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Course- DSE 2 

( Teacher Education) 

Full Marks- 60                                                                Time- 3 hrs 

1. Answer any three questions:                                                        10 X 3 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

a) Write down the scope of teacher education. 

তিক্ষ -তিক্ষোর পতরতি আক োচ ো  র।  

b) Write a short note – ‘NCTE as an agency of teacher education’. 

সংকক্ষকপ িী ো য খ- ‘  NCTE হ  তিক্ষ -তিক্ষোর এ টি সংস্থো’  

c) Discuss the characteristics of a good teacher. 

এ জ  ভো  তিক্ষক র বৈতিষ্ট্য গুত  আক োচ ো  র।  

d) What is the importance of practice teaching? 

অ ুিীত ি তিক্ষ  এর গুরুত্ব ত ?  

e) Why is supervision needed in the classroom teaching learning situation? Discuss. 

যেতি কক্ষ তিক্ষি-তিখ  পতরতস্থতিকি অৈকক্ষপ  য   প্রক োজ ? আক োচ ো  র।  

 

2. Answer any six questions from the following:                                5X 6 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছ  টি প্রকের উত্তর দোও। 

a) Write the objectives of teacher education programme. 

তিক্ষ -তিক্ষো যপ্রোগ্রোকের উকেিয গুত  য খ।  

b) Write down the importance of DIET. 

DIET এর গুরুত্ব উকেখ  র।  

c) State the professional ethics of a teacher. 

তিক্ষ কদর যপিোগি  ীতি গুত  উকেখ  র।  

d) Why is the D.L.Ed programme necessary as professional organisation?  

যপিোগি প্রতিষ্ঠো  তহসোকৈ  D.L.Ed যপ্রোগ্রোে য   প্রক োজ ? 

e) Discuss the status of teacher education in India after independence. 

ভোরিৈকষ ে স্বোিী িোর পরৈিী সেক  তিক্ষ -তিক্ষো সম্পক ে আক োচ ো  র।  

f) State the function of NCERT in the perspectives of teacher education. 

তিক্ষ  তিক্ষোর পতরকপ্রতক্ষকি   NCERT  োে েোৈত  আক োচ ো  র। 



g) Discuss the evaluation of student teaching. 

তিক্ষোর্থী তিক্ষকি েূ যো ক র তদ  গুত  আক োচ ো  র।  

h) What is internship in teacher education? 

তিক্ষ  তিক্ষো  তিক্ষো তৈিী ত ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


