் பிரித்தலும் 
நி்கழவுக் குறிப்பும் - உசரயோடல் எழுதுதல் - நோட்கப் பிரதிசயச் பசப்�னிடுதல் - நடி்கர்்கள் 
ததர்வு - ஒத்திச்க முச்ற்கள் - நோட்க இயக்்கம் - திட்டமிடுதலும் நி்கழத்தலும் .

பிரிவு – 20 ஐககூக கவிற்த புறனயும் பயிறசி 

ஈற்றடி இலக்்கணம் - உள்ளடக்்கப் �ோடுப�ோருள் இலக்்கணம் - பவளிப்�ோட்டு உத்தி - 
இயறச்கசயப் �ோடும் ஐக்கூ - வோழவியல் ஐக்கூ - ்கோதல் ஐக்கூ - பசன்ரியூ -எள்ளல் 
அல்லது  நச்கச்சுசவ ஐக்கூ
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 பார்வை நூல்கள்: 
 » குறுநததால் – சக்திதாசன் சுபபிரமணியன், (தசவ்விலக்கியக் ்ருவூலம், தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் – பு்ாரக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் – மதுலரக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » சிலபபதி்ாரம் – வஞ்சிக்்ாணெம், �.மு.நவங்ெசாமி �ாட்ொர, தமிழ்மண பதிபப்ம், தசன்லன. 2012.

 » புை�ானூறு மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிபபிள்லை உலர, ்ழ் தவளியீடு, 
தசன்லன.

 » �றறில்ண மூலமும் உலரயும், (இரணடு ததாகுதி்ள்) ஔலவ சு. துலரசாமிபபிள்லை உலர, அரு்ணா பபளிந்ஷன்ஸ், 
1-13 உஸ்மான் சாலல, தசன்லன.

 » குறுநததால் மூலமும் உலரயும், ொக்ெர உ.நவ. சாமி�ாலதயர உலர, ்பீர அைக்்ட்ெலை, தசன்லன.

 » ்லிதததால் மூலமும் உலரயும், தபருமலழபபுலவர தபா.நவ. நசாமசுநதரனார உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » த�டு�ல்வாலெ மூலமும் உலரயும், தபருமலழபபுலவர தபா.நவ. நசாமசுநதரனார உலர, ்ழ் தவளியீடு, தசன்லன. 

 » திருக்குைள் – பரிநமலழ்ர உலரயுென், ஸ்ரீ ்ாசி மெம், திருபபனநதாள்.

 » பதிதனன்கீழ்க்்்ணக்கு, நியூதசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிலரநவட் லிமிதெட், தசன்லன. 

 » மு. வரதராசன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகிதய அக்்ாததமி, புதுதெல்லி,

 » மது. ச. விமலானநதன், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » தமிழண்ணல், புதிய ந�ாக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, மீனாட்சி புதத் நிலலயம், மதுலர. 

 » பி.எஸ். ஆசசாரயா, உயரவுதரும் உலரயாெல்்லல, �ரமதா பதிபப்ம், தசன்லன.

 » மு. முததுக்்ாைததி, நபசுவது எபபடி, ்ண்ணம்மாள் பதிபப்ம், பாரி நிலலயம், தசன்லன. 

 » பரட்லெ, �டிக்் �ாெ்ம் எழுதுவது எபபடி? லவ்லைப பதிபப்ம், திணடுக்்ல். 1998

 » நச. இராமாணுஜம், �ாெ்ப பலெபபாக்்ம் அடிததைங்ள், எட்ொம் உல்த தமிழ் மா�ாடுபதிபபுச சூழல் நிதி 
தவளியீடு, தமிழ்பபல்்லலக்்ழ்ம், தஞ்சாவூர, 1994.

 » சுஜாதா, லஹக்கூ ஒரு அறிமு்ம், பாரதி பதிபப்ம், 108 உஸ்மான் சாலல, தி. �்ர, தசன்லன, 1991.

 » நமஜர ்திர ம்ாநதவன், ஐக்கூ நூறு, ஒபபிலக்கியததுலை, மதுலர ்ாமராசர பல்்லலக்்ழ்ம், மதுலர, 1994.

 » த�ல்லல சு. முதது, தமிழில் லஹக்கூ, அன்னம் தவளியீடு, சிவன்ந்ாயில் ததரு, சிவ்ஙல், 1994.

 » திரு. பட்ொபி சீததாரமான், லஹக்கூ வடிவக் ்விலத்ள், ்ாவ்யா, தசன்லன.

இளணயத் தைங்கள்/மின்னூல்கங்கள்
 » www.tamilvu.org

 » www.tamildigitallibrary.in

 » https://www.tamiluniversity.ac.in/english/library2-/digital-library/ 

 » https://www.tamilelibrary.org/

 » www.projectmadurai.org
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

Cource Title   : Foundation in English-II (Literature and Use of English)

Course Code  : BFEG-21 

Credit     : 6

Course Objectives

 » to cultivate the creativity among the learners 

 » to improve the reading skills of the learners 

 » to enhance the vocabulary of the  learners

 » to develop pronunciation skills

 » to imbibe the use of internet for developing language skills 

 Course Learning Outcomes
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

 » critically evaluate  the literary texts

 » read the passages effectively

 » speak in good accent 

 » communicate through online  

  Block     1 Literary Texts 

Rabindranath Tagore’s  Sacrifice and John Donne’s  The Sun Rising

  Block     2  Reading Comprehension

Reading passages-Preparing a glossary from passage- reading the meaning- respond to ques-
tions    

  Block    3  Vocabulary and Grammar

Synonyms and Antonyms- Homophones-Making of Nouns-Making of Adjectives-Compound 
Words-Phrases and Idioms-Words often confused-Spelling- Tenses 

  Block     4  Pronunciation and Spoken English

Importance of English-Pronunciation: An Exposition-Speech Sounds-Sounds and Spelling: The 
Relationship-Attributes of Good Speech-Dialogue Situations/ Situational Dialogues

  Block      5   The Internet English

Email-Chat Groups-Virtual Words-The Web-Commentary
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   References:

• Balasubramanian T.  English Phonetics for Indian Students - A Workbook. 2016.

• Daniel Jones. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.

• Tagore, Rabindranath. Sacrifice and Other Plays. Niyogi Books, 2012.

Web Resources:

• https://www.poetryfoundation.org/podcasts/75363/the-sun-rising

• https://nptel.ac.in/courses/109/103/109103135/

• https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/109106085/downloads/03-%20 
Phonetics%20and%20Phonology-%20week%203.pdf

• https://nptel.ac.in/courses/109/106/109106085/

• https://nptel.ac.in/courses/109/107/109107172/
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

Cource Title   : Restoration Age

Course Code  : BEGC-21 

Credit     : 6

Course Objectives
 » to make the learners familiar with the English restoration poets

 » to intrdocue the English essay writings 

 » to make them aware of restoration dramas

Course Learning Outcomes:
On successful completion of the Course, the learners will be able to:

 » to classify the themes of poems of restoration period

 » to explain the essay writings in English

 » analyse the techniques of restoration dramas

  Block      1   Introduction to the Age
Neoclassicism Puritanism/Age of Queen Anne Precusors to Romanticism

  Block     2   Poetry: John Milton and Alexander Pope
Milton- Lycidas- Alexander Pope- The Rape of the Lock (lines 121-148)– An introduction- The poems- Analysis

       John Dryden 

John Dryden: A Biography Poetry-Plays- Alexander’s Feast: The Poem

      Thomas Gray
Elegy written in a Country Churchyard- Notes on the Poem – A Critique

  Block      3    Prose: John Bunyan
John Bunyan – A Biography -The Pilgrim’s Progress – Part I Part II The Pilgrim’s Progress as an Allegory The Style of the Pil-
grim’s Progress

     Charles Lamb
Charles Lamb – A Biography - Dissertation upon Roast pig -The Text Lamb’s Style

     Addison and Steele
Periodical Essay – An Evolution Growth of Periodical Literature Some Important Periodicals Acknowledged Masters of the 
Genre The Spectator: An Introduction -The Coverley Papers: A Discussion - Sir Roger at home – On ghosts and apparitions 
– Sir Roger at church – Sir Roger’s disappointment in love On shame and fear of poverty – Will Wimble Eighteenth Century 
Social Life 
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  Block      4    Fiction: William Congreve and Richard Sheridan
Restoration Drama – William Congreve – A Biography- The Way of the World: The Play Richard Sheridan: A Biography- The 
School for Scandal: The Play Cultural and social milieu The play as a comedy Sources of the play The play: A summary The 
Play: A Critique

        Swift: Gulliver’s Travels
Johnathan Swift- A Biography Gulliver’s Travels: A Synopsis Lilliput-Brodingnag-Laputa-Houyhnhnm Gulliver’s Travels as a 
satire The meaning of satire Swift’s satirical technique Satire in Gulliver’s Travels The Novel: A Critique Popularity of the 
novel Swift’s art of narration

  Block        5  Henry Fielding
Joseph Andrews – Book One – Book Two – Book Three – Book Four Joseph Andrews: A Critique Source Narrative and literary 
techniques Burlesque and the mock-heroic – Digressions – The narrator – Themes- Character Sketch

      Daniel Defoe
A Biography -Robinson Crusoe: A Summary -The Novel: A Criique

    References:

• Compton-Rickett. A History of English Literature. India: UBS Publishers, 2015.

• Lamb, Charles. A Dissertation Upon Roast Pig & Other Essays. Penguin Publisher, 2011.

• Congreve, William.  The Way of the World. India: Peacock Books, 2020. 

• B Sheridan, Richard. The School for Scandal. India: Bloomsbury, 2015.

Web Resources:

• http://public-library.uk/ebooks/27/66.pdf

• https://www.poetryfoundation.org/poems/44129/the-sun-rising

• https://www.bartleby.com/41/372.html

• https://poets.org/poem/ode-west-wind
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

Cource Title   : William Shakespeare

Course Code  : BEGC-22 

Credit     : 6

Course Objectives:
 » to make the students understand the greatness of Shakespeare as a master craftsman in the genre.

 » to make the students study and appreciate select plays of Shakespeare.

 » to make learners understand the characterization, dramatic and poetic techniques in  Shakespearean 
plays

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » illustrate the beauty of Shakespeare’s language and his contribution to English literature and 
language.

 » critically analyse  the various types of heatre.

 » apply the themes of the plays in real life situation

  Block     1   Shakespeare and Elizabethan Stage
Shakespeare -A Biography - Literary career – Criticism Elizabethan Stage -Evolution Public and private theatres 
Structure of theatres- Acting

       Shakespearean Comedy and Tragedy
Comic ingredients – Types Trgedy -Types Characteristics

    Shakespearean Characters
Women Characters – The patient type – The pleasant type – The silent, loving type – The ruthless and selfish type 
- The witch villains-Types Motives- Consequences of villainy Clowns and Fools -The clown -The fool

  Block     2    As you Like it
The Symmary of the Play – Act I –Act II-Act III-Act IV-Act V -The Play: A Critique Pastoral tradition- The theme of love 
Imagery Songs and masque -Character Sketch -Rosalind Orlando -Touchstone

  Block     3    King Lear
Act I - Act II - Act III - Act IV Act V -An Analysis of the Play -The theme -The plot- The atmosphere -Character Sketch- 
King Lear-Cordelia-Kent-The Fool

  Block     4    Julius Caesar
Act I Act II Act III Act III Act IV Act V – An Analysis of the Play -Treatment of history Storm scene: dramatic signifi-
cance- Character Sketch- Brutus -Julius Caesar -The ghost of Caesar- Mark Antony -Portia and Calpurnia -The mob

  Block     5    Richard II
Act I Act II Act II Act III Act IV Act V - An Analysis of the Play- Character Sketch -Richard II -Bolingbroke
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    References:

• Albert, Edward.  History of English Literature. India: Oxford University Press, 2017.

• Hinton, Peter. William Shakespeare: an overview of his life, times, and work. Canada: NAC English Theatre 
company educational publication, 2008.

• Shakespeare, Williams. As you like it. India:  Fingerprint Publishing, 2018.

• Shakespeare, Williams. Measure for Measure. Penguin Black Classics; UK ed. Edition 2015.

• Shakespeare, Williams, King Lear. India: Maple Press; First edition. 2014.

• Shakespeare, Williams. Julius Caesar. India:  Maple Press, 2012.

• Shakespeare, Williams. Othello. India:  Fingerprint Publishing, 2019.

• Shakespeare, Williams. King Hendry IV. New York: Harper Press, 2011.

• Gale. Criticism of William Shakespeare’s Plays and Poetry, from the First Published Appraisals to Current 
Evaluations. Blackbirch Press, 2020.

Web Resources:

• https://shakespeare.folger.edu/

• https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/William-Shakespeare/
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Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

Cource Title   : Introduction to Communication Studies

Course Code  : BEGC-23 

Credit     : 6

Course Objectives:
 » to inculcate the fundamental principles of communication

 » to imbibevarious modes of communication

 » to make the learners familiar with the history of communication

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » define the communication theory

 » classify the codes of communication

 » apply various modes of communication

 » analyse the methods of communication

  Block     1   Communication Studies: An Exposition
Process of communication – Types of Communication -History of Communication -North America- Germany- Meth-
ods of Studying Communication Media and Communication- Theoretical and Pedagogical Value

  Block     2    Communication Theory
Introducing Communication Theories – Properties of a Good- Theory Good Theory: Scientific Criteria Aesthetic 
Criteria for a Good Theory -Contexts / Levels Traditions -Theories of communication- Uncertainty Reduction -Pro-
paganda and the Public- Uses and Gratifications -Media Dependency -The Frankfurt School of Thought -Culture 
Theory -The Metaphor of Space and Speed Network Society: Implications for Communication New Economy: Time 
and Space- New Techno-Economy Paradigm -Global Economy -Main Features of New Economy

  Block     3    Communication Models
Theoretical Foundations - Semiotic theory: Meaning in word Cybernetic theory: Meaning in the transfer of Infor-
mation Dialogic theory: Meaning through dialogues Discourse analysis: Meaning and social contexts- Commu-
nication -Framework Concept of communication -Models of Communication -Models of Communications -The 
Aristotle model -The Lasswell model -The Shannon and Weaver model -The Wendell Johnsons model -The Wilbur 
Schramm model -The David Berlo model -Some more models -Transmission Communication Model: A Critique- 
The Model Elements of the Model -Derivative Models -Intermediary model -Interactive model -Transaction model 
-Ecological model

  Block     4    Semiotics
Semiotics and Linguistics – A Critique Signs Saussurean sign Peirceian sign Signs: A Critical Outlook Related Con-
cepts - Codes-Medium-Channel-Redundancy-Entropy Textual Analysis
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  Block     5    Communication Research
Introducing Ethnomethodology – History Policies and methods -Content Analysis Content analysis as an evaluation 
approach -The process of a content analysis -Approaches within content analysis -Metonymy Metonymy vs. Meta-
phor Metonymy as a rhetorical strategy -Synecdoche and metonymy -Meaning Denotative meaning -Connotative 
meaning -Structure Context

    References:

• Sheila Steignberg. An Introduction to Communication Studies. Juta & Co. Ltd. 2007

• Adrew Beck. Et.al. Communication Studies: The Essential Resources. Routledge, 2004.

Web Resources:

• https://swayam.gov.in/explorer?category=Domain_33

• https://nptel.ac.in/content/storage2/courses/109104030/Module1/Lecture1.pdf



29

Fa
cu

lty
 o

f I
nd

ia
n 

an
d 

Fo
re

ig
n 

La
ng

ua
ge

s -
 B

.A
. E

ng
lis

h 
an

d 
Co

m
m

un
ic

ati
on

Tamil Nadu Open Universit y
School Of Humanities
Department of English

Chennai – 15

THIRD YEAR

Cource Title   : Romantic Age

Course Code  : BEGC-31 

Credit     : 6

Course Objectives:
 » to introduce the romantic age of English literature

 » to inculcate the themes of nature prevailing in romantic poems

 » to make the learners familiar with the drama and fictional writings of romantic age

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » compare the themes of romantic poems

 » examine the nature in romatic poems

 » analyse the supernatural elements in the drama and fiction belonging to romantic age

 » enumerate the ideas of English romantic writers

  Block     1   Romantic Poets: William Wordsworth
Biographical Details - Themes in Wordsworth’s Poems Some Important Poems- The Prelude -Lyrical Ballads- Glos-
sary

      Samuel Taylor Coleridge
Biographical Details-Coleridge’s Place in English Literature -Coleridge’s Poems Romantic poems -Personal poems 
-Political poems -Aspects of Coleridge -Coleridge as a critic Coleridge as a metrical artist -Coleridge’s music- Ancient 
Mariner: An Analysis Sources- A summary Symbolism- Narrative power Versification Form- A commentary Word-
sworth and Coleridge: A Comparison

               John Keats
Biographical Details- Ode - Origin and Development- Keats’ Poems -Themes Imagery -Nagative capability- Ode on 
a Grecian Urn: An Analysis- Ode to Autumn: A Commentary

     Percy Bsyche Shelley
Biographical Details - Shelley’s Poetry- Ode to the West Wind- Ode to a Skylark Shelley Ode to the West Wind and 
Keats to Autumn – A Comparison-A Defence of Poetry-Origin and Background -An Analysis Sidney and Shelley

  Block     2     Oliver Goldsmith 

Biographical details-Sentimental Comedy -Meaning Goldsmith’s views- She Stoops to Conquer: The Play -The Plot- 
A Critique Character Sketches

  Block     3     Sir Walter Scott
Biographical Details - Scott’s Works- Themes Techniques- Ivanhoe: The Novel Structure Characters Places- Critical 
appreciation
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  Block     4     Jane Austen 

The World of Jane Austen-Themes, motifs, symbols Use of the novel as an art form women characters Style Irony 
Satire Humour Realism Austen as a Novelist of Manners- Emma: The Novel -The plot -Character sketch

  Block     5     Mary Shelley 
Frankenstein- The Novel -Background -The plot –Themes- Characters- Letters The setting

    References:

• Compton-Rickett. A History of English Literature. India: UBS Publishers, 2015. 

• David Green.The Winged Word: An Anthology of Poems for Degree Course. Macmillan, Madras, 1974

• Stanley Appelbaum. English Romantic Poetry: An Anthology. Dover Publications, 08-Nov-1996 

• Goldsmith, Oliver. She Stoops to Conquer. India: Peacock Books, 2019.

• Austen, Jane. Emma. India: Fingerprint, 2014.

Web Resources:

• http://public-library.uk/ebooks/27/66.pdf 

• https://www.poetryfoundation.org/poems/44129/the-sun-rising 

• https://www.bartleby.com/41/372.html

• https://poets.org/poem/ode-west-wind
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Cource Title   : Victorian Age

Course Code  : BEGC-32 

Credit     : 6

Course Objectives:
 » to introduce the Victorian age

 » to inculcate the critical attitudes towards Victorian literature

 » to make the learners enjoy the themes of famous novels of Victorain age 

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » evaluate the themes of the poems of Victorian age

 » examine how the essays reflect the society

 » discuss the dramas of Victorain age

 » enumerate  the major ideas of the novels 

  Block     1     Victorian Age: An Introduction
Early Victorian-The period of troubles- Mid Victorian: The period of economic prosperity and religious controversy 
-Late Victorian: The period of decay of values -The nineties-Literary Trends-Poetry-Prose-Novel-Drama

  Block     2   Poetry: Tennyson and Browning
Alfred Lord Tennyson (1809 – 1892) Aspects of Tennyson’s poetry- Ulysses- A Summary The poem: A critique -Rob-
ert Browning (1812 – 1889) Browning’s poetry- My Last Duchess- A summary The poem: A critique

      Arnold and Rossetti
Matthew Arnold-Dover Beach: A Summary The poem- A critique -Dante Gabriel Rossetti- The Blessed Damozel- A 
summary -The poem-A critique

  Block     3    Prose: John Ruskin
Sesame and Lilies-The Work- Of King’s Treasuries-An Analysis -How to read and enjoy books -Why the English 
cannot read -Of Queen’s Garden-An Analysis -Ideal womanhood -The kind of education women need -Women in 
state affairs

      Thomas Carlyle
A Biography -Some Works of Carlyle-Summary -Hero As Poet: The Essay -History of the heroic ideal -Dante as hero 
poet -Shakespeare as hero poet

  Block     4   Drama:  Oscar Wilde
The Importance of Being Earnest-A Summary -Act I Act II Act III- An Analysis of the Play -Main themes -Major char-
acters
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      George Bernard Shaw
Pygmalion-A Summary -Act I -Act II -Act III- Act IV -Act V -Pygmalion: A Critical -Analysis Structure -Main themes- 
Major characters

               Charles Dickens
Hard Times- A Summary -The first book-Sowing- The second book - Reaping -The third book- Garnering - Hard 
Times: An Analysis -Themes -Character sketch

  Block      5   Fiction: Thomas Hardy
Hardy as a regional novelist -Hardy’s characters Plot construction -Conception of life -Tess of the D’Ubervilles-A 
Summary- A Critical Analysis of the Novel –Themes- Character Sketch

                Wilkie Collins
The Woman in white-A Summary-Walter Hartright’s narrative -Vincent Gilmore’s narrative -Marian Halcombe’s 
narrative -Marian Halcombe’s narrative -Michelson’s narrative -Hester Pinhorn’s narrative -Walter Hartright’s sec-
ond narrative -A Critical Analysis of the novel -The narrative technique Character sketch

    References:

• Compton-Rickett. A History of English Literature. India: UBS Publishers, 2015.  

• Ruskin, John. Sesame and Lilies. Ingram short title, 2008. 

• Carlyle, Thomas. The Hero as Poet. United States: Kessinger Publishing, 2010.

• G B Shaw. Pygmalion. Maple Press, 2014

• Dickens, Charles. Hard Time. India: Prakash Book Depot, 2018.

Web Resources:

• http://public-library.uk/ebooks/27/66.pdf

• https://www.poetryfoundation.org/poems/44129/the-sun-rising

• https://www.bartleby.com/41/372.html

• https://poets.org/poem/ode-west-wind
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Cource Title   : Modern English Literature 

Course Code  : BEGC-33 

Credit     : 6

Course Objectives:
 » to introduce modern literature 

 » to imbibe the essays of of modern period

 » to make the learners aware of the themes of modern dramas

 » to inculcate the narrative techniques

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » explain the salient features of 20th Century poetry

 » identify the social concerns of essayists of 20th Century

 » explain various dramatic techniques

 » enumerate the characteristics of 20th Century fiction

  Block     1    Poetry
Twentieth Century English Literature-Themes and techniques -Types of poetry- T.S. Eliot The poem: Journey of the 
Magi -Summary of the poem -W.H. Auden The poem: The Unknown Citizen -Summary of the poem-

  Block     2    W.B. Yeats, Rupert Brooke and Wilfred Owen 

W.B. Yeats: Easter 1916 -Summary of the poem -Rupert Brooke: The Solider Summary of the poem -Wilfred Owen: 
Strange Meeting -Summary of the poem

  Block     3    Prose
Aldous Huxley-Work and Leisure -G.K. Chesterton: Running After One’s Hat- L.P. Hartley: A Penny for Thoughts- A.G. 
Gardiner: On Superstitions

  Block     4    Drama
Absurd Drama-Theatre of the absurd -Major absurd dramatists -Samuel Beckett Waiting for Godot: The play A 
critique of the play -John Osborne- Look Back in Anger: The play An analysis of the play

  Block     5    Fiction
H.G. Wells-The Invisible Man -Graham Greene: Heart of the Matter -E.M. Forster: A Passage to India -A summary of 
the novel -Recurring themes -Character sketch -Narrative techniques -Language and style
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    References:

• T.S Eliot. Complete Poems and Plays, 1909-1950. 

• Poems by W.H. Auden. Faber and Faber Ltd.

• G.K.Chesterton. On running after one’s hat and other whimsies. Maudsley Press,2007 

• Samuel Beckett. Waiting for Godot. Faber and Faber

• Osborne, John. Look Back in Anger: A Play in Three Acts. New Delhi: Oxford. University Press, Faber and 
Faber Ltd., 1992

• Wells, H.G.  The Time Machine and The Invisible Man. Race Point Publishing, 2017.
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Cource Title   : Phonetics and Spoken English 

Course Code  : BEGC-34 

Credit     : 8

Course Objectives:
 » to introduce speech mechanism in English

 » to be aware of classification of sounds in English

 » to inculcate the International Phonetic Alphapet

 » to describe the syllable and consonant cluster

 » to practice the phonetics

 » to introduce different levels of stress

 » to be aware of English rhythm

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » distinguish between the vowels and consonants 

 » discuss the place and manner of articulations

 » differentiate between phonetic and phonemic transcriptions

 » transcribe the words

 » divise the syllable structure

 » identify the different pattern of word stress

  Block     1    The Speech Mechanism
Speech Mechanism - The respiratory system- The phonatory system -The articulatory system -Speech -Sounds 
Classification

  Block     2    Description and Classification and Vowels
Criteria-Place of articulation -Manner of articulation -phonetic description of consonants -Description and Classli-
fication of Vowel -Criteria -The part of the tongue raised -The height of the tongue -The different lip positions 
-Cardinal vowels

  Block     3   Phonetic Transcription and Phonology
Phonetic Transcription - international Phonetic Alphabet -Phonetic transcription -The Phoneme Phonetics and Pho-
nology Study of the phonemic system -phonemics sequences and syllable structure -Suprasegmental phonology

  Block     4    Consonants
The Consonant -Phonemes of English-Choosing a model- The phonetic symbols -Pract Practising the symbols -Con-
sonant sounds and spelling: Relationship -Classification of consonants on a chart -Detailed Description of Conso-
nants -Plosives -Affricates -Nasals -Fricatives -Lateral Approximant -Approximants Distinguishing among conso-
nants /f/ & /v/ Some more consonants
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  Block     5   structure
The structure-Types -Division of words into syllables- Initial two – consonant clusters -Initial three – consonant 
initial clusters -Final Consonant -clusters Final two – consonant clusters -Final three – consonant clusters -Final 
four – consonant clusters

  Block      6   The Vowels of English
The phonetic symbols -Practising - The symbols -Relationship between vowel sounds and spelling -Detailed De-
scription of the Vowels of English -The monophthongs or pure vowels of English -The diphthongs of English Distin-
guishing Among Vowels

  Block     7    Word Stress in English
Word Stress - Mechanics Dividing a word into sylabies -Degrees of prominence Levels of stress -Placement of stress 
on the word- Patterns of strees in English words Functions of word stress -Placement of primary stress on words: 
Rules

  Block     8   Word Stress in Rhythm
Sentence Stress - Rhythm Weak forms -Contracted forms -Use of strong forms of grammatical words

  Block     9   Intonation
The tone unit-The tonic syllable or the nucleus -Nuclear tone -Functions of Intonation -Grammatical function -Ac-
centual function- Attitudinal function- Uses of Tones Falling tone -Rising tone -The Falling – rising tone -Rising – 
falling tone

    References:

• Wood F.T. An Outline History of the English Language. India: Laxmi Publications, 2014.

• Albert C. Baugh & Thomas Cable. A History of the English Language. Routledge, 1993.

• Balasubramanian. Textbook of English Phonetics for Indian Students. India: Laxmi Publication, 2017.

• Noam Chomsky & Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row Publishers, 1968.

• Abraham, Werner. Modality in Syntax, Semantics and Pragmatics. Cambridge University Press, 2020.

Web Resources:

• https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/introduction-to-language/

• http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/the-sounds-of-language/

• http://cse.iitkgp.ac.in/~sudeshna/courses/NLP19/Lec3-intro2-18-July-19.pdf
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Cource Title   : Communication Skills 

Course Code  : BEGC-35 

Credit     : 8

Course Objectives:
 » to inculcate LSRW skills of language learning

 » to train the learners to overcome the communication barriers

 » to make the learners aware of the importance of listening skills

 » to enhance speaking and presentation skills

 » to train to participate in Group Discussion and telephonic conversation

 » to promote reading skills of the learners 

Course Learning Outcomes:
After successful completion of this Course, the learners shall be able to:

 » define communication skills

 » analyse the common barriers to communication

 » explain various aspects of active listening

 » elucidate the significance of voice modulation in speaking

 » use of body language during presentation

 » state the importance of Group Discussion

  Block     1    Introduction to Communication Skills
The Evolution of Communication-Need for communication -Need for Effective Communication Effective -Commu-
nication-An Acquired Skill -What are Communication Skills? -Types of Communication- Key Ingredients to Effec-
tive Communication -Believability -Speak to the First Brain -First Effective Communication Verbal, Vocal or Visual? 
Inconsistency is a Problem -The Personality Factor -The Various Stages of Interpersonal Communication -Tips on 
Improving Communication Skills

  Block     2    Barriers to Communication
Barriers at Various Stages in the Process of Communication – Encoding -The Sender’s Lack of Knowledge of His 
Audience -The Sender’s Lack of Knowledge of Subject -The Sender Giving Excess Information- The Sender’s Lack of 
Language Skill -The Sender’s Emotional Quotient -Sending the Message-Distractions-Medium Barrier-Red Tape-De-
coding-Receiver’s Lack of Awareness-Feed Back Communication Barriers Language Barriers-Perceptual Barriers- 
Emotional Barriers-Physical Barriers-Cultural Barriers-Gender Barriers-Interpersonal Barriers-Barriers and Different 
Modes of Communication-Listening Barriers-Barriers While Speaking and Writing-Non-Verbal Barriers-Overcoming 
Barriers
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  Block     3   Active Listening
Listening as a Communication Skill-What is Active Listening? -Difference between Hearing and Listening -Vari-
ous Aspects of Active Listening-Acknowledging-Repeating-Reflecting-Accepting-Attending-Providing -Feedback 
Charateristics of Effective Feedback - How to React to Threatening Feedback - Suggestions for Improving Active 
Listening Skills

  Block     4    Speaking Skills
An Effective Message – The Role of Voice in Speaking Ambiguity Avoidance-Repeat for Confirmation - Write for 
Confidence – Establish the Context Practical Points – Assertiveness-Confrontations-Seeking Information-Let Others 
Speak-To Finish

  Block     5    Presentation Skills
Planning-Formulate the Objectives Identify the Audience-Structure-Visual Aids-The Delivery-The Techniques of 
Speech-Evaluation

  Block     6    The Telephone Skills
The Significance of making effective phone calls-The Telephone as a means of Communication-Listening-Voice-De-
veloping Telephone Skills-Preparing for the Call-Controlling the Calls-Transferring Calls-Follow-up Action after the 
Cell-Making a Call-Difficult Calls Diffficult Callers-Last Impression-Taking Massages

  Block     7    Group Discussion
The Objectives of Group Discussion-Group Discussion Types-Analysing the Topic-Actual Participation-When to 
Speak-The Opening Speaker-Take Notes-How to Contribute Meaningfully-Body language

  Block     8    Reading Skills
The Purpose of Reading – First Step in Reading Improvement Measuring the Reading Growth Habits that Hinder 
Reading Growth The Process of Reading Developing Reading Comprehension Heeding the Signposts The Go-Ahead 
Signals The Turn-About Signals The Art Of Reading Paragraphs Grasping Details Other Strategies for Improving 
Reading Skill Anticipation-Previewing-Purposes and Patterns Sharing Experience Pattern Question-Answer Pattern 
Imparting Information Pattern Opinion-Reason Pattern Substantiated Facts Pattern Skimming-Scanning

  Block     9    Write Right
Writing as a means of Communication – The Three Stages of Writing Pre-writing-Writing-Revising/Re-writing Why 
Worry? Structure-Layout Simple-Errors-Jargon

  Block     10   Non-Verbal Communication
Major Areas of Non-Verbal Communication - Detailed Analysis of Non-Verbal Communication – Eye Communica-
tion-Posture and Movement Gesture/Facial Expression Voice and Vocal Variety Language,Pauses and Non-Words 
Dress and Appearance

    References:

• Wood F.T. An Outline History of the English Language. India: Laxmi Publications, 2014. 

• Albert C. Baugh & Thomas Cable. A History of the English Language. Routledge, 1993.

• Balasubramanian. Textbook of English Phonetics for Indian Students. India: Laxmi Publication, 2017.

• Noam Chomsky & Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row Publishers, 1968.

• Abraham, Werner. Modality in Syntax, Semantics and Pragmatics. Cambridge University Press, 2020.

Web Resources:

• https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/introduction-to-language/

• http://languagesindanger.eu/book-of-knowledge/the-sounds-of-language/

• http://cse.iitkgp.ac.in/~sudeshna/courses/NLP19/Lec3-intro2-18-July-19.pdf
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