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     CC-1 Introduction to Education (শিক্ষা প্রসঙ্গ) 

     CC-2 History of Indian Education (ভারতীয় শিক্ষার ইশতহাস) 

 

CC-1, শিক্ষা প্রসঙ্গ 

Unit-1:  শিক্ষার ধারণা 

• শিক্ষার সংকীর্ণ এবং বযাপক ধারর্া 

• শিক্ষার অর্ণ, প্রকৃশি ও পশরশধ 

• শিক্ষার লক্ষয - বযশিগি, সামাশিক, বৃত্তিমূলক এবং গনিাশিক 

• ডেলর কশমিননর (Delor’s Commission) আনলানক আধুশনক শিক্ষার লক্ষয 

Unit-2: শিক্ষার উপাদানসমূহ 

• শিক্ষার্ী: শিক্ষার্ীনের উপর বংিগশি ও পশরনবনির প্রভাব 

• শিক্ষক: একিন উত্তম শিক্ষনকর গুর্াবলী ও কিণ বযসমূহ 

• পাঠ্যক্রম: ধারর্া এবং প্রকারনভে 

• সহপাঠ্যক্রম কার্ণাবলী: অর্ণ, গুরত্ব এবং িৎপর্ণ 

• শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান বা শবেযালয়: অপ্রর্াগি, প্রর্াগি ও প্রর্াবশহভূণ ি শিক্ষা ও িানের আন্তসম্পকণ  

 Unit-3: শিক্ষার সংস্থাসমূহ 

• গৃহ বা পশরবার 

• শিক্ষালয় বা শবেযালয় 

• রাষ্ট্র 

• গনমাধযম: দূরেিণন, সংবােপত্র, ডবিার, এবং চলশিত্র বা শসননমা  

Unit-4: শিক্ষায় শিশুকেশিেতা ও ক্রীড়াশভশিে শিক্ষা 

• শিক্ষায় শিশুনকন্দ্রকিার ধারর্া 

• শিক্ষায় শিশুনকশন্দ্রকিার ববশিষ্ট্য এবং িাৎপর্ণ 

• ক্রীড়া ও কনমণর ধারর্া 

• ক্রীড়াশভশত্তক শিক্ষার ববশিষ্ট্য- শকন্ডারগানটণ ন, মনন্তস্বরী ও প্রকল্প পদ্ধশি 



GANGADHARPUR MAHAVIDYAMANDIR 
MODEL QUESTION 

SEM-1, SUB-EDUCATION (general) 
INTRODUCTION TO EDUCATION 

COURSE- CC1 
 

1. যেক ান শতনটি প্রকের উত্তর দাও।                        10x3=30 

a. শিশুনকশন্দ্রকিার অর্ণ কী?  শিশুনকশন্দ্রক শিক্ষাবযবস্হায় ববশিষ্ট্যগুশল আনলাচনা কর। 

b. শিক্ষার বযশিিাশিক লক্ষয বলনি শক ডবাঝ? শিক্ষার বযশিিাশিক লনক্ষর সমর্ণনন রু্শি োও। শিক্ষার 

বযশিিাশিক লনক্ষর কী কী অসুশবধা বিণ মান? 

c. শিক্ষার একটি কার্ণকরী সংস্হা শহসানব শবেযালনয়র ভূশমকা আনলাচনা কর। 

d. সহপাঠ্যক্রশমক কার্ণাবলী কানক বনল? সহপাঠ্যক্রশমক কার্ণাবলীর শবশভন্ন নীশিগুশল বযাখ্যা কর। 

2. যেক ান পাাঁ চটি প্রকের উত্তর দাও।                        5x5=25 

a. শিক্ষার প্রকৃশি ডলখ্। 

b. ডখ্লা ও কানির মনধয পার্ণকয ডলখ্। 

c. গনমাধযম শহসানব দুরেিণননর ভূশমকা আনলাচনা কর। 

d. শকন্ডারগানটণ ন শিক্ষা বযবস্হায় ববশিষ্ট্যগুশল সংনক্ষনপ আনলাচনা কর। 

e. ডেলরস কশমিননর সুপাশরি অনুসানর শিক্ষার স্তম্ভগুশল কী কী? 

f. অ-শনয়শিি ও প্রর্াবশহভূণ ি শিক্ষার মনধয পার্ণকয ডলখ্। 

3. যেক ান পাাঁ চটি প্রকের উত্তর দাও।                      2x5=10 

a. বংিগশি বলনি কী ডবাঝ? 

b. উপহার ও কাি কী? 

c. ডখ্লাশভশত্তক শিক্ষার দুটি ববশিষ্ট্য ডলখ্। 

d. শিক্ষার গনিাশিক লক্ষয কী? 

e. রানষ্ট্রর দুটি শিক্ষামূলক কার্ণাবলী উনেখ্ কর। 

f. পাঠ্যক্রনমর সংজ্ঞা োও। 
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[ English Version ]

The figures in the margin indicate full marks.

1. Answer any three questions :

(a) Explain the meaning of the term ‘Education’. Discuss the scope of Education. 3+7

(b) Discuss the functions of an ideal teacher. 10

(c) Discuss the role of school as an agency of education. 10

(d) What is child-centric education? Explain the characteristics of child-centric education. 2+8

2. Answer any five questions : 5×5

(a) What do you mean by socialistic aims of education?

(b) Discuss the types of co-curricular activities.

(c) Write any five characteristics of Project Method.

(d) Mention the role of newspaper as mass media.

(e) Write the characteristics of playway in education.

(f) Discuss the five features of Montessori method of education.

3. Answer any five questions : 2×5

(a) What are the different factors of education?

(b) Mention two features of formal education.

(c) Mention any two educational functions of state.

(d) Write two differences between play and work.

(e) Write two advantages of the Kindergarten method.

(f) What is ‘Gift’ and ‘Occupation’?
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