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PEDAGOGY IN EDUCATION I – TEACHING OF COMPUTER
SCIENCE III

Time: Three hours                    Maximum: 70 marks

    PART – A (2x 15 = 30 marks)

Answer the questions, each in not more than maximum 800 words.

1. (a) Explain in detail: Individualization of Instruction.
Individualization of Instruction என்பததைப பற்ற விரிவவாக விவரி.

(OR)
(b) How will you plan and organize a computer science laboratory in your 

school?
கணிபபபவாற ஆய்வகத்ததை எவ்வவாற உனத பள்ளியில திட்டமிட்ட ஏற்பவாட பசெய்வவாய்?

2. (a) What is communication? Explain in detail: Different types of 
communication.
பதைவாடர்ப என்றவால என்ன? பதைவாடர்பின் வதககதள விரிவவாக விவரி.

(OR)
(b) What does “At Risk” student mean? How will you identify “At risk 

Students”? Discuss the protective factors.
மீதித்திறன் குதறவுள்ள மவாணவர்கள் என்றவால என்ன? மீதித்திறன் குதறவுள்ள மவாணவர்கதள எவ்வவாற 
கண்டறவவாய்? பவாதகவாபப கவாரணிகதள விளக்குக.

PART – B (10 x 4 = 40 marks)

Answer any TEN questions each in not more than maximum 400 words.

3. Give any two principles of programmed instruction.
திட்டமிட்ட கற்பித்தைலின் இரண்ட பகவாள்தககதளக் கூறக.

4. Differentiate curriculum from syllabus.
கதலைத்திட்டத்திலிருந்த பவாடத்திட்டத்ததை வவறபடத்தக.

5. How will you frame the syllabus for your course?
உங்கள் பவாடபநெறக்கவான பவாடத்திட்டங்கதள நீங்கள் எபபட வடவதமபபீர்கள்?

(p.t.o.)

-- (2) --
6. Write the procedure for organizing computer science club.

கணிபபபவாற அறவியல குழுதவ ஏற்பவாட பசெய்வதைற்கவான நெதடமுதறகதள எழுதக.

7. Write the important steps to be followed in Computer Science 
practical work.
கணின நெதடமுதற வதைர்வின் வபவாத கதடபிடக்க வவண்டய முக்கியமவான படகதள எழுதக.



8. Give example for one way communication and two way 
communication.
ஒரு வழ பதைவாடர்ப மற்றம இரு வழ பதைவாடர்பக்கு உதைவாரணம தைருக. 

9. Write a short note on classroom communication.
வகுபபதற பதைவாடர்ப பற்ற சிறகுறபப வதரக.

10.What is interdisciplinary approach?
நெடநிதலை அணுகுமுதற என்றவால என்ன?

11.List out the problems faced by the teachers and students at computer 
science practical exam.
கணின நெதடமுதற வதைர்வின் வபவாத ஆசிரியர்கள் மற்றம மவாணவர்கள் எவ்வவாற பிரச்செதனகதள 
செந்திக்கின்றனர் என்பததை வதகபபடத்த.

12.Write short note on (a) Team Teaching and (b) Supervised study.
சிறகுறபப வதரக: (a) Team Teaching and (b) Supervised study.

13.Differentiate Seminar from workshop.
கருத்தைரங்கம எவ்வவாற பயிற்சிபட்டதறயிலிருந்த வவறபடகிறத.

14.How will you identify the gifted students? And list the enrichment 
programmes for the gifted students.
மீத்திறன் மவாணவர்கதள எவ்வவாற கண்டறவவாய்? மீத்திறன் மவாணவர்களின் பசெறவூட்டல திட்டத்திதன 
பட்டயலிடக.
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