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PART – A (2 x 15 = 30 marks)

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

1. (a) Explain in detail the objectives and methods of Women’s  
     Education and problems involved in the same.
    மகளிர கல்வியின குறிக்கககோள்கள், வழிமுறறைகள் மற்றும 
   பிரச்சிறனைகறள விரிவகோக விளக்குக.

                                                       (OR)
(b) Discuss the impact of Liberalization, Privatization and 
     Globalization on Education. 
      தகோரகோளமயமகோக்கல், தனியகோரமயமகோக்கல் மற்றும
   உலகமயமகோக்கல் ஆகியறவ கல்வியின மீத ஏற்படுத்தியுள்ள 
   தகோக்கத்றத விவகோதிக்க.
       

2.  (a) Explain the concept and importance of Value Education in the 
      light of views of different Committees and Commissions.
    விழுமியக் கல்வி எனபறதயும, அதன முக்கியத்தவத்றதயும 
   ததகோடரபுறடய குழுக்களின கருத்தக்கள் மற்றும நிறலப்பகோட்டின 
   அடிப்பறடயில் விளக்குக.

                                                    (OR)
 (b) Discuss the concept, need, advantages and disadvantages of 
     Autonomy in Education.
    கல்வியில் தனனைகோட்சி எனபறதயும, அதன கதறவ, நனறமகள் 
   மற்றும தீறமகள் ஆகிவற்றறையும விவகோதிக்க.

 PART – B (10 x 4 = 40 marks)

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

3. Elucidate the concept of ‘Equality of Educational Opportunities’.
            கல்வியில் அறனைவருக்கும சமவகோய்ப்பு எனபறத விளக்குக.  
      

4. How has Westernization impacted the field of education? 
           கமறலநகோட்டுமயமகோதல் எவ்வகோறு கல்வித்தறறையின மீத தகோக்கத்றத   
      ஏற்படுத்தியுள்ளத?   

                                               (p.t.o.)

          -- (2) --

            

5. Explain briefly the digital initiatives in Indian education.
      இந்தியக் கல்விறய மினனைணுமயமகோக்க கமற்தககோள்ளப்பட்டுள்ள 
      நடவடிக்றககறள விவரி.



6. Explain Digital Divide in terms of its causes and effects.
      மினனைணு  பிரிவிறனை எனபதன ககோரணங்கறளயும விறளவுகறளயும 
      விளக்குக.

7. Explain the advantages of e-governance in Education.
      கல்வியில் மினனைணு ஆளுறகயின நனறமகறள விளக்குக.

8. Elucidate the different types of Values.
      விழுமியங்களின வறககறள விவரி.

9. Explain the Code of Conduct for Teachers. 
      ஆசிரியரகளுக்ககோனை நனனைடத்றத விதிகறள விளக்குக.

10. Explain the causes of Cultural Transformation.
       கலகோச்சகோர மகோற்றைத்தின ககோரணிகறள விளக்குக.

11.Elucidate the importance and methods of Population Education.
      மக்கள் ததகோறக கல்வியின முக்கியத்தவம மற்றும வழிமுறறைகறள விவரி.

12.Explain the objectives and importance of Sex Education.
      பகோலினைக் கல்வியின குறிக்கககோள்கள் மற்றும  முக்கியத்தவத்றத விளக்குக.  

13.Explain the importance and types of Special Education for Challenged. 
       மகோற்று திறைனைகோளிகளுக்ககோனை சிறைப்புக் கல்வியின முக்கியத்தவம மற்றும
       வறககறள விளக்குக.

14.Elucidate the merits and demerits of Co-education.
       இருபகோலர கல்வி முறறையின நனறம தீறமகறள விளக்குக.
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