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દ્વિવર્ીય બી.એડ્. અભ્યાસક્રમના હતેઓુ 

 
1. નશક્ષર્ની સાંકપપનાત્મક અને પ્રડક્રયા આધાડરત અધ્યયન – અધ્યાપનની ભનૂમકા સમજે. 
2. નવદ્યાથીઓની ઞાન મેળવવાની, સમજવાની અને તારવવાની કુદરતી શક્ક્તને નનખારવાનુાં કૌશપય 

કેળવે. 
3. નશક્ષર્ને આનાંદદાયક બનાવવા માટેની પ્રવનૃિઓ હાથ ધરવાનુાં કૌશપય કેળવે. 
4. પોતાના નવર્યોમાાં ઊંડાર્પવૂણકનુાં ઞાન, પદ્ધનત તથા મપૂયાાંકનની પ્રનવનધ ઉત્કૃષ્ટતાની કક્ષાએ નસદ્ધ 

કરે. 
5. સર્જક નશક્ષક તરીકે અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી નનમાણર્નુાં કૌશપય કેળવે. 
6. અધ્યાપન, અવલોકન, દસ્તાવેભાકરર્, નવશ્લેર્ર્, અથણઘટન, નાટય રજૂઆત, કળા સાંદભે 

વ્યાવસાનયક કૌશપયો નવકસાવે. 
7. અસરકારક નશક્ષર્ વ્યવહાર માટે વગણકાયણ કૌશપય અને વગણ વ્યવસ્થાપનની ક્ષમતા નવકસાવે. 
8. વગણખાંડમાાંના નવદ્યાથીઓના વૈનવધ્યને ધ્યાનમાાં રાખી તેઓની વ્યક્ક્તગત અને સામાજજક 

વાસ્તનવકતા સાથે શૈક્ષણર્ક અભ્યાસોનો અનબુાંધ સાધવાનુાં કૌશપય કેળવે. 
9. પ્રોજેક્ટ, ચચાણ, સાંવાદ, નાટક, અવલોકન, સ્થળ મલુાકાત જેવી પ્રવનૃિઓમાાં ણચિંતન કરી 

નવદ્યાથીઓને સહભાગી બનાવવાનુાં કૌશપય કેળવે. 
10. શાાંનત, લોકશાહી, સમાનતા, ન્યાય, આઝાદી બાંધતુ્વ, ણબનસાાંપ્રદાનયકતા અને સામાજજક નવસર્જન 

જેવા મપૂયોના ઘડતરનુાં કૌશપય કેળવે. 
11. શાળા કક્ષાએ અને શાળા બહારની નવનવધ ભાવનલક્ષી પ્રવનૃિઓના આયોજન અને સાંચાલનનુાં 

કૌશપય કેળવે. 
12. મા-બાપ / વાલી તથા સમાજ સાથેના વ્યવહાર િારા નશક્ષર્માાં તેમનો સહયોગ મેળવવાનુાં કૌશપય 

કેળવે. 
13. નવદ્યાથી પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યે અને પોતાના વ્યવસાય પ્રત્યેની પ્રનતબદ્ધતા કેળવે. 
14. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકોને સમીક્ષાત્મક રીતે તપાસવાનુાં કૌશપય કેળવે. 

નશક્ષક તરીકેની ક્ષમતા, પ્રનતબદ્ધતા અને કાયણ કૌશપયોમાાં ઉત્કૃષ્ટતાની સાંપ્રાલ્્ત કરે. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IAS E ) : ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ - 14 

બી.એડ્. દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમનુ ંમાળખુ:ં 2019 

શિભાગ -1         સૈદ્ાશંતક કાયય 
પ્રશ્નપત્ર 

ક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર ગણુભાર કુલગણુ 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

કે્રહિટ* 

સત્ર-1 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-2 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-3 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-4 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

A 101 બાપયાવસ્થા અને નવકાસ -1 

Childhood and Growing Up-1 

30(20) - - - 30(20) 3 

A 102 સમકાલીન ભારત અને નશક્ષર્-1 
Contemporary India and Education-1 

30(20) - - - 30(20) 3 

A 103 અધ્યયન અને અધ્યાપન-1 

Learning and Teaching-1 

30(20) - - - 30(20) 3 

A 104 અભ્યાસક્રમ અંતગણત ભાર્ા 
Language across the Curriculum 

30(20) - - - 30(20) 3 

A 105 નઈ તાલીમ 

NAI TALIM 

30(20) - - - 30(20) 3 

B 101 નવદ્યાશાખા અને નવર્યની સમજ 
તથા પદ્ધનતશાસ્ત્ર 

(ગજુરાતી / અંગે્રભા / નવઞાન / 
ડહન્દી / સા.નવ. / સાંસ્કૃત / ગણર્ત) 

Understanding discipline of 
subject and pedagogy 
(Gujarati/English/Science/ Hindi/ 
Social Science/Sanskrit/Maths) 

30(20) -  - 30(20) 5 

B 102 નવદ્યાશાખા અને નવર્યની સમજ 
તથા પદ્ધનતશાસ્ત્ર 

(ગજુરાતી / અંગે્રભા / નવઞાન / 
ડહન્દી / સા.નવ. / સાંસ્કૃત / ગણર્ત) 

Understanding discipline of 
subject and pedagogy 
(Gujarati/English/Science/ Hindi/ 
Social Science/Sanskrit/Maths) 

30(20) -  - 30(20) 5 

કુલ(સત્ર-1) 210(140) - - - 210(140) 25 
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સત્ર - 2 

પ્રશ્નપત્ર 
ક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર ગણુભાર કુલગણુ 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

કે્રહિટ 

A 201 બાપયાવસ્થા અને નવકાસ -2 

Childhood and Growing Up-2 

- 30(20) - - 30(20) 3 

A 202 સમકાલીન ભારત અને નશક્ષર્-2 

Contemporary India and 
Education-2 

- 30(20) - - 30(20) 3 

A 203 અધ્યયન અને અધ્યાપન-2 

Learning and Teaching-2 

- 30(20) - - 30(20) 3 

A 204 અધ્યયન માટેનુાં મપૂયાાંકન-1 

Assessment for Learning-1 

- 30(20) - - 30(20) 3 

A 205 ઞાન અને અભ્યાસક્રમ – 1 

Knowledge and Curriculum-1 

- 30(20) - - 30(20) 3 

B 201 નવદ્યાશાખા અને નવર્યની સમજ તથા 
પદ્ધનતશાસ્ત્ર 

(ગજુરાતી / અંગે્રભા / નવઞાન / 
ડહન્દી / સા.નવ. / સાંસ્કૃત / ગણર્ત) 

Understanding discipline of 
subject and pedagogy 
(Gujarati/English/Science/ Hindi/ 
Social Science/Sanskrit/Maths) 

- 30(20) - - 30(20) 5 

B 202 નવદ્યાશાખા અને નવર્યની સમજ તથા 
પદ્ધનતશાસ્ત્ર 

(ગજુરાતી / અંગે્રભા / નવઞાન / 
ડહન્દી / સા.નવ. / સાંસ્કૃત / ગણર્ત) 

Understanding discipline of 
subject and pedagogy 
(Gujarati/English/Science/ Hindi/ 
Social Science/Sanskrit/Maths) 

- 30(20) - - 30(20) 5 

કુલ(સત્ર-2) - 210(140) - - 210(140) 25 
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સત્ર - 3 

પ્રશ્નપત્ર 
ક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર ગણુભાર કુલગણુ 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

કે્રહિટ 

સત્ર-1 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-2 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-3 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

સત્ર-4 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

  - - - - - - 

કુલ(સત્ર-3) - - - - - - 
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સત્ર - 4 

પ્રશ્નપત્ર 
ક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર ગણુભાર કુલગણુ 

બાહ્ય 

(આંતહરક) 

કે્રહિટ 

A 401 જાતીયતા,શાળા અને સમાજ 

Gender, school and society 

- - - 30(20) 30(20) 3 

A 402 ઞાન અને અભ્યાસક્રમ-2 

Knowledge and Curriculum – 2 

- - - 30(20) 30(20) 3 

A 403 સમાવેશી શાળા નનમાણર્ 

Creating an Inclusive school 

- - - 30(20) 30(20) 3 

A 404 અધ્યયન માટેનુાં મપૂયાાંકન-2 

Assessment for Learning-2 

 - - 30(20) 30(20) 3 

વૈકલ્પપક 
પાઠ્યક્રમ 

Optional 
Course 

વૈકલ્પપક નવર્ય(D-401-કાયણ 
નશક્ષર્, D-402-માગણદશણન અને 
સલાહ, D-403-યોગનુાં નશક્ષર્,  
D-404-શાાંનત માટેનુાં નશક્ષર્ વગેરે) 
Special Filed (Work Education, 
Guidance and Counselling) Health 
and Yoga 

- - - 30(20) 30(20) 3 

        

કુલ(સત્ર-4) - - - 150(100) 150(100) 15 
 

*  એક કે્રહિટ એટલે સપ્તાિ ેએક કલાકનુ ંસૈદ્ાશંતક શિર્ષયનુ ંશિક્ષણકાયય અથિા બે કલાકનુ ંપ્રાયોણગક કાયય. પ્રત્યેક 
સત્ર 16 થી 18 સપ્તાિનુ ંરિિેે. 
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શિભાગ-2       પ્રાયોણગક  કાયય 
 

નવભાગ પ્રાયોણગક કાયયની શિગત 

 

કુલગણુ ભાર બાહ્ય (આંતહરક)  

કુલગણુ 

 

કે્રહિટ સત્ર-1 સત્ર-2 સત્ર-3 સત્ર-4 

અ 

 

સૈદ્ાશંતક  પાઠયક્રમમા ં સમાશિષ્ટ  પ્રાયોણગક  કાયય 
પ્રશ્નપત્ર દીઠ્ નઈતાલીમ સાંબ ાંનધત પ્રવનૃિ 5 ગરુ્ +  સણૂચત 
પ્રયોણગક / સ્વાધ્યાય કાયણ 5 ગરુ્   

(70) (70) - (50) (190) - 

બ શિક્ષક તાલીમ આનરુ્ષણંગક પ્રાયોણગક કાયય 
અધ્યાપન કાયય : 
સત્ર - 1 : માઈક્રોપાઠ્ -5, સેતપુાઠ્-5, પરૂ્ણપાઠ્-4, લોકનશક્ષર્ પાઠ્-
4, ગ્રામનશક્ષર્ નશણબરપાઠ્ – 6 

સત્ર - 2 : પરૂ્ણપાઠ્-2 

સત્ર - 3 : પ્રાથનમક શાળામાાં પ્રવનૃિ-સમવાય પાઠ્- 2, 

કેન્િનનવાસમાાં પાઠ્-12 

િાશર્ષિક પ્રાયોણગક પાઠ – 2  

 

 

(240) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

50 

140(260) 

 

 

 

 

 

 

50 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2. ઉદ્યોગ કાયય : 
સત્ર - 1, 2 મખુ્ય ઉદ્યોગ : કાાંતર્ (યરવડા, અંબર), વર્ાટ (આસન, 

હાથરૂમાલ)  (15 ગરુ્ આંતડરક + 15 ગરુ્ બાહ્ય) 
સત્ર - 3માાં ઉિરબનુનયાદી નવદ્યાલયમાાં ચાલતો ઉદ્યોગ કેન્િનનવાસ 
દરનમયાન કરવામાાં આવશે. 

સત્ર -  4 પરૂક ઉદ્યોગ : પગલછૂણર્યુાં / સાબ ુ/ અગરબિી / મીર્બિી 
નનમાણર્ / સીવર્કામ / બાગાયત-ઔર્ધબાગ (15 ગરુ્ આંતડરક + 15 ગરુ્ 
બાહ્ય) 

 
- 

 
15(15) 

 
 

 
 
 
 
 

15(15) 

 
30(30) 
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3. સિઅભ્યાસ પ્રવશૃિઓ : સત્ર - 1 થી 4 

પ્રાથણના સાંમેલન સાંબ ાંનધત પ્રવનૃિઓ - 5  ગરુ્,   સાડહજત્યક 
પ્રવનૃિઓ  - 5 ગરુ્, રમત-ગમત સાંબ ાંનધત પ્રવનૃિઓ - 5 ગરુ્, 
સાાંસ્કૃનતક કાયણક્રમ સાંબ ાંનધત પ્રવનૃિઓ -  5  ગરુ્, સમાજસેવા 
સાંબ ાંનધત  પ્રવનૃિઓ  -  5 ગરુ્, સ્વચ્છતા, સ્વાસ્્ય- આરોગ્ય અને 
પયાણવરર્ સાંબ ાંનધત પ્રવનૃિઓ  -  5 ગરુ્ 

  
(30) 

  
(30) 

(60) 6 

4. પ્રોજેક્ટ કાયય : 
  સેમેસ્ટર-1 : આદશણ પ્રશ્નપત્રની રચના (મેથડમાાં) -10 ગરુ્ 

  સેમેસ્ટર-2 : સ્વનનનમિત શૈક્ષણર્ક સાધન (મેથડમાાં)-10 ગરુ્ 

  સેમેસ્ટર-3 : ડક્રયાત્મક સાંશોધન (મેથડમાાં) -10 ગરુ્ 

 
(20) 

 
- 

 
(10) 

 
 

(30) 2 

5. ગ્રામજીિન પદયાત્રા-10 ગણુ (સત્ર - 1) અને િૈક્ષણણક પ્રિાસ-10 ગણુ (સત્ર - 2) : 

આયોજન અને નેતતૃ્ત્વ-2 ગરુ્, કાયણ સહભાણગતા-2ગરુ્, સહઅભ્યાનસક પ્રવનૃિઓ-2 ગરુ્, 

વ્યવહાર-2 ગરુ્, સમગ્ર દેખાવ-2 ગરુ્    

(10) (10) - -  
(20) 

6 

6. ગ્રામશિક્ષણ શિણબર દરશમયાનની પ્રવશૃિઓ : (સત્ર - 1) 

ગ્રામનશક્ષર્ નશણબર દરનમયાન સમહૂભાવન-2 ગરુ્, છાત્રાલય અન ે
પ્રાથણના સાંચાલન-2 ગરુ્,  સહઅભ્યાસ પ્રવનૃિઓ-2 ગરુ્, નશસ્ત-2 
ગરુ્, સાાંસ્કૃનતક કાયણક્રમોમાાં અદા કરેલી ભનૂમકા-2 ગરુ્ 

(10) - - - (10) 2 
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7.  કેન્ર શનિાસ દરશમયાનની પ્રવશૃિઓ : (સત્ર - 3)  (16 અઠિાિીયા  માટે 
માધ્યશમક / પ્રાથશમક િાળા) 
કેન્િ નનવાસ દરનમયાન સમહૂભાવન-50 ગરુ્, છાત્રાલય અન ેપ્રાથણના 
સાંચાલન-50 ગરુ્,  સહઅભ્યાસ પ્રવનૃિઓ-50 ગરુ્, નશસ્ત-50 ગરુ્, 

સાાંસ્કૃનતક કાયણક્રમોમાાં અદા કરેલી ભનૂમકા-50 ગરુ્ 

   
250 

 
 

 
250 

 
10 

8.  શિક્ષક સજ્જતાની ચકાસણી (આંતહરક  મલુાકાતો  િારા ) (સત્ર -1 થી 4) 

જન્માષ્ટમીના તહવેાર પવેૂ- 10 ગરુ્ 

ડદવાળી વેકેશન પવેૂ- 10 ગરુ્ 

હોળી-ધળેૂટી પવેૂ- 10 ગરુ્ 

સામાનયક કસોટી-4 પછી- 10 ગરુ્ 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(20) 

 
(80) 

 
- 
 

9. છાત્રાલયમા ંસમિૂજીિન (ગહૃપનત કે ગહૃમાતા િારા મપૂયાાંકન થશ)ે 
(સત્ર -1 થી 4) 

પ્રાથણના કાયણમાાં સહભાણગતા  -10 ગરુ્ 

રસોડા વ્યવસ્થામાાં સહભાણગતા -10 ગરુ્ 

સફાઇકાયણ – 10 ગરુ્ 

છાત્રાલયની સહઅભ્યાસક પ્રવનૃિ- 10 ગરુ્ 

સમગ્ર છાપ - 10 ગરુ્ 

  
(50) 

 
 

 
(50) 

(100) 6 

EPC EPC 1 – (સત્ર-1) Reading and Reflecting on texts 

પાઠ્યવસ્તનુ ુાં વાચન અને ણચિંતનાત્મક અણભવ્યક્ક્ત 

EPC 2 – (સત્ર -2) Drama and Art in Education 

નશક્ષર્માાં નાટય અને કલા 

.(50)  
 
 

.(50) 

   
(50) 

 
.(50) 

3 
 
 
3 

EPC 3 (સત્ર-1 થી 4) 

Critical Understanding of ICT 

માડહતી અને પ્રત્યાયન તકનનકીની નવવેચનાત્મક સમજ 

EPC 4 (સત્ર-4) Understanding of Self 

'સ્વ'ની સમજ 

 
- 

 
 

 
- 

 
30(20) 

 
 

.(50) 

 
30(20) 

 
 

(50) 

 
3 
 
3 

 કુલ ગણુ  
(420) 

15 
(265) 

390 
(30) 

95 
(235) 

500 
(950) 

54 
 

 

• પ્રાયોણગક કાયણ માટે 1 કે્રડડટ એટલે 30 કલાક 
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 એકાંદર ગરુ્ભાર અને કે્રડડટ 
 

 ગણુભાર કુલગણુ 

બાહ્ય(આંતહરક) 
કે્રહિટ 

 સત્ર-1 

બાહ્ય(આંતહરક) 
સત્ર-2 

બાહ્ય(આંતહરક) 
સત્ર-3 

બાહ્ય(આંતહરક) 
સત્ર-4 

બાહ્ય(આંતહરક) 

સૈદ્ધાાંનતક 210(140) 210(140) - 150(100) 570 (380) 65 

પ્રાયોણગક .(420) 15 (265) 390 (30) 95 (235) 500 (950) 54 

કુલ 210 (560) 225 (405) 390(30) 245(335) 1070 (1330) 119 
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 શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાકં : 

A-101 

પ્રશ્નપત્ર : બાપયાવસ્થા અને નવકાસ-1 

Childhood and Growing Up-1 

કુલ ગણુ :  50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી.... 1. મનોનવઞાન અને શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનનો અથણ અને સ્વરૂપ જર્ાવે. 
2. શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનની અભ્યાસ પદ્ધનતઓનો પડરચય આપે 

3. શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનની ઉપયોણગતા જર્ાવે. 
4. વદૃ્વદ્ધ અને નવકાસનુાં સ્વરૂપ – તફાવત વર્ણવે. 
5. નવકાસના નવનવધ નસદ્ધાાંતોનો પડરચય આપે. 
6. વદૃ્વદ્ધ અને નવકાસ પર અસર કરતા પડરબળો ચચે. 
7. વૈયક્ક્તક તફાવતોનો અથણ અને સ્વરૂપ વર્ણવે. 
8. વૈયક્ક્તક ણભન્નતાના કારર્ો ચચે. 
9. વૈયક્ક્તક ણભન્નતા સાંદભ ેનશક્ષક અને શાળાની ભનૂમકા સમજાવે. 
10. પે્રરર્ાના ઘટકો અને નસદ્ધાાંતો સ્પષ્ટ કરે. 
11. અધ્યનનમાાં પે્રરર્ાનુાં સ્થાન ચચે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 િૈક્ષણણક મનોશિજ્ઞાન અને તેની ઉપયોણગતા  11 કલાક 

 1. મનોનવઞાન :– સાંકપપના અને સ્વરૂપ 

2. શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાન :– સાંકપપના, સ્વરૂપ અને વ્યાપ 

3. નશક્ષકને શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનની ઉપયોણગતા  
4. શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનની અભ્યાસ પદ્ધનતઓ અને 

સાંકપપના અને (1) અવલોકન (2) મલુાકાત (3) 
સામાજજકતાનમનત (4) વ્યક્ક્ત અભ્યાસ 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 7 

પ્રાયોણગક : 4 x 2 = 8  
(1) કોઈ એક પદ્ધનતનો 

ઉપયોગ કરી બાળકનો 
મનોવૈઞાનનક અભ્યાસ કરી 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

2 વદૃ્વદ્ અને શિકાસ  11 કલાક 

 1. વદૃ્વદ્ધ અને નવકાસ :– સાંકપપના સ્વરૂપ અને લક્ષર્ો  
2. વદૃ્વદ્ધ અને નવકાસ વચ્ચેનો તફાવત 

3. નવકાસના નસદ્ધાાંતો 
4. વદૃ્વદ્ધ અને નવકાસ પર અસર કરતાાં પડરબળો 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 6 

પ્રાયોણગક: 5 x 2 = 10  
1. તરુર્ાવસ્થામાાં પ્રવેશેલા 

નવદ્યાથીઓની સમસ્યાઓ 
જાર્ી તેનો અહવેાલ તૈયાર 
કરવો.  
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

3 િૈયક્ક્તક ણભન્નતા  11 કલાક 

 1. વૈયક્ક્તક ણભન્નતા : સાંકપપના અને સ્વરૂપ 

2. વૈયક્ક્તક ણભન્નતાનાાં કારર્ો 
3. વૈયક્ક્તક ણભન્નતા અને તેનુાં માપન (1) બદુ્વિ (2) 

રસ (3) વલર્ (4) સર્જનાત્મકતા 
4. વૈયક્ક્તક ણભન્નતા સાંદભ ેનશક્ષક અને શાળાની 

ભનૂમકા 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 6 

પ્રાયોણગક: 5 x 2 = 10  
1. કોઈ એક વૈયક્ક્તક 

ણભન્નતાનુાં માપન કરી તેનુાં 
નવશ્લેર્ર્ રજૂ કરવુાં. 

4 પે્રરણા અને અધ્યયન  12 કલાક 

 1. પે્રરર્ા : સાંકપપના, સ્વરૂપ અને પ્રકારો 
2. પે્રરર્ાના ઘટકો 
3. પે્રરર્ા : મેસ્લો અને મકેલલને્ડના નસદ્ધાાંત 

4. અધ્યયન પ્રડક્રયામાાં પે્રરર્ાનુાં સ્થાન 

5. પે્રરર્ા સાંદભે નશક્ષકની ભનૂમકા  

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 6 

પ્રાયોણગક: 6 x 2 = 12  
1. નશક્ષકોની મલુાકાત લઈ 

પે્રરર્ાના સાંદભણમાાં તેમની 
ભનૂમકાઓનુાં વર્ણન કરવુાં. 

સદંભય સણૂચ 

1. Parry, J. (2005). Changing childhoods in Industrial Chattisgarh. In R. Chopra & P. Jeffery (Eds.), Educational regimes 
in contemporary India. Sage. 

2. Piaget, J. (1997). Development and learning. In M. Gauvain & M. Cole (Eds.), Readings on the development of 
children. New York: WH Freeman & Company. 

3. Agrawal, Pushpa. (1993). Children’s Education and Maturation Process. New Delhi :  Deep & Deep Publications. 
4. Dash, Murlidhar. (1998 ). Educational Psychology. New Delhi : Deep & Deep Publications 
5. John,D. ( 1971 ). Towards Community mental health. Sutherland USA : Tavistok Publicatio 
6. Morse, Williams & Others. (1970, 3 rd Ed. ). Psychology & Teaching. Bombay : D.B. Tarapolwala Sons & Co. 

7. पाठक, आर. पी.(2007).शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय. नई दिल्ली : राधा पब्ललकेशन. 
8. मिश्रा, िहेन्द्रकुिार (2007).शिक्षा मनोविज्ञान.जयपुर : युमनवमसिटी बुक हाउस प्रा. मल. 
9. દેસાઈ, કે. ભા.(1994), દ્વિતીય આવનૃિ).િકૈ્ષણણક અને વ્યાિસાશયક માગયદિયન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ 

બોડણ, ગજુરાત. 
10. પટેલ,ચાંિકાન્ત .(1975). બાલ મનોશિજ્ઞાન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ, ગજુરાત. 
11. પરીખ, બી.એ..(1989).પ્રગત સામાન્ય મનોશિજ્ઞાન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ. 
12. શાહ, ગરુ્વાંત. અને પાંડયા, કુલીન .(1993 ત્રીભા આવનૃિ). િકૈ્ષણણક મનોશિજ્ઞાન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ 

નનમાણર્ બોડણ, ગજુરાત. 
13. હરલોક, બી. અનવુાદ કાનાવાલ, એસ.સી.(1975). શિકાસલક્ષી મનોશિજ્ઞાન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ 

બોડણ,ગજુરાત.] 

14. શકુ્લ, સ. (2012). અધ્યેતા પ્રકૃશત અને શિકાસ. આગ્રાાઃ અગ્રવાલ પબ્લલકેશન 

15. પટેલ, ભા.બી. (2009). શિક્ષણના મનોિૈજ્ઞાશનક આધારો. અમદાવાદાઃ ડડવાઈન પબ્લલકેશન 
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 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાકં : 

A-102   

પ્રશ્નપત્ર : સમકાલીન ભારત અને શિક્ષણ 

Contemporary India and Education-1 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. કેળવર્ીની સાંકપપના અને હતેઓુ નવશે સમજાવે. 
2. ભારતીય બાંધારર્માાં નશક્ષર્ની જોગવાઈઓ નવશે કહી શકે. 
3. ભારતીય સમાજની લાક્ષણર્કતાઓ, સમસ્યાઓ અને સ્વસ્થ સમાજ નનમાણર્માાં નશક્ષર્ની 

ભનૂમકા જર્ાવે. 
4. સમાજ પડરવતણનમાાં નશક્ષર્ની ભનૂમકા નવશે સમજાવી શકે. 
5. નશક્ષર્ ક્ષેતે્ર ગરુ્વિા સધુારર્ા માટેના રાષ્રીય તેમજ રાજ્જ્ય સ્તરે ચાલતા કાયણક્રમો નવશે 

વર્ણવી શકે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 કેળિણી અને તત્િદિયન  15 કલાક 

 1. કેળવર્ીની સાંકપપના 
2. કેળવર્ીના હતેઓુ 

3. કેળવર્ીની લાક્ષણર્કતાઓ 

4. કેળવર્ીની પ્રડક્રયા પર તત્વદશણનનો પ્રભાવ 

 
 

વ્યાખ્યાન 
પડરસાંવાદ 

જૂથ ચચાણ 
ક્ષેત્ર 
મલુાકાત 

 

સૈદ્ાશંતક: 9 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

કોઈ એક શૈક્ષણર્ક સાંસ્થાની 
મલુાકાત લઈ પડરચય, હતેઓુ, 
નવનશષ્ટ બાબતો તેમજ 
સમાજમાાં પ્રદાનને ધ્યાનમાાં 
રાખી અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

2 ભારતીય સમાજ અને શિક્ષણ  12 કલાક 

 1. ભારતીય સમાજની લાક્ષણર્કતાઓ 

2. ભારતીય સમાજની સમસ્યાઓ અને ઉપાયો   
3. સ્વસ્થ સમાજના નનમાણર્માાં નશક્ષર્ની ભનૂમકા 
4. સમાજ પડરવતણનમાાં નશક્ષકની ભનૂમકા 

 
 

વ્યાખ્યાન 
પડરસાંવાદ 

જૂથ ચચાણ 
ક્ષેત્ર 
મલુાકાત 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 4 x 2=8 

કોઈ એક ગામની મલુાકાત 
લઈ ગામની સમસ્યાઓ તેમજ 
શૈક્ષણર્ક ક્સ્થનત નવશે અહવેાલ 
તૈયાર કરવો. 

3 ભારતીય બધંારણ અને શિક્ષણ  11 કલાક 

 1. ભારતીય બાંધારર્માાં નશક્ષર્ સાંબાંધી જોગવાઈઓ નનરીણક્ષત સૈદ્ાશંતક: 9 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

2. બાળ અનધકાર(નવશ્વ અને ભારતીય સાંદભણમાાં) 

3. નશક્ષર્ સાંબાંધી સમસ્યાઓ:  
અવસરની અસમાનતા, સનુવધાઓની કમી, 
યોગ્ય નશક્ષકોનો અભાવ, જાનતય ભેદભાવ 

સ્વાધ્યાય 

પડરસાંવાદ 

જૂથ ચચાણ 

પ્રાયોણગક : 2 x 2=4 

પ્રાથનમક નશક્ષર્ાનધકાર 
અનધનનયમ(RTE) નવશે નનબાંધ 
તૈયાર કરવો. 

4 શિક્ષણના પ્રચાર પ્રસાર અને ગણુિિા સધુારણાના 
શિશિધ કાયયક્રમો 

 10 કલાક 

 1. રાષ્રીય કાયણક્રમો (પડરચય અને ઉપયોણગતા) : 
રાષ્રીય માધ્યનમક નશક્ષર્ અણભયાન, સવણ 
નશક્ષા અણભયાન અને મધ્યાહન ભોજન યોજના 

2. પ્રાદેનશક કાયણક્રમો(પડરચય અને ઉપયોણગતા) : 
ગરુ્ોત્સવ, પ્રઞા પ્રોજેક્ટ અને ઞાનકુાંજ પ્રોજેક્ટ 

 
  

વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાણ 
નસમ્પપોણઝયમ 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 2 x 2=4 

સરકાર િારા નશક્ષર્ની 
ગરુ્વિા સધુારર્ા સાંદભે 
ચાલતા કોઈ એક કાયણક્રમના 
સ્થાનનક સ્તરે મલુાકાત લઈ 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

સદંભય સણૂચ 

 ભાલ જે.ડી., (        ). ભારતની નશક્ષર્ વ્યવસ્થા, અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ. 

 માાંકડ ડી.આર., (         ). પ્રાચીન ભારતમાં નશક્ષર્, અમદાવાદ :  ગજુરાત યનુનવનસિટી પ્રકાશન. 

 પટેલ એમ. (        ). ભારતીય નશક્ષર્ પાંચોની એક ઝલક, અમદાવાદ : બી.એસ. શાહ પ્રકાશન 

 ििान, पी. (      ). उदियिान भारतीय सिाज िें मशक्षक, आगरा : अग्रवाल प्रकाशन । 

 Naik, J.P.(1982). The Education Commission and after, New Delhi : APH Publication. 

 Agrawal, J.C.(2000). Landmarks in the History of Modern Education, New Delhi : Vikash 

publication VT LTD.  

 अग्रवाल, एस. के. (1997). मशक्षा के ताब्ववक मसद्ाांत, िेरठ : राजेश पब्ललमशांग हाउस । 

 જોશી, બી. એચ. અને ભોગાયતા, સી. કે.(2013). નવકાસશીલ ભારતીય સમાજમાાં નશક્ષર્ અન ે
નશક્ષક, અમદાવાદ : પાશ્વણ પબ્લલકેશન. 

 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The Gazette of India, August 

27, 2009, New Delhi. pp 9. 

 Anderson, R.C. (1984).  Role  of  the  reader’s  schema  in  comprehension,  learning  and 

memory.  In  R.C.  Anderson,  J.  Osborn, &  R.J.  Tierney (Eds.), Learning to read  in American 

schools: Basal readers and content texts. Psychology Press. 

 Dewey, J. (2004).Democracy and education. Courier Dover Publications. 
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 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાાંક :  

A-103 

પ્રશ્નપત્રઃ અધ્યયન અને અધ્યાપન - 1 

Learning and Teaching - 1 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રડડટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. અધ્યયનની સામાજજક, સાાંસ્કૃનતક અને ઞાનાત્મક પ્રડક્રયાઓ સમજાવે. 
2. અધ્યેતાનુાં સ્વરૂપ વર્ણવે. 
3. શાળા અને શાળા બહાર થતી અધ્યયનની પ્રડક્રયા સમજાવે. 
4. અધ્યાપનનાાં સાંકુલ સ્વરૂપ સમજાવે. 
5. વૈનવધ્યપરૂ્ણ વગણખાંડનાાં સાંદભણમાાં અધ્યાપનનુાં નવશ્લરે્ર્ કરે. 
6. અધ્યાપનની નતૂન પદ્ધનતઓની ઉપયોણગતા અને લાક્ષણર્ક્તાઓ સમજાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 અધ્યયન  13 કલાક 

 1. અધ્યયનની સાંકપપના 
2. અધ્યયનના નસદ્ધાાંતો (પાવલોવ, સ્કીનર, 

થોનણડાઇક, કોહલરના પ્રયોગ અને શૈક્ષણર્ક 
ફણલતાથણ) 

3. અધ્યયનને અસર કરતાાં પડરબળો 
4. અધ્યયન સાંક્રમર્ : સાંકપપના, સ્વરૂપ, પ્રકાર અને 

શૈ.ફણલતાથણ 
 

ચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

સ્વઅધ્યયન 

ચાટણ નનમાણર્ 

સૈદ્ાશંતક: 9 

પ્રાયોણગક : 4 x 2=8 

કોઈએક શાળાઓની મલુાકાત 
લઈ તેમાાં ચાલતી અધ્યયન-
અધ્યાપન પ્રડક્રયાના સાંદભણમાાં 
અભ્યાસ-અવલોકન કરી 
ફોટોગ્રાફ સાથે અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

2 અધ્યાપન  13 કલાક 

 1. અધ્યાપનની સાંકપપના 
2. અધ્યાપનનાાં સતૂ્રો(ઞાત પરથી અઞાત પર જવુાં-

મતૂણ પરથી અમતૂણ પર જવુાં-સરળ પરથી સાંકુલ 
પર જવુાં-નવશેર્ પરથી સામાન્ય પર જવુાં-
પથૃક્કરર્ પરથી સાંયોજન પર જવુાં-સાંપરૂ્ણ પરથી 
ભાગ પર જવુાં-મનોવૈઞાનનક તકણ પરથી તાડકિક 
ક્રમ પર જવુાં) 

3. સારા અધ્યાપનનાાં લક્ષર્ો 
4. અધ્યાપન પ્રનતમાનાઃ અથણ અને ઉપયોણગતા 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
ટીમ ટીણચિંગ 

 
કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક: 7 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

અધ્યાપકો, નશક્ષકો અને 
પ્રનશક્ષર્ાથીઓના 
અધ્યાપનકાયણનુાં અવલોકન કરી 
સારા અધ્યાપનની 
લાક્ષણર્કતાઓ તારવે. 



17 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

(સાંકપપના પ્રાલ્્ત પ્રનતમાન, શોધ (Inquiry) 
પ્રનતમાન) 

5. અધ્યાપન પ્રડક્રયાને અસર કરતાાં પડરબળો 

3 અધ્યેતા  7 કલાક 

 1. અધ્યેતાનુાં સ્વરૂપ અને લક્ષર્ો 
2. અધ્યેતાની અધ્યયન શૈલી 
3. અધ્યેતાની કુટુાંબ તથા સમાજના નવનવધ સાંગઠ્નો 

પ્રત્યેની જવાબદારી 

પ્રોજેક્ટ 

ચચાણ 
સૈદ્ાશંતક: 4 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

કોઈએક વગણના નવદ્યાથીઓની 
અધ્યયન શૈલીનુાં વગીકરર્ કરે. 

4 સકૂ્ષ્મ અધ્યાપન  12 કલાક 

 1. સાંકપપના, મહત્ત્વ, સોપાન અને તબક્કા 
2. નવનવધ કૌશપયો ( નવર્યાણભમખુ, પ્રશ્ન પ્રવાડહતા, 

ઉદાહરર્, કા.પા. નોંધ, સ્પષ્ટીકરર્, સદૃુઢીકરર્, 
ઉિજેના પડરવતણન, પ્રશ્ન ઉંડાર્) 

3. સાંણક્ષ્ત અધ્યાપન, પરૂ્ણ અધ્યાપન 

નનદશણન 
પાઠ્, 
જૂથકાયણ અને 
નસમ્પયલુેશન, 
કાયણશાળા, 
નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 4 x 2=8 

નસમ્પયલુેશનની પડરક્સ્થનતમાાં 
સકૂ્ષ્મ અધ્યાપન િારા નવનવધ 
કૌશપયો નવકસાવે. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાાંક :  

A-104 

પ્રશ્નપત્રઃ  અભ્યાસક્રમ અંતગયત ભાર્ષા 
Language Across the Curriculum 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. ભાર્ાનુાં સ્વરૂપ તથા કાયો જર્ાવે. 
2. ભાર્ા અને બોલી વચ્ચનેો તફાવત સમજાવે. 

3. ઞાનાત્મક નવકાસમાાં ભાર્ાની અગત્ય વર્ણવે. 
4. અણભવ્યક્ક્ત અને અથણગ્રહર્ નવકસાવવા માટેના ઉપાયો ચચે. 
5. માતભૃાર્ા અને અન્ય ભાર્ા વચ્ચનેો તફાવત સ્પષ્ટ કરે. 
6. માતભૃાર્ા પર અન્ય ભાર્ાની અસરોની છર્ાવટ કરે. 
7. પ્રત્યાયનનાાં માધ્યમ તરીકે ભાર્ાનુાં મહત્ત્વ જર્ાવે. 
8. પ્રત્યાયન કૌશપય નવકસાવવા માટે નશક્ષકની ભનૂમકા સમજાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન   
પ્રહક્રયા 

પ્રાયોણગક કાયય 

1  ભાર્ષા : સ્િરૂપ અને મિત્ત્િ  12 કલાક 

 1. ભાર્ાાઃ અથણ, સાંકપપના  અને સ્વરૂપ 

2. ભાર્ાનાાં કાયો 
3. માન્ય ભાર્ા અને બોલીાઃ સ્વરૂપ અને 

તફાવત 

4. ભાર્ા આડનેા અવરોધો અને ઉપાયો 

વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાણ 
ચચાણ 
પ્રશ્નોિરી             

સૈદ્ાશંતક કાયય: 9 

પ્રાયોણગક: 3 x 2 = 6 

1. માન્ય ભાર્ા અને બોલી 
વચ્ચેના તફાવતોનુાં શ્રાવ્ય 
મિુર્ કરી રજૂઆત કરવી. 

2. કોઈ એક બોલીની 
લાક્ષણર્કતાનો અભ્યાસ કરી 
તેનો અહવેાલ રજૂ કરવો. 

2  ભાર્ષા : અણભવ્યક્ક્ત અને અથયગ્રિણનુ ંમાધ્યમ  11 કલાક 

 1. ઞાનાત્મક નવકાસમાાં ભાર્ાનુાં મહત્ત્વ 

2. ણલણખત અણભવ્યક્ક્ત અને તેને નવકસાવવા 
ઉપાયો 

3. મૌણખક અણભવ્યક્ક્ત અને તેને નવકસાવવા 
માટેના ઉપાયો 

4. વાાંચન અથણગ્રહર્ અને તેને અસરકારક 
બનાવવા માટેના ઉપાયો 

વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાણ 
 
પડરસાંવાદ 

 
પડરસાંવાદ 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

1. ણલણખત અણભવ્યક્ક્તમાાં 
નવદ્યાથીઓની ભલૂો તપાસી તેનુાં 
નવશ્લેર્ર્ રજૂ કરવુાં. 

2. મૌણખક અણભવ્યક્ક્તમાાં 
નવદ્યાથીઓની ભલૂો તપાસી તેનુાં 
નવશ્લેર્ર્ રજૂ કરવુાં. 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન   
પ્રહક્રયા 

પ્રાયોણગક કાયય 

3 માતભૃાર્ષા  અને અન્ય ભાર્ષા    11 કલાક 

 1. પ્રથમ ભાર્ા અને દ્વિતીય ભાર્ા :  સાંકપપના, 
સ્વરૂપ અને તફાવત 

2. નશક્ષર્નાાં માધ્યમ તરીકે માતભૃાર્ાનુાં મહત્ત્વ 

3. માતભૃાર્ા પર અન્ય ભાર્ાઓની  હકારાત્મક 
અને નકારાત્મક અસરો 

4. ભારતીય પડરપે્રક્ષ્યમાાં ભાર્ાકીય વૈનવધ્ય 

 

વ્યાખ્યાન 

 
મલુાકાત 

ચચાણ 
 
વ્યાખ્યાન 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

1. નવનવધ સાંદભણ પસુ્તકોનો 
ઉપયોગ કરી નશક્ષર્નાાં માધ્યમ 
તરીકે માતભૃાર્ાનુાં મહત્ત્વ 
જર્ાવતો નનબાંધ રજૂ કરવો. 

2. ભારતીય પડરપે્રક્ષ્યમાાં ભાર્ાકીય 
વૈનવધ્ય રજૂ કરતો ચાટણ તૈયાર 
કરવો. 

4 ભાર્ષા  : પ્રત્યાયનનુ ં માધ્યમ  11 

 1. પ્રત્યાયન : સાંકપપના, સ્વરૂપ અને અસર 
કરતા પડરબળો 

2. પ્રત્યાયન પ્રડક્રયા અને  પ્રત્યાયન પ્રકારો 
3. પ્રત્યાયનનાાં માધ્યમ તરીકે ભાર્ાની અગત્ય 

4. નવદ્યાથીઓનુાં પ્રત્યાયન કૌશપય નવકસાવવા 
માટે નશક્ષકની ભનૂમકા 

5. શાળા કક્ષાએ નવદ્યાથીઓનુાં પ્રત્યાયન કૌશપય 
નવકસાવવા માટેની પ્રયકુ્ક્તઓ 

 વ્યાખ્યાન 

 
વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાણ 
પ્રશ્નોિરી 
 
મલુાકાત 

 

સૈદ્ાશંતક: 8 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

1. અસરકારક નશક્ષકોની મલુાકાત 
લઈ નવદ્યાથીઓનુાં પ્રત્યાયન 
કૌશપય નવકસાવવા માટેનાાં 
સચૂનોનુાં એકત્રીકરર્ કરવુાં. 

2. શૈક્ષણર્ક ટેક્નોલોભાની મદદથી 
કોઈ મદુ્દા પર પાાંચ નમનનટ 
સમહૂ પ્રત્યાયન કરવુાં. 

સદંભય સણૂચ 

1. Bruner, J.S. (1975). Language as an Instrument of Thought. In: Davies, Alan (ed.), Problems 

of Language and Learning. London: Heinemann. 

2. Corson, D. (1990). Language Across the Curriculum (LAC). In: Corson, David (ed.), Language 

Policy Across the Curriculum. Clevedon: Multilingual Matters, 72-140. 

3. Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of 

bilingual children. Review of Educational Research, 49, 222-251. 

4. Halliday, M.A.K., Hasan, R. (1989). Language, Context and Text: Aspects of Language in a 

Social Semiotic Perspective. D.A. (2002). Techniques of Teaching English. Harsh Prakashan, 

Ahmedabad. 

5. મોતીભાઈ મ. પટેલ અને અન્ય. (2002). ગજુરાતી નવર્યવસ્તનુ ુાં અધ્યયન. બી. એસ. શાહ 

પ્રકાશન, અમદાવાદ. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
A-105 

પ્રશ્નપત્ર : નઈતાલીમ 

NAI TALEEM 

કુલ ગણુ : 50 
કે્રહિટ : 3 

 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી....... 1. બનુનયાદી નશક્ષર્ની સાંકપપના અને અથણ સમજાવે. 
2. બનુનયાદી નશક્ષર્નો ઉદભવ અને નવકાસ જાર્ે. 
3. બનુનયાદી નશક્ષર્ અંગે ગાાંધીભાનુાં દશણન સમજે. 
4. ગજુરાતમાાં કાયણરત બનુનયાદી નશક્ષર્ આપતી નવનવધ પ્રકારની સાંસ્થાઓની સમજ 

મેળવે. 
5. બનુનયાદી નશક્ષર્ના મેળવેલ ઞાનનો ભાવનવ્યવહારમાાં ઉપયોગ કરે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1.  બશુનયાદી શિક્ષણનો ઉદભિ અને શિકાસ   13 કલાક 

 1. બનુનયાદી નશક્ષર્ની સાંકપપના અને અથણ 
2. ગાાંધીભાએ દણક્ષર્ આડિકામાાં કરેલા કેળવર્ીના પ્રયોગો 

(ઘર, ડફનનક્સ વસાહત, અને ટોપસટોય ફામણ) 
3. ગાાંધીભાએ ભારતમાાં કરેલા કેળવર્ીના પ્રયોગો (કોચરબ 

આશ્રમ, સારબરમતી આશ્રમ, ચાંપારર્) 
4. બનુનયાદી નશક્ષર્નાાં પ્રારાંભનાાં નવદ્યાલયો (ગજૂરાત કુમાર 

નવનય માંડદર, અમદાવાદ, આંબલામાાં ગ્રામદણક્ષર્ામનૂતિ, 
વેડછીમાાં સ્વરાજ આશ્રમ અને મીરાખેડીમાાં રાષ્રીય 
નવદ્યાલય) 

વ્યાખ્યાન 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 9 

પ્રાયોણગક : 4 x 2=8 

બનુનયાદી નશક્ષર્ની 
પ્રારાંભની સાંસ્થાની 
મલુાકાત લઈ અહવેાલ 
તૈયાર કરે. 

2. બશુનયાદી શિક્ષણની સૈદ્ાશંતક આધારશિલા  14 કલાક 

 1. રાષ્રીય નશક્ષર્ પડરર્દ વધાણ  
ગાાંધીભાનાાં ત્રર્ વ્યાખાનો 

2. વધાણ પડરર્દના મખુ્ય ઠ્રાવો 
3. ઝાકીર હસેુન સનમનતની ભલામર્ો 
4. બનુનયાદી નશક્ષર્ની પાયાની બાબતો 

(નસદ્ધાાંતો, તત્ત્વો, અનબુાંધના કેન્િો અને પ્રકાર) 

વ્યાખ્યાન 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ાશંતક: 9 

પ્રાયોણગક : 5 x 2=10 

બનુનયાદી શાળામાાં 
ચાલતી પ્રવનૃિઓની 
નવદ્યાથીઓના નવકાસ 
સાંદભે મપૂયાાંકન 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

3. બશુનયાદી કેળિણીના સ્તરો  14 કલાક 

 1. પવૂણ બનુનયાદી અને બનુનયાદી 
2. માધ્યનમક કક્ષાએ બનુનયાદી નશક્ષર્ના સ્વરૂપો 
3. ઉચ્ચ નશક્ષર્ અને નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ સ્તરે બનુનયાદી 

નશક્ષર્ 

4. બનુનયાદી નશક્ષર્ાઃ સમગ્ર ભાવનની તાલીમ 

વ્યાખ્યાન 

ક્ષેત્ર 
મલુાકાત 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ાશંતક: 6 

પ્રાયોણગક : 8 x 2=16 

બનુનયાદી નશક્ષર્ની કોઈ 
એક સ્તરની સાંસ્થાની 
મલુાકાત લઈ તેના 
પ્રવતણમાન સ્વરૂપના 
ઔણચત્યને મલૂવે, 
અહવેાલ રજૂ કરે. 

4. બશુનયાદી શિક્ષણના ણચિંતકોના મતે (કેળિણીની સકંલ્પના, 
સ્િરૂપ, કાયો, અભ્યાસક્રમ, અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રહક્રયા, 
િાળાનુ ંસ્િરૂપ અને સમિૂજીિનનો ખ્યાલ) 

  
13 કલાક 

 1. નાનાભાઈ ભટ્ટ 

2. જુગતરામ દવે 

3. મગનભાઈ દેસાઈ 

4. ઠ્ક્કરબાપા 

વ્યાખ્યાન 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 6 

પ્રાયોણગક : 7 x 2=8 

બનુનયાદી નશક્ષર્ના 
ણચિંતકો પૈકી કોઈ એકના 
પસુ્તકની સમીક્ષા લખી 
રજૂ કરે. 

 

સાંદભણ સણૂચ 

1. गाांधी, िो.क. सत्याग्रह का इशिहास. अहििाबाि : नवजीवन प्रकाशन िांदिर. 

2. वववेक, रािलाल. महात्मा गाांधी दिशन औि जीिन. जयपरु : पांचशील प्रकाशन. 

3. मशविि, (2006). समग्र नयी िालीम (विचाि, दिशन, योजना एिां पाठ्यक्रम). वधाि :  नयी तालीि 
समिमत आश्रि सेवाग्राि. 

4. ઉપાધ્યાય, ચાંિકાન્તભાઈ. બશુનયાદી શિક્ષણની ઐશતિાશસક અને િૈચાહરક શિકાસ યાત્રા. અમદાવાદ :  

નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 

5. ઉપાધ્યાય, ચાંિકાન્તભાઈ. અનબુધં (સમિાય) ની સકંલ્પના. અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 

6. ગાાંધી, મોહનદાસ.  દણક્ષણઆહિકાનો સત્યાગ્રિનો ઇશતિાસ. અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 

7. ગાાંધી, પ્રભદુાસ. જીિનનુ ંપરોઢ. અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 
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8. જોર્ી, નવદ્યતુ (2012). પાયાની કેળિણીના નિા આયામો. અમદાવાદ : અમોલ પ્રકાશન. 

9. દેસાઈ, પાઠ્ક, પટેલ અને પટેલ. િૈક્ષણણક આયોજન, પ્રશિશધ અને મલૂ્યાકંનની નિી ધરી. 
મુાંબઈ/અમદાવાદ :  એ.આર.શેઠ્ની કાંપની. 

10. પટેલ, નરોિમભાઈ નશ. ગજુરાતમા ંનઈ તાલીમ. અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 

11. પટેલ, મ.જો. ગાધંીજીનુ ંશિક્ષણ દિયન. અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન માંડદર. 

12. પાંચલી, મનભુાઈ. (સાં. રામચાંિભાઈ) (2011). નઈ તાલીમનુ ંનિનીત.  ડદપહી : NCRI. 

13. મહતેા, ડદપક. શિક્ષણ ણભતરનો ખજાનો. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ. 

14. રાવલ, ગોનવિંદભાઈ અને રાવલ, સમુનતબેન(2011). નઈ તાલીમ તત્ત્િદિયન અને પ્રયોગ. અમદાવાદ : 

ગજુરાત નઈ તાલીમ સાંઘ. 

15. શાસ્ત્રી, જ. દવે. ભારતીય શિક્ષણ ણચિંતકોન ુ ં  શિક્ષણ ણચિંતન. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ. 

16. સપલા, મ. (2012). માર્સાઇની કેળવર્ી, ગરુ્જર ગ્રન્થરત્ન કાયાણલય.  અમદાવાદ : 

17. સોલાંકી, અ. અને અન્ય, બશુનયાદી કેળિણીની રૂપરેખા. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ. 

 
 
 
 

 
 



24 

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા 
પદ્શતિાસ્ત્ર : ગજુરાતી 

Understanding discipline of subject and 
pedagogy : Gujarati 

કુલ ગણુ : 100 

કે્રહિટ : 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. માતભૃાર્ા નશક્ષકની સજ્જતા વર્ણવે. 
2. વતણમાન સમયમાાં માતભૃાર્ા નશક્ષર્માાં જોવા મળતી ખામીઓ ચચે. 
3. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ને અસરકારક બનાવવા માટેના ઉપાયો જર્ાવે. 
4. નવનવધ કક્ષાએ માતભૃાર્ા નશક્ષર્નાાં હતેઓુ સમજાવે. 
5. માતભૃાર્ાનુાં નશક્ષર્કાયણ કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો વર્ણવે. 
6. માતભૃાર્ાના મળૂભતૂ કૌશપયોનો નવકાસ કરવાની પ્રયકુ્ક્તઓ સ્પષ્ટ કરે. 
7. માતભૃાર્ાનાાં નશક્ષર્કાયણની નવણભન્ન પધ્ધનતઓનુાં સ્વરૂપ અને લાભાલાભ સમજાવે. 
8. ઉચ્ચ પ્રાથનમક શાળામાાં અને માધ્યનમક શાળામાાં અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકનુાં સઘન 

અધ્યયન કરે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

પ્રાયોણગક કાયય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળામા ંઅમલીકૃત પાઠયપસુ્તકનુ ં
સઘન અધ્યયન 

 19 કલાક 

 1.1 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરણ 6 થી 8 ના ંગજુરાતી 
શિર્ષય(પ્રથમ ભાર્ષા)ના વતણમાન સમયમાાં 
અમલીકૃત સત્ર-1નાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ 
ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરર્નુાં સઘન અધ્યયન 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

પ્રકપપ 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 9 કલાક 

1. કોઈ એક સાડહત્યકારના 
ભાવન અને કવન નવશે 
હસ્તણલણખત અંક તયૈાર 
કરવો. 

2. ગજુરાતી ભાર્ાની 
નવકાસરેખા દશાણવતો ચાટણ 
તૈયાર કરવો. 

3. વાગઅવયવોનો ચાટણ તૈયાર 
કરવો. 
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2 માધ્યશમક િાળામા ંઅમલીકૃત પાઠયપસુ્તકનુ ં
સઘન અધ્યયન 

 19 કલાક 

 2.1 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરર્ 9 થી 10ના ં ગજુરાતી 
શિર્ષય(પ્રથમ ભાર્ષા)ના વતણમાન સમયમાાં 
અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં  સમાનવષ્ટ અને 
પ્રથમ સત્ર માટે નનયત થયેલ ગદ્ય, પદ્ય અને 
વ્યાકરર્નુાં  સઘન અધ્યયન 

(પ્રકરણ ક્રમ 1 થી 12) 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

પ્રકપપ 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 9 કલાક 

1. નવરાણચહ્નો અને તેના 
ઉપયોગ નવશેનુાં પે્રઝન્ટેશન 
તૈયાર કરવુાં. 

2. જોડર્ીનાાં નનયમોની 
હસ્તણલણખત પકુ્સ્તકા તૈયાર 
કરવી. 

3. સાંનધના નનયમોના ચાટણ 
તૈયાર કરવો. 

3 માતભૃાર્ષા શિક્ષણ, શિક્ષક અને િૈક્ષણણક િતેઓુ  18 કલાક 

 3.1 વતણમાન સમયમાાં માતભૃાર્ા નશક્ષર્માાં જોવા 
મળતી ખામીઓ અને તેને અસરકારક 
બનાવવાના ઉપાયો. 

3.2 માતભૃાર્ા નશક્ષકની સજ્જતા 
3.3 શૈક્ષણર્ક હતેઓુની સાંકપપના અને મહત્ત્વ 

3.4 શૈક્ષણર્ક હતેઓુનાાં ક્ષેત્રો  અને ઞાનાત્મક 
ક્ષેત્રનાાં હતેઓુનુાં સ્તરીકરર્ 

3.5 શૈક્ષણર્ક હતેઓુ રચતી વખતે ધ્યાનમાાં 
રાખવાની બાબતો 

3.6 માતભૃાર્ા નશક્ષર્માાં પાઠ્ આયોજન : સકૂ્ષ્મ 
પાઠ્, સેતપુાઠ્, છૂટા પાઠ્, એકમ પાઠ્, 
પ્રવનૃિ-સમવાય પાઠ્ લોકનશક્ષર્ પાઠ્ 

3.7 નત્રપડરમાર્ દશણક સારર્ી 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

વ્યાખ્યાન 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 8 કલાક 

1. અસરકારક ભાર્ાનશક્ષકોની 
મલુાકાત લઈ માતભૃાર્ા 
નશક્ષર્માાં જોવા મળતી 
ખામીઓ અંગ ેઅહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

2. અસરકારક ભાર્ાનશક્ષકોની 
મલુાકાત લઈ માતભૃાર્ા 
નશક્ષર્ને અસરકારક 
બનાવવાના ઉપાયો અંગે 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

3. કોઈ એકમ માટે સામાન્ય અને 
નવનશષ્ટ હતેઓુની રચના 
કરવી. 

4 માતભૃાર્ષાના મળૂભતૂ કૌિલ્યો  19 કલાક 

 (સાંકપપના, મહત્ત્વ, નનદાન-ઉપચાર, નવકાસ 
કરવાની પ્રવનૃિઓ) 

4.1 શ્રવર્ 

4.2 કથન 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 12 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 6 કલાક 

1. કોઈ એક મળૂભતૂ કૌશપય 
નવકસાવવા માટેની પ્રવનૃિનુાં 
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4.3 વાચન 

4.4 લેખન 

આયોજન કરી તેનો અહવેાલ 
રજૂ કરવો. 

2. કોઈ એક મળૂભતૂ કૌશપયમાાં 
નનદાન કરી તેનો ઉપચાર 
કરવા માટેનાાં સચૂનો નશક્ષકો 
પાસેથી મેળવવા. 

3. અસરકારક નશક્ષકોની મલુાકાત 
લઈ કોઈ એક કૌશપય 
નવકસાવવા માટે સચૂનો 
મેળવવા. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા 
પદ્શતિાસ્ત્ર : અંગે્રજી 

Understanding discipline of subject and 
pedagogy : English 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 5 

Learning Outcome 

 
Student 

teachers will... 

1. understand grammar of English and make use of it in their oral and written 

presentation. 
2.  study the units of English Text books of Std. 6, 7 ,8,9 & 10 in detail and use 

it in classroom teaching of English. 
3. define the educational objectives of English and write the lesson plans for teaching 

and apply it in classroom. 

4. Understand basic skills of English, methods and approaches of teaching English 

and apply it in classroom. 

 

Unit 

No. 
 

 Theory Teaching-

Learning 

Process 

Practical Work 

1 Textual content of std.6,7 & 8  11 Hours 

 1. Different parts of speech: Articles, Prepositions, 

Nouns, Pronouns, Verbs, Adverbs, Conjunctions & 

Interjections 

2. Story telling and Story- writing from the guided 

points (Picture story and strip story) 

3. Analysis of the textual content of std.6,7 & 8 
4. Varieties of activities and exercises in std 6, 7 & 8 

Group 

Discussion 

and 

Presentation 

Assignment 

Theory work : 8 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Preparing and applying 

grammar games of any 

two parts of speech 

2. Preparing three 

communicative activities 

from textual content of 

std. 6,7 & 8 

2 Textual content of std. 9 & 10  11 Hours 

 1. Model Auxiliaries and their uses 

2.  Oral and written composition 

3. Analysis of the textual content of std. 9 & 10 
4. Varieties of  tasks and language functions in 

textbooks of std. 9 & 10 

 

 

Workshop 

Peer 

learning and 

Classroom 

teaching 

Theory work : 8 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Making collection of 

different types of 

composition 

2. Preparing tasks of all skills 

from language functions 

to textbook of std. 9 & 10 

3 Nature and Importance of English Language  11 Hours 

 1. Position and importance of English as language in 

India and Gujarat. 

phonetics 

practice in 

Theory work : 8 

Practical work : 3 x 2=6 
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Unit 

No. 
 

 Theory Teaching-

Learning 

Process 

Practical Work 

2. Aims and objectives of teaching English at the 

Primary, Secondary & Higher Secondary Level 

3. Meaning of Planning & Lesson Plans: 

Micro/Bridge/stray/Unit plan & task based plan 
4.  Teaching types of lesson plans: prose, poetry, 

grammar and composition 

the 

classroom 

Self 

Learning 

through 

library and 

internet 

Preparing task based plan for 

teaching English 

 

4 Methods and Approaches of Teaching English  12 Hours 

 1. Teaching of listening, speaking, reading and 

writing skill 

2. Importance of teaching aids and materials in 

teaching of English. 

3. Approaches and methods of Teaching English: 

Structural, Communicative and eclectic 

approach, Grammar Translation Method and 

Task Based Language Teaching(TBLT) 

4. Techniques of Teaching English: Narration, 

Discussion, Questioning, Demonstration, Listen 

& Do, Read & Say,Pictorial Illustration, realia. 

5. Understanding Blue-Print & Setting Model 

Question Paper. 

Group 

Discussion 

Questioning 

Theory work : 9 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Preparing teaching aids  

along with PPT for 

classroom teaching of 

English. 

2. Preparing task-based 

lesson plan and applying 

it in classroom teaching. 

3. Setting Model Question 

paper of English with blue 

print. 
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Yadav, R. N. S.  (2002).Teaching of English:Abhishek Publications, Chandigarh. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર : 
શિજ્ઞાન 

Understanding discipline of subject and pedagogy : 
Science 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. ઉચ્ચ પ્રાથનમકશાળા કક્ષા (ધો. 6 થી 8)ના તથા માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન 
નવર્યવસ્તમુાાં સમાનવષ્ટ સાંકપપનાઓ, નનયમો, નસદ્ધાાંતો અને ખ્યાલો મૌણખક રીતે રજૂ 
કરે. 

2. ઉચ્ચ પ્રાથનમકશાળા કક્ષા (ધો. 6 થી 8)ના તથા માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન 
નવર્યવસ્તમુાાં સમાનવષ્ટ સાંકપપનાઓ, નનયમો નસદ્ધાાંતો અને ખ્યાલો સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે. 

3. ઉચ્ચ પ્રાથનમક તથા માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન નવર્યવસ્તનુા સાંદભે પ્રયોગો કરી નોંધે. 
4. ઉચ્ચ પ્રાથનમક તથા માધ્યનમક કક્ષાએ નવઞાન નશક્ષર્ની જરૂડરયાત અને અભ્યાસકમનો 

પડરચય રજૂ કરે. 
5. ઉચ્ચ પ્રાથનમક તથા માધ્યનમક કક્ષાએ નવઞાન નશક્ષર્ના જુદાાં જુદાાં પાઠ્ આયોજનો 

બનાવી વગણમાાં પાઠ્ આપે. 
6. નવઞાનની શૈક્ષણર્ક સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી પ્રવનૃિઓ કરે અને પાઠ્ આપે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળા કક્ષાનો પ્રિતયમાન 
શિજ્ઞાનનો પાઠયક્રમ 

  18 કલાક 

 ધોરર્-6 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,3,5,7,9,11,13,15 

ધોરર્-7 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,3,5,7,9,11,13,15,17 

ધોરર્-8 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,3,5,7,9,11,13,15,17 

મલુાકાત અને 

અહવેાલ 
લેખન 

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

કાયણનશણબર 

પ્રાયોણગક 

નનદશણન 

 સૈદ્ાશંતક : 8 

 પ્રાયોણગક : 10 x 2=20 

1. નવક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈ 
કમ્પ્યનુનટી સાયન્સ સેન્ટરની 
મલુાકાત લઈ અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

2. સમતલ અરીસા વડ ેપરાવતણનના 
નનયમો સાણબત કરતો પ્રયોગ કરે 
અને નોંધે 

3. બડહગોળ અને અંતગોળ 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

અરીસાઓથી જુદા જુદા અંતરે 
મકેૂલી વસ્તઓુના પ્રનતણબિંબોનો 
અભ્યાસ કરી પ્રયોગપોથીમાાં નોંધે 

4. નવદ્યતુની સમાાંતર અને શે્રર્ી 
જોડાર્નો અભ્યાસ કરે અને નોંધે. 

2  માધ્યશમક (ધો.-9 અને 10) િાળા કક્ષાનો 
પ્રિતયમાન શિજ્ઞાનનો પાઠયક્રમ 

 19 કલાક 

 ધોરર્-9 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,3,5,7,9,11,13,15 

ધોરર્-10 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,3,5,7,9,11,13,15 

જૂથચચાણ 
સેનમનાર 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 
પ્રાયોણગક કાયણ 
નનદશણન 

 સૈદ્ાશંતક : 11 

 પ્રાયોણગક : 8 x 2=16 

1. આડકિનમડીઝનો નનયમ સાણબત 
કરતો પ્રયોગ કરે અને નોંધે 

2. કાબણનનક સાંયોજનોના બાંધારર્ીય 
સતૂ્રો પ્રવનૃિ િારા રચે. 

3. -  જુદી જુદી વનસ્પનત 
પેશીઓની સ્લાઈડસનુાં 
સકૂ્ષ્મદશણક યાંત્રમાાં નનરીક્ષર્ કરી 
નોંધે. 

3 શિજ્ઞાન શિક્ષણની સકંલ્પના, મલૂ્યો, િતેઓુ અને 
પદ્શતઓ 

 19 કલાક 

 1. નવઞાન અને નવઞાન નશક્ષર્ની સાંકપપના, 
મહત્ત્વ 

2. નવઞાન નશક્ષર્નાાં મપૂયોાઃ સાાંસ્કૃનતક, 
ઉપયોણગતાલક્ષી, માનસ ઘડતર 

3. નવઞાન નશક્ષર્ના હતેઓુ, નવનશષ્ટ હતેઓુ 
તથા સ્પષ્ટીકરર્ો 

4. પ્રાથનમક અને માધ્યનમક કક્ષાએ નવઞાન 
નશક્ષર્ના હતેઓુ 

5. નવઞાન નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓની સાંકપપના, 
સ્વરૂપ અને લાભાલાભ : વ્યાખ્યાન, નનદશણન, 

પ્રયોગ, જૂથ ચચાણ, સમસ્યા ઉકેલ 

જૂથચચાણ 
ચચાણસભા 
સેનમનાર 

સ્વાધ્યાય 

 સૈદ્ાશંતક : 12 

 પ્રાયોણગક : 7 x 2=14 

1. નવઞાન નશક્ષર્માાં મપૂયોના તથા 
હતેઓુના ચાટણસ બનાવે. 

2. પ્રાયોણગક કક્ષાએ નવઞાન 
નશક્ષર્ના હતેઓુ અને નવનશષ્ટ 
હતેઓુ કોઈ ચોક્કસ એકમને 
કેન્િમાાં રાખી નોંધે અને વગણમાાં 
રજૂ કરે. 

3. માધ્યનમક કક્ષાએ નવઞાન 
નશક્ષર્ના હતેઓુ અને નવનશષ્ટ 
હતેઓુ કોઈ ચોક્કસ એકમને 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

કેન્િમાાં રાખી નોંધે અને વગણમાાં 
રજૂ કરે. 

4. નનદશણન પદ્ધનતનો વગણમાાં અનભુવ 
કરે. 

5. પ્રયોગ પદ્ધનતનો જૂથમાાં પ્રયોગ 
કરાવવાનો અનભુવ કરે.  

6. (ધો.6 થી 8) 

4 શિજ્ઞાન શિક્ષણની પ્રયકુ્ક્તઓ, પ્રવશૃિઓ અને 
અભ્યાસક્રમ 

 19 કલાક 

 1. નવઞાન નશક્ષર્ની પ્રયકુ્ક્તઓ : નનદશણન, 

નનરીક્ષર્, ઉદાહરર્, પ્રશ્નોિરી 
2. નવઞાનનો પાઠ્યક્રમ અને અભ્યાસક્રમ 

3. નવઞાનના અધ્યયન-અધ્યાપનમાાં 
મપટીનમડડયાનો નવનનયોગ 

4. નવઞાન માંડળ, નવઞાન મેળો, નવઞાન 
સાંગ્રહાલય : હતેઓુ, આયોજન, પ્રવનૃિઓ 
અને લાભાલાભ 

5. નવઞાનમાાં પાઠ્ આયોજન (માઈક્રો, સેત,ુ 

પરૂ્ણ, એકમ પ્રવનૃિ-સમવાય અને 
લોકનશક્ષર્ પાઠ્) 

6. નવઞાનના આદશણ પ્રશ્નપત્ર (લપયનૂપ્રન્ટ 
આધાડરત) ની રચના 

મલુાકાત 

સવેક્ષર્ 

નનદશણ 
નવઞાન 
નશક્ષકની 
મલુાકાત અને 
ડડે સ્ટોક 

રજજસ્ટરની 
અભ્યાસ નોંધ  
ઇન્ટરનેટ પર 
સ્વઅધ્યયન 

સમીક્ષાત્મક 
નોંધ 

સૈદ્ાશંતક : 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. નવઞાન નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓનો 
નશક્ષર્ કાયણમાાં ઉપયોગ કરવાનુાં 
પાઠ્ આયોજન તૈયાર કરે. 

2. નવઞાનના કોઈ એક એકમને 
મપટીનમડડયા િારા શીખવવાનો 
અનભુવ કરે. 

3. નવઞાન માંડળના સભ્ય બની જુદી 
જુદી જવાબદારીઓ ઉપાડ ે

4. SVS કક્ષાના નવઞાન મેળાની 
મલુાકાત લઈ અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

5. નવઞાન સાંગ્રહાલયની મલુાકાત 
લઈ અહવેાલ તૈયાર કરે. 

6. નવઞાનના આદશણ પ્રશ્નપત્રની 
રચના કરે અને યનુનટ ટેસ્ટ લે. 

સદંભયસણૂચ 

Dasgupta D.N.(1st Ed. 2004). Effective Teaching Techniques. Jaipur : Aavishkar Publishers, 807, Vyas Building, 

Chanra Rasta. 

Maitra Krishna (1st Ed. 1991), Teaching of Physics . New Delhi : Discovery Publishing House. 

Murray, John, Teaching Science at the secondary stage. London : A.S.E. Publication, 50 Albemarle street. 

कुलश्रषे्ठ, एस. पी.,जीि विज्ञान शिक्षण. िेरठ : लायन बकु दडपो. 



32 

विपाठी िधसुिुन(1st  Ed. 2007 ), शिक्षण िकशनकी औि प्रबांध. नई दिल्ली : ओिेगा प्रकाशन, अांसारी रोड, 

िररयागांज. 

पान्द्डे शमश दकरन, विज्ञान शिक्षण. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन िररयागांज. 

रावत डी.एस. (6t h Ed. 1971), विज्ञान शिक्षण. आगरा : ववनोि पसु्तक िांिीर. 
જોર્ી, એચ., ણલણખયા, કે., શાહ, બી., શાહ, એચ., ભરૂચા, એન. ( ત્રીભા આવનૃિ). (2004). શિજ્ઞાન અધ્યાપનનુ ં
પહરિીલન. અમદાવાદ : બી.એસ. શાહ પ્રકાશન. 

દેવડા ડી.એચ. અને અન્ય (2017). લોકનશક્ષર્, અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ, ગજુરાત રાજ્જ્ય. 
પટેલ, વી. ભા.( પ્રથમ આવનૃિ, 1993), શિજ્ઞાન શિક્ષણનો નતૂન અણભગમ. સરુત : સાડહત્ય સાંકુલ. 

શિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી (ધોરણ-6 થી 10). ગાાંધીનગર : ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ. 

શિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી પ્રયોગનોંઘપોથી. (ધોરર્-6 થી 10). ગાાંધીનગર : ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક 

માંડળ. 
શિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી. (ધોરર્-6 થી 10) નશક્ષક આવનૃિ. (2012). ગાાંધીનગર : ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા 

પાઠ્યપસુ્તક માંડળ. 

શૈક્ષણર્ક વેબસાઇટ : www.emc.maricopa.edu     www.chemistry.mcmaster.ca       www.nyu.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emc.maricopa.edu/
http://www.chemistry.mcmaster.ca/
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हहन्दी शिक्षक विद्यािाखा : गजूिाि विद्यापीठ अहमदाबाद – 14. 
हहन्दी बी.एड्. हििर्षीय पाठ्यक्रम : सेमेस्टि – 1 

प्रश्नपत्र क्रमाांकः 
B-101/102 

प्रश्नपत्रः विद्यािाखा एिां विर्षय की समज औि 
पद्धशििास्त्र - हहन्दी 

Understanding discipline of subject and  
pedagogy - Hindi 

कुल अांक : 50 

के्रहिट : 5 

अध्ययन शनष्पशि 

प्रशिक्षणार्थी ... 1. दद्वतीय भाषा के पाठ्यपसु्तक से अवगत करा सकें । 
2. दहन्द्िी भाषा मशक्षा के उदे्दश्य एवां पाठ आयोजन स ेअवगत करा सकें । 
3. दहन्द्िी भाषा मशक्षा िें सचूना सांम्प्रेषण तकनीकी के बारे िें बता सकें । 
4. दहन्द्िी भाषा मशक्षा के कौशलों को सिझा सकें । 

 

इकाई 

क्रमाांक 

सदै्धाांशिक कायश अध्ययन 

अध्यापन 
प्रहक्रया 

समय 

1 उच्च प्रार्थशमक विद्यालय में पढायेजानेिाले 
पाठ्यपसु्िक का अध्ययन 

 19  घांण्टे 

 गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 
द्वारा प्रकामशत कक्षा 6 से 8वीां के दहन्द्िी 
ववषय (दद्वतीय भाषा) के प्रवतििान 
पाठ्यपसु्तक(सि 1) िें सिाववष्ट गध्य, 
पद्य एव व्याकरण का अध्ययन। 

स्वअध्ययन 

ग्रपू अध्ययन 

स्वाध्याय 

प्रकल्प 

जूथचचाि 

10 घांण्टे 

सदै्ामतक : 10 

प्रायोमगक : 9 x 2 = 18   

1. दकन्द्हीां एक दहन्द्िी के सादहवयकार के 
ववषय िें हस्तमलब्खत अांक तयैार 
करना। 

2. पाठ्यपसु्तक िें सिाववष्ट इकाईयों िें से 
गाांधीववचार खोजकर समूच तयैार करना। 

3.  वणििाला के उच्चारण स्थान के 
अनसुार चाटि तयैार करना। 

2 माध्यशमक विद्यालय में पढायेजानेिाले 
पाठ्यपसु्िक का अध्ययन 

 19  घांण्टे 

  

 गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 
द्वारा प्रकामशत कक्षा 9 की दहन्द्िी (दद्वतीय 
भाषा) सि-2 के पाठ्यपसु्तक िें से पाठ 
ििाांक 1 से 12 का अध्ययन और कक्षा 
10वीां दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) सि-2 के 
पाठििाांक 1 से 11 का अध्ययन । (परूक 
वाचन सिाववष्ट नहीां है ।) 

स्वअध्ययन 

ग्रपू अध्ययन 

स्वाध्याय 

प्रकल्प 

जूथचचाि 

सदै्धाशिक : 10 

प्रायोशगक : 9 x 2 = 18   

1. ववरािमचह्नो का चाटि तयैार करके 
प्रस्ततुीकरण करना। 

2. दकन्द्हीां एक सादहवयकार के जीवन 
सांबांमध चाटिस तसवीर के साथ तयैार 
करना। 

3. अध्ययन दकये गये गद्य एवां पद्यों िें से 
पयािवरण ववषयक ववषयवस्त ुका चयन 
करना। 

 



34 

इकाई 

क्रमाांक 

सदै्धाांशिक कायश अध्ययन 

अध्यापन 
प्रहक्रया 

समय 

3 हहन्दी शिक्षा के उदे्दश्य एिां पाठ योजना  18 घांण्टे 

 1. दहन्द्िी मशक्षा के सािान्द्य उदे्दश्य 

2. दहन्द्िी मशक्षा के ववमशष्ट उदे्दश्य 

3. पाठ योजना की सांकल्पना एवां िहवव 

4. दहन्द्िी मशक्षण िे ववमभन्द्न पाठ 
योजना- सकू्ष्ि पाठ, प्रववृि पाठ, 
लोकमशक्षा पाठ, सािान्द्य पाठ एवां 
पाठ मनरीक्षण का अथि एवां लाभ 

5. एक से अमघक भाषा अमघगि के लाभ 
एवां भाषा 1 एवां भाषा 2 िें अांतर 

सांभाषण 

कायिशाला 
तलुनाविक 
अध्ययन 

स्वअध्ययन 

सदै्धाशिक : 10 

प्रायोशगक : 8 x 2 = 16   

1. दकन्द्हीां एक इकाई से सािान्द्य और 
ववमशष्ट उदे्दश्य की समूच बनाना 

2. अन्द्य िहाववद्यालय के पाठ मनयोजन 
की तलुना 

3. सभी प्रकार के पाठों की तलुना करें 

4 हहन्दी भार्षा शिक्षा के कौिल औि कौिल 
िधशन की विशधयााँ 

 19  घांण्टे 

 1. श्रवण कौशल का अथि, िहत्त्व एवां 
ववकास की प्रववृियााँ 

2. कथन कौशल का अथि, िहत्त्व एवां 
ववकास की प्रववृियााँ (पररसांवाि) 

3. वाचन कौशल का अथि, िहत्त्व एवां वाचन 

के प्रकार और ववकास की प्रववृियााँ 
4. लेखन कौशल का अथि, िहत्त्व एवां 

ववकास की प्रववृियााँ 
5. दृश्य-श्राव्य उपकरण का अथि प्रकार 

और उपयोग एवां दहन्द्िी भाषा मशक्षण 
िें सांगणक का ववमनयोग 

6. दहन्द्िी भाषा मशक्षा िें विपररिाण िशिक 

कोष्टक एवां प्रश्नपि रचना 
7. आिशि प्रश्नपि की ववशेषता 

पररसांवाि 

कायिशाला 
प्रिशिनी 
सांगोष्ठी 
पररसांवाि 

 

सदै्धाशिक : 10 

प्रायोशगक : 9 x 2 = 18   

1. श्रवण कौशल के ववकास के मलए चाटि 
तयैार करना। 

2. कथन कौशल के ववकास के मलए चाटि 
तयैार करना। 

3. वाचन कौशल के ववकास के मलए चाटि 
तयैार करना। 

4. लेखन कौशल के ववकास के मलए चाटि 
तयैार करना। 

5. दृश्यश्राव्य उपकरणों के चाटि तयैार करें। 
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17. शिाि(1996). मशक्षण पद्मतयााँ. दिल्हीीः राधा पब्ललकेशन. 
18. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 6 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 

19. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 7 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 

20. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 8 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 

21. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 9 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 

22. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 10 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર : 
સામાજજક શિજ્ઞાન 

Understanding discipline of subject and pedagogy : 
Social Science 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. ઈનતહાસ અને માનવભાવન નવશે સમજાવે. 
2. ભારત દેશનુાં સ્થાન, સીમા અને ભપૂષૃ્ઠ્, આબોહવા અને લોકભાવનની માડહતી રજૂ કરે. 

3. ધાનમિક-સામાજજક જાગનૃત અને ભારતીય અથણવ્યવસ્થાનાાં લક્ષર્ો તારવે અને વર્ણવે. 

4.  સરકારનાાં અંગો સમજાવે. 

5. ભારતનો સાાંસ્કૃનતક વારસો સમજે અને તેનુાં જતન કરે. 
6. ભારતના નવઞાન, ટૅક્નૉલૉભાના વારસાનુાં ગૌરવ લે. 
7. રાષ્રીય અને સ્થાનનક સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓએ આપેલા યોગદાનને સમજે. 
8. નકશાપનૂતિનુાં કૌશપય કેળવે. 

9. ભારત દેશનુાં સ્થાન, સીમા અને ભપૂષૃ્ઠ્ , આબોહવા અને લોકભાવનની માડહતી મેળવે. 

10. રાષ્રીય એકતા અને અખાંડડતતા પ્રત્યે પ્રનતબદ્ધ થાય. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય  

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ સામાજજક શિજ્ઞાન શિર્ષયનો 
પ્રિતયમાન પાઠયક્રમ   

 15 કલાક 

 ધોરર્-6 થી 8 પ્રથમ સત્રનો પાઠ્યક્રમ 

 

મલુાકાત 
અને 
અહવેાલ 
લેખન 

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

નકશાપનૂતિ 

 

સૈદ્ાશંતક : 11 

પ્રયોણગક : 4 x 2=8  
1. ઈનતહાસ સાંસ્કૃનત સાંગ્રહાલયની 

મલુાકાત લઇ તેમાાં રજૂ થયેલ 
કૃનતઓનો અભ્યાસ કરી નોંધ 
તૈયાર કરવી. 

2. ગ્રાંથાલયનાાં ઇનતહાસ 
નવભાગનાાં પસુ્તકોનો આધાર 
લઇ અભ્યાસ નોંધ તૈયાર 
કરવી. 

3. ભારતના નકિામા ંસબંશંધત 
શિગતોની પશૂતિ કરિી. 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય  

2 માધ્યશમક કક્ષા(ધોરણ-9 અને 10)એ સામાજજક શિજ્ઞાન 

શિર્ષયનો પ્રિતયમાન પાઠયક્રમ   

 20 કલાક 

 1. ધોરર્-9 પ્રકરર્ 1 થી 7 અને પ્રકરર્ 13 થી 19 

2. ધોરર્-10 પ્રકરર્ 1 થી 7  
જૂથ ચચાણ 
 
સેનમનાર 

સ્વાધ્યાય  
કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક : 15 

પ્રયોણગક : 5 x 2=10 

1. સાાંસ્કૃનતક વારસાનાાં સ્થળોની 
મલુાકાત અને અહવેાલ લેખન 

2. ગ્રાંથાલયની મલુાકાત અને 

અહવેાલ લેખન 

3. ઈ-ટેક્નોલૉભા આધાડરત 

અધ્યયનની નોંધ 

4. સમય આલેખ તૈયાર કરવો. 
5. કાયણશાળા 

3 સામાજજક  શિજ્ઞાન અને સામાજજક  શિજ્ઞાન શિક્ષણ  20 કલાક 

 1. સામાજજક નવઞાનની સાંકપપના અને મહત્ત્વ 

2. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ના હતેઓુ (ઞાન, સમજ, 
ઉપયોજન, કૌશપય, અણભયોગ્યતા, રસ, વલર્, 
કદર) અને તેના નવનશષ્ટ હતેઓુ તથા સ્પષ્ટીકરર્ 

3. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ની નવનવધ પદ્ધનતઓ: 
(સાંકપપના સાંરચના) (Concept Formation) : 
કુદરતી પ્રદેશ, આધાર, પ્રવાસ : સ્વરૂપ, ઉપયોગ, 
અને મયાણદા 

4. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં પાઠ્ આયોજનનુાં 
મહત્ત્વ 

5. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં માઈક્રો પાઠ્, સેત ુ
પાઠ્, પરૂ્ણ પાઠ્, પ્રવનૃિ - સમવાય પાઠ્, 
લોકનશક્ષર્ પાઠ્, એકમ પાઠ્ 

જૂથચચાણ 
 
ચચાણસભા 
 
 
 
સેનમનાર 

સૈદ્ાશંતક : 12 

પ્રયોણગક : 8 X 2=16 

1. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં 
નવનવધ નશક્ષર્ પદ્ધનતઓનો 
ઉપયોગ કરી માઈક્રો પાઠ્, સેત ુ
પાઠ્, પરૂ્ણ પાઠ્, પ્રવનૃિ - 
સમવાય પાઠ્, લોકનશક્ષર્ 
પાઠ્, એકમ પાઠ્ આપવા. 

4 સામાજજક  શિજ્ઞાન ખિં અને અધ્યયન- અધ્યાપન  
સામગ્રી 

 20 કલાક 
 

 1. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ના મપૂયોાઃ સાાંસ્કૃનતક, 
ઉપયોણગતાલક્ષી અને નનયામક (માનસ ઘડતર) 

મલુાકાત, 
સવેક્ષર્ 

સામાજજક 
નવઞાન 

સૈદ્ાશંતક : 13 

પ્રયોણગક : 7 X 2=14 

1. ગ્રામ્પય અને શહરેી શાળાના 
સામાજજક નવઞાન ખાંડની 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય  

2. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ની પ્રયકુ્ક્તઓ : 
પાત્રાણભનય, કથન, ઉદાહરર્, પ્રશ્નોિરી :  સ્વરૂપ, 
ઉપયોગ, અને મયાણદા 

3. સામાજજક નવઞાન ખાંડ : મહત્ત્વ, પ્રકાર, સ્થાન, 
રચના, ભૌનતક સનુવધાઓ અને બેઠ્ક વ્યવસ્થા 

4. સામાજજક નવઞાન અધ્યયન- અધ્યાપન 
સામગ્રીનો પડરચય : એટલાસ, નકશાપોથી, 
પ ૃ્ વીનો ગોળો, ઇન્ટરનેટ આધાડરત સામગ્રી 

5. લપય ૂનપ્રન્ટ અને આદશણ પ્રશ્નપત્રની રચના. 

નશક્ષકની 
મલુાકાત 
અને ડડે 
સ્ટોક 
રજજસ્ટરની 
અભ્યાસ 
નોંધ 

ઇન્ટરનેટ પર 
સ્વઅધ્યયન 

સમીક્ષાત્મક 
નોંધ 

મલુાકાત લઇ તેની સગવડો 
અને જાળવર્ી સાંબાંધી 
સવેક્ષર્ કરી ણચત્રો સડહત 
અહવેાલ તૈયાર કરવો.. 

2. કોઇ એક પ્રકરર્ માટે 
કમ્પ્યટૂર આધાડરત ણચત્રો અને 
ય ુટયબૂ પરની ક્લીનપિંગ 
એકઠ્ી કરી નનદશણન કરવુાં. 

3. કોઈ એક શાળાની મલુાકાત 
લઈ નવદ્યાથીઓની 
નકશાપોથીની નોંધનો 
નવશ્લેર્ર્ાત્મક અભ્યાસ કરી 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

સદંભય સણૂચ 
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3. Dasgupta D.N.(2004). Effective Teaching Techniques. Jaipur : Aavishkar Publishers, 807, Vyas Building, 
Chanra Rasta. 

4. विपाठी, िधुसिुन. (2007). शिक्षण िकशनकी औि प्रबांध. नई दिल्ली : ओिेगा प्रकाशन, अांसारी रोड, 
िररयागांज 

5. કાછીઆ, મનહર. (1986). નાટયીકરણ િારા િગય – શિક્ષણ. મોડાસા : શ્રી બી. ડી. શાહ કૉલેજ ઑફ ઍજ્જ્યકેુશન 

6. ગાધંીજી., (સ.ં આર. કે. પ્રભ)ુ. ( 6ઠ્ઠી આવશૃિ , 2006) મારા સ્િપ્નનુ ંભારત .અમદાવાદ : નવભાવન પ્રકાશન 
માંડદર 

7. ગાાંધીભાના રચનાત્મક કાયણક્રમો 
8. દવે, જયેન્દ્ અને અને અન્ય (ત્રીભા આવનૃિ). (2004). અધ્યયન અને અધ્યાપનનુ ંપ્રયકુ્ક્તઓ અને િૈક્ષણણક 

માપન અને મલૂ્યાકંન. અમદાવાદ : બી.એસ. શાહ પ્રકાશન 

9. દેસાઇ, ધનવાંતભાઈ અને કાલરી. અિાયચીન ભારતનો ઇશતિાસ 

10. પાંચોળી, મનભુાઈ. આપણો િારસો અને િૈભિ, સાંસ્કાર સાડહત્ય  માંડદર 

11. પિંયા, પ્રતાપરાય અને અન્ય. (2007). સમાજશિદ્યાનુ ં આદિય  અધ્યાપન . અમદાવાદ : િાહરરે્ષણ પ્રકાિન 

12. પાઠ્ક, ઉપેન્િભાઈ (પાાંચમી આવનૃિ, 2009), સમાજશિદ્યાનુ ંઅણભનિ અધ્યાપન. અમદાવાદ : નીરવ પ્રકાશન 

13. ભટ્ટ, અનશ્વની (અન.ુ). અધી રાતે આઝાદી   
14. શાહ, બી. સી., ભારતમા ંપચંાયતી રાજ. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ 
15. સામાજજક શિજ્ઞાન (ધોરણ : 6-10), ગાાંધીનગર : ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્ય પસુ્તક માંડળ 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર : 
સસં્કૃત 

Understanding discipline of subject and pedagogy : 
Sanskrit 

કુલગણુ-50 

કે્રહિટ-5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. ઉચ્ચ પ્રાથનમક કક્ષાના સાંસ્કૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ ગદ્ય,પદ્ય તેમજ વ્યાકરર્ 
સાંબાંનધત બાબતો સમજાવે. 

2. ઉચ્ચ પ્રાથનમકથી લઈ માધ્યનમક કક્ષાનાાં સાંસ્કૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ ગદ્ય,પદ્ય 
તેમજ વ્યાકરર્ સાંબાંનધત બાબતો સમજાવે. 

3. સાંસ્કૃત ભાર્ાનુાં મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરી તેની નવશેર્તાઓ નવશે સમજ આપે. 

4. ઉચ્ચ પ્રાથનમક તેમજ માધ્યનમક કક્ષાએ સાંસ્કૃત અધ્યાપનના હતેઓુ તેમજ સાંસ્કૃત 

અધ્યાપનના નસદ્ધાતોં નવશે સમજાવે. 

5. સાંસ્કૃત અધ્યયનની પદ્ધનતઓ, પ્રયકુ્ક્તઓ તેમજ પાઠ્-આયોજન સાંબાંનધત બાબતો નવશે 

સમજ આપે. 

6. આદશણ પ્રશ્નપત્ર નનમાણર્ની પ્રડક્રયાને સમજાવે. 
7. સાધન-સામગ્રી, ભાર્ા પ્રયોગશાળા અને મપટી-નમડડયાનો પડરચય તેમજ ઉપયોગીતા 

નવશે જર્ાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન-

અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળામા ં અમલીકૃત પાઠયપસુ્તકનુ ં
અધ્યયન 

 15 કલાક 

 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરર્ 6 થી 8 નાાં સાંસ્કૃત નવર્યના વતણમાન 
સમયમાાં અમલીકૃત સત્ર-1નાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં 
સમાનવષ્ટ ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરર્નુાં અધ્યયન  

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

પ્રકપપ 

નનરીણક્ષત- 

અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ાશંતક: 12 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

1. વર્ણ પડરચયનો કોઠ્ો 
તૈયાર કરવો.  

2. નવનવધ વર્ોના 
ઉચ્ચારર્ સ્થાન 
દશાણવતો સ્વરતાંત્રીનો 
ચાટણ તૈયાર કરવો.  
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન-

અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

2 માધ્યશમક િાળામા ંઅમલીકૃત પાઠયપસુ્તકનુ ં
અધ્યયન 

 22.5 કલાક 

 
ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરર્ 9 થી 10 નાાં સાંસ્કૃત નવર્યના 
વતણમાન સમયમાાં અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં 
સમાનવષ્ટ ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરર્. 

ધોરર્-9 (પાઠ્ 1 થી 10 અને અભ્યાસ 1 થી 4) 

ધોરર્-10 (પાઠ્ 1 થી 10 અને અભ્યાસ 1 થી 4) 

(નોંધ : અનકુ્રમણર્કામાાં ક્રમ 1 થી 10) 

   

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક: 15 

પ્રાયોણગક : 7.5 x 2=15 

પ્રાયોણગક/સ્વાધ્યાય  
1. અધ્યાપક સણૂચત વૈડદક 

સાડહત્ય આધાડરત 
વસ્તનુનષ્ઠ્ પ્રશ્નસાંચનયકા 
તૈયાર કરવી.  

2. ગ્રામ નશક્ષર્ દરનમયાન 
સાંખ્યાસચૂક તેમજ 
સમય સચૂક શલદો 
નશખવવા માટેની 
પ્રવનૃિઓનુાં આયોજન 
અને અહવેાલ લખેન  

3. નશક્ષક નનદેનશત  
મદુ્દાધાડરત સકૂ્ક્ત 
વાક્યોની અથણ સડહત 
પકુ્સ્તકા તૈયાર કરવી. 

3 સસં્કૃત ભાર્ષાની શિિેર્ષતાઓ, મિત્ત્િ, સસં્કૃત 
અધ્યાપનના શસદ્ાતોં અને િતેઓુ  

 15 કલાક 

 

 1. સાંસ્કૃત ભાર્ાની નવશેર્તાઓ 

2. સાંસ્કૃત ભાર્ાનુાં મહત્ત્વ- 

2.1 સાાંસ્કૃનતક, સાડહજત્યક અને રાષ્રીય 
એકતાના સાંદભણમાાં 

2.2 ડહન્દી અને ગજુરાતી ભાર્ાના નવકાસમાાં 
સાંસ્કૃત ભાર્ાનુાં પ્રદાન 

3. સાંસ્કૃત અધ્યાપનના નસદ્ધાાંતો અને ધ્યેયો 
4. સાધન-સામગ્રીાઃ સાંકપપના, પ્રકાર અને મહત્ત્વ 

5. માનવ વતણનનાાં ક્ષેત્રો(સાંઞાનાત્મક, ભાવાત્મક 
અને મનોશારીડરક)ના સદાંભણમાાં સાંસ્કૃત 
નશક્ષર્ના સામાન્ય અને નવનશષ્ટ હતેઓુાઃ 
સાંકપપના અને  લાક્ષણર્કતાઓ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક: 12 

પ્રાયોણગક : 3 x 2=6 

પ્રાયોણગક/સ્વાધ્યાય  
1. નનડદિષ્ટ ધોરર્ના પાઠ્ો 

માટે વતણનક્ષેત્ર પ્રમાર્ે 
સામાન્ય તેમજ નવનશષ્ટ 
હતેઓુની રચના.  

2. નશક્ષક સણૂચત પાઠ્ને 
ભર્ાવવા માટે 
ઉપયોગી બ ે–બે સ્વ-

નનનમિત સાધન સામગ્રી 
નનમાણર્. 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન-

અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

4 સસં્કૃત અધ્યયનની પદ્શતઓ, પ્રયકુ્ક્તઓ, પાઠ-
આયોજન સબંશંધત બાબતો, સાધન-સામગ્રી, ભાર્ષા 
પ્રયોગિાળા, અને મલ્ટી-શમહિયા 

 22.5 કલાક 

 1. સાંસ્કૃત અધ્યયનની પદ્ધનતઓ (પાઠ્શાલા, 
ભાાંડારકર, પ્રત્યક્ષ, ભાર્ાાંતર, અન્વય અને 
આગમન-નનગમન) : લાક્ષણર્કતા, સાંબાંનધત 
પ્રયકુ્ક્તઓ, મહત્ત્વ અને મયાણદા 

2. પાઠ્-આયોજનાઃ સાંકપપના, પ્રકાર(સકૂ્ષ્મ, સેત,ુ 
સ્થાનનક, એકમ, પ્રવનૃિ-સમવાય,  
અને લોકનશક્ષર્) અને મહત્ત્વ 

3. આદશણ પ્રશ્નપત્રાઃ લાક્ષણર્ક્તા, લલનૂપ્રન્ટની 
સાંકપપના અને પ્રશ્નપત્ર નનમાણર્ના સોપાનો 

4. ભાર્ા પ્રયોગશાળાાઃ પડરચય, પ્રકાર અને મહત્ત્વ  

5. મપટી-નમડડયાાઃ પડરચય તેમજ ઉપયોગીતા  

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

નનરીણક્ષત 
અભ્યાસ 

સૈદ્ાશંતક: 18 

પ્રાયોણગક : 4.5 x 2=9 

1. નનડદિષ્ટ ધોરર્ના 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ 
પાઠ્ના અધ્યાપન માટે 
ઉપયોગી પદ્ધનતઓ 
અને  પ્રવનૃિઓ 
દશાણવતો ચાટણ નનમાણર્.  

2. લલનૂપ્રન્ટ બનાવી તેના 
આધારે તૈયાર પ્રશ્નપત્ર 
રજૂ કરે. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–1 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-101/102 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર : 
ગણણત 

Understanding discipline of subject and pedagogy : 
Mathematics   

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..
. 

1. અંકગણર્ત, બીજગણર્ત અને ભનૂમનતની પાયાની સાંકપપનાઓ સમજાવે. 
2. ગાણર્નતક સતૂ્રો, સમીકરર્ો અને નસદ્ધાાંતોની તારવર્ી કરે તેમજ કટૂ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવે. 
3. ગણર્ત નશક્ષર્ની સાંકપપનાઓ અને નસદ્ધાાંતો સમજાવે. 
4. ગણર્ત નશક્ષર્ના ધ્યેયો અને હતેઓુ વર્ણવો. 
5. ગણર્ત નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓ અને પ્રયકુ્ક્તઓનો નશક્ષર્કાયણમાાં ઉપયોગ કરે. 
6. ગણર્તના પાઠ્યક્રમ, અભ્યાસક્રમ સમભા વગણખાંડ નશક્ષર્માાં તેનુાં ઉપયોજન કરે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાના ગણણતનો પાઠયક્રમ  18 કલાક 

 ધોરર્-6 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,2,3,4,5,6,7 

ધોરર્-7 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,2,3,4,5,6,7 

ધોરર્-8 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,2,3,4,5,6,7,8   

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ 
અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 12.5 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

આજુબાજુના પયાણવરર્માાંથી 
નવનવધ ભૌનમનતક આકારોની 
પડરનમનતની ગર્તરી કરવી. 

2 માધ્યશમક કક્ષાના ગણણતનો પાઠયક્રમ  19 કલાક 

 ધોરર્-9 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,2,3,4,5,6,10,15, પડર.1 

ધોરર્-10 પ્રકરર્ ક્રમ – 1,2,3,5,7,11,14,15, A1 
જૂથ 
અધ્યયન 
સ્વાધ્યાય 
અને 
કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક: 13 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

નત્રકોર્, નત્રકોર્નમનત અને 
યામભનૂમનત સાંબાંનધત પ્રશ્નોનો 
ઉકેલ મેળવવો. 

3 ગણણત શિક્ષણ અને તેના ધ્યેયો તેમજ િતેઓુ  19 કલાક 

 1. ગણર્ત અને ગણર્ત નશક્ષર્ની સાંકપપના 
2. ગણર્ત નશક્ષર્નાાં ધ્યેયો (માનસ ઘડતર, 

ઉપયોણગતા, સાાંસ્કૃનતક) 

3. પ્રાથનમક અને માધ્યનમક કક્ષાએ ગણર્ત નશક્ષર્ના 

જૂથચચાણ 
સેનમનાર 

કાયણસભા 

સૈદ્ાશંતક: 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. ગણર્ત પાઠ્યપસુ્તકોનો 
નવવેચનાત્મક અભ્યાસ કરી 
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એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

હતેઓુ 

4. ગણર્ત નશક્ષર્ના હતેઓુ અને નવનશષ્ટ હતેઓુ 
(ઞાન, સમજ, ઉપયોગ, કૌશપય, અણભયોગ્યતા, 
રસ, વલર્, કદર) 

5. ગણર્તના પાઠ્યપસુ્તકો સાંદભે ગણર્ત પાઠ્યક્રમ 
અને અભ્યાસક્રમ 

અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
2. નવર્યવસ્ત ુઆધાડરત હતે ુ

અને નવનશષ્ટ હતેઓુની 
તારવર્ી કરવી. 

4 ગણણત શિક્ષણમા ંપાઠઆયોજન, પદ્શતઓ અને 
પ્રયકુ્ક્તઓ 

 19 કલાક 

 1. ગણર્તમાાં પાઠ્આયોજન (માઈક્રો, સેત,ુ પરૂ્ણ, 
એકમ, પ્રવનૃિપાઠ્, લોકનશક્ષર્ પાઠ્) 

2. ગણર્ત નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓ : સમસ્યા ઉકેલ, 

આગમન-નનગમન, પથૃક્કરર્-સાંયોગીકરર્ 

3. ગણર્તમાાં પ્રોજેક્ટ પદ્ધનત 

4. ગણર્તમાાં દૃઢીકરર્ અને નવહાંગાવલોકન 

5. ગણર્તમાાં મૌણખકકાયણ અને ગહૃકાયણ 
6. લપયનૂપ્રન્ટ આધાડરત પ્રશ્નપત્રની રચના 

 

મલુાકાત, 
સવેક્ષર્ 

જૂથકાયણ 

સૈદ્ાશંતક: 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. ગણર્ત નશક્ષર્ની પદ્વદ્ધનતઓનો 
નશક્ષર્ કાયણમાાં ઉપયોગ 
કરવાનુાં પાઠ્ આયોજન તૈયાર 
કરવુાં. 

2. ગણર્ત નવર્યવસ્તમુાાંથી કોઈ 
એક એકમ માટે પ્રોજેક્ટ કાયણ 
હાથ ધરવુાં. 

3. દૃઢીકરર્ માટેના 
કડઠ્નણબિંદુઓની તારવર્ી 
કરવી. 

4. ગણર્તના કોઈ એક એકમ માટે 
લપય ૂનપ્રન્ટ આધાડરત આદશણ 
પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવુાં. 
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6. मसांध, योगेशकुिार और अचिनेश शिाि (2003) गणणि शिक्षण-आधुशनक पद्धशिओ. नई दिल्ही : 
7. ए.पी. एच. पब्ललमसांग कोपोरेशन. 
8. ઓઝા, અને અંતાર્ી. ગણણત ણબરબલ. રાજકોટ : પ્રવીર્ પસુ્તક ભાંડાર. 
9. જોશી, સેજપાલ, પડરખ, પટેલ અને નાંદાર્ી. ગણર્તના અધ્યાપનનુાં પડરનશલન. અમદાવાદ : બી.એસ.શાહ પ્રકાશન. 
10. દેવડા ડી.એચ. અને અન્ય (2017). લોકનશક્ષર્, અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ , ગજુરાત રાજ્જ્ય. 
11. ભટ્ટ, પી.આર. ગણર્તશાસ્ત્ર અધ્યાપન પદ્ધનત(મોડયલુ, ભાગ-1,2) અમદાવાદ : આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી. 
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 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાકં : 
A-201 

પ્રશ્નપત્ર : બાલ્યાિસ્થા અને શિકાસ-2 

Childhood and Growing Up- 2 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. સ્મરર્-નવસ્મરર્નો અથણ અને સ્વરૂપ જર્ાવે. 
2. નવનવધ પ્રકારની સ્મનૃતઓનો પડરચય આપે. 
3. નવસ્મરર્ નસદ્ધાાંતોના શૈક્ષણર્ક ફણલતાથો તારવે. 
4. તરુર્ાવસ્થા સાંદભે નશક્ષકની ભનૂમકા સ્પષ્ટ કરે. 
5. તરૂર્ાવસ્થામાાં થતા શારીડરક, માનનસક અને સાાંવેણગક નવકાસનુાં વર્ણન કરે. 
6. જાતીય નશક્ષર્માાં નશક્ષકની ભનૂમકા સમજાવે. 
7. બદુ્વદ્ધ, અણભયોગ્યતા અને વ્યક્ક્તત્વ માપનની કસોટીઓ નવશે સમજાવે. 
8. અનકુલૂનમાાં નશક્ષકની ભનૂમકા સ્પષ્ટ કરે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય 

1 સ્મરર્ અને નવસ્મરર્  10 કલાક 

 1.1 સ્મરર્નો અથણ અને સ્મરર્ પ્રડક્રયાનાાં પાસાાં 
1.2 સ્મનૃતના પ્રકાર 

1.3 સ્મરર્ પર અસર કરતાાં પડરબળો 
1.4 નવસ્મરર્નો અથણ અને તેના નસદ્ધાાંતો 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 7 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 3 x 2 = 6 કલાક 

1. નવસ્મરર્નાાં નસદ્ધાાંતની 
ણચત્રાત્મક રજૂઆત કરતો ચાટણ 
તૈયાર કરવો. 

2 તરૂણાિસ્થા અને શિકાસ  12 કલાક 

 2.1 તરૂર્ાવસ્થા અને શારીડરક નવકાસ 

2.2 તરૂર્ાવસ્થા અને માનનસક નવકાસ 

2.3 તરૂર્ાવસ્થા અને સાાંવેણગક નવકાસ 

2.4 જાતીય નશક્ષર્ની સાંકપપના અને જરૂડરયાત 

2.5 તરૂર્ાવસ્થા અને નશક્ષકની ભનૂમકા 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 8 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 4 x 2 = 8 કલાક 

1. તરૂર્ાવસ્થામાાં પ્રવેશેલા 
નવદ્યાથીઓ માટે પ્રશ્નપેટી 
પ્રવનૃિ કરી અહવેાલ રજૂ 
કરવો. 

2. તરૂર્ાવસ્થામાાં પ્રવેશેલા 
નવદ્યાથીઓની સમસ્યાઓનો 
ખ્યાલ આપતો ચાટણ તૈયાર 
કરવો. 
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3 બદુ્વદ્, અણભયોગ્યતા અને વ્યક્ક્તત્િ  12 કલાક 

 3.1 બદુ્વદ્ધ : સાંકપપના અને નસદ્ધાાંત 

     3.1.1 ગાડણનરનો બહનુવધ બદુ્વદ્ધ નસદ્ધાાંત 

     3.1.2 ગોલમેનનો સાાંવેણગક બદુ્વદ્ધ  નસદ્ધાાંત 

3.2 અણભયોગ્યતા : સાંકપપના, સ્વરૂપ, પ્રકાર, 

મહત્ત્વ 

3.3 વ્યક્ક્તત્વ : સાંકપપના, સ્વરૂપ, પ્રકાર, 

ઘડનારાાં પડરબળો   
3.4 બદુ્વદ્ધ, અણભયોગ્યતા અને વ્યક્ક્તત્વ માપન 

માટેની જાર્ીતી કસોટીઓ 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 8 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 4 x 2 = 8 કલાક  
1. ગાડણનરના બહનુવધ બહનુવધ 

બદુ્વદ્ધ નસદ્ધાાંતની ણચત્રાત્મક 
રજૂઆત કરતો ચાટણ તૈયાર 
કરવો. 

2. કોઈ એક મનોવૈઞાનનક કસોટીનુાં 
સાંચાલન કરી તેનુાં નવશ્લેર્ર્ 
કરતો અહવેાલ રજૂ કરવો. 

4 અનકુલૂન, અપાનકુલૂન અને અપિાદરૂપ બાળકો  11 કલાક 

 4.1 અનકુલૂન : સાંકપપના અને સ્વરૂપ 

4.2 અપાનકુલૂન : સાંકપપના, સ્વરૂપ અને 
નશક્ષકની ભનૂમકા 

4.3 બચાવ પ્રયકુ્ક્તઓ : સાંકપપના અને સ્વરૂપ 

4.4 અપવાદરૂપ બાળકો : સાંકપપના, પ્રકાર 
અને નશક્ષકની ભનૂમકા 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

નનદશણન 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 8 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 3 x 2 = 6 કલાક 

1. કોઈ એક અપવાદરૂપ 
બાળકનો વ્યક્ક્ત અભ્યાસ 
કરી અહવેાલ રજૂ કરવો. 

2. બચાવ પ્રયકુ્ક્તઓ નવશે 
ણચત્રાત્મક ચાટણ તૈયાર કરવો. 
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15. પટેલ, ભા.બી. (2009). શિક્ષણના મનોિૈજ્ઞાશનક આધારો. અમદાવાદાઃ ડડવાઈન પબ્લલકેશન 
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 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
A-202   

પ્રશ્નપત્ર : સમકાલીન ભારત અને શિક્ષણ-2 

Contemporary India and Education-2 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. ભારતીય સમાજની શૈક્ષણર્ક પડરક્સ્થનતની સમજ આપે . 
2. નવનવધ નશક્ષર્ પાંચોની ભલામર્ો નવશે જાર્ાવે. 
3. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ ક્ષેતે્ર ગરુ્વિા સધુારર્ા માટેની સાંસ્થાઓનુાં પડરચય આપે. 
4. નશક્ષર્ પર ખાનગીકરર્, વૈનશ્વકીકરર્ તેમજ અથણવ્યવસ્થાની અસર સમજાવે.   

 
 

એકમ 
ક્રમાકં 

 

સૈદ્ાશંતક 
અધ્યયન-

અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

 

સમય 

 1 
 

ભારત અને ગજુરાતની િૈક્ષણણક પહરક્સ્થશતનો 
તલુનાત્મક અભ્યાસ 

 12 કલાક 

 1. ગજુરાત રાજ્જ્યની પ્રાથનમક અને માધ્યનમક 
કક્ષાની શૈક્ષણર્ક ક્સ્થનત(સાક્ષરતા દર, 
જાનત અને ઞાનત પ્રમાર્ે સાક્ષરતા દર) 

2. ભારતની પ્રાથનમક અને માધ્યનમક કક્ષાની 
શૈક્ષણર્ક ક્સ્થનત (સાક્ષરતા દર, જાનત અને 
ઞાનત પ્રમાર્ ેસાક્ષરતા દર) 

3. વતણમાન નશક્ષર્ની સમસ્યાઓ તેમજ તેને 
દૂર કરવામાાં નશક્ષકની ભનૂમકા 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 3 x 2 = 6 કલાક 

1. કોઈ એક ગામની મલુાકાત લઈ 
સાક્ષરતાદર જાર્ ેતેમજ નશક્ષર્ 
સાંદણભિત સમસ્યાઓની યાદી 
તૈયાર કરે. 

 2 શિશિધ પચંો અને સશમશતઓ  9 કલાક 

 1. મેકાલે નમન્્સ(Macaulay’s Minuts) 1835: 
પડરચય અને પ્રમખુ સજુાવ 

2. હન્ટર કનમશન અને વધાણ સનમનતાઃપડરચય 
અને પ્રમખુ સજુાવ 

3. કોઠ્ારી પાંય, રામમતૂી સનમનતાઃ પડરચય 
અને માધ્યનમક ક્ષતેે્રપ્રમખુ સજુાવ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 2 x 2 = 4 કલાક 

1. નશક્ષર્ માટે રચાયેલી નવનવધ 
સનમનતઓ અને આયોગોમાાંથી 
નશક્ષક િારા નનદેનશત કોઈ એક 
પર સ્વાધ્યાય નોંધ તૈયાર કરી 
વગણમાાં જૂથવાર રજૂઆત કરે. 

3  શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણની ગણુિિા સ્થાપનની 
સસં્થાઓ 

 12 કલાક 

 1. ગરુ્વિાયકુ્ત નશક્ષર્ની લાક્ષણર્કતાઓ  જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 2 x 2 = 4  કલાક 
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2. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ ક્ષેતે્ર  ગરુ્વિા સ્થાપનની 
સાંસ્થાઓ(પડરચય અને કાયણ):, NCTE, 

DIET, IASE, CTE 

3. નશક્ષર્ની ગરુ્વિા અને NCERT તેમજ 
GCERT: (પડરચય અને કાયણ  

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

1. સરકાર િારા નશક્ષર્ની ગરુ્વિા 
સધુારર્ા સાંદભે ચાલતા કોઈ 
એક કાયણક્રમ નવશે નોંધ તૈયાર 
કરવો. 

4 ખાનગીકરણ, િૈશિકીકરણ અને અથયવ્યિસ્થાનો 
શિક્ષણ પર પ્રભાિ 

 12 કલાક 

 1. ખાનગીકરર્, વૈનશ્વકીકરર્ાઃ સાંકપપના અને 
નશક્ષર્ પર પ્રભાવ 

2. અથણવ્યવસ્થા અને નશક્ષર્નો પારસ્પડરક 
પ્રભાવ 

3. રાષ્રીય અને ગજુરાત રાજ્જ્યના અંદાજપત્ર 
માાં નશક્ષર્ માટેની જોગવાઈ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

નનરીણક્ષત 
અભ્યાસ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 3 x 2 = 6 કલાક 

1. નવનવધ દેશોમાાં નશક્ષર્ પાછળ 
થતાાં ખચણ દશાણવતો અહવેાલ 
તૈયાર કરે. 

2. પોતાના ગામની મલુાકાત લઈ 
સરકારી શાળાની સમસ્યાઓ પર 
નોંધ તૈયાર કરે. 

સદંભય સણૂચ 

 ભારતની નશક્ષર્ વ્યવસ્થા, જયાંતીભાઈ ડી. ભાલ., યનુનવનસિટી ગ્રન્થ નનમાણર્ બોડણ. 
 પ્રાચીન ભારતમાાં નશક્ષર્, ડોલર રાય માાંકડ, ગજૂરાત યનૂનવનસિટી પ્રકાશન. 
 ભારતીય નશક્ષર્ પાંચોની એક ઝલક, ડૉ.મોતી ભાઈ પટેલ, બી.એસ. શાહ પ્રકાશન 

 उदियिान भारतीय सिाज िें मशक्षक, पनूि ििान, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा. 
 अग्रवाल, एस. के. (1997). शइक्षा के ताब्ववक मसद्ाांत, राजेश पब्ललमशांग हाउस, िेरठ. 

 જોશી, બી. એચ. અને ભોગાયતા, સી. કે.(2013), નવકાસશીલ ભારતીય સમાજમાાં નશક્ષર્ અને  નશક્ષક, 
પાશ્વણ પબ્લલકેશન, અમદાબાદ. 

 Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. The Gazette of India, August 27, 2009, 

New Delhi. pp 9. 
 Anderson,  R.C. (1984). Role  of  the  reader s  schema  in  comprehension, learning  and memory.  In  

R.C.  Anderson,  J.  Osborn,  &  R.J.  Tierney (Eds.),Learning  to  read  in American schools: Basal 

readers and content texts. Psychology Press. 
 Dewey, J. (2004).Democracy and education. Courier Dover Publications. 
 Safaya, R.N. and Shaida, B.D. (1983): Principles and Techniques of Education. Dhanpat Rai and Sons, 

Delhi.  
 Sodhi, T.S. and Suri, Aruna (2006): Philosophical and Sociological Foundations of Education. Bawa 

Publication, Patiala.  
 MHRD, Report of Education Commission 1964-

of Education, Govt. of India: 
 Naik, J.P.(1982). The Education Commission and after. APH Publication. 
 Aggrawal, J.C.(2000). Landmarks In The History of Modern Education, Vikash publication VT LTD. 

New Delhi. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
A-203   

પ્રશ્નપત્રઃ અધ્યયન અને અધ્યાપન -2 

Learning and Teaching - 2 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રડડટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. અધ્યયન-અધ્યાપનમાાં ICT ની સાંકપપના અને તેનો ઉપયોગ સમજાવે. 
2. અધ્યયન-અધ્યાપનમાાં નવનવધ પદ્ધનતઓનો નવનનયોગ કરે. 
3. વૈનવધ્યપરૂ્ણ વગણખાંડનાાં સાંદભણમાાં અધ્યાપનનુાં નવશ્લરે્ર્ કરે. 
4. અધ્યયન-અધ્યાપનમાાં દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સાધન-સામગ્રીનો અથણ આપી વગીકરર્ કરે. 
5. અધ્યાપનની નતૂન પદ્ધનતઓને િારા અધ્યાપન કરાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 અધ્યયન - અધ્યાપનમા ંICT  11 કલાક 

 1. ICT ની સાંકપપના 
2. અધ્યયનમાાં ICT નો ઉપયોગ 

3. અધ્યાપનમાાં ICT નો ઉપયોગ 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ અને 
રજૂઆત 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 x 2=8 કલાક 

1. પ્રાયોણગક પાઠ્માાં ICT નો 
ઉપયોગ કરે. 

2. કોઈ પર્ એક ધોરર્ના 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ 
એકમના સાંદભણમાાં ઉપયોગી 
ICTના ઉપકરર્ોની યાદી તયૈાર 
કરે. 

2 અધ્યયન-અધ્યાપનની પદ્શતઓ (સ્િરૂપ, 
મિત્ત્િ, મયાયદા ) 

 12 કલાક 

 1. કાયણશાળા 
2. પ્રકપપ 

3. સેનમનાર 

4. સ્વાધ્યાય 

5. જૂથ ચચાણ 

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 8 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 3 x 2 = 6 કલાક 

1. અધ્યાપન પદ્ધનતઓનો 
વગણનશક્ષર્માાં ઉપયોગ કરી તેના 
લાભાલાભ નવશે નોંધ લખે. 

2. કોઈ પર્ એક પદ્ધનતનો 
વગણખાંડમાાં નવનનયોગ કરી 
અધ્યાપન કરે. 
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3 િગયવ્યિિાર  શિશ્લેર્ષણ  11 કલાક 

 1. સાંકપપના 
2. નેડ ફલેન્ડસણના વગણવ્યવહાર 

નવશ્લેર્ર્ના ઘટકો, મલૂવર્ીની રીત, 
મહત્ત્વ અને મયાણદાઓ 

3. નશક્ષક-નવદ્યાથી વચ્ચેના આંતર સાંબાંધો 
4. નવદ્યાથી-નવદ્યાથી વચ્ચેના આંતર સાંબાંધો 

વગણ નનરીક્ષર્ 
પદ્ધનત 

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
નશક્ષક-નવદ્યાથી, 
નવદ્યાથી-
નવદ્યાથીની 
આંતરડક્રયા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 x 2=8 કલાક 

1. નશક્ષક નોંધપોથીનો અભ્યાસ કરી 
અહવેાલ તૈયાર કરે. 

2. નશક્ષક-નવદ્યાથી અને નવદ્યાથી-
નવદ્યાથી વચ્ચેના આંતર 
સાંબાંધોનો અભ્યાસ કરી નોંધ 
તૈયાર કરે. 

4 અધ્યયન-અધ્યાપનમા ંસાધન – સામગ્રી  11 કલાક 

 1. દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સાધન-સામગ્રીાઃ અથણ, 
વગીકરર્ અને ઉપયોણગતા 

2. એડગર ડઈેલનો અનભુવ શાંકુ 

3. સ્વનનનમિત સાધન-સામગ્રી : સ્વરૂપ, 

મહત્ત્વ, અને મયાણદા 

-સ્વઅધ્યયન 
સામગ્રી નનમાણર્ 

-શૈ.સાધન 
સામગ્રીનુાં 
અવલોકન 

-કમ્પ્યટૂર 
આધાડરત 
નશક્ષર્ કાયણ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 x 2=8 કલાક 

1. અધ્યાપનમાાં ઉપયોગી પોતાના 
નવર્યને અનરુૂપ એક એકમ 
માટે પીપીટી તૈયાર કરે. 

2. કોઈ એક શાળાની મલુાકાત 
કરી શાળામાાં ઉપલલધ દૃશ્ય-
શ્રાવ્ય સાધનોની યાદી તૈયાર 
કરે. 

સદંભય સણૂચ 
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ   

A-204 

પ્રશ્નપત્રઃ અધ્યયન માટેનુ ંમલૂ્યાકંન - 1 

Evaluation for Learning - 1 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ  3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી 1. માપન અને મપૂયાાંકનની સાંકપપના સમજાવે. 
2. શૈક્ષણર્ક આંકડાશાસ્ત્રની જુદી જુદી પ્રયકુ્ક્તઓ નવશે સમજાવે. 
3. શૈક્ષણર્ક આંકડાશાસ્ત્રની નવનવધ પ્રયકુ્ક્તઓ સાંદભ ેગર્તરીઓ કરે. 
4. સતત અને સવણગ્રાહી મપૂયાાંકન નવશે સમજાવે. 
5. નવદ્યાથીઓને મપૂયાાંકનને આધારે પ્રનતપોર્ર્ આપે. 
6. નવદ્યાથીઓ માટે સાંગડૃહત પ્રગનતપત્રકના પડરમાર્ો નવશે સમજાવે. 

 

એકમ 

ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક  કાયય અધ્યયન-
અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 િૈક્ષણણક માપન અને મલૂ્યાકંન  12 ક્લાક 

 1. માપન અને મપૂયાાંકનનો અથણ અને તે બાંને્ન વચ્ચનેો 
તફાવત 

2. અધ્યયનનુાં મપૂયાાંકન અને અધ્યયન માટેના 
મપૂયાાંકન વચ્ચેનો તફાવત 

3. મપૂયાાંકનના હતેઓુ 

4. પ્રવતણમાન મપૂયાાંકનની તાકીક સમીક્ષા 

ચચાણ પદ્ધનત 

સ્વાધ્યાય 

વ્યાખ્યા  
વકણશોપ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

1. કોઇ શાળામાાં  અમલી 
મપૂયાાંકનનો અભ્યાસ 
કરી નોંધ તૈયાર 
કરવી 

2 મપૂયાાંકન પ્રડક્રયામાાં પ્રશ્નોની રચના  12 ક્લાક 

 1. પ્રશ્નની સાંકપપના અને પ્રકાર 

2. નનબાંધ પ્રકારના પ્રશ્નોાઃ સ્વરૂપ, મહત્ત્વ, મયાણદા અને 
ગરુ્ાાંકન યોજના 

3. ટૂાંકજવાબી પ્રશ્નોાઃ સ્વરૂપ, મહત્ત્વ, મયાણદા અને 
ગરુ્ાાંકન યોજના 

4. અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નોાઃ સ્વરૂપ, મહત્ત્વ, મયાણદા અને 
ગરુ્ાાંકન યોજના 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
વ્યાખ્યાન 

કાયણશાળા 
સ્વાઘ્યાય 

 
 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

1.  પોતાના નવર્યમાાં 
નવનવધ પ્રકારના 
પ્રશ્નોની રચના કરી 
પ્રશ્નબેંક નનમાણર્ કરે 

3 પ્રિતયમાન મલૂ્યાકંન પ્રશિશધ અને ઉપકરણ  10 ક્લાક 

 1. ઉચ્ચ પ્રાથનમક કક્ષાએ મપૂયાાંકન પ્રર્ાલી 
2. માધ્યનમક કક્ષાએ મપૂયાાંકન પ્રર્ાલી 
3. મપૂયાાંકનના પ્રકારો (લેણખત, મૌણખક અને ડક્રયાત્મક) 

ચચાણ  સૈદ્ધાાંનતકાઃ 6 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

1. કોઇ એક શાળાના 
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4. મપૂયાાંકન ઉપકરર્ોાઃ સાંકપપના, મહત્ત્વ અને મયાણદા 
(નસદ્વદ્ધ કસોટી, નનદાન કસોટી, ઓળખ યાદી) 

કોઈ એક ધોરર્ના 
મપૂયાાંકનનો અભ્યાસ 
કરી પ્રશ્નપત્ર મેળવી 
નોંધ તૈયાર કરવી. 

4 પ્રશતપોર્ષણ અને અિિેાલ  11 ક્લાક 

 1. પ્રનતપોર્ર્ની સાંકપપના અને મહત્ત્વ 

2. નશક્ષક પ્રનતપોર્ર્ના પ્રકારોાઃ લેણખત, મૌણખક, 
નવવેચનાત્મક 

3. અધ્યેતાની સવણગ્રાહી પ્રોફાઇલનો નવકાસ અને 
જાળવર્ી 

4. અધ્યેતા પ્રોફાઇલનો સાંગડૃહત અહવેાલ- નવદ્યાથી 
દપણર્ 

નનદશણન પાઠ્, 
જૂથકાયણ અને 
નસમ્પયલુેશન, 
કાયણશાળા, 
નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 3 X 2=6 

1. દસ સ્થાનનક પાઠ્ કે 
ચચાણ પાઠ્નુાં નનરીક્ષર્ 
કરી સહપાઠ્ીને મૌણખક 
અને લેણખત 
પ્રનતપોર્ર્ આપે. 

2. શાળામાાં જઈ સાંગ્રડહત 
પ્રગનતપત્રકનુાં નનરીક્ષર્ 
કરે.  
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં 

A-205 

પ્રશ્નપત્રઃ જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ-1 

Knowledge and curriculum -1   

કુલગણુ-50 

કે્રહિટ-3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. ઞાનની સાંકપપના, પ્રકાર અને મહત્ત્વ નવશે સમજ આપે. 

2. ઞાન પ્રાલ્્તની પદ્ધનતઓ, સ્રોત અને આધાર નવશે સમજ આપે. 
3. અભ્યાસક્રમની સાંકપપના અને નવશેર્તાઓની માડહતીની સમજ આપે. 
4. આધનુનક સમાજ નનમાણર્ તેમજ લોકતાાંનત્રક મપૂયોના નવકાસમાાં અભ્યાસક્રમની ભનૂમકા 

નવશે સમજાવે.  
 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક/પ્રાયોણગક કાયય અધ્યયન-

અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

 

સમય 

1 જ્ઞાનની સકંલ્પના, પ્રકાર અને મિત્ત્િ  12 કલાક 

 1. ઞાનાઃ સાંકપપના અને પ્રકાર 

2. માનવ ભાવનમાાં ઞાનનુાં મહત્ત્વ 

3.ઞાન સાથે સાંબાંનધત સાંકપપનાઓ 

    (તફાવતના સાંદભણમાાં) 
   1. ઞાન અને માડહતી 
   2. ઞાન અને કૌશપય 

   3. નશક્ષર્ અને પ્રનશક્ષર્ 

4. ઞાનની નવશેર્તાઓ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતક  (10 કલાક) 

પ્રાયોણગક (06 કલાક) 

પ્રાયોણગક કાયણ/સ્વાધ્યાયાઃ    
1. ઞાન, માડહતી, તેમજ 

કૌશપય વચ્ચેનો 
તફાવત દશાણવતો 
અહવેાલ તૈયાર કરે. 

2 જ્ઞાન પ્રાપ્પ્તની પદ્શતઓ, સ્રોત અને આધાર  11 કલાક 

 1. ઞાન પ્રાલ્્તની પદ્ધનતઓાઃ પ્રત્યક્ષ, આગમન- 
નનગમન, આંતરસઝૂ, અને પ્રયોગ 

2. ઞાનપ્રાલ્્ત ના સ્ત્રોત:  કુટુાંબ, સમાજ, નમત્ર,  
સમહૂ માધ્યમ, સ્વાનભુવ, ગ્રાંથ તેમજ 
નવદ્યાલય 

3. ઞાન પ્રાલ્્તની પ્રડક્રયામાાં નશક્ષકની ભનૂમકા  

4. ઞાન નનમાણર્ની પ્રડક્રયામાાં નવદ્યાથીની ભનૂમકા 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતક  (10 કલાક) 

પ્રાયોણગક (04 કલાક) 

1. ઞાન પ્રાલ્્તની 
પ્રડક્રયામાાં કુટુાંબ અને 
સ્વાનભુવની ભનૂમકા 
ઉપર નોંધ તૈયાર કરે. 

3 અભ્યાસક્રમ સાંકપપના અને નવશેર્તાઓ  11 કલાક 

 1. અભ્યાસક્રમાઃ અથણ તેમજ વ્યાખ્યાઓ 

2. આદશણ અભ્યાસક્રમની નવશેર્તાઓ 

 જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ  (09 કલાક) 

પ્રાયોણગકાઃ (04 કલાક) 
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3. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ના તાલ્ત્ત્વક અને 
સમાજશાસ્ત્રીય આધાર : અથણ અને મહત્ત્વ 

4. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ના મનોવૈઞાનનક અને 
રાજનૈનતક આધાર : અથણ અને મહત્ત્વ  

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

1. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ 
વખતે ધ્યાન રાખવા યોગ્ય 
બાબતો નવશે નોંધ તૈયાર 
કરો. 

4 નશક્ષર્, સમાજ અને અભ્યાસક્રમ  11 કલાક 

 1. નશક્ષર્ની પ્રડક્રયામાાં અભ્યાસક્રમનુાં મહત્વ 

2. અભ્યાસક્રમના અમલીકરર્માાં નશક્ષકને 
નડતરરૂપ સમસ્યાઓ  

3. આધનુનક સમાજ નનમાણર્ માટે ઉપયોગી 
અભ્યાસક્રમની લાક્ષણર્કતાઓ 

4. લોકતાાંનત્રક મપૂયોાઃ પડરચય અને મપૂયોના 
નવકાસમાાં અભ્યાસક્રમની ભનૂમકા   

  

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

નનરીણક્ષત 
અભ્યાસ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ (09 કલાક) 

પ્રાયોણગકાઃ (04 કલાક) 

પ્રાયોણગક કાયય/સ્િાધ્યાયઃ 
1. નશક્ષક નનદેનશત કોઈપર્ 

પાઠ્યપસુ્તકની સમીક્ષા 
કરી મપૂયો તારવવી 
અહવેાલ તૈયાર કરે.  

2. ભારતીય સમાજની 
વતણમાન સમસ્યાઓ પર 
નોંધ તૈયાર કરે. 

 

સાંદભણ સણૂચ 
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पब्ललकेशन. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા 
પદ્શતિાસ્ત્ર : ગજુરાતી 

Understanding discipline of subject and 
pedagogy : Gujarati 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓ અને પ્રયકુ્ક્તઓ વર્ણવે.. 
2. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ની નવનવધ પદ્ધનતઓના લાભાલાભ જર્ાવે. 
3. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ને અસરકારક બનાવતી પ્રયકુ્ક્તઓના લાભો સમજાવે. 
4. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ને અસરકારક બનાવતી નવનવધ પ્રવનૃિઓના ફાયદા વર્ણવે. 
5. માતભૃાર્ા નશક્ષર્માાં ICTની ભનૂમકા સ્પષ્ટ કરે. 
6. માતભૃાર્ાનુાં નશક્ષર્કાયણ કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો વર્ણવે. 
7. ઉચ્ચ પ્રાથનમક શાળામાાં અને માધ્યનમક શાળામાાં અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકનુાં સઘન 

અધ્યયન કરે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળા કક્ષાનો પ્રિતયમાન 
ગજુરાતી પાઠયક્રમ 

 19 કલાક 

 1.1 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક 
માંડળ િારા પ્રકાનશત ધોરર્ 6 થી 8 
ના ંગજુરાતી શિર્ષય(પ્રથમ ભાર્ષા)ના 
વતણમાન સમયમાાં અમલીકૃત સત્ર-
2નાાં પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ ગદ્ય, 
પદ્ય અને વ્યાકરર્નુાં સઘન અધ્યયન 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

પ્રકપપ 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 9 કલાક 

1. પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ કોઈ એક 
ગદ્ય/પદ્ય કૃનતનુાં નાટક/વાતાણ/ 
કાવ્યમાાં રૂપાાંતર કરવુાં. 

2. પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ કોઈ એક 
ગદ્ય/પદ્ય કૃનતનુાં સાંવાદીકરર્ / 
નાટયીકરર્ કરવુાં. 

3. પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ કોઈ એક 
ગદ્ય/પદ્ય કૃનતનુાં સાંવાદીકરર્ / 
નાટયીકરર્ / ગાન / પઠ્ન કરી તેનુાં 
દશ્ય-શ્રાવ્ય મિુર્ કરવુાં. 
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2 માધ્યશમક િાળા કક્ષાનો પ્રિતયમાન 
ગજુરાતી પાઠયક્રમ  

 19 કલાક 

 2.1 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક 
માંડળ િારા પ્રકાનશત ધોરણ 9 થી 10 ના ં
ગજુરાતી શિર્ષય(પ્રથમ ભાર્ષા)ના વતણમાન 
સમયમાાં અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં 
સમાનવષ્ટ અને દ્વિતીય સત્ર માટે નનયત 
થયેલ ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરર્નુાં  સઘન 
અધ્યયન 

 
( પ્રકરણ ક્રમ ૧૩ થી ૨૪) 
 

સ્વઅધ્યયન 

જૂથઅધ્યયન 

સ્વાધ્યાય 

પ્રકપપ 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

જૂથચચાણ 

સૈદ્ાનંતક કાયણ : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 9 કલાક 

1. કોઈ એક સાડહત્યકાર સાથે 
મલુાકાત કરી દશ્ય-શ્રાવ્ય અહવેાલ 
તૈયાર કરવો. 

2. માતભૃાર્ા નશક્ષર્માાં ICTનો 
નવનનયોગ કરી  શૈક્ષણર્ક અનભુવો 
નવશે નવગતે નોંધ તૈયાર કરવી. 

3. પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ કાવ્યોનાાં 
ગાન/પઠ્નનુાં ઓડડયો / વીડડયો 
સાંકલન તૈયાર કરવુાં. 

3 માતભૃાર્ષા શિક્ષણની પદ્શતઓ અને 
પ્રયકુ્ક્તઓ 

 18 કલાક 

 ૩.1 નશક્ષર્ પદ્ધનતની સાંકપપના 
૩.2 નશક્ષર્ પદ્ધનત પસાંદ કરતી વખતે 

ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો 
૩.3 આગમન પદ્ધનત (સ્વરૂપ અને 

લાભાલાભ) 

૩.4 નનગમન પદ્ધનત (સ્વરૂપ અને 
લાભાલાભ) 

૩.5 પ્રકપપ પદ્ધનત (સ્વરૂપ અને 
લાભાલાભ) 

૩.6 વ્યાખ્યાન પદ્ધનત (સ્વરૂપ અને 
લાભાલાભ) 

3.7 માતભૃાર્ા નશક્ષર્ની પ્રયકુ્ક્તઓ 

3.7.1 કથન 

3.7.2 પ્રશ્નોિરી 
3.7.3 આદશણવાચન 

3.7.4 વાતાણકથન 

3.7.5 ગાન / પઠ્ન 

3.7.6 શલદરમત 

 
 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

વ્યાખ્યાન 

નનદશણન 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 10 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 8 કલાક 

1. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ની કોઈ એક 
પદ્ધનતનો ઉપયોગ કરી તેના 
લાભાલાભ વર્ણવતો અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

2. માતભૃાર્ા નશક્ષર્ની કોઈ એક 
પ્રયકુ્ક્તનો ઉપયોગ કરી તેના 
લાભાલાભ વર્ણવતો અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 
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4 માતભૃાર્ષા શિક્ષણમા ંઉપયોગી 
સિઅભ્યાસક પ્રવશૃિઓ , ICT અને 
હક્રયાત્મક સિંોધન 

 19 કલાક 

 4.1 સહઅભ્યાસક પ્રવનૃિની સાંકપપના 
4.2 કનવસભા 
4.3 નાટયીકરર્ 

4.4 અંકપ્રકાશન 

4.5 વાતાણલાપ 

4.6  ICTની સાંકપપના અને નવનનયોગ 

4.6.1 કમ્પ્યટૂર 

4.6.2 મોબાઈલ 

4.6.3 ભાર્ા પ્રયોગશાળા 
4.7 ડક્રયાત્મક સાંશોધન 

 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
બઝસેશન 

નનદશણન 

સૈદ્ાશંતક કાયય : 12 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયય : 6 કલાક 

1. ભાર્ાનશક્ષર્માાં પરૂક બને તેવી કોઈ 
એક સહઅભ્યાસક પ્રવનૃિનુાં આયોજન-
અમલીકરર્ કરી તેની છર્ાવટ કરતો 
સણચત્ર અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

2. માતભૃાર્ા સાંબાંનધત કોઈ કાયણક્રમમાાં 
હાજરી આપી તેનુાં શૈક્ષણર્ક મહત્ત્વ 
નસદ્ધ કરતો અહવેાલ લખવો. 
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માંડળ 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર 
: અંગે્રજી 

Understanding discipline of subject and pedagogy : 
English 

કુલ ગણુ: 50 

કે્રહિટ : 5 

Learning Outcome 

 
Student 

teachers will... 

1. Understand sentence patterns and make use of it in their oral and written 

presentation. 

2. Study the units of English Textbooks of Std.6,7,8, 9 & 10 and use it in classroom 

teaching of English. 

3. Define the ELT and task based materials and prepare them for teaching of four skills 

in English language. 

4. Understand textbook, evaluation and various activities for teaching English and 

apply it in classroom. 

 

UNIT 

NO 

 Theory Teaching-

Learning Process 

Practical work 

1 Sentence Patterns & Textual Content of 

std.6,7 & 8 

 11 hours 

 1. Textual Content of std.6,7 & 8 (semester 2) 

2. Types of Sentences- Assertive, Negative, 

Interrogative, Imperative, Optative, 

exclamatory sentences. 

3. Transformation of Sentences : Active and 

Passive Voice,direct and indirect speech, 

Degrees of Comparison. 

4. Question tags 

Group Discussion 

and 

Presentation 

Workshop 

Theory work : 8 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Preparing & applying 

communicative games  

of any two types of 

sentences 

2. Preparing three tasks 

from textual content of 

std. 9 & 10 

2 Textual Content of std.9 & 10  11 hours 

 1. Textual Content of std.9 (units:7 to 

11,Poems:3 & 4) 

2. Textual Content of std.10 (units:6 to 

10,Poems:3 & 4) 

3. Dialogue-Writing 

Assignment 

Group discussion 

Individual 

presentation 

& critical 

Theory work : 9 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Writing dialogues on 

language functions 

from textbook of 

std.6,7 & 8. 
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4. Preparation and practice of Language 

functions in classroom teaching (selected 

units of std. 9 & 10) 

analysis 2. Developing all types of 

test items. 

3  ELT Materials,Curriculam,Syllabus & 

Textbooks: 

 11 hours 

 1. Different Types of Materials 

2. Language Learning Tasks(real-world & 

pedagogical tasks) for all four skills 

3. The Meaning of Curriculum and Syllabus. 

4. Characteristics of a Good Textbook of 

English as Second Language 

Group Discussion 

and Presentation 

Workshop 

Theory work : 9 

Practical work : 3 x 2=6 

1. Preparing and applying 

tasks of four skills in 

classroom teaching 

2. Textual analysis of 

std.9  & 10 

4 Testing , Evaluation & Activities for Conducive 

Learning Environment 

 11 hours 

 1. Testing, Evaluation & Different Types of  

Test-Items 

2. Action Research 

3. Qualities of an Effective Teacher of English 

4. Meaning & Organizing of Co-curricular 

Activities: Role-play & Simulation 

Assignment 

Group discussion 

and individual 

presentation 

Theory work : 9 

Practical work : 3 x2=6 

1. Doing Action Research 

during their internship. 

2. Preparing Role-play 

based on the language 

function from textbook 

of std.9 & 10 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્ર: શિદ્યાિાખાના શિર્ષયની સમજ અને પદ્શતિાસ્ત્ર : 
શિજ્ઞાન 

Understanding Discipline of Subject and Pedagogy : 
Science 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..... 1. ઉચ્ચ પ્રાથનમક અને માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન નવર્યવસ્તમુાાં સમાનવષ્ટ સાંકપપનાઓ, 
નનયમો, નસદ્ધાાંતો અને ખ્યાલો મૌણખક રીતે રજૂ કરે. 

2. ઉચ્ચ પ્રાથનમક અને માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન નવર્યવસ્તમુાાં સમાનવષ્ટ સાંકપપનાઓ, 
નનયમો, નસદ્ધાાંતો અને ખ્યાલો સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે. 

3. ઉચ્ચ પ્રાથનમક તથા માધ્યનમક કક્ષાના નવઞાન સાંદભે પ્રયોગો કરી નોંધે. 
4. નવઞાન નશક્ષર્ની વકણશોપ પદ્ધનત નવશે જાર્ી ધોરર્-7ના નવઞાનના પ્રદશણન દશાણવે અને 

પ્રાયોણગક કાયણ કરાવે. 
5. નઈ તાલીમ સાંદભે ઉિર બનુનયાદી શાળામાાં નવઞાનની જુદી જુદી પ્રવનૃિઓ કરાવે. 
6. નવઞાનનો તેની આંતરશાખાઓ સાથેનો અનબુાંધ સમજાવે. 
7. નવઞાનમાાં આદશણ પ્રશ્નપત્ર (લપય ૂનપ્રન્ટ સડહત)ની રચના કરી વગણમાાં એકમ કસોટી લે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળા કક્ષાનો પ્રિતયમાન શિજ્ઞાન 
પાઠયક્રમ 

 18.5 કલાક 

 ધોરર્-6 પ્રકરર્ ક્રમ – 2,4,6,8,10,12,14,16 

ધોરર્-7 પ્રકરર્ ક્રમ – 2,4,6,8,10,12,14,16,18 

ધોરર્-8 પ્રકરર્ ક્રમ – 2,4,6,8,10,12,14,16,18 

- મલુાકાત અને 

 અહવેાલ લખેન 

- નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

- કાયણનશણબર 

- નનદશણન 

- પ્રાયોણગક 

સૈદ્ાશંતક : 9 

પ્રાયોણગક : 9.5 x 2=19 

1. ઉષ્મા પ્રસરર્ની જુદી જુદી 
રીતોનો પ્રયોગ કરી નોંધ કરે. 

2. પ્રયોગશાળાના જુદા જુદા 
સાધનોનો ઉપયોગ કરે. 

3. ધો. 6 થી 8 ના નવઞાનના 
પ્રયોગો કરી પ્રયોગપોથીમાાં 
નોંધ કરે 
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2 માધ્યશમક િાળા કક્ષાનો પ્રિતયમાન શિજ્ઞાન 
પાઠયક્રમ 

 18.5 કલાક 

 

 ધોરર્-9 પ્રકરર્ ક્રમ – 2,4,6,8,10,12,14 

ધોરર્-10 પ્રકરર્ ક્રમ – 2,4,6,8,10,12,14,16 

- જૂથ ચચાણ 
- સ્વાધ્યાય 

- કાયણશાળા 
- નનદશણન 

- પ્રાયોણગક 

- મલુાકાત 

સૈદ્ધાાંનતક : 12 

પ્રાયોણગક : 6.5 x 2=13 

1. તત્ત્વોના આવતણનીય 
વગીકરર્ના ચાટણના 
એકભાગને વગણમાાં સમજાવે. 

2. પયાણવરર્ જાળવર્ીમાાં 
લેવાની કાળભા નોંધી વગણમાાં 
પ્રયોગશાળામાાં તથા સાંસ્થામાાં 
તેનો અનભુવ કરી નોંધ તૈયાર 
કરે. 

3. ધો. 9 થી 10 ના નવઞાનના 
ઓછામાાં ઓછા છ પ્રયોગો કરી 
પ્રયોગપોથીમાાં નોંધ કરે. 

3 શિજ્ઞાન શિક્ષણની પદ્શતઓ, અનબુધં અને 
શિજ્ઞાન શિક્ષક 

 19 કલાક 

 

 1. નવઞાન નશક્ષર્માાં સાંરચનાત્મક અણભગમ 

2. નવઞાન નશક્ષર્ની પદ્ધનતઓ : પ્રોજેક્ટ, 

કાયણશાળા, નનરીણક્ષત અધ્યયન, અણભક્રનમત 
અધ્યયન 

3. નવઞાનમાાં અનબુાંધ : સાંકપપના, 
આંતરશાખીય અનબુાંધ, અન્ય નવર્યો 
સાથેનો અનબુાંધ. 

4. નવઞાન નશક્ષક સજ્જતા અને લાક્ષણર્કતાઓ 

- જૂથ ચચાણ 
- ચચાણ સભા 
- સેનમનાર 

- વ્યાખ્યાન 

- નનદશણન 

સૈદ્ધાાંનતક : 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. નવઞાન નશક્ષર્માાં સાંરચનાત્મક 
અણભગમનો ચાટણ તૈયાર કરે. 

2. નવઞાન નશક્ષર્માાં કાયણશાળા 
પદ્ધનતની સાંકપપના સમભા તેને 
અનરુૂપ નવઞાન પ્રદશણન 
તૈયાર. 

3. ધોરર્-7ના નવઞાન નશક્ષર્ના 
પ્રયોગો શીખવવા વકણશોપ 
ગોઠ્વે. 

4. અનબુાંધ સાંદભ ેચાટણસ તૈયાર 
કરે અને વગણમાાં રજૂ કરે. 

5. ઉચ્ચ માધ્યનમક અને 
માધ્યનમક કક્ષાએ નવઞાન ના 
પાઠ્ આપે. 

6. કોઈ એક એકમ લઈ અણભગમો 
તૈયાર કરે. 
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4 શિજ્ઞાન શિક્ષણમા ંમલૂ્યાકંન અને હક્રયાત્મક 
સિંોધન 

 19 કલાક 

 

 1. નવઞાન નશક્ષર્માાં મપૂયાાંકનની સાંકપપના 
2. પ્રશ્નોના પ્રકારાઃ નનબાંધાત્મક, લઘજુવાબી અને 

વસ્તલુક્ષી  
3. નનદાન અને ઉપચાર િારા નવઞાનનુાં 

અધ્યયન – અધ્યાપન 

4. નવઞાન નશક્ષર્માાં ડક્રયાત્મક સાંશોધન 

- સ્વાધ્યાય 

- કાયણશાળા 
- નનદશણન 

- પ્રાયોણગક 

- વ્યાખ્યાન 

સૈદ્ધાાંનતક : 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. કોઈ એક ધોરર્ના કોઈ એક 
એકમની નનદાન કસોટી લઈ 
કચાશ જાર્ી ઉપચાર કાયણ કરે 
અને નોંધે. 

2. નવઞાન નશક્ષર્માાં ડક્રયાત્મક 
સાંશોધન કરવાનાાં સોપાનો 
તૈયાર કરે. 

3. પ્રશ્નોના પ્રકારને અનરુૂપ કોઈ 
એક ધોરર્ની પ્રશ્નબેંક તૈયાર 
કરે. 
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हहन्दी शिक्षण विभाग : गूजिाि विद्यापीठ  : अहमदाबाद- 14 

बी.एड्. (हहन्दी) : हििर्षीय पाठ्यक्रम  : सेमेस्टि - 2 

प्रश्नपत्र क्रमाांक : 
B-201/202 

प्रश्नपत्रः विद्यािाखा एिां विर्षय की समज औि पद्धशििास्त्र - हहन्दी  

Understanding discipline of subject and pedagogy– Hindi 

कुल अांक : 50 

के्रहिट : 5 

अध्ययन शनष्पवि 

प्रशिक्षणार्थी ... 1. प्राथमिक एवां िाध्यमिक स्तर के पाठ्यपुस्तक िें सिाववष्ट गद्य-पद्य का पररचय 
प्राप्त करें।  

2. दहन्द्िी सादहवय की ववववध ववधाओां का पररचय प्राप्त करें। 
3. दहन्द्िी व्याकरण का पररचय प्राप्त करें। 
4. दहन्द्िी के सादहवयकारों का पररचय प्राप्त करें। 
5. दहन्द्िी मशक्षक की योग्यताओां का पररचय प्राप्त करें। 
6. दहन्द्िी के पाठ्यपुस्तक का पररचय प्राप्त करें। 

 

इकाई 

क्रमाांक 

सदै्धाांशिक कायश अध्ययन 

अध्यापन प्रहक्रया 
समय 

1 उच्च प्रार्थशमक विद्यालय के पाठ्यपसु्िक 
का अध्ययन 

  

19  घांण्टे 

 

 1. गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक 
िांडल द्वारा प्रकामशत कक्षा 6 से 8वीां 
के दहन्द्िी ववषय (दद्वतीय भाषा) के 
प्रवतििान पाठ्यपसु्तक (सि-2) िें 
सिाववष्ट गद्य, पद्य एवां व्याकरण का 
अध्ययन। 

स्वअध्ययन 

ग्रपू अध्ययन 

स्वाध्याय 

प्रकल्प 

जूथचचाि 

सदै्ाांमतकीः 10 घांण्टे 
प्रायोमगकीः 9 धांण्टे 

1. पाठ्यपसु्तक के गद्य पद्य िें से 

सिानाथी एवां ववरोधाथी शलिों की 
समूच तयैार करना। 

2. पाठ्यपसु्तक के गद्य पद्य िें से 

िहुावरों की समूच तयैार करना एवां 
ववरोधाथी शलिों की समूच तयैार 

करना। 
3. अध्ययन दकय ेगये पाठों के नािों के 

साथ उनके सादहवय प्रकार की समूच 

तयैार करना। 
2 माध्यशमक विद्यालय के पाठ्यपसु्िक का 

अध्ययन 

  

19  घांण्टे 

 

 1. गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक 
िांडल द्वारा प्रकामशत कक्षा 9 की 
दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) सि-2 के  
पाठ्यपसु्तक िें से पाठ ििाांक 13 स े
24 का अध्ययन और कक्षा 10वीां 
दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) सि-2 के 

स्वअध्ययन 

ग्रपू अध्ययन 

स्वाध्याय 

प्रकल्प 

जूथचचाि 

सदै्ाांमतकीः 10 घांण्टे 
प्रायोमगकीः 9 धांण्टे 

1. सादहवय के प्रकारों की ववस्ततृ 

जानकारी प्राप्त हो ऐसे चाटि तयैार 

करें। 
2. 1 से 100 तक की मगनती का चाटि 
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पाठििाांक 12 से 23 का अध्ययन । 
(परूक वाचन सिाववष्ट नहीां है ।) 

तयैार करें। 
3. प्राथमिक या िाध्यमिक स्तर के  

दहन्द्िी पाठ्यपसु्तक की सिीक्षा करें। 
3 हहन्दी शिक्षण की विशधयााँ  18  घांण्टे 

 

 1. गद्य मशक्षण की ववमधयााँ (प्रवयक्ष, परोक्ष)   

2. पद्य मशक्षण की ववमधयााँ (गीत अमभनय 

प्रणाली,  तलुनाविक ववमध) 

3. व्याकरण मशक्षण की ववमधयााँ (आगिन, 

मनगिन) 

4. रचना मशक्षण की ववमधयााँ (ढााँचे पर से 

कहानी, िेखो और रचो, आवेिन पि) 

कायिशाला 
अमभनय 

तलुना 
 

सदै्ाांमतकीः 10 घांण्टे 
प्रायोमगकीः 8 धांण्टे 

1. दकन्द्हीां एक गद्य का नाट्यीकरण 

तयैार करना। 
2. दकन्द्हीां एक पद्य का अमभनय करना। 
3. दकन्द्हीां एक ववषय के मलए ढाांचे पर से 

कहानी लेखन के मलए चाटिस तयैार 

करना। 
4. भाषा मशक्षण की ववमभन्द्न ववमधयों 

की  तलुना करना। 
4 हहन्दी विर्षय शिक्षक,  पाठ्यपसु्िक , 

हक्रयात्मक अनसुांधान एिां प्रश्नपत्र शनमाशण 

 19  घांण्टे 

 1. दहन्द्िी ववषय मशक्षक की शबै्क्षक एवां 
भाषाई योग्यता 

2. दहन्द्िी पाठ्यपसु्तक का आांतररक एवां 
बाह्य स्वरूप एवां दहन्द्िी पाठ्यपसु्तक का 
िलू्याांकन 

3. दहन्द्िी भाषा िें दियाविक अनसुांधान 

पररसांवाि 

कायिशाला 
के्षिकायि 
स्वाध्याय 

सदै्ाांमतकीः 10 घांण्टे 
प्रायोमगकीः 9 धांण्टे 

1. दकन्द्हीां एक ववद्यालय के दहन्द्िी 
मशक्षक का साक्षावकार करके लयौरा 
तयैार करें। 

2. दहन्द्िी ववषय से सांबांमधत दकन्द्हीां एक 

ववषय पर दियाविक अनसुांधान 

करके लयौरा तयैार करे। 
3. दहन्द्िी के प्रश्नपि की रचना करें। 
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15. राणा(2004). आधुमनक दहन्द्िीमशक्षण व्यवस्था. आगराीःहषिप्रकाशन. 

16. शिाि(1994). भाषा1-2 की मशक्षण ववमधयााँ और पाठमनयोजन. आगराीःववनोि पसु्तक िांदिर. 

17. शिाि(1996). मशक्षण पद्मतयााँ. दिल्हीीः राधा पब्ललकेशन. 
18. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 6 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल  

19. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 7 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल  

20. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 8 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल  

21. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 9 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल  

22. दहन्द्िी (दद्वतीय भाषा) कक्षा 10 गाांधीनगरीः गजुरात राज्य शाला पाठ्यपसु्तक िांडल  
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્ર : શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર : 
સામાજજક શિજ્ઞાન   

Understanding Discipline of Subject and Pedagogy :   
Social Science 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. ભારતના બાંધારર્નાાં મખુ્ય લક્ષર્ો વર્ણવે. 
2. રાષ્રીય અને સ્થાનનક સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓએ આપેલા યોગદાનને સમજાવે. 
3. જાહરે નમલકતની જાળવર્ી કરે. 
4. રાષ્રીય એકતા અને અખાંડડતતા પ્રત્યે પ્રનતબદ્ધ થાય. 
5. ગ્રાહકના અનધકારો સમજે અને ગ્રાહક જાગનૃત કેળવે 

6. સરકારનાાં અંગો નવશે સમજાવે. 
7. રાષ્રીય એકતા અને અખાંડડતતા પ્રત્યે પ્રનતબદ્ધ થાય. 
8. ધાનમિક-સામાજજક જાગનૃત અને ભારતીય અથણવ્યવસ્થાનાાં લક્ષર્ો તારવે. 
9. સામાજજક નવઞાનનશક્ષર્માાં ડક્રયાત્મક સાંશોધન હાથ ધરે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય  

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાએ સામાજજક શિજ્ઞાન 
શિર્ષયનો પ્રિતયમાન પાઠયક્રમ 

 9 કલાક 

 ધોરર્-6 થી 8નો દ્વિતીય સત્રનો પાઠ્યક્રમ     ગ્રામ પાંચાયત 
કાયાણલય- 
મ્પયનુનનસપલ 
કોપોરેશનની  
મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

- વડી અદાલતની 
મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

અને કાયણશાળા 
જૂથચચાણ 
પ્રત્યક્ષકાયણ 
-ગરુ્જરી બજારની 

સૈદ્ાશંતક : 5 

પ્રયોણગક : 4 x 2=8 

1. ગ્રામ પાંચાયત કાયાણલયની 
મલુાકાત લઇ સરપાંચ અને 
વોડણના સભ્યો સાથે વાતાણલાપ 
કરી અહવેાલ નોંધ તૈયાર 
કરવી. 

2. અમદાવાદ મ્પયનુનનસપલ 
કોપોરેશનના કોઈ એક 
ઝોનની મલુાકાત લઇ 
અહવેાલ નોંધ તૈયાર કરવી. 

3. ગરુ્જરી બજારની મલુાકાત લઇ 
અહવેાલ નોંધ તૈયાર કરવી. 
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મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

ગ્રાહક સરુક્ષા 
કેન્િની મલુાકાત 

4. ગ્રાહક સરુક્ષા કેન્િની મલુાકાત 
લઇ અહવેાલ નોંધ તૈયાર 
કરવી. 

2 માધ્યશમક કક્ષા(ધોરણ 9 અને 10)એ સામાજજક 
શિજ્ઞાન શિર્ષયનો પ્રિતયમાન પાઠયક્રમ 

 9 કલાક 
 

 1. ધોરર્-9 પ્રકરર્ 8 થી 12 અને પ્રકરર્-20 

2. ધોરર્-10 પ્રકરર્ 8 થી 21 

જૂથ ચચાણ 
સેનમનાર 

સ્વાધ્યાય અને 
કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક : 4 

પ્રયોણગક : 5 x 2=10 

1. મળૂભતૂ હક્કો અને ફરજો નવશે 
વાતાણલાપ ગોઠ્વે. 

2. ગજુરાતમાાં યોજાતી લોક 
અદાલતની મલુાકાત લઇ 
અહવેાલ નોંધ તૈયાર કરવી. 

3. ગ્રાહક સરુક્ષા કેન્િની મલુાકાત 
લઇ અહવેાલ નોંધ તૈયાર 
કરવી. 

3 સામાજજક શિજ્ઞાનશિક્ષણની પદ્શતઓ અને 
સિાયક પ્રવશૃિઓ 

  

14 કલાક 

 1. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ની જૂથ અધ્યાપન 
પદ્ધનતઓ: જૂથ ચચાણ, પડરસાંવાદ (સેનમનાર), 
નસમ્પપોણઝયમ, કાયણશાળા, લોકભાવન વાતાણ 
પદ્ધનત 

2. સામાજજક નવઞાનની સ્વઅધ્યયન પદ્ધનતઓ 
: નનરીણક્ષત અધ્યયન, અણભક્રનમત અધ્યયન 
અને ઈ-ટેક્નોલૉભા આધાડરત અધ્યયન 

3. સામાજજક નવઞાન માંડળ, લોકમેળા,  
પ્રદશણન, સાંગ્રહાલય અને આકાશ દશણન : 
હતેઓુ, આયોજન, પ્રવનૃિઓ, લાભ અને 
મયાણદાઓ 

4. સામાજજક નવઞાનના અધ્યયન અધ્યાપનમાાં 
કમ્પ્યટૂર ટૅક્નૉલૉભા ઉપયોગ 

5. સામાજજક નવઞાન નશક્ષક – લાક્ષણર્કતાઓ 
અને વ્યાવસાનયક સજ્જતા 

 

 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

 

મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

ઈ-ટૅક્નૉલૉભા 
આધાડરત અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક : 6 

પ્રયોણગક : 8 x 2=16 

1. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં 
જૂથ અધ્યાપન પદ્ધનતઓનો 
ઉપયોગ કરી પાઠ્ આપવા. 
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4 સામાજજક શિજ્ઞાન શિક્ષણની સસં્થાઓ, સામશયકો 
તથા સબંશંધત પ્રવશૃિઓ                                                 

 13 કલાક 
 

 1. સરદાર પટેલ રાષ્રીય સ્મારક : પડરચય, 
ઉદેશ્ય અને કાયણ 

2. જ્જ્યોતીસાંઘ અને નશાબાંધી માંડળ : પડરચય, 
ઉદેશ્ય અને કાયણ 

3. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ સાંબાંનધત સામનયકો 
: ભનૂમપતુ્ર, યોજના, સહકાર અને ભાવાથણ 

4. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્ની પ્રવનૃિઓ અને 
તેનુાં મહત્ત્વ 

5. સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં ડક્રયાત્મક 
સાંશોધન 

મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

ગ્રાંથાલયની 
મલુાકાત અને 
અહવેાલ લેખન 

સૈદ્ાશંતક : 6 

પ્રયોણગક : 7 x 2=14 

1. કેન્િનનવાસ દરનમયાન 
સામાજજક નવઞાન નશક્ષર્માાં 
ડક્રયાત્મક સાંશોધન હાથ ધરવુાં. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્રઃ શિદ્યાિાખા અને શિર્ષયની સમજ તથા પદ્શતિાસ્ત્ર :       

સસં્કૃત 

Understanding Discipline of Subject and Pedagogy :   
Sanskrit 

કુલગણુ-50 

કે્રહિટ-5 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. ઉચ્ચ પ્રાથનમક કક્ષાનાાં સાંસ્કૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ ગદ્ય,પદ્ય તેમજ વ્યાકરર્ 
સાંબાંનધત બાબતો સમજાવે. 

2. ઉચ્ચ પ્રાથનમકથી લઈ માધ્યનમક કક્ષાનાાં સાંસ્કૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ ગદ્ય,પદ્ય 
તેમજ વ્યાકરર્ સાંબાંનધત બાબતો સમજાવે. 

3. સાંસ્કૃત ભાર્ા અધ્યાપન સાથે સાંબાંનધત નવનવધ કૌશપયોની સ્પષ્ટતા કરે. 
4. ડક્રયાત્મક સાંશોધનની સાંકપપના, સોપાનો અને લાક્ષણર્કતાઓની સમજ આપે. 
5. આદશણ સાંસ્કૃત નશક્ષક તેમજ પાઠ્યપસુ્તકની લાક્ષણર્કતાઓ જર્ાવે અને સાંસ્કૃત 

પ્રચાર-પ્રસારમાાં ઉપયોગી પ્રવનૃિઓનુાં પડરચય આપે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક/પ્રાયોણગક કાયય અધ્યયન 

અધ્યાપન પ્રહક્રયા 
સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક િાળામા ંઅમલીકૃત 
પાઠયપસુ્તકનુ ંઅધ્યયન 

 18.5 કલાક 

 

 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરર્ 6 થી 8 નાાં સાંસ્કૃત નવર્યના 
વતણમાન સમયમાાં અમલીકૃત સત્ર-2નાાં 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ ગદ્ય, પદ્ય અને 
વ્યાકરર્નુાં  અધ્યયન 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

સૈદ્ધાાંનતક :14.5 કલાક 

પ્રયોણગક : 8 કલાક 

1. સમાસની સમજ 
આપતો વકૃ્ષચાટણ તૈયાર 
કરે. 

2. નશક્ષક સણૂચત ધોરર્ 
અને પાઠ્માાં વપરાયેલ 
કારક તેમજ નવભક્ક્ત 
અને કૃદન્ત 
ઓળખાવતો અહવેાલ 
તૈયાર કરે. 

2 માધ્યશમક િાળામા ંઅમલીકૃત પાઠયપસુ્તકનુ ં
અધ્યયન 

 18.5 કલાક 

 

 ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ િારા 
પ્રકાનશત ધોરર્ 9 થી 10 નાાં સાંસ્કૃત નવર્યના 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સૈદ્ધાાંનતક :14.5 કલાક 

પ્રયોણગક : 8 કલાક 

1. નશક્ષક નનદેનશત 
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વતણમાન સમયમાાં અમલીકૃત પાઠ્યપસુ્તકમાાં 
સમાનવષ્ટ ગદ્ય, પદ્ય અને વ્યાકરર્ાઃ 

ધોરર્-9 (પાઠ્ 11 થી લઈ આગળના પાઠ્ો, 
અભ્યાસ 5 થી આગળના બધાજ) 

ધોરર્-10 (પાઠ્ 11 થી લઈ આગળના પાઠ્ો, 
અભ્યાસ 5 થી આગળના બધાજ) 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં આપેલ 
સભુાનર્તો અને 
સકૂ્ક્તવાક્યોની અથણ 
સડહત પકુ્સ્તકા તૈયાર 
કરે. 

2. નશક્ષક નનદેનશત 
સાડહજત્ય તેમજ 
સાડહત્યકારનો 
પડરચયાત્મક નોંધ 
તૈયાર કરે.  

3. લૌડકક સાંસ્કૃત સાડહત્ય 
આધાડરત વસ્તનુનષ્ઠ્ 
પ્રકારની પ્રશ્નસાંનયકા 
તૈયાર કરે. 

3 સાંસ્કૃત ભાર્ા અધ્યાપન સાથે સાંબાંનધત નવનવધ 
કૌશપયો  

 18 કલાક 

 

 1. શ્રવર્ કૌશપયાઃ અથણ, આદશણ શ્રવર્ની 
લાક્ષણર્કતા અને મહત્ત્વ 

2. કથન કૌશપયાઃ અથણ, આદશણ કથનની 
લાક્ષણર્કતા અને મહત્ત્વ 

3. વાાંચન કૌશપયાઃ અથણ, પ્રકાર, આદશણ 
વાચનની લાક્ષણર્કતા અને  મહત્ત્વ 

4. લેખન કૌશપયાઃ અથણ, પ્રકાર, આદશણ 
લેખનની લાક્ષણર્કતા અને મહત્ત્વ 

5. ઉચ્ચારર્ દોર્ના કારર્ અને નનવારર્ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય 

કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતક :15 કલાક 

પ્રયોણગક : 6 કલાક 

1. ઉચ્ચારર્ દોર્ના 
કારર્ો તેમજ તેના 
ઉપાયો સચૂવતો નોંધ 
તૈયાર કરે. 

2. નશક્ષક નનદેનશત બે 
નવર્ય પર સાંસ્કૃતમાાં 
નનબાંધ લખો. 

4 ડક્રયાત્મક સાંશોધન, પાઠ્યપસુ્તક, સાંસ્કૃત નશક્ષક, 
સાંસ્કૃત પ્રચાર-પ્રસારની પ્રવનૃિઓ  

 20 કલાક 

 

 1. ડક્રયાત્મક સાંશોધનાઃ સાંકપપના, સોપાન અને 
મહત્ત્વ  

2. આદશણ પાઠ્યપસુ્તકાઃ આંતડરક અને બાહ્ય 
લાક્ષણર્કતા 

3. આદશણ સાંસ્કૃત નશક્ષકની લાક્ષણર્કતાઓ 

4. સાંસ્કૃત ભાર્ાના પ્રચાર-પ્રસારની પ્રવનૃિઓાઃ 
પડરચય અને મહત્ત્વ 

5. સાંસ્કૃત અધ્યાપનમાાં સધુારર્ાલક્ષી 
પ્રવનૃિઓ, પડરચય અને મહત્ત્વ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

નનરીણક્ષત અભ્યાસ 

સૈદ્ધાાંનતક :16 કલાક 

પ્રયોણગક : 8 કલાક 

1. નશક્ષક સણૂચત સાંસ્કૃત 
પાઠ્યપસુ્તકની સમીક્ષા 
કરી અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

2. સાંસ્કૃત પ્રચાર-પ્રસારમાાં 
ઉપયોગી પ્રવનૃિઓ 
ઉપર નોંધ તૈયાર કરે.  
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

 બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર–2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં : 
B-201/202 

પ્રશ્નપત્રઃશિદ્યાિાખાના શિર્ષયની સમજ અને પદ્શતિાસ્ત્ર 
:  ગણર્ત 

Understanding Discipline of Subject and Pedagogy : 
Mathematics 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 5 

અધ્યય નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..
. 

1. અંકગણર્ત, બીજગણર્ત અને ભનૂમનતની પાયાની સાંકપપનાઓ સમજાવે. 
2. ગાણર્નતક સતૂ્રો, સમીકરર્ો અને નસદ્ધાાંતોની તારવર્ી કરે તેમજ કટૂ પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવે. 
3. ગણર્તમાાં નશક્ષર્માાં અનબુાંધ અને શૈક્ષણર્ક સાધનો નવશે સમજાવે. 
4. ગણર્તમાાં મપૂયાાંકનનુાં શાસ્ત્ર સમજાવે. 
5. ગણર્તમાાં કોઈ એક એકમ માટે આદશણ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરે. 
6. આદશણ ગણર્ત નશક્ષકના કૌશપયો હસ્તગત કરે તેમજ ગણર્તના નવકાસમાાં ગણર્તશાસ્ત્રીઓનુાં 

પ્રદાન વર્ણવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 
અધ્યાપન 
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 ઉચ્ચ પ્રાથશમક કક્ષાના ગણણતનો પાઠયક્રમ  18.5 કલાક 

 ધોરર્-6 પ્રકરર્ ક્રમ – 8,9,10,11,12,13 

ધોરર્-7 પ્રકરર્ ક્રમ – 8,9,10,11,12,13,14,15 

ધોરર્-8 પ્રકરર્ ક્રમ – 9,10,11,12,13,14,15 

નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય 

જૂથ અધ્યયન 

સૈદ્ાશંતક: 12.5 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

1. પ્રાયોણગક ભનૂમનતમાાં સમાનવષ્ટ 
રચનાઓ તૈયાર કરવી. 

2. નવનવધ ઘનાકારો બનાવવા અને 
પાઠ્માાં તેનુાં નનદશણન કરવુાં. 

2 માધ્યશમક કક્ષાના ગણણતનો પાઠયક્રમ  18.5 કલાક 

 ધોરર્-9 પ્રકરર્ ક્રમ – 7,8,9,11,12,13,14 પડર.2 

ધોરર્-10 પ્રકરર્ ક્રમ – 4,6,8,9,10,12,13 A2 

જૂથ અધ્યયન 
સ્વાધ્યાય અને 
કાયણશાળા 

સૈદ્ાશંતક: 12.5 

પ્રાયોણગક : 6 x 2=12 

1. પયાણવરર્માાંથી પ્રા્ય નવનવધ 
ભૌનમનતક પદાથોનુાં પષૃ્ઠ્ફળ 
અને ઘનફળ શોધવુાં. 

2. પાઠ્યવસ્તમુાાં સમાનવષ્ટ 
રચનાઓ દોરવી. 
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3  ગણણત મિંળ, િૈક્ષણણક સાધનો તેમજ ગણણત 
િાસ્ત્રીઓનુ ંપ્રદાન 

 19 કલાક 

 1. ગણર્ત માંડળ : હતેઓુ, મહત્વ અને પ્રવનૃિઓ 

2. ગણર્ત નશક્ષર્ના સાધનો: દૃશ્ય-શ્રાવ્ય, 

સ્વનનનમિત, કમ્પ્યટૂર આધાડરત 

3. ગણર્ત ગમ્પમત :  મહત્વ અને પ્રવનૃિઓ 

4. ગણર્ત નશક્ષક: યોગ્યતા, લાક્ષણર્કતા, ફરજો, 
કૌશપયો 

5. ગણર્તમાાં સાંદભણ સાડહત્ય અને ગણર્ત 
શાસ્ત્રીઓનુાં પ્રદાન  

 ડૉ. પી.સી. વૈદ્ય અને પ્રો. એ.આર. રાવ– ગજુરાત 

 રામાનજુન–રાષ્રીય, કેરેનયલુનબેક –  
આંતરરાષ્રીય. (અમેડરકા)  

જૂથચચાણ 
ચચાણસભા 
સેનમનાર 

  

સૈદ્ાશંતક: 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. SVK કે જજપલા કક્ષાના ગણર્ત 
પ્રદશણનની મલુાકાત લઈ 
નવનવધ કૃનતઓ અંગેની 
અભ્યાસ નોંઘ તૈયાર કરવી. 

2. ગણર્ત માંડળની રચના કરી 
ગણર્તની પ્રવનૃિઓ હાથ 
ધરવી. 

3. ગણર્ત ગમ્પમતની પ્રવનૃિઓની 
નોંધ તૈયાર કરવી. 

4  ગણણતમા ંઅનબુધં અને ગણણત શિક્ષણમા ં
મલૂ્યાકંન 

 19 કલાક 

 1. ગણર્તમાાં અનબુાંધ : સાંકપપના અને મહત્વ, 

આંતડરક અનબુાંધ, અન્ય નવર્યો સાથે 
અનબુાંધ, રોજજિંદા ભાવન સાથે અનબુાંધ 

2. ગણર્ત નશક્ષર્માાં મપૂયાાંકનનુાં મહત્ત્વ 
(સ્વાધ્યાય, મહાવરો, કસોટીઓ) અને સમય 
આયોજન (દૈનનક, માનસક, સત્રાાંત અને વાનર્િક) 

3. ગણર્તમાાં નનદાન અને ઉપચારાત્મક કાયણ 
4. ડક્રયાત્મક સાંશોધન 

મલુાકાત, 
સવેક્ષર્ 

પ્રાયોણગકકાયણ 

સૈદ્ાશંતક: 10 

પ્રાયોણગક : 9 x 2=18 

1. કેન્િનનવાસ દરનમયાન ગણર્ત 
નવર્યમાાં ડક્રયાત્મક સાંશોધન 
હાથ ધરવુાં અને તેનો 
અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

2. ગણર્તનો અન્ય નવર્યો 
સાથેનો અનબુાંધ દશાણવતા 
મદુ્દાઓની નોંધ તૈયાર કરવી. 
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4. Wadhawa,  Shalini (2000). Modern of Teaching.  New Delhi :  Sarup and sons, Ansari Road Dariya Gunj. 
5. रावत, एि.एस.(6TH Ed. 1971). गणणि शिक्षण. आगरा : ववनोि पुस्तक िांदिर. 
6. मसांध, योगेशकुिार और अचिनेश शिाि (2003) गणणि शिक्षण-आधुशनक पद्धशिओ. नई दिल्ही : 
7. ए.पी. एच. पब्ललमसांग कोपोरेशन. 
8. ઓઝા, અને અંતાર્ી. ગણણત ણબરબલ. રાજકોટ : પ્રવીર્ પસુ્તક ભાંડાર. 
9. જોશી, સેજપાલ, પડરખ, પટેલ અને નાંદાર્ી. ગણર્તના અધ્યાપનનુાં પડરનશલન. અમદાવાદ : બી.એસ.શાહ પ્રકાશન. 
10. ભટ્ટ, પી.આર. ગણર્તશાસ્ત્ર અધ્યાપન પદ્ધનત(મોડયલુ, ભાગ-1,2) અમદાવાદ : આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી. 
11. રાવલ, પટેલ, અને પટેલ, (2009-10). ગણર્તનુાં અણભનવ અધ્યાપન. અમદાવાદ : નનરવ પ્રકાશન. 
12. સગુણર્તમ ્(દ્વિમાનસક) અંક-3 (મે-જૂન-2019) અંક-5 (સ્ટેમ્પબર-ઓક્ટોબર 2019) પ્રકાશનાઃ સગુણર્તમ ્રસ્ટ, 

ગજુરાત ગણર્ત માંડળ, ગણર્ત નવભાગ, ગજુરાત યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 4 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાકં : 

A-401 

પ્રશ્નપત્રઃ જાતીયતા, િાળા અને સમાજ 

(Gender, School and Society) 

કુલ ગરુ્ : 50 

કે્રડડટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. જાતીય સમાનતાની સાંકપપના સમજાવે. 
2. જાતીય અસમાનતાની સર્જક સાંસ્થાઓનો પડરચય પ્રા્ત કરે. 
3. જાતીય સમાનતા માટે નશક્ષક શાળા અને સમાજની ભનૂમકા સમજે. 
4. જાતીય સમાનતા માટે પાઠ્યપસુ્તકની ભનૂમકા વર્ણવે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન  પ્રહક્રયા 

સમય 

1 જાતીય સમાનતાની સકંલ્પના અને સિેંદનિીલતા  10 ક્લાક 

 1. જાતીય સમાનતાની સાંકપપના 
2. જાતીય સમાનતાના હતેઓુ 

3. જાતીય સમાનતાની જરૂડરયાત 

4. જાતીય સમાનતા અને સાંવેદનશીલતા નનમાણર્ 

• સેનમનાર 

• જૂથ ચચાણ 
• અહવેાલ 

તૈયાર કરવો. 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 5 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 5 X 2=10 

1. જાતીય સમાનત 
નવર્યક નનબાંધ 
લેખન કરે 

2. જાતીય સમાનતા 
અને જાતીય 
સાંવેદનશીલતા 
સાંદભે સેનમનારનુાં 
આયોજન કરી 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો 

2 જાતીય અસમાનતા, આિઅસરો અને જાતીય 
અસમાનતાના પહરબળો 

 12 કલાક 

 1. જાતીય અસમાનતા માટે જવાબદાર પડરબળો 
2. જાનત કુટુાંબ, ઞાનત, ધમણ અને માધ્યમો. 
3. જાતીય અસમાનતાની આડઅસરો 
4. જન માધ્યમો અને જાતીય અસમાનતા: 

ચલણચત્રો, જાહરે ખબરો, ગીતો 

 કુટુાંબની 
મલુાકાત લઇ 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

 નવનવધ ઞાનત 
અને ધમણના 
આગેવાનોની 
મલુાકાત સાંદભ ે
જૂથ ચચાણ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

કોઈ એક ચલણચત્રમાાં 
વ્યક્ત જાતીય 
અસમાનતા નવર્યક 
અહવેાલ તૈયાર કરે 
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3 જાતીય સમાનતામા ંિાળા અને સમાજની ભશૂમકા.  11 કલાક 

 1. જાતીય અસમાનતા દૂર કરવામાાં શાળાની 
ભનૂમકા 

2. જાતીય અસમાનતાની નાબદૂીમાાં નશક્ષકોની 
ભનૂમકા 

3. નવનવધ ઞાનત(Cast), જાતીઓ અને જાતીયતા 
(Gender) અંગેના ખ્યાલો અને તે દૂર કરવા 
માટે સમાજની ભનૂમકા 

4. જાતીય સમાનતા માટે જાહરે માધ્યમો (Media) 
ચલણચત્રો, જાહરે ખબરોની ભનૂમકા 

 જાતીય 
સમાનતા સાંદભ ે
શાળાના 
કાયણક્રમોનુાં 
મપૂયાાંકન 

 જાતીયતા સાંદભે 
પાઠ્ય પસુ્તકો 
ની સમીક્ષા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

એક નશક્ષક તરીકે 
જાતીય અસમાનતા 
માટેના નવનવધ 
નવર્યોમાાંથી કોઈ પર્ 
એક નવર્યમાાં 
અધ્યાપન કરાવે 

 

સદંભય સણૂચ 

1. કાપડડયા કુાંદનનકા, (1995). સાત પગલા આકાિમા,ં  અમદાવાદ : નવભારત સાડહત્ય માંડદર પ્રકાશન. 
2. ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ (1998). સ્ત્રી સમાનતા અને સિક્ક્તકરણ . મેન્યઅુલ, ગાાંધીનગર : સ્ટેટ 

પ્રોજેક્ટ ઓડફસ, ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ. 
3. ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ (2002). જાતીય સિેંદનિીલતા મેન્યઅલ , ગાાંધીનગર : સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ 

ઓડફસ, ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ. 
4. ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ  (2001). માતા-નશક્ષક માંડળ રચના અને તાલીમ માગણદનશિકા  અમદાવાદ 

: મેન્યઅુલ, સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ઓડફસ, ગજુરાત પ્રાથનમક નશક્ષર્ પડરર્દ. 
5. પટેલ આરતી નવ. (2011). તારુણ્ય નશક્ષર્ની નવસ્તરતી ણક્ષનતજો, અમદાવાદ : રન્નાડે પ્રકાશન 

6. પટેલ નવનભુાઇ અને કસ્વેકર આરતી (2004). સ્ત્રીભણૃ િત્યા  અટકાિીએ  ,અમદાવાદ : સ્વાસ્્ય સેવા રસ્ટ, 

7. સિય શિક્ષા અણભયાન  અમલીકરણ   માટેની  રેખાકૃશત , (2002). એસ.એસ.એ., માનવ સાંસાધન નવકાસ 
માંત્રાલય. 

8. Kaswekar Aratee (2006) A Study of Gender Sensitivity of Primary School Teachers, Research Project, 

DPEP/SSA, Gujarat Council of Primary Education, Gandhinagar. 

9. Clarifying Concepts (1995). Report of The National Workshop on Addressing Gender Disparities in DPEP, 

Technical Support Group, Educational Consultants, India. 

10. Gender Sensitivity Training – Manual (1996). National Workshop, Udaipur. 

11. Report of The Second Gender Coordinators Meeting Focus on Pedagogical Renewal Processes (1996). 

Technical Support Group, Educational Consultants India Ltd. 

12. Woman's Equality and Empowerment Through Curriculum (2000). Trainers Training Manuel (Gender 

Perspective) DPEP, State Project Office, Gandhinagar.   
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 4 

પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાકં : 
A–402 

પ્રશ્નપત્ર :  જ્ઞાન અને અભ્યાસક્રમ – 2 

Knowledge and Curriculum - 2 

કુલ ગણુ : 50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. અભ્યાક્રમની સાંકપપના અને નવનવધ પાંચોની આ સાંદભે કરવામાાં આવી ભલામર્ો નવશે 
સમજાવે 

2. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ના નસદ્ધાાંતો, ઘટકો તેમજ સાંબાંનધત વ્યક્ક્તઓની ભનૂમકા નવશે સમજ 
આપે. 

3. અભ્યાસક્રમના પ્રકારો અને સહઅધ્યાપક પ્રવનૃિઓ નવશે સમજાવે. 
4. અભ્યાસક્રમ મપૂયાાંકનની સાંકપપના અને નવનવધ પ્રડક્રયાઓ નવશે જર્ાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન  પ્રહક્રયા 

સમય 

1 અભ્યાક્રમઃ સકંલ્પના અને પચંોની ભલામણો અધ્યાપન પદ્ધનત 

પ્રાયોણગક કાયણ / 

સ્વાધ્યાય 

11 કલાક 

 1. અભ્યાસક્રમની સાંકપપના 
2. અભ્યાસક્રમ અને અને પાઠ્યક્ર્મ વચ્ચેનો 

તફાવત 

3. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ સાંદભ ેકોઠ્ારી નશક્ષર્ 
પાંચની ભલામર્ો   

4. રાષ્રીય અભ્યાસક્રમ પ્રારૂપ (NCF) 2005 
ની ભલામર્ો 

જૂથ ચચાણ 
કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

  
   

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : (9 કલાક)  

પ્રાયોણગક કાયણ : (4 કલાક) 

 

1. નશક્ષક નનદેનશત નશક્ષર્ 
પાંચોની અભ્યાસક્રમ સાંદભ ે
કરેલી ભલામર્ો નવશે નોંધ 
તૈયાર કરે. 

2 અભ્યાસક્રમ શનમાયણના શસદ્ાતંો અને ઘટકો  11 કલાક 

 1. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ના નસદ્ધાાંતો 
2. સાંરચનાવાદી અભ્યાસક્મની લાક્ષણર્કતાઓ 

3. અભ્યાક્રમના ઘટકોનો પડરચય 

4. અભ્યાક્રમ નનમાણર્માાં સાંબાંનધત વ્યક્ક્તઓની 
ભનૂમકા(આચાયણ, નશક્ષક,અને નવદ્યાથી) 

કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

મલુાકાત 

 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : (9 કલાક)  

પ્રાયોણગક કાયણ : (4 કલાક) 

1. માધ્યનમક અભ્યાસક્રમમાાં 
નનરૂનપત ઘટકોની તારવર્ી 
કરી અહવેાલ તૈયાર કરે. 

3  અભ્યાસક્રમનો પ્રકાર અને સિઅભ્યાશસક 
પ્રવશૃિઓ  

 11 કલાક 

 1. નવર્યવસ્ત ુકેન્િી અભ્યાસક્રમ : સાંકપપના 
અને લાક્ષણર્કતાઓ 

2. નવદ્યાથી કેન્િ અભ્યાસક્રમ : સાંકપપના અને 
લાક્ષણર્કતાઓ 

કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

  સવેક્ષર્ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : (9 કલાક)  

પ્રાયોણગક કાયણ : (4 કલાક) 

1. માધ્યનમક કક્ષાએ   
અભ્યાસક્રમ માટે ઉપયોગી 
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3. નઈ તાલીમ આધાડરત અભ્યાસક્રમની 
નવશેર્તાઓ 

4. અભ્યાક્રમમાાં સહઅભ્યાસક પ્રવનૃિઓાઃ 
પડરયય અને મહત્ત્વ 

મલુાકાત 

 

સહ-અભ્યાનસક પ્રવનૃિઓ 
દશાણવતો ચાટણ તૈયાર કરે. 

2. ઉિર બનુનયાદી નવદ્યાલય 
અને સામાન્ય પ્રવાહના 
નવદ્યાલયોના અભ્યાસક્રમોની 
તલુના કરી અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

4 અભ્યાસક્રમનુ ંમલૂ્યાકંન  12 કલાક 

 1. અભ્યાસક્રમ મપૂયાાંકન : સાંકપપના અને 
જરૂડરયાત 

2. અભ્યાસક્રમ મપૂયાાંકનની પ્રડક્રયાાઃ સોપાનો 
અને નશક્ષકની ભનૂમકા 

3. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ સાંદભ ેસાંરચનાત્મક 
(Formative)  અને સમગ્ર (Summative) 
મપૂયાાંકન : સાંકપપના અને તફાવત 

4. અભ્યાસક્રમ મપૂયાકનનુાં મખુોપાધ્યાય 
પ્રનતમાનાઃ પડરચય અને સોપાન    

કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

પ્રોજક્ટ 

 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : (9 કલાક)  

પ્રાયોણગક કાયણ : (6 કલાક) 

1. કોઇપર્ બે નવશ્વ 
નવદ્યાલયોના બી.એડ્.ના 
અભ્યાસક્રમની તલુના કરી 
અહવેાલ તૈયાર કરે. 

 
સદંભય સણૂચ 

 ििान, पू. (2014). मशक्षा के िशिमनक एवां साजशास्त्रीय आधार. आगरा : अग्रवाल पब्ललकेशन. 

 रूहेला, एस. पी.(2014). मशक्षा के िशिमनक एवां साजशास्त्रीय आधार. आगरा : अग्रवाल पब्ललकेशन. 

 िबेु, एस.(2014). पाठ्यिि का ववकास. इलहाबाि: शारिा पुस्तक प्रकाशन. 
 રાવલ, ન. નવ. (2011), કેળવર્ીની તાજત્વક અને સમાજશાસ્ત્રીય આધારશીલાઓ. અમદાવાદ : નીરવ પ્રકાશન 

 Wiles Jon, W. and Bondi, J. C. (2014). Curriculum Development: A Guide to Practice (9e) : Pearson 

Higher Ed USA 
 Hilda & Taba (1962). Curriculum Development ; Theory and Practice, Harcourt, Brace & World. 
 Dewey, J. (2004), Democracy and Education. Courier Dover Publications. 
 Batra, P. (2005). Voice and agency of Teachers : Missing link in national curriculum framework (2005). 

Economic and Political Weekly, 4347 – 4356. 
 NCERT (2000). National Curriculum Framework for school education. New Delhi : NCERT. 
 NCERT (2005). National Curriculum Framework for school education. New Delhi : NCERT. 
 NCETE (2009). National Curriculum Framework for Teacher education. New Delhi : NCERT. 
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
A-403 

પ્રશ્નપત્રઃ સમાિેિી િાળા શનમાયણ 

Creating an Inclusive School 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. સમાવેશી નશક્ષર્ની સાંકપપના સમજાવે. 
2. સમાવેશી નશક્ષર્ માટે કાયણરત સાંસ્થાઓનો પડરચય પ્રા્ત કરે. 
3. સમાવેશી નશક્ષર્ સાંદભે માતા-નપતા, નશક્ષક, વહીવટકતાણ અને સમાજની ભનૂમકા સમજે. 
4. નવણભન્ન પ્રકારની નવકલાાંગતા સમજાવે. 

5. બાળ અનધકારો સમજાવે. 
6. સમાવેશી નશક્ષર્ સાંદભે નવનવધ જોગવાઈઓ/ભલામર્ો સમજાવે. 

 
એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય 

1 સમાવેશી  નશક્ષર્  10 ક્લાક 

 1. સમાવેશી નશક્ષર્ની સાંકપપના, લાક્ષણર્કતા અને 
મહત્ત્વ 

2. નવણભન્ન પ્રકારની ડદવ્યાાંગતા 
 * અંધ 

 * મકૂ બધીર 

 * શારીડરક ડદવ્યાાંગતા 
 * માનનસક ડદવ્યાાંગતા 

સેનમનાર 

જૂથ ચચાણ 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 5 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 5 X 2=10 

1. સમાવેશી 
નશક્ષર્ની 
લાક્ષણર્કતા 
નવર્યક નનબાંધ 
લેખન કરે 

2. નવણભન્ન પ્રકારની 
નવકલાાંગતા 
સાંદભે સેનમનારનુાં 
આયોજન કરી 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો 

2 બાળ અનધકારો  સાંદભે  નવનવધ સાંસ્થાઓનો  પડરચય  12 ક્લાક 

 1. RCI (Rehabilitation Council of India) ભારતીય 
પનુાઃસ્થાપન પડરર્દ 

2. NCPCR (National Commission for Protection of 

Child Rights) રાષ્રીય બાળ અનધકાર સાંરક્ષર્ 
આયોગ 

3. નવી નશક્ષર્ નીનત : 1986 

સાંબાંનધત પડરર્દ, 
આયોગ, યનેુસ્કો 
સાંમેલનનો 
અભ્યાસ કરી 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

કોઈ એક ચલણચત્રમાાં 
વ્યક્ત બાળ અશધકારો 
નવર્યક અહવેાલ 
તૈયાર કરે 
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4. બાળ અનધકારો સાંદભ ેયનેુસ્કો સાંમેલન : 1989 

5. નવકલાાંગોના અનધકારો સાંદભે યનેુસ્કો સાંમેલન : 
2006 

 

3 સમાવેશી નશક્ષર્ સાંદભે  ગરુ્વિા સધુારર્ા  11 ક્લાક 

 1. નશક્ષર્નો અનધકાર : 2009 માાં સમાવેશી નશક્ષર્ 
અંગેની ભલામર્ો 

2. સવણનશક્ષા અણભયાનમાાં સમાવેશી નશક્ષર્ની 
સાંકપપના અને કાયણક્રમો 

3. સાંકણલત બાળનવકાસ યોજના (ICDS) 

 નશક્ષર્નો 
અનધકાર : 
2009 સાંદભે 
શાળાના 
કાયણક્રમોનુાં 
મપૂયાાંકન 

 સવણનશક્ષા 
અણભયાનમાાં 
સમાવેશી 
નશક્ષર્ સાંદભે 
પાઠ્ય પસુ્તકો 
ની સમીક્ષા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

એક નશક્ષક તરીકે 
સાંકણલત બાળનવકાસ 
યોજના (ICDS) 
સાંસ્થાની મલુાકાત લઈ 
અહવેાલ તૈયાર કરે. 

4 સમાિેિી શિક્ષણ સદંભે  ભશૂમકા.  12 ક્લાક 

 1. નશક્ષકની  ભનૂમકા 
2. માતા-નપતાની ભનૂમકા 
3. વહીવટકતાણની ભનૂમકા 
4. સમાજની  ભનૂમકા 

સેનમનાર 

જૂથ ચચાણ 
અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

સાંબાંનધત કોઈપર્ એક 
સાંસ્થાની મલુાકાત લઈ 
ચચાણ કરી નશક્ષક, 
માતા-નપતાની, 
વડહવટકતાણ અને 
સમાજની  ભનૂમકા 
સાંદભે અહવેાલ તૈયાર 
કરવો. 

સદંભય સણૂચ 

1. Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2000). Index for inclusion 

: Developing Learning and participation in school. Centre for Studies on Inclusive Education 

2. GOI. (1986). National policy of education. GOI 

3. GOI. (2009). The right of children to free and compulsory education act, 2009 http:// 

mhrd.gov.in/sites/upload_files/ mhrd /files/rte.pdf 

4. GOI. (2011). Sarva shiksha abhiyan- Framework for implimantation based on the right of 

children to free and compulsory education act, 2009. GOI 

5. http://www.upefa.com/upefawed/admin/myuploads/SSA_Frame_work_(revised)_9-6-

2011.pdf 

6. UNESCO.(1989). UN convention on the rights of the children. UNESCO 

7. UNESCO.(2006). United Nations convention on the rights of persons with disabilities. 

UNESCO 

8. UNESCO.(2009). Policy guidelines on incursion in education. UNESCO 

http://www.upefa.com/upefawed/admin/myuploads/SSA_Frame
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ  
A-404   

પ્રશ્નપત્રઃ અધ્યયન માટેનુ ંમલૂ્યાકંન  - 2 

Evaluation for Learning - 2 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. મલૂવર્ીની પદ્ધનતઓથી નવશે વર્ણન કરે. 
2. કસોટી રચનાનુાં પદ્ધનતશાસ્ત્ર સમજાવી શકે. 
3. કસોટી પ્રમાણર્ત કરવાના સોપાનો વર્ણવે. 
4. જુદા જુદા પ્રકારના નવર્યવસ્ત ુતથા પ્રવનૃિઓનુાં મપૂયાાંકન કરવાનાાં આયોજનો કરે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 મલૂ્યાકંનના નતૂન પ્રિાિો  10 ક્લાક 

 1. મપૂયાાંકનમાાં ગ્રેડડિંગ પ્રર્ાલી 
2. ઓન લાઇન એક્ઝામ અને ઓન 

ડડમાન્ડ એક્ઝામનો અથણ, લાભ અને 
મયાણદા 

3. કાયણ આધાડરત મલૂવર્ી (Performance 

Based Evaluation) 

4. મપૂયાાંકનમાાં કમ્પ્યટૂરનો નવનનયોગ 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ અને 
રજૂઆત 

 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 5 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 5 X 2=10 

કોઈ પર્ એક શાળાના એક 
વગણનુાં પડરર્ામ પત્રક તૈયાર 
કરવ.ુ 

2 માપનના શિશિધ ઉપકરણો  11 ક્લાક 

 1. કસોટી : નસદ્વદ્ધ કસોટી, બદુ્વદ્ધ કસોટી, 
અણભયોગ્યતા કસોટીના સ્વરૂપ, રચના 
અને ઉપયોગો. 

2. અણભપ્રાયાવણલ : સ્વરૂપ, રચના અને 
ઉપયોગો. 

3. કસોટી યથાથીકરર્ અને 
પ્રમાર્ીકરર્નો અથણ 

વગણ નનરીક્ષર્ પદ્ધનત 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
નશક્ષક-નવદ્યાથી, 
નવદ્યાથી-નવદ્યાથીની 
આંતરડક્રયા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

બદુ્વદ્ધ કસોટી, નસદ્વદ્ધ કસોટી અને 
અણભરૂણચ સાંશોધનનકા પૈકી કોઈ 
એક કસોટીનુાં સાંચાલન શાળા 
કક્ષાએ કરવુાં. તથા તેનુાં ગરુ્ાાંકન 
કરી અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

3 િૈક્ષણણક આંકિાિાસ્ત્ર  12 ક્લાક 

 1. શૈક્ષણર્ક આંકડાશાસ્ત્રની સાંકપપના અને 
નશક્ષક માટે ઉપયોણગતા 

2. આવનૃિ નવતરર્ અને તેના પર 
આધાડરત આલખે : સ્તાંભાલખે અને 
આવનૃિ બહકુોર્ 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
કાયણશાળા 
ટીમ ટીચીંગ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

1. કોઇ બ ેવગણના પડરર્ામોની  
સરાસરી અને પ્રમાર્ નવચલન 
ગર્ી તલુના કરવી. 
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3. મધ્યવતી ક્સ્થનતનાાં માપ  : સાંકપપના 
અને ગર્તરી (મધ્યક, મધ્યસ્થ અને 
બહલુક) 

4. ચણલતતાનાાં માપ : સાંકપપના અને 
ગર્તરી (નવસ્તાર અને પ્રમાર્ 
નવચલન) 

2. કોઇ એક શાળાના એક વગણના 
પડરર્ામ પરથી ત્રર્ 
નવર્યોના પ્રા્તાાંકોની  
આલખેાત્મક રજૂઆત કરવી. 

4 પ્રાપ્તાકંોનુ ંઆંકિાિાસ્ત્ર  12 ક્લાક 

 1. શતાાંશસ્થાઃ અથણ, મહત્ત્વ અને અથણઘટન 

2. પ્રનતશત ક્રમાાંકાઃ અથણ, મહત્ત્વ અને 
અથણઘટન 

3. ક્રમાાંકાઃ અથણ, મહત્ત્વ અને અથણઘટન 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

જૂથચચાણ 
કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 ક્લાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4 X 2=8 

પ્રનતશત ક્રમાાંક અને ક્રમાાંકની 
ગર્તરી કરી પડરર્ામોની 
મલૂવર્ી કરવી 

સદંભય સણૂચ 

1. Arunima Kumari. (2008). An Introducation to Research Methdology. Udaipur : ATPA. 
2. Tom, Kubiszyn and Gary Bosich. (1990). Educational Testing and Measurment. USA : Harper  Collins 

Publication. 

3. गुप्ता एस.पी. (1999). आधुशनक मापन िर्था मूलयाांकन. इलाहाबाि : शारिा पुस्तक भवन. 
4. पाठक पी.डी. भाििीय शिक्षा औि उसकी समस्याएाँ. आगरा : ववनोि पसु्तक िांदिर. 
5. ઉચાટ, ડી. એ. (2009). નશક્ષર્ અને સામાજજક નવઞાનોમાાં સાંશોધન પદ્ધનતશાસ્ત્ર. સાડહત્ય 

મિુર્ાલય, પ્રા. ણલ. 
6. અંબાસર્ા, અનનલ. મનોિૈજ્ઞાશનક કસોટીની સરંચના. રાજકોટ : નશક્ષર્શાસ્ત્ર ભવન સૌરાષ્ર યનુનવનસિટી. 
7. નત્રવેદી, મનભુાઈ અને પારેખ, બી. ય.ુ (1994). નશક્ષર્માાં આંકડાશાસ્ત્ર. અમદાવાદ  : 

યનુનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ. 
8. પટેલ, મોતીભાઈ અને અન્ય. (2008). અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રહક્રયા તથા િૈક્ષણણક માપન અને મલૂ્યાકંન. 

અમદાવાદ : બી.એસ.શાહ પ્રકાશન. 
9. પટેલ, આર. એસ. (2008). િૈક્ષણણક સિંોધન માટે આંકિાિાસ્ત્રીય પદ્શત. અમદાવાદ : જય પબ્લલકેશન. 
10. શાળાકીય સવણગ્રાહી મપૂયાાંકન. ગાાંધીનગર : માધ્યનમક નશક્ષર્ બોડણ. 
11. શેઠ્, બી.એમ. અને અન્ય. (1976). મનોશિજ્ઞાનમા ંઆંકિાિાસ્ત્ર. અમદાવાદ : યનુનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ. 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE),  ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર – 1 અને 2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
D-401     

પ્રશ્નપત્રઃ કાયયશિક્ષણ 

Work Education 

કુલ ગણુઃ 30 

કે્રહિટઃ 4 

 

નોંધ 

1. પ્રસ્તતુ ઉદ્યોગ કાયણ નીચ ેદશાણવ્યા પ્રમાર્ે સત્ર-1 અને 2 દરનમયાન થશે. 
2. ઉદ્યોગકાયણનુાં મપૂયાાંકન વર્ણના અંતે 30 બાહ્ય અને 30 આંતડરક ગરુ્ પ્રમાર્ે થશે. 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. પેટી રેંડટયા પરના કૌશપયો હસ્તગત કરે. 
2. સાળ પર વર્ાટકાયણના કૌશપયો હસ્તગત કરે. 
3. અંબરચરખા કાાંતર્ના કૌશપયો હસ્તગત કરે. 
4. ભરતગ ૂાંથર્ના કૌશપયો હસ્તગત કરે. 

 
સત્ર પ્રાયોણગક કલાક ભાર 

1 1. પેટી રેંડટયા પર ઓછામાાં ઓછાં 180 તાર પ્રનતકલાકની ઝડપે કાાંતર્ કરવુાં 
2. વર્ાટકાયણ કરવુાં : સતૂર ખોલવુાં, રાંગ કરવો, તાર્ો તૈયાર કરવો, સાળ તૈયાર 

કરી બે આસન બનાવવા. 

60 કલાક 

2 1. અંબર ચરખા કાાંતર્ : 1000 તારની 10 આંટી તૈયાર કરવી. 
2. ભરત ગ ૂાંથર્ : 10 ભરતકામના નમનૂા તૈયાર કરવા. સાદો ટાાંકો, આમળો, 

સાાંકળી, પીંછો ટાાંકો, છાયાવકણ , કટવકણ , ભરત, સેંડટિંગ, મણર્પરુી, ગાજકાાંટો 

60 કલાક 

 
સદંભય સણૂચ 

1. ખાદીનવદ્યા પ્રવેનશકા  પનુમિુર્ 1955, પ્રકાશક મગનભાઈ દેસાઈ, મિુક ભાવર્ભા દેસાઈ નવભાવન, 
ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્, અમદાવાદ-14 

2. વસ્ત્રનવદ્યા ધોરર્-8,9,10,11 અને 12, ગજુરાત રાજ્જ્ય શાળા પાઠ્યપસુ્તક માંડળ ગાાંધીનગર-382010 

3. અંબર ચરખા, નવઠ્ઠલભાઈ કોઠ્ારી, પહલેી આવનૃિ 1957, પ્રકાશક મગનભાઈ દેસાઈ, મિુક નવભાવન 
મિુર્ાલય, અમદાવાદ-14 
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 4 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
D-402 

પ્રશ્નપત્ર  : િૈકપ્લ્પક શિર્ષય : માગયદિયન અને સલાિ 

Special Field : Guidance and Counselling 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. માગણદશણન અને સલાહદશણનની સાંકપપના સમજાવી શકે. 
2. માગણદશણન અને સલાહદશણનના પ્રકારો નવશે સમજ આપે . 
3. સલાહકારના ગરુ્-લાયકાત નવશે માડહતી આપે. 
4. વ્યાવસાનયક માડહતી એકત્રીકરર્ અને પ્રસાર માટેની સાંસ્થાઓ નવશે જર્ાવી શકે 

5. વ્યાવસાનયક માડહતી એકત્રીકરર્ની પદ્ધનતઓ નવશે સમજ આપે. 
6. માગણદશણન અને સલાહદશણનની પ્રયકુ્ક્તઓ નવશે સમજ આપે અને ઉપકરર્ોના ઉપયોગ 

કરે. 
 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન  
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

 સમય 

1 માગયદિયનઃ સકંલ્પના, મિત્ત્િ અને શસદ્ાતં  11 કલાક 

 1. માગણદશણનાઃ સાંકપપના અને લાક્ષણર્કતાઓ 

2. ઉચ્ચ પ્રાથનમક,  માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યનમક કક્ષાએ માગણદશણનની જરૂરીયાત 

3. માગણદશણના નસદ્ધાાંતો 
4. માગણદશણનના પ્રકારોાઃ શૈક્ષણર્ક, 

વ્યાવસાનયક અને વૈયક્ક્તક   
    

વ્યાખ્યાન 

જૂથ ચચાણ 
કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

  
   

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક 

1. શાલેય નશક્ષર્ (ધોરર્ 10 
અને 12)  બાદ કારકીદીનાાં 
કોઈ દસ ક્ષેત્રોની યાદી 
તૈયાર કરે. 

2. ધોરર્ 12 પછી ઉચ્ચ 
અભ્યાસ માટેના કોઈ 10 
ક્ષેત્રોની યાદી તૈયાર કરે. 

2 સલાિદિયનઃ સકંલ્પના, મિત્ત્િ અને શસદ્ાતંો  11 કલાક 

 1. સલાહદશણનાઃ સાંકપપના અને 
લાક્ષણર્કતાઓ 

2. માગણદશણન અને સલાહદશણન વચ્ચનેો 
તફાવત 

3. સલાહદશણનના નસદ્ધાાંતો 
4. સલાહદશણનના અણભગમોાઃ ડદશાસચૂક, 

ણબનડદશાસચૂક અને સમન્વયાત્મક 

કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

વ્યાખ્યાન 

 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક 

1. માધ્યનમક સ્તરે સલાહની 
જરૂરીઆત સ્પષ્ટ કરી 
સલાહના નવનવધ ક્ષેત્રો પર 
નોંધ તૈયાર કરે. 

2. આદશણ સલાહકારની 
લાક્ષણર્કતાઓ નવશે 
ચચાણકરી નોંધ તૈયાર કરે. 
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3 માગયદિયનમા ંવ્યાિસાશયક માહિતી  11 કલાક 

 1. વ્યાવસાનયક માડહતીનુાં સ્વરૂપ અને સ્રોતો 
2. વ્યાવસાનયક માડહતી એકત્રીકરર્ અને 

વગીકરર્ની પદ્ધનતઓ 

3. માડહતીના પ્રસાર માટેની પદ્ધનતઓ 

4. વ્યાવસાનયક માડહતીનો માગણદશણન 
સેવામાાં ઉપયોગ 

વ્યાખ્યાન 

પડરસાંવાદ 

નસમ્પપોણઝયમ 

 પ્રોજક્ટ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક 

1. ગજુરાત રાજ્જ્યમાાં કાયણરત 
માગણદશણન કેન્િોંની યાદી 
તૈયાર કરે. 

2. ગજુરાત રાજ્જ્યમાાં કાયણરત 
માગણદશણન કેન્િોં પૈકી કોઈ 
એક કેન્િની મલૂાકાત લઈ 
તેની પ્રવનૃિઓ અને 
કાયણપ્રર્ાલી નવશે અહવેાલ 
તૈયાર કરે. 

4 િૈક્ષણણક અને વ્યાિસાશયક માગયદિયન સેિા 
સાથે સબંશંધત વ્યક્ક્તઓ અને ઉપયોગી 
ઉપકરણો 

 12 કલાક 

 1. માગણદશણન સેવાના સાંદભણમાાં શાળાના 
આચાયણ, કારડકદી માગણદશણક તેમજ 
વાલીની ભનૂમકા 

2. માગણદશણન સેવામાાં ઉપયોગી 
મનોવૈઞાનનક કસોટીઓ- બદુ્વદ્ધ કસોટી, 
અણભયોગ્યતા કસોટી, રસ સાંશોધનનકાાઃ 
સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ 

3. સાંગડૃહત માડહતી પત્રકાઃ સ્વરૂપ અને 
માગણદશણનમાાં તેની ઉપયોણગતા 

4. પ્રસાંગનોંધાઃ સ્વરૂપ અને માગણદશણનમાાં 
તેની ઉપયોણગતા 

કાયણશાળા 
પડરસાંવાદ 

વ્યાખ્યાન 

 
 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક 

1. સરકારશ્રી િારા માગણદશણન 
ક્ષેતે્ર કરાતાાં કાયોની 
સમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર કરે. 

2. માગણદશણનમાાં ઉપયોગી 
ઉપકરર્ોનો પડરચય 
આપતો ચાટણ તૈયાર કરે. 
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 4 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકં: 

D-403 

પ્રશ્નપત્ર : િૈકપ્લ્પક શિર્ષય : યોગનુ ંશિક્ષણ 

Special Field : Education of Yog 

કુલ ગણુ: 50 

કે્રહિટ : 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી 1. શરીર અને મનના સ્વાસ્્ય માટે યોગનશક્ષર્નુાં મહત્ત્વ સમજે. 

2. મહનર્િ પતાંજણલએ અષ્ટાાંગયોગમાાં દશાણવેલ યમ અને નનયમ િારા નૈનતક ગરુ્ોની સમજ 
મેળવે. 

3. યોગાસનો કરવાની પદ્ધનત જાર્ી તે પ્રમાર્ ેનવનવધ આસનો કરે અને તેનાથી થતા 
ફાયદા સમજે.  

4. પ્રાર્ાયામ કરવાની પદ્ધનત જાર્ી તે પ્રમાર્ ેનવનવધ પ્રાર્ાયામ કરે અને તેનાથી થતા 
ફાયદા નવરે્ સમજ મેળવે. 

5. ધ્યાનનુાં મહત્ત્વ સમભા ધ્યાન કરે અને તર્ાવ થવા માટેનાાં કારર્ો જાર્ી માનનસક 
શાક્ન્તમાાં ધ્યાનની ભનૂમકા સમજે. 

 

એકમ   
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 

અધ્યાપન પ્રહક્રયા 
સમય 

1 સિાાંગી સ્િાસ્્ય માટે યોગની સકંલ્પના અને શિક્ષણમા ં
તેનુ ંમિત્ત્િ  

 12 (કલાક) 

 

 1. યોગની સાંકપપના અને મહત્ત્વ 

2. શારીડરક અને માનનસક સ્વાસ્્ય માટે યોગ. 

3. યોગનુાં સ્વરૂપ. 

4. યોગ િારા સાાંવેણગક સ્વાસ્્ય 

વ્યાખ્યાન, 

જૂથ ચચાણ 
સેનમનાર 

સ્વાધ્યાય 

 

સૈદ્ધાાંનતક : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક :3 x 2=6 કલાક 

1. યોગકેન્િની મલુાકાત 
લઇ તેમાાં ચાલતી 
પ્રવનૃિઓની સમીક્ષા 
કરી અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

2 યોગના પ્રકાર અને અષ્ટાગં યોગનો પહરચય  12 (કલાક) 

 1. મહનર્િ પતાંજણલનો અષ્ટાાંગ યોગ, 

2. હઠ્યોગ અને રાજયોગ  
3. યોગની ઉત્પનિ અને ઇનતહાસ 

4. યોગના આઠ્ અંગો- બડહરાંગ યોગ અને અંતરાંગ 
યોગના તબક્કા 

5. શરીરના નવનવધ તાંત્રો ઉપર યોગની અસર 

નસમ્પપોણઝયમ 

વકણશોપ 

જૂથચચાણ  
વ્યાખ્યાન 

સ્વાધ્યાય  

સૈદ્ધાાંનતક : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક :3 x 2=6 કલાક 

1. અષ્ટાાંગ યોગનો ચાટણ 
તૈયાર કરે 

2. યોગના નવનવધ પ્રકારો 
નવશે નોંધ તૈયાર કરે 
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3 નવનવધ પ્રકારના યોગાસનોની પદ્ધનત અને તેનાથી થતાાં 
ફાયદા 

 15 (કલાક) 

 
 1. યોગાસનો દરનમયાન રાખવાની સાવચેતી 

2. નવનવધ પ્રકારના યોગાસનોાઃ પડરચય 

3. નવનવધ પ્રકારના આસનોનુાં નનદશણન 

*બેસીને કરિાના ંઆસનોઃ (1) પદ્માસન (2) વ્રજાસન 

   (3) શશાાંકાસન (4) પનિમોતાસન (5) યોગમિુા 
*ઊભા રિીને કરિાના ંઓસનોઃ (1) તાડાસન (2) 

   વકૃ્ષાસન (3) નત્રકોર્ાસન (4)  ગરુડાસન (5) 

   સયૂણનમસ્કાર 

*સઈૂને કરિાના ંઆસનોઃ (1) પવનમકુ્તાસન (2) 

  મત્સ્યાસન (3)  નૌકાસન (હ્રદયાસન) (4) 

  ધનરુાસન (5) સલભાસન (6) મકરાસન (7) 

  સવાાંગાસન (8) હલાસન (9)શવાસન 

4. નનયનમત આસનો કરવાથી થતા મનોશારીડરક 

  ફાયદા    

નનદશણન 

વ્યાખ્યાન 

જૂથ ચચાણ 
સ્વાધ્યાય   

સૈદ્ધાાંનતક : 12 કલાક 

પ્રાયોણગક :3 x 2=6 કલાક 

1. નવનવધ પ્રકારના 
આસનોનુાં નનદશણન કરે. 

2. નનયનમત આસનો 
કરવાથી થતાાં 
મનોશારીડરક ફાયદા 
નવશે નોંધ તૈયાર કરે     

4 પ્રાર્ાયામ, ધ્યાન અને તર્ાવમકુ્ક્ત  12 કલાક 
 1. પ્રાર્ાયામનો અથણ, સ્વરૂપ અને મન સાથેનો 

  સાંબાંધ 

2. નવનવધ પ્રકારના પ્રાર્ાયામનો પડરચય અને 

  નનદશણન (1) ઓમકાર (2) ભ્રામરી પ્રાર્ાયામ 

  (3) કપાલભાનત, (4) અનલુોમનવલોમ પ્રાર્ાયામ 

  (5) ભ્રક્સ્તકા પ્રાર્ાયામ (6) શીતલી પ્રાર્ાયામ. 
3. ધ્યાન નો અથણ, સ્વરૂપ, પ્રડક્રયા અને પ્રકાર. 
4. તર્ાવ થવાના કારર્ો અને તર્ાવમકુ્ક્તમાાં 
  ધ્યાન અને યોગનુાં મહત્ત્વ. 

નનદશણન 

વ્યાખ્યાન 

જૂથ ચચાણ 
સ્વાધ્યાય   

સૈદ્ધાાંનતક : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક :3 x 2=6 કલાક  
1. નવનવધ પ્રકારના 

પ્રાર્ાયામો અને 
માનવ સ્વાસ્્યમાાં 
તેની ભનૂમકા દશાણવતી 
નોંધ તૈયાર કરે. 
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20. શમાણ, પી.ડી. (2010) યોગાસન. અમદાવાદાઃ નવનીત પબ્લલકેશન પ્રકાશ (ઇન્ન્ડયા) ણલનમટેડ. 
21. પટેલ, વી.એમ. (2015), યોગદિયન અને સરળ યોગાસનો. પાલનપરુાઃ 
22. भारतीय योग सांस्थान (आ. 22th 2011), सांस्कृशि पणललकेिन आसन एिां योगविज्ञान. दिल्लीीः योगाश्रि 

एवां अनसुांधान केन्द्र 

23. સ્વામી નનણખલશે્વરાનાંદ (આ.4th 2011), એકાગ્રતા અને ધ્યાન. રાજકોટાઃ શ્રીરામ કૃષ્ર્ આશ્રમ. 
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 4 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
D - 404     

   િૈકપ્લ્પક  શિર્ષય   

પ્રશ્નપત્રઃ િાશંત માટેનુ ંશિક્ષણ 

Special Filed : Education For Peace 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. શાાંનતની સાંકપપના સમજાવે. 
2. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ની જરૂડરયાતનો પડરચય આપે. 
3. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ના કેન્િોની માડહતી જર્ાવી શકે. 
4. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ના શાળાડકય કાયણક્રમોની માડહતી જર્ાવી શકે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય અધ્યયન 

અધ્યાપન પ્રહક્રયા 
સમય 

1 િાશંત : સકંલ્પના, જરૂહરયાત, પહરબળો અને 
ઉપાયો 

 12 કલાક 

 1. શાાંનતનો અથણ અને સાંકપપના 
2. શાાંનતની જરૂડરયાત 

3. અશાાંનત માટે જવાબદાર પડરબળો 
4. શાાંનત માટેના ઉપાયો (શોધોનો નવવેક 

પવૂણક ઉપયોગ, કુદરતી સ્રોતોનો મયાણડદત 
ઉપયોગ, સરહદી સમસ્યાઓનુાં નનવારર્, 
માનવ અનધકારની જાળવર્ી,યદુ્ધ નવહીન 
સમાજ) 

વ્યાખ્યાન 

મલુાકાત 

ચાટણ નનમાણર્ 

કાયણશાળા 
સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 09 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 06 કલાક 

1. કોઈ એક શાાંનત સાંશોધન 
કેન્િની મલુાકાત યોભા 
અહવેાલ તૈયાર કરે 

2. શાાંનત માટે પરુસ્કૃત કોઈ 
એક વ્યક્ક્ત નવશેર્ નવશે 
નોંધ તૈયાર કરે 

2 િાશંત માટેનુ ંશિક્ષણ  11 કલાક 

 1. શાાંનત માટેના નશક્ષર્નો અથણ 
2. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ની જરૂડરયાત 

3. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ના ઉપાયો  
4. શાાંનત માટેના નશક્ષર્ માટે નશક્ષકની ભનૂમકા 

વ્યાખ્યાન 

મલુાકાત 

ચાટણ નનમાણર્ 

કાયણશાળા 
સ્વાધ્યાય 

ટીમ ટીચીંગ 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 09 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 04 કલાક 

1. કોઈ ધોરર્ના પ્રવતણમાન 
પાઠ્યપસુ્તકમાાં શાાંનત 
સાંબાંનધત પાઠ્ો શોધી તેની 
નોંધ તૈયાર કરે 

3 િાશંત માટેના શિક્ષણના ંકેન્રો  12 કલાક 

 1. ઘર 

2. શાળા 
પ્રત્યક્ષ મલુાકાત 

ચચાણ 
સૈદ્ાશંતકઃ 09 કલાક 

પ્રાયોણગકઃ 06 કલાક 
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3. સમાજ 

4. અન્ય કેન્િો (પાંચાયત, રાજકીય પક્ષો, 
ધાનમિક સાંમ્પપ્રદાય) 

જૂથ ચચાણસભા 
સ્વાધ્યાય 

કોઈ એક પહરિારની મલુાકાત 
કરી પહરિારમા ંમોભીની 
ભશૂમકા શિિે નોંધ તૈયાર કરે 

4  િાશંત માટેના શિક્ષણમા ંિાળાકીય કાયયક્રમો  12 કલાક 

 1. પ્રદશણન અને વ્યાખ્યાન 

2. રેલી અને પ્રવાસ 

3. નોબેલ પાડરતોનર્ક (શાાંનત) વ્યક્ક્તઓનો 
પડરચય અને કાયણ (મધર ટેરેસા, કૈલાસ 
સત્યાથી) 

4. ગાાંધી નવચારમાાં શાાંનતનુાં નશક્ષર્ 

 

નનદશણન, 
પ્રત્યક્ષ કાયણ, જૂથકાયણ 
મલુાકાત 

કાયણશાળા, 
નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય, 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 9 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 6 કલાક 

1. શાાંનત માટે પાડરતોનર્ક 
નવજેતાઓનુાં આપબમ 
બનાવવુાં. 

2. ગ.ૂનવ.ના શાાંનત સાંશોધન 
કેન્િની મલુાકાત લઈ 
અહવેાલ તૈયાર કરવો.  

સદંભય સણૂચ 

1. Susan(1999).Peace Education in UNISEF.United national children fund : Newyork. 

2. શાહ(1991). માનવ અનધકારો શાાંનત અને નવકાસાઃ નવકાશશીલ રાષ્રના સાંદભણમાાં, અમદાવાદાઃ નવભાવન 
મિુર્ાલય. 

3. પ્રભ(ુ1960). નવશ્વશાાંનતના અડહિંસક માગણ. અમદાવાદાઃનવભાવન મિુર્ાલય. 
4. રાવલ અને અન્ય(2004).નવકાસમાન ભારતીય સમાજમાાં નશક્ષર્. અમદાવાદાઃ નીરવ પ્રકાશન. 
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બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 1 

પ્રશ્નપ્રત્ર ક્રમાકંઃ 
EPC-1 

પ્રશ્નપત્ર :  પાઠયિસ્તનુ ુ ંિાચન અને ણચિંતન 

Reading and Reflecting on Texts 

કુલ ગણુ-50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. નવદ્યાથીઓ આદશણ વાચન અને લેખનની લાક્ષણર્કતાઓનો પડરચય આપે. 
2. નવનવધ પ્રકારના પાઠ્યવસ્તઓુનુાં સ્વરૂપ સમજાવે. 
3. નવદ્યાથીઓ પાઠ્યવસ્તઓુનુાં નવશ્લેર્ર્ રજૂ કરે. 
4. નવદ્યાથીઓ પાઠ્યવસ્તઓુની શૈક્ષણર્ક દૃન્ષ્ટકોર્થી ણચન્તનાત્મક અને સમીક્ષાત્મક 

રજૂઆત કરતા શીખે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય 

1 નમનુારૂપ િાચન અને લેખનની લાક્ષણણકતાઓ  11 કલાક 

 1.1 વાચનાઃ અથણ, પ્રકાર, સારા વાચનના લક્ષર્ો, અને 
મહત્ત્વ 

1,2 લેખનાઃ અથણ, પ્રકાર, સારા લેખનના લક્ષર્ો 
અનેમહત્ત્વ 

1.3 ણચન્તનાત્મક વાચનાઃલક્ષર્ો અને મહત્ત્વ 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 6 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 10 કલાક 

પોતાના નવર્યમાાં કોઈ 
એક એકમ માટે વાચન 
લક્ષર્ો તારવો. 

2 શિશિધ પ્રકારના પાઠયિસ્તઓુના લક્ષણ અને મિત્ત્િ  11 કલાક 

 2.1 આત્મકથાનાત્મક 

2.2 ઐનતહાનસક 

2.3 નીનતનવર્યક દસ્તાવેજો 
2.4 ણચિંતનાત્મક 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 6 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 10 કલાક 

ગાાંધીભાની આત્મકથા 
પસુ્તકનુાં વાાંચન કરી 
સમીક્ષાત્મક નોંધ 
તૈયાર કરો. 

3 પાઠયિસ્તઓુનુ ંશિશ્લેર્ષણઃ  11 કલાક 

 (પ્રસ્તાિના, િતેઓુ, ભાર્ષા, રજૂઆતની િૈલી, સદંભય, 
પ્રસ્તતુતાના સદંભયમા)ં. 
3.1 સત્યના પ્રયોગો : અથવા આત્મકથા - ગાાંધીભા 

3.2 ઐનતહાનસક 

3.4 નીનતગત દસ્તાવેજો(RTE) 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 6 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 10 કલાક 

સત્યના પ્રયોગો અને 
(RTE)નો અભ્યાસ કરી 
ભાર્ા અને રજૂઆતની 
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3.5 નવચારોના વ ૃાંદાવનમાાં - ગરુ્વાંત શાહ શૈલીના સાંદભ ે
સમીક્ષાત્મક નોંધ 
તૈયાર કરો. 

4 કૃશતઓની િૈક્ષણણક દૃષ્ષ્ટકોણથી સમીક્ષા 
(શિક્ષણની સકંલ્પના, શિક્ષક, પદ્શતઓ, િાળાભાિાિરણ, 
શિક્ષક શિદ્યાથી સબંધં) 

 12 કલાક 

 4.1 બનગરવાડી       -  વેંકટેસ મડગાઉકર (અનવુાદ-  
જયા મેહતા) 

4.2 नई तालीि की कहानी -  મર્જરી સાઇકસ 

4.3 તોિોચાન        -  તેત્સકુો કુરોનયાગી 
4.4 ડદવાસ્વ્ન       -  ણગજુભાઇ બધેકા 

જૂથ ચચાણ 
પડરસાંવાદ 

સમીક્ષા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 7 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 10 કલાક 

એકમ 4.1 થી 4.4માાં 
દશાણવેલ કૃનતઓ પૈકી 
કોઈ એક કૃનતની 
સમીક્ષાત્મક નોંધ કરી 
રજૂઆત કરો. 

  

સદંભય સણૂચ 

1. Anderson, R.C.(1984). Rle of the reader's Schema in comprehension, learning and memory. 
2. Grellet, F. (1981). Developing reading skills: A practical guide to reading comprehension exercise. 

Cambridge University Press. 
3. GOI. (1986). National policy of Education. GOI 

4. GOI.(2009). The Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009. Retrived from 
http://mhrd.gov.in/sites/uplode_files/mhrd/files/rte.pdf 

5. Hindustani Talimi sangh.(1938). Basic National Education:Report of the Zakir Hussain committee. 
Sagaon, Wardha: Hindustani Talimi sangh. 

6. Raina, V.(2010). FAQs on the right to free and compulsory education act 2009. Bharat Gyan Vigyan 
Samiti, UNICEF. 

7. Sykes, M.(1987). The story of Nai Talim. Wardha: Nai Talim Samiti. 
8. Badheka, G. (2006). Divaswpan, National book trust. 

9. તોિોચાન,(અનવુાદ- રમર્ સોની), નેશનલ બકુ રસ્ટ 

10. नई तालीि की कहानी, માર્જરી સાઈકસ, સેવાગ્રામ વધાણ 
11. પટેલ, મોતીભાઈ(2004), નવચાર અણભવ્યક્ક્તનુાં નશક્ષર્, અહમદાબાદ, યનૂનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://mhrd.gov.in/sites/uplode_files/mhrd/files/rte.pdf
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE), ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 2 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
EPC-2     

પ્રશ્નપત્રઃ શિક્ષણમા ંનાટય અને કલા 
 Drama and Art in Education 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રશિક્ષણાથી... 1. નશક્ષર્માાં નાટય અને કલાનુાં મહત્વ સમજાવી શકે. 
2. નશક્ષર્માાં નાટય અને કલાનુાં ઉપયોજન કરી શકે. 
3. નશક્ષર્માાં સાંવાદીકરર્ની પ્રડક્રયા કરી શકે. 
4. નશક્ષર્માાં નાટયીકરર્નો ઉપયોગ કરી શકે. 
5. નશક્ષર્માાં નવવધ કલાનો ઉપયોગ કરી શકે 

6. નશક્ષર્માાં લેખન કલાનો નવનનયોગ કરી બતાવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન  
પ્રહક્રયા 

સમય 

1 શિક્ષણમા ંસિંાદીકરણ  12 કલાક 

 1. ધો 6 થી 10ના કોઈ પર્ણ/પધ/પ્રકરર્/ગદ્યનુાં 
સાંવાદીકરર્ કરે. 

2. ધો 6 થી 10ના કોઈ પાત્ર / પદાથણનુાં સાંવાદીકરર્ 
કરે. 

3. કોઈ પર્ એક ઘટના કે પ્રસાંગનુાં સાંવાદમાાં રૂપાાંતર 
કરે. 

4. કોઈ પર્ એક સામાજજક સમસ્યા નવર્યક 
સાંવાદીકરર્ 

ચચાણ પદ્ધનત 

સ્વઅધ્યયન 
અનભુવ 

પ્રાયોણગક કાયણ 
ન્સ્ક્ર્ટ લેખન 

 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ 4X2=8 

1. ગદ્યનુાં નાટયીકરર્ 
કરી વગણખાંડમાાં રજૂ 
કરે 

 
 

2 શિક્ષણમા ંનાટયીકરણ  12 કલાક 

 1. ધો 6 થી 10ના કોઈ પર્ એક ગદ્ય/પધ/પ્રકરર્ 
પાત્રનો એક યા બીજા પાઠ્નુાં નાટય રૂપાાંતર 

2. ધો 6 થી 10ના કોઈ પર્ એક એકમના 
નવર્યવસ્તમુાાંથી પદાથણ/પાત્ર અણભનય. 

3. કોઈ પર્ એક સાાંમ્પપ્રત ઘટના અથવા પ્રસાંગનુાં 
નાટય સ્વરૂપે પ્રસ્તતુી કરર્ 

4. કોઈ પર્ એક સામાજજક સમસ્યા નવર્યક 
નાટયીકરર્ 

પડરસાંવાદ 

જૂથચચાણ 
ટીમ ટીચીંગ 

કાયણશાળા 
Drill 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 કલાક 

પ્રાયોણગકાઃ4 X 2=8 કલાક 

1. કોઈ સામાજજક 
સમસ્યા નવર્યક 
નાટયીકરર્ તૈયાર 
કરે. 
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3 શિક્ષણમા ંકલા  12 કલાક 

 1. ધો 6થી10ના કોઈ પર્ એક કાવ્ય/ગાન 
કરે/પ્રકરર્નુાં પ્રદશન તૈયાર કરે. 

2. ધો 6થી10ના કોઈ પર્ એક પદ્યનુાં પઠ્ન કરે. 
3. ધો 6થી10ના કોઈ પર્ એક એકમને ણચત્રવાતાણ 

સ્વરૂપે રજૂઆત 

4. કોઈ પર્ એક સામાજજક સમસ્યા નવર્યક ણચત્ર 
નનમાણર્ 

પ્રોજેક્ટ કાયણ 
ચચાણ 
ટીમ ટીચીંગ 

કાયણશાળા 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 8 કલાક 

પ્રાયોણગકઃ 4X2=8 

કોઈ પર્ એક અણભનય 
ગીત તૈયાર કરી 
મોબાઈલથી નવડડયો 
તૈયાર કરી કમ્પ્યટૂર િારા 
રજૂઆત કરે. 

4 શિક્ષણમા ંનાટય લેખન  9 કલાક 

 1. સામ્પપ્રત ઘટના બનાવોને કેન્િમાાં રાખી નાટયલખેન 

2. પાઠ્યપસુ્તકમાાં સમાનવષ્ટ કોઈ એક પાત્રનો 
એકપાત્રીય અણભનય 

3. કોઈ પર્ એક સામાજજક સમસ્યા નવર્યક નાટક 
લેખન. 

નનદશણન પાઠ્, 
જૂથકાયણ  
કાયણશાળા, 
નનરીણક્ષત 
સ્વાધ્યાય, 

સૈદ્ધાાંનતકાઃ 6 કલાક 

પ્રાયોણગકઃ 3X2=6 

કોઈ એક સામાજજક 
સમસ્યા ઉપર એકપાત્રીય 
અણભનય તૈયાર કરી 
રજૂઆત કરે. 

 
સદંભય સણૂચ 

1. Renu(2011). Art education for the Development of the whole child. Kingston: Queens Uni. 

2. Caroline and joanna(2000). The Arts creativity and cultural Education London: Qualification 

and Curriculum Authooty. 

3. Bemford and Michael(2012). The role of arts education in Enahancing school attractiveness. 
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નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE)  : ગજૂરાત  નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ-14 

બી.એડ્. (શિક્ષણ શિિારદ) : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 1,2,3,4 

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાકંઃ 
EPC-3 

પ્રશ્નપત્રઃ ઇન્ફમેિન ટેકનોલજીની શિિેચનાત્મક સમજ 

Critical Understanding of ICT 

કુલ ગણુઃ 50 

કે્રહિટઃ 3 

નોંધ 

1. પ્રસ્તતુ પ્રશ્નપત્રનુાં અધ્યયન અધ્યાપન નીચ ેદશાણવ્યા પ્રમાર્ે ચારેય સત્ર દરનમયાન થશે. 
2. પ્રસ્તતુ પ્રશ્નપત્રનુાં અધ્યાપન-મપૂયાાંકન સાંપરૂ્ણપર્ે પ્રાયોણગક પદ્ધનતએ થશે. 
3. સૈદ્ધાાંનતક બાબતોની સમજ માટે જરૂરી વ્યાખ્યાન, તજ્જ્ઞીય વ્યાખ્યાન કે કાયણશાળાનુાં આયોજન કરવામાાં 

આવશે. 
4. મપૂયાાંકન માટે અભ્યાસક્રમમાાં સમાનવષ્ટ બાબતોની પ્રાયોણગક પરીક્ષા લેવાશે 

અધ્યયન નીપજ 

પ્રનશક્ષર્ાથી... 1. ઈન્ફમેશન ટેકનોલજજ અને મપટીનમડડયાનો નશક્ષર્માાં ઉપયોગ કરે. 
2. ઈન્ફમેશન ટેકનોલજજનુાં મહત્ત્વ સમજાવે 

3. કમ્પ્યટૂરના વડણ, પે્રજન્ટેશન, સ્પે્રડશીટ સોફ્ટવેરનો નશક્ષર્માાં ઉપયોગ કરે. 
4. ઈન્ટરનેટનો નશક્ષર્માાં ઉપયોગ કરે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

પ્રયોણગક કાયય ગણુ 

ભાર 

સત્ર 1 1. કમ્પ્યટૂરની પાયાની ડક્રયાઓ પર પારાંગતતા (સ્ટાટણ-શટડાઉન કરે, ટુલમેન ુઓપરેટ 
કરવુાં, ફાઈલ તથા ફોપડરનુાં સેવ કરે, કટ, કોપી, પેસ્ટ કરે, જુદી જુદી ભાર્ામાાં 
પેરેગ્રાફ ટાઇપ કરી ફોમેટીંગ કરવુાં) 

2. પે્રઝન્ટેશન સોફ્ટવેરની લાક્ષણર્કતાઓનો ઉપયોગ કરી પ્રારાંણભક તબકે્ક પાાંચ 
સ્લાઇડ્સ બનાવવી. 

25% 

સત્ર 2 1. સ્પે્રડશીટ સોફ્ટવેરની લાક્ષણર્કતાઓનો ઉપયોગ કરી પ્રારાંણભક તબકે્ક પાાંચ નવર્યો 
માટે દસ નવદ્યાથીઓનુાં પડરર્ામ પત્રક તૈયાર કરવુાં.(રોલ નાંબર, નામ, નવર્યોના 
ગરુ્, કુલ ગરુ્, ટકાવારી, ગ્રેડ વગેરે દશાણવવા) 

2. ગ્રામ નશક્ષર્ નશણબર દરનમયાન વ્યક્ક્તગત અને જૂથમાાં કરેલી પ્રવનૃતઓનો ફોટોગ્રાફ 
સાથેનો અહવેાલ પે્રઝન્ટેશન સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરી પ્રદનશિત કરવો. 

25% 

સત્ર 3 (કેન્િ નનવાસ દરનમયાન શાળામાાં નીચેના કાયો કરવા 
1. પોતાના કોઇ એક નવર્યના ઓછામાાં ઓછા એક પ્રકરર્નાાં નવર્યવસ્ત ુમાટે ઇન્ટરનેટ 

પરની ઇમેભાસ તથા વીડડયો આધાડરત દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સામગ્રી તૈયાર કરવી. 
2. કોઇ એક ધોરર્ માટે શાળાકીય સતત અને સવણગ્રાહી મપૂયાાંકન પત્રક તૈયાર કરવુાં. 
3. તૈયાર કરેલ શાળાકીય સતત અને સવણગ્રાહી મપૂયાાંકન પત્રકને આધારે જરૂરી 

આલેખની રચના કરી તેને પોસ્ટર સ્વરૂપે પ્રદનશિત કરવા. 
4. ડક્રયાત્મક સાંશોધનનો અહવેાલ પે્રઝન્ટેશન સોફ્ટવેરમાાં તૈયાર કરી રજૂઆત કરવી. 

 

25% 
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સત્ર 4 1. પોતાના કોઇ એક નવર્ય માટે ચોક્કસ એકમ માટેનુાં ડીઝીટલ એકમ પાઠ્ આયોજન 
તૈયાર કરવુાં. 

2. પોતાના ગામ નવશેની માડહતી દશાણવતા નવનવધ ફોટોગ્રાફ અને આચાયણ, સરપાંચ, 
ખેડતૂ વગેરે સાથેની મલુાકાતનો વીડડયો સાથેની ડોક્યમેુન્ટરી તૈયાર કરવી. 

3. પોતાના કોઇ એક નવર્યની શૈક્ષણર્ક વેબસાઇટની માડહતી મેળવી તેની પડરચયાત્મક 
નોંધ તૈયાર કરી પાાંચ પ્રનશક્ષર્ાથીઓને તેની સોનશયલ મીડડયા િારા જાર્ કરે.        

( http://nroer.gov.in, Gujarat Vidyapith, GSEB, GCERT, NCERT, UGC) 

4. ઓન લાઇન લનનિંગ માટેની નવનવધ શૈક્ષણર્ક વેબસાઇટની યાદી તૈયાર કરવી. 
5. દૃશ્ય- શ્રાવ્ય નવભાગ(ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્) અને આકાશવાર્ી, દૂરદશણન, GIET, BISAG 

ચાર પૈકી કોઇ એકની મલુાકાત લઇ અહવેાલ તૈયાર કરે. 

25% 

 
સદંભય સણૂચ 

1. April, Marine & others Internet : getting started. New Jersey :  PTR Prentice Hall, Englewood cliffs. 

2. Brenden Tangney (1998), Local area Networks and their applications. UK : Brenden Tangney prentice 

Hall, International LTD. 

3. Chauhan, N.B. & Others, Information Technology for Agricultural Production, Education & 

Management. Delhi : Satish serial publishing house Express tower, Azadpur. 

4. Julio sanchez, Maria P. canton(1992), IBM micro computer Assembly L. in 10 programming lesson. 

New Jersey : prentice Hall, Englewood cliffs. 

5. Mujibul Hasan Siddiqui (2007), Technology in Teacher Education. New Delhi : APH Publishing 

corporation Ansari road, Dariya ganj. 

6. T.M. Samuel, maria Samuel (2008), Handbook of I.T. New Delhi :  Commonwealth publication Ansari road. 

7. V.P. Ramanujam ( 1st edition 2001), Computer education. New Delhi : Amittal publication, Dariyaganj. 

8. અંબાસર્ા અનનલ. નેટિકય  ટેકનોલોજી.  રાજકોટ : નશક્ષર્શાસ્ત્ર ભવન સૌરાષ્ર યનુનવનસિટી. 
9. અંબાસર્ા અનનલ. તમારા કમ્પપ્યટૂરને ઓળખો. રાજકોટ : નશક્ષર્શાસ્ત્ર ભવન સૌરાષ્ર યનુનવનસિટી. 
10. www. gujaratvidyapith.org 

11. www.gseb.org/ 

12. www.gcert.gujarat.gov.in/ 

13. www.ncert.org 

14. http://nroer.gov.in 
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http://nroer.gov.in/


97 

નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE) : ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ્ : અમદાવાદ - 14 
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પ્રશ્નપત્ર  ક્રમાાંક : 
EPC – 4 

પ્રશ્નપત્ર : 'સ્િ' ની સમજ 

Understanding of Self 

કુલ ગરુ્ : 50 

કે્રડડટ : 3 

અધ્યયન શનપજ 

પ્રશિક્ષણાથી..
. 

1. 'સ્વ' ની અને બીજાની માન્યતાઓ, ધારર્ાઓ, લાગર્ીઓ અને મહત્ત્વાકાાંક્ષાઓને સમજાવે. 
2. 'સ્વ' નુાં નવશ્લરે્ર્, સ્વમપૂયાાંકન, સાંજોગો/પડરક્સ્થનત સાથે અનકુલૂન થવાની સમજર્ દશાણવે. 
3. 'સ્વ' ની તથા નવદ્યાથીઓની ક્ષમતાઓ તથા મયાણદાઓ ઓળખ ેઅને તેને અનરુૂપ સર્જનાત્મક 

બનવાની તથા મૌણલક બનવાની ક્ષમતા નવકસાવી વ્યક્ક્તત્વ ઘડતર અંગે સમજ આપે. 
4. વ્યક્ક્તગત અને સામદુાનયક સાંગઠ્ન ક્ષમતા (Team building), કતણવ્યનનષ્ઠ્ા, અન્યો માટેની 

જવાબદારી અને સાંઘર્ણ નવશે સમજાવે. 
5. સામાજજક માળખાને સમજે અને સમાનતા, લોકશાહી તેમજ સામાજજક ન્યાય પ્રત્યે 

સાંવેદનશીલતા દશાણવે. 

 

એકમ 
ક્રમાકં 

સૈદ્ાશંતક કાયય 
 

અધ્યયન 
અધ્યાપન પ્રહક્રયા 

સમય 

1 'સ્િ' અને અન્યની ઓળખ  12 (કલાક) 

 1. 'સ્વ' ની ઓળખ અને જરૂરીયાતોની સમજ (સખુ 
અને સનુવધા) 

2. 'સ્વ' ની માન્યતાઓ અને જાર્કારી 
3. 'સ્વ' ના અનભુવો (બાળપર્ના અનભુવો) 

4. 'સ્વ' અને અન્યની લાગર્ીઓ તથા 
મિત્ત્િાકાકં્ષાઓ (વ્યક્ક્તગત અને નશક્ષક 
બનવાની મહત્ત્વાકાાંક્ષાઓ) 

સાંવાદ  ઉદાહરર્ 

પ્રનતભાવ (લેણખત 
/મૌણખક) 

કાયણનશણબર 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 12 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક 

1. સ્વની ઓળખ માટે 
કાયણનશણબરનુાં 
આયોજન કરી 
જૂથકાયણમાાં ભાગીદારી 
કરે. 

2 પહરિાર અને સમાજમા ંસિંાહદતા  12 (કલાક) 

 1. પડરવારમાાં સાંવાડદતા અંગેની સમજ 

2. નવશ્વાસનો અથણ નવશ્વાસ વધારવાની સમજ 

3. છાત્રાલયમાાં પડરવારના રૂપમાાં સાંવાડદતા 
4. સમાજમાાં સાંવાડદતા અંગેની સમજ (પડરવાર થી 

વૈનશ્વક પડરવાર સધુી સાંવાડદતા) 

ચચાણ 
સ્વ અનભુવો અને 
પે્રરર્ા સાંબાંધી 
ચચાણ 
સમહૂભાવનનાાં 
કાયો 
  (પ્રાથણના, સફાઇ, 
રસોઇ) 

 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 12 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક  
1. છાત્રાલયમાાં એક 

પડરવારના રૂપમાાં 
સાંવાડદતાની 
આવશ્યકતા અને તે 
સ્થાનપત કરવા તેમજ 
અમલમાાં લાવવા 
માટેની કાયણયોજના 
સાંદભે ચચાણ કરી નોંધ 
તૈયાર કરે. 
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2. છાત્રાલયમાાં ઉપરોકત ્
કાયણયોજનો  અમલ 
કરે. 

3 વ્યક્ક્તત્િ ઘિતર અને મલૂ્યો  12 (કલાક) 

 1. વ્યક્ક્તત્વ ઘડતરની સાંકપપના 
2. 'સ્વ'નુાં વ્યક્ક્તત્વ ઘડતર અને નવદ્યાથીઓનુાં 

વ્યક્ક્તત્વ ઘડતર 

3. મપૂયોની સાંકપપના અને સ્વરૂપ 

4. લોકશાહીના, નૈનતકતાના અને સામાજજક મપૂયો 

- ચચાણ 
- કાયણ નશણબર 

- સ્વાધ્યાય 

- ચાટણસ, પ્રદશણન 

- મપૂયલક્ષી 
કાયણક્રમો 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક  
1. વ્યક્ક્તત્વ ઘડતર 

સાંબનધત મપૂયો પર 
ચચાણ કરી તેની યાદી 
તૈયાર કરે. 

2. મપૂયો સાંદભે સ્વ-

મપૂયાાંકન કરે. 

4 સામાજજક પહરિતયનના કે્ષતે્ર અને સર્જનિીલતાનો 
શિકાસ 

 12 (કલાક) 

 1. સામાજજક પડરવતણનમાાં નશક્ષકની ભનૂમકા 
2. નશક્ષર્સાંસ્કારના પ્રસારમાાં નશક્ષકની જવાબદારી 
3. ડર અને પવૂણગ્રહ રડહત વાતાવરર્ાઃ સાંકપપના 

અને નનમાણર્ની જરીઆત 

4. નવદ્યાથીઓમાાં સર્જનશીલતાનો નવકાસાઃ સાંકપપના 
અને ઉપયોગી પ્રવનૃિઓ (નાટક, કલા, સાંગીત, 
કારીગરી, નવનવધ સ્પધાણઓનુાં આયોજન) 

- જૂથ ચચાણ 
- તજઞનુાં 
વક્તવ્ય 

- અનભુવોનુાં 
વર્ણન 

- નાટક, 
- નવનવધ 
સર્જનાત્મક 
પ્રવનૃિઓ 

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ : 9 કલાક 

પ્રાયોણગક કાયણ : 6 કલાક  
1. નવદ્યાથીઓમાાં 

સર્જનશીલતાને 
નવકસાવવા કોઈ એક 
પ્રવનૃિનુાં આયોજન 
કરી અહવેાલ તૈયાર 
કરે. 

2. પોતાના ગામ કે 
શહરેમાાં અનભુવાતી 
સામાજજક 
સમસ્યાઓની યાદી 
તૈયાર કરી તે સાંદભે 
પોતાની ભનૂમકા નવશે 
નોંધ તૈયાર કરે. 

 
સદંભય સણૂચ 

1. Gaur, R. R., Sangal, R., 8 Bangaria, G. P. Human Values & Professional ethics. 

2. नागराज, ए. िानव व्यवहार िशिन, सरिार शहर (राजस्थान), गाांधी ववद्यािांदिर 

3. મહતેા, બબલભાઇ, સમહૂભાવનનો આચાર, નવભાવન પ્રકાશન માંડદર, અમદાવાદ. 
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બી.એડ્. : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર - 3 

પ્રાયોણગક કાયય 
7 

કેન્રશનિાસ કાયયક્રમ (16 અઠિાહિયા) 
સસં્થા : આશ્રમિાળા અથિા ઉિર બશુનયાદી શિદ્યાલય 

કુલ ગણુ : 250 

કે્રહિટ : 10 

કેન્રશનિાસના ઉદે્દિો 
પ્રશિક્ષણાથી..... 

1. નઈતાલીમ પ્રર્ાલી મજુબ ચાલતા નવદ્યાલયોના નશક્ષક તરીકે કરવાના બધાાં કાયોનો અનભુવ મેળવે. 
2. શાળાઓની વાસ્તનવક પડરક્સ્થનતમાાં કામગીરીનો પ્રત્યક્ષ પ્રથમદશી અનભુવ પ્રા્ત કરે. 
3. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાાં રહી સામાજજકતાની પ્રડક્રયામાાં સાંયોજાય અને આયોજન ક્ષમતા પ્રા્ત કરે. 
4. પ્રાયોણગક અધ્યાપનને વધારે વાસ્તનવક અને વગણખાંડની પડરક્સ્થનત અનસુાર સસુાંગત બનાવવા કૌશપયલક્ષી 

નશક્ષર્પ્રદ અનભુવ પ્રા્ત કરે. 
5. સૈદ્ધાાંનતક ઞાન અને પ્રાયોણગક ઞાનને સાાંકળવાની િન્ષ્ટ કેળવી શકે. 
6. શાળાની વૈનવદ્યપરૂ્ણ પડરક્સ્થનતમાાં કાયણ કરી પ્રનતપોર્ર્ પ્રા્ત કરે, ભલૂો સમજે, પોતાના નવકાસનુાં સ્વમપૂયાાંકન 

કરી શકે. 
7. શાળાના નવનવધ કાયણક્રમોના સાંચાલનની શક્ક્તનો નવકાસ કરી શકે. 

 
 કેન્રશનિાસ કાયયક્રમનુ ંસ્િરૂપ : આચારસહંિતા 
દરેક તાલીમાથી કેન્રશનિાસના કાયયક્રમના ભાગરૂપે નીચેના કાયો અિશ્ય કરિે 

 

1. પ્રમાણર્ત ખાદીનો, શિક્ષકને છાજે તેિો પોર્ષાક પહરેશે. 
2. જે તે િાળાની શિસ્તના બધા શનયમોનુ ં પાલન કરશે અને આચાયયશ્રીના સીધા માગયદિયન નીચે એક 

નશક્ષકની જેમ જ કામ કરશે. 
3. માાંદગીના અનનવાયણ કારર્ નસવાય પ્રનશક્ષર્ાથી શાળાના પ્રત્યેક કાયયક્રમમા ંપણૂય રીતે િાજરી આપશે. 

આિશ્યક રજા લેવી પડ ે તો શાળાના આચાયણશ્રીની રજા લઇને જ સાંસ્થા છોડશે આ માટે નશક્ષર્ 

મહાનવદ્યાલયના આચાયણશ્રીની માંજૂરી લેવાની રહશેે. 
4. કામગીરી અગેનાાં જરૂરી પત્રકો નનયનમત રીતે તૈયાર કરશે અને તે ઉપર દરરોજ આચાયયશ્રીના િસ્તાક્ષર 

કરાવશે. 
5. પોતાના નવર્યના નશક્ષક સાથે પરૂ્ણ ચચાણ કરી તેમના કે આચાયણશ્રીના માગણદશણન મજુબ િગયશિક્ષણનુ ંકાયય 

કરશે. 
6. શાળાના આચાયણશ્રી િારા નનદેનશત શિશિધ િૈક્ષણણક કાયોમા ંનનષ્ઠ્ાપવૂણક જોડાશે 

 

િિીિટી વ્યિસ્થા : 
1. આચાયણશ્રીએ પ્રનશક્ષર્ાથીઓને પોતાના સીધા માગણદશણન નીચે અથવા જે તે નવર્યના અનભુિી શિક્ષક સાથે 

રહી કામગીરી માટે સામેલ કરશે. 
2. પ્રનશક્ષર્ાથી એક અધ્યેતા છે તેથી તેને પરૂ્ણ તજઞ ન માની લેતા તેનો નવકાસ થાય તે માટે પે્રમપિૂયક 

માગયદિયન મળે તેમ ગોઠ્વાય તે ઈચ્છનીય છે. 
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3. પ્રનશક્ષર્ાથીઓની દૈનનક કામગીરીની ચચાણ દૈનનક રીતે થાય તો વધારે ફળદાયી બનશે. 
4. પ્રનશક્ષર્ાથીઓના સમગ્ર કાયણક્રમનુાં િસ્તલુક્ષી મલૂ્યાકંન થાય તે માટે નવનવધ અણભગમથી નનરીક્ષર્ કરી 

મપૂયાાંકન કરવા નવનાંતી. 
5. મલૂ્યાકંનપત્રમા ંમલૂ્યાકંન કરી મલૂ્યાકંનપત્ર ખાનગી રીતે શિક્ષણ મિાશિદ્યાલયને ટપાલ િારા પિોંચાિિાનુ ં

ગોઠિવુ.ં 
 

પ્રશિક્ષણાથીએ યોજિાની પ્રવશૃિઓ : 
 પ્રનશક્ષર્ાથીએ કેન્િનનવાસ દરમ્પયાન નીચેની પ્રવનૃિઓ પ્રયોજવાની છે. ઉણચત આયોજન િારા પ્રથમ 

ડદવસથી છેપલા ડદવસ સધુી પ્રવનૃિઓ ગોઠ્વાય તે જરૂરી છે. 
 શિભાગ - (1) િૈક્ષણણક પ્રવશૃિ : 
 (અ) િગયખિંમા ંઅધ્યયન-અધ્યાપન પ્રવશૃિ : 

1. પ્રાયોણગક પાઠ્ 

2. આયોજન નોંધ નવના દરરોજ મેથિના ઓછામા ંઓછા બે તાસ લેિા. 
3. આવશ્યકતા મજુબ અિેજી તાસ લેવા 

 (બ) પસદંગીયકુ્ત સામાન્ય િૈક્ષણણક પ્રવશૃિઓ : 
  નીચેનામાાંથી ગમે તે પોતાના શિર્ષયને અનરુૂપ ચાર પ્રવશૃિઓ પ્રયોજવી. 

1. પ્રયોગશાળામાાં બે પ્રયોગ કરાવવા અને તપાસવા (નવઞાનના પ્રનશક્ષર્ાથીએ) 

2. લેખનની નોટમાાં બે લેખન લખાવવા અને તપાસવા (ભાર્ાના નશક્ષકોએ) 

3. નવદ્યાથીઓ િારા એક પ્રદિયન તૈયાર કરાવવુાં અને ગોઠ્વવુાં. 
4. નવદ્યાથીઓ િારા એક િસ્તણલણખત અંક કરાવવો. 
5. પસુ્તકાલયના ચાલ ુવરે્ ઉપયોગમાાં લેવાયેલ પસુ્તકોની યાદી તૈયાર કરી સમીક્ષા કરવી. 
6. પ્રયોગિાળાના સાધનોના થતા ઉપયોગની સમીક્ષા કરવી. 
7. કોઇ એક વગણના નવદ્યાથીઓને પરૂ્ણ યોજના સાથે િૈક્ષણણક મલુાકાતે કે પયયટને લઇ જવા. 
8. સિોદય મેળાની તૈયારીમાાં સામેલ થઇ કામગીરી બજાવવી. 
9. શિજ્ઞાન મેળાની તૈયારીમાાં જોડાવવુાં કે ભાગ લેવા જનાર ટકૂડી સાથે જોડાવુાં. 
10. સાસં્કૃશતક પ્રવશૃિ, ગીત કે િક્તતૃ્િ સ્પધાયઓ માટે નવદ્યાથીઓને તૈયાર કરવા. 
11. નવદ્યાથીઓ િારા િૈક્ષણણક સાધનો તૈયાર કરાવવા. 
12. એક િગયનુ ંપહરણામ તૈયાર કરાવવુાં. 
13. પ્રશ્નપેટી પ્રવશૃિઓનુ ંઆયોજન કરવુાં. 
14. પ્રાથનમક નશક્ષકોની ઞાનવધણક સભામાાં ભાગ લેશે. 
15. આચાયણશ્રી કે નનરીક્ષક સચૂવે તે કાયો કરવાાં. 

(ક) સાતત્યયકુ્ત પ્રયોજિાની રોજજિંદી પ્રવશૃિઓ : 
પ્રનશક્ષર્ાથી નીચેનામાાંથી ઓછામાાં ઓછી કોઇપર્ ચાર કે તેથી વધારે પ્રવનૃિઓ પોતાની ક્ષમતા પ્રમાર્ ે

જાતે અથવા નશક્ષક કે નવદ્યાથીઓની મદદથી કેન્િનનવાસ દરમ્પયાન લગભગ દૈનનક રીતે સાતત્યયકુ્ત રીતે 

પ્રયોજશે. 
 સનુવચાર લેખન. 
 પ્રાથણના સાંચાલન. 
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 દૈનનક સમાચાર લેખન. 
 વગણ નશક્ષક તરીકેની કામગીરી કરવી. 
 દૈનનક એક-બે અવેભા તાસ લેવા. 
 ગહૃપનત કે ગહૃમાતા તરીકેની કામગીરી બજાવવી. 
 યોગાસનો શીખવવાાં. 
 નવદ્યાથીઓને રાત્રી સ્વાધ્યાયમાાં મદદ કરવી. 
 આચાયણશ્રી કે નનરીક્ષકશ્રીએ સચૂવેલ કાયણ કરવાાં. 

શિભાગ - (2) પ્રોજેક્ટ સ્િરૂપ : 
1. GR, વગણ રજજસ્ટર, CRC, નશક્ષર્ દૈનનકપોથી, ડડેસ્ટોક રજજસ્ટર, માનસક પ્રગનતપત્રક 

વગેરે શાળા પત્રકોનો અભ્યાસ કરી અહવેાલ તૈયાર કરવો. 
2. વગણ રજજસ્ટર, ડઇેલીબકુ, માનસક પ્રગનતપત્રક વગેરે શાળા પત્રકો ભરવાનો અનભુવ 

મેળવવો. 
3. ડક્રયાત્મક સાંશોધન 

4. માધ્યનમક નશક્ષકની ભરતી માટેની પસાંદગી સનમનતની રચના અને પ્રવતણમાન 

ગરુ્ાાંકન યોજના અને ગ.ુમા.નશ. િારા નવર્યદીઠ્ સચૂવાયેલ સા્તાડહક પાઠ્ની 
ફાળવર્ીની નોંધ. 

5. લોક સાંપકણ કરવો. 
શિભાગ - (3) અિિેાલ સ્િરૂપ : 

1. દૈનનક પ્રવનૃિઓની નોંધ   

2. કેન્િનનવાસનો અહવેાલ (સાંયકુ્ત રીતે) 
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ - 14 

િૈક્ષણણક કેન્રશનિાસ દરમ્પયાન તાલીમાથીઓએ િાળામા ંકરેલી દન શનક પ્રવશૃિઓની નોંધ 

(તારીખ : ________________________ થી તારીખ : ___________________________ ) 

તાલીમાથીનુ ંનામ : ________________________________ િગય _________ નબંર _________ 

 

ક્રમ   તારીખ તાલીમાથીએ કરેલ પ્રવશૃિઓ  

વગણખાંડની શૈક્ષણર્ક 

પ્રવનૃિઓ 

વગણખાંડની બહારની 
 સહ અભ્યાનસક 

પ્રવનૃિઓ 

તાલીમાથીની 
સહી 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

  
 
 
 

   

 

તારીખ :     

 

           આચાયયની સિી શસક્કો
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મલૂ્યાકંન પત્ર 

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE), ગજૂરાત શિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ - 14 

િૈક્ષણણક કેન્રશનિાસ દરમ્પયાન પ્રશિક્ષણાથીએ િાળામા ંકરેલ દન શનક પ્રવશૃિઓનુ ંમલૂ્યાકંન 

 

(1) પ્રનશક્ષર્ાથીનુાં નામ : _____________________________________________ નાંબર : _______ 

(2) નનરીક્ષકનુાં નામ : _______________________________________________ વગણ : _________ 

 

ક્રમ પ્રવશૃિઓની યાદી   કુલ ગણુ મેળિેલ ગણુ 

1 શિક્ષણ સાધન સામગ્રી અને શિક્ષણ કાયય 
(નશક્ષર્ પદ્ધનતને અનકુળૂ ચાટણ , મોડલે, પ્રદશણન, હસ્તણલણખત અંક, 

કાયણપોથી, પ્રશ્નબેંક અવેભા તાસ વગેરે જેવી પ્રવનૃિઓ) 

50  

2 જીિનલક્ષી િૈક્ષણણક પ્રવશૃિઓ 

(ક) પ્રાથણના, સાંમલેન સાંચાલન, ભીંતપત્ર લખેન, બલુેટીન બોડણ સજાવટ 

(ખ) ઉત્સવ ઉજવર્ી, સાાંસ્કૃનતક કાયણક્રમ, નવનશષ્ટ સ્પધાણઓ, રમત-ગમત, 

     યોગાસન,પ્રાર્ાયામ,શૈક્ષણર્ક પ્રવાસ આયોજન વગેરે જેવી પ્રવનૃિઓ 

25 
 

25 

 

3 કાયયશિક્ષણ 

(ક) છાત્રાલય સાંચાલન, સમહૂ સફાઈ, શાળા બાગની માવજત, સ્વાસ્્ય   
     અંગનેી પ્રવનૃિઓ 

(ખ) દૈનનક ઉદ્યોગકાયણમાાં સહભાણગતા, પ્રાસાંણગક શ્રમદાન કાયણક્રમ, 

     પયાણવરર્ જાળવર્ીનાાં કાયો 

50 
 
 

50 

 

4 શિક્ષકિાલી સમાજ સિયોગ 

(સાક્ષરતા કાયણક્રમ, વાલી સાંપકણ , વાલીસાંમલેન 

શૈક્ષણર્ક વ્યવસ્થાપનમાાં સહયોગ, શાળા પસુ્તકાલય પ્રવનૃિમાાં મદદ 

વગેરે જેવી પ્રવનૃિઓ) 

50 
 

 

                                                          કુલ ગણુ 250  

 
 

સ્થળ :             
 આચાયણની સહી-નસક્કો 
તારીખ : 
                                  
 


