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1. Answer any four of the following questions:

2×4=8

(a) Why is education called a tri-polar process?
(b) Write the definition of education according to Swami Vivekananda.
(c) What do you mean by socialistic aim of education?
(d) What are GIFTS and OCCUPATIONS?
(e) What is meant by curriculum?
(f) Mention two importance of co-curricular activities.
2. Answer any four of the following questions:

4×4=16

(a) Discuss Education as a science.
(b) Explain individualistic aims of education.
(c) Show educational institution as a factor of education.
(d) Write the characteristics of child-centric curriculum.
(e) Write a note on aims of education according to M.K. Gandhi.
(f) Write the importance of national integration.
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3. Answer any one from the following:

8×1=8

(a) Discuss about the contribution of Idealism in present educational system.
(b) Explain the features of Kindergarten system of education.
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