
TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
 

Chennai-600015 
 

 

Assignment Topics for 
SEMESTER-V 

 
 

 

B.Ed. Special Education 

(Distance Mode) 

2020-2022 Batch 
 
 

 

 

School of Special Education and Rehabilitation 

Tamil Nadu Open University 
Saidapet, Chennai-600015



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  : SED – 51 Reading and Reflecting on Texts 
Total Credits of the Course  : 2 
Batch     : CY-2020 
No.of Assignments   : 1  
Maximum CIA Marks  : 12.5  
 
 
 

 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one question not exceeding 1000 words. 
1. What is meant by Literacy? Explain the role of Literacy in Education, Career and 

Social Life. 
எ தத்  என்பதன் ெபா ள் யா ? கல் , ெதா ல் மற் ம் ச க வாழ்  
இவற் ல் எ த்த ன் பங்ைக ளக் க. 
 

2. Describe few activities and strategies to develop Reading skills among Primary 
level students. 
ெதாடக்கக் கல்  மாணவரக் க்  வா ப் த் றன்கைள ேமம்ப த்த ல 
ெசயல்பா கள் மற் ம் த் கைள வரி. 
 

3. Reflect ‘Writing as a process and product’. Explain the evaluation of students’ 
writing by using various parameters. 
’வா த்தல் ஒ  ெசயல் ைற மற் ம் ெசயல் ைள ’ என்ற ற்ைற 

ர பளிக்க ம். மாணவரக்ளின் எ தல் றைன பல்ேவ   
நிைலயள க்கைளப் பயன்ப த்  ம ப் டைல ளக் க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one question not exceeding 1000 words. 
 

1. What is meant by Art Education? How Art Education be linked for multiple 
intelligences? 
கைல  க வி எ பத  ெபா  யா ? ப ைம வ ணறிேவா  கைல  க வி 

எ வா  ெதாட ைடய ? 

 
2. “The Children with Special needs can enhance their Learning capacities through 

Dance and Music” – Justify. 
”நடன  ம  இைச வழியாக சிற  ேதைவ ைடய ழ ைதக  த கள  க றைல 

ேம ப தி ெகா ள ” – நியாய ப க. 

 
3. ‘The children with special needs can experience, respond and appreciate the 

media and electronic arts’ - Describe the ways and means. 
’ஊடக  ம  மி ன  கைலகைள சிற  ேதைவ ைடய ழ ைதக  அ பவி க, 

பதிலளி க ம  மதி பிட ’ – இத  வழிகைள விவாி.   


