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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

1. What is Early Identification? What is its need in educating the children with 
hearing impairment? 
ஆரம்பகாலக் கண்ட தல் என்றால் என்ன? ெச த் றன் ைறபா ள்ள 

ழந்ைதக க் க் கல் யளிப்ப ல் இதன் ேதைவ யா ? 

2. By describe the Audiometer and it’s types, narrate it’s uses. 
ஆ ேயா ட்டடர ்மற் ம் அதன் வைககைள வரித் , அதன் பயன்கைள 
வ . 

3. How do you identify the needs related to communication and language? 
ெதாடர் ெகாள்ளல் மற் ம் ெமா  ெதாடரப்ான ேதைவகைள எவ்வா  
கண்ட ர?் 

 
 
 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the technique in screening for hearing loss. 
ெச த் றன் இழப் ற்கான ைற டல் டப்ங்கைள வரி. 

2. How Audiogram helps in assessing the educational needs of Children with hearing 
impairment? 
ெச த் றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதகளின் கல் த் ேதைவகைள அள ட 
ஆ ேயா ராம் எவ்வா  உத ற ? 

3. Describe the current trends and challenges in assessment of needs. 
ேதைவகைள அள ட ல் உள்ள தற்ேபாைதய ேபாக்  மற் ம் சவால்கைள 

வரி.  
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

 

1. Describe the curricular needs of children with hearing impairment in scholastic 
and non scholastic areas. 
ெச த் றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதகளின் கல்  மற் ம் கல் சாரா 
கைலத் டட் ேதைவகைள வரி. 

2. Explain the types of Writing and pre-requisites for writing skills. 
எ த ன் வைககள் மற் ம் எ த க்கான ன் ேதைவ ள்ள 

றனகைள ளக் க. 
3. What is Curriculum Adaptation? How it should be for the education of Children 

with Hearing Impairment. 
கைலத் டட்ம் த வல் என்றால் என்ன? ெச த் றன் ைறபா ள்ள 

ழந்ைதக க்கான கைலத் ட்டம் எவ்வா  அைமயேவண் ம் 
 
 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Explain the approaches and strategies to develop reading skills 
among children with hearing impairment 
ெச த் றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதகள் மத் ல் வா த்தல் 

றைன ேமம்ப த் ம் அ ைறகள் மற் ம் த் கைள 
ளக் க, 

2. What is Curriculum? Describe the steps for Curriculum designing. 
கைலத் டட்ம் என்றால் என்ன? கைலத் ட்டம் வ வைமத்த ல் 
உள்ள ப கைள வரி. 

3. Explain the methods and tools for Curricular evaluation. 
கைலத் டட்ம் ம ப் ட க்கான ைறகள் மற் ம் க கைள 

ளக் க. 
 

 

 



 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
Chennai-15 

School of Special Education and Rehabilitation 

 
 

Programme Code No  : 193 
Programme Name  : B.Ed.Spl.Ed. 
Course Code & Name  : SEHI-33 Intervention and Teaching Strategies - HI 
Total Credits of the Course : 4 
Batch    : CY-2021 
No.of Assignments  : 2 (One Assignment for Each 2 Credits) 
Maximum CIA Marks  : 25 (Average of Total No.of Assignments) 
 
 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe parent-infant programmes in the Early Intervention of hearing loss. 
ெச த் றன் இழப் ற்கான ஆரம்பகால இைட ட் ல் ெபற்ேறார-்  

டட்த்ைத வரி. 
2. Explain about the Auditory Verbal Therapy. 

வாய்ெமா  ேகட்டல் சை்சைய ளக் க. 
3. Describe the Activities for teaching correct pronunciation of Vowels and 

Consonants. 
உ ர ்மற் ம் ெமய்ெய த் கைள சரியாக உசச்ரிக்கக் கற் க் ம் 
ெசயல்பா கைள வரி. 

 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. What is meant by Speech Reading? What are the challenges a Special teacher face 

in speech reading? 
ேபசை்ச வா த்தல் என்பதன் ெபா ள் என்ன? இ ல் ஒ  றப்  ஆ ரியர ்
எ ரெ்காள் ம் சவால்கள் யாைவ? 

2. Explain the strengths and challenges in individual speech teaching. 
தனிெயா வ க்  ேபசை்ச கற் க்ெகா ப்ப ல் உள்ள வ ைம மற் ம் 
சவால்கைள ளக் க. 

3. Narrate the concept and types of Educational intervention. 
கல்  இைட ட் ன் க த்  மற் ம் வைககைள த க்க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the etiology of Visual impairment and the psychosocial implications of 
visual impairment. 
பாரை்வக் ைறபா ன் காரண யல் மற் ம் அதன் உள் யல் 
தாக்கங்கைள வரி. 

2. Explain the educational needs of the visually impaired and need for expanded core 
curriculum. 
பாரை்வக் ைறபா ள்ளவரக் க்கான கல் த் ேதைவகள் மற் ம் 

ரிவாக்கப்படட் ைமயக் கைலத் ட்டத் ன் ேதைவைய ளக் க. 
3. Narrate the identification and assessment of Visually impaired children with 

associated disabilities. 
ெதாடர் ைடய ைறபா க டன் உள்ள பாரை்வக் 

ைறபா ள்ளவரக்ைளக் கண்ட தல் மற் ம் அள டைல ளக்  எ க. 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Define Blindness and Low vision. Describe educational implications of different Eye 
disorders. 
பாரை்வ ன்ைம மற் ம் ைறபாரை்வைய வைரய . பல்ேவ பட்ட கண் 

ைறபா களின் கல் த் தாக்கங்கைள வரி. 
2. Narrate the various tools used for functional and psychological assessment of the 

visually impaired. 
பாரை்வக் ைறபா ள்ளவரக்ைள ெசயல்பா  மற் ம் உள யல் ரீ யாக 
அள ட க்கான பல்ேவ  க கைள வரி. 

3. Describe the needs and develop skills to assess children with visual impairment 
and multiple disabilities. 
பாரை்வக் ைறபா டன் ய ஒன் க் ேமற்படட் ைறபா ள்ள 

ழந்ைதகைள அள வதற்க்கான ேதைவகள் மற் ம் றன்கைள வரி. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Define Curriculum, its types and explain its importance. 

கைலத் ட்டத்ைத வைரய த்  அதன் வைககள் மற் ம் 
க் யத் வத்ைத ளக் க. 

2. Illustrate how physical education and creative arts activities can be adapted for 
the children with visual impairment 
பாரை்வக் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்கான உடற்கல்  மற் ம் 
பைடப்பாற்றல் கைலகைளத் த வைத ளக் க. 

3. What is Braille reading readiness? Explain the techniques of teaching Braille. 
ெரய்ல் வா ப் ற்கான தயார ்நிைல என்றால் என்ன? ெரய்ல் 

கற் த்த ன் ட்பங்கைள ளக் க. 
 

 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Explain importance and components of independent living skills. 

யா ன வாழ்க்ைகத ் றன்களின் க் யத் வம் மற் ம் கைள 
ளக் க. 

2. Describe the role of special teachers of the visually impaired  in Curriculum 
planning and implementation  
கைலத் டட்ம் டட் டல் மற் ம் நைட ைறப்ப த் வ ல் 
பாரை்வ றன் ைறபா ள்ளவரக் க்கான ஆ ரியரக்ளின் பங்ைக 

வரி. 
3. Narrate the creative arts for the children with visual impairment. How the 

physical education activities be adapted for children with visual impairment. 
பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்கான பைடப்பாக்க 
கைலகைள த க்க. பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்கான 
உடற்கல்  ெசயல்பா கைளத் த வைத ளக் க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Demonstrate techniques of teaching Mathematics to visually impaired children. 

பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்கான கணிதம் கற் த்தல் 
ட்பங்கைள ெசய் காட் க. 

2. How the visual concepts be converted into accessible experiences for the children 
with visual impairment? 
காட் க் க த் கள் பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்காக 
எவ்வா  அ கக் யைவயாக மாற்றப்ப ன்றன. 

3. Explain the techniques and procedure for developing reading and writing skills 
வா த்தல் மற் ம் எ தல் றன்கைள ேமம்ப த் வதற்கான 

ட்பங்கைள ளக் க. 
 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Describe the process of assessment visual efficiency and classroom management 

for children with low vision. 
ைற பாரை்வ ைடய ழந்ைதகளின் பாரை்வக் ரை்மைய அள டல் 

மற் ம் வ ப்பைற ேமலாண்ைமைய வரி. 

2. Explain the evaluation procedures with special reference to the needs of children 
with visual impairment. 
பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதகளின் ேதைவக்ேகற்ற ம ப் ட்  

ைறகைள ளக் க. 
3. How will you provide first-hand experience to the children with visual impairment 

in the Science class and the school environment? 
பாரை்வ றன் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்  அ யல் வ ப்  மற் ம் 
பள்ளி ழ ன் தன்ைம அ பவத்ைத எவ்வா  வழங் ர?் 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Explain the identification, Characteristics and Needs of Persons with Intellectual 

Disability (PwID). 
அ றன் வளரச்்  ைறபா ள்ளவரக்ைளக் கண்ட தல், ணங்கள் 
மற் ம் ேதைவகைள ளக் க. 

2. Describe the significance of Assessment for Independent living of PWIDs. 
அ றன் வளரச்்  ைறபா ள்ளவரக்ளின் யா ன வாழ்க்ைகக்கான 
அள ட ன் க் யத் வத்ைத வரி.  

3. Narrate the different types of family needs, their assessment and implications for 
extending support to their families. 

ம்பங்க க்  ஆதர  வழங் ம் ெபா ட்  பலதரப்படட் ம்பத் 
ேதைவகள், அவற் ன் அள டல் மற் ம் பயன்பா  இவற்ைற த க்க. 

 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. What is Educational assessment? Why and how it should be done at pre-school 
level? 
கல்  அள டல் என்றால் என்ன? பள்ளி ன் ப வத் ல் இ  ஏன் மற் ம் 
எப்ப  ெசய்யப்பட ேவண் ம்? 

2. Describe the importance of Individualized Family Service Plan (IFSP) 
தனிப்பட்ட ம்பச ்ேசைவ ட்டத் ன் க் யத் வத்ைத வரி. 

3. Narrate various provisions and schemes of Ministry of Social Justice and 
Empowerment for the Vocational Skill Development. 
ெதா ற் றன் ேமம்பாட் ற்கான ச கநீ  மற் ம் அ காரமளித்தல் 
அைமசச்கத் ன் பல்ேவ  டட்ங்கைள த க்க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
1. Define Curriculum. Describe the Principles and domains of Curriculum 

கைலத் ட்டத்ைத வைரய . கைலத் ட்டத் ன் ெகாள்ைககள் மற் ம் 
களங்கைள வரி. 

2. Explain the need for curricular adaptation, accommodation and modification. 
கைலத் டட் த தல், இடமளித்தல் மற் ம் மாற் யைமதத் ன் 
ேதைவைய ளக் க. 

3. What is meant by curricular evaluation? What are the implications of evaluation 
for inclusion? 
கைலத் டட் ம ப் ட ன் ெபா ள் யா ? உள்ளடக் த க்கான 
ம ப் ட ன் தாக்கங்கள் யாைவ? 
 

 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the steps and Challenges in developing Curriculum. 
கைலத் டட்ம் உ வாக் த ல் உள்ள ப கள் மற் ம் சவால்கைள வரி. 

2. Explain the Curriculum domains at Vocational level. 
ெதா ற் ப ற்  நிைல ல் கைலத் ட்டத் ன் களங்கைள ளக் க. 

3. Narrate the significance of early childhood education and school readiness. 
ன் ழந்ைதப் ப வ கல்  மற் ம் பள்ளி தயாரந்ிைல ன் 
க் யத் வத்ைத த க்க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Narrate various therapeutic interventions, their objectives and scope. 
பல்ேவ  சை்ச இைட கள், அவற் ன் க்ேகாள்கள் மற் ம் 
எல்ைலகைள த க்க. 

2. Explain the basics of learning & teaching and explain multisensory approach. 
கற்றல் கற் த்த ன் அ ப்பைட மற் ம் பல் லன் அ ைறகைள 

ளக் க. 
3. Describe the ethical issues in behavior management and implications for inclusion. 

நடத்ைத ேமலாண்ைம ன் அறம்சார ் க்கல்கள் மற் ம் 
உள்ளடக் த க்கான அதன் தாக்கங்கைள வரி. 

 
 
 
 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the nature and identification of maladaptive behavior. 
ெந றழ் நடத்ைத ன் இயல்  மற் ம் கண்ட தைல வரி. 

2. Explain about IEP with reference to PwID. 
அ றன் ைறபா ள்ளவரக் க்கான தனிநபர ்கல் த் டட்த்ைத 

ளக்க்க. 
3. How to develop and use the Teaching Learning Materials for PwID? 

அ றன் ைறபா ள்ளவரக் க்கான கற்றல் கற் த்தல் க கைள 
எவ்வா  தயாரித்  பயன்ப த் ர?் 
 


