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1

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા (IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
દ્વિિર્ષીય બી.એડ્ ., હિન્દી બી.એડ્ . અને એમ.એડ્ .
અભ્યાસક્રમ સશમશત
નનયુક્ત થયેલા તજ્જ્ઞ સભ્યો
પ્રો. જયાંતભાઈ વ્યાસ

ડૉ. કૌશલબેન યાદવ

નશક્ષર્ નવદ્યાશાખા(IASE)ના સભ્યો
અધ્યક્ષ/ડીન : પ્રો. ભરતભાઈ જોશી
પ્રો. જયપ્રકાશભાઈ પાંડયા

પ્રો. આરતીબહેન પટેલ

પ્રો. લાલજીભાઈ પટેલ

પ્રો. દીપુબા દે વડા

પ્રો. છનાભાઈ ભીંસરા

પ્રો. જજઞેશભાઈ પટે લ

પ્રો. ડાહ્યાભાઈ પટે લ

પ્રો. સીતારામભાઈ દે શમુખ

ડૉ. મહેશનારાયર્ દીણક્ષત

ડૉ. સોનલબેન પટે લ

ડૉ. અશોકભાઇ પરમાર

ડૉ. શીતલબહેન રાવત

ડૉ. નનલેશ કાપડડયા

ડૉ. નીનતનભાઈ ઢાઢોદરા

ઉદ્યોગ અને સમ ૂહજીવન
ડૉ. પાંકજભાઈ પટેલ
ડૉ. સાંદીપભાઈ ગોસ્વામી

શ્રી અશોકભાઈ મકવાર્ા

ડૉ. રીટાબેન પટે લ

શ્રી રમીલાબેન પટે લ

કમ્પ્ય ૂટર વકણ : શ્રી ચાંડિકાબેન પટે લ
અભ્યાસક્રમ સાંયોજક : પ્રો. આરતીબહેન પટેલ

2

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમન ું માળખ ું : 2019
શિભાગ – 1 : સૈદ્ાુંશતકકાયય
સત્ર-1 બાહ્ય (આંતડરક)
ગણભાર
પ્રશ્નપત્ર

પ્રશ્નપત્રન ું નામ

કમાુંક

અધ્યયન અને નવકાસનુ ાં મનોનવઞાન

101

કલગણ

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

30(20)

-

-

-

30(20)

4

30(20)

-

-

-

30(20)

4

30(20)

-

-

-

30(20)

4

30(20)

-

-

-

30(20)

4

120(80)

16

(25)

1

બાહ્ય

ક્રે હિટ

(આંતહરક)

Psychology of Learning and
Development
ઈનતહાસ અને રાજકીય અથશ
ણ ાસ્ત્ર

102

History and Political Economy of
Education
અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે નશક્ષર્શાસ્ત્ર

103

Education Studies
શૈક્ષણર્ક સાંશોધનની સાંકલ્પના અને

104

સોપાનો

Concept and Steps of Educational
Research
કલ

120(80)

SSD (Special Skill Development) શિશિષ્ટ કૌિલ્ય શિકાસ
SSD-1 પ્રત્યાયન કૌશલ્યો અને શૈક્ષણર્ક લેખન

(25)

Communication Skill Academic
Writing
SSD-2 સ્વનવકાસ

(25)

-

-

-

(25)

1

(50)

-

-

-

(50)

2

-

-

-

120(130)

18

Self Development
કલ

સત્ર–1નો કલ સરિાળો 120(130)

3

સત્ર-2 બાહ્ય (આંતહરક)
ગણભાર
પ્રશ્નપત્ર કમાુંક

201

પ્રશ્નપત્રન ું નામ

નશક્ષર્ અને નઇ તાલીમનુ ાં તત્ત્વદશણન

કલગણ

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

120(80)

-

-

120(80)

16

બાહ્ય

ક્રે હિટ

(આંતહરક)

Philosophy of Education and Nai
Talim
202

નશક્ષર્નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર અને નઇ તાલીમ

Sociology of Education and Nai
Talim
203

અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ

Curriculum Studies
પ ૂવણ-સેવાકાલીન અને સેવાકાલીન

204

નશક્ષક પ્રનશક્ષર્

Pre-Service & In-Service Teacher
Education
કલ

SSD (Special Skill Development) શિશિષ્ટ કૌિલ્ય શિકાસ
SSD-3

શોધ નનબાંધ (સાંશોધન પ્રસ્તાવ અને

-

(50)

-

-

(50)

2

-

100

-

-

100

4

કલ

-

100(50)

-

-

100(50)

6

સત્ર–2નો કલ સરિાળો

-

220(130)

-

-

220(130)

22

રજૂઆત)

Dissertation Research Design &
Presentation
ઈન્ટનનણ શપ-1 ઈન્ટનણનશપ-1 (નશક્ષક પ્રનશક્ષર્/ ઉત્તર
બુનનયાદી સાંસ્થામાાં 20 ડદવસ)

Internship-1 (20 Days in Teacher
Education / Post Basic Institution)

4

સત્ર-3 બાહ્ય (આંતહરક)
ગણભાર
પ્રશ્નપત્ર

પ્રશ્નપત્રન ું નામ

કમાુંક

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

બાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક) (આંતહરક)
301

શિશિષ્ટક્ષેત્ર-1 : પ્રાથશમક કક્ષા : નશક્ષર્ના પ્રશ્નો

કલગણ
બાહ્ય

ક્રે હિટ

(આંતહરક)

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

100

-

100

4

-

-

220(80)

-

220(80)

20

અને પ્રવાહો
Special Field-1 : Elementary Level : Issues and
Trends in Education
શિશિષ્ટક્ષેત્ર-1 : માધ્યશમક કક્ષા : નશક્ષર્ના પ્રશ્નો
અને પ્રવાહો
Special Field-1 : Secondary Level : Issues and
Trends in Education
302

શિશિષ્ટક્ષેત્ર–2 : પ્રાથશમક કક્ષા : નશક્ષર્નુાં
સાંસ્થાકીય આયોજન અને વ્યવસ્થાપન
Special Field-2 : Elementary Level :
Institutional Planning and Management
શિશિષ્ટક્ષેત્ર-2 : માધ્યશમક કક્ષા : નશક્ષર્નુાં
સાંસ્થાકીય આયોજન અને વ્યવસ્થાપન
Special Field-2 : Secondary Level : Institutional
Planning and Management

303

શૈક્ષણર્ક સાંશોધનની પદ્ધનતઓ
Methods of Education Research

304

નશક્ષક પ્રનશક્ષર્માાં નવીનીકરર્ અને સાંશોધન
Innovations and Research in Teacher Education

ઈન્ટનયશિપ-2 ઈન્ટનણનશપ-2(નશક્ષક પ્રનશક્ષર્/ ઉત્તર બુનનયાદી
સાંસ્થામાાં 20 ડદવસ)
Internship-2 (20 Days in Teacher Education /
Post Basic Institution)
કલ

SSD (Special Skill Development) શિશિષ્ટ કૌિલ્ય શિકાસ
-

-

(50)

-

(50)

2

-

-

(50)

-

(50)

2

કલ

-

-

(100)

-

(100)

4

સત્ર-3નો કલ સરિાળો

-

-

220(180)

-

220(180)

24

SSD-4 શૈક્ષણર્ક લેખન – રજૂઆત

Academic Writing-Presentation
SSD-5 સાંબનાં ધત સાડહત્યની સમીક્ષા

Review of Related Literature

5

એમ.એડ્ . સત્ર-4 બાહ્ય (આંતહરક)
પ્રશ્નપત્ર
કમાુંક

ગણભાર
પ્રશ્નપત્રન ું નામ

સત્ર-1
બાહ્ય

સત્ર-2
બાહ્ય

સત્ર-3
બાહ્ય

સત્ર-4
બાહ્ય

(આંતહરક) (આંતહરક) (આંતહરક) (આંતહરક)

કલગણ
બાહ્ય

(આંતહરક)

ક્રેહિટ

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંકમાું E = પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level) અને S = માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level) દિાય િે છે .
િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

401.1E શૈક્ષણર્ક માગદ
ણ શન
ણ

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

Educational Guidance

401.1S શૈક્ષણર્ક માગણદશણન
Educational Guidance

402.1E શૈક્ષણર્ક સલાહ
Educational Counseling

402.1S શૈક્ષણર્ક સલાહ
Educational Counseling

403.1E માગણદશણનમાાં મનોવૈઞાનનક માપન
Phycological Testing in Guidance

403.1S માગણદશણનમાાં મનોવૈઞાનનક માપન
Phycological Testing in Guidance
િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

401.2E શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં આધારભ ૂત તત્ત્વો
Fundamentals of Educational Technology

401.2S શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં આધારભ ૂત તત્ત્વો
Fundamentals of Educational Technology

402.2E માડહતી પ્રત્યાયન અને શૈક્ષણર્ક ટૅકનૉલજજ
Information communication and
Educational Technology

402.2S માડહતી પ્રત્યાયન અને શૈક્ષણર્ક ટૅકનૉલજજ
Information communication and
Educational Technology
403.2E રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 અને શૈક્ષણર્ક
ટૅક્નૉલજજ
New Education Policy 2020 and
Educational Technology
403.2S રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 અને શૈક્ષણર્ક
ટૅક્નૉલજજ
New Education Policy and Educational
Technology

6

પ્રશ્નપત્ર
કમાુંક

ગણભાર
પ્રશ્નપત્રન ું નામ

સત્ર-1
બાહ્ય

સત્ર-2
બાહ્ય

સત્ર-3
બાહ્ય

સત્ર-4
બાહ્ય

(આંતહરક) (આંતહરક) (આંતહરક) (આંતહરક)

કલગણ
બાહ્ય

(આંતહરક)

ક્રેહિટ

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંકમાું E = પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level) અને S = માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level) દિાય િે છે .
િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)
401.3E અભ્યાસક્રમનુ ાં આયોજન અને નવકાસ
Curriculum Designing and Development

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

100

100

4

-

-

-

401.3S અભ્યાસક્રમનુ ાં આયોજન અને નવકાસ
Curriculum Designing and Development
402.3E શૈક્ષણર્ક પદ્ધનતશાસ્ત્ર
Educational Pedagogy
402.3S શૈક્ષણર્ક પદ્ધનતશાસ્ત્ર
Educational Pedagogy
403.3E અધ્યયનનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન
Assessment of Learning
403.3S અધ્યયનનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન
Assessment of Learning
404

લઘુશોધ નનબાંધ સુપરત

Dissertation Submission
સત્ર-4નો કલ સરિાળો

190(60) 190(60)

4
પ્રશ્નપત્ર
X4
ક્રેહિટ
= 16

7

શિભાગ-2 : પ્રાયોગગક કાયય (સત્ર-1 થી સત્ર-4 આંતહરક)
પ્રાયોગગક કાયયની શિગત

ક્રમ

કલ ગણભાર (આંતહરક )

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3 સત્ર-4

કલ ગણ

કલ
ક્રેહિટ

1

સત્ર-1 થી સત્ર-4 ના સૈદ્ધાાંનતક પાઠ્યક્રમમાાં સમાનવષ્ટ્ટ

20

20

20

20

80

4

2

સત્ર-1 થી સત્ર-4 ના સૈદ્ધાાંનતક પાઠ્યક્રમમાાં સમાનવષ્ટ્ટ નઈ

20

20

20

20

80

4

3

સહઅભ્યાસ પ્રવ ૃનત્ત : દરે ક પ્રવ ૃનત્ત દીઠ્ 5 ગુર્

25

25

25

25

100

4

50

50

50

50

200

8

50

50

-

-

100

4

50

-

-

-

50

2

પ્રાયોણગક સ્વાધ્યાય કાયણ

તાલીમ આધાડરત પ્રોજેક્ટ કાયણ

1. પ્રાથણના સાંમેલન 2 સાડહજત્યક અને સાાંસ્કૃનતક પ્રવ ૃનત્તઓ

3. રમત-ગમત સાંબનાં ધત પ્રવ ૃનતઓ 4. સમાજસેવા સાંબનાં ધત
પ્રવ ૃનતઓ 5. સ્વચ્છતા, સ્વાસ્્ય અને પયાણવરર્ સાંબનાં ધત
પ્રવ ૃનતઓ
4

સમ ૂહજીવન : દરે ક પ્રવ ૃશિ દીઠ 10 ગણ

1. પ્રાથણના અને સાંગીત કૌશલ્ય, 2. સફાઇ સાધન નનમાણર્
કૌશલ્ય, 3. છાત્રાલય જીવન, 4. યોગ અને પ્રાર્ાયામ,
5. યરવડા કાાંતર્

5

ઉદ્યોગ (કાયનણ શક્ષર્) : 1. બાગાયત, પાકશાસ્ત્ર (છાત્રાલય

નનવાસ, પદયાત્રા અને ઈન્ટનણનશપ દરનમયાન રસોઈકાયણમાાં
ાં ી કૌશલ્યો હસ્તગત
મદદ) અને પયાણવરર્ની જાળવર્ી સાંબધ

કરવાાં. 2. વસ્ત્રનનમાણર્ (સીવર્) : ઉરે ફ/પટીકોટ, એપ્રેન,
ાં ી કૌશલ્યો હસ્તગત
ઓનશકાનુ ાં કવર નનમાણર્ કરવા સાંબધ

કરવાાં. 3. સત્ર દીઠ્-2 ક્રેડડટ પ્રમાર્ે ઉદ્યોગ (કાયનણ શક્ષર્)નુ ાં
આયોજન કરવામાાં આવશે. ઇન્ટનણનશપ દરનમયાન બાકી રહેલ

ઉદ્યોગ (કાયણનશક્ષર્) જે તે સત્રના અંત સુધીમાાં પ ૂર્ણ કરવુ ાં
અનનવાયણ છે .
6

ગ્રામજીવન પદયાત્રા : સામુદાનયક જીવનના અનુભવ

7

શૈક્ષણર્ક પ્રવાસ : નઈ તાલીમની સાંસ્થાઓની મુલાકાત

-

25

-

-

25

1

સત્ર-1 થી સત્ર-4 ના પ્રાયોગગક કાયયના ગણભારનો કલ

215

190

115

115

635

27

સરિાળો

એમ.એડ્ . દ્વિિર્ષીય અભ્યાસક્રમનો કલ ગણભાર અને કલ ક્રેહિટ
નવગત

સત્રિાર કલ ગણભાર
સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

કલ ગણ

સૈદ્ધાાંનતક

120 (130)

220 (130)

220 (180)

190 (60)

750 (500)

80

પ્રાયોણગક

(215)

(190)

(115)

(115)

(635)

27

કુલ

120 (345)

220 (320)

220 (295)

750 (1135)

107

બાહ્ય (આંતહરક) બાહ્ય (આંતહરક) બાહ્ય (આંતહરક) બાહ્ય (આંતહરક) બાહ્ય (આંતહરક)

8

190 (175)

કલ

ક્રેહિટ

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-1

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક

પ્રશ્નપત્ર : અધ્યયન અને શિકાસન ું મનોશિજ્ઞાન

101

Psychology of Learning and Development

કુલ ગુર્ : 50
ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ.... 1. અધ્યયનની સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને નવભાવના નવર્ય પર પડરસાંવાદ રજૂ કરે .
2. અધ્યયન તથા પ્રેરર્ાના નસદ્ધાાંતોનુ ાં અધ્યયન કાયણમાાં ઉપયોજન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે
છે .
3. અધ્યયનને અસરકારક બનાવવા માટેના ન ૂતન આયામોનુ ાં વ્યવહારુ ઉપયોજન કરવાનુ ાં
કૌશલ્ય બતાવે છે .
4. અધ્યાપન મનોનવઞાનના નસદ્ધાાંતો તથા નવનવધ મોડેલ્સનો અધ્યાપનમાાં ઉપયોગ કરવાનુ ાં
કૌશલ્ય દશાણવે છે .
5. બોધાત્મક, નૈનતક તથા વ્યક્ક્તત્વ નવકાસ અંગેના નસદ્ધાાંતોનુ ાં વ્યવહારમાાં ઉપયોજન કરવાનુ ાં
કૌશલ્ય દશાણવે છે .
6. વ્યક્ક્ત વ્યવહારોનુાં નવશ્લેર્ર્ (Transactional Analysis) અને મનોવૈઞાનનક માપન કરી
બતાવે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

અધ્યયન : શિભાિના અને શસદ્ાુંતો

1.1 અધ્યયન : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- અધ્યયનની નવભાવના

અવલોકન

સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન

1.2 અધ્યયનની ભારતીય પરાં પરા

પડરસાંવાદ

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

1.2.1 અધ્યયનમાાં યોગ અને

નનદશણન

- આસપાસના પયાણવરર્નુ ાં

માનવજીવનમાાં અધ્યયનનુ ાં મહત્ત્વ

નનડદધ્યાસનનુ ાં મહત્ત્વ

અવલોકન કરી અધ્યયન
ાં શોધી અહેવાલ
સાથેનો સાંબધ

1.2.2 અધ્યયનમાાં શ્રવર્, મનન અને
સ્મ ૃનતનુ ાં મહત્ત્વ

તૈયાર કરે .

1.3 બાન્દુરાનો અવલોકનાત્મક

- અધ્યયનની ભારતીય

અધ્યયનનો નસદ્ધાાંત, મ ૂલ્યાાંકન અને

પરાં પરા નવર્ય પર

શૈક્ષણર્ક ફણલતાથો

પડરસાંવાદનુ ાં આયોજન

1.4 આસુબેલનો અથણપ ૂર્ણ અધ્યયનનો

અને સાંચાલન કરી

નસદ્ધાાંત, મ ૂલ્યાાંકન અને શૈક્ષણર્ક

તેનો અહેવાલ તૈયાર

ફણલતાથો

કરે .

9

15(1)

- અધ્યયનને અસરકારક
બનાવવા માટે યોગાસનોનો
પ્રયોગ કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .
- અધ્યયનના કોઈ એક
નસદ્ધાાંતનો કોઈ ધોરર્ના
નવદ્યાથીઓ પર પ્રયોગ
કરી નસદ્ધાાંતનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરે .
2

અધ્યયનમાું પ્રેરણા અને ન ૂતન અગભગમો

2.1 અધ્યયનમાાં પ્રેરર્ા : સાંકલ્પના,
સ્વરૂપ, મહત્ત્વ અને નશક્ષકની ભ ૂનમકા
2.2 પ્રેરર્ાના નસદ્ધાાંતો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

સેનમનાર

- પ્રેરર્ાના નસદ્ધાાંતોના

કાયણશાળા

આધારે નવદ્યાથીઓને

જૂથઅધ્યાપન

15(1)

અધ્યયન માટેની પ્રેરર્ા
પ ૂરી પાડવા માટે

2.2.1 નવનરનો કારર્ આરોપર્નો

વાસ્તનવક ક્સ્થનતનુ ાં

નસદ્ધાાંત
2.2.2 નવનરનો અપેક્ષા X મ ૂલ્યનો

નનમાણર્ કરી તેનો અહેવાલ

નસદ્ધાાંત

તૈયાર કરે .

2.3 અધ્યયનના ન ૂતન અણભગમો

- વગણના નવદ્યાથીઓ માટે
પ્રભુત્વ અધ્યયનનુ ાં આયોજન

2.3.1 પ્રભુત્વ અધ્યયન : સાંકલ્પના
અને મહત્ત્વ

અને સાંચાલન કરી તેનો

2.3.2 ણચિંતનાત્મક અધ્યયન :

અહેવાલ તૈયાર કરે .

સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ

- અસરકારક અધ્યયનમાાં

2.4 અધ્યયનમાાં શૈક્ષણર્ક ટેકનોલોજીનો

શૈક્ષણર્ક ટેકનોલોજીનો

ઉપયોગ અને મહત્ત્વ

ઉપયોગ કરે .
- વગણના નવદ્યાથીઓ માટે
ણચિંતનાત્મક અધ્યયનનુ ાં
આયોજન કરી તેનો અહેવાલ
તૈયાર કરે .

3

અધ્યાપન અને શિકાસન ું મનોશિજ્ઞાન

3.1 અધ્યાપન મનોનવઞાન : સાંકલ્પના,
નસદ્ધાાંતો, અધ્યાપનના જૂથો અને
નવનવધ મોડેલ્સ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ - અધ્યાપન મનોનવઞાનના
કાયણશાળા

નસદ્ધાાંતો સમજી વાસ્તનવક

જૂથઅધ્યાપન

પડરક્સ્થનતમાાં અકરકારક

3.2 બોધાત્મક નવકાસ અંગેના નપયાજેના

અધ્યાપનમાાં તેનો ઉપયોગ

નસદ્ધાાંતનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન અને શૈક્ષણર્ક

કરે .
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15(1)

ફણલતાથો

- અસરકારક અધ્યાપન માટે

3.3 નૈનતક નવચારર્ાના નવકાસની

કોઈ એક મોડેલનો ઉપયોગ

અવસ્થાઓ અંગેના કોહલબગણના

કરી મોડેલની અસરકારકતા

નસદ્ધાાંતનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન અને

તપાસીને અહેવાલ તૈયાર કરે .

શૈક્ષણર્ક ફણલતાથો

- કોઈ એક નસદ્ધાાંતનો કોઈ

3.4 વ્યક્ક્તત્વ નવકાસ અંગેના

4

ધોરર્ના નવદ્યાથીઓ પર

એડરકસનના નસદ્ધાાંતનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન

પ્રયોગ કરી નસદ્ધાાંતનુ ાં

અને શૈક્ષણર્ક ફણલતાથો

મ ૂલ્યાાંકન કરે .

વ્યક્તત વ્યિિારોન ું શિશ્લેર્ષણ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

મનોિૈજ્ઞાશનક માપન

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

4.1 વ્યક્ક્તત્વ સ્વરૂપ : બાળક, પુખ્ત અને

જૂથચચાણ

વાલીના શાબ્દદક અને અશાબ્દદક

અવલોકન

વ્યવહારોનુ ાં અવલોકન

લક્ષર્ો

પડરસાંવાદ

કરી નવશ્લેર્ર્ કરીને અહેવાલ

4.2 આંતર વ્યક્ક્ત વ્યવહારોનુ ાં નવશ્લેર્ર્ :

નનદશણન

પ ૂરક વ્યવહાર, ણબનપ ૂરક વ્યવહાર

15(1)

- આંતર વ્યક્ક્ત

તૈયાર કરે .
- વ્યક્ક્તત્વ સ્વરૂપ સાંદભે

અને ગ ૂઢવ્યવહાર

શાબ્દદક અને અશાબ્દદક
લક્ષર્ો પર જૂથચચાણન ુ ાં

4.3 મનોવૈઞાનનક કસોટીઓ : સાંકલ્પના,
પ્રકાર અને ઉપયોજન

આયોજન અને સાંચાલન કરે .

4.4 બુદ્વદ્ધ, મનોવલર્, વ્યક્ક્તત્વ અને

- કોઈ એક બુદ્વદ્ધમાપન

મ ૂલ્યો : સાંકલ્પના અને માપન

કસોટીની રચના કરે અને
કોઈ ધોરર્ના નવદ્યાથીઓ
પર તેની અજમાયશ કરીને
પડરર્ામ તૈયાર કરે .
- નવદ્યાથીઓના મ ૂલ્યોનુ ાં માપન
કરવા માટે મ ૂલ્યમાપદાં ડની
રચના કરી તેની અજમાયશ
કરે .

સુંદભયસ ૂગિ
1. દે સાઈ, કૃષ્ટ્ર્કાાંત જી. (2013). મનોવૈઞાનનક માપન. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ.
2. દોંગા, નનુભાઈ એસ. (1995). અધ્યાપન મનોનવઞાન. રાજકોટ : નનજજજન સાઈકો સેન્ટર, સહજાનાંદ
સૌરાષ્ટ્ર કલાકેન્િ સોસાયટી.
3. પાંડયા, કુલીન ડી. (1993). શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનની નવચારધારાઓ. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્
બોડણ.
4. બુદ્ધદે વ, પ્રવીર્ા વી. અને દે સાઈ હડરભાઈ જી. (1991). મનોવલર્ો અને તેન ુ ાં માપન. રાજકોટ :
મેમોડરયલ એજ્જ્યુકેશનલ રસ્ટ.
5. ભોગાયતા, ચાંિકાન્ત કે. (2003). અધ્યાપન પ્રાયોજજત મનોનવઞાન. અમદાવાદ : પાર્શ્ણ પ્રકાશન

11

નનશાપોળ ઝવેરીવાડ, રીણલફ રોડ.
6. શાહ, ગુર્વાંત બી. અને પાંડયા, કુલીન ડી. (1993). શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાન. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી
ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ.
7. શાહ, ગુર્વાંત બી. (1986). શૈક્ષણર્ક મનોનવઞાનમાાં અધ્યયન નમમાાંસા. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી
ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ.

8. अग्रवाल, आर. एन. मनोववज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्ांकन. आग्ररा : ववनोद पुस्तक मंददर.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

गुप्ता, एस. (1999). आधुशनक मनोववज्ञान तथा मूल्ांकन. इलहाबाद : िारदा पुस्तक भवन.
Anastasi, A. (1982). Psychological Testing. New York : Collier Macmillan Publication.
Asubel, D. P. (968). Educational Psychological : Cognitive View : New York.
Asubel, D. P. (969). School Learning : An Introduction to Educational Psychology : New York.
Bernard, H. W. (1954). Psychology of Learning & Teaching. New York : Mc-Graw Hill.
Bruner J. S. (1960). The Process of Education (Cheap Ed.). Delhi : Atma Ram.
Bieheler, R. F. & Snowman, A. (1993). Psychology Applied to Teaching. Boston.
Cooper, R. K. and Sawas, A. (1997) Executive of EQ Intelligence in Leadership and Organization. New
York : Grossest, Cutnam Press.
De Cecco, J. P. & Crawford, W. (1997). The Psychology of Learning and Instruction. New delhi : Prentice
Hall.
Driscoll, M. P. (1994). Psychology of Learning for Instruction. Boston : Allyn & Bacon.
Gagne, R. M. (1979). The condition of learning and theory of instruction. New York : Holt, Rinehan and
Winston.
Garrison, Karl C. and Jones Franklin R. The Psychology of Human Development. Pennsylvania :
International Textbook Company, Scranton.
Robbins, S.P. (2001). Organizational Behaviour (9th Edition). New Delhi : Prentice Hall of India Ltd.
Skinner, B. F. (1968). The Technology of Teaching. New York : Appleton Century Crofts.
Sternberg, Robert J. (2003). Wisdom, Intelligence and Creativity Synthesized. New York : Cambridge.

12

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-1
પ્રશ્નપત્ર : ઇશતિાસ અને રાજકીય અથયિાસ્ત્ર

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક :
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કુલ ગુર્ : 50

History and Political Economy of Education

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથી.....

1. ભારતીય નશક્ષર્ના ઇનતહાસ નવર્ે સમજ કેળવી તેન ુ ાં વર્ણન કરે .
2. નશક્ષર્ની વ્યવસ્થામાાં રાજ્જ્યની ભ ૂનમકા સ્પષ્ટ્ટ કરે .
ાં ો સમજી તેની લાક્ષણર્કતાઓનુાં વર્ણન કરે .
3. રાજકારર્ અને નશક્ષર્ વચ્ચેનો સાંબધ
4. આનથિક વ્યવસ્થા અને નશક્ષર્ નીનત નવર્ે સમજ કે ળવી માનવસાંસાધન નવકાસ માંત્રાલયની ભ ૂનમકા
સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

(ક્રેડડટ)
શિક્ષણનો ઇશતિાસ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રાચીન ભારતમાાં નશક્ષર્ વ્યવસ્થા

 વ્યાખ્યાન

2. મધ્યકાલીન ભારતમાાં નશક્ષર્

 સેનમનાર

સાંદભે ગ્રાંથાલયનો ઉપયોગ

 પડરસાંવાદ

કરી કોઈ એક ભારતીય

 પેનલચચાણ

નશક્ષર્ વ્યવસ્થા નવર્ે ગહન

વ્યવસ્થા
3. ણિડટશકાલીન ભારતમાાં નશક્ષર્
વ્યવસ્થા

 ભારતીય નશક્ષર્ના ઈનતહાસ

અભ્યાસ કરી તેનો અહેવાલ

4. સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં નશક્ષર્

તૈયાર કરે .

વ્યવસ્થા
2.

કલાક

ભારતીય શિક્ષણના શિકાસ માટેના
પ્રયત્નો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

8 કલાક

7 X 2 = 14 કલાક

1. આઝાદી પ ૂવે નશક્ષર્ના નવકાસ માટે

 વ્યાખ્યાન

નવનવધ પાંચો અને સનમનતઓની

 કાયણશાળા

નશક્ષર્પાંચો નવશે

ભલામર્ો

 જૂથચચાણ

સમીક્ષાત્મક અહેવાલ તૈયાર

 સેનમનાર

કરી PPT િારા રજુઆત કરે .

2. આઝાદી પછી નશક્ષર્ના નવકાસ માટે
નવનવધ પાંચો અને સનમનતઓની

 આઝાદી પહેલાના

 આઝાદી પછીના નશક્ષર્

ભલામર્ો

પાંચોની ભલામર્ોની

3. ભારત અને ગુજરાતના નશક્ષર્ની

નવવેચના કરી અહેવાલ

પ્રવતમ
ણ ાન પડરક્સ્થનત,

તૈયાર કરી PPT િારા

13

15

4. ભારતીય નશક્ષર્ની સમસ્યાઓ અને

રજૂઆત કરે .

નવા પ્રવાહો

 નશક્ષક ભરતીની પ્રડક્રયા
સાંદભે માઘ્યનમક શાળાઓની
પ્રવતમ
ણ ાન પડરક્સ્થનત સાંદભે
સમીક્ષા કરી નોંધ કરે .
 ભારત અને ગુજરાતની
નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન
પડરક્સ્થનતનો ચાટણ તૈયાર
કરે .

3.

રાજ્યતુંત્રના સ્િરૂપો, લાક્ષગણકતાઓ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

8 કલાક

7 X 2 = 14 કલાક

3.1 આપખુદશાહી અને નશક્ષર્ વ્યવસ્થા

• વ્યાખ્યાન

 રાજ્જ્યતાંત્રના નવનવધ સ્વરૂપો

3.2 સમાજવાદ અને નશક્ષર્ વ્યવસ્થા

• પેનલચચાણ

અને લાક્ષણર્કતાના સાંદભે

3.3 સામ્પયવાદ અને નશક્ષર્ વ્યવસ્થા

• પડરસાંવાદ

કઈ નશક્ષર્ વ્યાખ્યા ઉત્તમ

અને શિક્ષણ વ્યિસ્થા

3.4 લોકશાહી અને નશક્ષર્ વ્યવસ્થા

15

15

છે શા માટે ? તે સાંદભે
અહેવાલ તૈયાર કરે .

4

આશથિક વ્યિસ્થા અને શિક્ષણ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

8 કલાક

7 X 2 = 14 કલાક

4.1 અથણશાસ્ત્ર અને નશક્ષર્ના અથણશાસ્ત્રનો • વ્યાખ્યાન
અથણ, સ્વરૂપ અને મહત્વ
4.2 અથણશાસ્ત્રના નસદ્ધાાંતો

 નશક્ષર્ના અથશ
ણ ાસ્ત્રનો અથણ,

• પડરસાંવાદ

સ્વરૂપ અને મહત્વ નવશે PPT

• પેનલચચાણ

તૈયાર કરે .

4.3 અથણશાસ્ત્રના અને શૈક્ષણર્ક આયોજન

 ગુજરાત સરકારના બજેટમાાં

4.4 અથશ
ણ ાસ્ત્ર અને માનવ સાંસાધન

નશક્ષર્ સાંદભે જોગવાઈઓ

નવકાસ માંત્રાલયની ભ ૂનમકા

અંગે સમીક્ષાત્મક અહેવાલ
તૈયાર કરે .
 શાળાની આવક અને ખચણ
સાંદભે આયોજન તૈયાર કરે .
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103

પ્રશ્નપત્રઃ અભ્યાસના એક ક્ષેત્ર તરીકે નશક્ષર્શાસ્ત્ર

કુલ ગુર્ : 50
ક્રેડડટ : 4

Education Studies
અધ્યયન નીપજ

પ્રશિક્ષણાથી.....
1.

કેળવર્ીની સાંકલ્પના, સ્વરૂપ, અભ્યાસક્રમ અને અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા નવશે સમજ કેળવી તેના
નવશે વર્વ
ણ ે.

2.

શાલેય નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન પડરક્સ્થનતમાાંથી નનષ્ટ્પન્ન થતી સમસ્યાઓ જાર્ી તેના ઉકેલ નવર્ે સમજાવે.

3.

વ્યક્ક્તત્વના સવાાંગી નવકાસ અથે શાાંનત માટેના નશક્ષર્, સ્વસ્થ સમાજ અને સામાજજક સાંવાડદતા
સાધવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે.

4.

પ્રવતમ
ણ ાન નશક્ષર્ સાંદભે ઉભી થયેલી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે શાળા અને સમાજની ભ ૂનમકા સમજાવે.

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેડડટ)

કેળિણીની સુંકલ્પના, સ્િરૂપ અને
અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
1. કેળવર્ીની સાંકલ્પના અને સ્વરૂપ
(ગાાંધીજી, ટાગોર, જે કૃષ્ટ્ર્મ ૂનતિ,

મોન્ટેસરી અને જહોન ડય ૂઈના મતે)

સૈદ્ાુંશતક કાયય
8 કલાક

 વ્યાખ્યાન

 પડરસાંવાદ
 જૂથચચાણ

ુ ) અને
2. કેળવર્ીના ઉદ્દે શો(હેતઓ
કાયો.

3. કેળવર્ી અને અભ્યાસક્રમ

4. અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

પ્રાયોગગક કાયય

4 X 2 = 8 કલાક

12

 દશન
ણ શાસ્ત્રીઓના કેળવર્ી
નવશેના નવચારો સાંદભે
ગાાંધીજી ટાગોર જહોન ડય ૂઈ,
જે કૃષ્ટ્ર્મ ૂનતિ અને મોન્ટેસરી
પૈકી કોઈ એક નવર્ે
મ ૂળપુસ્તક વાાંચી
પડરસાંવાદમાાં રજૂઆત કરે .
 કેળવર્ીમાાં અધ્યયન
અધ્યાપન પ્રડક્રયા નવર્ે કોઈ
શાળાની મુલાકાત લઈ
અહેવાલ તૈયાર કરે .

2.

િાલેય શિક્ષણની પ્રિતયમાન પહરક્સ્થશત
2.1 શાલેય નશક્ષર્ની સાંકલ્પના, સ્વરૂપ
અને પ્રવતણમાન પડરક્સ્થનત
2.2 શાલેય નશક્ષર્માાં અભ્યાસક્રમનુ ાં
સ્વરૂપ
2.3 પ્રવતણમાન શાલેય નશક્ષર્ની

સૈદ્ાુંશતક કાયય
12 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

 કોઈ એક શાળાની મુલાકાત
લઈ તેના અભ્યાસક્રમના
 પડરસાંવાદ
સ્વરૂપ નવર્ે અને અધ્યયન
 જૂથચચાણ
અધ્યાપન પ્રડક્રયા નવર્ે નોંધ
 પેનલચચાણ
કરી આદશણ શાળાનુ ાં સ્વરૂપ
તૈયાર કરે તે ચાટણ તૈયાર
 વ્યાખ્યાન
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કરે .

પડરક્સ્થનતમાાંથી નનષ્ટ્પન્ન થતી

 કોઈ એક શાળાની મુલાકાત
લઈ તે શાળાની

સમસ્યાઓ અને ઉકેલ
2.4 આદશણ શાળાનુ ાં સ્વરૂપ અને અધ્યયન

સમસ્યાઓની યાદી તૈયાર
કરી તેના ઉકેલ માટેના
ઉપાયો સાંદભે અહેવાલ
તૈયાર કરે .

અધ્યાપન પ્રડક્રયા

3.

વ્યક્ક્તત્વના સવાાંગી નવકાસ માટે શાાંનત
માટેન ુ ાં નશક્ષર્, સ્વસ્થ સમાજ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

સામાજજક સાંવાડદતાનુ ાં નશક્ષર્
3.1 નશક્ષર્ િારા વ્યક્ક્તત્વ નવકાસ :
શારીડરક, માનનસક, ભાવાત્મક,
સામાજજક અને આધ્યાજત્મક
3.2 શાાંનત માટેન ુ ાં નશક્ષર્ : સાંકલ્પના
સ્વરૂપ અને મહત્વ
3.3 સામાજજક સાંવાડદતા અને શાાંનત
3.4 સ્વસ્થ સમાજ : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ
અને મહત્વ
4.

શાળા અને સમાજ

 વ્યક્ક્તત્વ નવકાસ સાંદભે
નવનશષ્ટ્ટ વ્યક્ક્તની મુલાકાત
 જૂથચચાણ
લઈ શારીડરક, માનનસક,
 પેનલચચાણ
ભાવાત્મક, સામાજજક અને
 પડરસાંવાદ
આધ્યાજત્મક નશક્ષર્ સાંદભે
ચચાણ કરી તેની નોંધ કરી
અહેવાલ તૈયાર કરે .
 શાાંનત માટેના નશક્ષર્ અને
સ્વસ્થ સમાજ નવર્ે ગહન
અભ્યાસ કરી PPT િારા
રજૂઆત કરે .
 વ્યાખ્યાન

સૈદ્ાુંશતક કાયય
8 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

 શાળાના નવકાસ માટે
શાળાની મુલાકાત લઈ તેની
 જૂથચચાણ
સમસ્યાઓ અને ઉકેલ
સમસ્યાઓ નોંધી શાળા
 પેનલચચાણ
4.2 સમાજમાાં ઊભી થયેલી સમસ્યાઓ
વ્યવસ્થાપન સનમનતના
 સેનમનાર
અને ઉકેલ
સભ્યો સાથે ચચાણ કરી તેના
ઉકેલ સાંદભે અહેવાલ તૈયાર
4.3 સમાજના નવકાસ માટે શાળાની
કરે .
ભ ૂનમકા : વગણ, ઞાનત, જાનતયતા અને
 સમાજના નવકાસ માટે
ધમણ સાંદભે
શાળાની ભ ૂનમકા અને
4.4 શાળાના નવકાસ માટે સમાજની
શાળાના નવકાસ માટેની
ભ ૂનમકા સાંદભે PPT િારા
ભ ૂનમકા
રજૂઆત કરે .
4.1 શાળા એક અઘ્યયન સાંસ્થા :

 વ્યાખ્યાન
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એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-1

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક :
104

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક સુંિોધનની સુંકલ્પના અને સોપાનો
Concept and Steps of Educational Research

કુલ ગુર્ : 50
ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન શનપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. નશક્ષર્માાં સાંશોધનની સાંકલ્પના અને અગત્ય વર્ણવે છે .
2. સાંશોધન સમસ્યાની પસાંદગી કરી સાંશોધન યોજનાના સોપાનો વર્ણવે છે .
3. સાંશોધનમાાં ઉત્કલ્પના અને ચલની સમજ દશાણવે છે .
4. સાંશોધન સમસ્યા પસાંદગીમાાં નવનવધ સ્રોતોનો ઉપયોગ કરે છે .
5. સાંશોધનનાાં વ્યાપનવર્શ્માાંથી યોગ્ય પદ્ધનત િારા નનદશણ પસાંદગીનુ ાં કૌશલ્ય ધરાવે છે .
6. નવનવધ પ્રકારનાાં ઉપકરર્ોની સાંરચના અને પ્રમાર્ીકરર્નુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

સુંિોધનની સુંકલ્પના અને સ્િરૂપ :

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
9 કલાક

1. સાંશોધન અને શૈક્ષણર્ક સાંશોધનનો અથણ,
શૈક્ષણર્ક સાંશોધનની જરૂડરયાત, મહત્ત્વ

અને લક્ષર્ો
2. શૈક્ષણર્ક સાંશોધનના પ્રકારો અને તેમની
નવશેર્તાઓ
3. શૈક્ષણર્ક સાંશોધનનાાં ક્ષેત્રો
4. શૈક્ષણર્ક સાંશોધન સમસ્યા પસાંદગી- સ્ત્રોત,
લક્ષર્ો, સારી સમસ્યા પસાંદગીનાાં ધોરર્ો
5. શૈક્ષણર્ક સાંશોધન પ્રડકયાનાાં સોપાનો
6. ચલ-સાંકલ્પના અને પ્રકારો તથા
ઉત્કલ્પના: અથ,ણ પ્રકારો, રચના માટેનાાં
ધોરર્ો અને ચકાસર્ી
7. સાંશોધન પ્રસ્તાવ
એકમ
ક્રમાુંક
2

શિર્ષયિસ્ત

પ ૂવે હાથ ધરવામાાં
આવેલ સાંશોધનો,

સાંશોધન પુસ્તકો,
સામનયકોનુ ાં પ્રદશન
ણ
ગોઠ્વવુ.ાં
નવનવધ દૃબ્ષ્ટ્ટકોર્થી
નવદ્યાથીઓ તેન ુ ાં
અવલોકન કરે તે
માટેની પ્રવ ૃનત્તઓ
યોજવી.

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

1. પ્રાથનમક સ્રોતો: લઘુ શોધ નનબાંધ, મહાશોધ
નનબાંધ, સાંશોધન લેખ, સાંશોધન પ્રોજેકટનો
અહેવાલ
2. ગૌર્ સ્રોત: સાંશોધનની સમીક્ષાના
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કોઈ પસાંદગીના બેત્રર્ સાંશોધન
નવર્યોમાાં નવનવધ
પ્રકારના સાડહત્યના

15(1)

પસાંદ કરે લ સાંશોધન
સમસ્યાનો સશોધન

પ્રસ્તાવ તૈયાર કરવો.
1. નઇ તાલીમને
લગતા સાંશોધનના
ક્ષેત્રો પસાંદ કરી
તેને આધારે
સાંશોધન સમસ્યાઓ
રચવી.
2. પસાંદ કરે લ
સાંશોધનની સમસ્યા
માટેના સાંશોધન
સ્રોતની યાદી તૈયાર
કરવી.

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

સુંિોધન માટેના સ્રોતો અને સુંબશું ધત સાહિત્ય

કલાક
(ક્રેહિટ)

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક
સુંિોધનના અભ્યાસ
માટે શિશિધ સ્રોતોના
ગ્રુંથાલય રે કિય કાિય
બનાિિા.

કલાક
15(1)

સામાનયકો, ઞાન કોશ, વાનર્િક અહેવાલ,

હાથપોથી, મોનોગ્રાફ
3. પ્રારાં ણભક સ્રોત: પડરચયાત્મક નોંધ, સાંદભણ
સ ૂણચ, કેટલોગ
4. પ ૂરક સ્રોત: શદદ કોશ, માડહતી પુક્સ્તકા,
વાનર્િક પાંચાાંગ, જીવનચડરત્રાત્મક શદદકોશ,
નકશા પોથી
5. સાંબનાં ધત સાડહત્યની સમીક્ષા - અથ,ણ મહત્ત્વ
અને પ્રડક્રયા, અનધ-નવશ્લેર્ર્ની
વ્યાવહાડરકતા
6. સાંશોધકે નવકસાવવાનાાં ગ્રાંથાલય કૌશલ્યો:
વાાંચન કૌશલ્ય અને નોંધ લેવાનુ ાં કૌશલ્ય,
વેબ સાઈટ, CDS
એકમ
ક્રમાુંક
3

શિર્ષયિસ્ત

સાંકલનની પ્રડક્રયા
હાથ ધરવી.

ઇન્ટરનેટની મદદથી
સાડહત્ય
એકત્રીકરર્ની
પ્રડક્રયાનુ ાં નનદશન
ણ
કરવુ.ાં

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

સુંિોધનમાું ઉપકરણો:

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
11 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય

4 X 2 = 8 કલાક

1. સાંશોધન ઉપકરર્ોની સાંકલ્પના અને ભ ૂનમકા નવનવધ પ્રકારના
2. પ્રશ્નાવલી: પ્રકારો, રચના, લાભ અને
ઉપકરર્ોનુ ાં નનદશણન
મયાણદાઓ, સારી પ્રશ્નાવલીના લક્ષર્ો.
ગોઠ્વવુ.ાં તેને આધારે
3. મુલાકાત: અથ,ણ પ્રકારો, મુલાકાત પત્રકની
નવદ્યાથીઓને
રચના, લાભ અને મયાણદાઓ.
ઉપકરર્ો તથા તેની
4. ક્રમમાપદાં ડ: સાંકલ્પના, સાંરચના અને
પ્રકારો તેમજ ઉપયોણગતા અને મયાણદાઓ.
5. મનોવૈઞાનનક કસોટીઓ: લક્ષર્ો, સાંરચનાનાાં
સોપાનો, કલમ પ ૃથક્કરર્ અને પ્રમાર્ીકરર્.
6. કસોટીઓના પ્રકારો: બુદ્વદ્ધ કસોટી,
અણભયોગ્યતા કસોટી, નસદ્વદ્ધ કસોટી, નનદાન
કસોટી, વ્યક્ક્તત્ત્વ માપન કસોટી અને રસ
સાંશોનધકાઓ-સાંકલ્પનાઓ અને ગુજરાતીમાાં
રૂપાાંતર થયેલી કસોટીઓની નવગતો.
7. વલર્ માપદાં ડ : ણલકટણ અને થસ્ટણનની
પ્રયુક્ક્તઓ.
8. સાંશોધન ઉપકરર્નુ ાં પ્રમાર્ીકરર્નવર્શ્સનીયતા, પ્રમાર્ભ ૂતતા, માનાાંકો.
9. ઉપકરર્ો : નનરીક્ષર્, ઓળખયાદી,
અણભપ્રાયાવણલ (સાંકલ્પના, મહત્ત્વ અને
મયાણદાઓ.)
એકમ
ક્રમાુંક
4

શિર્ષયિસ્ત

કલમોની
લાક્ષણર્ક્તાઓ
તારવવા અંગે
સ ૂચવવુ.ાં

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

1. વ્યાપનવર્શ્ અને નનદશણની સાંકલ્પના અને

નસમ્પપોઝીયમ –
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15(1)

કોઇ એક સમસ્યા પર

આધાડરત માડહતી
એકઠ્ી કરવા માટેન ુ ાં
કોઇ એક સાંશોધન
ઉપકરર્ તૈયાર કરવુ.ાં
ગુજરાતી ભાર્ામાાં
તૈયાર મનોવૈઞાનનક
કસોટીઓમાાંથી કોઇ
એકની અજમાયશ
કરી તેનાાં પડરર્ામોને
આધારે અહેવાલ
તૈયાર કરવો.

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

વ્યાપશિશ્વ અને શનદિય પ્રયક્તતઓ:

કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક
કોઇ એક િલણ માપિા

કલાક)
15(1)

નનદશણ પસાંદગીનુ ાં મહત્ત્વ.
2. સારા નનદશણનાાં લક્ષર્ો, નનદશણન ુ ાં કદ
3. નનદશણ પસાંદગીની પ્રયુક્ક્તઓ (સાંકલ્પના,

નવનવધ પ્રકારની

માટેની સમસ્યા પસુંદ

નવદ્યાથીઓ િારા
રજૂઆત
- પ ૂવે થયેલા જુદા
જુદા સાંશોધનના
અહેવાલો પરથી
નનદશણ પસાંદગીની
પ્રયુક્ક્તઓ તારવવા
આપવી અને તેમાાં
થયેલ ભ ૂલો
તપાસવી.

રિી! તેના પહરણામોને
આધારે તારણો
તપાસિાું.

નનદશણ પસાંદગીની
પ્રયુક્ક્તઓની

લક્ષર્ો અને પ્રડક્રયા)
(1) સાંભાવના નનદશણ: સાદો યાદચ્ચ્છક,
સ્તરીકૃત યાદચ્ચ્છક, ઝૂમખા, યોજનાબદ્ધ
નનદશણ
(2) નનર્ાણયક નનદશ:ણ આનુર્ણાં ગક, સહેતકુ ,
નનયત જ્થાનો નનદશણ
(3) અન્ય નનદશ:ણ બમર્ો નનદશણ, ક્રમશ:
નનદશણ, જોડકા નનદશણ અને બહસ
ુ ોપાની
નનદશ.ણ
(4) નનદશણ પસાંદગીમાાં થતી ભ ૂલો અને
ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબતો.

કરીને ગલતટય અથિા
થસ્ટય ન િલણ માપદું િ
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક :

પ્રશ્નપત્ર : પ્રત્યાયન કૌિલ્યો અને શૈક્ષણર્ક લેખન

SSD 1

Communication Skills and Academic Writing

કુલ ગુર્ : 25
ક્રેડડટ : 1

નોંધ :1). પ્રસ્તુત પ્રશ્નપત્રનુ ાં અધ્યાપન-મ ૂલ્યાાંકન સાંપ ૂર્ણપર્ે પ્રાયોણગક રહેશે.
2). સૈદ્ધાાંનતક બાબતોની સમજ માટે જરૂરી વ્યાખ્યાન, તજ્જ્ઞીય વ્યાખ્યાન કે કાયણશાળાનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવશે.
૩). મ ૂલ્યાાંકન માટે અભ્યાસક્રમમાાં સમાનવષ્ટ્ટ બાબતોની પ્રાયોણગક પરીક્ષા લેવાશે.

િેતઓ
પ્રશિક્ષણાથી...
1). શ્રવર્, કથન, સ્પષ્ટ્ટીકરર્ કૌશલ્યની ક્ષમતા કળવે.
2). સભામાાં / જૂથમાાં પોતાનાાં નવચારો / વક્તવ્યની રજૂઆત કરવાની ક્ષમતાનો નવકાસ કરે .
3). નશક્ષર્ સાંબનાં ધત પ્રત્યાયનમાાં ICTનો નવનનયોગ કરવાની ક્ષમતા કેળવે.
4). ICT િારા પ્રત્યાયન કરવાની ક્ષમતાનો નવકાસ કરે .

એકમ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

ક્રમાુંક
1

અધ્યયન

કલાક

અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રેિીટ/

ICT િારા પ્રત્યાયન (Communication through ICT)

3૦(1)

1.1 સાંશોધન યોજના તૈયાર કરીને કમ્પ્ય ૂટર િારા રજૂઆત કરે .

નનદશણન

1.2 કોઈ એક મુદ્દાપર ICTનો ઉપયોગ કરી વક્તવ્ય આપે.

કાયણશાળા

1.3 કોઈ એક શૈક્ષણર્ક સાંસ્થા / પ્રયોગશાળાની મુલાકાત લઈ ICTનો નનદશણન
ઉપયોગ કરી અહેવાલ તૈયાર કરી રજૂ કરે .
1.4 કોઈ એક મુદ્દા પર ICTનો ઉપયોગ કરી નશક્ષર્કાયણ કરે .

કાયણશાળા

1.5 મહાનવદ્યાલયમાાં યોજાયેલ શૈક્ષણર્ક કાયણક્રમનો ICTની મદદથી
અહેવાલ તૈયાર કરી રજૂઆત કરે .

સુંદભયસ ૂગિ
(2013). Expository Writing. Saddleback Educational Publishing
A.P.A.(2013).Publication Manual of the American Psychological Association (6th Eds.). Washington D.C.:A.P.A
Blandford, E. (2009). How to Write the Best Research Paper Ever ! Bloomington : Author House
Bloom, H. (2001). How to Read and Why (1st Eds.). New York : Touchstone
Haisler,P. (2011). How to Write a Good Research Paper (1st Eds.). Samfunds litreture
Markman, R. & Others. (2001). Ten Steps in Writing the Research Papers (6th Eds.). Hauppause : BARRON'S
Rosengren, K.E. (2006). Communication : An Introduction (1st Eds.). London : Sage
Sorenson, S. (2002). How to Write Research Papers. Thomson
Wallence, M. & Wray, A. (2011). Critical Reading and Writing for Post Graduates (2nd Eds). London :Sage
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક :

કુલ ગુર્ : 25

પ્રશ્નપત્રઃ સ્િશિકાસ

SSD 2

ક્રેડડટ : 1

Self Development

નોંધ :1). પ્રસ્તુત પ્રશ્નપત્રનુ ાં અધ્યાપન-મ ૂલ્યાાંકન સાંપ ૂર્પ
ણ ર્ે પ્રાયોણગક રહેશે.
2). સૈદ્ધાાંનતક બાબતોની સમજ માટે જરૂરી વ્યાખ્યાન, તજ્જ્ઞીય વ્યાખ્યાન કે કાયણશાળાનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવશે.
૩). મ ૂલ્યાાંકન માટે અભ્યાસક્રમમાાં સમાનવષ્ટ્ટ બાબતોની આંતડરક પ્રાયોણગક પરીક્ષા લેવાશે.

િેતઓ
પ્રશિક્ષણાથી.....
1. સ્વના અથણ સ્વરૂપ અને ખ્યાલ નવર્ે સમજ કેળવે.
2. સ્વ નવકાસ માટે યોગ, પ્રાર્ાયામ અને ધ્યાન નવશે સમજ કેળવી જીવનમાાં અપનાવે.
3. પોતાની જાતને જાર્ી તેના િારા સમગ્ર અક્સ્તત્વને ઓળખે.
4. સ્વ પ ૃથક્કરર્ િારા પોતાનુ ાં વ્યક્ક્તત્વ સમજે.
5. પોતાની જાત અને પોતાના વ્યવસાય વચ્ચેના જોડાર્ની ણચિંતનાત્મક પ્રડક્રયાને સમજે.
એકમ
ક્રમાુંક
1

સૈદ્ાુંશતક કાયય

અધ્યયન
અધ્યાપન પ્રહક્રયા

1. સ્વ ખ્યાલ : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ

•

2. સ્વ પ ૃથક્કરર્ની પદ્ધનતઓ : સબળાાં પાસાાં અને નવકાસના માગો, •
નબળાાં પાસાને દૂ ર કરવાના ઉપાયો

ઉદાહરર્
ચચાણ

•

સાંવાદ

3. સ્વ પ ૃથક્કરર્ િારા વ્યક્ક્તત્વ ઓળખ : જોહેરી નવન્ડો

•

કાયનણ શણબર

4. સવાાંગી નવકાસ માટે યોગ

•

યોગનશણબર િારા

5. સુખ અને સાંવાડદતા : સુખની સાંકલ્પના અને સુખની પ્રાચ્્ત;

આસનો, પ્રાર્ાયામ

વ્યક્ક્ત, સમાજ અને પ્રકૃનત સાથેની સાંવાડદતા

અને ધ્યાન

6. પાયાના માનવીય મ ૂલ્યો : જીવન, સુખ, પ્રેમ, શાક્ન્ત, સ્વાતાંત્ર્ય,
શાર્પર્, માન, સમાનતા, સ્વાસ્્ય, ન્યાય, પ્રકૃનત
7. યોગ અને પ્રાર્ાયામ િારા શારીડરક અને માનનસક શાક્ન્ત

24

પ્રાયોણગક
•

તજઞોના વ્યાખ્યાન
પડરસાંવાદ

કલાક
(ક્રેિીટ)
30(1)

પ્રાયોગગક કાયય (કોઇ એક)
1. સ્વયાં પ ૃ્થકરર્ પદ્ધનતઓ નવર્ે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી લેખ કરવો.
ુ ની રચના પરના
2. સ્વ નવકાસ પર જૈનવક પડરબળો જેવા કે અંત:સ્ત્રાવી ગ્રાંનથ, શરીરનો બાાંધો, ઞાનતાંતઓ
લેખોનુ ાં સાંપાદન કરી સમીક્ષાત્મક અહેવાલ તૈયાર કરવો.
3. સ્વ ઓળખ એટલે જાતને જાર્વાનો અને પામવાનો પ્રયાસ, આ સાંદભે પોતાનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરીને અહેવાલ
તૈયાર કરવો.
4. એક નશક્ષકની મુલાકાત લઇ સ્વ નવકાસ સાંદભે તેના સબળાાં પાસાની અને નબળાાં પાસાની સમીક્ષા કરી
અહેવાલ તૈયાર કરવો.
5. નશક્ષક તરીકે નબળાાં પાસાને દૂ ર કરીને સબળાાં પાસાને નવકસાવવા માટેની ચચાણ ગોઠ્વી અહેવાલ તૈયાર
કરવો.
6. યોગ અને પ્રાર્ાયામને પોતાના દૈ નનક કાયણક્મનો ભાગ બનાવી તેન ુ ાં નનદશણન કરવુ.ાં

સુંદભયસ ૂગિ

•

અંબાસર્ા, એ. (2015). સળવળાટ. રાજકોટ : રામી પબ્લલકેિન.

•

મધુભાઇ કોઠ્ારી, (2003) યુવાનો અને વ્યક્ક્તત્વ નવકાસ, રાજકોટ : પ્રવીર્ પુસ્તક ભાંડાર

•

ફાધર વાલેસ (2006). વ્યક્ક્તત્વ ઘડતર, અમદાવાદ : ગ ૂર્જર ગ્રાંથરત્ન કાયાણલય

•

પટેલ આરતી નવ. (2012). યોગ અને નશક્ષક પ્રનશક્ષર્. અમદાવાદ : વાડરર્ેર્ પ્રકાશન

•

Rogers, C.R. (1947). Some observations on the organization of personality. American Psychologist, 2,
35-368.
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક
201

પ્રશ્નપત્ર : શિક્ષણ અને નઈ તાલીમન ું તત્ત્િદિયન

કુલ ગુર્ : 50

Philosophy of Education and Nai Talim

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન શનપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. તત્ત્વઞાનનાાં સ્વરૂપનુ ાં દશણન કરાવે છે .
ાં વર્ણવે છે .
2. કેળવર્ી અને તત્ત્વઞાન વચ્ચેનો સાંબધ

3. તત્ત્વઞાનની મ ૂળભ ૂત શાખાઓનો ખ્યાલ આપવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
4. તત્ત્વઞાનની નવનવધ નવચારધારાઓ સાંદભે નઈ તાલીમનુ ાં તત્ત્વદશન
ણ સ્પષ્ટ્ટ કરી
સમીક્ષા કરે છે .

5. ભારતીય શિિારધારાઓ સુંદભે નઈતાલીમનાું તત્ત્િો તારવવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

તત્ત્િજ્ઞાન અને કેળિણીનો સુંબધ
ું
1. તત્ત્વઞાન : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને
ુ
હેતઓ
ાં
2. તત્ત્વઞાન અને કેળવર્ીનો સાંબધ
3. કેળવર્ી ક્ષેત્રે પ્રવતણતી સમસ્યાઓની

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- શાળાની મુલાકાત લઈ

પડરસાંવાદ

સમસ્યાઓની યાદી તૈયાર

મુલાકાત

કરી તાચ્ત્ત્વક ઉકેલ સ ૂચવે.
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પેનલ ચચાણ - રાજકીય દશણનશાસ્ત્રના

તાચ્ત્ત્વક સમજ અને ઉકેલ

પડરપ્રેક્ષ્યમાાં કેળવર્ીની

4. રાજકીય દશન
ણ શાસ્ત્રના પડરપ્રેક્ષ્યમાાં

સમીક્ષા કરે .

કેળવર્ી
2

તત્ત્િજ્ઞાનની મ ૂળભ ૂત િાખાઓ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

કેળિણી

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. નવનવધ તત્ત્વણચિંતકોના મતે

જૂથચચાણ

-

તત્ત્વમીમાાંસા,

કેળવર્ીની સાંકલ્પના

સાંસ્થા

2. તત્ત્વમીમાાંસા : સાંકલ્પના,

મુલાકાત અને

મ ૂલ્યમીમાાંસાની

મ ૂલવર્ી

લાક્ષણર્કતાઓનો

લાક્ષણર્કતાઓ અને કેળવર્ીની
પ્રડક્રયામાાં નવનનયોગ

ઞાનમીમાાંસા અને

કેળવર્ીની પ્રડક્રયામાાં

3. ઞાનમીમાાંસા : સાંકલ્પના,

નવનનયોગ કરે .

લાક્ષણર્કતાઓ અને કેળવર્ીની
પ્રડક્રયામાાં નવનનયોગ
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4. મ ૂલ્યમીમાાંસા : સાંકલ્પના,

3

-

કોઈ એક તત્ત્વઞાનીની

લાક્ષણર્કતાઓ અને કેળવર્ીની

મુલાકાત લઈ અહેવાલ રજૂ

પ્રડક્રયામાાં નવનનયોગ

કરે .

તાલ્ત્ત્િક શિિારધારાઓ અને નઈ
તાલીમન ું તત્ત્િદિયન

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રકૃનતવાદ

-

15(1)

નવચારધારાઓની

2. આદશણવાદ

સાંકલ્પના, નશક્ષર્નાાં ધ્યેયો,

3. વ્યવહારવાદ

અભ્યાસક્રમ, નશક્ષર્ની

4. વાસ્તવવાદ

પદ્ધનતઓ, નશક્ષક નવદ્યાથી

5. અક્સ્તત્વવાદ

ાં અને નશસ્તના
સાંબધ
સાંદભણમાાં નઈતાલીમન ું

(ઉપરોક્ત નવચારધારાઓની સાંકલ્પના,

તત્ત્વદશણન તારવીને

નશક્ષર્નાાં ધ્યેયો, અભ્યાસક્રમ, નશક્ષર્ની

અહેવાલ તૈયાર કરે .

ાં અને
પદ્ધનતઓ, નશક્ષક નવદ્યાથી સાંબધ

-

નશસ્તના સાંદભણમાાં નઈ તાલીમન ું

કોઈ એક સાંસ્થાની
મુલાકાત લઈ તાચ્ત્ત્વક

તત્ત્વદશણન)

નવચારધારાઓનુ
નઈતાલીમનાું સાંદભણમાાં
મ ૂલવર્ી કરે .

4

ભારતીય શિિારધારાઓનો નઈતાલીમ
સાથેનો સમન્િય

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

- ભારતીય શિિારધારાઓમાું

1. સાાંખ્યયોગ
2. અિૈત વેદાાંત

શનહિત નઈતાલીમનાું તત્ત્િો

3. બૌદ્ધ દશણન

તારિીને યાદી તૈયાર કરે .
- ભારતીય નવચારધારાઓ

4. જૈન દશણન

પ્રમાર્ે ચાલતી શૈક્ષણર્ક

(ઉપરોતત ભારતીય શિિારધારાઓનો

સાંસ્થાઓની મુલાકાત લઈ

પહરિય, તત્ત્િમીમાુંસા, જ્ઞાનમીમાુંસા

નઈતાલીમ સુંદભે તુલનાત્મક

અને મ ૂલ્યમીમાુંસાનો નઈતાલીમ

નોંધ તૈયાર કરે .

સાથેનો સમન્િય)
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ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. નશક્ષર્નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર અને શૈક્ષણર્ક સમાજશાસ્ત્ર વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ્ટ કરવાનુ ાં કૌશલ્ય
દશાણવે છે .

2. સામાજજક ગનતશીલતા, સામાજજક પડરવતણન અને સામાજજક સ્તરીકરર્નો ભેદ સ્પષ્ટ્ટ
કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

3. ઔદ્યોણગક, આનથિક અને રાજકીય નવચારસરર્ીનો નશક્ષર્ ઉપર પ્રભાવ સ્પષ્ટ્ટ કરવાનુ ાં
કૌશલ્ય દશાણવે છે .

4. રચનાત્મક કાયણક્રમોના સાંદભણમાાં સાંસ્થા કે સમાજમાાં જઈ આયોજન અને અમલીકરર્
કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

5. સ ૂણચત પુસ્તકોના સાંદભણમાાં નઈ તાલીમનુ ાં સમાજ દશન
ણ ની સમીક્ષા કરીને સમીક્ષાત્મક
અહેવાલ તૈયાર કરે છે .

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેડડટ)

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

શિક્ષણન ું સમાજિાસ્ત્ર અને િૈક્ષગણક
સમાજિાસ્ત્ર

1. નશક્ષર્નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર અને શૈક્ષણર્ક સેનમનાર

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
- નશક્ષર્નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર અને

સમાજશાસ્ત્ર : સાંકલ્પના, કાયક્ષ
ણ ેત્ર અને જૂથ ચચાણ

શૈક્ષણર્ક સમાજશાસ્ત્ર

તફાવત

વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ્ટ કરી

નસમ્પપોઝીયમ

2. ઔદ્યોણગક, આનથિક

રાજકીય વકણશોપ

અને

નવચારસરર્ીનો નશક્ષર્ ઉપર પ્રભાવ
3. નશક્ષર્નુ ાં

ખાનગીકરર્
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કમ્પ્ય ૂટરનો ઉપયોગ કરી
પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરે .

અને

- નશક્ષર્ના સમાજશાસ્ત્રનાાં

વૈનર્શ્કીકરર્ : સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ

કાયણક્ષેત્રની પ્રત્યક્ષ
મુલાકાત લઈ અહેવાલ
તૈયાર કરે .

2

સામાત્જક પહરિતયન અને શિક્ષણ

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

1. સામાજજક ગનતશીલતા : સાંકલ્પના, સાંસ્થા મુલાકાત
લાક્ષણર્કતાઓ,

પ્રકાર,

અવરોધક અને મ ૂલવર્ી

પડરબળો અને નશક્ષર્નુ ાં પ્રદાન.

સેનમનાર

29

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
- વાંણચતો માટેના નશક્ષર્ના
સાંદભણમાાં કોઇ એક
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2. સામાજજક

પડરવતણન

:

સાંકલ્પના, જૂથ ચચાણ

સ્વરૂપ અને પડરબળો
3. ભારતીય
સ્તરીકરર્

સમાજ
:

અને

સાંસ્થાની મુલાકાત લઇ
અહેવાલ તૈયાર કરે .

સામાજજક

લાક્ષણર્કતાઓ

- સામાજજક પડરવતણનનાાં

અને

અવરોધક પડરબળો સાંદભે

નશક્ષર્ની ભ ૂનમકા.

ક્ષેત્રકાયણ કરી અહેવાલ
તૈયાર કરે .

3

ગાુંધીજી સ ૂગિત રિનાત્મક કાયયક્રમો
1. રચનાત્મક કાયણક્રમો : સાંકલ્પના અને
મહત્ત્વ
2. ગ્રામોત્થાન અને સ્વરાજ પ્રાચ્્ત

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક
પડરસાંવાદ

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
ાં ી
- સામાજજક નવકાસ સાંબધ

જૂથચચાણ

કોઈ એક રચનાત્મક

સ્વાધ્યાય

કાયક્ર
ણ મનુ ાં અવલોકન કરી

માટેના રચનાત્મક કાયણક્રમો : કોમી
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અહેવાલ તૈયાર કરે .

એકતા, ખાદી, દારૂબાંધી, અશ્પ ૃશ્યતા

ાં ી કોઈ
- નઈ તાલીમ સાંબધ

નનવારર્ અને બીજા ગ્રામોદ્યોગો

એક રચનાત્મક કાયણક્રમ

ાં ી રચનાત્મક
3. સામાજજક નવકાસ સાંબધ

સાંદભે ણચિંતનાત્મક નોંધ

ૂ ો, મજૂરો,
કાયણક્રમો : સ્ત્રી ઉન્નનત, ખેડત

તૈયાર કરે .

આડદવાસીઓની સેવા
4. નઈ તાલીમના સાંદભણમાાં રચનાત્મક
કાયક્ર
ણ મો : નઈ તાલીમ, પ્રૌઢનશક્ષર્,
આરોગ્ય નશક્ષર્, પ્રાાંનતક ભાર્ાઓ
અને રાષ્ટ્રભાર્ા
4

સ ૂગિત પસ્તકોના સુંદભયમાું નઈ
તાલીમન ું સમાજ દિયન

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

1. ડહિંદ સ્વરાજ – ગાાંધીજી

ક્ષેત્ર મુલાકાત

2. સમ ૂહજીવનનો આચાર – બબલભાઈ

પડરસાંવાદ

મહેતા
3. સવોદય – ગાાંધીજી

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
- ‘સવોદય’ પુસ્તકમાાં નનડહત
સમાજ દશણન સાંદભે

નનડરણક્ષત સ્વાધ્યાય ણચિંતનાત્મક નોંધ તૈયાર
જૂથ અધ્યયન

4. આશ્રમી કેળવર્ી – જુગતરામ દવે

કરે .
- ‘આશ્રમી કેળવર્ી’
પુસ્તકના આધારે
અભ્યાસકાળ દરનમયાન
નવદ્યાથીએ પોતાનાાં
જીવનવ્યવહારોમાાં
પડરવતણનો લાવવા સાંદભે
કરે લ પ્રયોગોનો વર્ણનાત્મક
અહેવાલ તૈયાર કરે .
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36. શાહ બુદ્વદ્ધચાંદ અને બીજા (1981). નશક્ષર્નુ ાં સમાજશાસ્ત્ર, અમદાવાદ, યુનન.ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.
37. શાહ બુદ્વદ્ધચાંદ (1981). નશક્ષર્નુાં સમાજશાસ્ત્ર, અમદાવાદ: યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.

38. સોલાંકી, અમરનસિંહ અને અન્ય, બશનયાદી કેળિણીની રૂપરે ખા. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ.
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કુલ ગુર્ : 50

પ્રશ્નપત્ર : અભ્યાસક્રમનો અભ્યાસ

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક
203

ક્રેડડટ : 4

Curriculum Studies
અધ્યયન નીપજ

પ્રશિક્ષણાથીઓ.... 1. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમનુ ાં સ્વરૂપ, નસદ્ધાાંતો અને લાક્ષણર્કતાઓનુ ાં વર્ણન કરે છે .
2. અભ્યાસક્રમ નવકાસના પ્રકારો અને અણભગમોનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસક્રમનુ ાં નનમાણર્ કરે છે .
3. અભ્યાસક્રમ નવકાસના નવનવધ મોડેલ્સ આધાડરત અભ્યાસક્રમનુ ાં નનમાણર્ કરે છે .
4. અભ્યાસક્રમ નનમાણર્માાં પ્રત્યાયન તકનનકી (ICT)નો ઉપયોગ કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
5. અભ્યાસક્રમ નવકાસ સાંબનાં ધત સમસ્યાઓ સાંદભે અભ્યાસક્રમનુાં મ ૂલ્યાાંકન કરે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

અભ્યાસક્રમ અને પાઠયક્રમ

1. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમ - અથણ
અને સાંકલ્પના
ુ ,
2. અભ્યાસક્રમ ના ઘટકો : હેતઓ
નવર્યવસ્તુ, , અધ્યયન - અધ્યાપન

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

-નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક

અવલોકન

નવર્શ્નવદ્યાલયના અભ્યાસક્રમની

પડરસાંવાદ

નવશેર્તાઓ રજૂ કરે .

નનદશણન

- બી.એડ્ . અભ્યાસક્રમને

પદ્ધનત અને મ ૂલ્યાાંકન સહઅભ્યાસ

ઉત્તમોત્મ બનાવવા માટે

પ્રવ ૃનત્તઓ

સહઅભ્યાનસક પ્રવ ૃનત્તઓ નવશે

3. અભ્યાસ ક્રમના તાજત્વક અને

મનો

15(1)

એક નનબાંધ તૈયાર કરે .(આશરે

વૈઞાનનક આધારો

1000 શદદોમાાં)

4. અભ્યાસક્રમ રચનાના નસદ્ધાાંતો
5. અભ્યાસક્રમની લાક્ષણર્કતાઓ
2

અભ્યાસક્રમના પ્રકારો અને શનમાય ણના
અગભગમો
1. અભ્યાસક્રમના પ્રકારો : ( અથ,ણ
લાક્ષણર્કતા, મહત્ત્વ અને મયાણદાઓ)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

સેનમનાર

-કોઇ એક નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્

કાયણશાળા

સાંસ્થાની મુલાકાત લઇ તેના



નવર્યવસ્તુકેન્િી અભ્યાસક્રમ



હાદણરૂપ અભ્યાસક્રમ

કરે .



અધ્યેતાકેન્િી અભ્યાસક્રમ

- નશક્ષક નનદે નશત



સમુદાયકેન્િી અભ્યાસક્રમ

નવર્શ્નવદ્યાલયોના અભ્યાસક્રમોની

જૂથઅધ્યાપન અભ્યાસક્રમ સાંદભે અહેવાલ રજૂ

2. અભ્યાસક્રમ શિકાસના અગભગમો :

તુલના કરી તેની મ ૂલવર્ી કરે .
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15(1)

(1) માનવતાવાદી : લાક્ષણર્કતાઓ, ઉદ્દે શ,
નશક્ષકની ભ ૂનમકા
(2) સાંરચનાવાદી અણભગમ : લાક્ષણર્કતાઓ,
ઉદ્દે શ, નશક્ષકની ભ ૂનમકા
(3) અભ્યાસક્રમ નનમાણર્માાં અવરોધક
પડરબળો
3

અભ્યાસક્રમ શિકાસના મોિેલ્સ અને ICT

1. ટાઇલસણ (Tylers) (1949) મોડેલ
2. ડહલ્દા ટાબા (Hilda Taba) (1962)
મોડેલ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા

15(1)

- નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક
મોડેલનો ઉપયોગ કરી

જૂથઅધ્યાપન અભ્યાસક્રમની રચના કરે

3. નનકોલસ (Nicholls) અને નનકોલસ

- નશક્ષક નનદે નશત નવનવધ

(1972) મોડેલ

અભ્યાસક્રમ નવકાસના

4. નવલ્સ (Willes) અને બોન્ડી

કોઈ ચાર મોડેલ્સ વચ્ચેનો

(Bondi) (1989) મોડેલ

તફાવત દશાણવતો ચાટણસ

5. જરૂડરયાત આકારર્ી

તૈયાર કરે .

(Need assessment) મોડેલ
6. ભનવષ્ટ્ય સાંબનાં ધત (Futuristic) મોડેલ
7. વ્યાવસાનયક (Vocational) / તાલીમ
(Training) સાંબનાં ધત મોડેલ
(આવશ્યકતાઓનુ ાં નવશ્લેર્ર્, હેત ુ
પસાંદગી અધ્યયન અનુભવ,
નવર્યવસ્તુની પસાંદગી તેમજ
મ ૂલ્યાાંકનના નવશેર્ સાંદભણમાાં)
4

અભ્યાસક્રમ શનમાય ણમાું ICTનો ઉપયોગ સૈદ્ાુંશતક કાયય
અને મ ૂલ્યાુંકન
4.1 અભ્યાસક્રમ નનમાણર્ અને અધ્યયન

9 કલાક
જૂથચચાણ

6 X 2 = 12 કલાક
-મડહલા નવર્શ્નવદ્યાલયો અને

અધ્યાપન પ્રડક્રયામાાં માડહતી અને

અવલોકન

સહનશક્ષર્ આપતા

પ્રત્યાયન તકનીકી (ICT) નુ ાં

પડરસાંવાદ

નવર્શ્નવદ્યાલયોના અભ્યાસક્રમો

ઉપયોજન

નનદશણન

4.2 (PLM,CAL,CAI) ના નવશેર્ સાંદભણ

સાંદભે મ ૂલવર્ી કરે .
- વતણમાન બી.એડ્ . /એમ.એડ્ .

સાથે.

અભ્યાસક્રમમાાં રહેલી ખામીઓને

4.3 અભ્યાસક્રમનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન


પ્રાયોગગક કાયય

ઉજાગર કરતો અહેવાલ તૈયાર

સાંરચનાત્મક મ ૂલ્યાાંકન : સાંકલ્પના અને

કરે .

મહત્વ
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15(1)



સવણગ્રાહી (Summative) મ ૂલ્યાાંકન :
સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ

4.4 મ ૂલ્યાાંકનના ઉપકરર્ો - અવલોકન,
મુલાકાત, પ્રશ્નાવણલ, સહપાઠ્ી
િારા(Peer) મ ૂલ્યાાંકન
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક

પ્રશ્નપત્ર : પ ૂિય સેિાકાલીન અને સેિાકાલીન શિક્ષક પ્રશિક્ષણ

કુલ ગુર્ : 50

204

Pre-service and In-service Teacher Education

ક્રેડડટ : 4

શનપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. પ ૂવણ સેવાકાલીન અને સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની સાંકલ્પના અને પ્રવતમ
ણ ાન
પડરક્સ્થનતનુ ાં વર્ણન કરે છે .
2. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ના અભ્યાસક્રમનાાં નવનવધ ઘટકોનુ ાં વ્યવહારુ ઉપયોજન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય
બતાવે છે .
3. ભારતમાાં પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની સમસ્યાઓથી પડરણચત થઈ તેના ઉકેલ
સ ૂચવે છે .
4. નશક્ષક પ્રનશક્ષકોની બહલ
ુ ક્ષી ભ ૂનમકા સમજવા માટે નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની પ્રવ ૃનત્તઓ અને
નશક્ષર્ પ્રડક્રયાઓનુ ાં વ્યવહારુ ઉપયોજન કરે છે .
5. સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્નુ ાં વ્યવસ્થાપન અને મ ૂલ્યાાંકન કરી બતાવે છે .

એકમ
ક્રમાાંક
1

નવર્યવસ્ત ુ
પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ : સાંકલ્પના,
માળખુ,ાં અભ્યાસક્રમ અને અણભગમો

1. પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ના

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક
જૂથચચાણ

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
- પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક

નવકાસમાાં નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની ભ ૂનમકા

અવલોકન

પ્રનશક્ષર્ના નવકાસમાાં નશક્ષક

અને સમીક્ષા

પડરસાંવાદ

પ્રનશક્ષર્ની ભ ૂનમકાની સમીક્ષા

2. પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ :

નનદશણન

સુંકલ્પના, સ્વરૂપ, ઉદ્દે શો અને

કરીને અહેવાલ તૈયાર કરે .
- પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક

ઉપયોણગતા

પ્રનશક્ષર્ની ઉપયોણગતાનો

3. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ના અભ્યાસક્રમનુ ાં

ણચિંતનાત્મક અહેવાલ

માળખુ,ાં એનસીઇઆરટી અને

તૈયાર કરે .
ાં ી રાજ્જ્ય
- નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ સાંબધ

એનસીટીઇના દસ્તાવેજોમાાં નશક્ષક
પ્રનશક્ષર્ના અભ્યાસક્રમનુ ાં દશણન

અને રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમનો

4. પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ના

તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી
દરસ્તાવેજોનુ ાં નવશ્લેર્ર્ કરે .

આધાર અભ્યાસક્રમનાાં ઘટકો,

- પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક

નવદ્યાશાખા અને નવનશષ્ટ્ટ ક્ષેત્ર, શાળા
આધાડરત પ્રાયોણગક કાયણ અને

પ્રનશક્ષર્ના અણભગમોનુાં

ઇન્ટનણનશપ

તુલનાત્મક અધ્યયન કરી
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અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

5. પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના

કલાક
(ક્રેડડટ)

અહેવાલ તૈયાર કરે .

અણભગમો : પ્રત્યક્ષ, દૂ રવતી અને

- પ ૂવણ સેવાકાલીન નશક્ષક-

ઓનલાઇન અને તે સાંબનાં ધત મહત્ત્વ

પ્રનશક્ષકોની જરૂડરયાતો અને

અને મયાણદાઓ

સ્વરૂપને ઓળખવા માટે
નશક્ષક પ્રનશક્ષકોની મુલાકાત
લઇ અહેવાલ તૈયાર કરે .

2

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણના અભ્યાસક્રમના શિશિધ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

ઘટકોન ું વ્યિસ્થાપનઃ

9 કલાક

1. એક પડરપક્વ નવદ્યાથી તરીકે નવદ્યાથી

સેનમનાર

નશક્ષકની લાક્ષણર્કતાઓ.

કાયણશાળા

2. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ અભ્યાસક્રમનાાં નવનવધ જૂથઅધ્યાપન

6 X 2 = 12 કલાક

લાક્ષણર્કતાઓ નવકસાવવા
માટે વાસ્તનવક ક્સ્થનતનુ ાં
નનમાણર્ કરી તેનો અહેવાલ

મ ૂલ્યાાંકન

તૈયાર કરે .
- નશક્ષક પ્રનશક્ષર્

અણભગમો : નવવરર્ીય, સહભાગી,

અભ્યાસક્રમનાાં નવનવધ

સહયોગી, સહપાઠ્ી સહાનયત, તપાસ

ઘટકોનુ ાં વ્યવહારમાાં

આધડરત

અમલીકરર્ કરી તેનો

4. કૌશલ્ય અને ક્ષમતા નવકાસ માટેના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

વ્યવહારલક્ષી અણભગમો : જાગૃનત

- આધાર પાઠ્યક્રમના

માટેની જરૂરીયાત, નવશ્લેર્ર્,

અમલીકરર્ના અણભગમોનો

મહાવરો, પ્રનતપોર્ર્ ચક્ર

નશક્ષક પ્રનશક્ષર્માાં ઉપયોગ

5. શાળા આધાડરત પ્રાયોણગક કાયણ અને

કરી તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

ઇન્ટનણનશપની સાંકલ્પના - ઓફ કેમ્પપસોઃ

- કૌશલ્ય અને ક્ષમતા નવકાસ

પ્રવતમ
ણ ાન પ્રથા, સ્વરૂપ, ઉદ્દે શો,

માટેના વ્યવહારલક્ષી

સમયગાળો, પ ૂવણ ઇન્ટનણનશપ,

અણભગમોનો નશક્ષક

ઇન્ટનણનશપ અને પોસ્ટ ઇન્ટનણનશપની

પ્રનશક્ષર્માાં ઉપયોગ કરી

પ્રવ ૃનત્તઓ અને અનુભવો

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

ભારતમાું સેિાકાલીન શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ :
સુંકલ્પના, માળખ ું અને અગભગમોઃ

1. નશક્ષકના સતત વ્યાવસાનયક નવકાસની
સાંકલ્પના અને જરૂડરયાત, વ્યાવસાનયક
નવકાસના ક્ષેત્રો, સેવાકાલીન નશક્ષક

15(1)

- નવદ્યાથી નશક્ષકની

ઘટકોનુ ાં સાંગઠ્ન, અમલીકરર્ અને

3. આધાર પાઠ્યક્રમના અમલીકરર્ના

3

પ્રાયોગગક કાયય

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ - સેવાકાલીન નશક્ષક
કાયણશાળા

જૂથઅધ્યાપન

પ્રનશક્ષર્ કાયણક્રમના ઉદ્દે શ્યો;

પ્રનશક્ષર્ના કાયણક્રમો યોજી
અહેવાલ તૈયાર કરે .
- સેવાકાલીન નશક્ષક-
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અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

અણભસ્થાપન(Orinetation), ઓપવગણ

પ્રનશક્ષર્ની રાષ્ટ્રીય સ્તરની

(Refresher), કાયણશાળા, સેનમનાર

નવનવધ એજન્સીઓ અને

અને પડરસાંવાદ નો અથણ અને ઉદ્દે શો.

સાંસ્થાઓનાાં કાયોંનો અહેવાલ

2. સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્નુ ાં માળખુાં

કલાક
(ક્રેડડટ)

તૈયાર કરે .

- તાલુકા, જજલ્લા, રાજ્જ્ય, પ્રાદે નશક અને

- સેવાકાલીન નશક્ષક-

રાષ્ટ્રીય સ્તરે નવનવધ એજન્સીઓ અને

પ્રનશક્ષર્ના કોઈ એક

સાંસ્થાઓ

અણભગમોનો પ્રયોગ કરી
મ ૂલ્યાાંકન કરે .

3. સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના
અણભગમો અને મોડેલ્સ: પ્રત્યક્ષ,
દૂ રવતી, ઓનલાઇન અને નમશ્ર
મોડલનુ ાં વ્યવસ્થાપન, ગુર્વત્તા અને
મયાણદાઓ
4

સેિાકાલીન શિક્ષક-પ્રશિક્ષણન ું આયોજન,
વ્યિસ્થાપન અને મ ૂલ્યાુંકન

1. સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ કાયણક્રમનુ ાં

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્

આયોજન : હેત,ુ સમયગાળો, સ્રોતની

અવલોકન

કાયક્ર
ણ મનુ ાં આયોજન કરીને

આવશ્યક્તા અને બજેટ

પડરસાંવાદ

અહેવાલ તૈયાર કરે .

2. સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ કાયણક્રમની

નનદશણન

- સેવાકાલીન નશક્ષક-

રૂપરે ખા: સોપાનો-તાલીમ માટેના

પ્રનશક્ષર્ના અભ્યાસક્રમની

નવર્યક્ષેત્રોની આકારર્ી, તાલીમ

અભ્યાસ સામગ્રી નનમાણર્ કરે .

માટેના અભ્યાસક્રમની રચના, અભ્યાસ

- સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્
કાયણક્રમનુ ાં સાંચાલન કરી તેન ુ ાં

સામગ્રી નનમાણર્

3. સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ કાયણક્રમનુ ાં

મ ૂલ્યાાંકન કરે .

સાંચાલનોઃ કાયક્ર
ણ મ નનધાણરર્, કાયક્ર
ણ મની

- અસરકારક સેવાકાલીન

જાહેરાત, વ્યવસ્થાપન, પ ૂવણતૈયારી,

નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્કના ગુર્ો

સહભાગીઓને પ્રેરર્, પ્રનતપોર્ર્

અને લાક્ષણર્કતાઓની

પ્રાચ્્ત અને મ ૂલ્યાાંકન.

સાંમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર કરે .

4. અસરકારક સેવાકાલીન નશક્ષકપ્રનશક્ષર્કના ગુર્ો અને લાક્ષણર્કતાઓ
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ઈન્ટનયશિપ-1

ઈન્ટનયશિપ-1 (શિક્ષક પ્રશિક્ષણ/ ઉિર બશનયાદી સુંસ્થામાું 20 હદિસ)

કલ
ૂ ગણ : 100

Internship-1 (20 Days in Teacher Education/ Post Basic
Institution)

ક્રેહિટ : 4

ઈન્ટનયશિપના ઉદ્દે િો
પ્રશિક્ષણાથી.....

1. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ ઉત્તર બુનનયાદી સાંસ્થામાાં અધ્યાપન કાયણ કરવા માટેની ક્ષમતાનો અધ્યાપન કાયણમાાં
પ્રત્યક્ષ રીતે નવનનયોગ કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

2. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ ઉત્તર બુનનયાદી સાંસ્થામાાં અધ્યાપન પદ્ધનતઓ અને પ્રયુક્ક્તઓનો અધ્યાપન કાયણમાાં
નવનનયોગ કરે છે .

3. સૈદ્ધાાંનતક અને પ્રાયોણગક બાબતોનો સમન્વય કરી તાલીમ આપવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે ..
4. અધ્યાપન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રવ ૃનત્તઓનુ ાં આયોજન કરી પ્રત્યક્ષ રીતે તેન ુ ાં અમલીકરર્ કરવાની
પ્રાયોણગક ક્ષમતાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

પ્રવ ૃશિઓ આધાહરત મ ૂલ્યાુંકન

ક્રમ

ગણ

1

અધ્યાપનનો અણભગમ નક્કી કરી તેને આધારે અમલીકરર્ની યોજના તૈયાર કરે .

5

2

દૈ નનક ડક્રયાઓનુ ાં અવલોકન અને સાંસ્થાની પ્રવ ૃનત્તઓમાાંથી બે પ્રવ ૃનત્તઓનો ગહન અભ્યાસ કરી

5

અહેવાલ તૈયાર કરે .
3

સહ-અભ્યાસ પ્રવ ૃનતઓની ગોઠ્વર્ી અને સહભાણગતા

10

(1) સાાંસ્કૃનતક (2) સાક્ષરતા (3) રમત-ગમત (4) શ્રમદાન
4

એક હાદણરૂપ પેપરનુ ાં પાાંચ તાસનુ ાં અધ્યાપન કાયણ નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની સાંસ્થામાાં અને પાાંચ તાસનુ ાં

10

પદ્ધનતશાસ્ત્રનુ ાં અધ્યાપન
5

અધ્યાપન નવર્યોમાાં 10 પાઠ્નુ ાં અવલોકન અને નનરીક્ષર્

5

6

બે નવદ્યાથીઓને પસાંદ કરી તેન ુ ાં મનોવૈઞાનનક સામાજજક અને શૈક્ષણર્ક એવા કોઇ પડરપ્રેક્ષ્યમાાં

5

વાલીપણુ ાં કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .
7

ણચિંતનાત્મક જનણલ તૈયાર કરે .

5

8

પ્રનશક્ષર્ાથી િારા આપવામાાં આવેલ કોઈ પાાંચ પાઠ્ આયોજનો પસાંદ કરી તેની નનરીક્ષકનાાં

5

સ ૂચનો સડહત નવવેચનાત્મક સમીક્ષા કરે .
9

સેવાકાલીન તાલીમના કોઇ કાયણક્રમમાાં ભાગ લઇ તેનો નવગતે અહેવાલ તૈયાર કરે .

5

10

સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ની તાલીમના મ ૂલ્યાાંકનુ ાં માળખુાં તૈયાર કરી તેની અજમાયશ કરી

10

કાયણક્રમની અસરકારકતાનો સ ૂચનાત્મક યોજનાનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

40

પ્રવ ૃશિઓ આધાહરત મ ૂલ્યાુંકન

ક્રમ

ગણ

11

સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્નુ ાં મોડય ૂલ તૈયાર કરી તેની અસરકારકતા તપાસે.

10

12

સેવાકાલીન તાલીમ કાયણક્રમનુ ાં અને તેના સ્વરૂપનુ ાં નવશ્લેર્ર્ કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

5

13

નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ના સાંશોધનના નવા પ્રવાહોની સમીક્ષા કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

5

14

15



શાળાના નવનવધ નવભાગોમાાં ગોઠ્વર્ીની તાલીમ



પુસ્તકાલય વ્યવસ્થાપન



કોઇપર્ પાાંચ મનોવૈઞાનનક કસોટીઓ અને તેના માકણની ગર્તરી



નવઞાન ક્લબ



કાયાણલય રે કોડણ અને હાજરીપત્રકની જાળવર્ી અને સ્ટોક રજજસ્ટર



ટેક્નોલોજી નવભાગની માવજત.



મ ૂલ્યાાંકન પ્રડક્રયાની તાલીમ



પ્રશ્નપત્રની રચના



પરીક્ષાની પ ૂવણતૈયારી



ઉત્તરવહીઓની ચકાસર્ી કરી પડરર્ામ તૈયાર કરવુ.ાં

10

5

કલ ગણ

41
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક

પ્રશ્નપત્ર : શિશિષ્ટક્ષેત્ર-1 : પ્રાથશમક કક્ષા : શિક્ષણના પ્રશ્નો અને

301

પ્રિાિો

કુલ ગુર્ : 50

Elementary Level : Issues and Trends in Education

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્નુાં વર્ણન કરે છે .
2. પ્રાથનમક નશક્ષર્ અંગેની નવનવધ પાંચોની ભલામર્ોની નોંધ તૈયાર કરે છે .
3. પ્રાથનમક નશક્ષર્ના અવરોધક પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલો સ ૂચવે છે .
4. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની ગુર્વત્તા સુધારર્ાના કાયણક્રમો યોજી અમલીકરર્ કરે છે .
5. પ્રાથનમક નશક્ષર્ના ન ૂતન આયામોની સમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર કરે છે .

એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક
1

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

પ્રાથશમક શિક્ષણનો શિકાસ અને પ્રિતયમાન સૈદ્ાુંશતક કાયય
પહરક્સ્થશત

9 કલાક

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની સાંકલ્પના અને

જૂથચચાણ

મહત્ત્વ

2. ભારતમાાં પ્રાથનમક નશક્ષર્નો નવકાસ
3. ગુજરાતમાાં પ્રાથનમક નશક્ષર્નો નવકાસ

પ્રાયોગગક કાયય

15(1)

- કોઈ CRC અને BRCની
મુલાકાત લઈ તેની પ્રવ ૃનત્તઓ

પડરસાંવાદ

અને સમસ્યાઓનો અભ્યાસ કરી

4. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન

(ક્રેડડટ)

6 X 2 = 12 કલાક

અવલોકન
નનદશણન

કલાક

અહેવાલ તૈયાર કરે .
- પ્રાથનમક શાળા, કસ્તુરબા

પડરક્સ્થનત

ગાાંધી બાળ નવદ્યાલય (KGBV)
પૈકી કોઈ એક શાળાની
મુલાકાત લઈ SWOT
એનાલીસીસ કરી અહેવાલ
તૈયાર કરે .

2

પ્રાથશમક શિક્ષણ અંગે શિશિધ પુંિોની

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

ભલામણો

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્ અંગે આઝાદી પ ૂવેનાાં

સેનમનાર

- પ્રાથનમક નશક્ષર્ના નવકાસ

કાયશ
ણ ાળા

અને ગુર્વત્તા અંગેના નવનવધ

નવનવધ પાંચોની ભલામર્ો

2. પ્રાથનમક નશક્ષર્ સાંદભે આઝાદી પછી

જૂથઅધ્યાપન પાંચોની ભલામર્ોના

કોઠ્ારી કનમશન-1964-66 ની

અમલીકરર્ સાંદભે સમીક્ષાત્મક

ભલામર્ો, રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત

અહેવાલ તૈયાર કરે

42

15(1)

એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

કલાક
(ક્રેડડટ)

(1986) અને તેના અમલીકરર્
કાયણક્રમ (1992) અંગેની ભલામર્ો
અને સમીક્ષા.

3. પ્રાથનમક નશક્ષર્માાં સમાજ ઉપયોગી
ઉત્પાદક શ્રમકાયણ (SUPW) અંગે
ઈર્શ્રભાઈ પટેલ સમીક્ષા
સનમનત(1976-77)ની ભલામર્ો

4. પ્રાથનમક નશક્ષર્ સાંદભે ભાર વગરના
ાં ી યશપાલ કનમડટની
ભર્તર સાંબધ
ભલામર્ો, ડેલોસણ કનમશન અને
ઞાનપાંચ(નોલેજ કનમશન)ની ભલામર્ો
3

પ્રાથશમક શિક્ષણના પ્રશ્નો અને ઉકેલ

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્ના સાવણનત્રકરર્ સાંદભે
સવણનશક્ષા અણભયાન(SSA) અને રાઈટટુ-એજ્જ્યુકેશન એક્ટ-2009 ના

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ - અનુસ ૂણચત જાનત, અનુસ ૂણચત
કાયણશાળા

જનજાનત અને નવનશષ્ટ્ટ

જૂથઅધ્યાપન બાળકોના નશક્ષર્ સાંદભે

કાયણક્રમોનુ ાં અમલીકરર્, સમસ્યાઓ

સરકારની યોજનાઓનો

અને ઉકેલ

સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ કરી

2. પ્રાથનમક કક્ષાએ કન્યા કેળવર્ીની

અહેવાલ તૈયાર કરે .

પ્રવતણમાન પડરક્સ્થનત, સમસ્યાઓ અને

- પ્રાથનમક કક્ષાએ જાતીય

ઉકેલ

અસમાનતા સાંદભે શાળા અને

3. પ્રાથનમક કક્ષાએ સમાનતા માટેન ુ ાં

નશક્ષકોની મુલાકાત લઈ

નશક્ષર્ : અનુસણુ ચત જાનત, અનુસ ૂણચત

અહેવાલ તૈયાર કરે .

જનજાનત, બક્ષીપાંચના બાળકોના
નશક્ષર્ની પડરક્સ્થનત, સમસ્યા અને
ઉકેલ.

4. પ્રાથનમક કક્ષાએ નવનશષ્ટ્ટ બાળકોના
નશક્ષર્ની પડરક્સ્થનત, સમસ્યાઓ અને
ઉકેલ
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15(1)

એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક
4

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

પ્રાથશમક શિક્ષણમાું નિીનીકરણ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રાથનમક કક્ષાએ ભાર્ાનશક્ષર્ અને

જૂથચચાણ
અવલોકન

મુલાકાત લઈ શાળાકીય

અને ઉકેલ

પડરસાંવાદ

સવણગ્રાહી મ ૂલ્યાાંકનની સમીક્ષા

નનદશન
ણ

15(1)

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

શારીડરક નશક્ષર્ અને યોગનશક્ષર્ તથા

- નશક્ષર્ના માધ્યમ અંગે

તેમાાં નશક્ષકની ભ ૂનમકા

પ્રવતણતા નશક્ષકો અને

3. પ્રાથનમક કક્ષાએ તારુણ્ય નશક્ષર્ :

(ક્રેડડટ)

- કોઈ એક પ્રાથનમક શાળાની

નશક્ષર્નાાં માધ્યમ અંગેની સમસ્યા

2. પ્રાથનમક કક્ષાએ કલા, સાંગીત,

કલાક

વાલીઓના પ્રનતભાવોનો

સાંકલ્પના, જરૂડરયાત અને નશક્ષકની

અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

ભ ૂનમકા

કરે .

4. પ્રાથનમક કક્ષાએ શાળાકીય સવણગ્રાહી
મ ૂલ્યાાંકન : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ, મહત્ત્વ
અને નશક્ષકની ભ ૂનમકા
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-3

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક

પ્રશ્નપત્ર : શિશિષ્ટક્ષેત્ર-1 : માધ્યશમક કક્ષા : શિક્ષણના પ્રશ્નો

301

અને પ્રિાિો

કુલ ગુર્ : 50

Secondary Level : Issues and Trends in Education

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. માધ્યનમક નશક્ષર્નુ ાં વર્ણન કરે છે .
2. માધ્યનમક નશક્ષર્ અંગેની નવનવધ પાંચોની ભલામર્ોની નોંધ તૈયાર કરે છે .
3. માધ્યનમક નશક્ષર્ના અવરોધક પ્રશ્નો અને તેના ઉકેલો સ ૂચવે છે .
4. માધ્યનમક નશક્ષર્ની ગુર્વત્તા સુધારર્ાના કાયણક્રમો યોજી અમલીકરર્ કરે છે .
5. માધ્યનમક નશક્ષર્ના ન ૂતન આયામોની સમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર કરે છે .

એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક
1

માધ્યશમક શિક્ષણનો શિકાસ અને

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

પ્રિતયમાન પહરક્સ્થશત

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. માધ્યનમક નશક્ષર્ની સાંકલ્પના અને

જૂથચચાણ

મહત્ત્વ

2. ભારતમાાં માધ્યનમક નશક્ષર્નો નવકાસ
3. ગુજરાતમાાં માધ્યનમક નશક્ષર્નો

નવોદય નવદ્યાલય પૈકી કોઈ

પડરસાંવાદ

એક શાળાની મુલાકાત લઈ

નવકાસ

(ક્રેડડટ)
15(1)

- માધ્યનમક શાળા, CBSC અને

અવલોકન
નનદશન
ણ

કલાક

SWOT એનાલીસીસ કરી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

4. માધ્યનમક નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન
પડરક્સ્થનત
2

માધ્યશમક શિક્ષણ અંગે શિશિધ પુંિોની

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

ભલામણો

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. માધ્યનમક નશક્ષર્ અંગે આઝાદી

સેનમનાર

- માધ્યનમક નશક્ષર્ના નવકાસ

કાયણશાળા

અને ગુર્વત્તા અંગેના નવનવધ

પ ૂવેનાાં નવનવધ પાંચોની ભલામર્ો

2. માધ્યનમક નશક્ષર્ સાંદભે આઝાદી પછી જૂથઅધ્યાપન પાંચોની ભલામર્ોના
મુદાણલયાર કનમશન-1952-53 અને

અમલીકરર્ સાંદભે સમીક્ષાત્મક

કોઠ્ારી કનમશન-1964-66 ની

અહેવાલ તૈયાર કરે

ભલામર્ો

3. માધ્યનમક નશક્ષર્માાં વ્યવસાયલક્ષી
નશક્ષર્ અંગે આડદસેનશઆ સનમનત અને
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15(1)

એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

કલાક
(ક્રેડડટ)

ઈર્શ્રભાઈ પટેલ સમીક્ષા સનમનતની
ભલામર્ો

4. માધ્યનમક નશક્ષર્ સાંદભે ડેલોસણ
કનમશન અને ઞાનપાંચ(નોલેજ
કનમશન)ની ભલામર્ો
3

માધ્યશમક શિક્ષણના પ્રશ્નો અને ઉકેલ

1. માધ્યનમક નશક્ષર્ના સાવનણ ત્રકરર્
સાંદભે રાષ્ટ્રીય માધ્યનમક સવણનશક્ષા
અણભયાન (RMSA)ના કાયણક્રમોનુ ાં

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

પેનલ ચચાણ - અનુસ ૂણચત જાનત, અનુસ ૂણચત
કાયણશાળા

જનજાનત અને નવનશષ્ટ્ટ

જૂથઅધ્યાપન બાળકોના નશક્ષર્ સાંદભે

અમલીકરર્, સમસ્યાઓ અને ઉકેલ

સરકારની યોજનાઓનો

2. માધ્યનમક કક્ષાએ કન્યા કેળવર્ીની

સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ કરી

પ્રવતણમાન પડરક્સ્થનત, સમસ્યાઓ અને

અહેવાલ તૈયાર કરે .

ઉકેલ

- માધ્યનમક કક્ષાએ જાતીય

3. માધ્યનમક કક્ષાએ સમાનતા માટેન ુ ાં

અસમાનતા સાંદભે શાળા અને

નશક્ષર્ : અનુસણુ ચત જાનત, અનુસ ૂણચત

નશક્ષકોની મુલાકાત લઈ

જનજાનત, બક્ષીપાંચના બાળકોના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

નશક્ષર્ની પડરક્સ્થનત, સમસ્યા અને
ઉકેલ.

4. માધ્યનમક કક્ષાએ નવનશષ્ટ્ટ બાળકોના
નશક્ષર્ની પડરક્સ્થનત, સમસ્યાઓ અને
ઉકેલ
4

માધ્યશમક શિક્ષણમાું નિીનીકરણ

1. માધ્યનમક કક્ષાએ ભાર્ાનશક્ષર્ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- કોઈ એક માધ્યનમક શાળાની

નશક્ષર્નાાં માધ્યમ અંગેની સમસ્યા

અવલોકન

મુલાકાત લઈ શાળાકીય

અને ઉકેલ

પડરસાંવાદ

સવણગ્રાહી મ ૂલ્યાાંકનની સમીક્ષા

2. માધ્યનમક કક્ષાએ કલા, સાંગીત,

નનદશણન

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

શારીડરક નશક્ષર્ અને યોગનશક્ષર્ તથા

- નશક્ષર્ના માધ્યમ અંગે

તેમાાં નશક્ષકની ભ ૂનમકા

પ્રવતણતા નશક્ષકો અને

3. માધ્યનમક કક્ષાએ તારુણ્ય નશક્ષર્ :

વાલીઓના પ્રનતભાવોનો

સાંકલ્પના, જરૂડરયાત અને નશક્ષકની

અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

ભ ૂનમકા

કરે .
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એકમ

નવર્યવસ્ત ુ

ક્રમાાંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રડક્રયા

કલાક
(ક્રેડડટ)

4. માધ્યનમક કક્ષાએ શાળાકીય સવણગ્રાહી
મ ૂલ્યાાંકન : સાંકલ્પના, સ્વરૂપ, મહત્ત્વ
અને નશક્ષકની ભ ૂનમકા
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પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક

પ્રશ્નપત્ર : શિશિષ્ટક્ષેત્ર-2 પ્રાથશમક કક્ષા : નશક્ષર્નુ ાં સાંસ્થાકીય

302

આયોજન અને વ્યવસ્થાપન

કુલ ગુર્ : 50

Elementry Level : Institutional Planning and Management

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન શનપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

ાં ી સરકારની નીનતઓ અને અમલીકરર્ અંગે સમજે છે .
1. પ્રાથનમક નશક્ષર્ સાંબધ
ાં ી આયોજન અને શૈક્ષણર્ક વ્યવસ્થાપન નવર્ેની આંતરસ ૂઝ
2. પ્રાથનમક નશક્ષર્ સાંબધ
ધરાવે છે .

3. શૈક્ષણર્ક વ્યવસ્થાપન અને આયોજનના નવીનીકરર્ નવશે સમજે છે .
4. પ્રાથનમક નશક્ષર્માાં સાંશોધન અને નવીનીકરર્ નવશે સમજે છે .
5. પ્રાથનમક નશક્ષર્ના સાવણત્રીકરર્ની ઉપયોગીતા સમજે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેહિટ)

પ્રાથશમક શિક્ષણન ું વ્યિસ્થાપન અને
પ્રિતયમાન નીશતઓ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્નુાં વ્યવસ્થાપન :



જૂથચચાણ

*ઈન્ટરનેટ િારા નવનવધ

અથણ, સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને



અવલોકન

લેખોનુ ાં એકત્રીકરર્

જરૂડરયાત



પડરસાંવાદ

*પ્રાથનમક નશક્ષર્ના



નનદશણન

વ્યવસ્થાપનની નવભાવના

2. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન
નીનતઓ અને અમલીકરર્ની

સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન

વ્યુહરચના : કેન્િ સરકાર, રાજ્જ્ય

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

સરકાર, જજલ્લા સ્તરે (જજલ્લા

*પ્રાથનમક નશક્ષર્ની

પાંચાયત, કોપોરે શન બોડણ,)

પ્રવતણમાન નીનતઓ અને

માધ્યનમક નશક્ષર્ના

અમલીકરર્ની વ્યુહરચનાનો

વ્યવસ્થાતાંત્રનો ખ્યાલ.

અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

3. નવનવધ પ્રકારની પ્રાથનમક

કરે .

શાળાનાઓના વ્યવસ્થાપનનુ ાં

*પ્રાથનમક નશક્ષર્ની નીનત

સ્વરૂપ : સરકારી શાળા, ખાનગી

માટેના વ્ય ૂહ, અગ્રીમ ક્ષેત્રોના

શાળા, ગ્રાન્ટેડ શાળા, નવોદય

નવર્ય પર પડરસાંવાદનુ ાં

નવદ્યાલય

આયોજન અને સાંચાલન કરી

4. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની નીનત માટેના

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

વ્ય ૂહ, અગ્રીમ ક્ષેત્રો અને

*નવનવધ પ્રકારની પ્રાથનમક

અમલીકરર્ તાંત્ર વ્યવસ્થા,

શાળાઓના વ્યવસ્થાપનનો
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તાલીમ, સાંશોધન અને

અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

ઓડરએન્ટેશન, સ્થાનનક કક્ષાએ

કરે .

વ્યવસ્થાપન માટે જજલ્લા માડહતી
તાંત્ર (DISE) નુ ાં વ્યવસ્થાપન
2

આયોજન અને િાળા વ્યિસ્થાપન

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. આયોજન : પ્રાથનમક શાળા માટે



સેનમનાર

*પ્રાથનમક શાળા માટે સ્થળ

સ્થળ પસાંદગીનુ ાં આયોજન,



કાયણશાળા

પસાંદગીનુ ાં આયોજન, યોજના

યોજના અને પડરમાર્, જરૂરી



પડરસાંવાદ

અને પડરમાર્, જરૂરી સાધનો

સાધનો અને માળખુ.ાં



જૂથચચાણ

ાં ો અભ્યાસ કરી
અને માળખુન



SMC ની

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

મુલાકાત

*શાળાની મુલાકાત લઈ શાળા

2. નશક્ષક નવદ્યાથી પ્રમાર્, નશક્ષકો
માટે વ્યાવસાનયક નવકાસ માટેના
કાયક્ર
ણ મો શાળા વ્યવસ્થાપન

વ્યવસ્થાપન સનમનતની રચના

સનમનતની રચના કાયો અને

કાયો અને ભ ૂનમકા અંગે

ભ ૂનમકા.

અહેવાલ તૈયાર કરે .

3. જજલ્લા પ્રાથનમક નશક્ષર્ાનધકારી

15(1)

*SSA અને SMC ની મુલાકાત,

કચેરી, ભ ૂનમકા ફરજો અને કાયો,

તેના હેત,ુ કાયો, જોગવાઈઓ

વાલી નશક્ષક માંડળની રચના,

સાંબનાં ધત અહેવાલ તૈયાર કરે .

મહત્વ.

*જજલ્લા પ્રાથનમક

4. શાળા આધાડરત માપદાં ડ,

નશક્ષર્ાનધકારી કચેરીની

સગવડતા માપદાં ડ અને નશક્ષક

મુલાકાત લઈ જજલ્લા પ્રાથનમક

આધાડરત માપદાં ડ.

નશક્ષર્ાનધકારી ભ ૂનમકા ફરજો
અને કાયોને અહેવાલ તૈયાર
કરે .

3

પ્રાથશમક શિક્ષણન ું સાિયશત્રકરણ (UEE)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. પ્રાથનમક નશક્ષર્ના સાવણત્રીકરર્ની 

પડરસાંવાદ

*પ્રાથનમક નશક્ષર્ના

સાંકલ્પના, મહત્ત્વ અને અવરોધક



જૂથ ચચાણ

સાવણનત્રકરર્ સાંદભે

પડરબળો



SMC ની

જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન

2. ભારતમાાં પ્રાથનમક નશક્ષર્ના

મુલાકાત

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

સાવણત્રીકરર્ની પ્રવતણમાન

*ભારતમાાં પ્રાથનમક નશક્ષર્

પડરક્સ્થનત, સાવણત્રીકરર્ માટેની

બાબતે ધોરર્-8 સુધીના

વ્ય ૂહરચના, સમસ્યાઓ અને

માળખાના સ્વરૂપ સાંદભે

ઉપાયો

પડરસાંવાદનુ ાં આયોજન
કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .
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3. ભારતમાાં પ્રાથનમક નશક્ષર્ બાબતે

અંગે.

ધોરર્-8 સુધીના માળખાનુ ાં સ્વરૂપ

*પ્રાથનમક નશક્ષર્ની નવર્શ્ના

અંગે સમગ્રતયા નવચારર્ા અને

અન્ય દે શો સાથે તુલનાત્મક

પ્રાથનમક શાળાનુ ાં નનયાંત્રર્.

અભ્યાસ કરે .

4. પ્રાથનમક નશક્ષર્ની નવર્શ્ના અન્ય
દે શો સાથે તુલના (અમેડરકા,
ઇંગ્લેંડ, ડિનલેન્ડ)
4

પ્રાથશમક શિક્ષણના કાયયક્રમો અને
નીશતઓ.

1. કલ્સ્ટર ડરસોસણ સેન્ટર(CRC) :

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક



સેનમનાર

સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ



કાયણશાળા સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ

2. સવણ નશક્ષા અણભયાન(SSA) ના



પડરસાંવાદ સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન



જૂથચચાણ કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .



મુલાકાત *પ્રાથનમક શાળાની મુલાકાત

ુ , મહત્ત્વ અને અમલીકરર્
હેતઓ

15(1)

* કલ્સ્ટર ડરસોસણ સેન્ટર(CRC):

લઈ સમગ્ર નશક્ષા
ુ ,
અણભયાન(SSA) ના હેતઓ
મહત્ત્વ અને અમલીકરર્
સાંબનાં ધત અહેવાલ તૈયાર કરે .

સુંદભયસ ૂગિ
1. દે સાઈ ધનવાંત મ. (1976). શૈક્ષણર્ક પ્રશાસન, અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ
2. દે સાઈ ધનવાંત મ. અને ચૌધરી રાયનસિંહભાઈ (1997). શૈક્ષણર્ક આયોજન, અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ
નનમાણર્ બોડણ
3. પટેલ અને પાંડયા (2009). શાળા વ્યવસ્થાપન અને પ્રવતણમાન, ગાાંધીનગર : ગુજરાત રાજ્જ્ય પાઠ્ય પુસ્તક
માંડળ
4. પટેલ મોતીભાઈ અને દવે જયેન્િભાઈ અને અન્ય (2003). શાળા પ્રબાંધ, અમદાવાદ : બી. એસ. શાહ પ્રકાશન
5. પટેલ હડરભાઈ (2001). એકવીસમી સદીનુ ાં નશક્ષર્. અમદાવાદ : ગ ૂર્જર ગ્રાંથરત્ન કાયાણલય.
6. પાઠ્ક અને મોદી (1994). શાળા વ્યવસ્થાપન અને શૈક્ષણર્ક સાંગઠ્ન. અમદાવાદ : નનરવ પ્રકાશન.
7. મમણર મુખોપાધ્યા (2002). નશક્ષર્માાં સાંપ ૂર્ણ ગુર્વત્તા વ્યવસ્થાપન. ગાાંધીનગર : ગુજરાત માધ્યનમક અને
ઉચ્ચતર માધ્યનમક નશક્ષર્ બોડણ.

8. शमश्रा मंजु (2007) ववद्याल् प्रिासन एवं स्वास््् शिक्षा, नई ददलली, ओमेगत पखललशिंग हाउस
9. शमश्रा महे न्र (2007) िैक्षदक प्रबंन्ध एवं ववद्याल् संगठन, ज्पुर ्ुशनवशसशटी बुक्स हाउस

10. गौतम मालवी (2007) ववद्याल् प्रिासन, नई ददलली : वंधना पखललकेिन
11. Mathur S.S. (1970) Educational Administration and management, The Indian Publication Hill

Ambala, Contt-133301 : Part-II.
12. H. Philip Gombs (1970) Organizatinal behavioure Concept, Controversies- Applicatius. (8th ed).

New Delhi : Hall of India.
51

13. Srivastsv, G.N.P. (2000). Management of teacher education, New Delhi : Concept. Stonner,

Management.
14. Mathur S.S (1990). The Education Planning in India. Bombay : Allied Publisher.
15. Less Bell & Howard Stevenson (2006): Education Policy: Process, Themes and Importance.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Routledge.
Narayan, D. (2005): Local Governance without Capacity Building : Ten Years of Panchayat Raj.
Economic and Political Weekly, June 25, pp. 2822.
Bush, Tony (1986): Theories of educational management. London: Harper & Row Publishers.
Bush, Tony & Less, Bell (2002): The principals & Practice of educational management. London:
Paul Chapman Publishing.
Mukhopadyay, M. (2005): Total quality management in education. New Delhi : Sage Publications.
Govt. of India – (1986/1992) National Policy of Education, 1992 Modification and their POA's
MHRD,. Dept. of Education.
Malhotra, P.L. (1986) School Education in India: Present Status and Future Needs NCERT, New
Delhi

52

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-3

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક
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કુલ ગુર્ : 50

Secondary Level : Institutional Planning and Management

ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ.... 1. માધ્યનમક નશક્ષર્ સાંબધ
ાં ી સરકારની નીનતઓ અને અમલીકરર્ અંગે સમજે છે .
ાં ી આયોજન અને શૈક્ષણર્ક વ્યવસ્થાપન નવર્ેની આંતરસ ૂઝ ધરાવે છે .
2. માધ્યનમક નશક્ષર્ સાંબધ
3. શૈક્ષણર્ક વ્યવસ્થાપન અને આયોજનના નવીનીકરર્ નવશે સમજે છે .
4. માધ્યનમક નશક્ષર્માાં સાંશોધન અને નવીનીકરર્ નવશે સમજે છે .
5. માધ્યનમક નશક્ષર્ના સાવત્ર
ણ ીકરર્ની ઉપયોગીતા સમજે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

માધ્યશમક શિક્ષણન ું વ્યિસ્થાપન અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પ્રિતયમાન નીશતઓ
1. માધ્યનમક નશક્ષર્નુ ાં વ્યવસ્થાપન :



જૂથચચાણ

*ઈન્ટરનેટ િારા નવનવધ લેખોનુ ાં



અવલોકન

એકત્રીકરર્

2. માધ્યનમક નશક્ષર્ની પ્રવતણમાન



પડરસાંવાદ

*માધ્યનમક નશક્ષર્ના

નીનતઓ અને અમલીકરર્ની



નનદશન
ણ

વ્યવસ્થાપન ની નવભાવના

અથણ, સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને જરૂડરયાત

વ્યુહરચના : કેન્િ સરકાર, રાજ્જ્ય

સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન

સરકાર, જજલ્લા સ્તરે (જજલ્લા

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

પાંચાયત, કોપોરે શન બોડણ,) માધ્યનમક

*માધ્યનમક નશક્ષર્ની પ્રવતમ
ણ ાન

નશક્ષર્ના વ્યવસ્થાતાંત્રનો ખ્યાલ.

નીનતઓ અને અમલીકરર્ની

3. નવનવધ પ્રકારની માધ્યનમક

વ્યુહરચનો અભ્યાસ કરી અહેવાલ

શાળાનાઓના વ્યવસ્થાપનનુ ાં સ્વરૂપ :

તૈયાર કરે .

સરકારી શાળા, ખાનગી શાળા, ગ્રાન્ટેડ

*માધ્યનમક નશક્ષર્ની નીનત

શાળા, નવોદય નવદ્યાલય

માટેના વ્ય ૂહ, અગ્રીમ ક્ષેત્રોના
નવર્ય પર પડરસાંવાદનુ ાં

4. માધ્યનમક નશક્ષર્ની નીનત માટેના
વ્ય ૂહ, અગ્રીમ ક્ષેત્રો અને અમલીકરર્

આયોજન અને સાંચાલન કરી

તાંત્ર વ્યવસ્થા, તાલીમ, સાંશોધન અને

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

ઓડરએન્ટેશન, સ્થાનનક કક્ષાએ

*નવનવધ પ્રકારની માધ્યનમક

વ્યવસ્થાપન માટે જજલ્લા માડહતી તાંત્ર

શાળાઓના વ્યવસ્થાપનનો

(DISE) નુ ાં વ્યવસ્થાપન

અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .
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2

આયોજન અને િાળા વ્યિસ્થાપન

1. આયોજન : માધ્યનમક શાળા માટે

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક



સેનમનાર

*માધ્યનમક શાળા માટે સ્થળ

સ્થળ પસાંદગીનુ ાં આયોજન, યોજના



કાયણશાળા

પસાંદગીનુ ાં આયોજન, યોજના

અને પડરમાર્, જરૂરી સાધનો અને



પડરસાંવાદ

અને પડરમાર્, જરૂરી સાધનો

માળખુ.ાં



જૂથચચાણ

ાં ો અભ્યાસ કરી
અને માળખુન



SMC ની

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

મુલાકાત

*શાળાની મુલાકાત લઈ શાળા

2. નશક્ષક નવદ્યાથી પ્રમાર્, નશક્ષકો માટે
વ્યાવસાનયક નવકાસ માટેના કાયણક્રમો
શાળા વ્યવસ્થાપન સનમનતની રચના

વ્યવસ્થાપન સનમનતની રચના

કાયો અને ભ ૂનમકા.

કાયો અને ભ ૂનમકા અંગે અહેવાલ

3. જજલ્લા નશક્ષર્ાનધકારી કચેરી, ભ ૂનમકા

15(1)

તૈયાર કરે .

ફરજો અને કાયો, વાલી નશક્ષક

*SSA અને SMC ની મુલાકાત

માંડળની રચના, મહત્વ.

તેના હેત,ુ કાયો, જોગવાઈઓ
સાંબનાં ધત અહેવાલ તૈયાર કરે .

4. શાળા આધાડરત માપદાં ડ, સગવડતા
માપદાં ડ અને નશક્ષક આધાડરત

*જજલ્લા નશક્ષર્ાનધકારી કચેરીની

માપદાં ડ.

મુલાકાત લઈ જજલ્લા
નશક્ષર્ાનધકારી ભ ૂનમકા ફરજો અને
કાયોને અહેવાલ તૈયાર કરે .

3

માધ્યશમક શિક્ષણન ું સાિયશત્રકરણ (UEE)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. માધ્યનમક નશક્ષર્ના સાવણત્રીકરર્ની



પડરસાંવાદ

*માધ્યનમક નશક્ષર્ના

સાંકલ્પના, મહત્ત્વ અને અવરોધક



જૂથ ચચાણ

સાવણનત્રકરર્ સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં

પડરબળો



SMC ની

આયોજન

2. ભારતમાાં માધ્યનમક નશક્ષર્ના

મુલાકાત

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

સાવણત્રીકરર્ની પ્રવતણમાન પડરક્સ્થનત,

*ભારતમાાં માધ્યનમક નશક્ષર્

સાવણત્રીકરર્ માટેની વ્ય ૂહરચના,

બાબતે ધોરર્-10 સુધીના

સમસ્યાઓ અને ઉપાયો

માળખાના સ્વરૂપ સાંદભે
પડરસાંવાદનુ ાં આયોજન

3. ભારતમાાં માધ્યનમક નશક્ષર્ બાબતે
ધોરર્-10 સુધીના માળખાનુ ાં સ્વરૂપ

કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

અંગે સમગ્રતયા નવચારર્ા અને

અંગે.

માધ્યનમક શાળાનુ ાં નનયાંત્રર્.

*માધ્યનમક નશક્ષર્ની નવર્શ્ના

4. માધ્યનમક નશક્ષર્ની નવર્શ્ના અન્ય

અન્ય દે શો સાથે તુલનાત્મક

દે શો સાથે તુલના (અમેડરકા, ઇંગ્લેંડ,

અભ્યાસ કરે .

ડફનલેન્ડ)
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4

માધ્યશમક શિક્ષણના કાયયક્રમો અને
નીશતઓ.
1. શાળા નવકાસ સાંકુલ(SVS) : સાંકલ્પના,

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક
*શાળા નવકાસ સાંકુલ(SVS):



સેનમનાર



કાયણશાળા સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ

2. સમગ્ર નશક્ષા અણભયાન(SSA) ના



પડરસાંવાદ સાંદભે જૂથચચાણન ુ ાં આયોજન કરી

ુ , મહત્ત્વ અને અમલીકરર્
હેતઓ



જૂથચચાણ

અહેવાલ તૈયાર કરે .



મુલાકાત

*માધ્યનમક શાળાની મુલાકાત

સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ

15(1)

લઈ સમગ્ર નશક્ષા અણભયાન(SVS)
ુ , મહત્ત્વ અને
ના હેતઓ
અમલીકરર્ સાંબનાં ધત અહેવાલ
તૈયાર કરે .
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કુલ ગુર્ : 50

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક સુંિોધનની પદ્શતઓ

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાાંક :
303

ક્રેડડટ : 4

Methods of Education Research
અધ્યયન નીપજ

પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. સાંશોધનની નવનવધ પદ્ધનતઓ સમજે અને તેનો ઉપયોગ કરે .
2. માડહતી નવશ્લેર્ર્ની સાંકલ્પના સમજે.
3. માડહતી નવશ્લેર્ર્ની આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્ક્તઓનો ઉપયોગ કરે .
4. માડહતી નવશ્લેર્ર્માાં કમ્પ્ય ૂટરનો ઉપયોગ કરે .

5. સાંશોધન અહેવાલ િારા લખવાનાાં અને અથઘ
ણ ટનનાાં કૌશલ્ય નસદ્ધ કરે .

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
9 કલાક

સુંિોધનની પદ્શતઓ

(અ) ઐનતહાનસક સાંશોધનની પદ્ધનત : સાંકલ્પના, લોથલ સાંગ્રહાલય
સોપાનો અને મયાણદાઓ

(બ) વર્ાણત્મક સાંશોધનો : સાંકલ્પના,
લાક્ષણર્કતાઓ અને મયાણદાઓ

1. સવેક્ષર્ પદ્ધનત : સવેક્ષર્ના પ્રકારો,
અથણ અને મહત્ત્વ

2. નવકાસાત્મક અભ્યાસો : સળાંગ નવકાસ
અને એક સમયી નવકાસ
ાં ાત્મક અભ્યાસો : વ્યક્ક્ત
3. આંતર સાંબધ
અભ્યાસ, કારર્તુલનાત્મક અભ્યાસ

5. ગુર્ાત્મક સાંશોધનો : સાંકલ્પના,
ગુર્ાત્મક અને સાંખ્યાત્મક સાંશોધનોની
તુલના, ગુર્ાત્મક સાંશોધનોની
પદ્ધનતઓ અને માડહતી પ ૃથક્કરર્

(ક) પ્રાયોણગક સાંશોધન પદ્ધનત :

ાં ર્ી અને મયાણદાઓ
1. સાંકલ્પના, સોપાનો, ગુથ
2. આંતડરક અને બાહ્ય યથાથણતા પર અસર
કરતાાં પડરબળો
3. નવનવધ પ્રાયોણગક યોજનાઓ
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પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
1. કોઈ એક નઈતાલીમની
શાળાનો વ્યક્ક્ત અભ્યાસ

સાધના માંડદર –

કરી

કોબા/ સાંસ્કૃત

કરવો.

નવદ્યાપીઠ્ – સોલા

2. કોઈપર્ એક સાંસ્થા
લઈ
તેનો
ગુર્ાત્મક
સાંશોધનને
આધારે
અહેવાલ તૈયાર કરવો.

જેવા સ્થળો પૈકી
કોઈ એકની
મુલાકાત

નવગતોની રજૂઆત

સાંકલ્પના અને સોપાનો

(ક્રેહિટ)

ાં ી/ જૈન
– ગુદ

- સેન્સસની

4. નવર્યવસ્તુ પ ૃથક્કરર્ પદ્ધનત :

કલાક

- નવનવધ સાંશોધન
પદ્ધનતઓને અનુરૂપ
પ ૂવે થયેલ
સાંશોધનોની
રજૂઆત

અહેવાલ

તૈયાર

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
2

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

માહિતીની માિજત
1. માડહતીનુ ાં વગીકરર્ :

વર્ણનાત્મક અને

સાંખ્યાત્મક માડહતી
2. માડહતીની માપ કક્ષાઓ : ઓળખ માપ,

(ક્રેહિટ)

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

પસાંડદત સાંશોધન

સમસ્યાનાાં

અહેવાલોના

આંકડાશાસ્ત્રીય

માડહતી

ગર્તરીઓ કરવા માટે

ક્રમમાપ, અંતરાલ માપ અને ગુર્ોત્તર માપ નવશ્લેર્ર્માાં

કોઈ

અને આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્ક્તઓ વચ્ચેના

પેકેજનો

ઉપયોગમાાં

ાં ોનુ ાં
સાંબધ

કલાક

15(1)

પડરર્ામોની

એક

કમ્પ્ય ૂટર

ઉપયોગ

કરી

લેવાયેલ પ્રડક્રયાનુ ાં પડરર્ામો તારવવાાં.
સવેક્ષર્ કરાવવુ.ાં

પ્રસ્થાપન

આ િારા માડહતીનો
પ્રકાર, માડહતી
માડહતીની રજૂઆત
નવશ્લેર્ર્માાં
4. માડહતી પ ૃથક્કરર્માાં આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્ક્ત
ઉપયોગમાાં
પસાંદગીનાાં ધોરર્ો
લેવાયેલ
5. માડહતીનુ ાં અથઘ
ટન,
તારર્ો
અને
સાં
શ
ોધન
ણ
આંકડાશાસ્ત્રીય
પ્રયુક્ક્તઓ,
ફણલતાથો
નવશ્લેનર્ત
માડહતીનુ ાં સ્વરૂપ
અને તેની
રજૂઆતની રીતોનુ ાં
3. માડહતીની સારર્ી અને આલેખમાાં

સામાન્યીકરર્
કરાવવુ.ાં

એકમ
ક્રમાુંક
3

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

આંકિાિાસ્ત્રીય પ્રયક્તતઓનો પહરિય

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
11 કલાક
પસાંડદત
સાંશોધનની

માડહતી પ ૃથક્કરર્ની કેટલીક
સાંકલ્પના(ઉપયોગ,

ડેટાફાઈલ લઈને
કમ્પ્ય ૂટર િારા
માડહતી
નવશ્લેર્ર્ની
પ્રડક્રયાનુ ાં નનદશન
ણ
કરવુ.ાં

મયાણદા અને અથઘ
ણ ટન)
1. સમધારર્ વક્રરે ખાના ગુર્ધમો, ઉપયોગ
અને ખામીઓ (નવરૂપતા અને કકુદતા)
2. માડહતી પ ૃથક્કરર્ : વર્ન
ણ ાત્મક અને
અનુમાનાત્મક
3. વર્ણનાત્મક આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્ક્તઓ :
(ગર્તરીઓ નવના) (1) મધ્યવનતિ ક્સ્થનતનાાં
ાં ાક
માપ (2) પ્રસારનાાં માપ (3) સહસાંબધ
(4) પ્રનતશતક્રમાાંક
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પ્રાયોગગક કાયય
4 X 2 = 8 કલાક
કોઇ એક સમસ્યા
આધાડરત માડહતી

એકઠ્ી કરવા માટેન ુ ાં
કોઇ એક સાંશોધન
ઉપકરર્ તૈયાર કરવુ.ાં
ગુજરાતી ભાર્ામાાં
તૈયાર મનોવૈઞાનનક
કસોટીઓમાાંથી કોઇ
એકની અજમાયશ કરી
તેનાાં પડરર્ામોને
આધારે અહેવાલ તૈયાર
કરવો.

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

4. અનુમાનાત્મક આંકડાશાસ્ત્રીય પ્રયુક્ક્તઓ :
(ગર્તરીઓ નવના)

(1) અપ્રાચલીય કસોટીઓ : 1 કાઇવગણ
2. મધ્યસ્થ કસોટી,

(2) પ્રાચલીય કસોટીઓ : 1. ટી-કસોટી
2. એફ કસોટી
5. સાથણકતાની કક્ષાઓ, એકપુચ્છી અને
દ્વિપુચ્છી કસોટી, આલ્ફા-ભ ૂલ અને બીટાભ ૂલની સાંકલ્પના અને ઉપયોગ
6. સાંશોધનનાાં નવનવધ સોપાનોમાાં કમ્પ્ય ૂટરનો
ઉપયોગ
7. માડહતી પ ૃથક્કરર્ માટે સોફટવેરની સમજ
અને ઉપયોગ (EXCEL, Open stat)
એકમ
ક્રમાુંક
4

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

સુંિોધન અિેિાલ લેખન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

નવનવધ પ્રકારના કો

1.સાંશોધન અહેવાલનુ ાં મળખુાં : પ્રારાં ણભક
સાડહત્ય, નવર્યવસ્તુ અને સાંદભણ સાડહત્ય

સાંશોધનોના
અહેવાલોનુ ાં

2. સાંશોધન અહેવાલમાાં જરૂરી બાબતો :
રજૂઆતની શૈલી, ટાઈનપિંગ, હાાંનસયા,

નનદશણન કરવુ.ાં આ

પાદનોંધ, સાંદભણસ ૂણચ, તાાંનત્રક બાબતો,

િારા ઓછામાાં

અવતરર્ો, સારર્ીઓ, આકૃનતઓ,

ઓછા પાાંચ

આલેખો અને અનુપ ૂનતિઓ, APA શૈલીનો

સાંશોધન

સામાન્ય પડરચય

અહેવાલની

5. નવનવધ સાંશોધન
પદ્ધનતઓને ધ્યાનમાાં લઈ
ત્રર્ શૈક્ષણર્ક સાંશોધનોના
સારાાંશ તૈયાર કરવા.

રજૂઆતમાાં રહેલ ુાં

3. સાંશોધન અહેવાલનાાં પ્રકરર્ : સમસ્યા
કથન અને શદદોની વ્યાખ્યા, સાંબનાં ધત

સામ્પય-વૈર્મ્પય

સાડહત્યની સમીક્ષા, સાંશોધન યોજના,

તારવવુ.ાં

માડહતીનુ ાં પ ૃથક્કરર્ અને અથણઘટન, સારાાંશ,
તારર્ો અને ભલામર્ો
4. અહેવાલ લેખન દરનમયાન થનત ભ ૂલો
5. સાંશોધન અહેવાલનાાં મ ૂલ્યાાંકનનાાં પાસાાં
6. સાંશોધન સારાાંશ
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ભ ૂતકાળમાાં થયેલ
કોઈ પર્ દસ શૈક્ષણર્ક
સાંશોધનોની સમીક્ષા
કરવી.

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

સુંદભય સ ૂગિ
1. ઉચાટ, ડી.એ. (2001). શિક્ષણ અને સામાત્જક શિજ્ઞાનમાું સુંિોધનન ું પદ્શતિાસ્ત્ર .રાજકોટ: લેખક
2. દે સાઇ, હડરભાઇ જી. અને કે.જી.દે સાઇ (1985). સુંિોધન પદ્શતઓ અને પ્રશિશધઓ (પાાંચમી આવ ૃનત્ત)
અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.

3. શાહ, દીનપકા (2006). િૈક્ષગણક સુંિોધન અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.
4. દે સાઇ, હડરભાઇ જી. અને મનુભાઇ ડી. નત્રવેદી. (1982). િૈક્ષગણક સુંિોધનની રૂપરે ખા, રાજકોટ : સૌરાષ્ટ્ર
યુનનવનસિટી

5. પટેલ, આર. એસ. (2008). િૈક્ષગણક સુંિોધન માટે આંકિાિાસ્ત્રીય પદ્શતઓ. અમદાવાદ : જય પ્રકાશન
6. પારે ખ, બી.યુ.અને મનુભાઇ નત્રવેદી. (1989). શિક્ષણમાું આંકિાિાસ્ત્ર (ચોથી આવ ૃનત્ત). અમદાવાદ : યુનનવનસિટી
ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.

7. પટેલ, મોહનભાઇ કે. (સાં.) (2008) િૈક્ષગણક સુંિોધનન ું માગય દિયન– સુંિોધન ઉપકરણ. અમદાવાદ : ગ ૂજરાત
નવદ્યાપીઠ્.

8. પટેલ, આર.એસ. (સાં.) (2008) િૈક્ષગણક સુંિોધનન ું માગય દિયન–સુંબશું ધત સાહિત્યની સમીક્ષા. અમદાવાદ :
ગુજરાત યુનનવનસિટી

9. દે સાઇ, કૃષ્ટ્ર્કાાંત જી. હડરભાઇ જી. દે સાઇ. (1978) મનોિૈજ્ઞાશનક માપન (બીજી આવ ૃનત્ત). અમદાવાદ :
યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.

10. નત્રવેદી, અભય. (1986). ગબનપ્રાિલીય આંકિાિાસ્ત્રીય પરીક્ષણ પદ્શતઓ. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ
નનમાણર્ બોડણ-ગુજરાત રાજ્જ્ય.

11. પારે ખ, સુરેશ સી. અને એસ.કે.દીક્ષીત. (1995). મનોિૈજ્ઞાશનક સુંિોધનોમાું આંકિાિાસ્ત્રીય પરીક્ષણ. જૂનાગઢ :
ચાંપા પ્રકાશન.

12. શાહ, નવમળ પી. (1990). સુંિોધન હિઝાઇન. અમદાિાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ.
13. શાહ, ડરખવભાઇ સુંિોધનન ું આયોજન અને મ ૂલ્યાુંકન. અમદાવાદ : ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠ્
14. જોર્ી, હડરપ્રાસદ ઓ. (1985). સુંિોધન અિેિાલની લેખન ભ ૂલો. રાજકોટ : સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી.
15. પટેલ આર.એસ. (2010). સુંિોધનના પાયાની સુંકલ્પનાઓ (સુંિોધન િાથપોથી). અમદાવાદ : જય
પબ્દલકેશન.

16. सुखि्ा, एस.पी.ओर मेहरोत्रा, महे रोत्रा.(1994) शैक्षिक अनुसध
ं ान के मूल तत्त्व. आगरा: ववनोद पुस्तक मंददर.
th
17. Best J. W. (2010). Research in Education (13 Ed.). New Delhi : Prentice Hall of India Pvt Ltd.
18. Borg. W. R. and Gall, M. D. (1983) Educational research-An Introduction. (4th Ed.). New York : Longman
Ins.

19. Shrivastava. (1994). Advanced research Methodology. New Delhi :GNP, Radha Publications.
20. Sindhu, K. S. (1996). Methodology of Research in Education (7th Ed.). New Delhi : Sterling Publishers Pvt
Ltd.
21. Banerjee,N.P. (1993). Strategies of Educational Research. Ambala Cantt.: The Associated Publishers.
22. S. P. Sukhia., Mehrotra, & Mehrotra. (1966). Elements of Educational research. (2nd Ed.). New Delhi :
Allied Publishers Pvt. Ltd.
23. Koul Lokesh. (1984). Methodology of Educational research. New Delhi : Vani Educational Books.
24. Kerlinger, F. N. (1996). Foundation of Behavioural Research, a conceptual Approach. New Delhi : Surjeet
Publications.
25. Garrett, H. E. (1981). Statistics in Psychology and Education. Bombay : Allied Pacific Pvt Ltd.
26. Guilford, J. P. (1965). Fundamental Statistics in Psychology and Education. New York :Mc Graw Hill Co.

59

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-3

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક
304

પ્રશ્નપત્ર : નશક્ષક પ્રનશક્ષર્માાં નવીનીકરર્ અને સાંશોધન

Innovations and Research in Teacher Education

કુલ ગુર્ : 50
ક્રેડડટ : 4

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના નવનવધ અણભગમો સાંદભે વ્યવસ્થાપન અને મ ૂલ્યાાંકન કરવાનુ ાં
કૌશલ્ય દશાણવે છે .

2. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના ન ૂતન પ્રવાહોના વ્યવસાનયક નવકાસ માટેના કાયક્ર
ણ મો અને તે
માટેની પ્રવ ૃનત્તઓનુ ાં આયોજન કરી અમલીકરર્ કરે છે .
ાં ી વ્યવસ્થાપન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
3. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના માળખા સાંબધ

4. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના સુધારર્ા માટે સાંશોધનોનો નવનનયોગ કરાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
5. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ સાંદભે વ્યવસાનયક સજ્જતા કેળવાનુ ાં સામ્યણ બતાવે છે .
એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણન ું ઔગિત્ય અને નીશત

1. નશક્ષક સજ્જતાની સાંકલ્પના, નશક્ષક
સજ્જતાને અસરકરતાાં પડરબળો વ્યક્ક્તગત અને સાંદભણગત

2. નશક્ષકમાાં નૈપણ્ુ ય : નશક્ષક નવકાસના
તબક્કાઓ

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક
જૂથચચાણ
સેનમનાર
નનરીણક્ષત
અભ્યાસ
સ્વાધ્યાય

3. નશક્ષક નવકાસના અણભગમો :

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

- નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના
વ્યાવસાનયક નવકાસ સાંદભે
DPEP, SSA અને RMSA ના
વાનર્િક અહેવાલનો
સમીક્ષાત્મક અભ્યાસ કરી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

સ્વનનદે નશત નવકાસ, સહકાયણકરોના

- નશક્ષક નવકાસના અણભગમો

સહકાર આધાડરત સાંયક્ુ ત નવકાસ,

પર સેનમનારનુ ાં આયોજન કરે .

પડરવતન
ણ લક્ષી નવકાસ,

4. DPEP, SSA, RMSA, અંતગણત
સેવાકાલીન નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ની
ભ ૂનમકા

5. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ની રાષ્ટ્રીય અને
રાજ્જ્યની નીનત
2

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણન ું માળખ ું અને વ્યિસ્થાપન સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક
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પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

1. ભારતમાાં શિક્ષક-પ્રશિક્ષણન ું માળખ,ું

જૂથચચાણ

- શાલેય નશક્ષર્સાંદભે નશક્ષક

સેનમનાર
સજ્જતા અને નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્
સ્વાધ્યાય અને
2. માધ્યનમક નશક્ષર્નુ ાં સાવણનત્રકરર્ અને
માટેના કાયણક્રમનુ ાં આયોજન
કાયણશાળા
માધ્યનમક નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ માટેના
કરી તેનાાં અમલીકરર્નો
મિત્ત્િ અને તેની મયાય દાઓ

તેના ફણલતાથો

અહેવાલ તૈયાર કરે .
- માધ્યનમક નશક્ષર્નુ ાં

3. શાલેય નશક્ષર્ના નવનવધ સાંદભો માટે
નશક્ષક સજ્જતા અને નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્

સાવણનત્રકરર્ માટે નશક્ષક

કાયણક્રમનુ ાં વ્યવસ્થાપન અને પ્રનશક્ષર્

પ્રનશક્ષર્ની ઉપયોણગતા પર

4. શાળાના નશક્ષકો તથા નશક્ષક

ણચિંતનાત્મક નોંધ તૈયાર કરે .

પ્રનશક્ષકોની ઊધ્વણ ગનતશીલતા વ્યાવસાનયક નવકાસ
ે ાકાલીન
5. માધ્યનમક નશક્ષકોના પ ૂવણસવ
અને સેવાકાલીન નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ને
અસરકરતાાં પડરબળો
3

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણમાું સુંિોધન

1. અધ્યાપન પરનાાં સાંશોધનોનુાં માળખુાં :
ગેજ(Gage), ડોલે(Doyle) અને
શુલમાન(Shulman)

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ
ચચાણસભા
સેનમનાર

- નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ ક્ષેત્રમાાં થયેલ

2. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ કાયણક્રમની

15(1)

સાંશોધનોનો સમીક્ષાત્મક
અહેવાલ તૈયાર કરે છે .
- અસરકારક નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્

અસરકારકતા પરના સાંશોધનો:

કાયણક્રમની લાક્ષણર્કતાઓ

અસરકારક નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ કાયક્ર
ણ મની

તારવીને અહેવાલ તૈયાર કરે .

લાક્ષણર્કતાઓ

3. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ક્ષેત્રે સાંશોધનોમાાં
પદ્ધનતશાસ્ત્ર નવર્યક સમસ્યાઓોઃ
પ્રત્યક્ષ નવરુદ્ધ પરોક્ષ અનુમાન,
તારર્ોનુ ાં સામાન્યીકરર્, પ્રયોગશાળા
આધાડરત નવરુદ્ધ ક્ષેત્ર આધાડરત
સાંશોધનો, વગણખડાં અવલોકનની
યથાથત
ણ ા અને મયાણદાઓ

4. નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્માાં સાંશોધનના પ્રવાહો,
નીનત, અમલીકરર્, તારર્ો અને
રચનાના સાંદભે નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્માાં
થયેલ સાંશોધનોની સમીક્ષા
4

શિક્ષક-પ્રશિક્ષણમાું પિકારો અને ઉકેલો

સૈદ્ાુંશતક કાયય
9 કલાક
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પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

1. નશક્ષકોના વ્યાવસાનયક નવકાસ સામેના
પડકારો : લાયકાત, ગુર્વત્તા

2. ઉચ્ચમાધ્યનમક કક્ષાએ અધ્યાપન
માટેના નવર્યવસ્તુપરના પ્રભુત્વની

જૂથચચાણ
- માધ્યનમક નશક્ષક પ્રનશક્ષર્
સેનમનાર
સાંસ્થાની ભાગીદારી સાંદભે
સ્વાધ્યાય અને
સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓની મુલાકાત
કાયણશાળા
લઈ અહેવાલ તૈયાર કરે .

પયાણ્તતા

- નશક્ષકની ક્ષમતા, પ્રનતબદ્ધતા

3. નશક્ષકની ક્ષમતા, પ્રનતબદ્ધતા અને

અને કાયણકૌશલ્યો નવકસાવવા

કાયણકૌશલ્યો નવકસાવવા સાંબનાં ધત

સાંબનાં ધત પ્રવ ૃનત્તઓ યોજી

પડકારો

અહેવાલ તૈયાર કરે .

4. શાળા, લોક સમુદાય, યુનનવનસિટી,
સરકારી એજક્ન્સઓ અને સ્વૈચ્ચ્છક
સાંસ્થાઓ સાથેની માધ્યનમક નશક્ષક
પ્રનશક્ષર્ સાંસ્થાની ભાગીદારી
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-3
ઈન્ટનયશિપ-2

ઈન્ટનયશિપ-2 (શિક્ષક પ્રશિક્ષણ / ઉિરબશનયાદી સુંસ્થામાું 20 હદિસ)

કલ ગણ : 100

Internship-2 (2 Days in Teacher Education / Post basic Institution)

ક્રેહિટ : 4

ઈન્ટનયશિપના ઉદ્દે િો
પ્રશિક્ષણાથી.....
1. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ માધ્યનમક નશક્ષર્ની સાંસ્થામાાં કાયણ કરવા માટે ની આંતડરક ક્ષમતા કેળવે.
2. નશક્ષક પ્રનશક્ષર્ માધ્યનમક નશક્ષર્ની સાંસ્થામાાં કામ કરવાની આંતરસ ૂજ કેળવે.
3. સૈદ્ધાાંનતક અને પ્રાયોણગક બાબતોનો સમન્વય કરે .

4. અધ્યાપન, વ્યવસ્થાપન અને પ્રવ ૃનત્તઓનુ ાં આયોજન અને અમલીકરર્ની પ્રાયોણગક ક્ષમતા નવકસે.

પ્રવ ૃશિઓ આધાહરત મ ૂલ્યાુંકન

ક્રમ

કલ ગણ

1

પ્રાયોણગક પાઠ્નુાં આયોજન તૈયાર કરે : 5 પાઠ્ X 10 ગુર્ = 50 / 5 = 10

10

2

નશક્ષકો અને સહભાગીઓના પાઠ્નુ ાં અવલોકન કરે .

10

10 પાઠ્ X 5 ગુર્ = 50 / 5 = 10
3

શૈક્ષણર્ક પ્રવ ૃનત્તઓનુાં આયોજન અને અમલીકરમ કરે .

10

2 પ્રવ ૃનત્ત X 10 ગુર્ = 20 / 2 = 10
4

સતત અને સવગ્ર
ણ ાહી મ ૂલ્યાાંકનનુ ાં પડરર્ામ પત્રક તૈયાર કરે .

10

5

સહઅભ્યાસક પ્રવ ૃનત્તઓનુ ાં આયોજન અને અમલીકરમ કરે .

10

2 પ્રવ ૃનત્ત X 10 ગુર્ = 20 / 2 = 10

6

શાળાની વતમ
ણ ાન સમસ્યા પર ડક્રયાત્મક સાંશોધન કરે .

10

7

શાળાનાાં રે કડણ તેમજ વહીવટી કાયોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રા્ત કરે .

10

8

શાળામાાં સમાજની ભાગીદારી અને ક્ષેનત્રય કાયણન ુ ાં આયોજન અને અમલીકરમ

10

9

નનદાન કસોટી તેમજ મનોવૈઞાનનક કસોટીનુાં અમલીકરર્ કરે .

10

10

ણચિંતનાત્મક જનણલ તૈયાર કરે .

10

કરે .

કલ ગણ
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એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-3
પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક લેખન-રજૂઆત

SSD-4

Academic Writing-Presentation

કલ ગણ : 50
ક્રેહિટ : 2

નોંધ :-

1. પ્રસ્તુત પ્રશ્નપત્રનુ ાં અધ્યાપન-મ ૂલ્યાાંકન સાંપ ૂર્પ
ણ ર્ે પ્રાયોણગક પદ્ધનતએ થશે.
2. સૈદ્ધાાંનતક બાબતોની સમજ માટે જરૂરી વ્યાખ્યાન, તજઞીય વ્યાખ્યાન કે કાયશ
ણ ાળાનુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવશે.
3. મ ૂલ્યાાંકન માટે અભ્યાસક્રમમાાં સમાનવષ્ટ્ટ બાબતોની પ્રાયોણગક પરીક્ષા લેવાશે.

િેતઓ

પ્રશિક્ષણાથીઓ...
1). સાંશોધનપત્ર લખવાની ક્ષમતા કેળવે.
2). શૈક્ષણર્ક લેખ લખવાની સજ્જતા મેળવે.
3). નવનવધ વાચન સામગ્રીને સાંદભણસ ૂણચમાાં લખવાની ક્ષમતા કેળવે.
4). પુસ્તક સમીક્ષા કરવાની સજ્જતા પ્રા્ત કરે .

એકમ
ક્રમાુંક

1

સૈદ્ાુંશતક કાયય

અધ્યયન
અધ્યાપન પ્રહક્રયા

િૈક્ષગણક લેખન (Academic Writing)

કલાક
(ક્રહિટ)

60(2)

1. કોઈ એક શૈક્ષણર્ક સમસ્યા અંગે સાંશોધનપત્ર તૈયાર કરે .
2. કોઈ એક શૈક્ષણર્ક મુદ્દા પર લેખ તૈયાર કરે .
3. નવનવધ પ્રકારની સાંદભણ સામગ્રીને APA શૈલી અનુસાર
સાંદભણસ ૂણચમાાં તૈયાર કરે .
4. કોઈ એક પુસ્તકની સમીક્ષા કરી અહેવાલ તૈયાર કરે .

•
•
•
•

કાયશ
ણ ાળા
નનદશણન
કાયણશાળા
નનદશણન

સુંદભયસ ૂગિ

1. (2013). Expository Writing. Saddleback Educational Publishing
2. A.P.A.(2013).Publication Manual of the American Psychological Association (6th Eds.).
Washington D.C.:A.P.A
3. Blandford, E. (2009). How to Write the Best Research Paper Ever ! Bloomington : Author
House
4. Bloom, H. (2001). How to Read and Why (1st Eds.). New York : Touchstone
5. Haisler,P. (2011). How to Write a Good Research Paper (1st Eds.). Samfunds litreture
6. Markman, R. & Others. (2001). Ten Steps in Writing the Research Papers (6th Eds.).
Hauppause : BARRON'S
7. Rosengren, K.E. (2006). Communication : An Introduction (1st Eds.). London : Sage
8. Sorenson, S. (2002). How to Write Research Papers. Thomson
9. Wallence, M. & Wray, A. (2011). Critical Reading and Writing for Post Graduates (2nd Eds).
London :Sage

64

શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

401.1E

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક માગય દિયન

Educational Guidance
અધ્યયન નીપજ

પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1). માગણદશણનની સાંકલ્પના, લાક્ષણર્કતા અને સાંબનાં ધત સેવાઓ નવશે સમજાવે.
2). માગણદશણનના નવનવધ નસદ્ધાાંતો, પ્રનતમાનો અને માગદ
ણ શણકની લાક્ષણર્કતાઓ જર્ાવે.
3). માગદ
ણ શન
ણ ના નવનવધ પ્રકારો અને માધ્યનમક સ્તરે તેનાાં મહત્ત્વનુ ાં વર્ન
ણ કરે .
4). પ્રાથનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓને અનુભવાનત સમસ્યાઓ અને તેના નનરાકરર્માાં
માગણદશણનની ભ ૂનમકા સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

માગણદશણન: ઇનતહાસ, સાંકલ્પના, અને

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ

પ્રાયોણગક કાયણ

સાંબનાં ધત સેવાઓ

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

1. માગણદશણન નો ઈનતહાસ અને ભારતમાાં

જૂથચચાણ

નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક નવર્શ્

અવલોકન

નવદ્યાલયના માગણદશણન કેન્િની

પડરસાંવાદ

મુલાકાત લઇ અહેવાલ તૈયાર

નશક્ષર્ ક્ષેત્રે તેનો નવકાસ
2. માગદ
ણ શણન - સાંકલ્પના અને નવશેર્તાઓ
3. માગણદશણન સાથે જોડાયેલી મુખ્ય
સેવાઓનો પડરચય અને જરૂડરયાત

નનદશણન
વ્યાખ્યાન

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

કરે
(આશરે 1000 શદદોમાાં)

(કારડકદી સ ૂચના સેવા, સલાહદશણન સેવા,
નનમણ ૂક સબાંનધત સેવા, અનુવતી સેવા
અને સાંશોધન સેવા)
2

માગદ
ણ શન
ણ ના નસદ્ધાાંતો અને પ્રનતમાન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ

પ્રાયોણગક કાયણ

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

1. માગદ
ણ શન
ણ ના નવનવધ નસદ્ધાાંતો

સેનમનાર

માગદ
ણ શન
ણ ની પ્રડક્રયામાાં

2. માગણદશણન પ્રનતમાન: સાંકલ્પના,

કાયણશાળા

સામેલ વ્યક્ક્તઓની યાદી

લાક્ષણર્કતાઓ અને મહત્ત્વના સાંદભણમાાં જૂથઅધ્યાપન

ૂ
આપી તેના કયો સાંદભે ટાંક

2.1 ણિવર(Brewar) માગણદશણન

નોંધ તૈયાર કરે

વ્યાખ્યાન

પ્રનતમાન
2.2. પ્રોક્ટોસણ(Proctor) માગદ
ણ શણન
પ્રનતમાન
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15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

૩. શાળામાાં માગણદશન
ણ સેવા સાંગઠ્નનો
કાયણ, નવનવધ ઘટકનો પડરચય અને
સાંગઠ્નની નવનવધ રીત (રે ખા, કમણચારી
અને નમનશ્રત)નો પડરચય અને
ઉપયોણગતા
3

માગણદશણના નવનવધ પ્રકાર

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ

પ્રાયોણગક કાયણ

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

1. વ્યક્ક્તગત માગણદશણન: સાંકલ્પના

પેનલ ચચાણ

પાડરવાડરક માગણદશણનની

અને પ્રાથનમક સ્તરે મહત્ત્વ

કાયશ
ણ ાળા

સાંકલ્પના સ્પષ્ટ્ટ કરી તેના

જૂથઅધ્યાપન

મહત્ત્વને સ્પષ્ટ્ટ કરતો નોંધ

2. શૈક્ષણર્ક માગણદશણન : સાંકલ્પના અને
પ્રાથનમક સ્તરે મહત્ત્વ

વ્યાખ્યાન

15(1)

તૈયાર કરે .

3. વ્યાવસાનયક માગણદશણન: સાંકલ્પના
અને પ્રાથનમક સ્તરે મહત્ત્વ
4. અવકાશ સાંબનાં ધત માગણદશન
ણ :
સાંકલ્પના અને પ્રાથનમક સ્તરે મહત્ત્વ
4

માગણદશણનના સોપાનો અને પ્રયુક્ક્તઓ
1. માગણદશણન પ્રડક્રયાનો સોપાન
2. માગણદશણનની નવનવધ પ્રયુક્ક્તઓ:
પડરચય અને ઉપયોણગતા
1. વ્યક્ક્તગત માગદ
ણ શન
ણ ની પ્રયુક્ક્ત
2. સામ ૂડહક માગણદશણનની પ્રયુક્ક્ત

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ

પ્રાયોણગક કાયણ

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

જૂથચચાણ

10 પ્રાથનમક સ્તરના

અવલોકન

નવદ્યાથીઓની મુલાકાત લઈ

પડરસાંવાદ

ાં
1. તેને મુઝવતી
સમસ્યાઓ

નનદશન
ણ
વ્યાખ્યાન

3. પ્રાથનમક સ્તરના નવદ્યાથીઓને

પર અહેવાલ તૈયાર કરે .
2. વતણમાન
બી.એડ્ ./એમ.એડ્ .

ાં ૂ વતી સમસ્યાઓ
મઝ

અભ્યાસક્રમમાાં રહેલી

4. આદશણ માગદ
ણ શક
ણ ની લાક્ષણર્કતા,

ખામીઓને ઉજાગર કરતો

માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં માગણદશણકની

અહેવાલ તૈયાર કરે .

ભ ૂનમકા

સાંદભણસ ૂણચ
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Aggarwal, J.C. (1989). Educational and Vocational Guidance and Counselling, Doaba House; Delhi
Aggarwal, J.C. (1998). Career Information in Career Guidance: Theory and Practice, Doaba House,
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અમદાવાદ: બી.એસ.શાહ. પ્રકાશન.
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

401.1S

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક માગય દિયન

Educational Guidance
અધ્યયન નીપજ

પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1). માગણદશણનની સાંકલ્પના, લાક્ષણર્કતા અને સાંબનાં ધત સેવાઓ નવશે સમજાવે.
2). માગણદશણનના નવનવધ નસદ્ધાાંતો, પ્રનતમાનો અને માગદ
ણ શણકની લાક્ષણર્કતાઓ જર્ાવે.
3). માગદ
ણ શન
ણ ના નવનવધ પ્રકારો અને માધ્યનમક સ્તરે તેનાાં મહત્ત્વનુ ાં વર્ન
ણ કરે .
4). માધ્યનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓને અનુભવાનત સમસ્યાઓ અને તેના નનરાકરર્માાં
માગણદશણનની ભ ૂનમકા સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

માગણદશણન: ઇનતહાસ, સાંકલ્પના, સાંબનાં ધત
સેવાઓ
1. માગણદશણન નો ઈનતહાસ અને ભારતમાાં
નશક્ષર્ ક્ષેત્રે તેનો નવકાસ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

જૂથચચાણ

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક

અવલોકન

નવર્શ્નવદ્યાલયના માગણદશણન

2. માગદ
ણ શન
ણ - સાંકલ્પના અને નવશેર્તાઓ

પડરસાંવાદ

કેન્િની મુલાકાત લઇ અહેવાલ

3. માગણદશણન સાથે જોડાયેલી અન્ય મુખ્ય

નનદશણન

સેવાઓનો પડરચય અને જરૂડરયાત

વ્યાખ્યાન

તૈયાર કરે .
(આશરે 1000 શદદોમાાં)

(કારડકદી સ ૂચના સેવા, સલાહદશણન સેવા,
નનમણ ૂક સાંબનાં ધત સેવા, અનુવતી સેવા
અને સાંશોધન સેવા)
2

માગદ
ણ શન
ણ ના નસદ્ધાાંતો અને પ્રનતમાન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ

પ્રાયોણગક કાયણ

12 કલાક

3 X 2 = 3 કલાક

1. માગદ
ણ શન
ણ ના નવનવધ નસદ્ધાાંતો

સેનમનાર

માગદ
ણ શન
ણ ની પ્રડક્રયામાાં

2. માગણદશણન પ્રનતમાન: સાંકલ્પના,

કાયણશાળા

સામેલ વ્યક્ક્તઓની યાદી

લાક્ષણર્કતાઓ અને મહત્ત્વના સાંદભણમાાં જૂથઅધ્યાપન
2.1 ણિવર(Brewar)માગણદશણન પ્રનતમાન

વ્યાખ્યાન

2.2 પ્રોક્ટોસણ(Proctor) માગદ
ણ શન
ણ
પ્રનતમાન
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ૂ
આપી તેના કાયો સાંદભે ટાંક
નોંધ તૈયાર કરે .

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

3. શાળામાાં માગણદશણન સેવા સાંગઠ્નનો
કાયણ, નવનવધ ઘટકનો પડરચય અને
સાંગઠ્નની નવનવધ રીત (રે ખા,
કમણચારી અને નમનશ્રત)નો પડરચય
અને ઉપયોણગતા
3

માગણદશણના નવનવધ પ્રકાર

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
12 કલાક

1. વ્યક્ક્તગત માગણદશણન: સાંકલ્પના અને
માધ્યનમક સ્તરે મહત્ત્વ
2. શૈક્ષણર્ક માગણદશણન : સાંકલ્પના અને
માધ્યનમક સ્તરે મહત્ત્વ

પ્રાયોણગક કાયણ
3 X 2 = 3 કલાક

પેનલ ચચાણ

પાડરવાડરક માગણદશણનની

કાયશ
ણ ાળા

સાંકલ્પના સ્પષ્ટ્ટ કરી તેના

જૂથઅધ્યાપન
વ્યાખ્યાન

15(1)

મહાત્ત્વને સ્પષ્ટ્ટ કરતો નોંધ
તૈયાર કરે

3. વ્યાવસાનયક માગણદશણન: સાંકલ્પના અને
માધ્યનમક સ્તરે મહત્ત્વ
4. અવકાશ સાંબનાં ધત માગણદશન
ણ :
સાંકલ્પના અને માધ્યનમક સ્તરે મહત્ત્વ
4

માગણદશણનનાાં સોપાનો, અને પ્રયુક્ક્તઓ

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
12 કલાક

1. માગણદશણન પ્રડક્રયાના સોપાન

જૂથચચાણ

પ્રાયોણગક કાયણ
3 X 2 = 3 કલાક
10 માધ્યનમક સ્તરના

2. માગણદશણનની નવનવધ પ્રયુક્ક્તઓ:

અવલોકન

નવદ્યાથીઓની મુલાકાત લઈ

પડરચય અને ઉપયોણગતા

પડરસાંવાદ

ાં
1. તેને મુઝવતી
સમસ્યાઓ

1. વ્યક્ક્તગત માગદ
ણ શન
ણ ની પ્રયુક્ક્ત
2. સામ ૂડહક માગણદશણનની પ્રયુક્ક્ત

નનદશન
ણ
વ્યાખ્યાન

પર અહેવાલ તૈયાર કરે .
2. વતણમાન બી.એડ્ .

3. માધ્યનમક સ્તરના નવદ્યાથીઓને

/એમ.એડ્ . અભ્યાસક્રમમાાં

ાં ૂ વતી સમસ્યાઓ
મઝ

રહેલી ખામીઓને ઉજાગર

4. માગદ
ણ શક
ણ ની લાક્ષણર્કતાઓ

કરતો અહેવાલ તૈયાર કરે .

માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં માગણદશણકની
ભ ૂનમકા
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

402.1E

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક સલાિ

Educational Counselling
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. સલાહદશણનનુ ાં સ્વરૂપ, અને લાક્ષણર્કતાઓ સમજાવે.
2. સલાહદશણનના નવનવધ નસદ્ધાાંતો અને સલાહદાતાની લાક્ષણર્કતાઓ નવશે જર્ાવે.
3. સલાહદશન
ણ ના સોપાનો અને નવનવધ અણભગમ નવશે સમજાવે.
4. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોની નવશેર્તાઓ અને સમસ્યાઓની સમજ આપે.
5. પરામશણ સેવા સાથે સાંબનાં ધત નીનતશાસ્ત્રીય વાતોની સમજર્ આપે.
6. પ્રાથનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓને અનુભવાનત સમસ્યાઓ અને તેના નનરાકરર્માાં
સલાહદાતાની ભ ૂનમકા સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

સલાિદિયનની સુંકલ્પના અને શસદ્ાુંત

1. સલાહદશણનોઃ અથણ , વ્યાખ્યાઓ અને
નવશેર્તાઓ
2. નશક્ષર્, માગણદશણનના અને સલાહદશણન
વચ્ચેનો તફાવત
3. સલાહદશન
ણ ના નસદ્ધાાંતો

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

જૂથચચાણ

નવર્શ્નવદ્યાલયના માગદ
ણ શણન

પડરસાંવાદ

કેન્િની મુલાકાત લઇ

વ્યાખ્યાન

4. સલાહદશણનનુ ાં કાયણક્ષેત્ર (Scope)

(ક્રેહિટ)
15(1)

નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક

અવલોકન
નનદશણન

કલાક

સલાહદશણન સમયે આવતી
મુશ્કેલીઓ નવશે અહેવાલ
તૈયાર કરે
(આશરે 700 શદદોમાાં)

2

સલાિિયનના અગભગમો અને પ્રયક્તતઓ

1. સલાહદશણનના નવનવધ અણભગમો
(પડરચય, લાક્ષણર્કતા, મહત્ત્વ અને
માયાણદાના સાંદભમ
ણ ાાં)
1.1: ડદશાસ ૂચક (Directive)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પડરસાંવાદ

સામ ૂડહક અને વ્યક્ક્તગત

કાયણશાળા

સલાહ્દશણન વચ્ચેના તફાવત

જૂથઅધ્યાપન

નવશે નવસ્તારથી નોંધ તૈયાર

વ્યાખ્યાન

1.2: ણબનડદશાસ ૂચક (non-Directive)
1.3: નમશ્ર (Elective)

71

કરે .

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

2.સલાહદશણન પ્રડક્રયાના સોપાનો
3.સામ ૂડહક અને વ્યક્ક્તગત
સલાહદશણન: સાંકલ્પના, લાક્ષણર્કતા
અને મહત્ત્વ
3

શિશિષ્ટ બાળકો માટે સલાિદિયન અને સૈદ્ાુંશતક કાયય
નૈશતક બાબતો
1. નવનશષ્ટ્ટ બાળક: સાંકલ્પના, નવશેર્તા
અને પ્રકાર

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પેનલ ચચાણ

પ્રનશક્ષર્ાથીઓ ગામના કોઈ

કાયણશાળા

2. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોની સમસ્યાઓ:

જૂથઅધ્યાપન

શૈક્ષણર્ક, વ્યવસાનયક અને

વ્યાખ્યાન

વ્યક્ક્તગત

15(1)

એક નવનશષ્ટ્ટ બાળકની
પહેચાન કરી તેની
નવનશષ્ટ્ટતાઓ સમસ્યાઓ અને
તેના ઉકેલ માટે નવચાર રજૂ

3. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોના સમાયોજનમાાં

કરતો નોંધ તૈયાર કરે .

સલાહદશણનની ભ ૂનમકા
4. સલાહદશણન સાથે જોડાયેલી નૈનતકતા
4

સલાિદાતા અને પ્રાથશમક કક્ષાએ સલાિની સૈદ્ાુંશતક કાયય
જરૂહરયાત

12 કલાક

1. સલાહદાતાની લાક્ષણર્કતાઓ

જૂથચચાણ

પ્રાયોગગક કાયય
3 X 2 = 6 કલાક
પ્રાથનમક નવદ્યાલયમાાં

(વ્યક્ક્તત્વ સબાંધી અને વ્યવસાય

અવલોકન

માગણદશણન સેવાના સાંગઠ્નમાાં

સબાંધી)

પડરસાંવાદ

આવતી સમસ્યાઓ નવશે

2. સલાહદાતાના કયો
3. પ્રાથનમક સ્તરના નવદ્યાથીઓને

નનદશણન

15(1)

અહેવાલ તૈયાર કરો.

વ્યાખ્યાન

ાં ૂ વતી સમસ્યાઓ અને સલાહદશણન
મઝ
4. પ્રાથનમકશાળા કક્ષાએ સલાહદશણનમાાં
નડતી સમસ્યાઓ

સાંદભણસ ૂણચ
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Aggarwal, J.C. (1998). Career Information in Career Guidance: Theory and Practice, Doaba House,
Delhi.
Bond, Tim (2010). Standards and Ethics for Counselling in Action, SAGE Publications.
Burnard, Philip (2002). Counselling Skills Training (A Sourcebook of Activities for Trainers), Viva
Books Private Limited.
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

402.1S

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક સલાિ

Educational Counselling
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. સલાહદશણનનો સ્વરૂપ, અને લાક્ષણર્કતાઓ સમજાવે.
2. સલાહદશણનના નવનવધ નસદ્ધાાંતો અને સલાહદાતાની લાક્ષણર્કતાઓ નવશે જર્ાવે.
3. સલાહદશન
ણ ના સોપાનો અને નવનવધ અણભગમ નવશે સમજાવે.
4. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોની નવશેર્તાઓ અને સમસ્યાઓની સમજ આપે.
5. પરામશણ સેવા સાથે સાંબનાં ધત નીનતશાસ્ત્રીય વાતોની સમજર્ આપે.
6. માધ્યનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓને અનુભવાનત સમસ્યાઓ અને તેના નનરાકરર્માાં
સલાહદાતાની ભ ૂનમકા સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

સલાિદિયનની સુંકલ્પના અને શસદ્ાુંત

1. સલાહદશણનોઃ અથણ , વ્યાખ્યાઓ અને
નવશેર્તાઓ
2. નશક્ષર્, માગણદશણનના અને સલાહદશણન
વચ્ચેનો તફાવત
3. સલાહદશન
ણ ના નસદ્ધાાંતો

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

જૂથચચાણ

નવર્શ્નવદ્યાલયના માગદ
ણ શણન

પડરસાંવાદ

કેન્િની મુલાકાત લઇ

વ્યાખ્યાન

4. સલાહદશણનનુ ાં કાયણક્ષેત્ર (Scope)

(ક્રેહિટ)
15(1)

નશક્ષક નનદે નશત કોઈ એક

અવલોકન
નનદશણન

કલાક

સલાહદશણન સમયે આવતી
મુશ્કેલીઓ નવશે અહેવાલ
તૈયાર કરે
(આશરે 700 શદદોમાાં)

2

સલાિિયનના અગભગમો અને પ્રયક્તતઓ

1. સલાહદશણનના નવનવધ અણભગામો
(પડરચય, લાક્ષણર્કતા, મહત્ત્વ અને
માયાણદાના સન્દભમ
ણ ાાં)
1.1: ડદશાસ ૂચક (Directive)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પડરસાંવાદ

સામ ૂડહક અને વ્યક્ક્તગત

કાયણશાળા

સલાહ્દશણન વચ્ચેના તફાવત

જૂથઅધ્યાપન

નવશે નવસ્તારથી નોંધ તૈયાર

વ્યાખ્યાન

1.2: ણબનડદશાસ ૂચક (non-Directive)
1.3: નમશ્ર (Elective)
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કરે .

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

2.સલાહદશણન પ્રડક્રયાના સોપાનો
3.સામ ૂડહક અને વ્યક્ક્તગત
સલાહદશણન: સાંકલ્પના, લાક્ષણર્કતા
અને મહત્ત્વ
3

શિશિષ્ટ બાળકો માટે સલાિદિયન અને સૈદ્ાુંશતક કાયય
નૈશતક બાબતો
1. નવનશષ્ટ્ટ બાળક: સાંકલ્પના, નવશેર્તા
અને પ્રકાર

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પેનલ ચચાણ

પ્રનશક્ષર્ાથીઓ ગામના કોઈ

કાયણશાળા

2. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોની સમસ્યાઓ:

જૂથઅધ્યાપન

શૈક્ષણર્ક, વ્યવસાનયક અને વ્યક્ક્તગત

પ્રાયોગગક કાયય

વ્યાખ્યાન

3. નવનશષ્ટ્ટ બાળકોના સમાયોજનમાાં

15(1)

એક નવનશષ્ટ્ટ બાળકની
પહેચાન કરી તેની
નવનશષ્ટ્ટતાઓ સમસ્યાઓ અને
તેના ઉકેલ માટે નવચાર રજૂ

સલાહદશણનની ભ ૂનમકા

કરતો નોંધ તૈયાર કરે .

4. સલાહદશણન સાથે જોડાયેલી નૈનતકતા
4

સલાિદાતા અને માધ્યશમક સ્તરે સલાિની સૈદ્ાુંશતક કાયય
જરૂહરયાત

12 કલાક

1. સલાહદાતાની લાક્ષણર્કતાઓ

જૂથચચાણ

(વ્યક્ક્તત્વ સબાંધી અને વ્યવસાય
સબાંધી)
2. સલાહદાતાના કયો
3. માધ્યનમક સ્તરના નવદ્યાથીઓને

પ્રાયોગગક કાયય
3 X 2 = 6 કલાક
માધ્યનમક નવદ્યાલયમાાં

અવલોકન

માગણદશણન સેવાના સાંગઠ્નમાાં

પડરસાંવાદ

આવતી સમસ્યાઓ નવશે

નનદશણન

15(1)

અહેવાલ તૈયાર કરો.

વ્યાખ્યાન

ાં ૂ વતી સમસ્યાઓ અને સલાહદશન
મઝ
ણ
4. શાળા કક્ષાએ સલાહદશન
ણ માાં નડતી
સમસ્યાઓ

સાંદભણસ ૂણચ
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

403.1E

પ્રશ્નપત્ર : માગય દિયનમાું મનોિૈજ્ઞાશનક માપન

ક્રેહિટ : 4

Psychological Testing in Guidance
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1). મનોવૈઞાનનક માપનના ઇનતહાસ નવશે સમજાવે.
2). માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં પરીક્ષર્નુ ાં મહત્ત્વ સમજાવે.
3). માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં ઉપયોગી ઉપકરર્ો અને તેન ુ ાં મહત્ત્વ સમજાવે.
4). મનોવૈઞાનનક માપનની કસોટીઓ રચવાનુ ાં કૌશલ્ય કેળવે.
5). પ્રાથનમક સ્તરના નવદ્યાથીની નવનવધ પ્રકારની સમસ્યાઓના નનદાનમાાં ઉપયોગી
મનોવૈઞાનનક પરીક્ષર્ો નવશે સમજાવે.

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત
મનોિૈજ્ઞાશનક પરીક્ષણનો પહરિય અને
માગય દિયનમાું મિત્ત્િ
5. મનોવૈઞાનનક માપનની સાંકલ્પના,
પ ૂવણધારર્ાઓ અને લાક્ષણર્કતાઓ
6. મનોવૈઞાનનક માપનની કસોટીઓનુ ાં
વગીકરર્
(1) (સાંચાલનની પડરક્સ્થનતના આધારે
(2) ગુર્ાાંકનના આધારે
(3) સાંચાલન સમયે મળે લ
પ્રનતચારોના આધારે ,
(4) કલમોના નવર્યવસ્તુના આધારે
ુ ના આધારે )
(5) હેતઓ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

 જૂથચચાણ

મનોવૈઞાનનક માપનની

 વગીકરર્

કસોટીઓનુ ાં વગીકરર્ કરી

 વ્યાખ્યાન

એક અહેવાલ તૈયાર કરે .

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

(આશરે 1500 શદદોમાાં)

7. માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં મનોવૈઞાનનક
પરીક્ષર્નુ ાં મહત્ત્વ
8. મનોવૈઞાનનક પરીક્ષર્ની નૈનતક
સમસ્યાઓ/(Issues) : APAના નૈનતક
નસદ્ધાાંતો
2

માગય દિયનની પ્રહક્રયામાું ઉપયોગી ઉપકરણો સૈદ્ાુંશતક કાયય
અને તેન ું મિત્ત્િ
1. મનોવૈઞાનનક માપનનાાં ઉપકરર્ોનો
પડરચય અને ઉપયોગોઃ મુલાકાત,

12 કલાક
 નનદશણન
 જૂથ
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પ્રાયોગગક કાયય
3 X 2 = 6 કલાક
 એક સમ ૂહ કસોટીની
અજમાયશ અને અહેવાલ

15(1)

એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

અવલોકન, અને ડરકાડણ(એનેક્ડોટલ
અધ્યયન
(ઉપાખ્યાનાત્મક) અને સાંચયી પ્રગનત  મ ૂલ્યાાંકન
પત્રક)
2. મનોવૈઞાનનક કસોટીઓનો પડરચય
તેમજ માગણદશણન અને સલાહમાાં
ઉપયોગોઃ
2.1. બુદ્વદ્ધ કસોટી,
2.2. વ્યક્ક્તત્વ કસોટી,
2.3. સાાંવેણગક બુદ્વદ્ધમાપદાં ડ/કસોટી
2.4. વલર્ માપદાં ડ.

3. આદશણ મનોવૈઞાનનક કસોટીની
લાક્ષણર્કતાઓ
3.

(ક્રેહિટ)

લેખન કરે છે .
 એક વ્યક્ક્તગત કસોટીની
અજમાયશ અને અહેવાલ
લેખન કરે છે .
(બુદ્વિ, વ્યક્ક્તત્વ,

સર્જનાત્મકતા, સાાંવેણગકબુદ્વદ્ધ,
વલર્ માપદાં ડ, કે અન્ય
મનોવૈઞાનનક ઘટકના
માપન માટે)

મનોવૈઞાનનક કસોટી રચના અને
માનકીકરર્

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

1. નસદ્વદ્ધ કસોટીોઃ અથણ, પ્રકાર, અને કસોટી
રચનાના સામાન્ય સોપાનો
2. અણભયોગ્યતા કસોટીોઃ અથણ, પ્રકાર, અને
કસોટી રચનાના સામાન્ય સોપાનો
3. રસ-સાંશોધનનકાોઃ અથણ, પ્રકાર, અને

 કાયશ
ણ ાળા

કોઈ જૂથ પ્રમાર્ે નશક્ષક

 નનદશણન

નનદે નશત કોઈ એક કસોટીની

 જૂથ

રચના કરી અહેવાલ તૈયાર

અધ્યયન

કલાક

15(1)

કરે છે .

કસોટી રચનાના સામાન્ય સોપાનો
4. માનાાંકો અથણ અને નવનવધ પ્રકારના
માનાાંકો તેમજ તેના લાભ અને મયાણદા
(વય માનાાંક, ગ્રેડ માનાાંક, સ્ટાન્ડર
સ્કોર, T-સ્કોર, સ્ટેનાઈન સ્કોર)
4

શિદ્યાથીની સમસ્યા અને ઉપયોગી
મનોિૈજ્ઞાશનક પરીક્ષણ
1. શૈણક્ષક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
2. માનનસક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
3. સાાંવેણગક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
4. વ્યાવસાનયક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
5. મનોવૈઞાનનક કસોટીઓના ઉપયોગ
સમયે રાખવાની તકેદારીઓ.

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પેનલ ચચાણ

પ્રાથનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓને
અનુભવાતી સમસ્યાઓ પર
એક નોંધ તૈયાર કરે (આશરે
2000 શદદોંમાાં)

78

15(1)
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-1 (Elective Group-1)

403.1S

પ્રશ્નપત્ર : માગય દિયનમાું મનોિૈજ્ઞાશનક માપન

ક્રેહિટ : 4

Psychological Testing in Guidance
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1). મનોવૈઞાનનક માપનના ઇનતહાસ નવશે સમજાવે.
2). માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં પરીક્ષર્નુ ાં મહત્ત્વ સમજાવે.
3). માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં ઉપયોગી ઉપકરર્ો અને તેન ુ ાં મહત્ત્વ સમજાવે.
4). મનોવૈઞાનનક માપનની કસોટીઓ રચવાનુ ાં કૌશલ્ય કેળવે.
5). માધ્યનમક સ્તરના નવદ્યાથીની નવનવધ પ્રકારની સમસ્યાઓના નનદાનમાાં ઉપયોગી
મનોવૈઞાનનક પરીક્ષર્ નવશે સમજાવે.

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

મનોિૈજ્ઞાશનક પરીક્ષણનો પહરિય અને
માગય દિયનમાું મિત્ત્િ
1. મનોવૈઞાનનક માપનની સાંકલ્પના,
પ ૂવણધારર્ાઓ અને લાક્ષણર્કતાઓ
2. મનોવૈઞાનનક માપનની કસોટીઓનુ ાં

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

 જૂથચચાણ

મનોવૈઞાનનક માપનની

 વગીકરર્

કસોટીઓનુ ાં વગીકરર્ કરે છે .

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

 વ્યાખ્યાન

વગીકરર્
(1) (સાંચાલનની પડરક્સ્થનતના આધારે
(2) ગુર્ાાંકનના આધારે
(3) સાંચાલન સમયે મળે લ
પ્રનતચારોના આધારે ,
(4) કલમોના નવર્યવસ્તુના આધારે
ુ ના આધારે )
(5) હેતઓ
3. માગણદશણનની પ્રડક્રયામાાં મનોવૈઞાનનક
પરીક્ષર્નુ ાં મહત્ત્વ
4. મનોવૈઞાનનક પરીક્ષર્ની નૈનતક
સમસ્યાઓ / (Issues) : APAના નૈનતક
નસદ્ધાાંતો
2

માગય દિયનની પ્રહક્રયામાું ઉપયોગી ઉપકરણો સૈદ્ાુંશતક કાયય
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પ્રાયોગગક કાયય

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અને તેન ું મિત્ત્િ
1. મનોવૈઞાનનક માપનનાાં ઉપકરર્ોનો
પડરચય અને ઉપયોગોઃ મુલાકાત,

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
12 કલાક
 નનદશણન
 જૂથ

અવલોકન, અને ડરકાડણ (એનેક્ડોટલ
(ઉપાખ્યાનાત્મક) અને સાંચયી પ્રગનત

અધ્યયન
 મ ૂલ્યાાંકન

પત્રક)

કલાક
(ક્રેહિટ)

3 X 2 = 6 કલાક
 એક સમ ૂહ કસોટીની
અજમાયશ અને અહેવાલ
લેખન કરે છે .
 એક વ્યક્ક્તગત કસોટીની
અજમાયશ અને અહેવાલ

2. મનોવૈઞાનનક કસોટીઓનો પડરચય

લેખન કરે છે .

તેમજ માગણદશણન અને સલાહ માાં

(બુદ્વિ, વ્યક્ક્તત્વ,

ઉપયોગોઃ

સર્જનાત્મકતા, સાાંવેણગકબુદ્વદ્ધ,

2.1. બુદ્વદ્ધ કસોટી,

વલર્ માપદાં ડ, કે અન્ય

2.2. વ્યક્ક્તત્વ કસોટી,

મનોવૈઞાનનક ઘટકના

2.3. સાાંવેણગક બુદ્વદ્ધમાપદાં ડ/કસોટી

માપન માટે)

2.4. વલર્ માપદાં ડ.
3. આદશણ મનોવૈઞાનનક કસોટીની
લાક્ષણર્કતાઓ
3.

મનોવૈઞાનનક કસોટી રચના અને
માનકીકરર્
1. નસદ્વદ્ધ કસોટીોઃ અથણ, પ્રકાર, અને કસોટી
રચનાના સામાન્ય સોપાનો
2. અણભયોગ્યતા કસોટીોઃ અથણ, પ્રકાર, અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

 કાયણશાળા

કોઈ જૂથ પ્રમાર્ે નશક્ષક

 નનદશન
ણ

નનદે નશત કોઈ એક કસોટીની

 જૂથ

રચના કરી જૂથ અહેવાલ

કસોટી રચનાના સામાન્ય સોપાનો

અધ્યયન

15(1)

તૈયાર કરે છે .

3. રસ-સાંશોધનનકાોઃ અથણ, પ્રકાર, અને
કસોટી રચનાના સામાન્ય સોપાનો
4. માનાાંકો અથણ અને નવનવધ પ્રકારના
માનાાંકો તેમજ તેના લાભ અને મયાણદા
(વય માનાાંક, ગ્રેડ માનાાંક, સ્ટાન્ડર
સ્કોર, T-સ્કોર, સ્ટેનાઈન સ્કોર)
4

શિદ્યાથીની સમસ્યા અને ઉપયોગી
મનોિૈજ્ઞાશનક પરીક્ષણ
1.શૈણક્ષક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને નનદાનમાાં

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

12 કલાક

3 X 2 = 6 કલાક

પેનલ ચચાણ માધ્યનમક સ્તરે નવદ્યાથીઓણને

ઉપયોગી પરીક્ષર્

અનુભવાતી સમસ્યાઓ પર એક

2.માનનસક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને

નોંધ તૈયાર કરે (આશરે 2000

નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્

શદદોંમાાં)
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15(1)

એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

કલાક
(ક્રેહિટ)

3.સાાંવેણગક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
4.વ્યાવસાનયક સમસ્યાોઃ સાંકલ્પના અને
નનદાનમાાં ઉપયોગી પરીક્ષર્
5.મનોવૈઞાનનક કસોટીઓના ઉપયોગ
સમયે રાખવાની તકેદારીઓ.

સુંદભયસ ૂગિ

1. દે સાઈ, કૃષ્ટ્ર્કાાંત જી. ( ).. મનોવૈઞાનનક માપનોઃ યુનનવનસિટી ગ્રાંથ નનમાણર્ બોડણ, અમદાવાદ
2. બુદ્ધદે વ, પ્રવીર્ વી. અને દે સાઈ એચ.જી. (1991). મનોવલર્ો અને તેન ુ ાં માપન, મેમોરીયલ એજ્જ્યુકેશન
રસ્ટ, રાજકોટ
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8.
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16.
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Delhi:L Sage Publication
Singh, A. K. (1997) Tests, Measurement and Research Methods in Behavioural Sciences.
(Second edition). Patna: Bharathi Bhawan Publishers and Distriutors.
Cohen, R.J. & Swerdlik, M.E. (2014). Psychological Testing and Assessment, 8th Edition. New
York McGraw-Hill. Nag, Dr. Subir (2012-13). Counselling and Guidance, Rita Publication,
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Sharma, R.A.(2003). Fundamentals of Guidance and Counseling(Philosophies, Theories and
Practices).Meerut:R.Lall Book Depot.
ज्सवाल, एस. (2001). शिक्षा में शनदे िन एवं परामिश. आगरा: ववनोद पुस्तक मंददर.

17. દવે,જે.એસ, પટે લ, એમ. એમ.

અને અન્ય(2004). શૈક્ષણર્ક અને વ્યાવસાનયક માગણદશણન
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
401.2E

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

કલ ગણ : 50

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જનાું આધારભ ૂત તત્ત્િો

ક્રેહિટ : 4

Fundamentals of Educational Technology

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં આધારભ ૂત તત્ત્વો નવશેની સમજ આપી શકે છે .
2. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની નશક્ષર્માાં અસરો વર્ણવી શકે છે .
3. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની નશક્ષર્માાં ક્રાક્ન્તકારી ભ ૂનમકા સમજાવે છે .
4. નશક્ષર્માાં તાંત્ર અણભગમ નવશે વર્ણવે છે .

5. નવનવધ માધ્યમોનો શૈક્ષણર્ક ઉપયોગ સમજાવે છે .
એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જની સુંકલ્પના

1.1 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજ : અથણ અને વ્યાપ
1.2 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો નવકાસ
1.3 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં કાયોં (નશક્ષક,
શૈક્ષણર્ક યોજનાકાર અને અભ્યાસક્રમ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
જૂથચચાણ
અવલોકન

2.2 ટૅક્નૉલજજકલ નવાચારોનો પડરચય
2.3 ટૅક્નૉલજજકલ નવાચારોના શૈક્ષણર્ક
સ ૂણચતાથો

નવકાસના તબક્કાઓનો
અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .

તુલનાત્મક નોંધ તૈયાર કરે .

પ્રભાવ

પડરવતન
ણ કારી ભ ૂનમકા

- શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો

ટૅક્નૉલજજનાાં કાયોં અંગે

1.4 નશક્ષર્માાં શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો

2.1 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની

15(1)

નશક્ષક માટે શૈક્ષણર્ક

બહમ
ુ ાધ્યમ અને વેબ રચનયતા માટે)

િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જની ભ ૂશમકા

(ક્રેહિટ)

- અભ્યાસક્રમ સાંયોજક અને

સાંયોજક, દૂ રવતી નશક્ષર્ સાંયોજક,

2

કલાક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
સેનમનાર
કાયણશાળા

- પોતાના નવર્યમાાં શૈક્ષણર્ક
ટૅક્નૉલજજમાાં જોવા મળાતા
નવાચારોનો અભ્યાસ કરી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

જૂથઅધ્યાપન - સેવાકાલીન તાલીમી

2.4 પ ૂવસ
ણ ેવાકાલીન અને સેવાકાલીન

નશક્ષકોની(5) મુલાકાત લઈ

નશક્ષક તાલીમમાાં શૈક્ષણર્ક

તાલીમમાાં શૈક્ષણર્ક
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15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ટૅક્નૉલજજની ભ ૂનમકા

કલાક
(ક્રેહિટ)

ટૅક્નૉલજજનાાં ઉપયોજન
અંગે માડહતી મેળવી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

3

તુંત્ર અગભગમ (System Approach)

3.1 તાંત્ર અણભગમની સાંકલ્પના
3.2 તાંત્ર નવશ્લેર્ર્ અને તાંત્ર અણભગમ
3.3 વગણખડાં અને સ્વઅધ્યયન સામગ્રીમાાં

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

તાંત્ર અણભગમ

15(1)

- કોઈ એક સાંસ્થાની મુલાકાત
લઈ જોવા મળતા તાંત્ર
અણભગમના શૈક્ષણર્ક
ાં ી
ઘટકોની આંતરડક્રયા સાંબધ

3.4 વૈકચ્લ્પક શૈક્ષણર્ક તાંત્ર યોજના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

માટેના આધારો

- તાંત્ર અણભગમ આધાડરત
પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે સ્વઅધ્યયન
સામગ્રી તૈયાર કરે .

4

માધ્યમોની લાક્ષગણકતાઓ

4.1 શૈક્ષણર્ક માધ્યમોની સાંકલ્પના અને
પ્રકારો
4.2 શૈક્ષણર્ક માધ્યમોનુ ાં ઉપયોજન
4.3 રે ડડયો અને ટેણલનવઝનનો શૈક્ષણર્ક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- નવનવધ માધ્યમોનો અભ્યાસ

અવલોકન

કરી તેના શૈક્ષણર્ક

પડરસાંવાદ

ઉપયોગની નોંધ તૈયાર કરે .

નનદશણન

15(1)

- રે ડડયો અને ટેણલનવઝનમાાં
પોતાના નવર્.યને અનુરૂપ

ઉપયોગ

પ્રસાડરત થતા કાયણક્રમો નવશે

4.4 ક્મ્પ્ય ૂટડરકૃત બહમાધ્યમોની સાંકલ્પના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

અને ઉપયોગો

સુંદભયસ ૂગિ
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Educational Technology Publication.
Gagne, R.M. & Briggs, L. J. (1979). Principal of nstructional Design.(2nd ed.). New York : Holt
Rinhart and Winston.
Gerlanch, V. S. & Ely, D. P. (1971). Teaching and Media : A Systematic Approach. Englewood Cliffs,
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માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
401.2S

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

કલ ગણ : 50

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જનાું આધારભ ૂત તત્ત્િો

ક્રેહિટ : 4

Fundamentals of Educational Technology

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં આધારભ ૂત તત્ત્વો નવશેની સમજ આપી શકે છે .
2. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની નશક્ષર્માાં અસરો વર્ણવી શકે છે .
3. શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની નશક્ષર્માાં ક્રાક્ન્તકારી ભ ૂનમકા સમજાવે છે .
4. નશક્ષર્માાં તાંત્ર અણભગમ નવશે વર્ણવે છે .

5. નવનવધ માધ્યમોનો શૈક્ષણર્ક ઉપયોગ સમજાવે છે .
એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જની સુંકલ્પના

1.1 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજ : અથણ અને વ્યાપ
1.2 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો નવકાસ
1.3 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનાાં કાયોં (નશક્ષક,
શૈક્ષણર્ક યોજનાકાર અને અભ્યાસક્રમ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
જૂથચચાણ
અવલોકન

2.2 ટૅક્નૉલજજકલ નવાચારોનો પડરચય
2.3 ટૅક્નૉલજજકલ નવાચારોના શૈક્ષણર્ક
સ ૂણચતાથો

નવકાસના તબક્કાઓનો
અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .

તુલનાત્મક નોંધ તૈયાર કરે .

પ્રભાવ

પડરવતણનકારી ભ ૂનમકા

- શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો

ટૅક્નૉલજજનાાં કાયોં અંગે

1.4 નશક્ષર્માાં શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનો

2.1 શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજની

15(1)

નશક્ષક માટે શૈક્ષણર્ક

બહમ
ુ ાધ્યમ અને વેબ રચનયતા માટે)

િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જની ભ ૂશમકા

(ક્રેહિટ)

- અભ્યાસક્રમ સાંયોજક અને

સાંયોજક, દૂ રવતી નશક્ષર્ સાંયોજક,

2

કલાક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
સેનમનાર
કાયણશાળા

- પોતાના નવર્યમાાં શૈક્ષણર્ક
ટૅક્નૉલજજમાાં જોવા મળાતા
નવાચારોનો અભ્યાસ કરી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

જૂથઅધ્યાપન - સેવાકાલીન તાલીમી

2.4 પ ૂવણસેવાકાલીન અને સેવાકાલીન

નશક્ષકોની(10) મુલાકાત લઈ

નશક્ષક તાલીમમાાં શૈક્ષણર્ક

તાલીમમાાં શૈક્ષણર્ક

86

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ટૅક્નૉલજજની ભ ૂનમકા

કલાક
(ક્રેહિટ)

ટૅક્નૉલજજનાાં ઉપયોજન
અંગે માડહતી મેળવી
અહેવાલ તૈયાર કરે .

3

તુંત્ર અગભગમ (System Approach)

3.1 તાંત્ર અણભગમની સાંકલ્પના
3.2 તાંત્ર નવશ્લેર્ર્ અને તાંત્ર અણભગમ
3.3 વગણખડાં અને સ્વઅધ્યયન સામગ્રીમાાં

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

તાંત્ર અણભગમ

15(1)

- કોઈ એક સાંસ્થાની મુલાકાત
લઈ જોવા મળતા તાંત્ર
અણભગમના શૈક્ષણર્ક
ાં ી
ઘટકોની આંતરડક્રયા સાંબધ

3.4 વૈકચ્લ્પક શૈક્ષણર્ક તાંત્ર યોજના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

માટેના આધારો

- તાંત્ર અણભગમ આધાડરત
પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે સ્વઅધ્યયન
સામગ્રી તૈયાર કરે .

4

માધ્યમોની લાક્ષગણકતાઓ

4.1 શૈક્ષણર્ક માધ્યમોની સાંકલ્પના અને
પ્રકારો
4.2 શૈક્ષણર્ક માધ્યમોનુ ાં ઉપયોજન
4.3 રે ડડયો અને ટેણલનવઝનનો શૈક્ષણર્ક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- નવનવધ માધ્યમોનો અભ્યાસ

અવલોકન

કરી તેના શૈક્ષણર્ક

પડરસાંવાદ

ઉપયોગની નોંધ તૈયાર કરે .

નનદશણન

15(1)

- રે ડડયો અને ટેણલનવઝનમાાં
પોતાના નવર્.યને અનુરૂપ

ઉપયોગ

પ્રસાડરત થતા કાયણક્રમો નવશે

4.4 ક્મ્પ્ય ૂટડરકૃત બહમાધ્યમોની સાંકલ્પના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

અને ઉપયોગો
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પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
402.2E

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

કલ ગણ : 50

પ્રશ્નપત્ર : માહિતી પ્રત્યાયન અને િૈક્ષગણક ટૅકનૉલત્જ

ક્રેહિટ : 4

Information communication and Educational Technology

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. આધુનનક જીવનમાાં પ્રત્યાયનની ભ ૂનમકાનો પડરચય આપે છે .
2. નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનો સાંકણલત ઉપયોગ વર્ણવે છે .
3. સામાજજક માધ્યમોનો નશક્ષર્માાં નવનનયોગના લાભ મયાણદાઓ દશાણવે છે .
4. નશક્ષર્માાં સામાજજક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી બતાવે છે .

5. નશક્ષર્માાં ICT નુાં ઉપયોજન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
6. નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં ઉપયોગનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
7. શૈક્ષણર્ક યોજના (Instructional Design) તૈયાર કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

માહિતી અને પ્રત્યાયન ટૅતનૉલત્જ(ICT)
અને શિક્ષણ
1.1 આધુનનક જીવનમાાં પ્રત્યાયનની ભ ૂનમકા
1.2 નશક્ષર્માાં ICT ની સાંકલ્પના અને તેન ુ ાં
ઉપયોજન (CAI અને WBI)
1.3 પ્રત્યાયન : ઘટકો, પ્રકારો, નસદ્ધાાંત અને

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
જૂથચચાણ
અવલોકન

પ્રસ્તુતતા
2.2 ટૅક્નૉલજજનાાં સમનવય પર
અસરકરતાાં પડરબળો

- પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે નમ ૂનારૂપ CAI નુ ાં
સ્ટોરીબોડણ તૈયાર કરે .
- ઓછામાાં ઓછા દસ નશક્ષકો

અહેવાલ તૈયાર કરે .

સમસ્યાઓ અને તેના ઉપાયો

2.1 નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં સમનવયની

15(1)

ઉપયોગની સમસ્યાઓ જાર્ી

1.4 નશક્ષર્માાં ICT ના ઉપયોગની
શિક્ષણમાું ટૅતનૉલત્જન ું સમનિય

(ક્રેહિટ)

પાસેથી નશક્ષર્માાં ICT ના

અવરોધો

2

કલાક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
સેનમનાર
કાયશ
ણ ાળા
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- પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે ટૅક્નૉલજજ
સાંકણલત નશક્ષર્ કાયણ માટેન ુ ાં
નમ ૂનારૂપ આયોજન તૈયાર

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

2.3 નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં સમનવય માટે જૂથઅધ્યાપન
નશક્ષકનુ ાં આયોજન

કલાક
(ક્રેહિટ)

કરે .
- ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી

2.4 અધ્યયન, અધ્યાપન અને મ ૂલ્યાાંકનમાાં

ઓનલાઈન ટેબ્સ્ટિંગની માડહતી

શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સમનવય

એકત્ર કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .

3

િૈક્ષગણક યોજના(Instructional Design)

3.1 શૈક્ષણર્ક યોજનાની સાંકલ્પના
3.2 યોજના નવકાસની પ્રડક્રયા અને
સોપાનો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

3.3 નમનશ્રત અધ્યયન (Blended learning)

4.2 નશક્ષર્ માટે યુ-ટય ૂબ ચેનલ અને
ફેસબ ૂકના ઉપયોગની માગણરેખાઓ
4.3 સામાજજક માધ્યમોની શૈક્ષણર્ક ભ ૂનમકા

યોજના તૈયાર કરે .

નનમાણર્ માટેની શૈક્ષણર્ક

માટેની શૈક્ષણર્ક યોજના

4.1 સામાજજક માધ્યમોની સાંકલ્પના

અધ્યયન માટેની શૈક્ષણર્ક

સ્વઅધ્યયન સામગ્રીના

3.4 સ્વઅધ્યયન સામગ્રીના નનમાણર્

સામાત્જક માધ્યમો અને શિક્ષણ

- કોઈ એક એકમ માટે નમનશ્રત

- કોઈ એક એકમ માટે

માટેની શૈક્ષણર્ક યોજના

4

15(1)

યોજના તૈયાર કરે .
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- નવનવધ સામાજજક માધ્યમો

અવલોકન

પર જોવા મળતી શૈક્ષણર્ક

પડરસાંવાદ

સામગ્રીનો અભ્યાસ કરી

નનદશણન

15(1)

અહેવાલ તૈયાર કરે .
- પોતાના નવર્.યમાાં કોઈ એક

4.4 નશક્ષર્માાં સામાજજક માધ્યમોના

એકમના નશક્ષર્ માટે દસેક

ફાયદાઓ અને મયાણદાઓ

નમનનટનો નવડડયો તૈયાર કરે .
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
402.2S

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

કલ ગણ : 50

પ્રશ્નપત્ર : માહિતી પ્રત્યાયન અને િૈક્ષગણક ટૅકનૉલત્જ

ક્રેહિટ : 4

Information communication and Educational Technology

અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ.

1. આધુનનક જીવનમાાં પ્રત્યાયનની ભ ૂનમકાનો પડરચય આપે છે .

...

2. નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનો સાંકણલત ઉપયોગ વર્ણવે છે .
3. સામાજજક માધ્યમોનો નશક્ષર્માાં નવનનયોગના લાભ મયાણદાઓ દશાણવે છે .
4. નશક્ષર્માાં સામાજજક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી બતાવે છે .
5. નશક્ષર્માાં ICT નુ ાં ઉપયોજન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
6. નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં ઉપયોગનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .
7. શૈક્ષણર્ક યોજના (Instructional Design) તૈયાર કરવાનુ ાં કૌશલ્ય દશાણવે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1

માહિતી અને પ્રત્યાયન ટૅતનૉલત્જ(ICT)
અને શિક્ષણ
1.1 આધુનનક જીવનમાાં પ્રત્યાયનની ભ ૂનમકા
1.2 નશક્ષર્માાં ICT ની સાંકલ્પના અને તેન ુ ાં
ઉપયોજન (CAI અને WBI)
1.3 પ્રત્યાયન : ઘટકો, પ્રકારો, નસદ્ધાાંત અને

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
જૂથચચાણ
અવલોકન

પ્રસ્તુતતા
2.2 ટૅક્નૉલજજનાાં સાંકલન પર અસરકરતાાં
પડરબળો
2.3 નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં સાંકલન માટે

- પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે નમ ૂનારૂપ CAI નુ ાં
સ્ટોરીબોડણ તૈયાર કરે .
- ઓછામાાં ઓછા દસ નશક્ષકો

અહેવાલ તૈયાર કરે .

સમસ્યાઓ અને તેના ઉપાયો

2.1 નશક્ષર્માાં ટૅક્નૉલજજનાાં સાંકલનની

15(1)

ઉપયોગની સમસ્યાઓ જાર્ી

1.4 નશક્ષર્માાં ICT ના ઉપયોગની
શિક્ષણમાું ટૅતનૉલત્જન ું સુંકલન

(ક્રેહિટ)

પાસેથી નશક્ષર્માાં ICT ના

અવરોધો

2

કલાક

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન
સ્વઅધ્યયન
સેનમનાર
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન
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- પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક
એકમ માટે ટૅક્નૉલજજ
સાંકણલત નશક્ષર્ કાયણ માટેન ુ ાં
નમ ૂનારૂપ આયોજન તૈયાક
કરે .

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

નશક્ષકનુ ાં આયોજન

કલાક
(ક્રેહિટ)

- ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી

2.4 અધ્યયન, અધ્યાપન અને મ ૂલ્યાાંકનમાાં

ઓનલાઈન ટેબ્સ્ટિંગની માડહતી

શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સાંકલન

એકત્ર કરી અહેવાલ તૈયાર
કરે .

3

િૈક્ષગણક યોજના(Instructional Design)

3.1 શૈક્ષણર્ક યોજનાની સાંકલ્પના
3.2 યોજના નવકાસની પ્રડક્રયા અને
સોપાનો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયશ
ણ ાળા
જૂથઅધ્યાપન

3.3 નમનશ્રત અધ્યયન (Blended learning)

4.2 નશક્ષર્ માટે યુ-ટય ૂબ ચેનલ અને
ફેસબ ૂકના ઉપયોગની માગણરેખાઓ
4.3 સામાજજક માધ્યમોની શૈક્ષણર્ક ભ ૂનમકા

યોજના તૈયાર કરે .

નનમાણર્ માટેની શૈક્ષણર્ક

માટેની શૈક્ષણર્ક યોજના

4.1 સામાજજક માધ્યમોની સાંકલ્પના

અધ્યયન માટેની શૈક્ષણર્ક

સ્વઅધ્યયન સામગ્રીના

3.4 સ્વઅધ્યયન સામગ્રીના નનમાણર્

સામાત્જક માધ્યમો અને શિક્ષણ

- કોઈ એક એકમ માટે નમનશ્રત

- કોઈ એક એકમ માટે

માટેની શૈક્ષણર્ક યોજના

4

15(1)

યોજના તૈયાર કરે .
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- નવનવધ સામાજજક માધ્યમો

અવલોકન

પર જોવા મળતી શૈક્ષણર્ક

પડરસાંવાદ

સામગ્રીનો અભ્યાસ કરી

નનદશણન

15(1)

અહેવાલ તૈયાર કરે .
- પોતાના નવર્યમાાં કોઈ એક

4.4 નશક્ષર્માાં સામાજજક માધ્યમોના

એકમના નશક્ષર્ માટે દસેક

ફાયદાઓ અને મયાણદાઓ

નમનનટનો નવડડયો તૈયાર કરે .
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
403.2E

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

પ્રશ્નપત્ર : રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત-2020 અને િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જ

ક્રેહિટ : 4

New Education Policy 2020 and Educational Technology
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. ઈ-લનનિંગની નવસ્તરતી ણક્ષનતજોનો પડરચય આપે છે .
2. રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 માાં શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સ્થાન સમજાવે છે .
3. દલોગ અને વેબસાઈટનો અસરકારક ઉપયોગ અંગે વર્ણવે છે .
4. ઓનલાઈન નશક્ષર્માાં નશક્ષકની ભ ૂનમકા સમજાવે છે .
5. પોતાના નવર્યમાાં નમ ૂનારૂપ વેબપેજ તૈયાર કરે છે .
6. પોતાના નવર્યના નશક્ષર્ માટે ઓનલાઈન નશક્ષર્ પ્રયોજે છે .
7. ઈ-લનનિંગ માટેન ુ ાં સાડહત્ય તૈયાર કરે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1.

રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત-2020 (NEP) અને
િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1.1 રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 માાં

વ્યાખ્યાન

શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સ્થાન

સ્વઅધ્યયન

1.2 નેશનલ એજ્જ્યુકેશનલ એલાયન્સ ફોર

જૂથચચાણ

ુ અને
ટૅક્નૉલજજ (NEAT) : હેતઓ

પડરસાંવાદ

કાયો

નનદશણન

ુ , મુખ્ય
1.3 આભાસી પ્રયોગશાળા : હેતઓ

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

ુ ી
- શૈક્ષણર્ક ઉપયોગના હેતથ
મોબાઈલ લનનિંગની
નમ ૂનારૂપ સામગ્રી તૈયાર કરે .
- ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી
આભાસી પ્રયોગશાળા અંગેનો
અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

ક્ષેત્રો, લાક્ષણર્કતા, લાભ અને

કરે .

અવરોધો
1.4 મોબાઈલ લનનિંગ : અથણ, પ્રયુક્ક્તઓ,
પરાં પરાગત અધ્યયન સાથે તુલના,
લાભ અને મયાણદાઓ
2.

લલોગ અને િેબસાઈટનો િૈક્ષગણક
શિશનયોગ
2.1 દલોગ અને વેબસાઈટની સાંકલ્પના

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- વેબસાઈટ નનમાણર્ના ભાગરૂપે

સ્વઅધ્યયન
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15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સેનમનાર

2.2 દલોગ અને વેબસાઈટ નનમાણર્

કાયણશાળા

પ્રડક્રયાનો પડરચય

કલાક
(ક્રેહિટ)

પોતાના નવર્યમાાં કાયણશાળા
િારા વેબપેજ તૈયાર કરે .
- નશક્ષર્ ક્ષેત્રના કોઈ પર્ ત્રર્

2.3 દલોગ અને વેબસાઈટનો શૈક્ષણર્ક

દલોગનો અભ્યાસ કરી તેનો

ઉપયોગ

અહેવાલ તૈયાર કરે .

2.4 નશક્ષર્માાં દલોગ અને વેબસાઈટના
લાભ અને મયાણદા
3.

ઓનલાઈન શિક્ષણ (Online Education)

3.1 ઓનલાઈન નશક્ષર્ની સાંકલ્પના
3.2 ઓનલાઈન નશક્ષર્ માટેનાાં સાધનોનો
પડરચય : મોબાઈલ, ક્મ્પ્ય ૂટર અને
તેનાાં સોફ્ટવેર (ગુગલમીટ, ઝૂમ)
3.3 ઓનલાઈન નશક્ષર્માાં નશક્ષકની

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- નવદ્યાથી જૂથમાાં ઓનલાઈન

સ્વઅધ્યયન

નશક્ષર્નો અનુભવ મેળવી

પેનલ ચચાણ

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

કાયણશાળા

- ફેસબ ૂક, ક્વવટરના શૈક્ષણર્ક

જૂથઅધ્યાપન

ભ ૂનમકા

15(1)

ઉપયોગ માટેની કાયણશાળા
િારા અહેવાલ તૈયાર કરે .

3.4 ઓનલાઈન નશક્ષર્ સામેનાાં
અવરોધો
4.

ઈ-લશનિંગ (E-Learning)

4.1 ઈ-લનનિંગનો નવસ્તાર : SWAYAM,
DIKSHA, MOOC
4.2 લનનિગ મેનેજમેન્ટ નસસ્ટમ (LMS) :
સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને નશક્ષકની
ભ ૂનમકા
4.3 ઈ-ડરસોનસિસ : અથ,ણ પ્રા્યતા અને
નવર્શ્સનીય સ્ત્રોતોની લાક્ષણર્કતાઓ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- MOOC આધાડરત ચાલતા

સ્વઅધ્યયન

નવનવધ અભ્યાસક્રમોનો

જૂથચચાણ

પડરચય મેળવી તેનો

અવલોકન

અહેવાલ તૈયાર કરે .

પડરસાંવાદ
નનદશન
ણ

15(1)

- પોતાના નવર્યમાાં ઈડરસોનસિસ એકત્ર કરી
સાંપાડદત સામગ્રી તૈયાર કરે .

4.4 સ્માટણ ક્લાસરૂમ : અથ,ણ સાધનો,
લાભ અને મયાણદા

સુંદભયસ ૂગિ
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એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :
403.2S

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-2 (Elective Group-2)

પ્રશ્નપત્ર : રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત-2020 અને િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જ

ક્રેહિટ : 4

New Education Policy 2020 and Educational Technology
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ....

1. ઈ-લનનિંગની નવસ્તરતી ણક્ષનતજોનો પડરચય આપે છે .
2. રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 માાં શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સ્થાન સમજાવે છે .
3. દલોગ અને વેબસાઈટનો અસરકારક ઉપયોગ અંગે વર્ણવે છે .

4. ઓનલાઈન નશક્ષર્માાં નશક્ષકની ભ ૂનમકા સમજાવે છે .
5. પોતાના નવર્યમાાં નમ ૂનારૂપ વેબપેજ તૈયાર કરે છે .
6. પોતાના નવર્યના નશક્ષર્ માટે ઓનલાઈન નશક્ષર્ પ્રયોજે છે .
7. ઈ-લનનિંગ માટેન ુ ાં સાડહત્ય તૈયાર કરે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક
1.

રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત-2020 (NEP) અને
િૈક્ષગણક ટૅતનૉલત્જ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1.1 રાષ્ટ્રીય નશક્ષર્ નીનત-2020 માાં

વ્યાખ્યાન

શૈક્ષણર્ક ટૅક્નૉલજજનુ ાં સ્થાન

સ્વઅધ્યયન

1.2 નેશનલ એજ્જ્યુકેશનલ એલાયન્સ ફોર

જૂથચચાણ

ુ અને
ટૅક્નૉલજજ (NEAT) : હેતઓ

પડરસાંવાદ

કાયો

નનદશણન

ુ , મુખ્ય
1.3 આભાસી પ્રયોગશાળા : હેતઓ

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

ુ ી
- શૈક્ષણર્ક ઉપયોગના હેતથ
મોબાઈલ લનનિંગની
નમ ૂનારૂપ સામગ્રી તૈયાર કરે .
- ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી
આભાસી પ્રયોગશાળા અંગેનો
અભ્યાસ કરી અહેવાલ તૈયાર

ક્ષેત્રો, લાક્ષણર્કતા, લાભ અને

કરે .

અવરોધો
1.4 મોબાઈલ લનનિંગ : અથણ, પ્રયુક્ક્તઓ,
પરાં પરાગત અધ્યયન સાથે તુલના,
લાભ અને મયાણદાઓ
2.

લલોગ અને િેબસાઈટનો િૈક્ષગણક
શિશનયોગ
2.1 દલોગ અને વેબસાઈટની સાંકલ્પના
2.2 દલોગ અને વેબસાઈટ નનમાણર્

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- વેબસાઈટ નનમાણર્ના ભાગરૂપે

સ્વઅધ્યયન
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પોતાના નવર્યમાાં કાયણશાળા

15(1)

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

ક્રમાુંક

પ્રડક્રયાનો પડરચય
2.3 દલોગ અને વેબસાઈટનો શૈક્ષણર્ક

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સેનમનાર
કાયણશાળા

ઉપયોગ

કલાક
(ક્રેહિટ)

િારા વેબપેજ તૈયાર કરે .
- નશક્ષર્ ક્ષેત્રના કોઈ પર્ ત્રર્
દલોગનો અભ્યાસ કરી તેનો

2.4 નશક્ષર્માાં દલોગ અને વેબસાઈટના

અહેવાલ તૈયાર કરે .

લાભ અને મયાણદા
3.

ઓનલાઈન શિક્ષણ (Online Education)

3.1 ઓનલાઈન નશક્ષર્ની સાંકલ્પના
3.2 ઓનલાઈન નશક્ષર્ માટેનાાં સાધનોનો
પડરચય : મોબાઈલ, ક્મ્પ્ય ૂટર અને
તેનાાં સોફ્ટવેર
3.3 ઓનલાઈન નશક્ષર્માાં નશક્ષકની

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- નવદ્યાથી જૂથમાાં ઓનલાઈન

સ્વઅધ્યયન

નશક્ષર્નો અનુભવ મેળવી

પેનલ ચચાણ

તેનો અહેવાલ તૈયાર કરે .

કાયણશાળા

- ફેસબ ૂક, ક્વવટરના શૈક્ષણર્ક

જૂથઅધ્યાપન

ભ ૂનમકા

ઈ-લશનિંગ (E-Learning)

4.1 ઈ-લનનિંગનો નવસ્તાર : SWAYAM,
DIKSHA, MOOC
4.2 લનનિગ મેનેજમેન્ટ નસસ્ટમ (LMS) :
સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને નશક્ષકની
ભ ૂનમકા
4.3 ઈ-ડરસોનસિસ : અથ,ણ પ્રા્યતા અને
નવર્શ્સનીય સ્ત્રોતોની લાક્ષણર્કતાઓ

ઉપયોગ માટેની કાયણશાળા
િારા અહેવાલ તૈયાર કરે .

3.4 ઓનલાઈન નશક્ષર્ સામેનાાં અવરોધો
4.

15(1)

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

વ્યાખ્યાન

- MOOC આધાડરત ચાલતા

સ્વઅધ્યયન

નવનવધ અભ્યાસક્રમોનો

જૂથચચાણ

પડરચય મેળવી તેનો

અવલોકન

અહેવાલ તૈયાર કરે .

પડરસાંવાદ
નનદશણન

15(1)

- પોતાના નવર્યમાાં ઈડરસોનસિસ એકત્ર કરી
સાંપાડદત સામગ્રી તૈયાર કરે .

4.4 સ્માટણ ક્લાસરૂમ : અથ,ણ સાધનો,
લાભ અને મયાણદા

સુંદભયસ ૂગિ
Alessi, S. M. & Trollip, S. R. (1991). Computer Based. Instruction. New Jersey : Prenties Hall.
APLET, All tern volumes of aspects of educational technology. London : Pitman
Association of Indian Universities. (2000). Information Technology in Higher Education. New
Delhi : Author.
Azarmsa, R. (1991). Educational Computing : principles and Applications. Englewood Cliffs, NJ :
Educational Technology Publication.
Gagne, R.M. & Briggs, L. J. (1979). Principal of nstructional Design.(2nd ed.). New York : Holt
Rinhart and Winston.
Gerlanch, V. S. & Ely, D. P. (1971). Teaching and Media : A Systematic Approach. Englewood Cliffs,
NJ : Prentice Hall.
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Hackbarth, S. (1996). The Educational Technology Handbook. Englewood Cliffs, NJ : Educational
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Percival, F. & Ellington, H. (1984). A Handbook of Educational Technology. London : Koran Page.
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જોશી, ભ. (સાં.). (2005). શૈક્ષણર્ક ટૅકનૉલૉજજની નવસ્તરતી ણક્ષનતજો. ભાવનગર : એજ્જ્યુકેશનલ ટૅકનૉલૉજજ
ફોરમ.
માલી, અ.(2015).ICTની નવવેચનાત્મક સમજ. અમદાવાદ : અમ ૂલ પ્રકાશન.
શાહ, ડદ. ભ. (1995). શૈક્ષણર્ક પ્રોદ્યોણગકી. અમદાવાદ : યુનનવનસિટી ગ્રાંથનનમાણર્ બોડણ.
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

401.3E

પ્રશ્નપત્ર : અભ્યાસક્રમન ું આયોજન અને શિકાસ

ક્રેહિટ : 4

(Curriculum Designing and Development)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ... 1. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમનુ ાં સ્વરૂપ રજૂ કરી તફાવત તારવે છે .
.

2. અભ્યાસક્રમ રચનાના આધારો રજૂ કરે છે .

3. અભ્યાસક્રમ રચનાના પાયાના નસદ્ધાાંતો સ્પષ્ટ્ટ કરે છે .

4. અભ્યાસક્રમ નવકાસના નવનવધ મોડેલ્સ આધાડરત અભ્યાસક્રમનુ ાં નનમાણર્ કરે છે .
ાં સ્પષ્ટ્ટ કરે છે .
5. સમાજ પડરવતણન અને અભ્યાસક્રમનો સાંબધ

6. અભ્યાસક્રમ નવકાસ સાંબનાં ધત સમસ્યાઓ સાંદભે અભ્યાસક્રમનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

અભ્યાસક્રમ, પાઠયક્રમ તેમજ હલલસ ૂલી
1. અભ્યાસક્રમ તેમજ પાઠ્યક્રમ : અથણ,
સાંકલ્પના તેમજ તફાવત
2. અભ્યાસક્રમ રચનાના આધારો તાચ્ત્ત્વક,

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ

- અભ્યાસક્રમ તેમજ

જૂથચચાણ

પાઠ્યક્રમના તફાવત નવર્ય

પડરસાંવાદ

પર પેનલ ચચણ

મનોવૈઞાનનક તથા સામાજજક

15(1)

- અભ્યાસક્રમ રચનાના આધારો

3. અભ્યાસક્રમ રચનામાાં સરકાર અને

નવર્ય પર જૂ થ ચચાણ

સમાજની ભ ૂનમકા

- અભ્યાસક્રમ રચનામાાં સરકાર
અને સમાજની ભ ૂનમકા નવર્ય

4. અભ્યાસક્રમ નવકાસ સાંલગ્ન સમસ્યાઓ

પર પડરસાંવાદ
2

અભ્યાસક્રમનાું ધ્યેયો અને ઘટકો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક
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15(1)

1. અભ્યાસક્રમ રચનાનાાં ધ્યેયો

સેનમનાર

-કોઇ એક નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્

2. અભ્યાસક્રમ રચનાના પાયાના નસદ્ધાાંતો

કાયણશાળા

સાંસ્થા અભ્યાસક્રમ સાંદભે

3. અભ્યાસક્રમ રચનાનાાં મહત્ત્વનાાં ઘટકો

જૂથઅધ્યાપન અહેવાલ રજૂ કરે .

4. અભ્યાસક્રમ રચના વખતે ધ્યાનમાાં

પેનલચચાણ

રાખવાની બાબતો

3

અભ્યાસક્રમ શિકાસનાું પ્રશતમાનો
3.1 ટાઇલસણ (Tylers) – 1949ન ું પ્રશતમાન

નસદ્ધાાંતો પર કાયણશાળા

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ

3.2 ડહલ્દા ટાબા (Hilda Taba) – 1962 નુ ાં
પ્રનતમાન

-અભ્યાસક્રમ રચનાના પાયાના

કાયણશાળા

15(1)

- નશક્ષક નનદે નશત નવનવધ
અભ્યાસક્રમ નવકાસના કોઈ

જૂથ અધ્યાપન ત્રર્ મોડેલ્સ વચ્ચેનો તફાવત
દશાણવતો ચાટણસ તૈયાર કરે .

3.3 નનકોલસ અને નનકોલસ (Nicholls)1972 નુ ાં પ્રનતમાન

3.4 CBCE આધાડરત નવલ્સ (Willes)
અભ્યાસક્રમ
4

સમાજ પહરિતયન અને અભ્યાસક્રમ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

1. અભ્યાસક્રમનો ચતુષ્ટ્કોર્

જૂથચચાણ

2. અભ્યાસક્રમનાાં લક્ષર્ો

કાયણશાળા

3. સમાજ પડરવતન
ણ અને અભ્યાસક્રમ

પડરસાંવાદ

4. પડરવતણનશીલ સમાજ અને

નનદશણન

અભ્યાસક્રમ

- અભ્યાસક્રમનો ચતુષ્ટ્કોર્
સાંદભે જૂથચચાણ.

- અભ્યાસક્રમનાાં લક્ષર્ો સાંદભે
પડરસાંવાદ
- શાળા સમાજનુ ાં કેન્િ સાંદભે
કાયણશાળા
- સમાજ પડરવતણન અને
ાં નવર્ય
અભ્યાસક્રમના સાંબધ
પર ચચાણસભા

.
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એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

401.3S

પ્રશ્નપત્ર : અભ્યાસક્રમન ું આયોજન અને શિકાસ

ક્રેહિટ : 4

(Curriculum Designing and Development)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ... 1. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમનુ ાં સ્વરૂપ રજૂ કરી તફાવત તારવે છે .
.

2. અભ્યાસક્રમ સાંબનાં ધત નશક્ષર્ ડફલસ ૂફીની ઐનતહાનસક દૃબ્ષ્ટ્ટ રજૂ કરે છે .

3. અભ્યાસક્રમ નવકાસના પ્રકારોનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસક્રમનુ ાં નનમાણર્ કરે છે .

4. અભ્યાસક્રમ નવકાસના નવનવધ મોડેલ્સ આધાડરત અભ્યાસક્રમનુ ાં નનમાણર્ કરે છે .
5. અભ્યાસક્રમના સ્થાનનક સાંદભો દશાણવે છે .

6. અભ્યાસક્રમ નવકાસ સાંબનાં ધત સમસ્યાઓ સાંદભે અભ્યાસક્રમનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરે છે .

એકમ

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

ક્રમાુંક
1

કલાક
(ક્રેડડટ)

અભ્યાસક્રમ, પાઠયક્રમ તેમજ હલલસ ૂલી
1. અભ્યાસક્રમ તેમજ પાઠ્યક્રમ : અથણ ,
સાંકલ્પના તેમજ તફાવત
2. નશક્ષર્ ડફલસ ૂફીની ઐનતહાનસક દૃબ્ષ્ટ્ટ અને

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

પેનલ ચચાણ

- નશક્ષર્ ડફલસ ૂફીની ઐનતહાનસક

જૂથચચાણ

દૃબ્ષ્ટ્ટ અને અભ્યાસક્રમ નવર્ય પર

પડરસાંવાદ

પેનલ ચચાણ

અભ્યાસક્રમ

15(1)

- ણચિંતકોનો નવનશષ્ટ્ટ ફાળો અને

(પ્રકૃનતવાદ, આદશણવાદ, વ્યવહારવાદ અને

અભ્યાસક્રમ પર જૂથ ચચાણ

વાસ્તવવાદના સાંદભે)

- અભ્યાસ ક્રમ અને મનોવૈઞાનનક
તથા સામાજજક ભ ૂનમકા નવર્ય પર

3. અભ્યાસક્રમ સાંદભે ણચિંતકોનો નવનશષ્ટ્ટ
ફાળો

પડરસાંવાદ

(જીન જેક્સ રૂસો, જ્હૉન ડય ૂઈ, મહાત્મા ગાાંધી
અને ગુરુદેવ ટાગોર)
4. અભ્યાસક્રમની તાચ્ત્ત્વક , મનોવૈઞાનનક
તથા સામાજજક ભ ૂનમકા
2

અભ્યાસક્રમના પ્રકારો

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક
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1. નવર્યવસ્તુની દૃબ્ષ્ટ્ટએ અભ્યાસક્રમ

સેનમનાર

- નવનવધ નવર્શ્નવદ્યાલયોના

2. રચનાની દૃબ્ષ્ટ્ટએ અભ્યાસક્રમ

કાયણશાળા

નશક્ષક-પ્રનશક્ષર્ના અભ્યાસક્રમોની

પેનલચચાણ

-NCF – 2005 અને NCF – 2009 પર

3. સ્વરૂપની દૃબ્ષ્ટ્ટએ અભ્યાસક્રમ
4. અભ્યાસક્રમના નવનવધ પ્રકારો ની

જૂથઅધ્યાપન મ ૂલવર્ી કરી તેની તુલના કરે .

દૃબ્ષ્ટ્ટએ NCF – 2005 અને NCF –

કાયણશાળા

2009 નો પડરચયાત્મક અભ્યાસ

3

અભ્યાસક્રમ શિકાસનાું પ્રશતમાનો
3.1 ટાઇલસણ (Tylers) – 1949નુ ાં પ્રનતમાન
3.2 ડહલ્દા ટાબા (Hilda Taba) – 1962 નુ ાં
પ્રનતમાન

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

પેનલ ચચાણ - નશક્ષક નનદે નશત નવનવધ
કાયશ
ણ ાળા
જૂથઅધ્યાપન

3.3 નનકોલસ અને નનકોલસ (Nicholls)-

અભ્યાસક્રમ નવકાસના કોઈ ત્રર્
મોડેલ્સ વચ્ચેનો તફાવત

દશાણવતો ચાટણસ તૈયાર કરે .

1972 નુ ાં પ્રનતમાન

3.4 CBCE આધાડરત નવલ્સ (Willes)
અભ્યાસક્રમ
4

અભ્યાસક્રમન ું મ ૂલ્યાુંકન
1. સાાંદણભિક રીત અને પ્રનતભાશીલનો અથણ

સૈદ્ાુંશતક કાયય

પ્રાયોગગક કાયય

9 કલાક

6 X 2 = 12 કલાક

જૂથચચાણ

- મડહલા નવર્શ્નવદ્યાલયો અને

2. અભ્યાસક્રમના સ્થાનનક સાંદભો

અવલોકન

સહનશક્ષર્ આપતા

3. અભ્યાસક્રમને સાાંદણભિક રીતે

પડરસાંવાદ

નવર્શ્નવદ્યાલયોના અભ્યાસક્રમો

પ્રનતભાશીલ બનાવવાની વ્ય ૂહરચનાઓ

નનદશણન

4. અભ્યાસક્રમનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન : અથણ,
આવશ્યકતા, માપદાં ડ, અણભગમ અને

સાંદભે મ ૂલવર્ી કરે .

- વતણમાન બી.એડ્ . /એમ.એડ્ .
અભ્યાસક્રમમાાં રહેલી ખામીઓને

પદ્ધનતઓ

ઉજાગર કરતો અહેવાલ તૈયાર
કરે .

- અભ્યાસક્રમને સાાંદણભિક રીતે
પ્રનતભાશીલ બનાવવાની
વ્ય ૂહરચનાઓ પર ચચાણસભા
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એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

402.3E

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક પદ્શતિાસ્ત્ર
(Educational Pedagogy)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રનો અથણ અને ઉત્પનત્ત નવર્ે જાર્ે છે .
2. પ્રાથનમક શાળાના નવદ્યાથીઓની નવનવધ મનોવૈઞાનનક અને વ્યક્ક્તગત લાક્ષણર્કતાઓની
સમજ મેળવે છે .
3. પ્રાથનમક કક્ષાએ અધ્યાપનની નવનવધ ન ૂતન પદ્ધનતઓ શોધે છે .
4. નવનવધ દૃબ્ષ્ટ્ટકોર્થી પ્રાથનમક શાળાના નવદ્યાથીઓનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય કેળવે છે .

એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

1

પદ્શતિાસ્ત્રનો અથય અને ઉત્પશિ

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
9 કલાક

1. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રનો અથ,ણ ઉત્પનત્ત અને મનોનવઞાન ઉદભવ,
પ્રાથનમક
શાળા
કક્ષાએ
નશક્ષર્ના નવકાસ,
નવચારધારાઓ
પદ્ધનતશાસ્ત્રની લાક્ષણર્કતાઓ
નવર્યક પુસ્તકોનુ ાં
2. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રના મુખ્ય અણભગમો: પ્રદશન
ણ ગોઠ્વવુ.ાં
વતણનવાદી
અણભગમ
(Behaviourist
રચનાવાદી

approach),
(constructivist

approach),

અણભગમ
સામાજજક

રચનાવાદી અણભગમ (social constructivist
approach),
મુક્તવાદી
અણભગમ
(liberationist approach)
3. પ્રાથનમક
શાળાઓના
નવદ્યાથીઓની
વૈયક્ક્તક, સામાજજક અને મનોવૈઞાનનક
લાક્ષણર્કતાઓ
એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

2

પદ્શતિાસ્ત્રના શિશિધ અગભગમો
1. સર્જનાત્મકતા
નસનેબ્ક્ટક(Synectic)

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક
એક નવચારધારાના
નવચારકોનાાં પ્રદાનને
વર્વ
ણ તો નવસ્ત ૃત
અહેવાલ તૈયાર કરે .

પ્રાથનમક શાળાની
મુલાકાત લઈ
શાળાકીય હવામાન
તથા નવદ્યાથીઓના
નવચાર-વતણનો જાર્ી
મુલાકાત અહેવાલ
તૈયાર કરે .

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

અધ્યાપન: ઈન્ટરનેટની મદદથી પ્રાથનમક કક્ષાએ કોઈ
પસાંડદત એકમના
અણભગમ,
િેઈન અધ્યાપનના
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15(1)

મનોનવઞાનની કોઈ

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

માટેન ુ ાં

કલાક
(ક્રેહિટ)

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

સ્ટોનમિંગ, સીપીએસ(Collaborative Problem મુદ્દાઓને આનુર્ણાં ગક
સાડહત્ય
Solving) અણભગમ
એકત્રીકરર્ની
2. રચનાવાદી અધ્યયન અણભગમ: 4E
પ્રડક્રયાનુ ાં નનદશણન
અણભગમ, 5E અણભગમ, 7E અણભગમ
કરવુ.ાં
3. અધ્યાપનની પદ્ધનતઓ: વ્યાખ્યાન પદ્ધનત,
કથનચચાણ

પદ્ધનત,

પ્રાયોણગક

અધ્યાપન માટેની

યોજના તૈયાર કરી
હાથ ધરે લ અધ્યાપનને
આનુર્ણાં ગક
સ્વાનુભવોને સમાવતો
અહેવાલ તૈયાર કરે .

પદ્ધનત,

સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધનત, કન્સે્ટ મેનપિંગ
પદ્ધનત, વાતાણ પદ્ધનત, હ્યુડરબ્સ્ટક પદ્ધનત,
પ્રકલ્પ પદ્ધનત
એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

3

અધ્યાપનના શિશિધ પ્રકારો

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
11 કલાક
નવનવધ પ્રકારના

1. નશક્ષકકેન્િી અધ્યાપન:

અધ્યાપન પ્રકારોનુ ાં
પ્રત્યક્ષ/ રે કોડે ડ
teaching), નનદશન
ણ : સાંકલ્પના, મહત્ત્વ,
નનદશન
ણ કરી તેની
મયાણદાઓ અને નશક્ષકની ભ ૂનમકા
લાક્ષણર્ક્તાઓ
2. નવદ્યાથીકેન્િી અધ્યાપન: અથણ અને
નવર્યક ચચાણ
યોજવી.
લાક્ષણર્ક્તા,
વ્યાખ્યાન, જૂથ અધ્યાપન (team

સ્વાધ્યાય, નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય,

પ્રાયોગગક કાયય

4 X 2 = 8 કલાક

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

પ્રાથનમક કક્ષાએ કોઈ

એક એકમ પસાંદ કરી
તેના પર અણભક્રમો/
કમ્પ્ય ૂટર આધાડરત
અધ્યયન-અધ્યાપન
સામગ્રી તૈયાર કરી
તેની અજમાયશ હાથ
ધરી સમગ્ર પ્રવ ૃનત્તનો
અહેવાલ રજૂ કરે .

અણભક્રનમત અધ્યયન, કેલરની
વ્યક્ક્તગત અધ્યયન માટેની વ્યવસ્થા,
કમ્પ્ય ૂટર આધાડરત અધ્યયન,
નવદ્યાથીકેન્િી અધ્યાપનમાાં નશક્ષકની
ભ ૂનમકા
3. જૂથકેન્િી અધ્યાપન: અથણ અને
લાક્ષણર્ક્તા, લઘુજૂથમાાં આંતરડક્રયા,
પાત્રાણભનય, ક્ષેત્ર પ્રવાસ, પ્રકલ્પકાયણ,
જૂથકેન્િી અધ્યાપનમાાં નશક્ષકની
ભ ૂનમકા
એકમ
ક્રમાુંક
4

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

શિક્ષક-શિદ્યાથી કામગીરીન ું સુંકલન તથા
મ ૂલ્યાુંકન
1. નવદ્યાથી પોટણફોણલયોનુ ાં આયોજન અને
સાંકલન, પોટણફોણલયોના મ ૂલ્યાાંકન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

નવભાગના
કોઇ નશક્ષક/ નવદ્યાથીના
નવદ્યાથીઓની
વગણખડાં / શાલેય
મ ૂલ્યાકન-મુલાકાત – વ્યવહારોની નોંધ
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કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

માટેની મ ૂલ્યાાંકન યોજના(Rubrics)નો

સ્વરૂપ- તેને

નવકાસ
અસરકારક બનાવવા
2. પ્રનતપોર્ર્ વ્યવસ્થાોઃ નવદ્યાથીને અપાતા નવર્યક મુદ્દાઓને
પ્રનતપોર્ર્ની સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ,
આનુર્ણાં ગક
પ્રનતપોર્ર્ના પ્રકારો, તત્ક્ષર્ અને
પેનલચચાણન ુ ાં
નવલાંણબત પ્રનતપોર્ર્ અને તેના
આયોજન કરવુ.ાં
ફણલતાથો
3. નવદ્યાથી િારા નશક્ષકની કામગીરીનુ ાં
મ ૂલ્યાાંકનોઃ સાંકલ્પના તથા મહત્ત્વ, પ્રગટ
મ ૂલ્યાકન(નવદ્યાથીની ઓળખ સાથેન)ુ ાં
તથા પ્રચ્છન્ન મ ૂલ્યાાંકન(નવદ્યાથીની
ઓળખ નવનાનુ)ાં - બન્નેન ુ ાં સ્વરૂપ, મહત્ત્વ
અને મયાણદાઓ

માટેન ુ ાં નોંધપત્રક તૈયાર
કરી અજમાયશ િારા
પા્ત માડહતીને
આધારે વ્યવહારોનો
મ ૂલ્યાાંકન અહેવાલ
તૈયાર કરે .
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

402.3S

કલ ગણ : 50
ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : િૈક્ષગણક પદ્શતિાસ્ત્ર
(Educational Pedagogy)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ... 1. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રનો અથણ અને ઉત્પનત્ત નવર્ે જાર્ે છે .

2. પ્રાથનમક શાળાના નવદ્યાથીઓની નવનવધ મનોવૈઞાનનક અને વ્યક્ક્તગત લાક્ષણર્કતાઓની
સમજ મેળવે છે .
3. પ્રાથનમક કક્ષાએ અધ્યાપનની નવનવધ ન ૂતન પદ્ધનતઓ શોધે છે .
4. નવનવધ દૃબ્ષ્ટ્ટકોર્થી પ્રાથનમક શાળાના નવદ્યાથીઓનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન કરવાનુ ાં કૌશલ્ય કેળવે છે .

એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

1

પદ્શતિાસ્ત્રનો અથય અને ઉત્પશિ

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
9 કલાક

1. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રનો અથ,ણ ઉત્પનત્ત અને મનોનવઞાન ઉદભવ,
પ્રાથનમક
શાળા
કક્ષાએ
નશક્ષર્ના નવકાસ,
નવચારધારાઓ
પદ્ધનતશાસ્ત્રની લાક્ષણર્કતાઓ
નવર્યક પુસ્તકોનુ ાં
2. નશક્ષર્ના પદ્ધનતશાસ્ત્રના મુખ્ય અણભગમો: પ્રદશણન ગોઠ્વવુ.ાં
વતણનવાદી
અણભગમ
(Behaviourist
રચનાવાદી

approach),
(constructivist

approach),

અણભગમ
સામાજજક

રચનાવાદી અણભગમ (social constructivist
approach),
મુક્તવાદી
અણભગમ
(liberationist approach)
3. પ્રાથનમક
શાળાઓના
નવદ્યાથીઓની
વૈયક્ક્તક, સામાજજક અને મનોવૈઞાનનક
લાક્ષણર્કતાઓ
એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

2

પદ્શતિાસ્ત્રના શિશિધ અગભગમો

પ્રાયોગગક કાયય
6 X 2 = 12 કલાક

15(1)

મનોનવઞાનની કોઈ

એક નવચારધારાના
નવચારકોનાાં પ્રદાનને
વર્વ
ણ તો નવસ્ત ૃત
અહેવાલ તૈયાર કરે .

પ્રાથનમક શાળાની
મુલાકાત લઈ
શાળાકીય હવામાન
તથા નવદ્યાથીઓના
નવચાર-વતણનો જાર્ી
મુલાકાત અહેવાલ
તૈયાર કરે .

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

1. સર્જનાત્મકતા માટેન ુ ાં અધ્યાપન: નસનેબ્ક્ટક ઈન્ટરનેટની મદદથી પ્રાથનમક કક્ષાએ કોઈ
પસાંડદત એકમના
(Synectic) અણભગમ, િેઈન સ્ટોનમિંગ, અધ્યાપનના
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કલાક
(ક્રેહિટ)

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

સીપીએસ (Collaborative Problem Solving) મુદ્દાઓને આનુર્ણાં ગક
સાડહત્ય
અણભગમ
એકત્રીકરર્ની
2. રચનાવાદી અધ્યયન અણભગમ: 4E
પ્રડક્રયાનુ ાં નનદશણન
અણભગમ, 5E અણભગમ, 7E અણભગમ
કરવુ.ાં
3. અધ્યાપનની પદ્ધનતઓ: વ્યાખ્યાન પદ્ધનત,
કથનચચાણ

પદ્ધનત,

પ્રાયોણગક

અધ્યાપન માટેની

યોજના તૈયાર કરી
હાથ ધરે લ અધ્યાપનને
આનુર્ણાં ગક
સ્વાનુભવોને સમાવતો
અહેવાલ તૈયાર કરે .

પદ્ધનત,

સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધનત, કન્સે્ટ મેનપિંગ
પદ્ધનત, વાતાણ પદ્ધનત, હ્યુડરબ્સ્ટક પદ્ધનત,
પ્રકલ્પ પદ્ધનત
એકમ
ક્રમાુંક

શિર્ષયિસ્ત

3

અધ્યાપનના શિશિધ પ્રકારો

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા
સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
11 કલાક
નવનવધ પ્રકારના

1. નશક્ષકકેન્િી અધ્યાપન:

વ્યાખ્યાન, જૂથ અધ્યાપન (team teaching), અધ્યાપન પ્રકારોનુ ાં
પ્રત્યક્ષ/ રે કોડે ડ
નનદશન
ણ : સાંકલ્પના, મહત્ત્વ, મયાણદાઓ
નનદશન
ણ કરી તેની
અને નશક્ષકની ભ ૂનમકા
લાક્ષણર્ક્તાઓ
2. નવદ્યાથીકેન્િી અધ્યાપન: અથણ અને
નવર્યક ચચાણ
યોજવી.
લાક્ષણર્ક્તા,
સ્વાધ્યાય, નનરીણક્ષત સ્વાધ્યાય, અણભક્રનમત

પ્રાયોગગક કાયય

4 X 2 = 8 કલાક

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

પ્રાથનમક કક્ષાએ કોઈ

એક એકમ પસાંદ કરી
તેના પર અણભક્રમો/
કમ્પ્ય ૂટર આધાડરત
અધ્યયન-અધ્યાપન
સામગ્રી તૈયાર કરી
તેની અજમાયશ હાથ
ધરી સમગ્ર પ્રવ ૃનત્તનો
અહેવાલ રજૂ કરે .

અધ્યયન, કેલરની વ્યક્ક્તગત અધ્યયન
માટેની વ્યવસ્થા, કમ્પ્ય ૂટર આધાડરત
અધ્યયન, નવદ્યાથીકેન્િી અધ્યાપનમાાં
નશક્ષકની ભ ૂનમકા
3. જૂથકેન્િી અધ્યાપન: અથણ અને
લાક્ષણર્ક્તા, લઘુજૂથમાાં આંતરડક્રયા,
પાત્રાણભનય, ક્ષેત્ર પ્રવાસ, પ્રકલ્પકાયણ,
જૂથકેન્િી અધ્યાપનમાાં નશક્ષકની ભ ૂનમકા
એકમ
ક્રમાુંક
4

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

શિક્ષક-શિદ્યાથી કામગીરીન ું સુંકલન તથા
મ ૂલ્યાુંકન
1. નવદ્યાથી પોટણફોણલયોનુ ાં આયોજન અને
સાંકલન, પોટણફોણલયોના મ ૂલ્યાાંકન માટેની
મ ૂલ્યાાંકન યોજના(Rubrics)નો નવકાસ
2. પ્રનતપોર્ર્ વ્યવસ્થાોઃ નવદ્યાથીને અપાતા
પ્રનતપોર્ર્ની સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ,

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
5 X 2 = 10 કલાક

નવભાગના
કોઇ નશક્ષક/ નવદ્યાથીના
નવદ્યાથીઓની
વગણખડાં / શાલેય
મ ૂલ્યાકન-મુલાકાત – વ્યવહારોની નોંધ
સ્વરૂપ- તેને
માટેન ુ ાં નોંધપત્રક તૈયાર
અસરકારક બનાવવા કરી અજમાયશ િારા
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કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

પ્રનતપોર્ર્ના પ્રકારો, તત્ક્ષર્ અને

નવલાંણબત પ્રનતપોર્ર્ અને તેના ફણલતાથો
3. નવદ્યાથી િારા નશક્ષકની કામગીરીનુ ાં
મ ૂલ્યાાંકનોઃ સાંકલ્પના તથા મહત્ત્વ, પ્રગટ
મ ૂલ્યાકન(નવદ્યાથીની ઓળખ સાથેન)ુ ાં તથા

નવર્યક મુદ્દાઓને
આનુર્ણાં ગક
પેનલચચાણન ુ ાં
આયોજન કરવુ.ાં

પા્ત માડહતીને

આધારે વ્યવહારોનો
મ ૂલ્યાાંકન અહેવાલ
તૈયાર કરે .

પ્રચ્છન્ન મ ૂલ્યાાંકન(નવદ્યાથીની ઓળખ
નવનાનુ)ાં - બન્નેન ુ ાં સ્વરૂપ, મહત્ત્વ અને
મયાણદાઓ
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
પ્રાથશમક કક્ષા (Elementary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

403.3E

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : અધ્યયનન ું મ ૂલ્યાુંકન
(Assessment of Learning)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. માપન, મ ૂલ્યાાંકન અને પરીક્ષર્ની સાંકલ્પના સ્વરૂપ અને ઉપયોગ જર્ાવે છે .
2. સાંખ્યાત્મક અને ગુર્ાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની નવભાવના અને મહત્ત્વ જર્ાવે છે .
3. કસોટી રચના અને પ્રમાર્ીકરર્ નવશે સમજાવે છે .
4. નવર્યવસ્તુ આધાડરત ન ૂતન મ ૂલ્યાાંકન પ્રડક્રયાનો સ્પષ્ટ્ટ પડરચય આપે છે .

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

માપન, મ ૂલ્યાુંકન અને પરીક્ષણ
1.1 શૈક્ષણર્ક માપન, મ ૂલ્યાાંકન અને
પરીક્ષર્ની સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને
જરૂડરયાત

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
12 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
3 X 2 = 06 કલાક

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

-Bloom taxonomy સાંદભે

જૂથચચાણ

1.2 ઞાનાત્મક, ભાવાત્મક અને ડક્રયાત્મક

પડરસાંવાદ

ુ સાંદભે માપન અને મ ૂલ્યાાંકન
હેતઓ

નનદશણન

1.3 માનાાંક સાંદભણ કસોટી: સાંકલ્પના, સ્વરૂપ
અને નશક્ષર્માાં ઉપયોગ

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

માપન-મ ૂલ્યાાંકન માટે ppt
કાયણક્રમ તૈયાર કરવો
-NRT અને IRTવચ્ચે
તફાવત દશાણવતા મુદ્દાઓ
આધાડરત ચાટણ તૈયાર
કરવો

1.4 મ ૂલક સાંદભણ કસોટી: સાંકલ્પના, સ્વરૂપ
અને નશક્ષર્માાં ઉપયોગ
2

સુંખ્યાત્મક અને ગણાત્મક મ ૂલ્યાુંકન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

2.1 સાંખ્યાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની સાંકલ્પના અને

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

તેની પ્રનવનધઓ
2.2 ગુર્ાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની સાંકલ્પના અને

જૂથચચાણ

તેની પ્રનવનધઓ

અવલોકન

2.3 વગણખડાં માાં સાંખ્યાત્મક અને ગુર્ાત્મક

પડરસાંવાદ

મ ૂલ્યાાંકનનુ ાં પ્રયોજન

નનદશણન

2.4 સતત અને સવણગ્રાહી મ ૂલ્યાાંકનની
નવભાવના, પ્રકાર અને મહત્ત્વ
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પ્રાયોગગક કાયય

5 X 2 = 10 કલાક
-સાંખ્યાત્મક અને ગુર્ાત્મક
મ ૂલ્યાાંકનની પ્રનવનધઓ
દશાણવતા ચાટણસ તૈયાર
કરવા.
-સહઅભ્યાસ પ્રવ ૃનત્તઓના
મ ૂલ્યાાંકન માટેની યોજના
તૈયાર કરવી.

15(1)

3

કસોટી રિનાન ું આંકિાિાસ્ત્ર

સૈદ્ાુંશતક કાયય

3.1 કસોટીની કલમોનુ ાં પ ૃથક્કરર્ -કડઠ્નતા

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

11 કલાક

મ ૂલ્ય તારવર્ી મ ૂલ્ય અને નવકર્ક
ણ
પ ૃથક્કરર્

જૂથચચાણ

3.2કસોટીની નવર્શ્સનીયતા- સાંકલ્પના અને

અવલોકન

પ્રકારો (કસોટી પુનોઃ કસોટીની રીત,

પડરસાંવાદ

અધ-ણ નવચ્છે દનની પદ્ધનત, સમાાંતર

નનદશણન

સ્વરૂપની કસોટી તથા કુડર ડરચાડણસનની
રીત)

4 X 2 = 8 કલાક

15(1)

-પ્રમાણર્ત કસોટીની
સાંરચના અને
અજમાયશવાળા કોઈ એક
પ્રાથનમક નશક્ષર્ ક્ષેત્રના
સાંશોધન નનબાંધની
સમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર
કરવી.
-કોઈ એક પ્રાથનમક નશક્ષર્

3.3 કસોટીની યથાથણતા- સાંકલ્પના, પ્રકારો

ક્ષેત્રની કસોટીની

(નવર્યવસ્તુ યથાથણતા, ઘટક યથાથણતા

અજમાયશ કરી

તથા મ ૂલક સાંબનાં ધત યથાથણતા)

નવર્શ્સનીયતા અને

3.4 નવનવધ પ્રકારની પ્રમાણર્ત કસોટીઓ (બુદ્વદ્ધ

4

પ્રાયોગગક કાયય

યથાથણતાની ગર્તરી

કસોટી, અણભયોગ્યતા કસોટી, રસસાંશોનધની

કરવી.

તથા નસદ્વદ્ધ કસોટી) અને ગુજરાતીમાાં

-નવનવધ પ્રકારની પ્રાથનમક

ઉપલદધ બુદ્વદ્ધ કસોટીઓ, અણભયોગ્યતા

નશક્ષર્ ક્ષેત્રની પ્રમાણર્ત

કસોટીઓ, રસસાંશોનધનીઓ તથા નસદ્વદ્ધ

કસોટીઓનુ ાં પ્રદશણન

કસોટીઓનો પડરચય

ગોઠ્વવુ.ાં

શિર્ષયિસ્ત આધાહરત મ ૂલ્યાુંકન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
08 કલાક

4.1 પ્રશ્ન બેંક - સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

4.2 ગ્રેડડિંગ - સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ
4.3 મ ૂલ્યાાંકનમાાં કમ્પ્ય ૂટરનો ઉપયોગ

જૂથચચાણ

4.4 પરીક્ષા સુધારર્ા- માાંગ આધાડરત

અવલોકન

પરીક્ષર્, ઓનલાઈન પરીક્ષર્, ઓપન

પડરસાંવાદ

બુક પરીક્ષર્

નનદશણન

પ્રાયોગગક કાયય

7 X 2 = 14 કલાક
-પ્રાથનમક નશક્ષર્ કક્ષાએ
કોઈ એક એકમમાાં પ્રશ્ન બેંક
રચવી.
-કમ્પ્ય ૂટરમાાં કોઈ એક
પ્રાથનમક નશક્ષર્ ક્ષેત્રની
પ્રશ્નબેંકનો મહાવરો કરવો.
-કમ્પ્યુટરની મદદથી જુદી
જુદી અંકશાસ્ત્રીય
ગર્તરીઓ કરવી તથા
આલેખ તૈયાર કરવા.
-કોઈ એક ઓનલાઇન
પરીક્ષા આપી તેના
પડરર્ામસડહત મહાવરાની
નોંધ કરવી.
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શિક્ષણ શિદ્યાિાખા(IASE) : ગ ૂજરાત શિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ-14
એમ.એડ્ . : દ્વિવર્ીય અભ્યાસક્રમ : સેમેસ્ટર-4
માધ્યશમક કક્ષા (Secondary Level)

પ્રશ્નપત્ર ક્રમાુંક :

કલ ગણ : 50

િૈકલ્લ્પક જૂથ-3 (Elective Group-3)

403.3S

ક્રેહિટ : 4

પ્રશ્નપત્ર : અધ્યયનન ું મ ૂલ્યાુંકન
(Assessment of Learning)
અધ્યયન નીપજ
પ્રશિક્ષણાથીઓ...

1. માપન, મ ૂલ્યાાંકન અને પરીક્ષર્ની સાંકલ્પના સ્વરૂપ અને ઉપયોગ જર્ાવે છે .
2. સાંખ્યાત્મક અને ગુર્ાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની નવભાવના અને મહત્ત્વ જર્ાવે છે .
3. કસોટી રચના અને પ્રમાર્ીકરર્ નવશે સમજાવે છે .
4. નવર્યવસ્તુ આધાડરત ન ૂતન મ ૂલ્યાાંકનનો સ્પષ્ટ્ટ પડરચય આપે છે .

એકમ
ક્રમાુંક
1

શિર્ષયિસ્ત

અધ્યયન અધ્યાપન પ્રહક્રયા

માપન, મ ૂલ્યાુંકન અને પરીક્ષણ

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
12 કલાક

1.1 શૈક્ષણર્ક માપન, મ ૂલ્યાાંકન અને

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

પરીક્ષર્ની સાંકલ્પના, સ્વરૂપ અને
જરૂડરયાત

જૂથચચાણ

1.2 ઞાનાત્મક, ભાવાત્મક અને ડક્રયાત્મક

પડરસાંવાદ

ુ સાંદભે માપન અને મ ૂલ્યાાંકન
હેતઓ

નનદશણન

1.3 માનાાંક સાંદભણ કસોટી: સાંકલ્પના, સ્વરૂપ

પ્રાયોગગક કાયય
3 X 2 = 06 કલાક

કલાક
(ક્રેહિટ)
15(1)

-Bloom taxonomy
સાંદભે માપનમ ૂલ્યાાંકન માટે ppt
કાયણક્રમ તૈયાર કરવો
-NRT અને IRT વચ્ચે
તફાવત દશાણવતા
મુદ્દાઓ આધાડરત ચાટણ

અને નશક્ષર્માાં ઉપયોગ

તૈયાર કરવો

1.4 મ ૂલક સાંદભણ કસોટી: સાંકલ્પના, સ્વરૂપ
અને નશક્ષર્માાં ઉપયોગ
2

સુંખ્યાત્મક અને ગણાત્મક મ ૂલ્યાુંકન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
10 કલાક

2.1 સાંખ્યાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની સાંકલ્પના અને

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

તેની પ્રનવનધઓ
2.2 ગુર્ાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની સાંકલ્પના અને

જૂથચચાણ

તેની પ્રનવનધઓ

અવલોકન

2.3 વગણખડાં માાં સાંખ્યાત્મક અને ગુર્ાત્મક

પડરસાંવાદ

મ ૂલ્યાાંકનનુ ાં પ્રયોજન

નનદશણન

2.4 સતત અને સવણગ્રાહી મ ૂલ્યાાંકનની
નવભાવના, પ્રકાર અને મહત્ત્વ

પ્રાયોગગક કાયય

5 X 2 = 10 કલાક
-સાંખ્યાત્મક અને
ગુર્ાત્મક મ ૂલ્યાાંકનની
પ્રનવનધઓ દશાણવતા
ચાટણસ તૈયાર કરવા.
-સહઅભ્યાસ
પ્રવ ૃનત્તઓના મ ૂલ્યાાંકન
માટેની યોજના તૈયાર
કરવી.
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3

કસોટી રિનાન ું આંકિાિાસ્ત્ર

સૈદ્ાુંશતક કાયય
11 કલાક

4 X 2 = 8 કલાક

3.1 કસોટીની કલમોનુ ાં પ ૃથક્કરર્ -કડઠ્નતા

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

-પ્રમાણર્ત કસોટીની

મ ૂલ્ય તારવર્ી મ ૂલ્ય અને નવકર્ક
ણ
પ ૃથક્કરર્

જૂથચચાણ

3.2કસોટીની નવર્શ્સનીયતા- સાંકલ્પના અને

અવલોકન

પ્રકારો (કસોટી પુનોઃ કસોટીની રીત,

પડરસાંવાદ

અધ-ણ નવચ્છે દનની પદ્ધનત, સમાાંતર

નનદશણન

સ્વરૂપની કસોટી તથા કુડર ડરચાડણસનની
રીત)

પ્રાયોગગક કાયય

15(1)

સાંરચના અને
અજમાયશવાળા કોઈ
એક સાંશોધન
નનબાંધની સમીક્ષાત્મક
નોંધ તૈયાર કરવી.
-કોઈ એક કસોટીની
અજમાયશ કરી

3.3 કસોટીની યથાથણતા- સાંકલ્પના, પ્રકારો

નવર્શ્સનીયતા અને

(નવર્યવસ્તુ યથાથણતા, ઘટક યથાથણતા

યથાથણતાની ગર્તરી

તથા મ ૂલક સાંબનાં ધત યથાથણતા)

કરવી.

3.4 નવનવધ પ્રકારની પ્રમાણર્ત કસોટીઓ (બુદ્વદ્ધ

-નવનવધ પ્રકારની

કસોટી, અણભયોગ્યતા કસોટી, રસસાંશોનધની

પ્રમાણર્ત કસોટીઓનુ ાં

તથા નસદ્વદ્ધ કસોટી) અને ગુજરાતીમાાં

પ્રદશન
ણ ગોઠ્વવુ.ાં

ઉપલદધ બુદ્વદ્ધ કસોટીઓ, અણભયોગ્યતા
કસોટીઓ, રસસાંશોનધનીઓ તથા નસદ્વદ્ધ
કસોટીઓનો પડરચય
4

શિર્ષયિસ્ત આધાહરત મ ૂલ્યાુંકન

સૈદ્ધાાંનતક કાયણ
08 કલાક

પ્રાયોગગક કાયય
7 X 2 = 14 કલાક

4.1 પ્રશ્ન બેંક - સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ

પેનલ ચચાણ
કાયણશાળા
જૂથઅધ્યાપન

-માધ્યનમક કક્ષાએ કોઈ

4.2 ગ્રેડડિંગ - સાંકલ્પના અને મહત્ત્વ
4.3 મ ૂલ્યાાંકનમાાં કમ્પ્ય ૂટરનો ઉપયોગ

જૂથચચાણ

4.4 પરીક્ષા સુધારર્ા- માાંગ આધાડરત

અવલોકન

પરીક્ષર્, ઓનલાઈન પરીક્ષર્, ઓપન

પડરસાંવાદ

બુક પરીક્ષર્

નનદશણન

એક એકમમાાં પ્રશ્ન બેંક
રચવી.
-કમ્પ્ય ૂટરમાાં કોઈ એક
પ્રશ્નબેંકનો મહાવરો
કરવો.
-કમ્પ્યુટરની મદદથી
જુદી જુદી અંકશાસ્ત્રીય
ગર્તરીઓ કરવી તથા
આલેખ તૈયાર કરવા.
-કોઈ એક ઓનલાઇન
પરીક્ષા આપી તેના
પડરર્ામસડહત
મહાવરાની નોંધ કરવી.
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