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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

 

1. Describe the role of the teacher in guiding and Counselling students with special needs 

றப் த்ேதைவ ள்ளமாணவரக் க் வ காட் தல்மற் ம்ஆேலாச

ைனவழங் வ ல்ஆ ரியரின்பங்ைக வரி. 

 

2. Explain the Personality development  

ஆ ைமவளரச்் ைய ளக் ங்கள் 

 

3. Write the different types of Counselling. 

பல்ேவ வைகயானஆேலாசைனகைளஎ . 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Describe the difference between verbal learning disability and non-verbal disability. 

வாய்ெமா கற்றல்இயலாைம மற் ம் 

வாய்ெமா யற்றஇயலாைமஆ யவற் க் இைடேயஉள்ளேவ பாட்

ைட வரிக்க ம். 

2. Explain the basic curricular skills  

அ ப்பைடபாடத் ட்ட றன்கைள ளக்  

3. Discuss about the intervention strategies of learning  

கற்ற ன்தைல ட் உத் கள்பற் வா .
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Define: Research, explain the concept and its purpose  

வைரய க்க ம்: ஆராய்ச் , க த்  மற் ம் அதன்ேநாக்கத்ைத ளக் .  

 

2. Write the types of research  

ஆராய்ச் வைககைளஎ .  

 

3. Describe the measure of central tendency and Dispersion  

ைமயப்ேபாக் மற் ம் தற ன்அளைவ வரி.  
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. List out the types of ear moulds and explain the importance and care of ear mould. 

கா அச் ன்வைககைள ப யலி , அத  பராம  

ம  கிய வ ைத வள க. 

 
2. Discuss suprasegmantal errors and explain the computer-based speech equipment for 

management of suprasegmantal features of speech in CWHI 

ப்ராெசக்ெமண்டல் ைழகள், பற் வா க்க ம், மற் ம் 
ெச றன் ைறபா ள்ள் ழந்ைதகளிடம்அைதநிவரத்் ெசய்வத
ரக்்கானகணினிஅ ப்பைட லானஉபகரணங்கைளபற் ளக்க
ம். 

3. Give a detailed note on Technology's impact on Education. 

கல் ல்ெதா ல் ட்பத் ன்தாக்கம்பற் ரிவான ப் வழங்க
ம். 

 

 



 

 
HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 

 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Explain the available agencies for aids and appliances for PWD. 

மா  திறனாளக கான உதவ  ம  உபகரன க  

கிைட க ய ஏெஜ சிக  ப றி வள க. 

4. Define: UDL ,explain principles of UDL and it's applications in the classroom  

UDl: வைரய க்க ம். UDL ெகாள்ைககள் மற் ம் 
வ ப்பைற ல்அதன்பயன்பாடை்ட வரி. 

5. Explain various web- based technologies available for using and learning ISL. 

ISL ஐ  பய ப வத  க ெகா வத  கிைட  

ப ேவ  இைணய அ பைடயலான ெதாழி ப கைள 

வள க . 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 
 

1. Explain the role of family in psychosocial development of CWHI 

ெசவ திற  ைறபா ள ழ ைதகளின்உளவய  ச க வள சிய  

ப தி  ப ைக வள க. 

 
2. Describe the importance of Fostering family's acceptance of child's impairment and 

creating positive environment 

ழ ைதய  ைறபா ைட ப  ஏ ெகா வ  ம  

ேந மைறயான ழைல உ வா வ  ஆகியவ றி  கிய வ ைத 

வவ க  

 

3. As a Special educator, how will you encourage the family involvement in developing 
play, recreation and values of children with hearing impaired 

ஒ  சிற  க வயாளராக, ெசவ திற  ைறபா ள 

ழ ைதகளின்வைளயா , ெபா ேபா  ம  மதி கைள வள பதி  

ப ஈ பா ைட எ வா  ஊ வ ப க  
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

1. Explain   the   usage   of   multimedia for   effective   Teaching   Learning   process   

for children with intellectual disabilities. 

அ சார் ைறபா கள்உள்ள ழந்ைதக க் பய ள்ளகற் த்தல்,கற்றல்ெச

யல் ைறக் மல் யா ன்பயன்பாடை்ட ளக் ங்கள். 

 

2. Give  a  note  on  technology in Education and instructional Technology  

கல் மற் ம்அ த்தல்ெதா ல் ட்பத் ல்,ெதா ல் ட்பம்பற் ய ப்ைப

வழங்க ம். 

 

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

Development with a focus on application of Technology. 

ெதா ல் ட்பத் ன்பயன்பாட் ல்கவனம்ெச த் அ சாரவ்ளரச்் டன் ழ

ந்ைதக க் கற் க்கஉங்க க் ப்பமானஒ பாடம் டட்த்ைததயாரெ்சய்

ய ம். 

 
 
 
 



 

 

HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

4.  Explain the universal design of learning in educational technology  

கல் ெதா ல் ட்பகற்ற ன்உலகளா யவ வைமப்ைப ளக் க. 

 

5. Describe   the   significance   of ICT in   inclusion   of children with  intellectual 

disabilities. 

அ சார் ைறபா கள்உள்ள ழந்ைதக க் பய ள்ளகற் த்த ல்ICT 

இன் க் யத் வத்ைத வரிக்க ம் 

 

6. What are the advantages of   Technology based instruction  in Inclusion. 

உள்ளடக் யகல் ல்,ெதா ல் ட்பஅ ப்பைட லானஅ த்த ன்நன்

ைமகள்என்ன. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 
1. Write  a  brief  note  on   role of family in rehabilitation PWID 

அ சார் ைறபா ள்ளநபரக்ளின்ம வாழ் ல் ம்பத் ன்பங் பற் ய
க்கமான ப்ைபஎ த ம். 

 
2. Explain   about  the implication of  Emotional and Social development among 

adolescent  PWID 
அ சார் ைறபா ள்ளநபரக்ளின்இளம்ப வ ரச் ைனகளில்உள்ளஉ
ணரச்் மற் ம்ச கவளரச்் ன்பற் ளக்க ம். 
 

3. Community   Based   Rehabilitation   (CBR)   and   Community People  
Participation  (CPP) 
ச கஅ ப்பைட லானம வாழ்  ) CBR) மற் ம்ச கமக்கள்பங்ேகற்  

)CPP) பற் ளக் க. 
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words 
 

1. Write the difference between educational technology and technology in 

Education. 

கல் ெதா ல் ட்பத் ற் ம்கல் ல்ெதா ல் ட்பத் ற் ம்உள்ள த்

யாசத்ைதஎ க.  

2. Give a brief note on Universal/ Inclusive design. 

உலகளா ய/ 

உள்ளடக் யவ வைமப் பற் ய க்கமான ப்ைபக்ெகா . 

3. State the important device for low vision and explain optical and non-

optical devices.  

ைறந்தபாரை்வக்கான க் யமானசாதனத்ைதக் ப் ட ம்மற் ம்ஆப் க

ல்மற் ம்ஆப் கல்அல்லாதசாதனங்கைள ளக் .. 

 

 

 
 
 



 

 
HOME/SPOT ASSIGNMENT -2 

 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words 
 

4. Explain the concept and purpose of adaptive technologies. 

தகவைமப் ெதா ல் ட்பங்களின்க த்  மற் ம் ேநாக்கத்ைத ளக் .  
 

5. Discuss the magnifying and open-source software screen readers with special reference to 
Indian languages.  

இந் யெமா க க்கான றப் க் ப் டன்உ ப்ெப க் மற் ம் றந்
த லெமன்ெபா ள் ைரவாசகரக்ைளப்பற் வா . 

 
6. Write the important role of social media in teaching students with visual impairment 

பாரை்வக் ைறபா ள்ளமாணவரக் க் க்கற் ப்ப ல்ச கஊடகங்களின் க்
யப்பங்ைகஎ .  
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HOME/SPOT ASSIGNMENT -1 
 
Answer any one of the question not exceeding 1000 words 

 
 

1. Explain the parenting styles of the students with visual impairment. 

பாரை்வக் ைறபா ள்ளமாணவரக்ளின்ெபற்ேறா க் ரியபாணிைய
ளக் . 

2. Describe the parental issues and concerns about choosing educational setting for 
children with visual impairment.  
பாரை்வக் ைறபா ள்ள ழந்ைதக க்கானகல் அைமப்ைபத்ேதரந்்
ெத ப்ப ல்ெபற்ேறாரின் ரச் ைனகள்மற் ம்கவைலகைள வரி. 

 

3. Write the needs and challenges of vocational rehabilitation. 
ெதா ல்சாரம் வாழ் க்கானேதைவகள்மற் ம்சவால்கைளஎ . 

 
*** 


