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B.Ed. Part-I Examination-2020 (DDE) 

Subject: Philosophical Foundation of Education 

Paper –I 

Full Marks – 35         Time – 2 Hrs 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable  

 

1. Answer any three of the following questions:      5x3 = 15 

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিন : 
 

a) Explain ‘Gifts’ and ‘Occupation’ as described by Froebel.    5 

ফ্রচেচেল েতণিি উপহোর ও েৃতত্ত েযোখ্যো  রুন ।  
 

b) What is meant by ‘Modern trends in Education’? Write three specific 

characteristics of modern education.       

                                                                                                                       2+3 

‘তিক্ষোে আধুতন  ধোরো’ েলচি ত  যেোঝোে ? আধুতন  তিক্ষোর তিনতি বেতিষ্ট্য তলখু্ন।  
 

c) Briefly discuss about the Problem Solving Method according to John Dewey. 5 

জন তিউই-র সমসযো সমোধোন পদ্ধতি সম্পচ ি সংচক্ষচপ আচলোেনো  রুন । 
  

d) Briefly discuss about Philosophical bases of education.    5

         

তিক্ষোর িোিিতন  তিতত্ত সম্পচ ি সংচক্ষচপ আচলোেনো  রুন ।  
 

e) Briefly state the contribution of Rabindranath Tagore in the field of Education. 5 

তিক্ষোচক্ষচে রেীন্দ্রনোথ ঠো ুচরর অেিোন সংচক্ষচপ তলখু্ন ।    
 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 2 
 

2. Answer any two of the following questions:      10x2 = 20 

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিন : 
 

a) Describe  Wardha Scheme  of basic education as proposed by Gandhiji.    

গোন্ধীজী প্রস্তোতেি েুতনেোিী তিক্ষো েো যেতস   এিুচ িচনর পতরচপ্রতক্ষচি  ‘ওেোধিো 
প্র ল্প’  েণিনো  রুন  
 

b) What are the basic principles of Pragmatism? How does pragmatism influence 

different aspects of education? -Discuss.     3+7 

প্রচেোগেোচির মূলনীতি গুতল ত  ত ? ত  িোচে প্রচেোগেোি তিক্ষোর সমস্ত তি গুতলচ  
প্রিোতেি  চর আচলোেনো  রুন।  
 

c) “Education is a Dynamic Organisation of Several Fundamental Elements”. - 

Describe.    

 “তিক্ষো তেতিন্ন যমৌতল  উপোিোচনর এ তি গতিিীল সংগঠন” – েণিনো  রুন । 
 

d) Write Short Notes on :        5+5 

সংতক্ষপ্ত িী ো তলখু্নঃ  
i. Education and Social Values. 

তিক্ষো এেং সোমোতজ  মূলযচেোধ ।  
ii. Laboratory School. 

পরীক্ষোমূল  তেিযোলে ।  


