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Management of Social welfare and Developmental
Services
EC- ૩૦૨ (અ) અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક કાર્દા
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(A) Criminology and Social Legislation
(બ) માનિ સંસાધન અને શ્રવમક કલ્ર્ાિ

2

(B) Human resource and labour welfare
૩૦૩

ુ ાવર્ક આરોગ્ર્,માનવસક આરોગ્ર્ અને તબીબી
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2

Problems of family, children and women
૩૦૫
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Life skills Devlopment (CBCS)
૩૦૬
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૩૦૭

ઉદ્યોગ

2

Udhyog
૩૦૮

ુ જીિન
સમહ
Community Living

૩૦૯

પદર્ાત્રા
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Padyatra

સત્ર -૪
૪૦૧

ુ ાર્નો વિકાસ
દલલત-આરદિાસી સમદ
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Development of schedule Tribes and Dalit
Community
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Counselling-Theory and Practice
૪૦૩

કમ્્યટુ ર-સૈધધાંવતક અને પ્રેતટીકલ

2

Computer- Theory and Practical
EC-૪૦૧

અ.પર્ાયિરિ અને આપવિ વ્ર્િસ્થાપન

2

A Environment and Disaster Management
બ.માનિ અવધકાર અને સમાજકાર્ય

2

B. Human Right and Social work
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EC-૪૦૨
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2

A. Social Work with Womens
બ. મનોલચરકત્સકીર્ સમાજકાર્ય
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B. Psychiatric Social Work
ુ ાનો સાથે સમાજકાર્ય
ક. યિ

2

C. Social work with Youth
૪૦૪

કેન્ર વનિાસ
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Block Placement
૪૦૫

શૈક્ષલિક પ્રિાસ

2
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Community Living
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સત્ર -૧
કોસય ૧૦૧

સમાજવિજ્ઞાન પરરચર્

કલાક -45

ક્રેડીટ-૩

સમાજશાસ્ત્ર
ુ /વિધાથીઓ શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

1. સામાજજક ઘટનાને તપાસિી, સમજિી અને સમાજશાસ્ત્રીર્ વિભાિનાઓની સમાજ કેળિિી.
2. ભારતીર્ સમાજ અને તેમાં આિતાં પરરિતયનોનુ ં વિશ્લેષણકરિાની ક્ષમતા,કુશળતા વિકસાિિી.
3. સંઘષય અને પરરિતયન વિશેની સમજ મેળિિી.
4. વ્ર્ક્તત-જૂથના સમાજજીિન, રિર્ા, આંતરરિર્ા અને આંતર સંબધ
ં ોની સમજ મેળિિી.

5. માનિીના પરસ્પરના આંતર સંબધ
ં ોનુ ં મહત્િ માનિીર્ જરૂરરર્ાતો અને તેની પ ૂવતિ વિશે જાણવુ.ં
6. સામાજજક વ્ર્િસ્થા, સંસ્કૃવત, સામાજજક મ ૂલ્ર્ો અને સામાજજક સંસ્થાઓને સમજિી.
ુ -૧
મોડયલ

સમાજશાસ્ત્ર અને વિભાિના

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧ સમાજશાસ્ત્રનો અથય અને વ્ર્ાપ,સમાજશાસ્ત્ર એક સામાજજક
વિજ્ઞાન તર કે.

લેકચર,
ગ્રુપર્સ્કસન

૧.૨ સમાજશાસ્ત્રનો સમાજકાર્ય સાથે સંબધ
ં અને સમાજકાર્યના ઈન્ટરનેટ
વ્ર્િહાર માટે સમાજશાસ્ત્રના જ્ઞાનની ઉપર્ોગીતા,મહત્િ
૧.૩ માનિ સંબધ
ં ોની વ્ર્િસ્થા તર કે સમાજ, સમુદાર્ અને
કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીર્ વસદ્ાંતોની સમજુતી

(૧)ઉત્િાંવતિાદ (૨) કાર્ાયત્મકિાદ (૩)સંઘષયિાદ

૧.૪ સંસ્કૃવત વ્ર્ાખ્ર્ા, વિભાિના અને પેટા સંસ્કૃવત (ઉપસંસ્કૃવત)
પ્રવત સંસ્કૃવત, સાપેક્ષતા અને સુગ્રથન - ખ્ર્ાલોની સમજુતી

૧.૫ સંસ્કૃવતમાં સમાવિષ્ટ બાબતો :પરં પરા, ર તરરિાજો, મ ૂલ્ર્ો,
ધોરણો, લોકિાર્કા, લોકાચાર, સભ્ર્તા, વશષ્ટાચાર િગેરે

5

પરથી

V.D.O.શો
કલીપ,
લેખન
સ્પધાય િગેરે
7 કલાક
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ુ -૨
મોડયલ

સામાજીકરિ, સામાજજક સંરચના અને પરરિતયન
૨.૧ સામાજજકરણ અથય અને પ્રરિર્ા, પ્રરિર્ાના પ્રવતવનવધઓ

૨.૨ સામાજજક રચના: અથય, ભારતીર્ સમાજની રચના અને
તેન ુ ં િગીકરણ

૨.૩ સામાજજક સંસ્થાઓ : સામાજજક સંબધ
ં ોની વ્ર્િસ્થા તર કે
સંસ્થાઓનુ ં મહત્િ. વિવિધસામાજજક સંસ્થાઓ -લગ્ન, કુટુંબ,
ધમય, વશક્ષણ, રાજ્ર્(કાર્દો)અને આવથિક સંસ્થાઓ

૨.૪ સામાજજક સ્તર ર્કરણ : અથય, ભારતમાં જ્ઞાવત અને િગય

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથચચાય,
રૂબરૂ
મુલાકાત
V.D.O.શો
કલીપ,
િગેરે
વિદ્યાથી દ્વારા

આધારરત સ્તર કરણ

૨.૫ સામાજજક પરરિતયન - અથય, લક્ષણો અને સામાજજક
પરરિતયનનાં કારકો.

પ્રેઝન્ટેશન
8 કલાક
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

રાજ્ર્શાસ્ત્રપરરચર્
હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
1. સમાજકાર્યમાં રાજ્ર્શાસ્ત્રના અભ્ર્ાસનુ ં મહત્િ સમજતા થાર્.
2. રાજ્ર્શાસ્ત્રની વિવિધ પરરભાષાની સમજ કેળિાર્.
3. ભારતના બંધારણીર્ મુલ્ર્ો વિષે સમજતા થાર્ અને રોજ-બરોજની ઘટનાઓનો તેની સાથે
અનુબધ
ં કરતા શીખે.
4.

લોકશાહ શાસન વ્ર્િસ્થા અને કાર્દાના શાસન વિષે સમજતા થાર્.

5. નાગરરક તર કેની પોતાની ફરજ સમજતા થાર્.
ુ -૧
મોડયલ

રાજ્ર્શાસ્ત્રની વિવિધ પરીભાષા,કાર્યક્ષેત્ર અને બંધારિ

શીખિિાની
પધધવત

ુ -૨
મોડયલ

૧.૧ રાજ્ર્ અને રાજ્ર્શાસ્ત્રનો અથય-સમજ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ રાજ્ર્શાસ્ત્રના અભ્ર્ાસનુ ં મહત્િ

જૂથ ચચાય

૧.૩ રાજ્ર્શાસ્ત્રનુ ં કાર્યક્ષેત્ર-વ્ર્ાપ

સામવર્કના

૧.૪ ભારતના બંધારણમાં આમુખ

લેખોની ચચાય

૧.૫ આમુખનુ ં મહત્િ

૭ કલાક

ુ ત્ર્ારશાહી શાસનવ્ર્િસ્થા
લોકશાહી અને સરમખ
૨.૧ લોકશાહ નો અથય અને તેની સામેના ભર્સ્થાનો

વ્ર્ાખ્ર્ાન,ચચાય

૨.૨ મ ૂળભ ૂત અવધકારો

અખબારમાંથી

૨.૩ હક્ક અને ફરજ િચ્ચેનો સંબધ
ં

કતરણ અને તે

૨.૪ સરમુખત્ર્ારશાહ નો અથય, લોકશાહ અને સરમુખત્ર્ારશાહ

દ્વારા જ જે તે

િચ્ચેનો તફાિત

મુદ્દાની સમજ

૨.૫ કાર્દાનુ ં શાસન
૮ કલાક
સંદભયગ્રથ
ં :
1. પં્યા, હસમુખ. રાજ્ર્શાસ્ત્રનો પરરચર્-૧-૨. Core-Pol-૧0૧,૧02 અન્ા પ્રકાશન
2. પં્યા, હસમુખ. સરકાર તંત્રનો પરરચર્-૨. Core-Pol-૧૧૧,૧૧2. અન્ા પ્રકાશન
3. શેઠ,પ્રિીણ.આધુવનક રાજ્ર્શાસ્ત્ર,પરરભાષા અને વિશ્લેષણ(૧૯૭૪).યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય .
4) શુતલ, રદનેશ. લોકશાહ ,વિશ્વ માનિ પ્રકાશન,અમદાિાદ
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

અથયશાસ્ત્ર પરરચર્

ુ હેતઓ

1. સમાજકાર્યના સંદભયમાં અથયશાસ્ત્રનો વિભાિાનાત્મક અભ્ર્ાસ કરિો.
2. આવથિક વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને આવથિક પ્રવ ૃવિઓ તથા તેના પ્રેરકબળોની જાણકાર મેળિિી.
3. ઉત્પાદનનાં અંગો અને પદ્વતઓ અને ર્ોગ્ર્ ઉત્પાદન પદ્વતની સમાજ પ્રાપ્ત કરિી
4. આવથિક વિકાસના ક્ષેત્રોની જાણકાર
ુ -૧
મોડયલ

અથયશાસ્ત્ર અને આવથિકપ્રવ ૃવતઓની વિભાિના

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ અથયશાસ્ત્ર અનેઆવથિક પ્રવ ૃવતની સંકલ્પના

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ અથયશાસ્ત્રનાંઅભ્ર્ાસનાં કાર્યક્ષેત્રો

PPT,

૧.3 અથયશાસ્ત્ર અનેસમાજકાર્યનો સંબધ
ં . અથયશાસ્ત્રનાં જ્ઞાનનો

જૂથચચાય
7 કલાક

સમાજકાર્યમાં ઉપર્ોગ.
૧.૪ ઉત્પાદનની સંકલ્પના અને તેનાં અંગોનો પરરચર્.
૧.૫ વિકાસશીલ દે શોનાંસદ
ં ભયમાં ર્ોગ્ર્િમ ઉત્પાદન પધ્ધવતની
પસંદગી
૧.૬ િહેચણીનો અથય, િહેચણીમાં અસમાનતાના પરરમાણો,સામાજીક
ન્ર્ાર્નાં સંદભે િહેચણીમાં સમાજકાર્ય દરવમર્ાનગીર .
ુ -૨
મોડયલ

આવથિક પધધવતઓ, આવથિકવિકાસનાં ક્ષેત્રો અને આવથિક આર્ોજન
૨.૧ આવથિક પધ્ધવતઓ (મ ૂ્ િાદ , વમશ્ર, સમાજિાદ )

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ આવથિક વિકાસનાંક્ષેત્રોનો પરરચર્(ખેતી,ઉધોગ,સેિા)ખેતીક્ષેત્રની PPT,
કંગાલલર્તના કારણો અને ઉપાર્ો.
૨.૩ ભારતમાં નિી આવથિકનીવતનો (LPG) પ્રિાહ તેની આવથિક અને

સ્િાધ્ર્ાર્,
જૂથચચાય
8 કલાક

સામાજીકવિકાસમાં અસરો.
૨.૪ નીવત આર્ોગનો પરરચર્ અને તેનાકાર્ો.
૨.૫ ભારતમાં નિી કર નીવત (GST)નો પરરચર્
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
સંદભયસ ૂલચ
1. શાહ રમેશ અને ભટ્ અથયશાસ્ત્ર પરરચર્
2. પર ખ નરહરર

માનિ અથયશાસ્ત્ર

3. ગાંધી અને શાસ્ત્રી
4. પટેલ બબાભાઈ
5. પોપટ આર. સી.

6. વત્રિેદ એચ. કે.

અથયસાસ્ત્રનાં વસદ્ાંતો
ભારતીર્ અથયતત્ર
ં
અથયશાસ્ત્રનાં વસદ્ાંતો
આવથિક પદ્વતઓનો તુલનાત્મક અભ્ર્ાસ

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ
20+ 20 ગિ
આંતરરક કસોટી
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ

સત્ર -૧
કોસય-૧૦૨

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની વિચારધારા

ુ /વિદ્યાથીઓએ શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યને પ્રેરણા આપતી પ્રાચીન અને અિાયચીન વિચારસરણીઓની સમજ
મેળિિી ભારત અને વિદે શોના સંદભયમાં
2. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના ઉદ્દભિ અને વિકાસનો ઈવતહાસ જાણિો-ભારત અને વિદે શોના
સંદભયમાં t
3. સામાજજક પરરક્સ્થવત, લોકો અને સમસ્ર્ાને જોિાનાં દ્રષ્ષ્ટકોણને ઐવતહાવસક ર તે મ ૂલિિા અને
તેનાં સંદભયમાં વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યમાં આિેલ પરરિતયનને સમજિા
4. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યમાં રહેલ વિવિધતા સમજિી અને તેની સિયને સમાવિષ્ઠ કરનાર અને
પરરિતયનશીલ પ્રકૃવત સમજિી.
5. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના વ્ર્િહાર માટે જરૂર

પાર્ાનુ ં જ્ઞાન મેળિવુ.ં

જેમ કે તેના

વસદ્ાંતો,કુશળતા,મ ૂલ્ર્ો,માન્ર્તાઓ,ધ્ર્ેઓ િગેરે. જેમાંથી તેના વ્ર્િહારને અસરકારક બનાિી
શકાર્.

6. સમકાલીન િાસ્તવિકતાની સમજ વિકસાિિી, કાર્યકર પોતાના વિશેની અને સેિાથી વિશેની

ઉં્ સમજ વિકસાિે જેથી કાર્યકરમાં પરરક્સ્થવત અને સેિાથી પ્રત્ર્ેની સંિેદનશીલતા િધે. જેથી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
બ ૃહદ અને સુક્ષ્મ સ્તરના વનણયર્ની પ્રરિર્ામાં ન્ર્ાર્ી, નૈવતક ર તે વ્ર્િહાર કરિાની કુશળતા
િધે.

7. સ્િજાગૃવત અને સ્િસમજ દ્વારા વ્ર્ાિસાવર્ક મ ૂલ્ર્ો અને નૈવતક મુલ્ર્ોને જાળિી પ્રવતભાિ આપે
તેિી કુશળતાઓ અને વ્ર્િહારોને વિકસાિિાના રસ્તા શોધિા.

ુ -૧
મોડયલ

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય અને નજીકની વિભાિનાઓ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્ય અને સ્િૈચ્ચ્િક સમાજકાર્ય

િગય વશક્ષણ,

૧.૨ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્ય અને અન્ર્ સમાજવિજ્ઞાનો, નજીકની

સ્િાધ્ર્ાર્,

વિભાિનાઓ
૧.૩ વ્ર્િસાર્ એટલે શુ?ં તેના લક્ષણો,વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્ય
શામાટે વ્ર્િસાર્ િે .
૧.૪ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યની વ્ર્ાખ્ર્ા અને વિભાિના
૧.૫ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્ય માટે જરૂર જ્ઞાન
ુ -૨
મોડયલ

ુ -૩
મોડયલ

જૂથચચાય,
વિશેષજ્ઞ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
પેનલ
ર્સ્કસન,

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યના વ્ર્િહાર માટે જરૂરી આધાર
૨.૧ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યના ધ્ર્ેર્ો, મ ૂલ્ર્ો, માન્ર્તાઓ

વિદ્યાથી દ્વારા

૨.૨ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યના વસદ્ાંતો

વ્ર્ક્તતગત

૨.૩ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યની કુશળતાઓ

અને જૂથ

૨.૪ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યના કાર્ો અને સમાજકાર્યકરની ભ ૂવમકા

રજુઆતો,

૨.૫ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યની આચારસંરહતા

પ્રશ્નોિર ,

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યનો પવચિમમમાં ઉ્દભભિ અને વિકાસ

વિદ્યાથીના

૩.૧ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યનો પવિમમાં ઉદ્દભિ અને વિકાસ.

પોતાના

૩.૨ વિચારસરણી એટલેશ?ુ ં રફલસ ૂફ એટલેશ?ુ ં વ્ર્ાિસાવર્ક

અનુભિો

સમાજકાર્યકર તર કે શામાટે જાણિી તેને જરૂર િે .
૩.૩ પવિમના સંદભયમાં વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યને પ્રેરણા આપનાર
મુખ્ર્મુખ્ર્ વિચારસરણીઓ.
૩.૪ પવિમના સંદભયમાં વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યમાં આિેલ
પરરિતયન - વિવિધ પ્રિાહો
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સાથે જો્ાવુ ં
િૈર્ક્તતક
અધ્ર્ર્નોની
રજુઆત અને
ચચાય,

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

ુ -૪
મોડયલ

૩.૫ વ્ર્ાિસાવર્ક સંગઠનો

સમાજમાં

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યનો ભારતમાં ઉ્દભભિ અને વિકાસ

બનતી

૪.૧ ભારતના સંદભયમાંવ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યનોઉદ્દભિઅનેવિકાસ
૪.૨ ભારતના સંદભયમાં સમાજકાર્યને પ્રેરણા આપનાર મુખ્ર્ ધાવમિક
વિચારસરણીઓ
૪.૩ ભારતમાં થર્ેલ સમાજસુધારઆંદોલનો
૪.૪ ગાંધીજીની વિચારધારા અને તેની વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય પર પ્ેલ
અસર

િતયમાન
ઘટનાઓની
ચચાય,

િાંચન
સામગ્રી
આપિી

૪.૫ પવિમમાં ઉદ્દભિેલ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની ભારતના
સંદભયમાં આલોચના
ુ -૫
મોડયલ

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય અને આધર્ાજત્મકતા
૫.૧ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યકર માટે જરૂર ગુણો
૫.૨ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યકર તર કે સેિાથી સાથે કાર્ય કરતી િખતે
ન્તા પ્રકૃવતગત
૫.૩ આધ્ર્ાજત્મકતાનો અથય અને વિભાિના
૫.૪ આધ્ર્ાજત્મકતાના વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય સાથેના જો્ાણો
અને તેન ુ ં મહત્િ
૫.૫ આધ્ર્ાજત્મકતાને સાંકળ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યકરની ભ ૂવમકાને િધુ
અસરકારક બનાિિાના રસ્તાઓ.

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ આંતરરક કસોટી
20+ 20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
20 ગિ
ુ જુથ ચચાય
20 ગિ
સંદભયસલુ ચ:
1. Allan Jane, Pease Bob, Briskman Linda, 2003, Critical Social Work An Introduction
theories and practices, Rawat Publicaation, Jaipur and Delhi.
2. Allan Pincus & Anne Minahan ૧973, Social Work Practice and method, Itasca૧૧૧,
Peacock.
3. Conopka G and Lindman Edward C, ૧958, Social Work Philosophy, The University of
Minneasora Press, Minneaplios
4. Cournoyer Barry, 2000, The Social Work Skills workbook
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to

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
5. Dr. P. Dayal, ૧986, Gandhian Apporach to Social work, Guarat Vidhyapith,
Ahmedabad.
6. Dayal Murli Ana Narayan Lata, ૧998, Challengers for Social Work Profession
7. Towards People Centred Development cited in the Indian Journal of SocialWork, Vol 59,
No-૧.
8. Desai Murli and Narayan Lata, ૧998, 'Challengers for Social Work Profession Towards
People centred Developing' Cited in the Indian Journal of Social Work,vol 59, No-૧.
9. Desai Murli, 2000, 'Curriculum Planning for Historaangry of Philosophies of Social
Work',Cited in the Indian Journal of Social Work, Vol-6૧, issue-2, April
10. Dubis Brenda and Miky Karla Krogsrud, ૧999, Social Work, An Empowering Profession,
Allyn and Bacon Boston
11. Friedlander,W A,૧955, Introduction of Social Welfare, Prentice Hall Inc, New York
12. Gangrade K. D. ૧976, Dimensions of Social Work in India, New Delhi, Marvah
Publications
13. Gangrade M.S . ૧999, Gandhian Ideal Development and Social ch and Practice),
Northern Book centre
14. Gore M. S., ૧997, 'A Historical Perspective of the Social Work Profession, 'Cited in the
Indian Journal of Social Work, Vol 58, Issue-3, July
15. Gore M. S., ૧965, Social Work and Social Work Education, Asia Publishing House,
Bombayat .
16. Jha Jainendra Kumat, 200૧, Encyclopedia of Social Work, Anmol Publications, New
Delhi, Vol-૧,3,4
17. Kumarappa J. M., ૧94૧, Social Work its Nature, Scope and status, cited in theIndial
Journal of Social Work Vol 2 267
18. Michael Reisch, Eileen Garmbril, ૧997, Social Work in 2૧st Century, Pine forge press
19. Moorthy M. v., ૧974, Social work, philosophy, methods and fields, Karnatak University,
Dharwar
20. Mukherjee Amitabh(eds), ૧997, Gandhi Yesterday and Today, Institute of Historical
Studies, Calcutta
21. Nagpal H., ૧972, Social Work as a profession in India : 'A Sociological Analysis', cited in
International Social Work, Vol-32(4)
22. Nair T. K. Ceds.,૧98૧, Social Work Education and Social work Practice in India, Madras
Association of Schools of Social workin India
23. ParmerP. M., 2002, Social Work and Social Welfare in India, Sublime Publications, Jaipur
24. Pathak, S. H. ૧974, 'An Indian Perspective of Social work - 'A Review Article' cited in the
Indian Journal of Social work-34(p)
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
25. Pumpherey M., ૧959, Teaching of values Eithics in Social work Education counsil on
Social work Education, New York.
26. Ramchandran P. and Batch B. C., ૧972, 'Motivation for Social work', cited in the Indian
Journal of Social work, Vol, 33(2)
27. Rande S. N.,૧969, 'Relevance of Gandhi-some obeservations, cited in Social work forum
Vol VII, No-3, Oct.
28. Reamer Frederic, G., ૧999, Social work values and Ethics, Columbia University press,
New york
29. Singh S. and Soodan K.S.,૧986,HorizonsofSocialwork,Lucknow,JyotanaPublication
30. Surendra Singh S., P. S. Srivastava, 2005, Teaching & Practice of Social work in India :
Realities & Responses, New Royal Book company, Lucknow
31. Wadia A. R., ૧96૧, History and Philosophy of Social work in India, Alloed Publishers,
Bombay
32. पाण्डेय तेजसकर और पाण्डेय ओजसकर, 200૧, समाजकायय, भारत प्रकाशन,लखनऊ
33. ममजाय अहमद आर, १९६९, समाजकायय दशयन एवं प्रणामलया, ब्रिटिश बक
ु डेपो,लखनऊ
34. मदन जी. आर भारत में, समाजकायय और सामाजजक पन
ु र्नयमायण

35. कृपालमसंहसद
ु ान, २००४, समाजकाययमसधदांतएवंस्िडीज, रामाबक
ु डेपो, लखनऊ
36. धमयपालचौधरी, १९९०, सामाजजककाययकापररचय, आत्मारामएण्डसन्स
37. राजाराम शास्री, १९९७, समाजकायय (3rd eds.) उत्तर प्रदे श टहन्दी संसथान, लखनऊ
38. अर्नता कोठारी, २०१०, समाज कल्याण एवं समाजकायय, आटद पजललमशंग, जयपरु

39. मनोज शमाय, २०१०, भारतमें समाजकायय के क्षेर, इमशका पजललमशंग हाउस, जयपरु
40. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૧૦, વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય, લીંક પ્રકાશન, પાલનપુર
41. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૦૧ અને ૨૦૦૯, એક નવુ ં આકાશ, અક્ષરભારતી અને રન્ના્ે
પ્રકાશન, અમદાિાદ

42. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૧૦, સ્ત્રીઓ અને આધ્ર્ાજત્મકતા : બુક સમાજશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ, પાશ્વય
પબ્લલકેશન, અમદાિાદ

કોસય-૧૦૩-

સત્ર -૧
સમાજકાર્યની ગાંધીવિચારધારા

ક્રેડીટ-

૨
ુ /વિદ્યાથીઓ શ ંુ વશખશે /Learning outcome:
હેતઓ

કુ લ કલાક -૩૦

1. ભારતમાં સમાજકાર્યનાં વિવિધ સાંસ્કૃવતક દ્રષ્ષ્ટકોણોમાં ગાંધીજીનો અલભગમ શુ ં િે અને તેન ુ ં મહત્િ
સમજવુ.ં

2. ગાંધીવિચારની લાક્ષલણકતાઓ અને અલભગમોની સમાજ મેળિિી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
3. ભારતની આવથિક સમસ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે ગાંધીજીની વિચારસરણીની સમજ મેળિિી
4. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ગાંધીજીનુ ં પ્રદાન અને તેમની કાર્યપદ્વતને સમજિી.
5. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્ય અને ગાંધીજીનાં સમાજકાર્ય િચ્ચેસામ્ર્તા અને તફાિત સમજિો.
ુ -૧
મોડયલ

ગાંધીવિચાર

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧ ભારતમાં ગાંધીજીનાં આગમન સમર્ે અંગ્રેજશાસનકાળમાં
ભારતનીક્સ્થવતઅને સમસ્ર્ાઓ
૧.૨ ગાંધીવિચારની મુખ્ર્ લાક્ષલણકતાઓ
૧.૩ સિોદર્ સમાજનો ગાંધીજીનો ખ્ર્ાલ

૧.૪ ભારતમાં સમાજકાર્યનાં, સાંસ્કૃવતક અલભગમો/દ્રષ્ષ્ટકોણ અને
ગાંધીજી ધાવમિકપરં પરાગતઅલભગમ, ઉદારમતસુધારણાિાદ

સ્િઅધ્ર્ર્ન
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િઅધ્ર્ર્ન

અલભગમ, લબનસાંપ્રદાવર્કવમશનર અલભગમ,નૈવતક િાંવતકાર
અલભગમ, વ્ર્િસાવર્ક અલભગમ.
૧.૫ ગાંધીજીની કાર્યપદ્વતના મહત્િના પાસા
ુ -૨
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
6 કલાક

ગાંધીજીન ંુ સમાજકાર્ય
૨.૧ દે શની સમસ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે ગાંધીજીનાં અલભગમ - અંત્ર્ોદર્

સ્િઅધ્ર્ર્ન

અલભગમ, અરહિંસક અલભગમ,સામુરહક અલભગમ,લાગણીશીલ,

અને રજૂઆત

સમક્ન્િત અલભગમ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૨.૨ આવથિક સમાનતા માટેના પ્રત્ર્નો-ઉત્પાદનમાં વિકેન્દ્રીકરણ, ર્ંત્રને
સ્થાને શ્રમનુમહત્િ,સ્િાિલં
ં
બન અનેરસ્ટશીપનોખ્ર્ાલ

૨.૩ અન્ર્ાર્,શોષણ અને સંઘષય તથા સંઘષય વનિારણ વિશેનાં જૂથચચાય,
રજૂઆત
ગાંધીજીનાં વિચાર
૨.૪ દે શની ક્સ્થવતને બદલિા માટે ગાંધીજીએ આપેલા રચનાત્મક
કાર્યિમો- સમાજકાર્યની દ્રષ્ષ્ટએ મહત્િ.
૨.૫ સમાજના વિકાસ અને કલ્ર્ાણ અંગે ગાંધીજીના સમાજકાર્ય
અને વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્ય િચ્ચેની સામ્ર્તા અને તફાિત
ુ -૩
મોડયલ

સ્િઅધ્ર્ર્ન
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
6 કલાક

ગાંધીજીન ંુ વિવિધક્ષેત્રોમાં પ્રદાન
૩.૧ મરહલાઓનાં સ્થાન અંગે ગાંધીજીનાં વિચારો અને પ્રદાન
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સ્િઅધ્ર્ર્ન

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

૩.૨ અસ્પ ૃશ્ર્તા વિશે ગાંધીજીના વિચારો અને પ્રદાન

સ્િઅધ્ર્ર્ન

૩.૩ કોમી િૈમનસ્ર્ અને રહિંદુ મુક્સ્લમ એકતા માટેનાં ગાંધીજીનાં

સ્િઅધ્ર્ર્ન

પ્રર્ત્નો
૩.૪ બુવનર્ાદ વશક્ષણ અંગેનાં ગાંધીજીનાં વિચારો અને પ્રદાન
૩.૫ આશ્રમો અને રચનાત્મક કાર્ય માટેની સંસ્થાઓની સ્થાપના,
કાર્યકરો માટેની આચારસંરહતા, કાર્યકરોની તાલીમ અને

કામગીર .
ુ -૪
મોડયલ

PPT દ્વારા
રજૂઆત
6 કલાક

ુ રાતમાં ગાંધીપ્રેરરત સમાજસેિાની પરં પરા
ગજ
૪.૧ ગુજરાતમાં ગાંધીપ્રેરરત સમાજસેિાની પરં પરા - રવિશંકર
મહારાજ, બબલભાઈ મહેતા,જુગતરામ દિે
૪.૨ ગાંધી પરં પરાના સમાજસેિકોની લાક્ષલણકતાઓ અને
કાર્યપદ્વત
૪.૩ ઉિર ગાંધીકાળમાં ભ ૂદાન-ગ્રામદાન આંદોલન
૪.૪ ગાંધીવિચારનો વિકાસ વિનોબા,જર્પ્રકાશનારાર્ણનાં કાર્ો
૪.૫ િતયમાન સમર્માં ગાંધીપ્રેરરત સંસ્થાઓની ક્સ્થવત

ુ -૫
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

દસ્તાિેજી
રફલ્મ
વ્ર્ાખ્ર્ાન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
PPTદ્વારા
રજૂઆત
6 કલાક

ુ તા
િૈવિક સ્તરે ગાંધીવિચારની અસરો અને િતયમાનક્સ્થવતમાં પ્રસ્તત
૫.૧ વિશ્વ શાંવતના ક્ષેત્રમાં ગાંધીજીનો ફાળો

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૫.૨ વિશ્વસ્તરે ગાંધીજીના અરહિંસકઆંદોલન માગે લ્તઆપનાર

સ્િઅધ્ર્ર્ન
વ્ર્ાખ્ર્ાન

ગાંધીની કૂપળો
૫.૩ િતયમાન સમર્માં ગાંધીવિચારનુ ં સ્થાન અને ભાવિ
૫.૪ િતયમાન સમર્માં નિગાંધીર્ન અને કામગીર
૫.૫ વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યકરો માટે ગાંધીવિચારની ઉપર્ોગીતા

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
૧ કસોટ -૨૦ ગુણ િણયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો
ૂ ા પ્રકારના પ્રશ્નો
ુ ક્ષી અને ટંક
-૨૦ માકય હેતલ
૨ સ્િાધ્ર્ાર્ -૧૦ ગુણ
૩ રજૂઆત/જુથ ચચાય -૧૦ ગુણ
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વ્ર્ાખ્ર્ાન
જૂથચચાય,
રજૂઆત
6 કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

સંદભય સલુ ચ :
1. પટેલ મગનભાઈ જો. ગાંધીજીનુ ં ધમયદશયન, યુવન. ગ્રંથવનમાયણ બો્ય

2. પટેલ આનંદ સુ, વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના આધારસ્તંભો, વ્ર્િસાવર્ક અલભવ ૃવત

પ્રકાશન

3. પટ્ટણી દક્ષા િી., ગાંધીજીનુ ં લચિંતન, ભાિનગર
4. પટેલ ઈશ્વરભાઈ, એકાદશ વ્રતધાર બબલભાઈ, ર્જ્ઞ પ્રકાશન
5. Dayal P. Gandhian approach to Social work - Gujarat Vidyapith - Ahmedabad
6. Gangrade K. D, 2005 Gandhian approach to development and social work, New
Delhi, Concept publishing co.
7. Gore M. S. ૧985 Social aspects of Development, Jaipur, Rawat Publication
8. દે સાઈ નારાર્ણ, મારું જીિન એજ માર િાણી, નિજીિન પ્રકાશન
9. દિે પ્રફુલ્લ, ગાંધીની કૂપળો, વિચાર િલોણુ ં

10. ગાંધીજી - રચનાત્મક કાર્યિમો, નિજીિન પ્રકાશન
11. શાહ ઘનશ્ર્ામ, ગાંધી લચિંધ્ર્ા માગે ગ્રામવિકાસ સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ
12. દે સાઈ આઈ. પી., િે્િ આંદોલન, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ સુરત
13. પટેલ ઝિેરભાઈ, સિોદર્ સમાજનાં લક્ષણો, નિજીિન પ્રકાશન
14. શાહ મહેન્દ્ર, માનિ અવધકાર, શાંવત અને વિકાસ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
15. પટેલ ઝિેરભાઈ, વિકેન્દ્રીકરણનુ ં વિજ્ઞાન, નિજીિન
16. https://www.youtube.com/watch?v=foFfXFwVC0E Film on Gandhi
17. દસ્તાિેજી રફલ્મ -બબલભાઈ મહેતાના જીિન આધારરત

કોસય-૧૦૪

સત્ર -૧
સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય

ુ / વિધર્ાથીઓ શ ંુ વશખશે / learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. સમાજકાર્યની એક પદ્વત તર કે સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતની સમજ વિકસાિિી અને
તેન ુ ં મહત્િ સમજવુ.ં
2. વ્ર્ક્તતઓ અને કુટુંબો સાથે કાર્ય કરિા માટે જરૂર મ ૂલ્ર્ો અને વસદ્ાંતો વિશેની ઊં્ સમજ
વિકસાિિી.
3. વ્ર્ક્તત અને કુટુંબની સમસ્ર્ાઓનુ ં ટ કાત્મક વિિેચન કરિાની ક્ષમતા વિકસાિિી અને
સમસ્ર્ાઓને અસર કરતા પરરબળો વિશે જાણકાર મેળિિી.
4. વ્ર્ક્તત અને કુટુંબ સાથે તેની સમસ્ર્ા સમાધાનનુ ં કાર્ય કરતી િખતે આિશ્ર્ક પાર્ાની
વિભાિનાઓ, સાધનો અને પ્રવિવધઓ અંગેની સમજ વિકસાિિી.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
5. વ્ર્ક્તત અને કુટુંબ સાથે કાર્ય કરિા માટેની જરૂર કુશળતાઓ અને િલણોનો વિકાસ કરિો.
6. વ્ર્ક્તત તર કે ‘સ્િ’ નો પ્રવતભાિ આપિાની ક્ષમતા વિકસાિિી અને વ્ર્ાિસાવર્ક કાર્યકર તર કે
વિકસવુ,ં ક્ષમતા કેળિિી.
7. ભારતીર્ સંદભયમાં અસરકારક રહેલ ગાંધીવિચાર આધારરત વ્ર્ક્તત સાથે કાર્ય કરિાની પદ્વત
સમજિી અને તે માટેની કુશળતા અને પ્રરિર્ા વિશેની સમજ વિકસાિિી.
ુ -૧
મોડયલ

વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની એક પદ્ધવત તરીકે સામાજજક િૈર્ક્તતક શીખિિાની
સેિાકાર્ય

પધધવત અને
તલાક

૧.૧ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યનીઅન્ર્પદ્વતઓનાસંદભયમાં

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વત ׃વ્ર્િસાર્માં

સ્િાધ્ર્ાર્,

સ્થાન અને અગત્ર્તા.

જૂથચચાય,

૧.૨ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતનો અન્ર્ દે શોમાં
પદ્વત તર કે ઉદ્દભિ – વિકાસ (ઇવતહાસ)
૧.૩ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતનો ભારતમાંવિકાસ.

પ્રસંગઅભ્ર્ાસ
6 કલાક

૧.૪ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતની વ્ર્ાખ્ર્ા,
વિભાિના.
૧.૫ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતને આધાર આપતી
તત્િદવશિર્ ધારણાઓ (માન્ર્તાઓ)
ુ -૨
મોડયલ

સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્ધવતના માટે આિશ્ર્ક સૈદ્ધાંવતક
જ્ઞાન.

ુ -3
મોડયલ

૨.૧

મ ૂળઅંગો (મ ૂળતત્િો)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨

મ ૂલ્ર્ો.

સ્િાધ્ર્ાર્,

૨.૩

વસદ્ાંતો.

જૂથચચાય

૨.૪

સૈદ્ાંવતક વનર્મો.

6 કલાક

૨.૫

સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતનાં અલભગમો.

વ્ર્ક્તતગત સમસ્ર્ા અને સમસ્ર્ાગ્રસ્ત વ્ર્ક્તતની િતયણક
ંૂ
૩.૧ સમસ્ર્ાગ્રસ્ત વ્ર્ક્તતની િતયણકં ૂ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૩.૨ વ્ર્ક્તતની સામાજજક ભ ૂવમકા, સમાર્ોજન અને

સ્િાધ્ર્ાર્,

અસમાર્ોજનની વિભાિનાઓની સમજ.

જૂથચચાય,

૩.૩ તનાિની વિભાિનાની સમજ.
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પ્રસંગ-

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

૩.૪ સમસ્ર્ાગ્રસ્ત વ્ર્ક્તત (સેિાથી)ની મનોસામાજજક મદદ.

અભ્ર્ાસ,

૩.૫ જુદ જુદ વ્ર્ક્તતઓની જુદ જુદ જરૂરતોની ઓળખ

રોલ-પ્લે,

અને વ્ર્ક્તત દ્વારા અનુભિાતી સમસ્ર્ાઓ.

દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
6 કલાક

ુ -4
મોડયલ

સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્ધવતના સાધનો અને કુ શળતાઓ
(ટુલ્સ એન્ડ ટેકનીક)
૪.૧ મદદ માટેના સાધનો (׃૧) મુલાકાત, (2) ગૃહમુલાકાત,

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

(3) વનર ક્ષણ, (4) સાંભળવુ,(5)
ં
સંબધ
ં સ્થાપન.

સ્િાધ્ર્ાર્,

૪.૨ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતની કુશળતાઓ:(૧)

જૂથચચાય,

સહાર્ક કુશળતાઓ, (2) સાધનો ઉભા કરિા સંબધ
ં ી

પ્રસંગ-

કુશળતાઓ,(3)આંતરરિર્ા બદલિા સંબધ
ં ીકુશળતાઓ.

અભ્ર્ાસ,

૪.૩ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્યની પ્રરિર્ા (׃૧)અભ્ર્ાસ,

કાર્યશાળા,

(2) વનદાન, (3) સારિાર (દરમ્ર્ાનલગર ), (4)

દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્

અનુસરણ, (5) મ ૂલ્ર્ાંકન.

6 કલાક

૪.૪ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વતનાવ્ર્િહારનમ ૂના.
૪.૫ પ્રરિર્ા દસ્તાિેજીકરણ (અહેિાલ લેખન)
ુ -5
મોડયલ

વ્ર્ક્તત સાથે કાર્ય કરિાની ગાંધીવિચાર પ્રેરરત કાર્યપદ્ધવત અને
કુ શળતા
૫.૧ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્યપદ્વત માટેનો ગાંધીિાદ
અલભગમ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િાધ્ર્ાર્,

૫.૨ સેિાથી અને સમસ્ર્ા વિશેની ગાંધીિાદ સમજ.

જૂથચચાય,

૫.૩ વ્ર્ક્તતની સમસ્ર્ા સમાધાનમાટેનાગાંધીિાદ રસ્તાઓ

પ્રસંગ-

ખોટા ખ્ર્ાલો દૂ ર કરિા, ભ ૂલોનો સ્િૈચ્ચ્િક સ્િીકાર.

અભ્ર્ાસ

૫.૪ સામાજજક િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય પદ્વત અને વ્ર્ક્તત સાથે

6 કલાક

કાર્ય કરિાની ગાંધીવિચાર પ્રેરરત પદ્વત િચ્ચે સામ્ર્તા
અને ભેદ.
૫.૫ ભારતીર્ સામાજજક-સાંસ્કૃવતક સંદભયમાં સામાજજક
િૈર્ક્તતક કાર્યપદ્વતની મર્ાયદાઓ.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભય સ ૂલચ ׃
1. Boehm Werner W. (૧958-59), The Nature of Social Work, Vol. 3:2, New York Press.
2. Hamilton Gordon (૧95૧), Theory and Practice of Social Case work, New York: Columbia
Uni. Press.
3. Perlman, Helen H. (૧964), Social Case work: A problem solving process, Chicago Uni. Press.
4. Richmand Mary (૧9૧7), Social Diagnosis, New York: Columbian Uni. Press.
5. R. K. Upadhyay (2003), Social Case work: A Therapeatic Approach, Rawat Publication Jaipur.
6. Dr. P. Dayal ( ), Gandhian Approch to Social work, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.
7. Mathew Grace (૧992), An Introduction to Social Case work, Bombay: Tata Institute of Social
Sciences.
8. Rameshwari Devi, Ravi Prakashan (2004), Social work methods, Practice and perspectives
(Model of case work practice) Vol.-3, Jaipur: Mangal Deep Publication.
9. प्रयागदीन ममश्र (2003), सामाजजक वैयजततक सेवाकायय, उत्तरप्रदे श, टहन्दी संस्थान लखनऊ

10. डॉ. सरु े न्रमसंह एवं – पी. डी. ममश्र (2007), समाजकायय इर्तहास, दशयन एवं प्रणामलयााँ, न्यू
रोयल बक
ु कम्पनी, लखनऊ

11. डॉ. आर. के. उपाधयाय (૧99૧), सामाजजक वैयजततक सेवाकायय, हररयाणा साटहत्य अकादमी,
चंदीगढ

12. गगरीशकुमार ( ), समाकायय के क्षेर
13. राजाराम शास्री (૧997), तत
ृ ीय संस्करण, समाजकायय, उत्तप्रदे श टहन्दी संस्थान लखनऊ

સત્ર -૧
કોસય-૧૦૫

સામાજજક જૂથકાર્ય

હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. જૂથનો ખ્ર્ાલ સમજિો અને પોતાની જાતને જૂથના જુદા જુદા ભાગ તર કે જોતા શીખવુ.ં
2. જૂથકાર્યના મ ૂલ્ર્ો અને વસદ્ાંતોનુ ં મહત્િ સ્િીકારવુ.ં
3. વ્ર્ક્તતના જીિનમાં જૂથના મહત્િને સમજવુ.ં
4. વિદ્યાથી વિવિધ જૂથો સાથે કામ કરતા થાર્.
5. જુથમાં કામ કરિાની વિવિધ ટેકનીકથી પરરલચત કરિા.
6. જૂથકાર્યના ક્ષેત્રોમાં દરવમર્ાનગીર કરતા શીખે.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

ુ -૧
મોડયલ

જૂથકાર્યની વિભાિના અને ઈવતહાસ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧. સામાજજક જૂથકાર્યની વિભાિના:અથય, વ્ર્ાખ્ર્ા,જૂથ દ્વારા

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

વ્ર્ક્તતત્િનો વિકાસ,રચનાત્મકસંબધ
ં નો વિકાસ

જૂથચચાય

૧.૨. સામાજજક જૂથકાર્યની આિશ્ર્કતા- મહત્િ: વ્ર્ક્તતની

6 કલાક

વિવિધ
જરૂર ર્ાતોની પ ૂવતિસદ
ં ભે
૧.૩. ઈંગ્લેન્્માં જૂથકાર્યનો વિકાસ: જરૂરરર્ાતમંદ લોકોને મદદ,
સામુદાવર્કસેિાઓ, શ્રમકલ્ર્ાણ, સુધારાત્મકસેિાઓ
૧.૪. અમેરરકામાં જૂથકાર્યનો વિકાસ: યુિાનો સાથે કામ કરિાનો
યુગ,જરૂરરર્ાતમંદ લોકો સાથે રહેવ ુ ં અને કામકરવુ ં
સામાજજક
જુથકાર્યના કાર્યિમો,વ્ર્ાિસાવર્ક જૂથકાર્યનો વિકાસ
૧.૫. ભારતમાં જૂથકાર્યનો વિકાસ:પ્રાચીનકાળ,સમાજસુધારણાનુ ં
આંદોલન, તાતા સ્કુલ ઓફ સોવશઅલ િકય ની શરૂઆત.
ુ -૨
મોડયલ

જૂથ વનમાય િ અને પ્રરક્રર્ા
૨.૧ સામાજજક જુથકાર્યનો ઉદ્દે શ:

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ જૂથ વનમાયણ : ઉદ્દે શ,સભ્ર્પદ, એકસ ૂત્રતા, એકસ ૂત્રતા,

ચચાય ,

વિચારપ્રણાલી,માન્ર્તાઓ, પ્રરિર્ા,નેતાની ભ ૂવમકા,જૂથનુ ં

રોલ-્લે

સ્િરૂપ-તેનો પ્રકાર,......
૨.૩ જૂથ આંતરરિર્ા કેિી ર તે િધારિી? જૂથનુ ં કદ વનર્ંવત્રત
કરવુ,સામાજજક
ં
અંતર ઘટા્વુ,ં અસરકારક નેત ૃત્િનો વિકાસ
કરિો,જૂથના ધ્ર્ેર્ોને સ્પષ્ટ કરિા,પરસ્પર વિશ્વાસનુ ં
િાતાિરણ,આદાન-પ્રદાનની ર ત સ્પષ્ટ કરિી, ભર્ અને
પ્રવતકાર તરફ ધ્ર્ાન આપવુ.ં
૨.૪ જૂથ નેતાના ગુણ: દૂ રંદેશી,આત્મવિશ્વાસ,સંકલ્પશક્તત,જોખમ
ઉઠાિિાની ક્ષમતા, સારું સ્િાસ્્ર્,જજજ્ઞાસુ,
પ્રર્ોગશીલ,વમલનસાર, ઝ્પી
વનણયર્શક્તત,પરરિતયનશીલ,સરળતા,સાદગી,ઈમાનદાર,
૨.૫ જુથમાં સંઘષય: જુથમાં ગેર-સમજણ,વિચારોમાં મતભેદ,જૂથ
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6 કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
રચનામાં જ્તા,સાંસ્કૃવતક લભન્નતા,વિવિધતાનો અસ્િીકાર,
કેષ્ન્દ્રત સિા, નેત ૃત્િની તરાહ-ઢબ, જૂથના ધોરણોની સ્પષ્ટતાનો
અભાિ, ઓિા સાધનો,
ુ -3
મોડયલ

જૂથકાર્યના વસદ્ધાંતો
૩.૧ આર્ોજજત જૂથ રચનાનો વસદ્ાંત

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૩.૨ લક્ષ્ર્ોની સ્પષ્ટતાનો વસદ્ાંત

જૂથપ્રવ ૃવિ,

૩.૩ ઉદ્દે શપ ૂણય સંબધ
ં ોનો વસદ્ાંત

ચચાય ,

૩.૪ વનરં તરિૈર્ક્તતકરણનો વસદ્ાંત

4 કલાક

૩.૫ વનદે વશતજૂથઆંતરરિર્ાનો વસદ્ાંત
૩.૬ ફેરફારને અિકાશિાળાકર્ાયત્મકસંગઠનનો વસદ્ાંત
૩.૭ પ્રગવતશીલકાર્યિમઅનુભિનો વસદ્ાંત
૩.૮ સાધનોનાઉપર્ોગનો વસદ્ાંત
૩.૯ લોકતાંવત્રકજૂથઆત્મવનિર્ીકરણનો વસદ્ાંત
૩.૧૦ મ ૂલ્ર્ાંકનનો વસદ્ાંત
ુ -4
મોડયલ

જૂથ કાર્યના ક્ષેત્રો
૪.૧ સામાજજક જૂથકાર્ય એક િૈજ્ઞાવનક પ્રણાલીના રૂપમાં :

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

ત્ર્ોની

જૂથપ્રવ ૃવત,

ખોજ, વનદાન-આકારણી, ઉપચાર
૪.૨ સામાજજક જૂથના પ્રકાર:પ્રાથવમક અને દ્વેતરકર્
(secondary) સ્િક ર્ અને પરક ર્ જૂથ, કાર્યલભમુખ અને

ચચાય ,
YouTube
video

સામાજજક આિેલગક જૂથ, ઔપચારરક અને અનોપચારરક જૂથ,
બંધ અને ખુલ્લા જૂથ,
૪.૩ જૂથકાર્યકરની ભ ૂવમકા (Role): જૂથ સાથે (વિવિધ ભ ૂવમકા
સંદભે), ધરાતલના (પ્રાથવમક) કાર્યકરો સાથે, જૂથ સાથે કામ
કરનાર સંસ્થાઓ અને વિભાગો સાથે
૪.૪ જૂથ કાર્યના ક્ષેત્રો: હોસ્પીટલમાં જુથકાર્ય, માનવસક અસ્િસ્થ
લોકો સાથે જૂથકાર્ય, વિશેષ ર્ોગ્ર્તા ધરાિતા લોકો સાથે જૂથ
કાર્ય,
૪.૫ જુથ કાર્યના ક્ષેત્રો: શ્રવમકો સાથે જુથકાર્ય, વ ૃધ્ધો સાથે
જૂથકાર્ય, કાર્દાના સંઘષયમાં આિેલ બાળકો સાથે જૂથકાર્ય

21

7 કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
ુ -5
મોડયલ

જૂથ કાર્યક્રમ અને વિકાસ
૫.૧ જુથમાં કામ કરિાની

િકય શોપ,

ટેકનીક:રમતો,િાતાય,ગીતો,નાટક,પોસ્ટર

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૫.૨ વ્ર્ક્તતના જીિનમાં કાર્યિમનુ ં મહત્ત્િ

ચચાય ,

૫.૩જુથ કાર્યના મો્ેલ: સામાજજક લક્ષ્ર્ પ્રારૂપ(The Social

જૂથ પ્રવ ૃવત
YouTube
video

goal model), લચરકત્સા સંબધ
ં ી મો્ેલ( The remedial
model),પરસ્પર પ્રારૂપ (Rreciprocal model),
૫.૪ કાર્યિમ આર્ોજન અને વિકાસમાં કાર્યકરની ભ ૂવમકા
૫.૫ જૂથ કાર્યકરની આિશ્ર્ક કુશળતા: ઉદ્દે શપ ૂણય સંબધ
ં
સ્થાવપત

કરિો, જૂથની ક્સ્થવતનુ ં વિશ્લેષણ, જુથમાં

7 કલાક

ભાગીદાર ની,જુઠ ભાિના-લાગણીઓ સાથે કામ લેિાની
કુશળતા,કાર્યિમના વિકાસની, સંસ્થા અને સામુદાવર્ક
સંસાધનોના ઉપર્ોગની, મ ૂલ્ર્ાંકનની કુશળતા
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ

સંદભય:

(1) डॉ. प्रयागदीन ममश्र,(२०१७)सामाजजक सामटू हक कायय, प्रकाशक: उत्तर प्रदे श टहंदी संस्थान
लखनऊ.

(2) राजाराम शास्री, १९९७, समाजकायय (3rd eds.) उत्तर प्रदे श टहन्दी संसथान, लखनऊ

(3) डॉ. सरु े न्रमसंह एवं – पी. डी. ममश्र (2007), समाजकायय इर्तहास, दशयन एवं प्रणामलयााँ,
न्यू रोयल बक
ु कम्पनी, लखनऊ

(4) डॉ. आर. के. उपाधयाय (૧99૧), सामाजजक वैयजततक सेवाकायय, हररयाणा साटहत्य अकादमी,
चंदीगढ

(5) गगरीशकुमार (1996), समाकायय के क्षेर, उत्तर प्रदे श टहन्दी संसथान, लखनऊ

(6) डॉ. सरु े न्रमसंह एवं – पी. डी. ममश्र (2007), समाजकायय इर्तहास, दशयन एवं प्रणामलयााँ,
न्यू रोयल बक
ु कम्पनी, लखनऊ
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(7) Siddiqui H. Y. (2008)Group work - Theories and practice (2008), Rawat Publication
(8) Hough Margaret, (2001) Group work skills and Theory Hodder and Stonghton
(9) Trevor Linds ay Sue Orton : (2008), Group work Practice in Social Work
www Learning matters.co.on
(10) Misra P. D, Misra Bina (2008) Social Group Work: Theory and Practice, New Royal
Book co. Lucknow
(11) Brandler S. and Roaman CP (1999) Group work skills and strategies for effective
Intervention, New York : The Haworth Press.
(12) Garvin D Charles, Gutierrez M. Lorraine, Galinsky J. Macda (2007) Handbook of
Social Work with Groups, Rawat Publication
(13) Datar Sudha and others, Skill Training for Social Workers: A Manual (2009)
SagePublications India Pvt. Ltd
(14) Turner David (2009) Role Plays (book of Activities) Viva Books Private Limited
(15) Frank La Fasto, Card Larson (Sixth Printing 2008) When Teams Work Best,
Response Books : A division of Sage Publications, New Delhi
(16) https://www.slideshare.net/srengasamy/understanding-social-group-work

(17) https://www.youtube.com/watch?v=oFxWpv38bYI
(18) https://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=32
(19) https://epgp.inflibnet.ac.in/
સત્ર -૧
કોસય-૧૦૬

વ્ર્ક્તતગત અને વ્ર્ાિસાવર્ક વિકાસ (PPDC)

ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે/ Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક- 48

1. સ્િજાગૃવત, જે વિદ્યાથીને તેનામ ૂલ્ર્ો, િલણ, શક્તતઓ અને રસરૂલચને સમજિામાં,
વિકસાિિામાં અને બદલિાની જરૂર િે ત્ર્ાં બદલિામાં મદદ કરે િે .
2. માનિ સમસ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે સંિદ
ે નાવિકસાિિી.
3. અસરકારક મદદ માટેના સંબધ
ં ોસ્થાપિા જરૂર ક્ષમતાઓ વિકસાિિી.
4. સમાજકાર્યના વિવિધ ક્ષેત્રો અનેિાસ્તવિકતાઓની સમજણ વિકસાિિી.
5. સમાજકાર્યના વ્ર્િહારના વિવિધ માધ્ર્મોનો ઉપર્ોગ કરિાની કુશળતાઓિધારિી.
6. પદ્વતઓના સૈદ્ાંવતક જ્ઞાનનેવ્ર્િહારમાં મ ૂકિા માટે તકો પ ૂર પા્િી
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ુ -૧
મોડયલ

જીિન કૌશલ્ર્વિકાસ (કાર્યશાળા)

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ સ્િજાગૃવત.

કાર્યશાળા,

૧.૨ સમાનુભ ૂવત.

જૂથચચાય ,

૧.૩ આલોચનાત્મક વિચારવુ.ં

રમત,

૧.૪ સર્જનાત્મક વિચારવુ.ં

રોલ્લે,

૧.૫ વનણયર્ કરિાની શક્તત.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૬ સમસ્ર્ા વનિારણ.

રિલ્મ

૧.૭ અસરકારક પ્રત્ર્ાર્ન.
૧.૮ માનવસક દબાણો અને ભાિનાઓનો સામનોકરિો.
ુ -૨
મોડયલ

વ્ર્ાિસાવર્ક વિકાસ અને દરમ્ર્ાનગીરીની કુ શળતા ( (કાર્યશાળા)
૨.૧ સમાજકાર્યકરના ગુણો, િલણ અનેમ ૂલ્ર્ો.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ સંિેદનશીલતા- સ્ત્રી-પુરુષજાવતગત, જ્ઞાવતગત, ધમય-ધમય

રિલ્મ,

િચ્ચેના ભેદભાિો- અસમાનતા.
૨.૩ ધ્ર્ેર્ વનવશ્વત કરિા અને વસદ્ધદ્માટેની પ્રેરણાઓ

રમત,
જૂથચચાય

૨.૪ મુલાકાત કરિી,સંપકય સ્થાવપત કરિો,મદદ માટેના સંબધ
ં ો
બાંધિા અને ટકાિિા,ધ્ર્ાન આપવુ ં અને સાંભળવુ,ં
મારહતી ભેગી કરિી અને આપિી.જેિી કુશળતાઓ.
૨.૫ નિીનીકરણની સમજણ. કાર્ય આર્ોજન, કાર્યનો અંત
અને અનુસરણ
ુ -3
મોડયલ

દસ્તાિેજીકરિ અને વિવિધ સંજર્ રષ્ટટ માધર્મોનો સમાજકાર્યમાં
ઉપર્ોગ (કાર્યશાળા
૩.૧ દ્રષ્ષ્ટ માધ્ર્મો - ર્સ્પ્લેબો્ય , ફલેશબો્ય , પોસ્ટસય,
પોસ્ટસય પ્રદશયન, ચાટય , પેમ્ફલેટ
૩.૨ શ્રિણ માધ્ર્મો - ટેપરે કો્ય ર, રે ર્ર્ો, રફલ્મ (ઓર્ર્ો-

રિલ્મ,
લચત્ર,
નાટક,

વિઝાયુઅલ માધ્ર્મ)
૩.૩ લેખન કૌશલ્ર્ - અહેિાલ લેખન

ગીત,

૩.૪ પરં પરાગત માધ્ર્મો - શેર નાટકો, લોકગીતો, પાપેટ,

રમત

િાતાય કહેિી.
ુ -4
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

દસ્તાિેજીરિલ્મનો સમજિ વિકાસમાં ઉપર્ોગ
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દસ્તાિેજી રફલ્મ સવમક્ષા કાર્યિમમાં નીચે મુજબની અપેક્ષાઓ િે .

રિલ્મ,

૪.૧વિદ્યાથી સમાજકાર્યકરને દસ્તાિેજ રફલ્મોના માધ્ર્મથી

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

સમાજમાં બનતી વિલભન્ન ઘટનાઓ જેકોઈક પ્રકારના ભેદભાિ,

જૂથચચાય ,

અન્ર્ાર્ો, િંલચતતા ઉભી કરનાર િે , જેની અિલોકન

સંિાદ

કરિામાં દસ્તાિેજી રફલ્મોમદદ કરે . સમાજની િાસ્તવિકતા
કેિી ર તે રજુ કરે િે તેની સમજણ વિકસાિિી.
૪.૨ વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાર્યકરને દસ્તાિેજી રફલ્મોના
માધ્ર્મથી માનિિતયન અને વ્ર્િહરથીપરરલચતકરિા.
૪.૩ વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાર્યકરને દસ્તાિેજી રફલ્મોના
માધ્ર્મથી સંિેદના, સહાનુભ ૂવત અને પરાનુભ ૂવત જેિી
લાગણીઓ વિકસાિિામાં મદદ કરે
૪.૪ વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાર્યકરને ભારત જેિા રાષ્રોમાં
બનાિાર્ેલી મહત્િની દસ્તાિેજી રફલ્મોનો પરરચર્
કરાિિો.ઓિામાં ઓિ 5 દસ્તાિેજી રફલ્મોની સમીક્ષા
થાર્ તેિી વિલભન્ન મુદ્દા આધારરત રફલ્મો વિદ્યાથી
સમાજ સમાજકાર્યકરને બતાિિી.

મ ૂલ્ર્ાંકન માળખ ંુ :મો્યુલ -1 - 15 પર ક્ષા + ૦5 ભાગીદાર + ૦5 અહેિાલ=25
મો્યુલ -2- 15 પર ક્ષા + 10 ભાગીદાર = 25
મો્યુલ -૩- 15 પર ક્ષા + 10 ભાગીદાર = 25
મો્યુલ -4- 15 પર ક્ષા + 10 અહેિાલ = 25
સમગ્ર પાઠર્િમ ૧૦ રદિસનો રહેશે.આ અભ્ર્ાસિમમાં બહારના વનષ્ણાંતોની મદદથી સમગ્ર
કાર્યિમ ચલાિિામાં આિશે
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સત્ર -૧
કોસય-૧૦૭

ક્ષેત્રકાર્ય

હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)

ક્રેડીટ -૭
કલાક -240

1) પંચાર્તીરાજ અને વિકેન્દ્રીકરણ તેમજ લોકશાહ વ્ર્િસ્થાની અસરકારકતા અને મર્ાયદા વિષે
સમજતા થાર્.
2) િગય ખં્માં મેળિેલ સમાજ કાર્યના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષણને વ્ર્િહારમાં અમલ કરતા શીખે.
3) સમાજકાર્યની આચારસંરહતા, વસદ્ાંતો, મુલ્ર્ો અને વશક્ષણને આત્મસાત કરતા શીખે.
4)

જરૂરરર્ાતમંદ લોકોના સંપકય માં આિે, તથા વ્ર્ક્તત, જૂથ અને સમુદાર્ની સમસ્ર્ા પરત્િે
તેમની સંિેદનશીલતા િધે અને િલણો બદલાર્..

5)

વિદ્યાથીની વનર ક્ષણ ક્ષમતા િધે, કામ પ્રત્ર્ેની જિાબદાર િધે, વનણયર્ શક્તત વિકસે.

6) સમાજ કાર્યકર પ્રત્ર્ે સેિાથીના િલણો જાણે અને વિદ્યાથી મદદ કરિાની પોતાની ક્ષમતા
વિકસાિે.
7) સેિાથીની જરૂરરર્ાત અને સમસ્ર્ાઓ વિષે સમજે.
8) સમુદાર્ની િાસ્તવિક પરરક્સ્થવત જાણે-સમજે અને વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજ કાર્યકર તર કે
દરવમર્ાનગીર કરતા શીખે.
9) ગામની વિવિધ ઔપચારરક-અનોપચારરક સંસ્થાઓ વિષે જાણે-સમજે.
10) લોકભાગીદાર થી કામ કરિાની શક્તત વિકસે.

ક્ષેત્રકાર્યના આર્ોજન બાબતે  વિદ્યાથી વનર્વમત (સપ્તાહમાં ત્રણ રદિસ- (મંગળ, ગુરુ અને શુિ) તેણે પસંદ કરે લા ગામની
મુલાકાત લેશે.
 ક્ષેત્રકાર્ય એક સત્રમાં ૪0 રદિસ કરિાનુ ં રહેશે. (બે સત્રના થઈને 80 રદિસ)
 બંને સત્રમા એક જ ગામમાં કામ કરિાનુ ં રહેશે.
 જિા-આિિાના સમર્ વસિાર્ પાંચ કલાક ગામમાં કામ કરિાનુ ં રહેશે.
 માગયદશયકને વનર્વમત મળિાનુ ં રહેશે.

 દૈ વનક અહેિાલ વનર્વમત લખીને દર અઠિાર્ર્ે ફાઈલ માગયદશયકને જમા કરાિિાની રહેશે.
 ક્ષેત્રકાર્યની દૈ વનક નોંધ માટે અલગથી નોંધપોથી બનાિિી અને વનર્વમત માગયદશયકને બતાિિી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
સત્ર:૧

ક્ષેત્રકાર્ય (સ્તાહમાં ત્રિ રદિસ)

ુ
મોડયલ

વિગત

૭ ક્રેડીટ
શીખિિાની
પધધવત

ુ -૧  ગામનો ઔપચારરક પરરચર્.
મોડયલ



માગય દશયક સાથે
ુ ાકાત
મલ

લોક સંપકય ,

-ચચાય

વિશ્વાસ સંપાદન,
સમસ્ર્ાની ઓળખ માટે સમુદાર્ના વિવિધ ફલળર્ાની



મુલાકાત
ુ -૨ 
મોડયલ


પંચાર્ત, પંચાર્તની વિવિધ સવમવતઓ અને ગ્રામસભા

માગય દશયક સાથે

વિષે જાણવુ.ં (માળખું બજેટ, આિકના સ્ત્રોત,અને ખચય )

ુ ાકાત
મલ

વિવિધ ઔપચારરક સંસ્થાઓ વિષે જાણવુ.ં ખાસ કર ને

-ચચાય

આંગણિા્ , આશાિકય ર, શાળા, PDS, સહકાર મં્ળ ની

વિષર્

કામગીર અને માળખું જાણવુ.ં (બજેટ, આિકના સ્ત્રોત,અને

વનટિાંતન ંુ

ખચય જાણિા)

વ્ર્ાખ્ર્ાન

અનોપચારરક સંસ્થાઓ –યુિક મં્ળ, ભજન મં્ળ બહેનોનુ ં
મં્ળ ......
ુ -3 
મોડયલ


તાલુકા તેમજ જીલ્લા પંચાર્તની મુલાકાત.

માગય દશયક સાથે

પંચાર્તની અને સમુદાર્ની મુલાકાતોને આધારે વિલેજ

ુ ાકાત
મલ

પ્રોફાઈલ તૈર્ાર કરિો.

-ચચાય

અહેિાલ લેખનની કુશળતા વિકસાિિી-દસ્તાિેજીકરણ

વિવિધ સરકારી

કરતા શીખે.

ઓરિસની
ુ ાકાતો.
મલ

ુ -4
મોડયલ

સમુદાર્ની જ્ઞાવત આધારરત રચનાને સમજિી. પ્રભાિી

માગય દશયક સાથે

જ્ઞાવત-િચયસ્િ ધરાિતી જ્ઞાવતનુ ં ગલણત સમજવુ ં અને

ુ ાકાત
મલ

િે િા્ાના લોકોની ક્સ્થવત આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખીને

-ચચાય

સમુદાર્ના વનર ક્ષણને આધારે સમજિી.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
મ ૂલ્ર્ાંકનની રીત: (સત્ર: ૧ ) કોસય: ૧૦૭ ક્ષેત્રકાર્ય
િમ

વિગત

માતસય

૧

ક્ષેત્રકાર્ય અહેિાલ મુકિાની વનર્વમતતા(દૈ વનક નોંધ પણ જોિી)

૫

૨

માગયદશયક સાથે બેઠકમાં વનર્વમતતા

૫

૩

ક્ષેત્રના ગામમાં કામ સંદભે પહેલવ ૃવિ અને નિીનીકરણ

૫

૪

ક્ષેત્રમાં સોંપિામાં આિેલ અને/ કરે લ કામગીર

૧૦

૫

કરે લ કામગીર માં વ્ર્ાિસાવર્ક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ-જો્ાણ

૫

૬

આંતરરક િાર્િા

૧૦

કુલ આંતરરક મ ૂલ્ર્ાંકન

૪૦

સંદભયસ ૂલચ -https://epgp.inflibnet.ac.in/view.php?category=1701

સત્ર -૨
કોસય-૨૦૧

સંકલલત અલભગમ અને પ્રત્ર્ાર્ન

હેત ુ / વિદ્યાથી શંુ શીખશે? (Learning Outcome)

ક્રેડીટ-૨

કલાક-30

1. સમાજકાર્ય વ્ર્િસાર્ની સમગ્રલક્ષી સમજ વિકસાિિી.
2. સમાજકાર્યમાં સંકલલત અલભગમની વ્ર્િહારમાં સજાયતી સમસ્ર્ાઓ ઓળખિી અને
સોંપાર્ેલ કામને સમજિાની, દરમ્ર્ાનગીર ની અને પરરિતયનની કુશળતા વિકસાિિી.
3. પરરિતયનમાં સંકળાર્ેલા વિવિધ પરરબળોની ભ ૂવમકા સમજિી.
4. સમાજકાર્ય વ્ર્િસાર્ના ઉદ્દે શોને ઓળખિાની તથા તેને અનુરૂપ વ્ય ૂહરચના ઘ્િાની
ક્ષમતા વિકસાિિી તથા પરરિતયક તર કેની કાર્યકરની ભ ૂવમકા વિષે સભાનતા કેળિિી.
5. સમાજકાર્યમાં પ્રત્ર્ાર્નનુ ં મહત્િ સમજવુ.ં
6. પ્રત્ર્ાર્ન સંદભે સમાજ કાર્યકરની સમજ,સજ્જતા અને સંિેદનશીલતા વિકસાિિી.
7. વિદ્યાથીઓને વિવિધ સમસ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે જાગૃવત કેળિિા માટે વિવિધ માધ્ર્મોના ઉપર્ોગ
અંગે મારહતગાર કરિા.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

સંકલલતઅલભગમ વિષે સમજ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ મદદ માટેની પદ્વતઓ -ઔપચારરક, અનૌપચારરક અને

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથપ્રવ ૃવત,

સમાજ આધારરત
૧.૨ સમાજકાર્ય પ્રેકટ સના કાર્ો




સેિાથીની સમસ્ર્ા વનિારણ શક્તતમાં િધારો કરિો
સેિાથી અને સાધનતંત્ર િચ્ચેન ુ ં સંકલન કરવુ ં
સેિાથી અને સાધનતંત્ર િચ્ચે નિો સંબધ
ં સ્થાવપત
કરિો-સુધારિો અને આદાન-પ્રદાન સરળ બનાિવુ ં



6 કલાક

સંસ્થાના કાર્યકરો િચ્ચે સંબધ
ં -સેત ુ સ્થાપિો,
સુધારિો અને આંતરરિર્ા સરળ બનાિિી



સામાજજકનીવતમાં ઉિરોિર વિકાસ અને સુધારો ભૌવતક
સાધનોનુ ં વિતરણ



સામાજજક અંકુશના પ્રવતવનવધ તર કે

૧.૩ મ ૂલ્ર્ો: વ્ર્ક્તતનુ ં ગૌરિ, અને સ્િતંત્રતા કામના સંબધ
ં ો:
મોકળાશ,પ્રમાલણકતા,સહકાર, સ્િવનણયર્નો વસદ્ાંત,તેની
મર્ાયદા, લોકભાગીદાર
૧.૪ સમાજ કાર્યકર એક િૈજ્ઞાવનક તર કે:
૧.૫ સમાજ કાર્યકરના લક્ષણો: વિકાસલક્ષી વ્ર્ક્તત,સર્જનાત્મકતા,
ની્રતા, સંિેદનશીલ આશાિાદ ઉત્સાહ .
ુ -૨
મોડયલ

તંત્ર અલભગમ, સંબધ
ં ો અને સમસ્ર્ા વનિારિ પ્રરક્રર્ા
૨.૧ તંત્ર અલભગમ:(અ)સેિાથી તંત્ર (બ)લક્ષ્ર્ તંત્ર (ક)કાર્ય તંત્ર

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથચચાય ,

(્)પરરિતયન તંત્ર
૨.૨ સંબધ
ં ો : લક્ષણો: હેતકુ ેન્દ્રી,સેિાથી કેન્દ્રી,તટસ્થતા
૨.૩ સંબધ
ં ો :સહકાર, િાટાઘાટ, સંઘષય
૨.૪ સમસ્ર્ા વનિારણ પ્રરિર્ા- તબક્કા ૧) આરં ભનો તબક્કો,૨)
શોધ-તપાસ કરિાનો તબક્કો, ૩) આકારણીનો તબક્કો, ૪)
કરારનો તબક્કો, ૫) પરરિતયન માટે કાર્ય કરવુ-ં મ ૂલ્ર્ાંકનનો
તબક્કો ૬) મદદના અંતનો તબક્કો.
૨.૫ કાર્યકર- સેિાથી સંબધ
ં ો: વિશ્વાસ, સ્િીકાર, પ્રામાલણકતા,
પરાનુભ ૂવત, એકરૂપતા, વ્ર્ાિસાવર્ક સંબધ
ં , િસ્તુલતશીતા,
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રોલ-્લે
6 કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

અવધકાર –સિા
ુ -3
મોડયલ

ુ -4
મોડયલ

સમાજ કાર્યકરની ભ ૂવમકાઓ
૩.૧ સામ્ર્યદાતાની ભ ૂવમકા

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૩.૨ િક લની ભ ૂવમકા

રશ્ર્-શ્રાવ્ર્

૩.૩ કમયશીલની ભ ૂવમકા

માધર્મનો

૩.૪ વશક્ષણકતાયની ભ ૂવમકા

ઉપર્ોગ

૩.૫ મધ્ર્સ્થીની ભ ૂવમકા

3 કલાક

પ્રત્ર્ાર્નનો અથય, પ્રરક્રર્ા અને મહત્િ
૪.૧ પ્રત્ર્ાર્નનો અથય,સમજ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ સમાજકાર્યમાં પ્રત્ર્ાર્નનુ ં મહત્િ

જૂથચચાય ,

૪.૩ પ્રત્ર્ાર્નની પ્રરિર્ા: (૧)સંદેશો આપનાર (Source) મ ૂળ-

રશ્ર્-શ્રાવ્ર્

ઉદગમ સ્થાન (૨)પ્રસારણનુ ં માધ્ર્મ - Transmitter Channel
સંકેત-પ્રસારણ,(૩)સંદેશો (૪) સંદેશો ઝીલનાર(૫) મંઝીલ-

માધર્મનો
ઉપર્ોગ
youtube

લક્ષ્ર્
૪.૪ પ્રત્ર્ાર્ન માટે પાર્ાના િલણો તથા સંદેશો મેળિતી કે
મોકલતી િખતે ધ્ર્ાનમાં રાખિાની બાબતો:

7 કલાક

૪.૫ પ્રત્ર્ાર્નમાં અિરોધ
ુ -5
મોડયલ

પ્રત્ર્ાર્નના માધર્મ અને સમાજ કાર્યકરની સજ્જતા
૫.૧. શાષ્લદક-અશાષ્લદક પ્રત્ર્ાર્ન

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૫.૨. ધ્ર્ાનથી સાંભળવુ ં

જૂથચચાય ,

૫.૩. પ્રવતપુષ્ષ્ટ

રશ્ર્-શ્રાવ્ર્

૫.૪. સેિાથી સાથે અસરકારકપ્રત્ર્ાર્નમાટેનીસજ્જતા:

માધર્મનો

સામાનુભ ૂવત, સન્માન,િૈર્ક્તતક હફ
ં ૂ , સાચુકલાપણુ,ચોક્કસતા,

ઉપર્ોગ

ર્ોગ્ર્તા,તટસ્થતા
૫.૫ સાંસ્કૃવતક લભન્નતા અને લઘુમવત જૂથોની ક્સ્થવત બાબતે
સામાજજક કાર્યકરની સમજ અને સંિેદનશીલતા
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ

30

૮ તલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

સંદભયસ ૂચી:
1. Harry Sepecht and Anne Vickery,૧997.Integrating Social Work Method,
CambridgePublication.
2. Patric Higham,2006. Social Work:Introducing Professional Practice, Sage Publication.
3. Louise,C.Johnson,૧995. Social Work_Practice-A Generalist Approach,Boston:Allyn
and Bacon.
4. પટેલ આનંદ ,૨૦૦૯. વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યના આધાર સ્તંભો, વ્ર્ાિસાવર્ક અલભવ ૃવિ
પ્રકાશન,અમદાિાદ
5. શાહ દાવમની,૨૦૧૭ . સમાજ કાર્યમાં પ્રત્ર્ાર્નની કુશળતા. પાશ્વય પ્રકાશન, અમદાિાદ
6. Devid Foritana,૧992,social Skill at work.
7. Judith,C.Nelson,૧980. Communication Theory and Social Work Practice.
8. Brandford, W.Sheafor et al.૧997. Techniques and Guidlines for Social Work Practice.
9. Joyee Lishmn,૧994. Communication in a Social Work.British Association of Social
Workers, (ed).Jo Compling (BASW),Practical Social Work Series.
10. Trevithiek, Pamila,2009. Social Work Skill-A Practice Handbook (2nd Edision),Rawat
Publicatio,Jaipur.

સત્ર -૨
કોસય-૨૦૨

સમાજકાર્ય સંશોધન

ુ /વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનનુિધય
ં ન અને સંિધયન માટે સંશોધનશાસ્ત્રની સમજ કેળિિી.
2. િૈજ્ઞાવનક અલભગમથી માનિતપાસની સમજ અને વ્ર્ાિસાવર્ક ગુણો વિકસાિિા.
3. સમાજકાર્ય સંશોધનની વિભાિના, મહત્િ અને અિકાશ સમજિો
4. સમાજકાર્ય પ્રેકટ શ, સંશોધન અને વસદ્ાંત િચ્ચેની આંતરસાંકળ જોઈ શકિાની ક્ષમતા
વિકસાિિી અને તેનાન્ર્ાર્ોલચત સુગ્રથન માટેન ુ ં વ્ર્ાિસાવર્ક િલણ વિકસાિવુ ં
5. સંશોધનની શરૂઆતથી અંતસુધી જરૂર ક્ષમતાઓ અને કુશળતાઓ વિકસાિિી.
6. સંશોધનમાં પુસ્તકાલર્, દસ્તાિેજ તથા ઇન્ટરનેટની સેિાઓનાં ઉપર્ોગ કરિાની કુશળતા
વિકસાિિી.
7. સંશોધન અભ્ર્ાસનાતારણોનો સમાજકાર્યકર પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં વ્ર્ક્તત જૂથ, સમુદાર્
સાથેદરમ્ર્ાનગીર

કરિામાં તથા નીવત ઘ્તરમાં તેનો ઉપર્ોગ કરિાની સમજ અને

ક્ષમતાકેળિિી.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

પાઠયક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

માનિ તપાસ અને વિજ્ઞાન

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ માનિ તપાસનો અથય, તપાસનો િૈજ્ઞાનીક અલભગમ અને
સામાન્ર્ સમજ અલભગમ િચ્ચે સામ્ર્તા અનેતફાિત

PPT,

૧.૨ વિજ્ઞાનની સંકલ્પના, પ્રકારો અને વિજ્ઞાનના કાર્ો.

સ્િાધ્ર્ાર્

૧.૩ જ્ઞાનનાં ઘટકો. (મારહતી, ત્ર્ો, ખ્ર્ાલ, ઉપકલ્પના,ચલ

અને

અને અનુભિજન્ર્ સામાન્ર્ીકરણ)
૧.૪ િૈજ્ઞાવનક અલભગમને સુસગ
ં ત સંશોધકનાં લક્ષણો
ુ -૨
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

રજૂઆત,
6 કલાક

સમાજકાર્ય સંશોધનની વિભાિના, કાર્યક્ષેત્રો અને પ્રકાર
૨.૧ સામાજજક સંશોધનની વિભાિના (અથય, વ્ર્ાખ્ર્ા અને
લાક્ષણીકતા/મ ૂળ તત્િો)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,

૨.૨ સમાજકાર્ય સંશોધનની વિભાિના (અથય, વ્ર્ાખ્ર્ા અને

6 કલાક

લાક્ષણીકતા)
ુ અને મહત્િ.
૨.૩ સમાજકાર્ય સંશોધનના હેતઓ
૨.૪ સમાજકાર્ય સંશોધનના કાર્યક્ષેત્રો/અિકાશ.
૨.૫ ગુણાત્મક અને સંખ્ર્ાત્મક સંશોધનનો સામાન્ર્ પરરચર્.
ુ -3
મોડયલ

સંશોધન ર્ોજના, પ્રસ્તાિ અને સમસ્ર્ા.
૩.૧ સંશોધન પ્રકારોનો પરરચર્ (Types of Reserach)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૩.૨ સંશોધન રૂપરે ખા કે પ્રસ્તાિ (Research Proposel) અને

PPT,

સંશોધનના સોપાનો

સ્િાધ્ર્ાર્

૩.૩ સંશોધન સમસ્ર્ા એટલે શુ?ં સંશોધનસમસ્ર્ા પસંદગીનાં
સ્ત્રોત અને વનદે શકો.

અને
ગ્રંથાલર્

૩.૪ સંશોધનમાં ઉત્કલ્પના અને ચલરાશી.

મુલાકાત

૩.૫ સંશોધનમાં દ્ધદ્વતીર્ મારહતી/સંદભય સારહત્ર્ની સમીક્ષા

6 તલાક

એટલે શુ ં ? સંદભય સારહત્ર્નાં સ્ત્રોતો.(દસ્તાિેજી કેદ્ધદ્વતીર્
મારહતી એકત્ર કરિા માટે ગ્રંથાલર્, સરકાર દફતર,
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

અંગતપત્રો અને ઈન્ટરનેટનો ઉપર્ોગ)
ુ -4
મોડયલ

સંશોધન પ્રવિવધ.
૪.૧ માનિ તપાસમાં નૈવતકતાનાં મુદાઓ (Ethical issues)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ સંશોધનમાં ક્ષેવત્રર્/પ્રાથવમક મારહતીનો અથય, સ્ત્રોત અને

PPT,

પ્રકાર (સંખ્ર્ાત્મક અને ગુણાત્મક). ક્ષેવત્રર્/પ્રાથવમક

તાલીમ,

મારહતી એકત્ર કરિા માટે સંશોધક માટે જરૂર આિ્તો/

કાર્યશાળા,

કુશળતાઓ.

સ્િાધ્ર્ાર્

૪.૩ સમષ્ષ્ટતપાસ અને વનદશય તપાસનો અથય અને જરુરરર્ાત.

અને

વનદશયનનાં પ્રકારો (ર્દ્દચ્િ અને લબનર્દ્દચ્િ)અને તેની

રજૂઆત,

પ્રયુક્તતઓ.

6 તલાક

૪.૪ ક્ષેવત્રર્/પ્રાથવમક મારહતી એતત્ર કરિાની (અિલોકન,
મુલાકાત અને કેષ્ન્દ્રતજૂથ ચચાય)પધ્ધવતઓ/પ્રયુરકતીઓનો
પરરચર્.
૪.૫ ક્ષેવત્રર્/પ્રાથવમકમારહતી એતત્રકરિા માટેના ઉપકરણોનો
(પ્રશ્નાિલી, અનુસ ૂલચ) પરરચર્
ુ -૫
મોડયલ

સંશોધનમાં આંકડાશાસ્ત્ર અને અહેિાલ લેખન .
ુ અને સંશોધનમાં
૫.૧ આંક્ાશાસ્ત્રનો અથય, હેતઓ
આંક્ાશાસ્ત્રનુ ં મહત્િ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,

૫.૨ આવ ૃવિ વિતરણનો અથય અને પ્રકાર.
૫.૩ ટકાિાર , પ્રમાણ અને ગુણોિરની સમજ.
૫.૪ સરે રાશનાં માપો (મધ્ર્ક, મધ્ર્સ્થ, બહલ
ુ ક) ની સાદ
ર તથી ગણતર તથા તેનાં ગુણદોષ
૫.૫ સંશોધનઅહેિાલલેખનનોઅથય, પ્રકારો. ઉપર્ોગીતા,
લેખનશૈલી અને માળખુ.ં

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
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6 કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
સંદભયસલુ ચ
1. શાહ વિમલ (૧992 )સંશોધન્ ઝાઇન, યુવન.ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
2. શાહ વિમલ (૧992 )સંશોધનઅહેિાલ લેખન, યુવન.ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
3. શાહ.એ.જી. (2007) સામાજજક સંશોધન પદ્વતઓ
4. દે સાઈ.એચ.જી (૧997)સંશોધન પદ્વતઓ અને પ્રવિવધઓ, યુવન.ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
5. ઉચાટ ્ . એ. (2009) વશક્ષણ અને સામાજજક વિજ્ઞાનોમાં સંશોધન પદ્વતશાસ્ત્ર
6. મુકરજી રવિન્દ્ર ()સામાજજક સિેક્ષણ એિમ સંશોધન
7. સુરેન્દ્ર વસિંહ (2006) સમાજકાર્ય ઈવતહાસ, દશયન એિમ પ્રણાલીર્ા, ન્યુ રોર્લ બુક કંપની,
લખનૌ
8. Goode, J and Hatt P.K. (200૧) Methods in Social Research (New York: McGraw Hill).
9. Indian journal of Social Work (46 (3) October ૧985) Special issue on Research Methodology
10. Kothari C.R. ૧986: Research Methodology Methods and Techniques, Wiley Eastern Limited,
New Delhi.
11. Ramachandran P. ૧993, Survey Research for Social Work, A. Primer Bombay.
12. Anderson & Durston et al. ૧970. Thesis and Assignment Writing, Wiley Eastern ltd, New
Delhi.
13. Encyclopedia of social work (૧9th ed., Vol. ૧, pp. 8૧6–824). Washington, DC: NASW Press
14. National Association of Social Workers. (૧999) Code of ethics of the National Association of
Social Workers. Washington, DC: Author
15. Lal Das, D.K. (2000), Practice of Social Research: A Social Work Perspective, Rawat, and
Jaipur.
16. Herlekar, A. (૧964), Research in Social Work, the IJSW Bombay.
17. Jacob, K.K. (૧965), Methods and Fields of Social Work in India, Asia Publishing, Bombay.
18. Polansky, N.A. (૧975), (ed.) Social Work Research, the University of Chicago Press,
Chicago.
19. Rubin, Allen & Babbie E. (૧989), Research Methodology for Social Work, Belmont,
Wadsworth, California.
20. Ramachandran. P. (૧968), “Social Work Research and Statistics” in History & Philosophy of
Social in India, Allied Publishers, Bombay.Work
21. Ramchandran, P. (૧987) “Research in Social Work” in A.B. Bose (ed.) Encyclopaedia of
Social Work in India, Govt. of India, New Delhi.
22. Reid, William J. (૧987) “Research in Social Work” in Encyclopaedia of Social Work, Silver
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23. Yin Robert K.(૧994)case study Research :disigh and methods, new delhi:sage Publications
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25. Ranjit Kumar(20૧૧) Research Methodology a step-by-step guide for beginners, SAGE
Publications Ltd
26. Margaret Alston and Wendy Bowles (2003)Research for Social Workers, An introduction to
methods
27. Alston, M. Bocoles, W. (Indian Edition 2003) Research for Social Workers-An Introduction
to Methods, Jaipur : Rawat
28. Goode, W.J., Hatt, P.K. (૧98૧) Methods in Social Research, Singapore: McGraw Hill
29. Grinell, Richard M. (Jr.) (૧988) Social Work Research and Evaluation, Illinois F. E.
Peacock Pub. Inc
30. Jacob, K. K. (૧965) Methods & Fields of Social Work in India, Bombay: Asia Publishing
31. Mikkelsen, Britha (2005) Methods for Development Work and Research- A New Guide for
Practitioners, New Delhi : Sage
32. Ramchandran, P. (૧968) Social Work Research and Statistics, Bombay : Allied Publishers
33. Rubin, Allen & Babbie Earl (4 Ed. 200૧) Research Methods for Social Work, USA:
Wadsworth, West, Brooks/Cole and Schirmer
સત્ર -૨
કોસય:૨૦૩

ુ ાવર્કસંગઠન અને સામાજજકરક્રર્ા
સામદ

ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યની એક મુખ્ર્ પદ્વત તર કે સામુદાવર્ક સંગઠન પદ્વતનુ ં મહત્િ અને તેના
વિશેની સૈદ્ાંવતક સમજ કેળિિી.
2. સામુદાવર્ક સંગઠક તર કે જરૂર સમુદાર્ વિશેની સમજ કેળિિી અને તેમાં થતી પ્રરિર્ાઓથી
પરરલચત થવુ.ં

3. એક વ્ર્ાિસાવર્ક તર કે સામુદાવર્ક સ્તરે ભાગીદાર થી કાર્ય કરિા માટેની પ્રરિર્ાઓ માટેન ુ ં
િલણ અને કુશળતા વિકસાિિી.
4. સામુદાવર્ક સ્તરે દરમ્ર્ાનગીર ની પદ્વત તર કે સામાજજક રિર્ાનુ ં મહત્િ જાણવુ ં અને તે અંગેની
સૈધાંવતક સમજ મેળિિી અને તેની પ્રરિર્ાઓથી પરરલચત થવુ.ં

5. ભારતના સંદભયમાં સામાજજક રિર્ાનુ ં સફળ ઉદાહરણ અને રફલસ ૂફ રજૂ કરનાર મહાત્મા
ગાંધીજીની અરહિંસક સામાજજક રિર્ાની સમજ મેળિિી.
ુ -૧
મોડયલ

ુ ાવર્કસંગઠન પધધવતન ંુ મહત્િ અને તેની વિભાિનાત્મક સમજ શીખિિાની
સામદ
પધધવત
૧.૧ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની મુખ્ર્ પદ્વત તર કે સામુદાવર્ક
સંગઠન પદ્વતનુ ં મહત્િ, વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની અન્ર્
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મુખ્ર્ પદ્વતઓ સાથે તેની તુલના
૧.૨ સમુદાર્નીવ્ર્ાખ્ર્ા, પ્રકારો, સમાજકાર્યકર તર કે સમુદાર્
અંગે જરૂર જ્ઞાન
૧.૪ સંગઠનની વિભાિના, સંગઠન માટે જરૂર બાબતો
૧.૫ સામુદાવર્ક સંગઠન પદ્વતની વ્ર્ાખ્ર્ા વિભાિના અને તેનો
ઐવતહાવસક વિકાસ
ુ ાવર્કસંગઠન પદ્ધવતના વસધધાંતો ધર્ેર્ો અને નમન
ુ ા
સામદ
(models)
૨.૧ સામુદાવર્કપદ્વતની ધારણા અને ધ્ર્ેર્ો
૨.૨ સામુદાવર્કસંગઠન પદ્વતના વસધ્ધાંતો
૨.૩ સામુદાવર્કસંગઠન પદ્વતની કુશળતાઓ
૨.૪ સામુદાવર્કસંગઠનપદ્વતના નમ ૂનાઓ:સ્થાવનક વિકાસનો
નમ ૂનો, સામાજજકઆર્ોજનનો આર્ોજજત સામાજજકરિર્ાનો
નમ ૂનો અને સામાજજકરિર્ા
૨.૫ સામુદાવર્ક સંગઠન પદ્વત અને ગાંધીજી
ુ -3
મોડયલ

જૂથચચાય,
વિશેષજ્ઞ

૧.૩ સમુદાર્ અંગે ગાંધીજીનો ખ્ર્ાલ

ુ -૨
મોડયલ

સ્િાધ્ર્ાર્,

ુ ાવર્કસંગઠન : કાર્ો અને સામદ
ુ ાવર્કસંગઠનની ભ ૂવમકા
સામદ
૩.૧ સામુદાવર્ક સંગઠન પદ્વતની કાર્ય પ્રરિર્ા
૩.૨ જુદા-જુદા જૂથો (જુદ જુદ જ્ઞાવત, જાવત અને િગયના જૂથો )
સાથે સામુદાવર્ક સંગઠન

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
પેનલ
ર્સ્કસન,
વિદ્યાથીદ્વારા
વ્ર્ક્તતગત
અને જૂથ
રજુઆતો,
પ્રશ્નોિર ,

વિદ્યાથીના
પોતાના
અનુભિો
સાથે જો્ાવુ ં
િૈર્ક્તતક
અધ્ર્ર્નોની
રજુઆત અને
ચચાય,

સમાજમાં

૩.૩ જુદ જુદ વ્ર્વ્સ્થા સાથે કાર્ય(સંસ્થાગત તેમજ બીનસંસ્થાગત) બનતી
૩.૪ સામુદાવર્ક સંગઠકની ભ ૂવમકા

૩.૫ અહેિાલ લેખન : અગત્ર્તા અને જરૂર બાબતો
ુ -4
મોડયલ

સામાજજકરક્રર્ા : મહત્િ અને સૈદ્ધાંવતકસમજ
૪.૧ સામાજજકરિર્ા : મહત્િ અને સામુદાવર્ક સંગઠન પદ્વત સાથે
સામ્ર્તા અને તફાિત
૪.૨ સિા અને શોષણની વિભાિના સમજિી, સિાસંબધો
૪.૩ સશક્તતકરણની વિભાિના સમજિી, સિાસંબધ
ં ોને
પ્કારિાના રસ્તા
૪.૪ સામાજજકરિર્ા અંતગયત પ્રરિર્ાઓ:અભ્ર્ાસ,લોકમત ઉભો
કરિો,સમસ્ર્ાની વ્ર્ાખ્ર્ા અને વિશ્લેષણ,સ્થાવનક નેત ૃત્િનો
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િતયમાન
ઘટનાઓની
ચચાય,

િાંચન
સામગ્રી
આપિી

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

વિકાસ,લોકભાગીદાર ,લોતપેરિી,કાર્યિમનો વિકાસ,
અમલીકરણ,સામાજજકનીવત ઉપર પ્રભાિ
૪.૫ સામાજજકરિર્ાનાકૌશલ્ર્ો : લોકસંપકય ,લોકવશક્ષણ,જનઆંદોલન,
લોતપેરિી,દુષણોનોપ્રવતકાર,સિાસબંધોબદલિા,અનુસરણકાર્ય
ુ -૫
મોડયલ

ગાંધીવિચારપ્રેરરતઅરહિંસકસામાજજકરક્રર્ા
૫.૧ ગાંધીજીની રફલસ ૂફ
૫.૨ ગાંધીવિચારપ્રેરરત સામાજજકરિર્ા અંતગયતપ્રરિર્ા
૫.૩ ગાંધીવિચારપ્રેરરત સામાજજકરિર્ાની પ્રવિવધઓં: રચનાત્મક
કાર્યિમો, ઉપિાસ, અસહકાર, દુષણોનોઅરહિંસકપ્રવતકાર,
લોતપેરિી, ભાગીદાર
૫.૪ ભારતના સંદભયમાં ગાંધીવિચાર અનુરૂપ અરહિંસક
સામાજજકરિર્ાનુ ં મહત્િ
૫.૫ વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યકર તર કે સમાજકાર્યની અન્ર્
પદ્વતઓ સાથે ગાંધીજીની કાર્યપદ્વતની સામ્ર્તા, અનેભેદ :
ટ કાત્મકસમજ

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
પસ્ુ તક સલુ ચ:
1. Allan Pincus &Anne Minahan __________ A Model for Social Work Practice.
2. Allan Jane, Pease Bob, Briskman Linda, 2003, Critical Social Work An Introduction to
theories and practices, Rawat Publicaation, Jaipur and Delhi.
3. Dr. P. Dayal, ૧986, Gandhian Apporach to Social work, Guarat Vidhyapith, Ahmedabad.
4. Fred Milson, ૧974, An Introduction to Community Work, Routledge & Kegan Paul,
London and Boston.
5. Janki Andharia, 2000, on "Historical perspective of Current Issues, in Community
organization", in the Reading Material Prepared by TISS for Refresher Course.
6. K. D. Gangrade, ૧97૧, Community Organization in India, Popular Parkashan, Bombay.
7. Kerla Krogsrud Miley, Michel, Brenda, ૧995, Generalist Social work, Practise, An
Empowering Approach.
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8. Mary Macht, Jean Quam, ૧98૧ Social Work. An Introduction Horizons of Social Work.
9. Marry G. Ross, ૧967, Community Organization, Theory, Principies and Practice,
Harper & Row, New York, Evanston & London and John Weather Hill, INC, Tokyo
10. S. G. Mudgal, ૧997, An introduction to Social Work.
11. Steve Burghardt, ૧982, Organization for Community Action, Sage Publication Beverly
Hills / London / New Delhi.
12. Tata Institute of Social Science, 2000, Regarding Matrial prepared for UGC. Refreshar
Course on Community Organization in the Context of Globalizatiion.
13. Walter A Friedlander (eds), ૧956, Concepts and Methods of Social Work, Prentice
Hall INC, New Jersey.
14. तेजस्कर पाण्डेय, ओजस्कर पाण्डेय, समाजकायय, भारत प्रकाशन, लखनऊ.
15. राजाराम शास्री, १९७० समाजकायय, टहन्दी सममती, लखनऊ
16. डॉ. कृपालमसंघ, सद
ु न, सपत्क र्नम्मी श्रीवास्तव, १९८३ समाजकायय दशयन, इर्तहास
एवं प्रणामलयां
17. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૦૧, સ્ત્રી સપ્તક, અક્ષર ભારતી પ્રકાશન, ભ ૂજ
18. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૦૮, વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્ય, રન્નાદે પ્રકાશન, અમદાિાદ
19. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૦૪, સામુદાવર્ક સંગઠન વિષર્ પરનો કોસય તમ્પેન્્ ર્મ
20. ગીતા ચાિ્ા, ૨૦૧૧, સામુદાવર્ક સંગઠન (વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજકાર્યની એક મુખ્ર્
પધ્ધવત),

રન્ના્ે પ્રકાશન, અમદાિાદ
સત્ર -૨

કોસય-૨૦૪

માનિવિકાસ અને િતયન

ુ /વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે/Lerning outcome :
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કુ લ કલાક-૩૦

માનિ વિકાસ અને િતયન અભ્ર્ાસિમમાં ઉદ્દે શો માનિજાતનાં સમગ્રજીિનકાળના વિકાસનો

દ્રષ્ષ્ટકોણ અને તેની િતયન પર થતી અસરોની શીખનારને સમાજ આપિાનો િે . માનિિતયનમાં
વિવિધતા શાથી િે તેની સમજ સૈદ્ાંવતક ખ્ર્ાલથી મળે િે .

1. સમાજકાર્ય વ્ર્િહાર માટે માનિ વિકાસનાં જ્ઞાનનુ ં મહત્િ સમજવુ.ં
2. વ ૃદ્ધદ્ અને વિકાસ તથા માનિિતયન વિશેની સમજ વિકસાિિી.
3. િારસો અને િાતાિરણ અને તેની વિકાસ પર થતી અસરોની સમજ વિકસાિિી
4. જીિનચિના વિવિધ તબક્કાઓમાં જરૂરરર્ાતો, વિકાસાત્મક કાર્ો અને વિવિધ સમસ્ર્ાઓ
સમજિી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
5. માનિિતયન અને વ્ર્ક્તતત્િની સૈદ્ાંવતક સમજ મેળિિી
ુ -૧
મોડયલ

વ ૃદ્ધદ્ધ અને વિકાસની પ્રકૃવત અને ખ્ર્ાલ.

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧ વ ૃદ્ધદ્ અને વિકાસની વિભાિના.
૧.૨ વિકાસની લાક્ષલણકતાઓ.

૧.૩ િારસો અને િાતાિરણ - અથય અને આંતરભ ૂવમકા
૧.૪ માનિવિકાસની દ્રષ્ષ્ટએ િારસો અને િાતાિરણનુ ં મહત્િ.

PPT
વ્ર્ાખ્ર્ાન
સ્િાધ્ર્ાર્
તલાક-૬

૧.૫ માનિિતયનનો અભ્ર્ાસ કરિાની પદ્વતઓ-વનર ક્ષણ,
પ્રર્ોગાત્મક, સિે, કેસસ્ટ્

ુ -૨
મોડયલ

માનિ વિકાસની વથર્રીઝ અને જીિનચક્રના તબ્બકાઓ
2.1

પુખ્તતાનીથીર્ર (Maturation Theory)

PPT દ્વારા

થીર્ર

PPT દ્વારા

2.3

બોધાત્મક (Cognitive) થીર્ર (Jean Piaget)

રજૂઆત

2.4

િતયનિાદ થીર્ર (Behaviouristic)

PPT દ્વારા

દરે ક તલબકાની

6 કલાક

2.2

2.5
ુ -3
મોડયલ

મનોજાતીર્ (ફ્રોઈ્)

અને મનોસામાજજક (એરરતસન) રજૂઆત

માનિવિકાસ - જીિનચિનાં તબક્કાઓ, ભારતીર્ ખ્ર્ાલ- રજૂઆત

માનિિતયનની ગત્ર્ાત્મ્કતા(Dynamics)
3.1

માનિિતયન - અથય અને વિભાિના

3.2

પ્રેરણા-વિભાિના અને પ્રેરણાની વિવિધ થીર્ર ઝ

3.3

મનોભાિો/સંિેગો (Emotions) વ્ર્ાખ્ર્ા, વિભાિના અને
લાક્ષલણકતા

3.4
3.5

પ્રત્ર્ક્ષીકરણ-અથય, સ્િરૂપ અને તેનાં વનણાયર્કો

િલણ - અથય, િલણ ઘ્તરનાં વનણાયર્કોઅને િલણ
પરરિતયન વનપજાિતા પરરબળો

ુ -4
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન
PPT દ્વારા
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
લચત્ર

દ્વારા

પ્રત્ર્ક્ષીકરણ
વ્ર્ાખ્ર્ાન
6 કલાક

વ્ર્ક્તતત્િ, તનાિ અને તનાિનો પ્રબંધ
૪.૧

વ્ર્ક્તતત્િ- વ્ર્ાખ્ર્ા, વિભાિના

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૪.૨

વ્ર્ક્તતત્િનાં વનણાયર્કો

વ્ર્ાખ્ર્ાન

39

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

ુ -૫
મોડયલ

૪.૩

વ્ર્ક્તતત્િનાં પ્રકારો અને મ ૂલ્ર્ાંકન

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૪.૪

વ્ર્ક્તતત્િનુ ં માળખુ,ં સ્િબચાિની યુક્તતઓ

PPTદ્વારા

૪.૫

તનાિ અને તનાિનો પ્રબંધ

રજૂઆત
6 કલાક

બદ્ધુ દ્ધ અને તેન ંુ માપન, સામાજજક મનોવિજ્ઞાન
૫.૧ બુદ્ધદ્-વિભાિના અને વ્ર્ાખ્ર્ા

PPT

૫.૨ િગીકરણ અને માપન, બુદ્ધદ્આંક

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૫.૩ મંદબુદ્ધદ્ વ્ર્ક્તત - લક્ષણો અને સમસ્ર્ાઓ
૫.૪ સામાજજક મનોવિજ્ઞાન પ્રકૃવત અને વિભાિના
૫.૫ સામાજજક મનોવિજ્ઞાનનુ ં ક્ષેત્ર

બાહ્ય
વનષ્ણાત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
તલાક-૬

મ ૂલ્ર્ાંકન પધ્ધવત :

૧ કસોટ -૨૦ ગુણ િણયણાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો
ુ ક્ષી ,ટૂંકા જિાબી પ્રશ્નો
૨ કસોટ -૨૦ ગુણ હેતલ
૩ સ્િાધ્ર્ાર્-૧૦ ગુણ
૪ જુથ ચચાય -૧૦ ગુણ
સંદભયસલુ ચ

1. પટેલ ચંદ્રકાંત પ્રભુભાઈ, સામાન્ર્ મનોવિજ્ઞાન, યુવન. ગ્રંથવનમાયણબો્ય , ગુજરાતરાજ્ર્૧૯૯૧
2. એસ. સી. કાનાિાલા, વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન
3. ્ . એમ. પેસ્તનજી, તારુણ્ર્નુ ં મનોવિજ્ઞાન
4. એમ. એમ. વત્રિેદ , મનોવિશ્લેષણનુશાસ્ત્ર
ં

5. ર્ોગેન્દ્રક. દે સાઈ, વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન, ગુ. યુ. ગ્રંથવનમાયણ બો્ય .
6. પટેલચંદ્રકાંતપ્રભુભાઈ, બાળમનોવિજ્ઞાન, ગુ. યુ. ગ્રંથવનમાયણબો્ય .
7. એ. જી. શાહ, સામાજજકમનોવિજ્ઞાન, અન્ાપ્રકાશન, અમદાિાદ
8. ્ૉ. ચંદ્રકાંતવત્રિેદ , માનવસકખેંચએકઆધુવનકર્મદૂ ત, યુવન. ગ્રંથવનમાયણબો્ય
9. ્ૉ. કુલીન પં્યા, મનોવિજ્ઞાનની વિચારધારાઓ, યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય
10. Bigner, J. J., Human Development : A Life Span Approach
11. Gardner Lindzey & Elliot, The handbook of social psychology, New Delhi
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
12.
13.
14.
15.

Hall Calvin & Gardner, Theories of Personality: John Willey and Sons.
Mickinney and others, Effective Behaviour and Human Development.
Thorpe & others, Personality an interdisciplinary approach.
Lazarus Richards, Pattern of Adjustment & Human Development, London Macknilion
Publishing Co.
સત્ર -2

કોસય-૨૦૫

ગ્રામવિકાસ અને વ્ર્િસ્થાપન

ક્રેડીટ-૨

ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

કલાક-30

1. ગ્રામવિકાસની વિભાિનાસમજિી અને રાષ્રવિકાસમાં ગ્રામવિકાસનુ ં મહત્િ સમજવુ.ં
2. ગ્રામવિકાસનાકાર્યક્ષેત્રોની જાણકાર મેળિિી. ગ્રામીણ સમાજનીજરૂરરર્ાતો, અિરોધક પરરબળો
અને સમસ્ર્ાઓનો પરરચર્ કરિો.
3. ગ્રામવિકાસ માટેકાર્યરત સંસ્થાઓ(ઔપચારરક અને અનૌપચારરક)નાં વ્ર્િસ્થાતંત્રની સમજ
કેળિિી, તેમનીકાર્યશૈલી,અલભગમ,ર્ોજનાઓ અને કાર્યિમોની જાણકાર મેળિિી.
4. ગ્રામવિકાસમાંસમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનગીર ની વ્ય ૂહરચના અને રિર્ાત્મક પગલાઓ લેિાની
ક્ષમતાવિકસાિિી.
5. ગ્રામીણ ક્ષેત્રોના વિકાસના સંદભયમાં ગ્રામવ્ર્િસ્થાની અને ગ્રમોચીિ ટેકનોલોજીના સૈધાંવતક
જ્ઞાનથી વિદ્યાથીઓને સજ્જ બનાિિા.
6. ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન અને ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજીના વિષર્ક વિભાિનાત્મ્ક સમજ અનેિતયમાન
સંદભે આલોચનાત્મક જાણકાર પ ૂર પા્િી.
7. ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજીની િતયમાન સમર્માં રહેલી અગત્ર્તા સ્પષ્ટ કરિી.
8. વિદ્યાથીઓમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરિા માટેનો સિાાંગી ખ્ર્ાલ અને જરૂર કૌશલ્ર્ો
વિકસાિિાં
પાઠયક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

ુ ાર્ અને ગ્રામવિકાસની વિભાિના
ગ્રામ સમદ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ ગ્રાવમણ સમુદાર્ની વિભાિના (અથય, લાક્ષણીકતાઓ)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ ભારતમાં ગ્રાવમણ સમાજનુ ં િસ્તીલચત્ર અનેસ્થવતલચત્ર.

PPT,

૧.૩ આંતરવિધારકર્ આર્ામના સંદભયમાં ગ્રામવિકાસની

રફલ્મ

વિભાિના (અથય, લાક્ષણીકતાઓ).

અને

૧.૪ ગાંધીજીનો ગ્રામ સ્િાિલંબ અનેવિકેંદ્રીકરણનો નમુનો.

જૂથચચાય

૧.૫ ગ્રામવિકાસની આિશ્ર્તતા અનેમહત્િ.

તલાક-૬
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
ુ -૨
મોડયલ

ગ્રામવિકાસનાં કાર્યક્ષેત્રો.
૨.૧ ક્રૃવષની જમીન સંસાધનનો ઉપર્ોગ અનેસરં ક્ષણનાં
પગલાઓ.
૨.૨ પાણી સંસાધનનો ઉપર્ોગ અને સંરક્ષણનાં પગલાઓ
૨.૩ જગલ
ં
સંસાધનનો ઉપર્ોગ અને સંરક્ષણનાં પગલાઓ.
૨.૪ પશુ, પ્રાણી, મત્સ્ર્ સંસાધનનોઉપર્ોગ અને
સંરક્ષણનાં પગલાઓ.

સ્િાધ્ર્ાર્
અને
રજૂઆત
તલાક-૬

૨.૫ ગ્રાવમણ વિકાસમાં કાર્યરત સંસ્થાઓ( સરકાર ,
લબનસરકાર , સહકાર ) નો પરરચર્
ુ -3
મોડયલ

ગ્રામીિ સમાજની સમસ્ર્ાઓઅને સમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનગીરી
૩.૧ ગ્રામીણ સમાજની સમસ્ર્ાઓનો પરરચર્.
૩.૨ ગ્રાવમણ ગર બીની સંકલ્પના અને તેનાંકારણો.
૩.૩ સ્માટય વિલેજની સંકલ્પના અને 2૧મી સદ માં ગ્રામ
વિકાસની તરાહ.
૩.૪ સહભાગી ગ્રામીણ ચકાસણી (PRA)
૩.૫ સામાજીક સેિાઓની ્ લીિર માંસમાજકાર્ય વ્ર્િહાર
અને દરમ્ર્ાનગીર નાં પગલાઓ

ુ -4
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જુથચચાય,
PPT,
રફલ્મ,
તાલીમ,
કાર્યશાળા
તલાક-૬

વ્ર્િસ્થાપન
૪.૧ વ્ર્િસ્થાપન: વ્ર્ાખ્ર્ા,વિભાિના,સ્િરૂપ અનેવસધ્ધાંતો

વ્ર્ા.,દ્રશ્ર્-

૪.૨ વ્ર્િસ્થાપન અને િહ િટ: ભેદ,કાર્ો અનેમહત્િ

શ્રાવ્ર્,સ્િા.

૪.૩ ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપનનો અથય અને ઉદ્દે શ્ર્ો.

ચચાયપરરસંિા

૪.૪ ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપનનુ ં મહત્િ,ઉપર્ોગીતાઅનેઆિશ્ર્કતા

દ,મુલાકાત,

૪.૫ ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપનમાં ગ્રામ સંગઠનો-સંસ્થાઓનુ ં સ્થાન,

મો્યુલ

મહત્િ,નેત ૃત્િભ ૂવમકા.

અભ્ર્ાસ
તલાક-૬

ુ -૫
મોડયલ

ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજી.
૫.૧ ગ્રામોલચિટેકનોલોજી:અથય,ઉદ્દે શ્ર્,મહત્િઅનેઆિશ્ર્કતા

વ્ર્ા.,દ્રશ્ર્-

૫.૨ ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજીનાં માપદં ્ો અને પસંદગીપ્રરિર્ા

શ્રાવ્ર્,સ્િા-

૫.૩ ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજીના સબંધમાં પ્રાકૃવતક સંશોધનોનુ ં

ધ્ર્ાર્,ચચાય-

42

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
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મહત્િ,વ્ર્િસ્થાપન અને માનિીર્ શક્તતઓના

પરરસંિાદ

વ્ર્િહારનો વિકાસ

મુલાકાત,

૫.૪ ગ્રામોલચિ ટેકનોલોજના ક્ષેત્રે કાર્યરત સંસ્થાઓ અને
કાર્યિમો,સમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનલગર ની સમજ.

મો્યુલ
અભ્ર્ાસ
તલાક-૬

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
ુ - ૧, 2, 3)
ગ્રામ વિકાસ: સંદભયગ્રથ
ં ો (મોડયલ
1. ગાંધીજી- રચનાત્મક કાર્યિમો, નિજીિન પ્રકાશન
2. શાહ ઘનશ્ર્ામ, ગાંધી લચિંધ્ર્ા માગે ગ્રામવિકાસ સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ
3. દે સાઈ આઈ. પી.,િે્િ આંદોલન, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ સુરત
4. પટેલ ઝિેરભાઈ, સિોદર્ સમાજનાં લક્ષણો, નિજીિન પ્રકાશન
5. શાહ મહેન્દ્ર, માનિ અવધકાર, શાંવત અને વિકાસ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
6. પટેલ ઝિેરભાઈ,વિકેન્દ્રીકરણનુ ં વિજ્ઞાન, નિજીિન
7. એ.આર. દે સાઈ, ભારતીર્ ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર
8. અક્ષર્કુમાર દે સાઈ અને નીરા દે સાઈ, ભારતની સામુદાવર્ક વિકાસ ર્ોજના
9. અક્ષર્કુમાર દે સાઈ, ભારતીર્ રાષ્રિાદની સામાજજક ભ ૂવમકા
10. અક્ષર્કુમાર દે સાઈ, ભારતનુ ં ગ્રામીણ સમાજિાદ
11. એ. જી. શાહ અને જે. કે. દિે, (૨૦૦૪-૦૫)ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર, અં્ા પ્રકાશન.

12. અશોક ્ . પાટ લ(૨૦૦૫), ગ્રામીણ અને નગર સમાજશાસ્ત્ર, મધ્ર્પ્રદે શ રહન્દ ગ્રંથ
અકાદમી(રહન્દ )

13. બાબુભાઈ અિરાણી (૧૯૯૮)સામુદાવર્ક વિકાસ અને કૃવષ િીસ્તકરણ, અન્ા પ્રકાશન
14. લબપીનચંદ્ર િૈષ્ણિ (સંપાદક) ગુજરાત પંચાર્ત ધારો

15. દે સાઈ,પટેલ અને શાહ: કૃવષ અથયશાસ્ત્ર, યુવનિસીટ ગ્રંથવનમાયણ બો્ય
16. રુદ્રદાિ અને સુન્દરમ્, ભારતીર્ અથય વ્ર્િસ્થા (રહન્દ )
17. જર્કાંત વતિાર (૨૦૦૩), ભારત સમાજશાસ્ત્ર(રહન્દ )
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

18. પ્રો. રણ અને અન્ર્ લેખકો, ધંધાક ર્ વ્ર્િસ્થાપન અને સંચાલન
19. ઝિેરભાઈ પટેલ, ક્ષેત્ર સંસ્કૃવત

20. શ્રીવનિાસ એમ. સોશ્ર્લ ચેંજ ઇન મો્ય ન ઇષ્ન્્ર્ા(અંગ્રેજી)

21. શાહ રદલીપ : ભારતીર્ અથયતત્ર
ં : ગ્રામવિકાસનાં પરરપ્રેક્ષ્ર્માં
ૂ એજન્્ા,અમદાિાદ,અન્ા
22. અિરાણી, બાબુ: અગ્રસ્થાને ખેડત
23. અિરાણી, બાબુ: ગ્રામ સ્િવિકાસ, અમદાિાદ,અન્ા
24. પટેલ,ઝિેર:ગ્રામઆર્ોજન
25. ગાંધીજી:ગ્રામસ્િરાજ
26. રવિશંકર મહારાજ : ગ્રામ સંસ્કૃવત

27. ઇષ્ન્દરા રહરિે : ગર બી નાબ ૂદ નાં કાર્યિમો
28. શાહ ઘનશ્ર્ામ, ગુજરાતની સ્િૈચ્ચ્િક સંસ્થાઓ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ
29. પંત ્ .સી. ભારતમેં ગ્રામવિકાસ
30. ગાંધીજી : ગ્રામસ્િરાજ
31. રવિશંકર મહારાજ: ગ્રામ સંસ્કૃવત
32. રોરહત શુતલ : ભારતમાં ગર બી

33. પાન્્ેર્ પી. એન. : ગ્રામીણ વિકાસ એિં સંરચનાત્મક અલભગમ
34. K. C. Pandya : Rural Development in Modern India
35. K. Singh (૧999) : Rural Development
36. S. N. Mishra : Problems & Prospects of Rural Development in India
37. C. T. Grien : Poverty, Planning and Social Change Allied
38. Chambers, Robert (July ૧994). "The origins and practice of participatory rural appraisal"
(PDF). World Development. 22 (7): 953–969. doi:૧0.૧0૧6/0305-750X(94)90૧4૧-4.
39. Laxamidevi (૧997) Planning for Employment and Rural Development, New Delhi : Anmol
40. Mathur B. L. (૧996) Rural Development and Cooperation, Jaipur : RBSA Publishers
41. Singh Hoshiav (૧995) Administration of Rural Development in India, New Delhi : Sterling
42. Castelloe, Paul; Gamble, Dorothy N. (2005). "Participatory methods in community practice:
popular education and participatory rural appraisal". In Weil, Marie; Reisch,
Michael. Handbook of community practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
pp. 26૧–275. ISBN 076૧92૧77X. OCLC 55008364. doi:૧0.4૧35/978૧4522208૧9.n૧3.
43. Narayanasamy, N. (2009). Participatory rural appraisal: principles, methods and application.
Los Angeles: Sage Publications. ISBN 9788૧78298856. OCLC 265732૧54.
44. Flower, Charlotte; Mincher, Paul; Rimkus, Susan (2000). "Overview—participatory
processes in the North". PLA Notes. 38: ૧4–૧8.
45. Chambers, Robert (૧997). Whose reality counts?: putting the first last. London: Intermediate

44

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
Technology Publications. p. ૧06. ISBN ૧85339386X. OCLC 36589868.
46. Chambers, Robert (April ૧98૧). "Rapid rural appraisal: rationale and
repertoire" (PDF). Public Administration and Development. ૧ (2): 95–
૧06. doi:૧0.૧002/pad.42300૧0202.
47. Chambers, Robert (૧984) [૧983]. Rural development: putting the last first. London; New
York: Longman. ISBN 0582644437. OCLC 9૧96254.
48. Proceedings of the ૧985 International Conference on Rapid Rural Appraisal: Khon Kaen
University. Khon Kaen, Thailand: Published by Rural Systems Research Project and
Farming Systems Research Project for Khon Kaen University.
૧987. ISBN 97897455525૧7. OCLC ૧9025969.
49. Search results for 'participatory rural appraisal' and 'participatory learning and
action' on Google Ngram Viewer
50. Sontheimer, Sally; Callens, Karel; Seiffert, Bernd (૧999). "PRA tool box". Conducting a
PRA training and modifying PRA tools to your needs: an example from a participatory
household food security and nutrition project in Ethiopia. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations.
51. Leurs, Robert (August ૧997). "Critical reflections on rapid and participatory rural
appraisal". Development in Practice. 7 (3): 290–293. JSTOR 4029070.
52. Robinson-Pant, Anna (૧995). "PRA: a new literacy?". PLA Notes. 24: 78–82.

53. Moseley, Malcolm J. (2003). Rural development: principles and practice (૧. publ.
ed.). London [u.a.]: SAGE. p. 5. ISBN 0-76૧9-4766-3.
54. Ward, Neil; Brown, David L. (૧ December 2009). "Placing the Rural in Regional
Development". Regional Studies. 43 (૧0): ૧237–૧244. Doi:

૧0.૧080/00343400903234696.
Rural development research: a foundation for policy (૧. publ. ed.). Westport, Conn. [u.a.]:
Greenwood Press. ૧996. ISBN 0-3૧3-29726-

55. Moseley, Malcolm J. (2003). Rural development: principles and practice (૧. publ.
Ed.). London [u.a.]: SAGE. p. 7. ISBN 0-76૧9-4766-3.
56. Van Assche, Kristof. & Hornidge, Anna-Katharina. (20૧5) rural development.
Knowledge & expertise in governance. Wageningen Academic Publishers,
Wageningen
57. Chigbu, U.E. (20૧2). Village Renewal as an Instrument of Rural Development:
Evidence from Weyarn, Germany. Community Development, Vol. 43 (2), pp. 209224. http://www.tandfonline.com/doi/abs/૧0.૧080/૧5575330.20૧૧.57523૧#previe
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
w
58. World Bank. (૧975) rural development. Sector policy paper. Washington, DC: The
World
ank. http://documents.worldbank.org/curated/en/52264૧4687662362૧5/Ruraldevelopment
59. Pellissery, Sony (20૧2). "Rural Development". Encyclopedia of Sustainability. 7:
222–225.
60. Anil K. Rajvanshi, Roadmap for Rural India, Current Science, Vol. ૧૧૧, No.૧, July 20૧6.
ુ – 4, 5 )
ગ્રામ વ્ર્િસ્થાપન સંદભય ગ્રંથો: (મોડયલ
1.

પ્રો.ધિલમહેતા (૨૦૧૪) ૨૧મીસદ માંમેનેજમેન્ટ.(નિીતરાદોઅનેટેકનીક) નિભારતપ્રકાશન

2.

પ્રો. ધિલમહેતા (૨૦૧૨) મેનેજમેન્ટપ્કારોઅનેપ્રવતભાિો, નિભારતપ્રકાશન, અમદાિાદ.

3.

રદલીપશાહઅનેસત્ર્કામજોષી
ુ રાતમાંગ્રામવિકાસ,પ્રકાશનદ.ગુજરાતયુવન.
(૧૯૯૯)ગાંધીપ્રેરરતસ્િૈચ્ચ્િકસંસ્થાઓઅનેગજ
સુરત.

4.

શ્રીજ. ઈ. ગાંરઠર્ાિાલા, (૧૯૮૩) સંચાલન: વસધ્ધાંત અને વ્ર્િહારમાં, ગુજરાત રાજ્ર્
યુવનિસીટ

5.

ગ્રંથવનમાયણબો્ય ,અમદાિાદ-૬.

બાબુભાઈ અિરાણી,(૨૦૦૦), કુદરતીસંપવિ: વિકાસ અને વ્ર્િસ્થાપન, ગુજરાત રાજ્ર્
યુવનિસીટ ગ્રંથવનમાયણબો્ય ,અમદાિાદ-૬.

6.

બાબુભાઈ અિરાણી, (૨૦૦૦) અનુિાદ, પુન:જીવિત ખેતી, ગુજરાત રાજ્ર્ યુવનિસીટ
ગ્રંથવનમાયણ બો્ય ,અમદાિાદ-૬.

7.

બાબુભાઈ અિરાણી, (૧૯૯૮), સામુદાવર્ક વિકાસ અને કૃવષવિસ્તરણ, અન્ા પ્રકાશન અમદાિાદ.

8.

રદલીપશાહ, ભારતીર્ગ્રામ અથયતત્ર
ં વિકાસના પર પ્રેક્ષ્ર્માં,ગુજરાત રાજ્ર્ યુવનિસીટ
ગ્રંથવનમાયણ બો્ય ,અમદાિાદ-૬.

9.

પ્રો. રાણા અને અન્ર્ લેખકો, ધંધાક ર્ વ્ર્િસ્થાપન અને સંચાલન.

10.

પ્રો. જે. જે. જાની અને અન્ર્ લેખકો, ધંધાક ર્ વ્ર્િસ્થા અને સંચાલન, પ્રકાશક: સી.
જમનાદાસકંપની, અમદાિાદ.

11.

અક્ષર્કુમાર અને નીરદે સાઈ, ભારતી સામુદાવર્ક વિકાસર્ોજના.

12.

લબપીનચંદ્ર િૈષ્ણિ (સંપાદક): ગુજરાત પંચાર્તધારો.

13.
14.
15.

अशोकडी. पाटिल, (२००५) नगरसमाजशास्र, मधयप्रदे शटहन्दीग्रन्थअकादमी.
डॉ. आर. केमसंगला, व्यव्सर्यकसंगठनएवंप्रबंध.

आर. एल. नोरवला, प्रबंधकेमसधधांत,आदशयप्रकाशन, जयपरु .

46
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

16.

व्यावसार्यकप्रबंधकेमल
ू तत्व.

17.

R. Desai, 5th edition- 2006, Rural Sociology in India.

18.

્ૉ. લોકેશ જૈન (૨૦૧૬) વ્ર્િસ્થાપન : વસધ્ધાંત અનેવ્ર્િહાર, ગ ૂજરાતવિદ્યાપીઠ

સત્ર -2

કોસય-૨૦૬

બાળ અવધકારો (CBCS)

હેત/ુ વિદ્યાથીઓ શંુ વશખશે/Learning outcome

ક્રેડીટ-૨

કલાક -

30
બાળક, બાળઅવધકારો, બાળઅવધકારોમાં યુનાઇટે્ નેશનની કામગીર ની સમજ

(1)

કેળિિી
(2)

બાળકનાં વિકાસ અને િતયન તથા તે સંબવં ધત સમસ્ર્ાઓને સમજિી.

(3)

બાળકોની શાર રરક, માનવસક, ભાિનાત્મક જરૂરરર્ાતો, સમસ્ર્ાઓ તેને માટેના
કાર્યિમો, તેને માટે કર કરતી સંસ્થાઓની સમજ કેળિિી.

(4)

ુ -૧
મોડયલ

બાળક પ્રત્ર્ેની સંિેદનશીલતા, પ્રત્ર્ાર્ન અને કાઉન્સેલીંગની સમજ કેળિિી.

બાળ અવધકારોની ઐવતહાવસક ભ ૂવમકા

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧

‘બાળક’ની વિભાિના

પીપીટી

૧.૨

યુનાઇટે્ નેશનનુ ં બાળઅવધકારનુ ં ખતપત્ર

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૧.૩

બાળકોનાં મુખ્ર્ ચાર અવધકારો-જીિન જીિિાનો,

6 કલાક

સુરક્ષાનો, સહભાગીદાર નો, વિકાસનો.
૧.૪

બાળકો સાથે કામ કરિાના વિવિધ અલભગમોબાળકલ્ર્ાણ, વિકાસ, અવધકાર, ન્ર્ાર્.

૧.૫
ુ -૨
મોડયલ

બાળકો માટેની નીવત.

બાળકનો વિકાસ અને િતયન તથા તે સંબવધત સમસ્ર્ાઓ
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

બાળકના વિકાસનાં તબક્કાઓ, વિવિધ થીર્ર ઝ

પીપીટી

(ફ્રોઈ્,એરરકસન)

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૧.૨

બાળકના િતયન અને તે સંબવધત સમસ્ર્ાઓ

ચચાય

૧.૩

બાળકના િતયનને ઘ્િામાં માતા-વપતા, કુટુંબીજનો,

6 કલાક

૧.૧

વશક્ષકો, વમત્રો, સમુદાર્ િગેરેનો પ્રભાિ
૧.૪

બાળકના વિકાસમાં અિરોધક પરરબળો

૧.૫

બાળકોની શાર રરક, માનવસક, ભાિનાત્મક જરૂરરર્ાતોસામાન્ર્ બાળક,વિવશષ્ટ જરૂરરર્ાતોિાળા બાળકો, વિશેષ

સંભાળની જરૂરરર્ાતોિાળા બાળકો.
ુ -૩
મોડયલ

બાળકોની સમસ્ર્ાઓ, તે માટે કાર્યરત સંસ્થાઓ અને કાર્દાઓ
૩.૧ કાળજી અને રક્ષણની જરૂરરર્ાતિાળા બાળકોની સમસ્ર્ાઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૩.૨ કાર્દાનાં સંઘષયમાં આિતા બાળકો, બાળકોમાં વિચલલત

ચચાય

િતયન.

ુ ાકાત
મલ

૩.૩ બાળકો માટે કામ કરતી સરકાર તથા લબનસરકાર

ૂ ી રિલ્મ
ટં ક
6 કલાક

સંસ્થાઓ.
૩.૪ બાળકો માટેના કાર્દાઓ- જે.જે.એતટ, પોતસો એતટ,
બાળમજૂર પ્રવતબંધક અવધવનર્મ, દિક વિધાન,
બાળલગ્ન પ્રવતબંધક કાર્દો.
૩.૫ પોલીસ તથા ન્ર્ાર્તંત્રની ભ ૂવમકા
ુ -૪
મોડયલ

બાળકો સાથે પ્રત્ર્ાર્ન અને કાઉન્સેલીંગ.
૪.૧

બાળકો સાથે પ્રત્ર્ાર્ન

દસ્તાિેજી

૪.૨

બાળકો સાથે કાઉન્સેલીંગની જરૂર ર્ાત

રિલ્મ

૪.૩

બાળકો સાથે કાઉન્સેલીંગ

રોલ ્લે

૪.૪

બાળકોના જાતીર્ શોષણ જેિી બાબતમાં માતા-વપતા

કલાક

તથા તેની સંભાળ લેનારની ભ ૂવમકા
ુ -૫
મોડયલ

બાળકો પ્રત્ર્ેની સંિેદનશીલતા જાગૃવત માટેના માધર્મો અને
કાર્યક્રમોનો પરરચર્.
૧.૧
૧.૨

બાળકો માટે કાર્યરત સરકાર , લબનસરકાર સંસ્થાઓની

સંસ્થા

મુલાકાત

ુ ાકાત
મલ

બાળકો માટેના વિવિધ સરકાર કાર્યિમો-ICDS, ICPS

6 તલાક

ની મુલાકાત દ્વારા સમજ
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અમદાિાદ
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૧.૩

બાળકો પ્રત્ર્ેની સંિદ
ે નશીલતા, જરૂર ર્ાત અને સમજ.

૧.૪

સમાજમાં બાળકો પ્રત્ર્ે જાગૃવત માટેનાં માધ્ર્મોદસ્તાિેજી રફલ્મો,પપેટ,પોસ્ટસયનો પરરચર્.

મ ૂલ્ર્ાંકન પધ્ધવત :
20 +20 ગુણ આંતરરક કસોટ
10 ગુણ સ્િાધ્ર્ાર્
10 ગુણ રજૂઆત /જુથ ચચાય
સંદભય સ ૂચી:
એસ.સી. કાનાિાલા, વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન.

1.

2. ર્ોગેન્દ્ર ક. દે સાઈ, વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન.
3. પટેલ ચંદ્રકાન્ત પ્રભુભાઈ, બાળમનોવિજ્ઞાન.
4. રાિલ કૌવશક, બાળઅવધકારો અને કાર્દો.
5. ્ૉ. જર્ંવત પટેલ,તરુણાિસ્થાનાં ઉંબરે (૨૦૦૭) અમર પ્રકાશન,અમદાિાદ
6. ્ૉ. હરરકશન ગાંધી, બાળકોનો મનોિૈજ્ઞાવનક અને ભાિનાત્મક ઉિે ર(૨૦૦૩) નિભારત
સારહત્ર્ મંરદર
7. ‘બાળ અવધકારો’ ગ ૂજરાત રાજ્ર્ બાળ અવધકાર સરં ક્ષણ આર્ોગ, ગાંધીનગર
8. ્ૉ. રહતેશકુમાર એન. પટેલ, અપરાધનુ ં સમાજશાસ્ત્ર (૨૦૧૨) યુની.
9. સંયતુ ત રાષ્રનુ ં બાળઅવધકારો અંગેન ુ ં સમજૂતી પત્ર(૧૯૮૯) બાળ અવધકાર શાખા,
મહત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન, અમદાિાદ.
10. બાળ સુરક્ષાને લગતુ ં સંદભય સારહત્ર્,(૨૦૧૨) સેિ & લચલ્રન, સેટેલાઈટ રો્, અમદાિાદ
11. હવષિદા પંર્ત, બાળ મનોવિજ્ઞાનમાં ્ોરકયુ ં (૨૦૧૩) યુવન. ગ્રંથવનમાયણ બો્ય .
12. ્ૉ. અરવિિંદ એસ. શાહ, બાળ સલાહ, પાશ્વય પબ્લલકેશન, અમદાિાદ.
13. કોમલ રફલ્મ- https://www.youtube.com/watch?v=CwzoUn

સત્ર -2
કોસય-207

સમાજકાર્ય શૈક્ષલિક ગ્રામ વશલબર

(Social Work Educational Rural Camp)

ક્રેડીટ-2
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
સમાજકાર્યના અભ્ર્ાસિમ અનુસાર સમાજકાર્ય વિભાગ દ્વારા વશક્ષણના ભાગ રૂપે ફરજજર્ાત
ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 10 રદિસનુ ં “શૈક્ષલણક ગ્રામ વશલબર” આર્ોજન દ્વારા ગ્રામ વિસ્તારનો સઘન
અભ્ર્ાસ કરિામાં આિે િે . સમાજકાર્ય શૈક્ષલણક ગ્રામ વશલબર એ વિધાથી સમાજ કાર્યકરને
સમ ૂહજીિન જીિિાનો અને અસરકારક સંઘકાર્ય (Team Work) કરિા માટેના િલણો કેળિિાનો,
વિલભન્ન જિાબદાર ઓ અદા કર ને કૌશલ્ર્ો હસ્તગત કરિાની તક પ ૂર પા્ે િે . તે વિધાથી
સમાજકાર્યકરને ગ્રામ અભ્ર્ાસ કરિા માટેની અભ્ર્ાસ પધ્ધવતઓ, PRA પ્રયુક્તતઓ, સમાજકાર્ય
પદ્વતઓ, િગેરેનો ઉપર્ોગ કરિાનુ ં શીખિિામાં અને શીખિા માટે ઉિમ તક આપે િે . વશલબરના
માધ્ર્મથી કુદરતી સંસાધનોને ઓળખિા, િોટરશે્ અને પારરક્સ્થવતક વિકાસ, આરોગ્ર્, વશક્ષણ,
કાર્દાક ર્ જાગૃવત અને કલ્ર્ાણ િગેરે મુદ્દાઓ પર કેિી ર તે કામ કરવુ ં તેની સમજણ વિકસાિે િે .
અને ગ્રામીણ સમાજકાર્યની પ્રેષ્તટસના અિકાશની સમજણ િધારે િે અને પ્રેકટ શની તક આપે િે .
ુ :
હેતઓ
1. ગ્રામીણ જીિનની સામાજજક-આવથિક અને સાંસ્કૃવતક વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને સામુદાવર્ક જીિનની
અનુભ ૂવત અને ઓળખ કરિી.
2. વશલબરના માધ્ર્મથી જે તે પ્રદે શના કુદરતી સંસાધનોને ઓળખિા. પારરક્સ્થવતક વિકાસ,
આરોગ્ર્, વશક્ષણ, કાર્દાક ર્ જાગૃવત અને કલ્ર્ાણ િગેરે મુદ્દાઓ પર કેિી ર તે કામ કરવુ ં
તેની સમજણ વિકસાિિી.
3. વિધાથી સમાજકાર્યકરને ગ્રામ અભ્ર્ાસ કરિા માટેની અભ્ર્ાસ પધ્ધવતઓ જેિીકે PRA
પ્રયુક્તતઓ, સમાજકાર્ય પદ્વતઓ, િગેરેનો ઉપર્ોગ કરિાનુ ં શીખિવુ.ં
4. ગ્રામવિકાસ માટે પ્રાદે વશક સ્તરે , ગ્રામીણ સામાજજક વ્ર્િસ્થાતંત્ર, સરકાર , લબનસરકાર
સંસ્થાઓ દ્વારા કરિામાં આિેલી દરવમર્ાનગીર / હસ્તક્ષેપો અને વ્ય ૂહરચનાઓનુ ં વિશ્લેષણ
કરવુ.ં
5. સંસ્થાઓ દ્વારા કરિામાં આિેલી દરવમર્ાગીર થી ચોક્કસ લલક્ષત જૂથોના જીિન ઉપર થર્ેલી
અસરોની આલોચના કરિાની ક્ષમતા વિકસાિિી.
6. સમુહજીિનનાં અનુભિ દ્વારા વિદ્યાથી સમાજકાર્યકરના સ્િવિકાસ અને આંતર િૈર્ક્તતક
સંબધ
ં ોની સમજણ, એકબીજાને મદદરૂપ બનિાની ભાિના અને સામાજજક જિાબદાર
વિકસાિિી.
7. વિધાથી સમાજકાર્યકરની વ્ર્ાિસાવર્ક કુશળતાઓ વિકસાિિી.
8. વિધાથી સમાજકાર્યકર ગ્રામવશલબર માંથી ગ્રામવિકાસના નક્કર કાર્ો અને વશક્ષણ થઇ શકે િે
તેન ુ ં પ્રોત્સાહન આપવુ.ં
પાઠર્ક્રમ

10 રદિસ,
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કલાક *
યવુ નટ- 1. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં આર્ોજનનો (દરખાસ્ત અને પ ૂિય તૈર્ાર )

શીખિાની

તબક્કો

પધ્ધવત

ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરના સ્થળની પસંદગીના કારણોની ચચાય. શક હોર્ તો

સંિાદ,

ગામની વશલબર પ ૂિે મુલાકાત

ચચાય,



ગ્રામ અભ્ર્ાસના મુદ્દાઓ અને તેના અભ્ર્ાસની આિશ્ર્કતાની સમજણ

સ્િાધ્ર્ાર્



ગ્રામ અભ્ર્ાસના મુદ્દાઓના સ્િાધ્ર્ાર્ની જિાબદાર , દા.ત. સંસ્થા વિષર્ક



મારહતી, પ્રદે શ કે ગામ વિષેની મારહતી, મારહતી એકત્રીકરણના ઉપકરણો
વિકસાિિા,


ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં આર્ોજન અને અમલીકરણ માટેની જિાબદાર ઓ.



સ્િીકારે લી જિાબદાર કેિી ર તે વનભાિશે અને તેમાં કાર્ય ર ત કેિી રહેશે ?
તેની સમજણ.



વશલબરના પાર્ાના વનર્મો, રદનચર્ાય અને આચારસંરહતાની સમજણ

યવુ નટ- 2. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં અમલીકરણનો(વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને િહ િટ તંત્ર)
તબક્કો
ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં અમલીકરણનો (વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને િહ િટ તંત્ર)

કાર્યિમ

તબક્કોમાં મુખ્ર્ત્િે નીચે મુજબ રહેશે.

ગોઠિણ,

1. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં ઉદ્દઘાટન કાર્યિમ.

મુલાકાત,

2. ગ્રામ વશલબરમાં પાર્ાની વસવિધાઓ સગિ્તાઓ ીભી કરિી.

સંપકય ,

3. ગ્રામ અભ્ર્ાસ માટે ગ્રામિાસીઓની મુલાકતો, સંપકય , સંિાદો, રાવત્ર વનિાસ,

સંિાદ,

પ્રદશયન, જાહેર સફાઈ, સાંસ્ુવતક કાર્યિમો, િગેરે
4. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરમાં સ્થાવનક અને બહારથી બોલાિિામાં આિેલા
વનષ્ણાતો સાથે ચચાય, વ્ર્ાખ્ર્ાન,
5. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં સમપાન.
6. સમ ૂહજીિન, સ્િાધ્ર્ાર્
યવુ નટ- 3. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં અહેિાલ લેખન, મ ૂલ્ર્ાંકન અને અનુસરણ
કાર્યનો તબક્કો
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ચચાય,
સ્િાધ્ર્ાર્

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

1. ગ્રામ અભ્ર્ાસ માંથી ગ્રામ વિકાસ માટેના રિર્ાત્મક પગલાઓની સંભાિનાઓ
અને તેન ુ ં આર્ોજન
2. ગ્રામ અભ્ર્ાસનો સિયગ્રાહ અહેિાલ લેખન.
3. ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરના હેત ુઓના સંદભે મ ૂલ્ર્ાંકન-પર ક્ષા

ચચાય,
અહેિાલ
લેખન,
લેલખત
પર ક્ષા

*ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરમાં 2 રદિસ જિા આિિાના+ 8 રદિસ વશલબરના અમલીકરણના રહેશે.
મ ૂલ્ર્ાંકન માળખું
િમ

મ ૂલ્ર્ાંકન માળખુન
ં ુ ં સ્િરૂપ

% ભારાંક

1

ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરની લેલખત પર ક્ષા
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2

ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરનુ ં દસ્તાિેજીકરણ

25

3

ગ્રામ અભ્ર્ાસ વશલબરમાં સહભાગીદાર , વનર્વમર્તતા

25

કોસય-૨૦૮

સત્ર:૨: ક્ષેત્રકાર્ય (સ્તાહમાં ત્રિ રદિસ)

૭ ક્રેડીટ

હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
11) પંચાર્તીરાજ અને વિકેન્દ્રીકરણ તેમજ લોકશાહ વ્ર્િસ્થાની અસરકારકતા અને મર્ાયદા વિષે
સમજતા થાર્.
12) િગય ખં્માં મેળિેલ સમાજ કાર્યના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષણને વ્ર્િહારમાં અમલ કરતા
શીખે.
13) સમાજકાર્યની આચારસંરહતા, વસદ્ાંતો, મુલ્ર્ો અને વશક્ષણને આત્મસાત કરતા શીખે.
14) જરૂરરર્ાતમંદ લોકોના સંપકય માં આિે, તથા વ્ર્ક્તત, જૂથ અને સમુદાર્ની સમસ્ર્ા પરત્િે
તેમની સંિેદનશીલતા િધે અને િલણો બદલાર્..
15) વિદ્યાથીની વનર ક્ષણ ક્ષમતા િધે, કામ પ્રત્ર્ેની જિાબદાર િધે, વનણયર્ શક્તત વિકસે.
16) સમાજ કાર્યકર પ્રત્ર્ે સેિાથીના િલણો જાણે અને વિદ્યાથી મદદ કરિાની પોતાની ક્ષમતા
વિકસાિે.
17) સેિાથીની જરૂરરર્ાત અને સમસ્ર્ાઓ વિષે સમજે.
18) સમુદાર્ની િાસ્તવિક પરરક્સ્થવત જાણે-સમજે અને વ્ર્ાિસાવર્ક સમાજ કાર્યકર તર કે
દરવમર્ાનગીર કરતા શીખે.
19) ગામની વિવિધ ઔપચારરક-અનોપચારરક સંસ્થાઓ વિષે જાણે-સમજે.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
20) લોકભાગીદાર થી કામ કરિાની શક્તત વિકસે.

ક્ષેત્રકાર્યન ંુ આર્ોજન :
ુ ુ અને શક્ર
ુ ) તેિે પસંદ કરે લા ગામની
 વિદ્યાથી વનર્વમત (સ્તાહમાં ત્રિ રદિસ- (મંગળ, ગર
ુ ાકાત લેશે.
મલ
 ક્ષેત્રકાર્ય એક સત્રમાં ૪૫ રદિસ કરિાન ંુ રહેશે. (બે સત્રના થઈને ૯૦ રદિસ)
 બંને સત્રમા એક જ ગામમાં કામ કરિાન ંુ રહેશે.
 જિા-આિિાના સમર્ વસિાર્ પાંચ કલાક ગામમાં કામ કરિાન ંુ રહેશે.
 માગય દશયકને વનર્વમત મળિાન ંુ રહેશે.

 દૈ વનક અહેિાલ વનર્વમત લખિાના અને દર અઠિારડર્ે િાઈલ માગય દશયકને જમા કરાિિાની
રહેશે.

 ક્ષેત્રકાર્યની દૈ વનક નોંધ માટે અલગથી નોંધપોથી (નોટબકુ ) બનાિિી અને વનર્વમત માગય દશયકને
બતાિિી.

વિગત

ુ
મોડયલ
ુ -૧
મોડયલ

શીખિિાની
પધધવત

સમાજ કાર્યના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષણને વ્ર્િહારમાં

માગય દશયક સાથે

અમલ કરતા થાર્. િૈર્ક્તતક સેિાકાર્ય, સામાજજક જૂથ

ુ ાકાત
મલ

કાર્ય, સામુદાવર્ક સંગઠન પધ્ધવતના ઉપર્ોગ વિષે

-ચચાય

વિચારતા થાર્ અને કામ કરે .
ુ -૨
મોડયલ

સત્ર: ૧ દરવમર્ાન ધ્ર્ાનમાં આિેલ સમસ્ર્ાઓ વિષે કામ

માગય દશયક સાથે

હાથ ધરિા. દા.ત. આજીવિકા, વ્ર્સનમુક્તત, drop- out,

ુ ાકાત -ચચાય
મલ

વિધિા બહેનો, સગભાય માતા, કુપોવષત

ુ ાકાત
સંસ્થા મલ

બાળકો,આરોગ્ર્ના પ્રશ્નો...(જે-તે વિદ્યાથી ગામના લોકોની
ભાગીદાર થી ગામની જરૂર ર્ાતને આધારે કામ નક્ક
કરશે)
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ુ -3
મોડયલ

વિવિધ સરકાર વિભાગોની મુલાકાતો લેિી તેમજ

માગય દશયક સાથે

સરકારની વિવિધ ર્ોજનાઓનો લાભ જરૂરરર્ાતમંદ

ુ ાકાત -ચચાય
મલ

ગ્રામજનોને અપાિિો.
વિવિધ જૂથ બનાિી તેમની સાથે કામ કરવુ.ં ( તેમની
જાગૃવત અને વિકાસ,અને અવધકાર સંદભે)
ુ -4
મોડયલ

વિવિધ ઔપચારરક-અનોપચારરક સંસ્થાઓની મદદથી

માગય દશયક સાથે

કાર્યિમો હાથ ધરિા.

ુ ાકાત
મલ
-ચચાય

ુ -5
મોડયલ

સૈદ્ાંવતક જ્ઞાન અને વ્ર્ાિસાવર્ક મદદનુ ં સંર્ોજન

માગય દશયક સાથે

સાધતા શીખવુ.ં

ુ ાકાત
મલ

સત્રાંત અહેિાલ લખિો.

-ચચાય

મ ૂલ્ર્ાંકનની રીત: (સત્ર: ૨) કોસય: ૨૦૮ ક્ષેત્રકાર્ય
િમ

વિગત

માતસય

૧

ક્ષેત્રકાર્ય અહેિાલ મુકિાની વનર્વમતતા(દૈ વનક નોંધ પણ જોિી)

૫

૨

માગયદશયક સાથે બેઠકમાં વનર્વમતતા

૫

૩

ક્ષેત્રના ગામમાં કામ સંદભે પહેલવ ૃવિ અને નિીનીકરણ

૫

૪

ક્ષેત્રમાં સોંપિામાં આિેલ અને કરે લ કામગીર

૧૦

૫

કરે લ કામગીર માં વ્ર્ાિસાવર્ક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ-જો્ાણ

૫

૬

આંતરરક િાર્િા

૧૦

કુલ આંતરરક મ ૂલ્ર્ાંકન

૪૦
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કોસય-૩૦૧

સત્ર -૩
સમાજકલ્ર્ાિ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓન ંુ વ્ર્િસ્થાપન

ુ /વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કુ લ કલાક-

30
1. કલ્ર્ાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓ આપતી સંસ્થાઓનુ ં સ્િરૂપ, પ્રકારો અને તેનો ઉદ્દભિ અને
કાર્દાક ર્ બંધારણ વિશેની સમજ વિકસાિિી .
2. સંસ્થા વ્ર્િસ્થાપન,તેનાં કાર્ો તથા ભારતનાં સંદભયમાં તેમાં પ્તી મુશ્કેલીઓની સમજ
વિકસાિિી
3. સંસ્થાની પ્રવ ૃવિઓ અને કાર્યિમોની સમજ વિકસાિિી.
4. સંસ્થા વ્ર્િસ્થાપનની પદ્વતઓ અને સંસ્થાક ર્ વિકાસની સમજ વિકસાિિી.
5. સામાજજક નીવતનો ખ્ર્ાલ અને પ્રિતયમાન સામાજજક નીવતઓની સમજ વિકસાિિી.
ુ -૧
મોડયલ

મ ૂળભ ૂત ખ્ર્ાલો, સંસ્થાઓ અને તેન ંુ માળખ ુ

શીખિિાની
પધધવત અને
તલાક

૧.૧ સમાજસેિા, સમાજકલ્ર્ાણ,સમાજ સુધારણા, સામાજજક
નીવત, સમાજ સુરક્ષા,સામાજજક સલામતી, સામાજજક
કાર્દાઓની વિભાિના અને તેની સમજ
૧.૨ કલ્ર્ાણ અને વિકાસના કાર્ો કરતી સંસ્થાઓનો ઉદ્દભિ,
સ્િરૂપ અને પ્રકારો.
૧.૩ સંસ્થાઓનુ ં માળખું અને લાક્ષલણકતાઓ
૧.૪ સંસ્થાક ર્ સંસ્કૃવત અને સંસ્થાક ર્ પર્ાયિરણ
૧.૫ સંસ્થાની સ્થાપના,રજીસ્રેશન
ુ -૨
મોડયલ

સ્િઅધ્ર્ર્ન
અને
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
PPT દ્વારા
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
6 કલાક

સંસ્થા પ્રબંધ
૨.૧ સંસ્થાવ્ર્િસ્થાપન(મેનેજમેન્ટ)નો અથય,મ ૂળતત્િો/કાર્ો-
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આર્ોજન,સંગઠન,કમયચાર ,વનદે શન,સંકલન,અહેિાલ,બજેટ
૨.૨ સંસ્થાના નાણાંક ર્ સાધનો - બજેટ,નાણાંક ર્સ્ત્રોતપરદે શી
સહાર્, સ્થાવનક ફાળો,સરકાર અનુદાન, કોપોરે ટે સોશ્ર્લ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

ર સ્પોન્સીબીલીટ , પલલીક પ્રાઇિેટપાટય નરશીપ

૨.૩ કાર્યકરોની ભરતી, બઢતી, તાલીમ, ભ ૂવમકાઓ,કામગીર નુ ં
મ ૂલ્ર્ાંકન, સંઘષય વનિારણ
૨.૪ કારોબાર નાં કાર્ો અને ભ ૂવમકાઓ

૨.૫ સમુદાર્માં સંસ્થાની ઓળખ અને િાપ, જિાબદાર પણુ,ં
પારદવશિતા અને વિશ્વાસ
ુ -3
મોડયલ

સ્થાવપત કરિો

વ્ર્ાખ્ર્ાન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
6 તલાક

ુ રિીઝન
સંસ્થાની પ્રવ ૃવતઓ,કાર્યક્રમો અને સપ
૩.૧ લક્ષ્ર્ પ્રાચ્પ્તમાટેનીવ્ય ૂહરચના,ટૂંકાગાળા અને લાંબાગાળાનાં
કાર્યિમો, કાર્યિમોનુ ં સંચાલન અને તેન ુ ં દસ્તાિેજીકરણ
૩.૨ જરૂરરર્ાત આધારરત પ્રર્ોજના દરખાસ્ત, સાધનોનુસ્િરૂપ,
ં
ર્ોગ્ર્તા માટેનાં ધોરણો,

રે કો્ય , મ ૂલ્ર્ાંકન, સંશોધન

૩.૩ પરરિતયન અને તેનો પ્રબંધ સમાજમાં થઈ રહેલા
પરરિતયનને સમજવુ ં અને તે પ્રમાણે નીવત, કાર્યિમો અને
માળખામાં નિીનીકરણ કરવુ.ં

૩.૪ કાર્યિમોની ગુણાત્મક અને ગણનાત્મક અસરોનુ ં વિશ્લેષણ
૩.૫ સુપરિીઝનની વિભાિના, વસદ્ાંતો,સુપરિાઈઝરની ભ ૂવમકા
અને જિાબદાર ઓ, ભારતની સંસ્થાઓમાં સુપરિીઝનનુ ં
સ્િરૂપ.
ુ -4
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

જૂથચચાય,
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન
અનેસ્િપ્રર્
ત્નેદરખાસ્ત
બનાિિી.
વ્ર્ાખ્ર્ાન
વ્ર્ાખ્ર્ાન
PPT દ્વારા
રજૂઆત
6 કલાક

સંસ્થા વ્ર્િસ્થાપનની પદ્ધવત, ભ ૂવમકાઓ અને સંસ્થાકીર્ વિકાસ
૪.૧ સંસ્થા વ્ર્િસ્થાપનની પદ્વતઓ - અમલદારશાહ ,

PPT દ્વારા
રજૂઆત

આપખુદ અને લોકશાહ
૪.૨ ટ મિકય ની વિભાિના, મહત્િ, ટ મલી્રનાગુણો,ભ ૂવમકાઓ
અને અસરકારક ટ મિકય ના વિકાસની પદ્વતઓ.
૪.૩ સમાજકલ્ર્ાણ અને વિકાસક્ષેત્રે કાર્યરત સંસ્થાઓની

PPT દ્વારા
રજૂઆત
વ્ર્ાખ્ર્ાન

વિવિધ ભ ૂવમકાઓ
૪.૪ સંસ્થાક ર્ વિકાસ-વિભાિના, સંસ્થાક ર્ વિકાસ માટે તંત્ર
અલભગમ
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૪.૫ સંસ્થાક ર્ વિકાસન પ્રરિર્ા અને તબક્કાઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન
6 તલાક

ુ -૫
મોડયલ

સામાજજક નીવત
૫.૧ સામાજજક નીવત - અથય અને વિભાિના

વ્ર્ાખ્ર્ાન

૫.૨ સામાજજકનીવતઅનેબધ
ં ારણ,કાર્દાઓ,મ ૂલ્ર્ો/ધોરણો/

સ્િઅધ્ર્ર્ન

કસ્ટમ.

સ્િઅધ્ર્ર્ન

૫.૩ સામાજજક નીવતનાં સ્ત્રોત.
૫.૪ વશક્ષણ, આરોગ્ર્, સમાજકલ્ર્ાણ, બાળકો, મરહલાઓ,
નબળા-પિાત િગો માટેની વિવિધ સામાજજક નીવતઓ

સ્િઅધ્ર્ર્ન
6 કલાક

૫.૫ સામાજજક નીવત ઘ્તર અને મ ૂલ્ર્ાંકન
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :

20+ 20 ગુણ આંતરરક કસોટ
10 -ગુણ સ્િાધ્ર્ાર્
10-ગુણ જુથ ચચાય /રજૂઆત
સંદભયસલુ ચ:
1. જનપથ પ્રકાશન, પ્રર્ોજના દરખાસ્ત વનરૂપણ પ્રવિવધ.
2. એસ. સી. કાનાિાલા, માનિ સંબધ
ં ોનુ ં ગવતશાસ્ત્ર, યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય
3. પી. સી. જૈન, સંગઠનાત્મક વ્ર્િહાર, સરસ્િતી પલલીશસય, જર્પુર

4. પટેલ આનંદ સુ. વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના આધારસ્તંભો, વ્ર્િસાવર્ક અલભવ ૃવત પ્રકાશન.
5. ્ૉ. બી. દ . તાતે્, પ્રબંધકે મ ૂલાધાર - વસદ્ાંત એિં વ્ર્િહાર, RBSA Publishers, Jaipur
6. શાહ ઘનશ્ર્ામ, ગુજરાતની સ્િૈચ્ચ્િક સંસ્થાઓ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ
7. પટેલ જગદ શ િી. સંગઠનનાં વસદ્ાંતો, યુવન. ગ્રંથવનમાયણ બો્ય
8. દસ્ત ૂર બી. એન. કોન્ફ લકટ મેનેજમેન્ટે, નિભારત પ્રકાશન
9. Jacob K. K, Social Policy in India
10. https://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=32
સત્ર -૩
કોસય-EC-૩૦૨

અપરાધશાસ્ત્ર અને સામાજજક કાર્દા

હેત ુ / વિદ્યાથી શંુ શીખશે?/ (Learning Outcome)

ક્રેડીટ-૨

તલાક-૩૦

1. વિદ્યાથીમાં અપરાધ અને અપરાધી, ભોગ બનનાર તથા સજા વિશે આલોચનાત્મક દ્રષ્ષ્ટકોણ કેળિિો.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
2. આ ક્ષેત્રમાં સમાજકાર્યકર સુધારણા સેિાઓ અને કાર્દાની મદદથી કેિી ર તે દરવમર્ાનગીર કર
શકે તેની સમજ વિતસાિિી.
3. અપરાધનો ભોગ બનનાર વિષે સંિેદનશીલતા કેળિિી.
4. ભારતીર્ બંધારણ અને કાર્દાના શાસનનુ ં મહત્િ સમજાિવુ ં
5. જેલના કેદ ઓ વિશેના પ ૂિયગ્રહો દૂ ર કરિા.
6. ન્ર્ાર્ાલર્ની ભ ૂવમકાનુ ં મહત્િ સમજાિવુ.ં
7. પોલીસની ભ ૂવમકા અને કામગીર વિષે સંિેદનશીલતા કેળિિી.
ુ -1
મોડયલ

અપરાધની વિભાિના

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ અપરાધની વ્ર્ાખ્ર્ા-અથય, સજા-વિભાિના, પરં પરાગત

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથચચાય

દ્રષ્ષ્ટકોણ, િતયમાન પ્રિાહો
૧.૨ અપરાધના અભ્ર્ાસનુ ં મહત્ત્િ

3 તલાક

૧.૩ અપરાધના લક્ષણો
૧.૪ અપરાધ માટે જિાબદાર પરરબળો
૧.૫ અપરાધના પ્રકારો
ુ 2
મોડયલ

ુ :૨: અપરાધ, સજાના વસદ્ધાંતો
મોડયલ
૨.૧ અપરાધના વસદ્ાંતો: શાસ્ત્રીર્ વસદ્ાંત, નિશાસ્ત્રીર્ વસદ્ાંત

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ અપરાધના વસદ્ાંતો: જીિશાસ્ત્રીર્ વસદ્ાંત

ચચાય

૨.૩ અપરાધના વસદ્ાંતો: મનોિૈજ્ઞાવનક વસદ્ાંત- મનોલચરકત્સા,
મનોવિશ્લેષણ

PPT
6 તલાક

૨.૪ અપરાધના વસદ્ાંતો: સમાજશાસ્ત્રીર્ વસદ્ાંત- એનોમી,
લેબલલિંગ, માકય સિાદ
૨.૫ સજાના વસદ્ાંતો: પ્રાર્વિિનો વસદ્ાંત, પ્રવતશોધાત્મક વસદ્ાંત,
સુધારાત્મક વસદ્ાંત, અટકાર્ાત્મક વસદ્ાંત/વનરોધાત્મક વસદ્ાંત.
ુ -3
મોડયલ

અપરાધનો ભોગ બનનારની ક્સ્થવત અને સરકારના કાર્યક્રમો
૩.૧ ભોગ બનનારનો અથય, અપરાધી અને ભોગ બનનાર િચ્ચેનો

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથચચાય ,

સંબધ
ં

58

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
૩.૨ અપરાધનો ભોગ બનનાર-સંભવિત રક્ષણ વિનાના જૂથો

વિષર્

૩.૩ અપરાધ ભોગ બનનાર વ્ર્ક્તતઓની સમસ્ર્ાઓ

વનટિાંતન ંુ

૩.૪ ભોગ બનનારના અવધકારો-ભારતીર્ બંધારણ અને વિવિધ
કાર્દા સંદભે
૩.૫ ગુજરાતમાં સમાજ સુરક્ષા અને સમાજકલ્ર્ાણ સેિાઓના

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
ુ ાકાત
મલ
7 તલાક

કાર્યિમો
ુ -4
મોડયલ

જેલ અને જેલના કેદીઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૧ જેલમાં કેદ ઓની ક્સ્થવત અને તેમની સમસ્ર્ાઓ

જૂથચચાય ,

૪.૨ આરોપી અને કેદ ઓના અવધકારો

વિષર્

૪.૩ પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્્સય એતટ 1958
૪.૪ ભારતમાં જેલ વ્ર્િસ્થાની ખામીઓ
૪.૫ જેલ અવધવનર્મ

વનટિાંતન ંુ
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
ુ ાકાત,
મલ
રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
7 તલાક

ુ -5
મોડયલ

ન્ર્ાર્તંત્ર અને પોલીસ
૫.૧ ન્ર્ાર્ની વિભાિના.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૫.૨ ભારતીર્ અદાલતોનુ ં માળખું અને ગુજરાત રાજર્ ફોજદાર

જૂથચચાય ,

અદાલતોનુ ં માળખું અને હક
ુ ુ મત
૫.૩ પોલીસના પ્રકારો અને કાર્ય
૫.૪ પોલીસની ભ ૂવમકા સંબધ
ં ી સંઘષો
૫.૫ સુધારણાત્મક ક્ષેત્રોમાં સ્િૈચ્ચ્િક સંસ્થાઓનો ફાળો અને
સમાજ કાર્યકરની દરવમર્ાનગીર .
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભયગ્રથ
ં ો
1. આહજા
ુ ,રામ અને અન્ર્ (૨૦૦૩) વિિેચનાત્મક અપરાધશાસ્ત્ર, રાિત પ્રકાશન.
2. રાિલ કૌવશક, (૨૦૦૨)બાળ અવધકારો અને કાર્દો, જનપથ પ્રકાશન.
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વિષર્
વનટિાંતન ંુ
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
મ ૂલાકાત
7 તલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
3. પટેલ, રહતેશ,(૨૦૧૨)અપરાધનુ ં સમાજશાસ્ત્ર યુવનિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ.
4. શાહ.આર.કે. કાચા કામના કેદ ઓ માટે માગયદશયન, સામાજજક ન્ર્ાર્ કેન્દ્ર.
5. રાિલ હવષિદા,(૨૦૦૦) સામાજજક સમસ્ર્ાઓ યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય .
6. રાિલ કૌવશક, બાળ અપરાધ અને ભારતીર્ ન્ર્ાર્ પદ્વત
7. શુકલ, બી.એમ.(૨૦૦૪) અપરાધ વિજ્ઞાન,યુવનિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ.
8. શાહ,એ.જી.અને જે.કે, ગુનો અને સમાજ, અન્ા પ્રકાશન
9. રાિલ કૌવશક,મલલક સાધુ.(૨૦૦૭) વશક્ષાશાસ્ત્ર અને અપરાધીઓને મળતા ઉપચારો,SBD
પ્રકાશન
10. Tim May and Antony A. Vass,(1996) Working with Offenders, Sage Publication.
11. Roger Hopking Burke,(2005) An Introduction to Criminological Theory.2nd edition
William Publishing UK.
12. Panakal J.J. & Gokhale. Crime and Corrections in India. TISS,Mumbai

https://data.gov.in/keywords/crime-india
https://data.gov.in/dataset-group-name/crime-statistics
https://data.gov.in/ministrydepartment/national-crime-records-bureau-ncrb
https://data.gov.in/catalogs/ministry_department/national-crime-records-bureauncrb
17. http://vikaspedia.in/social-welfare/minority-welfare-1
18. https://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=29
19. https://epgp.inflibnet.ac.in/view.php?category=1728
13.
14.
15.
16.

સત્ર-૩
કોસય-EC-૩૦૨

(બ) માનિ સંસાધન અને શ્રવમક કલ્ર્ાિ

ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. શ્રવમકોની સંકલ્પના, ક્સ્થવત અને સમસ્ર્ાઓની સમજ મેળિિી.
2. શ્રવમક કલ્ર્ાણમાટે સમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનગીર અને રિર્ાત્મક પગલાઓની સમજ અને
ક્ષમતા કેળિિી.
3. માનિ સંસાધન વિકાસનીવિભાિના અને િૈર્ક્તતક વ્ર્િસ્થાપનનીવિભાિના, કાર્ોનો
સમજ અને ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરિી.
4. HRD માટેના માળખાક ર્વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને તેના કાર્ોની જાણકાર મેળિિી
5. HRDની જરૂર ર્ાત, પ્રરિર્ા અને શ્રવમકોના ક્ષમતા િધયન-સુધારણા માટે સમાજકાર્ય
દરમ્ર્ાનગીર નાંકાર્ો, પ્રયુક્તતઓ શીખિી અને કલ્ર્ાણકાર ર્ોજનાની જાણકાર મેળિિી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
6. કામદારોનાં વિિાદોનીઉકેલ પ્રરિર્ા અને કામદારો સંબવં ધત કાર્દાઓની જાણકાર પ્રાપ્ત
કરિી, સંસ્થા અનેકામદારો િચ્ચે સુગ્રથાન કરિાની ક્ષમતા મેળિિી
7. ઔધોલગક ગૃહોની સામાજજક જિાબદાર સમજિી.
પાઠર્ ક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

શ્રવમકની સંકલ્પના, ક્સ્થવતઅને સમસ્ર્ાઓ.

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ શ્રવમકનો અથય અને સંગરઠત અને અસંગરઠત ક્ષેત્રના
શ્રવમકોની લાક્ષણીકતાઓની સરખામણી.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,

૧.૨ શ્રવમકોની સમસ્ર્ાઓનો સામાન્ર્પરરચર્.

જૂથચચાય

૧.૩ કૃવષક્ષેત્રનાં શ્રવમકો, તેમની ક્સ્થવત અને સમસ્ર્ાઓનો

અને

પરરચર્.

મુલાકાત

૧.૪ લબન કૃવષક્ષેત્રના શ્રવમકો (િેતનધાર , હંગામી/કરાર

તલાક-૬

આધારરત અને સ્િરોજગાર મેળિતા) શ્રવમકોની ક્સ્થવત
અને સમસ્ર્ાઓનો પરરચર્.
૧.૫ સ્થળાંતરરત શ્રવમક કોને કહેિાર્? કારણો, તબક્કો અને
ઉદ્દભિતા મુદ્દાઓ/સમસ્ર્ાઓનો પરરચર્.
ુ -૨
મોડયલ

શ્રવમક કલ્ર્ાિ અલભગમ, અનેમાનિ સંસાધન વિકાસ
ુ અને અિકાશ/કાર્યક્ષેત્ર
૨.૧ શ્રવમક કલ્ર્ાણનો અથય, હેતઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ શ્રવમકો સંબધ
ં ી સંવિધાવનક જોગિાઇઓઅને કાર્દાઓ.

PPT,

૨.૩ અસંગઠ ત શ્રવમકોની આજીવિકાનાંસરં ક્ષણ, પ્રોત્સાહનનાં

સ્િાધ્ર્ાર્

કાર્યક્ર્મ અને સુરક્ષા સંબધ
ં ી ર્ોજનાઓ.

તલાક-૬

૨.૪ માનિ સંસાધનની વિભાિના. (અથય, લાક્ષણીકતાઓ)
૨.૫ માનિ સંસાધન સંચાલન (HRM) અને
કમયચાર સંચાલન(PM)નો અથય અને બંને િચ્ચેનો તફાિત.
ુ -3
મોડયલ

માનિ સંસાધન સંચાલન અને અમલીકરિ
ુ અને જરૂર ર્ાત.
૩.૧ માનિ સંસાધન વિકાસ આર્ોજનતેના હેતઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૩.૨ માનિ જરૂર ર્ાતો અને તેન ુ ં િગીકરણ. કાર્યસત
ં ોષને અસર

PPT,

કરતા પરરબળો.

ચચાય,

૩.૩ આંતરમાનિ સંબધોનો પરરચર્, તેન ુ ં સ્િરૂપ સમજિા માટેના
અભ્ર્ાસો (વ્ર્િહાર વિશ્લેષણ, જોહર બાર , ગેઈમ થીર્ર ,
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સ્િાધ્ર્ાર્
તલાક-૬

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

(FIROB) નો પરરચર્.
૩.૪ માનિ સંસાધન સંચાલનમાં ચાિીરૂપ પરરબળ તર કે
નેત ૃત્િનો અથય, પદ્વતઓ અને અલભગમ.
૩.૫ માનિ સંસાધન સંચાલનમાં મારહતી સંચારનો અથય, ઉદે શો અને
તેની પ્રરિર્ા. (મારહતી સંચારના માધ્ર્મોનો સવિશેષ પરરચર્)
ુ -4
મોડયલ

માનિ સંસાધન વિકાસ અનેતેની કાર્યપ્રરક્રર્ા.
૪.૧ માનિ સંસાધન વિકાસનાં કાર્ો (સંચાલક ર્ અને કાર્ાયત્મક)
૪.૨ માનિ સંસાધન ભરતી અને પસંદગીનો અથય અને તેની પ્રરિર્ા.
૪.૩ માનિ સંસાધન વિકાસ માટે તાલીમ. અથય, પ્રકારો,જરૂર ર્ાત
મહત્િ.
૪.૪ કમયચાર માં મનોતણાિ, અથય, લાક્ષલણકતાઓ, માપન પદ્વતઓ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,
તલાક-૬

અને મુકત થિાની પદ્વતઓ.
૪.૫ કામદાર વિિાદ અથય, કારણો અને ઉકેલનાં એકમો.
ુ -૫
મોડયલ

ઉધોલગક ગૃહની સામાજજકજિાબદારી (Corporate Social
Responsibility-CSR)
૫.૧ CSRનો અથય અને ઉદભિ વિકાસનો પરરચ.
૫.૨ CSRનુ ં મહત્િ અને જરૂર ર્ાત.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૫.૩ CSR કાર્દો (20૧3) નો સામાન્ર્ પરરચ.

PPT,

૫.૪ CSRનાં કાર્યક્ષેત્રોનો પરરચર્(વશક્ષણ, પીિાનુ ં પાણી,આરોગ્ર્

મુલાકાત,

સંભાળ અને જાગૃવતનુ ં તંત્ર, પર્ાયિરણ, સામાજજક સશક્તતકરણ,
રમત ગમત અને સંસ્કૃવત.)

રફલ્મ,
તલાક-૬

૫.૫ CSR આર્ોજન અને વ્યુહરચના.
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભય સ ૂચી:
1. નીરાદે સાઈ અને અક્ષર્ દે સાઈ; મરહલા શ્રમ શક્તત
2. વસન્હા વિ.એસ; શ્રમનુ ં અથયશાસ્ત્ર
3. જાન બ્રેમાન, અનુિાદબાબુ દે સાઈ; મુ્ િાદ ઉત્પાદન અનેગ્રામીણ પરરભ્રમણ
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
4. અજુ યન પટેલ, રકરણદે સાઈ; ગ્રામીણ ગુજરાતમાં શ્રમનુ ં સ્થળાંતરણ
5. જર્પ્રકાશ ત્રિેદ ; ઔદ્યોલગક સમાજશાસ્ત્ર
6. ચંરદ્રકા રાિલ; અસંગરઠત ક્ષેત્રમા સ્ત્રી કામદારો
7. સિે નંબર શ ૂન્ર્; અગરરર્ા સમુદાર્ની જીિંત કથા
8. રદલીપ રાણપુરા; ધોળં મીઠું અને કાળ મજુર
9. અરવિિંદ આચાર્ય; ગુજરાતના અગરરર્ા - ૧૧૫૦ પરરચર્પુક્સ્તકા
10. આપણો ઈંટ ઉદ્યોગ; ભારત માતા પ્રકાશન
11. કે કે સુબ્રમણ્ર્મઅનુિાદ રમેશ શાહ; બાંધકામ શ્રમજીિીઓ 12. પી એલ પટેલ (2008) મજુરકાર્દાની સરળ સમજુતી; સંકેત બુક સેલર
13. વિચાર સામવર્કજાન્યુઆરર માચય - 20૧3
સંદભય( टहंदी)

14. गगरीश कुमार;(૧996) समाजकायय के क्षेर
15. सतसेना आर.सी.;(૧997) श्रम समस्याए एवं समाजकल्याण
16. एम ् एल गोयल; औद्योगगक अथयशास्र
17. डॉ. सरु े न्रमसंह एवं -पी डी ममश्र; २००७)समाजकायय इर्तहास, दशयन एवं प्रणामलयााँ, न्यू रॉयल
बक
ु कम्पनी, लखनऊ

18. शास्री राजाराम; समाजकायय (१९९७) उत्तरप्रदे श टहन्दी संसथान, लखनऊ
સંદભય( English)
19. Appletan, J.D.S. (૧975) – Labour Economics, London: M & E Handbook.
20. Bhagoliwal, T.N. – Economics of Labour & Industrial Relations, Agra: Sahitya Sadan.
21. Birg Ivan (૧970) – Industrial Sociology, N.J.: Prentice Hall Inc.
22. Brown David Harrison, Michael J. – Sociology of Industrialization: An Introduction,
London: Macmillan Press Ltd.
23. Datar, B.N. (૧968) – Labour Economics, Bombay: Allied Publishers.
24. Deshpandey & Rodger (૧994) – The Indian Labour Markets Economic Stradinal Change,
Delhi: B.R. Publishing Corporation.
25. Giri, V.V. - Labour Problems in Industries.
26. Hallen, G.C. (૧967) – Dynamics of Social Security, Meerut: Rastogi Publications.
27. Jois, P.V. (૧98૧) – Labour Welfare, Bombay: Somaya Publication Pvt. Ltd.
28. Lester, R.A. (૧964) – Economies of Labour, New York: The Macmillan Co.
29. Rayana, M.A. and others – Planning of Employment, New Delhi: Sterling Publishers Pvt.
Ltd.
30. Mehrotra, S.N. (૧982) – Labour Problems in India, New Delhi: S. Chand & Co.
31. Moorthi, M.V. – Labour Welfare in India, New Delhi: Oxford I.B. Publishing Co.
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

32. Patil, B. R. (૧978) – Economics of Social Welfare in India, Bombay: Somaya Publication
Pvt. Ltd.
33. Puniker, S.D. & Others (૧978) – Labour Welfare, Trade Unions and Industrial Relations,
Bombay: Himalaya Publishing House,
34. Ramaswami, E.A. & Ramaswami, U.M.A. (૧982) –Industry and labour: An Introduction,
Delhi: Oxford University Press.
35. Rawat, R.B. – Labour Welfarism in India, Jaipur: R.B.S.A. Publishers, Highway,
36. Saxena, R.C. (૧982) –Labour Problems and Social Welfare, Merrut: K. Nath & Co.
37. Sharma, A.M. (૧988) – Aspects of Labour Welfare & Social Security, Bombay: Himalaya
Publishing House.
38. Vaid, K.N. (૧970) – Labour Welfare in India, New Delhi: Street Centre,
39. T.V.Rao, Human Resource Development: Experiences, Interventions, Strategies
40. R. Krishnaveni, Human Resource Development: A researcher’s perspective
41. Dr.D.K.Bhattacharya, Human Resource Development
સત્ર-૩
કોસય-303

ુ ાવર્કઆરોગ્ર્, માનવસકઆરોગ્ર્ અને તબીબી સમાજકાર્ય
સામદ

ક્રેડીટ-

૨
હેત/ુ  ׃વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome

કલાક-30

1. વિદ્યાથીઓને આરોગ્ર્, સામુદાવર્ક – માનવસક આરોગ્ર્ની વિભાિના, આરોગ્ર્ની જરૂરરર્ાત અને
સમસ્ર્ાઓથી પરરલચત કરિા.
2. સમુદાર્માં આરોગ્ર્ વિષર્ક સેિાઓ આપતી જુદ -જુદ

સંસ્થાઓ દ્વારા થતા કાર્ોથી

વિદ્યાથીઓને પરરલચત બનાિિા.
3. આરોગ્ર્નાં ક્ષેત્રમાં સ્થાવનક લોકોની ભ ૂવમકા વિશે વિદ્યાથીઓની દ્રષ્ષ્ટનો વિકાસ.
4. આરોગ્ર્ની સારસંભાળ અને રોગ-માંદગીની સારિાર વિશેની વિભાિનાત્મક સમજ વિકસાિિી
અને આરોગ્ર્ની ક્ષેત્રે વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના વ્ર્િહારો વિશેની સમજ મેળિિી.
5. આરોગ્ર્ના મુદ્દાઓ સંબધ
ં ીત નીવતઓ, કાર્દા અને જુદા-જુદા અલભગમો વિશેન ુ ં જ્ઞાન, સારિારની
પદ્વતઓ વિશે સમજ વિકસાિિી.
6. આરોગ્ર્ની બાબતે સમાજકાર્યની વિવિધ પદ્વતઓને વ્ર્િહારું બનાિિા માટેની સંિદ
ે નશીલતા
અને જરૂર સમજ વિકસાિિી.
ુ -૧
મોડયલ

ુ ાવર્ક આરોગ્ર્ (Community Health / Public Health)
સામદ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ની વ્ર્ાખ્ર્ા અને વિભાિના.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ને અસર કરતાં પરરબળો.

સ્િાધર્ાર્,
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
૧.૩ સમાજના જુદા-જુદા સમુદાર્ોથી સંબવં ધત આરોગ્ર્વિષર્ક

જૂથચચાય ,
પ્રસંગ-

મુદ્દાઓ.
૧.૪ ગર બી અને આરોગ્ર્નો સંબધ
ં તથા જુદા-જુદા લક્ષ્ર્
જૂથોની આરોગ્ર્ વિષર્ક જરૂરરર્ાતો.
૧.૫ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ના સંબધ
ં માં મહામાર (રોગચાળો)

અભ્ર્ાસ
ુ ાકાત
મલ
તલાક-૬

વ્ર્ાપક – મહામાર તથા સંપ ૂણય સ્િચ્િતા અલભર્ાન વિશે
પરરચર્.
ુ -૨
મોડયલ

ુ ાવર્ક (સામાજજક) ઔષધ અને આરોગ્ર્લક્ષી
સામદ
સેિા(CommunityMedicine and Health Services)
૨.૧ સામુદાવર્ક (સામાજજક) અટકાર્ાત્મક ઔષધ વ્ર્ાખ્ર્ા,

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િાધર્ાર્,

વિભાિના અને મહત્િ.
૨.૨ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ના ક્ષેત્રે અટકાર્ાત્મક અને
આરોગ્ર્િધયક પગલાંઓ – ઉપાર્ો.
૨.૩ સામુદાર્ના આરોગ્ર્ની સંભાળમાં પ્રાથવમક સારિારનો
વ્ર્િહાર અને િહ િટ માળખુ.ં
૨.૪ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ની વ ૃચ્ધ્ધ, સુધારણામાં વ્ર્િસાવર્ક

જૂથચચાય ,
રશ્ર્-શ્રાવ્ર્,
ુ ાકાત,
મલ
રોલ-્લે
તલાક-૬

સમાજકાર્યની દરમ્ર્ાનલગર  ׃મુદ્દાઓ, ભ ૂવમકા, પ્કારો,
આરોગ્ર્ સેિાની જોગિાઈઓ અને આરોગ્ર્લક્ષી હક્કોના
ું
અમલીકરણ માટેનઆર્ોજન
તથા ભાગીદાર માટે
સમુદાર્ને સક્ષમ બનાિિો.
૨.૫ સામુદાવર્ક આરોગ્ર્ હેત ુ દરમ્ર્ાનલગર  ׃કાર્યિમો, નીવતઓ
અને એન.જી.ઓ., અને સી.બી.ઓ.ની ભ ૂવમકા.
ુ -3
મોડયલ

માનવસક આરોગ્ર્
૩.૧ માનવસક આરોગ્ર્: વ્ર્ાખ્ર્ા, વિભાિના. માનવસક

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

આરોગ્ર્ની સમસ્ર્ાનીવિશ્લેષણાત્મક અનેવિભાિનાત્મક

સ્િાધર્ાર્,

સમજ જુદા-જુદા ખ્ર્ાલોના પરરપ્રેક્ષ્ર્માં િધારિી.

જૂથચચાય ,

૩.૨ માનવસકરોગનાપ્રકાર અનેમાનવસક રોગોનો સામાન્ર્

પ્રસંગ-

પરરચર્ મનોવિશ્લેષણાત્મકિાદ સમજૂતી અને માનવસક

અભ્ર્ાસ,

રોગની સારિાર.

ુ ાકાત,
મલ

૩.૩ માનવસક આરોગ્ર્નો કાર્દો-૧987 અને માનવસક રોગ
સારિાર સેિાઓ, માનવસક રોગ ઉપચાર અને
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કાર્યશાળા
તલાક-૬

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

પુનઃસ્થાનની સંસ્થાગત અને લબનસંસ્થાગત સેિાઓ.
૩.૪ માનવસક આરોગ્ર્ના મુદ્દાઓ: સમાજના િે િા્ાના
માનિીઓના માનવસકઆરોગ્ર્ના પ્રશ્નો, સ્થળાંતર ત,
આપવિગ્રસ્ત અને ગર બોજૂથોના પ્રશ્નો. અને બાળકો,
સ્ત્રીઓ અને વ ૃધ્ધોની િસ્તીની સાથે માનવસક આરોગ્ર્ના
સંબધ
ં માં કાર્ય કરિા માટેની દરમ્ર્ાનલગર .
૩.૫ માનવસક આરોગ્ર્ અને સી.જી.સી.(બાલમાગયદશયનચ્તલનીક)
ચળિળ અને તેનાં જુદા-જુદા સ્તરે દરમ્ર્ાનલગરર.(નિીનીકરણ અલભગમ, જીિન કૌશલ્ર્ોનુ ં વશક્ષણ, સમવ્ર્સ્ક જૂથનુ ં
પરામશયન અને મંદબુદ્ધદ્ના બાળકો સાથેની કામગીર .)
ુ -4
મોડયલ

આરોગ્ર્ અને તબીબી સમાજકાર્ય
૪.૧ આરોગ્ર્, રોગ અને માંદગીની વ્ર્ાખ્ર્ા, વિભાિના.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ આરોગ્ર્ના સંદભયમાં માનિ શર રરચનાતંત્ર સંબવં ધત

સ્િાધર્ાર્,

ખ્ર્ાલોની સ્પષ્ટતા: શર રરચનાતંત્ર વિજ્ઞાન અને

જૂથચચાય ,

શર રરિર્ા વિજ્ઞાન. તંત્રોનો પરરચર્  ׃રુવધરાલભષણતંત્ર,

રશ્ર્-શ્રાવ્ર્,

શ્વસનતંત્ર, મજ્જાતંત્ર, પ્રજનનતંત્ર અને પાચનતંત્ર.

કાર્યશાળા,

૪.૩ તબીબી અને આરોગ્ર્ સેિાઓના ક્ષેત્રે સમાજકાર્ય

ુ ાકાત
મલ
તલાક-૬

વ્ર્િહારનો ઐવતહાવસક વિકાસ.
૪.૪ તબીબી સમાજકાર્ય અથય, વિભાિના અને મહત્િ.
૪.૫ તબીબી સારિાર સેિાના ક્ષેત્રે હોક્સ્પટલ – વ્ર્િસ્થા અને
પ્રકારો. રોગ માંદગીની

સારિાર અને

આરોગ્ર્ સંભાળની

તબીબી સારિાર સેિાઓ.
ુ -૫
મોડયલ

તબીબી સમાજકાર્ય અને આરોગ્ર્ સેિાઓ
૫.૧ આરોગ્ર્ તબીબી સેિાઓના સંબધ
ં માં સમાજકાર્ય

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

વ્ર્િહારોની ભ ૂવમકા દરમ્ર્ાનલગરર અનેિતયમાન પ્રિાહો.

સ્િાધર્ાર્,

સેિાઓની વ્ર્િસ્થા તર કે હોક્સ્પટલની સમજ મેળિિી

જૂથચચાય ,

૫.૨ આરોગ્ર્લક્ષી સેિાઓનુ ં આર્ોજન  ׃આરોગ્ર્ અને કુટુંબ

કાર્યશાળા,

કલ્ર્ાણ મંત્રાલર્. આરોગ્ર્ સંબવં ધત રાષ્ર ર્ અને

ુ ાકાત,
મલ

આંતરરાષ્ર ર્ સેિાઓ.

રશ્ર્-શ્રાવ્ર્

૫.૩ આરોગ્ર્ અને માનવસક આરોગ્ર્ માટેન ુ ં આર્ોજન, નીવતઓ
 ׃આરોગ્ર્ નીવત, િસ્તી નીવત.
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તલાક-૬

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

૫.૪ આરોગ્ર્લક્ષી રાષ્ર ર્ કાર્યિમો  ׃રાષ્ર ર્ ગ્રામીણ સ્િાસ્્ર્
વમશન (NRHM), પ્રજનન બાળસ્િાસ્્ર્ (R.C.H.), નેશનલ
એઈડ્સ વનર્ંત્રણ કાર્યિમ (NACO, NACP), સંકલલત
બાળવિકાસર્ોજના (ICDS), માનવસક આરોગ્ર્ કાર્યિમ
અને ખાસ શાળા સ્િાસ્્ર્ ચકાસણી કાર્યિમનીસમજ.
૫.૫ આરોગ્ર્ સંબધ
ં ી કાર્દાઓ ׃મે્ કલટવમિનેશનઓફપ્રેગન્સી, (MTP
Act-૧972), ગભયજાવત પરરક્ષણ વનર્ંત્રણ(PNDT Act 2005).ખાદ્ય સુરક્ષા અને ધોરણો અવધવનર્મ-2006 (ફુ્ સેફ્ટ
એન્્ સ્ટાન્્ય સ એતટ-2006 / FSSAI-2006),માનિ અંગ
પ્રત્ર્ારોપણ અવધવનર્મ-૧994 અને વિકલાંગતાધારો -૧995
િગેરે આરોગ્ર્લક્ષી કાર્દાઓની સમજ, પરરચર્.
મ ૂલ્ર્ાંકન પધ્ધવત :
20+20 ગુણ કસોટ
10 ગુણ સ્િાધ્ર્ાર્
10 ગુણ જુથ ચચાય
સંદભયગ્રથ
ં
ુ બહેન કે. ભટ્ટ, લચરકત્સા મનોવિજ્ઞાન (ભાગ-૧), યુવનિવસિટ ગ્રંથવનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ,
1. ્ૉ. કુસમ
ગુજરાત રાજ્ર્.
ુ બહેન કે. ભટ્ટ, લચરકત્સા મનોવિજ્ઞાન (ભાગ-2), યુવનિવસિટ ગ્રંથવનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ,
2. ્ૉ. કુસમ
ગુજરાત રાજ્ર્.
3. ્ૉ. પ્રવતક્ષાબહેન રાિલ (બીજી આવ ૃવિ-2009), માનવસક સ્િાસ્્ર્, ગ ૂર્જર પ્રકાશન આંબાિા્ ,
અમદાિાદ-06.

4. डॉ.सत्यदे व आयय(2000),स्वास््य ववज्ञान,राजस्थान टहन्दी ग्रंथ अकादमी,जयपरु (राज.)

5. डॉ.सत्यदे व आयय(2000),आहार एवं पोषाहार,राजस्थान टहन्दीग्रंथ अकादमी,जयपरु (राज.)
6. डॉ. ववनोदब्रबहारी सतसेना (૧996), स्वास््य प्रबंधन – समद
ु ाय स्वास््य खंड-3, 4, राजस्थान
टहन्दी ग्रंथ अकादमी जयपरु (राज.)

7. राजाराम शास्री, समाजकायय(तत
ृ ीय संस्करण-૧997), उत्तरप्रदे श टहन्दी संस्थान,लखनऊ।
8. K. PARK (2005-૧8th ed.), Preventive and Social Medicine, Park’s Textbook for medical
education B. B. Publishers Jabalpur – M.P. (India)
9. Dak T. M. (૧99૧), Sociology of Health in India, New Delhi: Rawat Publication.
10. Benerjee G. R. (૧950), Social Services – Department in Hospitalist Organization &Functions,
Bombay, T. I. S. S.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

11. K. Balan (૧989), Health for all by-2000 A.D., New Delhi, Rawat Publication House.
12. Bhattacharya Sanjay (2008), Socialwork Phycho – Social and Health Aspects.
13. Cvopper Steve and et. et. (2007), Community Health and Wellbeing : Action research on
Health in equalities : U. K. : The Policy Press.
14. Krishnamurthy G., Indian Health Scenevio.
15. Rahim A., Principles and Practice of Community Medicine.
16. Vyas Suresh (2006), Essentials of Health Management : Mangaldeep Publications Jaipur.
17. Yesudin Y. K. (૧99૧), Primary Health Care : Mumbai, T.I.S.S.
18. Dave Parul, Maheta Pallavi (2008), Meental Health and Ageing Women – Important Correlates,
Kalpaz Publications, New Delhi.
19. Gupta, Shukh and Kant M. S. (2004), Hospital and Health care Administration, Jagdeep
Brothers, Banglore.
20. Dora Gold Stien (૧954), Expanding Horisons in Medical Social Work, Chicago : The
University of Chicago
સત્ર-૩
કુ ટુંબ, બાળકો તથા સ્ત્રીઓનાં પ્રશ્નો

કોસય-૩૦૪

ક્રેડીટ-

૨
ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

1.

કલાક-30

કુટુંબની વિભાિનાત્મ્ક સમજ કેળિિી, કુટુંબનુ ં માળખુ,ં તેની ઇકોલોજી ્ાર્નાવમકસ (પર્ાયિરણ
ગ્ત્ર્ાત્મ્કતા) કાર્ો િગેરેથી વિદ્યાથીઓને પરરલચત કરિા,કુટુંબનાં મ ૂલ્ર્ો અને તેની વ્ર્ક્તતગત
વિકાસ પર થતી અસરોથી પરરલચત થવુ.ં તેમાં આિી રહેલ પરરિતયનથી પરરલચત થવુ.ં

2.

બાળકોની સમસ્ર્ાઓથી પરરલચત થવુ ં અને બાળકલ્ર્ાણની વિભાિના અને કાર્યિમોથી પરરલચત
થવુ.ં

3.

સ્ત્રીઓની સમસ્ર્ાઓથી પરરલચત થવુ.ં સ્ત્રીસશક્તતકરણની વિભાિના અને તે માટેનાં જુદા જુદા
કાર્યિમોથી પરરલચત થવુ.ં

4.

સ્ત્રીઓ, બાળકો અને કુટુંબ સાથે કાર્ય કરિાની ઉં્ દ્રષ્ષ્ટ ખીલિિી અને તેઓ સાથે કાર્ય કરિાના
સમાજકાર્યના રસ્તાઓથી વિદ્યાથીઓને પરરલચત કરિા.

5.

બાળકો અને સ્ત્રીઓના અવધકાર રક્ષણ માટેની કાન ૂની અને બંધારણીર્ જોગિાઈઓથી
વિદ્યાથીઓને પરરલચત કરિા અને તે અંગેની વિિેચનાત્મક સમજ ઉભી કરિી

ુ -૧
મોડયલ

કુ ટુંબ

શીખિિાની
પધધવત
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
૧.૧ વ્ર્ાિસાવર્કસમાજકાર્યકરતર કેકુટુંબનાઅભ્ર્ાસનુમહત્િ
ં

િગય વશક્ષણ,

૧.૨ કુટુંબનીવ્ર્ાખ્ર્ા, લક્ષણોઅનેપ્રકારો

સ્િાધ્ર્ાર્,

૧.૩ કુટુંબનાકાર્ો (functions) અનેવ્ર્િહારો (practices)
૧.૪ કુટુંબનીરચના (structure), આંતરરિર્ા (interaction)
અનેગત્ર્ાત્મકતા (dynamics)
૧.૫ કુટુંબમાંઆિીરહેલપરરિતયન, તેનાકારણોઅનેઅસર
ુ -૨
મોડયલ

કુ ટુંબકલ્ર્ાિ અને કુ ટુંબ સાથે સમાજકાર્ય
૨.૧ કુટુંબકલ્ર્ાણની વિભાિના
૨.૨ કુટુંબકલ્ર્ાણ માટેના સરકાર કાર્યિમો
૨.૩ કુટુંબને સમજિાના વિવિધ અલભગમો
૨.૪ કુટુંબ સાથે સમાજકાર્ય
૨.૫ કુટુંબકલ્ર્ાણ અંગે ગાંધીજીનો દ્રષ્ષ્ટકોણ

ુ -3
મોડયલ

ુ -4
મોડયલ

વિશેષજ્ઞ
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
પેનલ
ર્સ્કસન,
વિદ્યાથીદ્વારા
વ્ર્ક્તતગત
અને જૂથ
રજુઆતો,
પ્રશ્નોિર ,

બાળકોની સમસ્ર્ાઓ અને બાળકલ્ર્ાિ

વિદ્યાથીના

૩.૧ બાળકનીવ્ર્ાખ્ર્ા – વિભાિના

પોતાના

૩.૨ ભારતના સંદભયમાં બાળકોની ક્સ્થવત અને સમસ્ર્ાઓ

અનુભિો

૩.૩ બાળકલ્ર્ાણની વિભાિના - વિકાસ

સાથે જો્ાવુ ં

૩.૪ બાળકલ્ર્ાણના કાર્યિમો

િૈર્ક્તતક

૩.૫ બાળકલ્ર્ાણ અંગે ગાંધીજીનો ખ્ર્ાલ

અધ્ર્ર્નોની

ુ ાર માટેના પ્રર્ત્નો
સ્ત્રીઓની સમસ્ર્ાઓ અને સધ

રજુઆત અને

૪.૧ ભારતના સંદભયમાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન, દરજ્જો અને સમસ્ર્ાઓ

ચચાય,

૪.૨ ભારતમાં સ્ત્રીઓની ક્સ્થવત સુધાર માટે થર્ેલ સમાજસુધાર

સમાજમાં
બનતી

આંદોલનો
૪.૩ નાર િાદની વિભાિના, સ્ત્રીતાબેદાર અને સ્ત્રીસશ્તતીકરણ

િતયમાન

૪.૪ સ્ત્રીઓનાપ્રશ્નોઅંગેસરકારનાવિવિધ અલભગમો અને કાર્યિમો

ઘટનાઓની

૪.૫ સ્ત્રીઓ અંગે ગાંધીજીના વિચારો
ુ -૫
મોડયલ

જૂથચચાય,

ચચાય,

બાળકો અને સ્ત્રીઓના અવધકાર રક્ષિ માટેની કાર્દાકીર્ અને

િાંચન

સંવિધાનીક જોગિાઇઓ

સામગ્રી

૫.૧ બાળકો અને સ્ત્રીઓના અવધકાર રક્ષણ માટેની સંવિધાત્મક

આપિી

જોગિાઇઓ
૫.૨ સ્ત્રીઓના અવધકાર રક્ષણ માટેની કાનુની જોગિાઇઓ.

69

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
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(૧)લગ્નસંબધીકાર્દા(૨)ઘરે લરું હિંસાધારો(૩)સ્ત્રીઓનોઅનૈવતક
િેપારદમનધારો(૪) સ્ત્રીઓનીજાતીર્સતામણીવિરોધીધારો
૫.૩ બાળકોનાઅવધકારરક્ષણમાટેનીકાનુનીજોગિાઇઓ
(૧) બાળમજૂર નાબુદ ધારો(૨) બાળલગ્નપ્રવતબંધકધારો
(૩) બાળસંરક્ષણધારો
૫.૫ સ્ત્રીઓઅનેબાળકોનાકાર્દાઓનીટ કાત્મકસમજ
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
પસ્ુ તકસ ૂલચ:
1. Murli Desai, ૧994, Family and Interventions, A course compendium, Tata Institute
of Social Science, Bombay
2. Govt. of India,
year book, family welfare programme in India, Ministry Health &
family welfare (dept of family welfare) New Delhi
3. Patel Tulsi (eds), 2005, family in India, structure and practice, Sage publications, New
Delhi
4. Barrie Throne and Marilyn Yalom (eds), ૧992, Rethinking the family, some feminist
Questions, Northeastern University Press, Bostor
5. Naik R. O. ૧979, some Structural Aspectd of Urban family, Somaiya Publications,
private Limited, Bombay
6. Curtis Jamzen and Oliver Harris, ૧986, family Treatment in Social work practice.
F. F. Peacock Publications, ૧L
7. Pat Starkey, 2000, families & social workers, Liverpool Universiry press
8. Aparajita Chowdhary, Qavid Carson and cecyle carson, 2006, family Life Education
9. Amiteshwar Ratra, Praveen Kaur and Sudha Chhikara, 2006, marriage and family
:in Diverse and changing scenario, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi
10. Govt. of India, xi and xii five year plan report of the working Group on Women'sAgency
and Empowerment, Ministry of Women and Child Development
11. Govt. of Gujarat, Gemder Data Bank, Dept. of Women & Child Development,
Gender resorse centre
12. ગિમેન્ટ ઓફ ગુજરાત ઘરે લરુ હિંસાઅવધવનર્મ,૨૦૦૫,જેન્્રરરસોસયસેન્ટર,અમદાિાદ
13. Dr. P. Dayal, ૧986, Gandhian Approakh to Social work, Gujarat Vidhyapith
14. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૦૧ , સ્ત્રી સપ્તક, અક્ષરભારતી પ્રકાશન, અમદાિાદ
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

15. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૦૧, નાર સ ૃષ્ષ્ટ:બંધનઅનેમક્ુ તત,અક્ષરભારતીપ્રકાશન,અમદાિાદ
16. રાિલ ચંરદ્રકા અને ધ્રુિ શૈલજા, ૨૦૦૨, નાર વ્ર્થા, પાશ્વય પ્રકાશન, અમદાિાદ
17. ્ો. નીરા દે સાઈ, ૧૯૯૫, વપત ૃસિા, સમાજ, સંસ્કૃવત અને સ્ત્રીઓ, સી. જી. શાહ
મેમોરરર્લ રસ્ટ, મુબ
ં ઈ
18. White James M, 2008, family Theories, Sage Publications
19. Goel S. L., 2005, Population Policy and family welfare, Deep & Deep Publications
20. Araora R. K., 2006, family Relationship and child Development, Murlilal & sons,
New Delhi
21. Engles F., ૧979, Origin of the family, Private Property and the State
22. Hartman A. and Haird J., ૧983, family Centered social work practice
23. Khasgiwala A., ૧983, family - social work Perspective
24. Raju M. L. and Krishna G. R. (eds), ૧996, future of Indian family- challengers for
social work Education
25. ચંરદ્રકા રાિલ, ૨૦૧૪, જેન્્ર અને વિકાસ, પાશ્વય
26. भारत सरकार, १९९६, मटहलाओं की सम्पन्नता के मलए रास्रीय नीर्त, मानव संशाधन
ववकास मंरालय, न्यू टदल्ही
27. पाण्डेय तेजस्कर और पाण्डेय ओजस्कर, २००१, समाजकायय, भारत प्रकाशन, लखनऊ
28. शमाय मनोज, २०१०, भारतमे समाजकायय के क्षेर, इमशका पजललमशंग हाउस, जयपरु
29. राजाराम शास्री, १९९७, समाजकायय, उत्तर प्रदे श, टहन्दी संसथान, लखनऊ
30. चौधरी धमयपाल, १९९७, सामाजजक कायय का पररचय, आत्माराम एण्ड सन्स
31. सद
ु न क्रिपालसींग, २००४, समाजकायय : मसद्धांत एवं अभ्यास, सीमा बक
ु डडपो, लखनऊ
32. पाण्डेय, समाजकायय ववस्तत
ू य अधययन
ृ एवं पण
33. राम आहूजा, २०००, सामाजजक समस्याएं, रावत, जयपरु
34. એ. જી. શાહ, જે. કે. દિે, ૨૦૦૩, સામાજજક સમસ્ર્ાઓ, અન્

બુક ્ પો

35. એ. જી. શાહ, જે. કે. દિે, કુટુંબ કલ્ર્ાણ , અન્ા
36. એ. જી. શાહ, જે. કે. દિે, સ્ત્રીઓ અને સમાજ અન્ા
37. એ. જી. શાહ, જે. કે. દિે, સમાજ, ખં્ ૧, ૨, ૩, ૪, અન્ા પ્રકાશન
38. એ. જી. શાહ, જે. કે. દિે, આધુવનક ભારતમાં સામાજજક પરરિતયન, અન્ા

સત્ર-૩
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કોસય-૩૦૫

જીિન કૌશલ્ર્ વિકાસ (CBCS)

ભ ૂવમકા-

િે્ ટ-૨
તલ્કા-૩૦

જીિન કૌશલ્ર્ વિકાસ એ વ્ર્ક્તતના જીિન માટેનો પાર્ારૂપ અભ્ર્ાસિમ િે . વ્ર્ક્તતએ
પોતાના જીિન વ્ર્િહારને સુવનવિત કરિામાં મદદરૂપ બને િે . મુળભ ૂત જીિન કૌશલ્ર્ો વિષે WHO
(૧997) એ તેની

વ્ર્ાખ્ર્ા આપી િે ,

“કૈ શલ્ર્ો એટલે વ્ર્ક્તત રોજજિંદા જીિનના પ્કારોને

હકારાત્મતતાથી ઝીલિા અને દૈ વનક જીિનની જરૂર ર્ાતોને કુશળતા પ ૂિયક પ ૂણય કરિા માટેની
સક્ષમતાિે .’’ જેને બે ભાગમાં િહેચી શકાર્ િે . એક, બૌધ્ધાત્મક કૌશલ્ર્ો- સ્િજાગૃવત, સર્જનાત્મક
લચિંતન, વિિેચનાત્મક લચિંતન, સમસ્ર્ા ઉકેલ અને વનણયર્શક્તત તથા બીજા, આંતર રિર્ાત્મક કૌશલ્ર્ોસંિેગાનુકુલન,

સ્િજાગૃવત, સંિેદનશીલતા, પ્રત્ર્ાર્ન િે . કુશળતાઓ વિકસાિિા માટે વિવિધ

પદ્વતઓ જેિીકે,

રોલ પ્લે, ગીતો, કેસસ્ટ્ , શેર નાટકો અને મહાિરો (exercise)ની તમામ

પ્રવ ૃવતઓમાં દરે ક વિદ્યાથી ભાગ લેશે. જેના દ્વારા તે જીિન કૌશલ્ર્ની તાલીમ હસ્તગત કરશે, જે
વિદ્યાથીઓમાં આત્મવિશ્વાસ િધારશે જેમાંથી તેના જ્ઞાન, કુશળતા અને િલણોનો વિકાસ કરશે.

ુ વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
જીિન કૌશલ્ર્ વિકાસ અભ્ર્ાસના હેતઓ
૧.જીિન જીિિા માટે જે કૌશલ્ર્ોની જરૂર િે , તે વિકસાિિામાં અને પોતાના મુલ્ર્ો, િલણો,
માન્ર્તાઓ બદલિાની જરૂર િે , તેને બદલિામાં મદદ મળશે.
૨.માનિ સમસ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે સંિેદનશીલતા વિકસાિિી.
૩.પોતાની સાથે અને અન્ર્ સાથે અસરકારક સંબધ
ં ો સ્થાપિા માટે જરૂર ક્ષમતાઓ વિકસાિિી.
પાઠયક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

ુ –2
મોડયલ

પધધવત

બૌધધાત્મક જીિન કૌશલ્ર્ો

૧.૧

સ્િ જાગ્ર ૂવત (Self awareness),

૧.૨

સર્જનાત્મક લચિંતન (Creative thinking),

૧.૩

વિિેચનાત્મક લચિંતન (Critical thinking),

૧.૪

સમસ્ર્ા ઉકેલ (problem solving),

૧.૫

વનણયર્ શક્તત (Decision making)

વ્ર્ાખ્ર્ાન/
કાર્યશાળા/
રોલપ્લે/
કેસસ્ટ્ ,

િતયન સંબધ
ં ી(Behavioral)આંતર રક્રર્ાત્મક જીિન કૌશલ્ર્ો

૧.૧ સમાનુભ ૂવત-પરાનુભ ૂવત (Empathy),
૧.૨ અસરકારક પ્રત્ર્ાર્ન (Effective communication),
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વ્ર્ાખ્ર્ાન/
કાર્યશાળા/
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અમદાિાદ
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૧.૩ આંતર માનિીર્ વ્ર્િહાર (Inter personal
Relations),

રોલપ્લે/
કેસસ્ટ્ ,

૧.૪ સંિેગાનુકુલન (Coping with Emotions) ,
૧.૫ તનાિ અનુકુલન (Coping with Stress)
ુ -૩
મોડયલ

ુ ાકાત
એજન્સી/સંસ્થા મલ
વિદ્યાથીઓને સમાજકાર્યના વિલભન્ન ક્ષેત્રોનો એજન્સી/ સંસ્થા

સંસ્થા મુલાકાત

મુલાકાત દ્વારા પરરચર્ કરાિિો. આ કાર્યિમ દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં
કાર્યરત એજન્સી/સંસ્થા મુલાકાત વિદ્યાથીઓને કરાિિામાં
આિશે, જેના પરરણામ સ્િરૂપે વિદ્યાથીઓ સમાજકાર્યના વિલભન્ન
ક્ષેત્રો, મુદ્દાઓ, સમસ્ર્ાઓથી જાણકાર બનશે અને તેમની
િૈર્ક્તતક અને વ્ર્ાિસાવર્ક વનસ્બત શુ ં િે ? તેઓએ કેિાં ક્ષેત્રો,
મુદ્દાઓ, સમસ્ર્ાઓ અને સેિાથીઓ કે લાભાથીઓ સાથે કર્ાય
કરિાનુ ં િે , અને તેમાં કાર્યરત એજન્સી/ સંસ્થામાં રહ ને કાર્ય
કરિાનુ ં િે , તેની જાણકાર મેળિશે
ુ -4
મોડયલ

દસ્તાિેજી રિલ્મનો સમજિ વિકાસમાં ઉપર્ોગ
વિધાથીઓને ઓિામાં ઓિ 4 દસ્તાિેજી રફલ્મ સમીક્ષા

દસ્તાિેજી રફલ્મ

કાર્યિમમાં સહભાગી બનાિિા જેમાં નીચે મુજબની અપેક્ષાઓ િે .

દશયન અને

૧.૧ વિદ્યાથીઓને ભારત જેિા વિકસતા રાષ્રની ક્સ્થવત

સમીક્ષા

સંબવં ધત દસ્તાિેજી રફલ્મોના માધ્ર્મથી સમાજમાં
બનતી વિલભન્ન ઘટનાઓ જે કોઈક પ્રકારના ભેદભાિો,
અન્ર્ાર્ો, િંલચતતા ઉભી કરનાર િે , જેની અિલોકન
કરિામાં દસ્તાિેજી રફલ્મો મદદ કરે . સમાજની
િાસ્તવિકતા કેિી ર તે રજુ કરે િે તેની સમજણ
વિકસાિિી.
૧.૨ વિદ્યાથીઓને દસ્તાિેજી રફલ્મોના માધ્ર્મથી માનિ
િતયન અને વ્ર્િહર થી પરરલચત કરિા.
૧.૩ વિદ્યાથીઓને દસ્તાિેજી રફલ્મોના માધ્ર્મથી સંિેદના,
સહાનુભ ૂવત અને પરાનુભ ૂવત જેિી લાગણીઓ
વિકસાિિામાં મદદ કરે .
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મ ૂલ્ર્ાંકન માળખ ંુ :મો્યુલ. નં

કુલ ગુણ

લેલખત કસોટ

સ્િાધ્ર્ાર્/ અહેિાલ
રજૂઆત/ ભાગીદાર

મો્યુલ-1/2

50

30

20

મો્યુલ- 3

25

15

10

મો્યુલ- 4

25

15

10

નોંધ: આ અભ્ર્ાસિમ પ્રવ ૃવિ આધારરત અને ક્ષેત્રીર્ આધારરત હોિાથી તેની બાહ્ય પર ક્ષા આ
અભ્ર્ાસિમ પ ૂરો થાર્ કે તરત જ લેિામાં આિશે.
સંદભય (જીિન કૌશલ્ર્ વિકાસ)

1. http://www.cbse.nic.in/cce/life_skills_cce.pdf
2. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126842.pdf
3. http://www.jau.in/attachments%5Cdownloads%5Cpersonality.pdf
4. https://www.k4health.org/sites/default/files/life_skill_education_toolkit_2011.pdf
5. http://www.macmillan.com.co/ecatalog/wp-content/themes/catalogo/PDFS/TheLife-Skills-Handbook.pdf
6. https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0063_lifeskillscomplete.pd
f
7. https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/life-skills-developing-activecitizens-en.pdf
8. https://www.researchgate.net/publication/314079705LIFE_SKILLSMODULE
9. https://www.iisc.ac.in/wp-content/uploads/2017/02/IMPORTANCE-OF-LIFESKILLS.pdf
10. https://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research(IJAR)/special_issues_pdf/December_2014_1418821178__30.pdf
11. https://www.google.co.in/search?q=importance+of+life+skills+education&rlz=1C
1CHBD_enIN794IN794&ei=JxbUW7LHLta8rQGmyr_YDw&start=10&sa=N
&ved=0ahUKEwjy9sD4jqbeAhVWXisKHSblD_sQ8tMDCLAB&biw=1366&b
ih=608
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12. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57869/URN:NBN:fi:jyu201805072481.pdf?sequence=1
13. http://ministryeducation.govmu.org/English/educationsector/seceducation/prevoca/Documents/l
ife%20skills%20Inside%20pages.pdf
14. https://phzh.ch/globalassets/ipe.phzh.ch/projekte/europaweite-projekte/face-lifeskills/life-skills-education-as-a-means-of-empowerment.-sabrinamarruncheddu_wiltrud-weidinger.pdf
15. http://www.lifeskillshandbooks.com/wp-content/uploads/pdf/LifeskillsHandbooks-Complete.pdf
16. http://cbseacademic.nic.in/web_material/doc/2014/9_Life%20Skills_Class_VIII
.pdf
17. https://www.s4ye.org/agi/pdf/Project_Design/Strengthening_Life_Skills_For_Yo
uth.pdf
18. http://www.aacci.in/documents/pdf/innovative-methods-of-life-skill-trainingprogram.pdf
19. https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/life_skills_literature_revie
w_ic_0.pdf?file=1&type=node&id=29072
20. http://www.centralsquarefoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/LifeSkills-Education-in-India.pdf
21. http://pratham.org/templates/pratham/images/JD-Associate-Life-Skills.pdf
22. http://www.nied.edu.na/assets/documents/02Syllabuses/03SeniorPrimary/Lifeski
lls/SP_FacilitatorsManual_Life-skills_Aug2014.pdf
23. https://path.azureedge.net/media/documents/HIV_ChinaYRH_lps_manual.pdf
24. https://www.google.co.in/search?q=life+skills+training+manual+for+youth&rlz=
1C1CHBD_enIN794IN794&ei=9R3UW57VEcWm9QOAh734Bg&start=20&
sa=N&ved=0ahUKEwjeo4CxlqbeAhVFU30KHYBDD284ChDy0wMIhQE&bi
w=1366&bih=608
25. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/OZMETE-lifeskills.pdf
26. https://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/youth/Publications/eyhs-manual.pdf
27. https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/Strengthening_Life_Skills_For_
Youth.pdf
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28. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/8471/13/13_appendices.pdf
સત્ર:૩

કોસય-૩૦૬

ક્ષેત્રકાર્ય

હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)

૭ ક્રેડીટ
તલાક-૨૪૦

૧) શહેરની વિવિધ સંસ્થાઓથી પરરલચત થાર્.
૨) સંસ્થાના કાર્યકરની સીધી દે ખરે ખ હેઠળ કામગીર કામ કરતા શીખે.
૩) સંસ્થાના આિકના સ્ત્રોત સમજતા થાર્.
૪) સંસ્થાના સંચાલનમાં પ્તી મુશ્કેલી અને તેના ઉપાર્ો વિષે સમજતા થાર્.
૫) વિકાસ, સશક્તતકરણ તેમજ અવધકારના અલભગમ વિષે સમજીને દરવમર્ાનગીર કરતા
શીખે.
૬) િગય ખં્માં મેળિેલ સમાજ કાર્યના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષણને વ્ર્િહારમાં અમલ કરતા
શીખે.
૭) જરૂરરર્ાતમંદ લોકોના સંપકય માં આિે, તથા વ્ર્ક્તત, જૂથ અને સમુદાર્ની સમસ્ર્ા પરત્િે
તેમની સંિેદનશીલતા િધે અને િલણો બદલાર્..
૮) વિદ્યાથીની વનર ક્ષણ ક્ષમતા િધે, કામ પ્રત્ર્ેની જિાબદાર િધે, વનણયર્ શક્તત વિકસે.
૯) લોકભાગીદાર થી કામ કરિાની શક્તત વિકસે.
ક્ષેત્ર કાર્યન ુ ં આર્ોજન :


અઠિાર્ર્ામાં ત્રણ રદિસ ક્ષેત્રકાર્ય માટે જિાનુ ં રહેશે



ક્ષેત્રકાર્યમાં સંસ્થામાં ઓિામાં ઓિા પાંચ કલાક કામ કરશે



અઠિાર્ર્ામાં એક િખત માગયદશયક સાથે માગયદશયન મેળિશે



અઠિાર્ર્ાના રરપોટય વનર્વમત માગયદશયક સંક્ષ રજૂ કરશે



સંસ્થાના વનર્મોનુ ં પાલન કરશે



સંસ્થાની સ્થાપના ,સંસ્થાનુ ં માળખુ,ં કાર્યક્ષેત્રો,વિવિધ વિભાગો, વિઝન –વમશન,જે
સમસ્ર્ા કે મુદ્દા ઉપર કાર્ય કરે િે , આિકના સાધનો, કાર્યિમો,પ્રર્ોજના, કામગીર ,
તેમાં પ્તી મુશ્કેલી, ક્ષેત્ર મુલાકા ત, તેમાં સમાજ કાર્યકરની દરવમર્ાનગીર ,
ભ ૂવમકાઓ, સૈદ્ાંવતક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ, સંસ્થાન કાર્ો અને અલભગમો જેિા કે રાહત,ઉપચાર,પુન:સ્થાપન ,સામાજજક ન્ર્ાર્, અવધકાર આધારરત અલભગમ
સમજણ વિકસે, અને અહેિાલ લેખન િગેરે શીખશે.

ક્ષેત્રકાર્ય મ ૂલ્ર્ાંકનની રીત: સત્ર:૩
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િમ

વિગત

માતસય

૧

ક્ષેત્રકાર્યના અહેિાલ મુકિાની વનર્વમતતા

૫

૨

માગયદશયક સાથે બેઠકમાં વનર્વમતતા

૫

૩

ક્ષેત્રમાં જિાની વનર્વમતતા

૫

૪

સંસ્થા દ્વારા સોંપિામાં આિેલ કામગીર અને વિદ્યાથીની

૧૦

પહેલવ ૃવિ
૫

કરે લ કામગીર માં વ્ર્ાિસાવર્ક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ-જો્ાણ

૫

૬

આંતરરક િાર્િા

૧૦

કુલ આંતરરક મ ૂલ્ર્ાંકન

૪૦

સત્ર -૪
કોસય-૪૦૧

ુ ાર્નો વિકાસ
દલલત-આરદિાસી સમદ

ુ /વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે/Learning Outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક -૩૦

1. વિકાસની બદલાતી વિભાિનાઅને અલભગમની સમજ પ્રાપ્ત કરિી.
2. સમાજના નબળા સમુદાર્ોમાંવિશેષ સમસ્ર્ાઓ ધરાિતા સમુદાર્ોની સમાજ કેળિિી.
3. દલલતો અને આરદિાસીસમુદાર્ની વિભાિના અને સમસ્ર્ાઓની સમજ કેળિિી.
4. આ સમુદાર્ો માટેનાસરકાર અને સ્િૈચ્ચ્િક સંસ્થાઓના કાર્યિમો અને કાર્દાઓની જાણકાર
મેળિિી.
5. આ સમુદાર્ો પ્રત્ર્ેસિ
ં ેદનશીલતા પેદા કરિી અને આ ક્ષેત્રે કાર્ય કરિા પ્રેરણા પ ૂર પા્િી.
પાઠર્ક્રમ
ુ -૧
મોડયલ

વિકાસની બદલાતી વિભાિના

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧ વિકાસના વિવિધ અલભગમ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ વિકાસની બદલાતી વિભાિના.

PPT,

૧.૩ માનિ વિકાસ આંક.

રફલ્મ,

૧.૪ જહોન ગાલ્તુગનાં
ં
કતાય અલભમુખ મુલ્ર્ો.

જુથચચાય

૧.૫ જહોન ગાલ્તુગનાં
ં
માળખા અલભમુખ મુલ્ર્ો

સ્િાધ્ર્ાર્
૬ તલાક
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ુ -૨
મોડયલ

ુ ાર્ની વિભાિના અને વસદ્ધાંતો.
દલલત સમદ
૨.૧ દલલત કોને કહેિામા આિે િે . દલલત વિભાિના.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ િણય, જાવત, જ્ઞાવતનો ખ્ર્ાલ.

PPT,

૨.૩ જ્ઞાવત વ્ર્િસ્થાનુ ં બદલાતુ ં સ્િરૂપ અને દલલતોની ક્સ્થવત.

રફલ્મ,

૨.૪ દલલતો અને તેમના દરજ્જાને સમજાિતા વસદ્ાંતો.

જુથચચાય

ઊંચનીચિમનો વસદ્ાંત. વિભાજનનો વસદ્ાંત.

સ્િાધ્ર્ાર્

૨.૫ દલલતોની ક્સ્થવતને સમજાિતા મહત્િના ખ્ર્ાલો. (િચયસ્િી

૬ કલાક

જ્ઞાવત, આરદપત્ર્ કે તાબેદાર , સામાજજક અસમાનતા,
સામાજજક અન્ર્ાર્, શોષણ, સીમાંતપણુ,ં )
ુ -3
મોડયલ

દલલતોની વિવિધ સમસ્ર્ાઓ અને દલલતોના અવધકાર રક્ષિ માટે
બંધારિીર્ કાન ૂની જોગિાઇઓ.
૩.૧ દલલતોની સમસ્ર્ાઓ. (નીચો દરજ્જો અને જ્ઞાવતગત પ ૂિય

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

ગ્રહોથી પેદા થતી સમસ્ર્ાઓ.સિા અનેસપ
ં વિનીિંલચતતા.

PPT,

દલલતોમાં સામાજજક સ્તર કરણ અને ભેદભાિ.પરં પરાગત

રફલ્મ,

મલીન વ્ર્િસાર્ો સંબવં ધત સમસ્ર્ાઓ. દલલતોનુ ં આવથિક

જુથચચાય

પરાિલંબન અને શોષણ. દલલતો પર થતાં અત્ર્ાચારો.

સ્િાધ્ર્ાર્

અસ્પ ૃશ્ર્તા અને પ્રવતબંધોથી વિકાસ સંબધ
ં ી સમસ્ર્ાઓ.

૬ કલાક

દલલતોની રહજરતની સમસ્ર્ા.ધમય/જ્ઞાવત પર િતયન અને
દલલત અક્સ્મતા સંબધ
ં ી સમસ્ર્ાઓ.દલલતોના માનિ
અવધકારભંગની સમસ્ર્ા ગર બી અને વસમાંતીકરણ.)
૩.૨ દલલતોના અવધકાર અને રક્ષણ માટે બંધારણીર્ અને
કાન ૂની જોગિાઈઓનો ખ્ર્ાલ, વિધેર્ાત્મક ભેદભાિો અને
અનામત નીવત, માથે મેલ ુ ઊંચકિાનુ ં કામ અને સ ૂકાં
જાજરૂ બાંધકામ (પ્રવતબંધક) ધારો ૧993, િેઠપ્રથા નાબ ૂદ
ધારો, નાગરરક હકક સંરક્ષણ ધારો, અનુસલુ ચતજાવત અને
જનજાવત અત્ર્ાચાર પ્રવતબંધક ધારો, પંચાર્ત ધરામાં
દલલતો સંબવં ધત જોગિાઇઓ.
૩.૩ દલલતોના સામાજજક, શૈક્ષલણક, આવથિક, રાજક ર્ ઉન્નવત
માટેની સરકાર ર્ોજનાઓ અને તેના અમલીકરણ માટેન ુ ં
સરકાર તંત્ર.
૩.૪ દલલતોની મુક્તતમાટેના પ્રર્ત્નો અને ચળિળ. મુક્તત માટે
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દલલતો દ્વારા લેિાતા રસ્તાઓ, ધમય પર િતયન, સંઘષય,
રહજરત.સમાજસુધારકો દ્વારાથર્ેલાપ્રર્ત્નોઅને પરરણામો.
ગાંધીજી અને આંબે્કરના પ્રર્ત્નો. દલલતો દ્વારા થર્ેલી
ચાલિાળો,દલલત પેન્થર,આંબે્કર ચળિળઅનેકમયશીલો
દ્વારા થતી ચળિળ. િૈવશ્વક પરરપ્રેક્ષ્ર્નાં સંદભયમાં દલલતોની
સમસ્ર્ાઓ
ુ -4
મોડયલ

ુ ાર્નીવિભાિના અને પરરિતયન અને સમસ્ર્ાઓ
આરદિાસીસમદ
૪.૧ આરદિાસી સમુદાર્ની વિભાિના(અથય અને લાક્ષણીકતાઓ)
આરદિાસી સમુદાર્નો શા માટે અભ્ર્ાસ કરિો ?
૪.૨ ભારત અને ગુજરાતમાં આરદિાસી િસ્તી લચત્ર અને આરદિાસી
વિસ્તારનો પરરચર્.
૪.૩ આરદિાસીઓમાં પરરિતયન લાિનારા પરરબળો અને આિેલ ું
પરરિતયન
૪.૪ આરદિાસી સમુદાર્ની પ્રિયતમાન સમસ્ર્ાઓ.
૪.૫ આરદિાસી વિકાસનો ખ્ર્ાલ અને અલભગમ.(Isolation,

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,
રફલ્મ,
જુથચચાય
સ્િાધ્ર્ાર્.
૬ કલાક

Assimilation,Intrigration - Democratic Decentralization)
ુ -૫
મોડયલ

ુ ાર્નો વિકાસ અને સમાજકાર્ય પ્રેકટીસ
આરદિાસી સમદ
૫.૧ આરદિાસી સમુદાર્માં સમાજકાર્ય પ્રેકટ શનો અિકાશ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

(આરદિાસી વ્ર્ક્તત, કુટુંબ અને સમ ૂહ કે િગય વિશેષ.

PPT,

આરદિાસી કામદાર. આરદિાસી સમુદાર્માં કાર્યરત

રફલ્મ,

સંસ્થાઓ અને સંગઠનો. આરદિાસીઓનુ ં જાહેર અને

જુથચચાય

વ્ર્ક્તતગત આરોગ્ર્. આરદિાસીઓમાં માનવસક આરોગ્ર્.

સ્િાધ્ર્ાર્.

આરદિાસીઓમાં વિવશષ્ટ શક્તત ધરાિતા (વિકલાંગ) અને

૬ કલાક

વનરાધાર વ્ર્ક્તત. આરદિાસીઓના વિિાદો અને સંઘષય
ઝઘ્ામાં સમાજકાર્યનો અિકાશ.)
૫.૨ આરદિાસીઓમાટેની બંધારણીર્ અને કાન ૂની
જોગિાઇઓનો પરરચર્,(special safeguards)િનઅવધકાર
અવધવનર્મ- 2006, પંચાર્ત ધારામાં આરદિાસીઓના
સ્િશાસન માટેનો કાર્દો PanchayatExtension to
Scheduled Areas Act,(PESA)૧996
૫.૩ આરદિાસી સમુદાર્ માટેની સરકારની ર્ોજનાઓ, તેનાં
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

અમલીકરણનુ ં તંત્ર.
૫.૪ વમશનર , ગાંધી વિચાર પ્રેર ત કાર્યકરો અને િતયમાનમાં
સ્િૈચ્ચ્િક સંસ્થાઓ દ્વારા આરદિાસીઓનાં અવધકાર માટે
કાર્યરત વ્ર્ક્તત, સંસ્થાઓ.
૫.૫ આરદિાસીઓનાં અવધકારો માટેની ચળિળો.
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ ની આંતરરક કસોટી
૨૦+૨૦ ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
૧૦ ગિ
ુ જૂથચચાય /રજૂઆત
૧૦ ગિ
સંદભયસલુ ચ:

1. જ્ઞાવતમાંt ઉંચનીચિમ, અત્ર્ાચારો અને દલલતોનીરહજરત, ૨૦૦૩ આનંદ પટેલ

2. દુભાર્ેલા લોકો - ભારતના 'અસ્પ ૃશ્ર્ો' સામેના જાવતગત રહિંસાચારનો હ્યુમન રાઈટ્સ િોચનો
અહેિાલ, ૨૦૦૧

3. દલલત સમસ્ર્ા જગત ચોકમાં-સં. મારટિન મેકિાન અને ચંદુ મહેરરર્ા પરરિતયન રસ્ટ, ૨૦૦૧
4. વિભાજન અને ઊંચનીચિમ - ગુજરાતમાં જ્ઞાવતપ્રથાનુ ં વિહંગાિલોતન- એ. એમ. શાહ અને
આઈ. પી. દે સાઈ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, સ ૂરત, ૧૯૯૩

5. ભારતીર્ સમાજ - એસ. દુબે, અનુ. હવષિદા પંર્ત, નેશનલ બુક રસ્ટ, ઇષ્ન્્ર્ા – ૧૯૯૫
6. રહિંદુ િણયવ્ર્િસ્થા - સમાજ પરરિતયન અને ગુજરાતના દલલતો-મુકુન્દ મહેતા, નિભારત
સારહત્ર્ પ્રકાશન

7. અનુ. જાવત અને જાવત માટે િૈધાવનક જોગિાઈઓ, વનર્ામક સમાજકલ્ર્ાણ, ગુજરાત
8. પિાતપણાનો માપદં્ - સંપા - ઘનશ્ર્ામ શાહ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ ૧૯૮૫

9. ગ્રામીણ ગ ૂજરાતમાં અસ્પ ૃશ્ર્તા - આઈ. પી. દે સાઈ, અનુ. વિવપન શાહ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ
સ્ટ્ ઝ - ૧૯૮૪

ુ ન પારે ખ, યુવન. ગ્રંથવનમાયણ
10. આધુવનક ભારતમાં સામાજજક પરરિતયન - એમ. એન. મધુસદ
બો્ય , ૧૯૯૩

11. અત્ર્ાચાર અને અસ્પ ૃશ્ર્તાનાં બે પદ િચ્ચે વપસાતા દલલતો ઈન્દુકુમાર જાની, જનપથ
પ્રકાશન, ૧૯૯૬

12. સાંબર્ાથી સ્િમાનનગર - પ્રો. હષયદ દે સાઈ અને ચંદુ મહેરરર્ા, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ,
સ ૂરત
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

13. ગુજરાતમાં દલલતો પર અત્ર્ાચાર એક લેખા જોંખા, શ્રી મારટિન મેકિાન, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ
સ્ટ્ ઝ

14. માથે મેલ ું હાથમાં ઝાડુ-રમેશચંદ્ર પરમાર, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, ૧૯૯૬
15. વિકસતા સમુદાર્ો, ્ૉ. ઉવમિલાબેન પટેલ

16. ભારતીર્ દલલતોંક સમસ્ર્ાએ એિં ઉનકા સમાધાન - ્ૉ. આર. સી. શાહ
17. ભારતમેં જાવતિાદ ઓર હરરજન સમસ્ર્ા – જગજીિનરામ
18. આરદિાસી પિય - ઈન્દુકુમાર જાની

19. આધુવનક ભારતમાં સામાજજક પરરિતયન, એ, જી. શાહ અને દિે, અં્ા પ્રકાશન, ૧૯૯૪

20. ગ્રામીણ ગુજરાતમાં શ્રમ સ્થળાંતર - અજુ યન પટેલ અને રકરણ દે સાઈ સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ
સ્ટ્ ઝ, ૧૯૯૨

21. મ ૂ્ િાદ ઉત્પાદન અને ગ્રામ મજૂરોનુ ં પરરભ્રમણ, જોં બ્રેમાન, અનુ. બાબુભાઈ દે સાઈ, સેન્ટર
ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, ૧૯૮૧

22. આરદિાસીઓનાં પ્રશ્નો - સં. વિમળ શાહ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,૧૯૮૪
23. દે િી આંદોલન - ્ેવિ્ હા્ીમન અનુ. શાંવતભાઈ મેરાઈ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, ૧૯૮૬
24. ભારતીર્ આરદિાસી સંસ્થાઓ - એ. જી. શાહ અને દિે, અન્ા પ્રકાશન, ૧૯૯૩

25. આરદિાસીઓમાં વશક્ષણ - સંપા. ઘનશ્ર્ામ શાહ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, ૧૯૮૫
26. આરદિાસીઓ : ગઈકાલે અને આજે - ઘનશ્ર્ામ શાહ, સેન્ટર ફોર સોશ્ર્લ સ્ટ્ ઝ, ૧૯૮૫
27. Dalits in Modern India - S. M. Michael, ૧999
28. Social Transformation in India ૧-2, Ghanshyam Shah (ed.) ૧997
29. Homo Hierachycus - louis Dumon
30. રફલ્મ -િેંત િે ટા

કોસય-૪૦૨

સત્ર -૪

કાઉન્સેલલિંગ - થીર્રી અને પ્રેતટીસ

ુ /વિદ્યાથીઓ શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કુ લ કલાક-30

1. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાઉન્સેલલિંગની આિશ્ર્કતા શુ ં િે તેની સમજ મેળિિી .
2. કાઉન્સેલલિંગનાં વિવિધ અલભગમો અને એક વ્ર્િસાર્ તર કે કાઉન્સેલલિંગનો ભારતમાં શુ ં વિકાસ
થર્ો િે તે સમજવુ.ં

3. કાઉન્સેલરની ભ ૂવમકાઓ અને કાર્ોની સમજ મેળિિી.
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અમદાિાદ
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4. સમાજકાર્યમાં વ્ર્ક્તતની મનોસામાજજક સમસ્ર્ાઓમાં કાઉન્સેલલિંગનુ ં મહત્િ અને ઉપર્ોગ શુ ં િે
તે સમજવુ.ં

ુ -૧
મોડયલ

કાઉન્સેલીંગની વિભાિના અને સ્િરૂપ

શીખિિાની
પધધવત અને
કલાક

૧.૧ કાઉન્સેલલિંગ અથય અને વિભાિના

બ્રેઈનસ્ટોમીં

૧.૨ કાઉન્સેલલિંગ શુ ં િે અને શુ ં નથી

ગઅને વ્ર્ા.

૧.૩ કાઉન્સેલલિંગનાં લક્ષણો

PPT
વ્ર્ાખ્ર્ાન

૧.૪ કાઉન્સેલલિંગનાં ધ્ર્ેર્ો
૧.૫ કાઉન્સેલલિંગનાં પ્રકારો (જુદા જુદા Settingsમાં કાઉન્સેલલિંગ)

ુ -૨
મોડયલ

૨.૧ કાઉન્સેલલિંગમાં માન્ર્તા, િલણો, મ ૂલ્ર્ો, વસદ્ાંતો

પ્રવ ૃવિઆધા

૨.૨ કાઉન્સેલરનાં ગુણો

ર ત વ્ર્ા.

૨.૩ કાઉન્સેલલિંગની સુક્ષ્મ કુશળતાઓ

રોલ-પ્લે

૨.૫ કાઉન્સેલરની આચારસંરહતા

વ્ર્ાખ્ર્ાન
્ોક્યુમન્ે ટર
૬ કલાક

કાઉન્સેલીંગ પ્રરક્રર્ા-તબક્કાઓ
રોલ-પ્લે

૩.૧ કાઉન્સેલલિંગમાં સંબધ
ં

્ોક્યુમેન્ટર

૩.૨ મારહતી એકઠ કરિી

૩.૩ ધ્ર્ાન આપવુ,સમસ્ર્ાની
ં
આકારણી
૩.૪ મારહતી આપિી,સંદભય સેિાઓ
૩.૫ પરરિતયન માટે કાર્ય કરવુ ં
ુ -4
મોડયલ

૬ કલાક

ુ ો અને ભ ૂવમકાઓ
કાઉન્સેલરનાં ગિ

૨.૪ કાઉન્સેલરની ભ ૂવમકા અને કાર્ો

ુ -3
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન

"
"
કેસસ્ટ્
૬ કલાક

સ્રેશ મેનેજમેન્ટ, કટોકટીનીક્સ્થવતમાં કાઉન્સેલલિંગ
૪.૧ સ્રેસ અને રેમાં - વિભાિના, લક્ષણો

૪.૨ સ્રેસ - અસરો, સમસ્ર્ાઓ, પરરણામ
૪.૩ સ્રેસ - વ્ર્િસ્થાપન

PPT
PPT
PPT

82

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
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૪.૪ કટોકટ ની ક્સ્થવત, દરમ્ર્ાનગીર અને સમસ્ર્ા ઉકેલિા
સંપરામશય-અથય, તબક્કા, કટોકટ ના લક્ષણો,પરરણામ
૪.૫ શોક અને વિર્ોગ અંગે સંપરામશય
ુ -૫
મોડયલ

PPT
PPT
૬ કલાક

કાઉન્સેલીંગ - અિરોધ ક્સ્થવત અને વ્ર્િસ્થાપન
૫.૧ કાઉન્સેલલિંગમાં બનયઆઉટ-ક્સ્થવત,લક્ષણો, કારણો,અટકાિ

PPT

૫.૨ નેટિકીંગ અને એ્િોકસીની કામગીર

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૫.૩ અહેિાલ, પત્રકો, દસ્તાિેજો તૈર્ાર કરિા

સ્િઅધ્ર્ર્ન

૫.૪ કાઉન્સેલર માટે તાલીમની આિશ્ર્કતા
૫.૫ ભારતનાં સંદભયમાં કાઉન્સેલલિંગ સેિાઓની મર્ાયદાઓ,
અિરોધક પરરબળો

વ્ર્ાખ્ર્ા
જૂથચચાય,
રજૂઆત
૬ કલાક

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ આંતરરક કસોટી
20+20 ગિ
ુ રોલ ્લે /વિધાનો વિષે રજૂઆત /જુથ ચચાય
10 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
સંદભયસલુ ચ
૧. સલાહ મનોવિજ્ઞાન, ્ૉ. સોમાભાઈ પટેલ, યુવનિસીટ ગ્રંથવનમાયણ બો્ય ગુજરાત રાજર્,
અમદાિાદ.
૨. સલાહ મનોવિજ્ઞાન, ્ૉ. અરવિિંદ શાહ, પાશ્વય પબ્લલકેશન, અમદાિાદ.
૩. An introduction to counselling, John McLeod, Rawat Publication.
4. https://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=32- counselling skill
5. https://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=32 similarities and difference between case work,
counselling and therapy -vedio

કોષય-૪૦૩

સત્ર -૪
ુ ર-સૈધધાંવતક અને પ્રેતટીકલ
કમ્્યટ

ક્રેડીટ-૨

Objectives /learning outcome
તલાક 5૦
1. To equip students with conceputal clarity on the need purpose and relevance of data processing
and management.
2. To equip students with skills of data management, data analysis and presentaion of findings.

83

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
3. Provide introduction and understanding to elementary statistics and establish its relevance and
utility in social work Research.
1)
Introduction to operating system windows 7 (Thory, Practical) 5 Lectures a) My
Computer
b) Desktop Sating
c) Control Panel
d) Find / Search
e) My Doucment
2)
Project report writing (MS Word-2007) Lectures, Discussion, Practical Assignment)

3)

4)

5)

૧5
a) Understanding of status bar, Menu bar, Tool Bar
b) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Print, Print Preview)
c) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Selat All, Find, Replace, Go to)
d) View Menu (Toolbar on/off, Ruler, Header and footer)
e) Insert Menu (Break, Page Number, Symbol, Comment, Footnote, Picture, Hyperlink)
f) Format Menu (Font, Bullets, Column, Drop Cap, Change Case, Background)
g) Tool Menu (Spelling and Grammar, Letter and Mailings)
h) Table Menu (Draw Table, Insert, Delete, Select, Merge Cells, Split Cells)
Data Processing and management (MS Excel - 2007) (Lectures, Discussion,
Practical Assignment) ૧5
a) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Print, Print Preview)
b) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Selat All, Find, Replace, Go to)
c) View Menu (Toolbar on/off, Ruler, Header and footer)
d) Insert Menu (Cells, Rows, Columns, Chart, Function, (If, Sum, Max, Min, Average),
Hyperlink)
e) Format Menu (Cell, Row, Column, Sheet, Conditional Formation)
f) Tools Menu (Sort, Filter, Validation)
g) Window Menu (Arrange, Freeze Panes)
Use of Power Point (MS Power Point - 2007) (Lectures, Discussion, Practical
Aasignment)7
a) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Exit)
b) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Duplicate Slide, Find, Replace)
c) View Menu (Normal, Slide Sorter, Slide Show, Master)
d) Insert Menu (New Slide, Duplicate Slide, Slide Number, Date and time, Picture,
Diagram, Text Box,
Chart, Table)
e) Format Menu (Font, Bullets, Alignments, Slide Design, Slide Layout, Background)
f) Slide Show (View show, Rehearse Timing, Action Buttons Animation Schemes
Custom Animation,Slide Transition)
Use of Internet (Lectures, Discussion, Practical) 8
a) Defination
b) Browser (IE, Mozila)
c) Mail (Send, CC, Bcc, Reply, Compose, Attachement, Forward)
d) Google Search

Method of evaluation :
20+20 Marks exam
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20 Marks Practical
Reference books:
1. Claire Gregor (2006) : Practical Computer Skills for Social Work, www.learningmatters.co.uk
2. Mehta Falguni : MS Office, Gurjar Prakashan, Ahmedabad
3. Akbari Atul : (2004) Information Technology Pashva Publication
4. Soni R. P. Arokar Harshal, Jain Sonal (2009) Working with Personal Computer Software,
Book India, Publication, Ahmedabad

સત્ર-૪
કોસય-EC-૪૦૧

(અ) પર્ાય િરિ અને આપવિ વ્ર્િસ્થાપન

ુ / વિદ્યાથી શ ંુ વશખશે /Learning outcome
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨
કલાક-30

1. માનિજીિન,સજીિ-વનજીિવ્ર્િસ્થાતંત્રઅને પર્ાયિરણ િચ્ચેની આંતરસાંકળ સમજિી.
2. સમાજકાર્યનાં નૈવતકમ ૂલ્ર્ો અને પર્ાયિરણ અને આપવિ વ્ર્િસ્થાપનનોસંબધ
ં સમજિો.
3. પર્ાયિરણનાકાર્યક્ષેત્રો ની જાણકાર મેળિિી અને ટકાઉ વિકાસ માટે સમાજકાર્ય પ્રેતટ શમાટેના
રિર્ાત્મક પગલાંઓ ભરિાની સમજ કેળિિી.
4. પર્ાયિરણીર્ સમસ્ર્ાઓ, સંરક્ષણના અલભગમની જાણકાર મેળિિી અને ટકાઉ વિકાસ માટે
ગાંધી વિચાર આધાર તરિર્ાત્મક પગલાંઓ ભરિાની પહેલ કરિી.
્
5. આપવિની વિભાિનાસમજિીઅને આપવિ ને કારણે સજાયતી ક્સ્થતીમાં ઉદ્દભિતી
અસરોમાં
સમાજકાર્યપ્રક
ે ટ શ શીખિી.
6. આપવિવ્ર્િસ્થાપનની સમજ, ક્ષમતા અને પહેલ કરિી.
7. આપવિ વ્ર્િસ્થાપનમાંસમાિેશક નીવત ધદતર અને અમલીકરણતંત્ર માટે સમાજકાર્ય
દરમ્ર્ાંગીર નાં એકમોની સમજકેળિિી.
ુ -૧
મોડયલ

પર્ાય િરિીર્ કુ દરતી ઘટમાળ અને તેન ંુ િૈવિઘ્ર્.

શીખિિાની
પધધવત

85

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

૧.૧ પર્ાયિરણની ઘટમાળ અને તેના િૈવિધ્ર્તા.
૧.૨ પર્ાયિરણની વિભાિના અને પ્રકારો.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૩ પર્ાયિરણીર્ પરરબળો કે આિરણીર્ રચનાઅનેતન
ે ાંકાર્ો.

PPT,

૧.૪ પર્ાયિરણમાં વનિસનતંત્રનો પર ચર્.

રફલ્મ

૧.૫ સમાજકાર્યનાંપરરપ્રેક્ષ્ર્માં પર્ાયિરણનાં અભ્ર્ાસની

૬ તલાક

જરુરરર્ાત/આિશ્ર્કતા.
ુ -૨
મોડયલ

પર્ાય િરિનાંકાર્યક્ષેત્રો,અસરકરતાં પરરબળો,મ્દભુ ાઓ અને સમસ્ર્ાઓ
૨.૧ પર્ાયિરણનાં કાર્યક્ષેત્રો/ અિકાશનો પરરચર્.( જમીન,

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

જળ, જગલ,
ં
પશુ, જનનુ ં પરાસ્પરાિલંબન અને

સ્િાધ્ર્ાર્

સમ્પોવષતતા ટકાિિા અને વિકસાિિા માટેનો અિકાશ )

અને

૨.૨ જૈિિૈવિધ્ર્તાનો અથય અને મહત્િ.

રજૂઆત,

૨.૩ પ્રદુષણનો અથય, પ્રકાર અને તેન ુ ં વનર્ંત્રણ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૪ કચરો- બગા્ વ્ર્િસ્થાપન.

PPT,

૨.૫ પર્ાયિરણને અસર કરતાં પરરબળો.

રફલ્મ
૬ તલાક

ુ -3
મોડયલ

પર્ાય િરિની સમસ્ર્ાઓનાં ઉકેલ અને સંરક્ષિ માટેનાંઅલભગમ.
૩.૧ પર્ાયિરણનો કાર્દાક ર્ અલભગમ.

૬ તલાક

ુ ત રાષ્રસંઘનો પર્ાયિરણ કાર્યિમ અલભગમ.
૩.૨ સંયક
૩.૩ પર્ાયિરણલક્ષી વિકાસનો અલભગમ.
૩.૪ પર્ાયિરણ સંરક્ષણમાટે સ્થાનીકકક્ષાનાંઆંદોલનનોઅલભગમ
૩.૫ ગાંઘીવિચારનોટકાઉવિકાસકેિૈકચ્લ્પકજીિનશૈલીનોઅલભગમ
ુ -4
મોડયલ

સમાજકાર્ય અને આપવિની વિભાિના.
૪.૧ આપવિની વિભાિના, િગીકરણ, પ્રકાર (કુદરતી અને
માનિસજીત)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
ચચાય,

૪.૨ સમાજકાર્યનાં નૈવતક મ ૂલ્ર્ો અને આપવિ વ્ર્િસ્થાપન.

PPT

૪.૩ આપવિને કારણે સજાયતી વનસહાર્ ક્સ્થવત. (vulnerability)

સ્િાધ્ર્ાર્

૪.૪ આપવિનો ભોગ બનનાર.(Victim)નેથતી શારરર કઆવથિક

અને

અને મનો-સામાજીક અસરોની ચકાસણી અને માપન.

રજૂઆત
૬ તલાક

ુ -૫
મોડયલ

આપવિવ્ર્િસ્થાપનમાંસમાજકાર્ય વ્ર્િહાર અનેદરમ્ર્ાનગીરી.
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૫.૧ આપવિ વ્ર્િસ્થાપનની વિભાિના.આપવિ અટકાર્ત
અને પ ૂિયતૈર્ાર માટેનાં પગલાંઓ-પ્રયુક્તતઓ.
૫.૨ આપવિના ભોગ બનનાર સૌથી િધુવસમાંત બનેલાંનો
સંકટ બચાિ, રાહત કાર્ય, ઓળખ પ્રરિર્ા અને સેિાકાર્ય.
૫.૩ માનિસજીત આપવિનાસમર્ેસમાજકાર્યપ્રેકટ શ/વ્ર્િહાર.
(કોમ્યુનલ હલ્ુ લ્ અને જ્ઞાવત સંઘષય)
૫.૪ આપવિ વનિારણ માટે રાજર્ અનેનાગર ક સમાજ સાથે
દરમ્ર્ાનગીર નાં પગલાઓ.
પુન:ઘ્તર માટે સમાજકાર્ય પ્રેકટ શ/વ્ર્િહાર.
૫.૬ આપવિ વ્ર્િસ્થાપન- સમાિેશક નીવતમાળખું અને
અમલીકરણ તંત્ર.
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભયસ ૂલચ
1.

સાિલીર્ા, (૨૦૦૦) પર્ાયિરણ સાથી, અમદાિાદ, CEE

2.

પં્યા મહેશ (૨૦૦૬) પર્ાયિરણીર્ કાર્દાની સમજુતી
મોદ નગીનદાસ (૧૯૮૮)પ્રદુષણનો અજગર

4.

રૂથમ ૂર અનુ. વિજર્ગુપ્ત મોર્ય (૧૯૭૩) માનસ અને તેન ુ ં પર્ાયિરણ.

5.

બ્રુન્ટલેન્્ અનુ. રાજીિ ગુપ્તા (૧૯૯૮) હમારા સામુરહક ભવિષ્ર્

6.

કે. કૃષ્ણકુમાર - પ્રકૃવત, સમાજ અને વિજ્ઞાન.

7.

ગુણિંત ઓઝા –પર્ાયિરણ

8.

દિે અરૂણકુમાર - ગ્રીન હાઉસ ઈફેતટ

9.

દિે અરૂણકુમાર - એવસ્ રે ઇન

10.

દિે અરૂણકુમાર ઓઝોન િતમાં ગાબડુ

11.

એમ. જી. પારે ખ - પર્ાયિરણની સમસ્ર્ા.

12.

એમ. જી. પારે ખ - પ્રદુષણ એક સામાન્ર્ પરરચર્.

13.

વશિાનંદ નોરદિાલ-પર્ાયિરણ સમસ્ર્ા ઔર સમાધાન.

14.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,
તાલીમ,
કાર્યશાળા

૫.૫ આપવિના ભોગબનનારાનુ ં પુન:સ્થાપનઅને સામુદાવર્ક

3.

જૂથચચાય,

વ્ર્ાસ શ્ર્ામ મનોહર - પર્ાયિરણ વિશ્વકોષ.
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૬ તલાક
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15.

્ૉ. અરૂણ રઘુિશ
ં ી અને ્ૉ. ચંદ્રલેખા રઘુિશ
ં ી –પર્ાયિરણ.

16.

દે શ ક પર્ાયિરણ - ગાંધી શાંવત પ્રવતષ્ઠાન (૧૯૮૩)

17.

સરલા દોશી (૧૯૭૪) સરં ક્ષણ ર્ા વિનાશ.

18.

્ૉ. લબપીનચંદ્ર શુતલ (૧૯૮૮) કાર્દો અને પર્ાયિરણ સુરક્ષા.

19.

મેઘા વસિંહા - પર્ાયિરણીર્ સમસ્ર્ા ઔર સમાધાન, િંદના પબ્લલકેન, નિી રદલ્હ .

20.

્ૉ. બી. કે. ભટ્ટ –પર્ાયિરણ.

21.

્ૉ. કે. બી. શાહ - પ્રદુષણ એક પ્કાર,યુવન. ગ્રંથવનમાયણ બો્ય (૧૯૯૮)

22.

વિજર્ગુપ્ત મોર્ય - પાણી વિશે આટલું જાણીએ.

23.

કલાઇમેટ ચેન્જ - િાઈસીસ, ગ્લોબલ િોવમિંગ ભ ૂવમપુત્રનો વિશેષાંક-જાન્યુ (૨૦૦૮)

24.
25.

પ્રિીણ શેઠ - ગાંધીવિચાર અને પર્ાયિરણ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

બી. કે. ભટ્ટ, મહેશ જોશી - સામાજજક ક્ષેત્ર અને પર્ાયિરણનુ ં અથયશાસ્ત્ર

26.

હમારા સામુરહક ભવિષ્ર્ - વિશ્વ પર્ાયિરણ એિં વિકાસ આર્ોગ

27.

Joint Assistant Center (૧980) Natural Disaster, New Delhi Adhyatma Shdhana Kendra

28.

Wol Fenstein M. (૧977) Disaster : A Psychological Essay New York - Arno Press

29.

Ryding S. O., (૧992) Environment Management Handbook Ahmedabad, IOS Press

30.
Satapathy M. (૧998) Sustanable Development (An allternative paradigm) Ahmedabad :
Karnavati Publications
31.
32.

Sharma P. D. (૧995) Ecology and Environment, New Delhi, Rastogi Publishers
Robin Kerrod, Andromeda - The Encyclopaedia of the Earth, Oxford Ltd. U.K.

સત્ર -૪
કોસય-EC-૪૦૧-

(બ) માનિઅવધકાર અને સમાજકાર્ય

ક્રેડીટ-

૨

હેત/ુ વિદ્યાથી શંુ શીખશે? (Learning Outcome)

તલાક-૩૦

૧) સમાજકાર્ય અને માનિ અવધકાર િચ્ચેનો સંબધ
ં સમજતા થાર્.
ુ ન કેળિતા થાર્.
૨) અવધકાર- ફરજ, જિાબદાર - સ્િતંત્રતા િચ્ચેન ુ ં સંતલ
૩) માનિ અવધકારના મુલ્ર્ોને આત્મસાત કરિાની અગત્ર્ પર ભાર મુકિો.
૪) સમાજ કાર્યકરતર કેની કામગીર દરવમર્ાન માનિ અવધકાર સંદભે વિવિધ મુદ્દાઓ અને સમસ્ર્ાઓ
પરત્િે દરવમર્ાનગીર કરતા થાર્.
૫) ભારતીર્ બંધારણ, લોકશાહ વ્ર્િસ્થા અને કાર્દાના શાસનની મર્ાયદામાં માનિ અવધકારની
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ુ -૧
મોડયલ

માનિઅવધકારનોઇવતહાસઅનેસમાજકાર્યસાથેતેનોસંબધ
ં

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ માનિ અવધકારની સમજ,અને તેન ુ ં સ્િરૂપ
૧.૨ માનિ અવધકારનો ઈવતહાસ : મેગ્નાકાટાય, પ્રથમ અને બીજુ ંવિશ્વ
યુદ્..
૧.૩ ભારતમાં સ્િતંત્રતા આંદોલન અને માનિ અવધકાર
૧.૪ અવધકાર અને ફરજ િચ્ચેનો સંબધ
ં -એક વસક્કાની બે બાજુ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
જૂથચચાય,
6 તલાક

૧.૫ માનિ ગૌરિ અને સામાજજક ન્ર્ાર્ િચ્ચેનો સંબધ
ં
ુ -૨
મોડયલ

માનિઅવધકારઘોષિાપત્રઅનેવિવિધઅવધકારો
૨.૧ સંયતુ ત રાષ્ર માનિ અવધકાર ઘોષણા પત્ર

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ વિર્ેના ઘોષણાપત્ર (૧૯૯૩)

જૂથચચાય,

૨.૩ નાગરરક તથા રાજનીવતક અવધકાર

પ્રવ ૃવિ, દ્રશ્ર્-

૨.૪ આવથિક,સામાજજક અને સંસ્કૃવતક અવધકાર

શ્રાવ્ર્ નો

૨.૫ વિકાસનો અવધકાર

ઉપર્ોગ
6 તલાક

ુ -3
મોડયલ

વિવિધ અલભગમો, ભારતના સંદભે માનિ અવધકારો અને તેના
રક્ષિની ભ ૂવમકા
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
૩.૧ માનિહક્ક સંબધ
ં ે

વિવિધ અલભગમ

જૂથ ચચાય,

૩.૨ ભારતમાં માનિ અવધકારો સામેના પ્કારો

વિષર્

૩.૩ ભારતીર્ બંધારણ અને માનિ અવધકારો

વનષ્ણાંતનુ ં

૩.૪ પોલીસ અને સરકારની અવધકારોના રક્ષણ માટેની ભ ૂવમકા

વ્ર્ા.મુલાકાત

૩.૫ પોલીસ હિાલાતમાં રહિંસા, પોલીસ એનકાઉટર

દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
6 તલાક

ુ -4
મોડયલ

કેટલાક િગોના માનિ અવધકારો
૪.૧ બાળકો અને માનિઅવધકાર

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ સ્ત્રીઓ અને માનિઅવધકાર

જૂથ ચચાય,

૪.૩ લઘુમતી અને અવધકારો

વિષર્

૪.૪ સ્થળાંતરરત-વિસ્થાવપતો અને તેમના અવધકારો

વનષ્ણાંતનુ ં
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૪.૫ દલલતો અને માનિ અવધકાર

વ્ર્ા.,મુલાકાત
દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
6 તલાક

ુ -૫
મોડયલ

માનિ અવધકારોના રક્ષિ માટેની વિવિધ સંસ્થાઓ અને માળખા
૫.૧ લોકશાહ અવધકારો સંદભે વિવિધઆંતરરાષ્ર ર્સંવધઓ:

વ્ર્ા.,જૂથ-

૫.૨ ગુજરાતરાજ્ર્માનિઅવધકારઆર્ોગના કાર્ો અને સિા

ચચાય, વિષર્

૫.૩ ગુજરાતરાજ્ર્મરહલાઆર્ોગનાકાર્ો

વનષ્ણાંતનુ ં

૫.૪ માનિઅવધકારનારક્ષણમાટેકામકરતીવિવિધસંસ્થાઓ :
P.U.C.L., Amnesty International, Human Rights Watch

વ્ર્ા.,મુલા. દ્રશ્ર્-

૫.૫ જાહેર રહતની અરજી અને માનિ અવધકાર

શ્રાવ્ર્
6 તલાક

મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભય:
૧) શાહ,મહેન્દ્ર માનિ અવધકારો, શાંવત અને વિકાસ.(૧૯૯૧)ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાિાદ
૨) િૈષ્ણિ,લબપીનચંદ્ર. માનિ અવધકાર. (૨૦૦૯)નિસર્જન પલલીકેશન, અમદાિાદ.
૩) કાર આ,ત ૃચ્પ્ત. માનિ અવધકારો,(૨૦૧૩) ગુર્જર સારહત્ર્ ભિન,અમદાિાદ.
૪) શુતલ,ગજેન્દ્ર. માનિ હક્કો.(૨૦૧૫) યુનીિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય ,અમદાિાદ
૫) શાહ, હેમત
ં . માનિ અવધકારો (૨૦૧૭)
૬) Ú¢…çÜUà¢¢ïÚ (૧995) }¢¢Ý± ¥ç{ÜU¢Ú¢ïÝ¢ „æÍ¢¯ü, ±¢fè ÐíÜU¢à¢Ý, ‹²é çÎËãè
૭) ç±c‡¢é Ðí|¢¢ÜUÚ, ç~¢Ð¢Æè Ú¢…Îï± : }¢¢Ý± ¥ç{ÜU¢Ú, „S¼¢ „¢çãy² }¢æÇH ÐíÜU¢à¢Ý
૮) Elisabeth, R (2003) Social Work and Human Rights : A foundation for policy
and practice, New York : Columbia University Press.
૯) Human Rights and Social Work,A Manual for Schools of Social Work and the
Social Work Profession United Nations, New York and Geneva (૧994)
૧૦) Web Sites : For UN Documents may be viewed on their respective web sites
Universal Declaration of Human Rights: www.sustainabledesign.ie/links/UNOHCHR
_1948-UDHR_Hindi-India
૧૧) The International Covenant on civil and political rights:
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https://www.scribd.com/.../1966-International-Covenant-on-Civil-and-Political-Rights...
૧૨) Constitutional amendment in Human Rights

http://www.nhrc.nic.in/Documents/CRS_Human_Right_Aspects_Consitutional_Am
endm ents_NLSIU_20042018.pdf
૧૩) https://keydifferences.com/difference-between-fundamental-rights-and-humanrights.html
૧૪) https://www.coe.int/en/web/compass/human-rights-activism-and-the-role-of-ngos
સત્ર -૪
કોસય-EC-૪૦૧

(ક)લભન્ન શારીરરક ર્ોગ્ર્તા ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ સાથે સમાજકાર્ય

ક્રેડીટ-

૨
ુ // વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
હેતઓ

તલાક-૩૦

1. લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા/અપંગતા)ની વિભાિના, પ્રકારો અને કારણોના વિશે
વિદ્યાથીઓની સમજ િધારિી.
2. લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)ના મુદ્દાઓ, હક્કો અને તે સંબવં ધત કાર્દાઓથી
વિદ્યાથીઓની સંિેદનશીલતા ઉભી કરિી.
3. વિકાસના ખ્ર્ાલ સાથેની પ્રરિર્ામાં લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) સાથે જીિતા
વ્ર્ક્તતઓનો સમાિેશ કરિાના મહત્િને સમજાિવુ.ં
4. લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તાિાળા (વિકલાંગતા) વ્ર્ક્તતઓનાં સાથે સમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનલગરર
કરિા વિદ્યાથીઓને સજ્જ બનાિિા.
ુ -૧
મોડયલ

લભન્ન શારીરરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓની લભન્ન શીખિિાની
શારીરરક ર્ોગ્ર્તાનો અથય, પ્રકારો અને કારિો.
૧.૧ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)ની વ્ર્ાખ્ર્ા,
વિભાિના (પસયન િીથ ર્સેબીલીટ એતટ-૧995અને
બીજા આંતરરાષ્ર ર્ દસ્તાિેજો પ્રમાણે)
૧.૨ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)ના મુખ્ર્ કારણો.
૧.૩ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)ના પ્રકાર.
૧.૪ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા
વ્ર્ક્તતઓ અને ગર બી.
૧.૫ વશક્ષણ  ׃લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)વ્ર્ક્તતઓનુ ં
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પધધવત
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િાધ્ર્ાર્,
જૂથચચાય,
દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્,
સંસ્થામુલાકાત
૬ તલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

વશક્ષણ, વ્ર્ાિસાવર્ક તાલીમ, રોજગાર . (રોજગાર અને
સામાજજક સુરક્ષાના ક્ષેત્રે લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા ધરાિતા
વ્ર્ક્તતઓને મુખ્ર્પ્રિાહમાં લાિિા,તે અંગેની મારહતી અને
જાહેર જગ્ર્ાઓ પર તેઓના માટે તકો ઉપલલધ બનાિિી)
ુ -૨
મોડયલ

રાટરીર્ અને આંતરરાટરીર્ કાર્દાઓ અને ચાિીરૂપ પાસાઓ.
૨.૧ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા(વિકલાંગતા)ધરાિતાવ્ર્ક્તતઓને
સમાન તકો, અવધકારોનુ ં રક્ષણઅને સંપ ૂણય સહભાલગતા –
વિકલાંગતા ધારો – ૧995 (P.W.D. Act – ૧995)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૨.૨ નેશનલ રસ્ટ એતટ.

સ્િાધ્ર્ાર્,

૨.૩ ભારતીર્ પુનઃિસન એતટ. (R.C.I.Act - ૧992)

જૂથચચાય,

૨.૪ સંયતુ ત રાષ્ર સંઘના ઘોષણાપત્રમાં લભન્ન શાર રરકર્ોગ્ર્તા

તજજ્ઞનુ ં

(વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓના માટે જાહેર કરાર્ેલા

વ્ર્ાખ્ર્ાન

હક્કો, લબિાકો વમલેનીર્મ ફ્રેમિકય .

૬ તલાક

૨.૫ રાજ્ર્નીવતના માગયદશયકવસદ્ાંતોમાં લભન્ન શાર રરક\ર્ોગ્ર્તા
(વિકલાંગતા) ધરાિનાર વ્ર્ક્તતઓનુસ્થાન.
ં
ુ -3
મોડયલ

લભન્ન શારીરરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) સંબધ
ં ી રાટરીર્ પગલાંઓ.
૩.૧ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ
માટેની રાષ્ર ર્નીવત.

સ્િાધ્ર્ાર્,

૩.૨ બીજી રાષ્ર ર્નીવતઓમાં લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા

જૂથચચાય,

(વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓનો સમાિેશ જેિી કે

સંસ્થા-

બાળનીવત, વશક્ષણ નીવત, આરોગ્ર્-નીવત, મરહલા અને

મુલાકાત,

પ્રૌઢોના માટેની રાષ્ર ર્ નીવતઓ.

તજજ્ઞનુ ં

૩.૩ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

વ્ર્ક્તતઓની વિકલાંગતા વિશેની બાબતોનો પંચિષીર્

કાર્યશાળા

ર્ોજનાઓમાં સમાિેશ અને તેના પ્રિાહો.

૬ તલાક

૩.૪ લભન્ન શાર રરકર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ
માટેની કલ્ર્ાણલક્ષી ર્ોજનાઓ અને કાર્યિમો.
૩.૫ લભન્ન શાર રરકર્ોગ્ર્તા(વિકલાંગતા)ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓની
િસ્તી અને સમગ્ર િસ્તીમાંના લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા
(વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓનુ ં પુનઃસ્થાપન.
ુ -4
મોડયલ

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

લભન્ન શારીરરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) સંબધ
ં ી નમ ૂના અને અલભગમો.
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
૪.૧ નમ ૂના  ׃તબીબી, જૈવિક, મનોસામાજજક અને સામાજજક.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ સામાજજક ર તે વ્ર્ાખ્ર્ાવર્ત જાવત (જેન્્ર) અને લભન્ન

જૂથચચાય,

શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા).
૪.૩ જ્ઞાવત, િગય, ધમય, જાવતના સંદભયમાં લભન્ન શાર રરક
ર્ોગ્ર્તા(વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓના પ્રશ્નો.
૪.૪ જ્ઞાવત, િગય, ધમય, જાવત (જેન્્ર)થી સંિેદનશીલ રહ ને

સ્િાધ્ર્ાર્,
દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્,
પ્રસંગઅભ્ર્ાસ,

વિકાસની પ્રરિર્ામાં લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)

કાર્યશાળા,

ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓનો સમાિેશ કરતા અને પ્રોત્સાહનો

રોલ-પ્લે,

આપતા રસ્તાઓની સમજ.

પેપર

૪.૫ સ્ત્રીઓના જીિનની વિકલાંગતા  ׃લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા
(વિકલાંગતા) ધરાિતી

સ્ત્રીઓનુ ં જીિન તેમનીસર્જન

કરટિંગ/ચાટય
૬ તલાક

પ્રરિર્ા તથા તેમની લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્(વિકલાંગતા)ની
સમસ્ર્ાને લઈ વિકાસમાંથી બાકાત રાખતા પરરબળો.
ુ -૫
મોડયલ

લભન્ન શારીરરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ સંબધ
ં ી
અલભગમો અને દરમ્ર્ાનલગરર.
૫.૧ અલભગમો  ׃સમુદાર્ આધારરત પુનઃિસન (C.B.R.),દાન
(ચેર ટ ), કલ્ર્ાણ, વિકાસ (વિકાસાત્મક), કાર્દો.
૫.૨ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા(વિકલાંગતા)ધરાિતાવ્ર્ક્તતઓના
વિકાસ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ ׃સરકાર (G.O.),
લબનસરકાર (N.G.O.), સમુદાર્ આધારરત સંગઠનો
(C.B.O.), કુટુંબ આધારરત સંગઠનો (F.B.O.)
૫.૩ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ
માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ અને સંસ્થાઓનીવિકાસની
કામગીર વિશેનો પરરચર્.
૫.૪ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા)ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓનુ ં
પુનઃિસન અને પુનઃિસન સંબવં ધત કામગીર .
૫.૫ લભન્ન શાર રરક ર્ોગ્ર્તા (વિકલાંગતા) ધરાિતા વ્ર્ક્તતઓ
પૈક બાળકો અને વ ૃદ્ોના પુનઃિસન અને પરામશયનના
કાર્યમાં કુટુંબ કેન્દ્રીત દરમ્ર્ાનલગરર.
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વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સંસ્થામુલાકાત,
સ્િાધ્ર્ાર્,
કાર્યશાળા,
દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
૬ તલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભયગ્રથ
ં
૧.

Agrawal R & Rao (2007), Education for disable & children. New Delhi, Shipra
Publications.

2.
3.

Baauev Ali, Anjali (૧997), Challenges v/s Responses, New Delhi, Converned Actionow.
Beflin S. B. (2002), Clinical Social Work Practice – A Copgnitive – Integrative,
New York,
OxfordUniversity Press.

4.

Boylan Esther R. (૧99૧), Women and Disability Women and World Development
Seyies London, Zed Books.

5.

Choudhary A. K. (૧995), Disabiloity and Rehabilitation – An Overview, Health

6.
7.
8.
9.
૧0.

for the Millions. Vol.-2૧, No.-6, New Delhi, VHAI
Dave Parul & Meheta pallavi (2008), Mental Health & Aging Women, Important
Correlates,
New Delhi, Kalpaz Publications.
Hincheliffe. A. (2007), Children With Cevebal – Palsy – A Mannual for
Therapeatic Parents
and Community Workers, New Delhi, Sage Publications.
Jordon, C & Francklin C (2003), Clinical Assessment for Social Workers,
Chicago
Hyceum
books.
Klasing NIsha (2007), Disability and Social Exclusion in Rural India : Rawat
Publication
Jaipur.
ગુજરાત સરકારની મારહતી પુક્સ્તકા, વિકલાંગો (રદવ્ર્ાંગજનો) માટેની સરકાર

ર્ોજના,

કાર્યિમો, કાર્દાઓ, નીવત અને સંસ્થાઓની મારહતી.
સત્ર -૪
કોસય –EC-૪૦૨

(અ) સ્ત્રીઓ સાથે સમાજકાર્ય

ક્રેડીટ-

૨
ુ // વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
હેતઓ

1.

તલાક-૩૦

સ્ત્રી,શોષણ,દમન અને તાબેદાર ની વિભાિનાત્મ્ક સમજ કેળિિી. તેની વિવિધ સ્િરૂપો અને તેનો
આવિભાયિ કેિી ર તે થાર્ િે તેની આલોચનાત્મક સમજ મેળિિી

2.

નાર િાદની વિભાિનાત્મ્ક સમજ મેળિિી તેના ઉદ્દભિ અને વિકાસથી પરરલચત થવુ.ં

3.

નાર િાદના વિવિધ વસદ્ાંતો જાણિા.

4.

સ્ત્રીનો વિકાસ અને વિકાસની પ્રરિર્ામાં સ્ત્રી - આ બંને પ્રરિર્ાને ટ કાત્મક ર તે જોિી
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

5.

ભારતીર્ સંદભયમાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન અને દરજ્જો ઐવતહાવસક સંદભયમાં જોિા સ્ત્રીની સમસ્ર્ાઓથી
પરરલચત થવુ.ં

6.

સ્ત્રી પુરુષ માટે સંિેદનશીલ સમાજકાર્ય (Gendar sensitive social work) અને નાર િાદ
સમાજકાર્ય (Feminist social work) થઈ પરરલચત થવુ.ં

7.

સમાજકાર્યકર તર કે પોતાનામાં રહેલા જાવત આધારરત પ ૂિયગ્રહો (gender bias) થી પરરલચત
થવુ ં અને તેના રૂપાંતરની પ્રરિર્ામાં જો્ાવુ ં

ુ -૧
મોડયલ

સ્ત્રીશોષિ, દમન, તાબેદારીની વિભાિનાત્મક સમજ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ સ્ત્રીશોષણ, દમન અને તાબેદાર અંગેની સમજ
૧.૨ સ્ત્રીતાબેદાર અને વપત ૃસિાની વિભાિના-વ્ર્ાખ્ર્ા
૧.૩ સ્ત્રીતાબેદાર નો આવિભાયિ સ્િરૂપ
૧.૪ સ્ત્રીતાબેદાર ના કારણો
૧.૫ સ્ત્રીતાબેદાર ને મજબ ૂત કરતી સંસ્થાઓ/પરરબળો
ુ -૨
મોડયલ

નારીિાદની વિભાિનાત્મક સમજ
૨.૧ નાર િાદની વ્ર્ાખ્ર્ા-વિભાિના
૨.૨ સ્ત્રીસશક્તતકરણની વ્ર્ાખ્ર્ા-વિભાિના-સમાનાથી ખ્ર્ાલો
૨.૩ નાર િાદ ચળિળનો ઈવતહાસ
૨.૪ વિવિધનાર િાદ અલભગમો : રૂઢ િાદ , ઉદારમતિાદ ,
માતસયિાદ ,ઉદ્દામિાદ , સમાજિાદ ,મનોવિશ્લેષણિાદ
૨.૫ વિવિધનાર િાદ ખ્ર્ાલો(નિાઉદ્દભિેલ) :અનુઆધુવનકિાદ
નાર િાદ,અક્સ્તત્િિાદ નાર િાદ,નાર િાદ આધ્ર્ાજત્મકતા

ુ -3
મોડયલ

સ્િાધ્ર્ાર્,
જૂથચચાય,
વિશેષજ્ઞ
વ્ર્ાખ્ર્ાન,
પેનલ
ર્સ્કસન,
વિદ્યાથીદ્વારા
વ્ર્ક્તતગત
અને જૂથ
રજુઆતો,
પ્રશ્નોિર ,

ભારતના સંદભયમાં સ્ત્રીન ંુ સ્થાન અને ચળિળો

વિદ્યાથીના

૩.૧ ભારતના સંદભયમાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન અને દરજ્જો -

પોતાના
અનુભિો

ઐવતહાવસક સંદભયમાં
૩.૨ ભારતમાં સ્ત્રીઓની સમસ્ર્ાઓ

સાથે જો્ાવુ ં

૩.૩ ભારતમાં સ્ત્રીઓ માટે થર્ેલ ચળિળો(ઐવતહાવસકસંદભયમાં)

િૈર્ક્તતક

૩.૪ ભારતમાં ગાંધીજી દ્વારા થર્ેલ સ્ત્રીમુક્તત માટેના થર્ેલ

અધ્ર્ર્નોની

પ્રર્ત્નો અને તેની નાર િાદ આલોચના
૩.૫ ભારતમાં નાર િાદ : વિકાસ અને મર્ાયદા
ુ -4
મોડયલ

િગય વશક્ષણ,

સ્ત્રીઓ અને વિકાસ
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રજુઆત અને
ચચાય,

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

૪.૧ વિકાસનો ખ્ર્ાલ,પ્રરિર્ા અને સ્ત્રીઓ

સમાજમાં

૪.૨ ટકાઉ વિકાસનો ખ્ર્ાલ અને સ્ત્રીઓ

બનતી

૪.૩ ભારતમાં સ્ત્રીવિકાસ માટે વિવિધ પંચિવષિર્ ર્ોજનાઓમાં

િતયમાન

સરકાર દ્વારા અપનાિિામાં આિેલ વિવિધ અલભગમો
૪.૪ સ્ત્રીવિકાસ માટે સરકાર ર્ોજનાઓ અને કાર્યિમો
૪.૫ ભારતમાં સ્ત્રીઓને મળતુ વિવિધ કાર્દાઓ હેઠળ રક્ષણ
ુ -૫
મોડયલ

ઘટનાઓની
ચચાય,

િાંચન
સામગ્રી

૫.૧ સ્ત્રીપુરુષ માટે સંિેદનશીલ રહેવ ુ ં એટલે શુ ં ?(Gender
sensitivity એટલેશ?ુ ં )

આપિી

વિભાિનાત્મકસમજ

૫.૨ સ્ત્રીપુરુષ માટે સંિેદનશીલસમાજકાર્ય(નાર િાદ સમાજકાર્ય)
૫.૩ નાર િાદ સમાજકાર્યકરની ભ ૂવમકા અને જરૂર ગુણો
૫.૪ નાર િાદ સમાજકાર્યકરે પોતાના જાવત અધારરત પ ૂિયગ્રહો
શોધિા અને દુર કરિા
૫.૫ સમાજના પ્રિતયમાન જાવત આધારરત પ ૂિયગ્રહોને ઓળખિા,
દ્રશ્ર્માન કરિા અને તે માટે જાગૃવત લાિિી.
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
પસ્ુ તકસલુ ચ:
1. Kamla Bhasin, ૧994, Patriarchy, Kali for Women, New Delhi
2. Maithreyi Krishanaraj, ૧992, Theoretical Perspectives and methodology for women's
studies, in the Indian Journal of Social work, vol viii no-3 July
3. Pieterse Jan, ૧992, Emancipation Modern and port modern, cited in Development and
change, vol-23, no-3, London
4. Jagger Alison M & Rothenberg Paul s., ૧984, femi frame work, magraw Hill co.
5. Government Report, SAARC, Guide book on women Development, presented by the
women's Development Division, NIPCCD, India
6. Government Report, ૧992-97, Eight Five year plans, vol ૧ & 2, Govt. of India, Planning
commission
7. Government Report, ૧992, Development of women in India - A shift in Policies and
Programmes, Govt. of India
8. Agrawal Bina, ૧99૧, The Gender and Environment Debate : Lesson from India
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
9. Bhasin Kamala, ૧989, 'Pressing Against Boundaries', A report of an FAOFF/AD South
Asian workshop on women and Development
10. Shiva Vandana , ૧989, Staying Alive : women, Ecology and Development, Zed Books,
London
11. Pruthi Ray, Sharma Bela Rani, ૧994, "Women in National movement" cited in
Encyclopedia of women, Society and culture,Vol-૧5, Anmol PublicationsNew Delhi
12. Dr. P. Dayal ૧986, Gandhian Approach to Social work, Gujarat Vidhyapith
13. Aloo Dastur and Usha Mehta, ૧997, Gandhian Contribution to the Emancipation of
women
14. Neera Desai, ૧994, 'Women and Bhakti Movment' cited in women and culture (eds) by
Kumkum Sangari & Saudesh Vaid, SNDT,Bombay
15. Pratibha Jain and Ranjan Magan (eds), ૧996, Women Images, Rawat publication, Jaipur
16. Agonito Rosemary, ૧977, History of Ideas on Women, A Source Book, Aperigee Books
17. Bryson Valerie, ૧992, feminist political Theory, An Introduction, Paragon House, New
York
18. King Vrsula, ૧994, feminist Theology from the Third world, A Reader, orbis books,
USA
19. ્ો. નીરા દે સાઈ, ૧૯૯૫, વપત ૃસિા, સમાજ, સંસ્કૃવત અને સ્ત્રીઓ સી. જી શાહ મેમોરરર્લ
રસ્ટ, મુબ
ં ઈ
20. ભારત સરકાર, ૧૯૯૬, માનિ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલર્
21. ્ો. રમેશચંદ્ર, શ્રીિાસ્તિ, ૨૦૦૧, મરહલાઓની ક્સ્થવત અને વિકાસ, સમાજકલ્ર્ાણ,
ુ ર
ફેબ્રઆ
22. શેઠ સુરેશભાઈ સી., ૧૯૯૦, ભારતમાં સામાજજક અને ધાવમિક ચળિળો (૧૮૧૮ થી ૧૯૬૦)
યુવનિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
23. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૦૧, બી-નવુ ં આકાશ : અરવિિંદ અને શ્રી માતાજી, અક્ષરભારતી પ્રકાશન,
અમદાિાદ
24. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૦૧, સ્ત્રી સપ્તક, અક્ષરભારતી પ્રકાશન, અમદાિાદ
25. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૦૧, નાર સ ૃષ્ષ્ટ : બંધન અને મુક્તત, અક્ષરભારતી, પ્રકાશન, અમદાિાદ
26. ચાિ્ા ગીતા, ૨૦૧૦, સ્ત્રીઓ અને આધ્ર્ાજત્મકતા : એક સમાજશાસ્ત્રીર્ અભ્ર્ાસ, પાશ્વય
પ્રકાશન, અમદાિાદ
27. રાિલ ચંરદ્રકા અને ધ્રુિ શૈલજા, ૨૦૦૨, નાર વ્ર્થા, પાશ્વય પ્રકાશન, અમદાિાદ
28. UNDP, 2008, Good Practice in Gender main streaming.
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કોસય-EC-૪૦૨

સત્ર -૪
(બ) મનોલચરકત્સકીર્ સમાજકાર્ય

ુ / / વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨

તલાક-૩૦

1. માનવસક આરોગ્ર્ની વિભાિનાત્મક સમજની સ્પષ્ટતા આપિી અને માનવસક આરોગ્ર્ના ક્ષેત્રે
વ્ર્િસાવર્ક સમાજકાર્યના વ્ર્િહારોના વિશેની વિભાિનાની સમજૂતી.

2. સ્થાવનક, રાજ્ર્ કક્ષ અને આંતરરાષ્ર ર્ કક્ષાએ આપિામાં આિતી જુદ -જુદ સેિાઓનુ ં વિશ્લેષણ
કરિાની ક્ષમતાને વિકસાિિી.
3. માનવસક આરોગ્ર્લક્ષી સમસ્ર્ાઓનુ ં વિશ્લેષણ જુદા-જુદા ખ્ર્ાલોના આધારે કરિાની ક્ષમતા
વિકસાિિી અને સારિારલક્ષી દરમ્ર્ાનગીર માટેની આંતરસ ૂઝ વિકસાિિી.
4. માનવસક આરોગ્ર્ સંબધ
ં ી કાન ૂની પાસાઓ વિશેની સમજ વિકસાિિી.
5. જુદા-જુદા જૂથ માટેની સેિાઓની વ્ર્િસ્થા અંગેની આંતરસ ૂઝ વિકસાિિી.
6. સમુદાર્માં કાર્ય કરિાની કુશળતાઓ વિકસાિિી.
7. સ્થાવનક શૈક્ષલણક સારહત્ર્ તૈર્ાર કરિા માટેની સર્જનાત્મક વિકસાિિી.
ુ -૧
મોડયલ

માનવસક આરોગ્ર્ અને માનવસક રોગ: વ્ર્ાખ્ર્ા,વિભાિના

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ માનવસક આરોગ્ર્ની વ્ર્ાખ્ર્ા-વિભાિના.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૨ માનવસક આરોગ્ર્ના બદલાતા ખ્ર્ાલો અને િતયમાન પ્રિાહ

સ્િા.,જૂથ-

૧.૩ સામાન્ર્તા (Normality)નો અથય વિભાિના

ચચાય,પ્રસંગ-

૧.૪ માનવસક રોગ-માંદગીની વ્ર્ાખ્ર્ા,વિભાિના.

અભ્ર્ાસ

૧.૫ માનવસક આરોગ્ર્ અને માનવસક રોગ,માનવસક રોગોના પ્રકારો
ુ -૨
મોડયલ

દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્
૬ તલાક

મનોલચકીત્સ્કીર્ સમાજકાર્ય અને અટકાર્તી સારિાર
૨.૧ માનવસક આરોગ્ર્ના ક્ષેત્રે સમાજકાર્યનો ઈવતહાસ,

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િાધ્ર્ાર્,

વિહંગાિલોકન
૨.૨ મનોલચક ત્સ્ક ર્ સમાજકાર્ય : અથય, મહત્િ અને તકો

જૂથચચાય,

૨.૩ સમાજકાર્યદરમ્ર્ાનગીર ની પદ્વતઓ:સામાજજક િૈર્ક્તતક

કાર્યશાળા,

સેિાકાર્ય,સમ ૂહ સેિાકાર્ય અને સામુદાવર્ક સંગઠન
પદ્વતઓ

૨.૪ કુટુંબના માટે તૈર્ાર મનોલચક ત્સ્ક ર્ વશક્ષણ,માનવસક
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આરોગ્ર્ અને તે સંદભયમાં થાનીકશૈક્ષલણક સારહત્ર્ તૈર્ાર

મુલાકાત

કરિાની સર્જનાત્મકતા વિકસાિિી

૬ તલાક

૨.૫ સમુદાર્ના માનવસક આરોગ્ર્ના માટે સમાજકાર્ય
અનુકરણીર્ કાર્યિમો, દરમ્ર્ાનગીર
ુ -૩
મોડયલ

માનવસક આરોગ્ર્લક્ષી સમસ્ર્ાઓના જુદા-જુદા ખ્ર્ાલોની સમજ
વિલભન્ન રષ્ટટકોિથી મેળિિી.
૩.૧ જૈિ તબીબી અલભગમ.

લેતચસય,

૩.૨ આંતર િૈક્તતક અલભગમ.

િાંચન,

ુ સબંવધત અલભગમ.
૩.૩ િતયણક

એસાઇમેન્ટ

૩.૪ માનિતાિાદ અલભગમ.

૬ કલાક

૩.૫ સામાજજક-સાંસ્કૃવતક અલભગમ.
ુ -૪
મોડયલ

માનવસક રોગો અને સારિાર સેિાઓ
૪.૧ માનવસક રોગો:એપ્લેપસી, મંદબુદ્ધદ્,દારૂ અને નશીલા

ુ :િસન.
પદાથોના બંધાણી,લક્ષણો,વનદાન,ઉપચારઅનેપન

૪.૨ સાઈક્યાર ક ્ સઓ્ય ર, સબસ્ટેનસ એલયુઝ,સ્રેસ ર લેટે્
્ સઓ્ય ર,િોવનક અને માઇલ્્ સાઈક્યાર ક ્ સઓ્ય રની

લેતચસય,
રોલ-પ્લે,
િાંચન,
એસાઇમેન્ટ,

ઉપચારાત્મક સેિાઓ

વિ્ ઓ,

મનોવિશ્લેષણાત્મક,મનોલચરકત્સા,જૈિવિજ્ઞાન લચરકત્સા,

૬ તલાક

૪.૩ માનવસક રોગ સારિારની જુદ જુદ પદ્વતઓ :

ગ્રુપ-ર્સ્કસન

પરામશયન અને સંકટ સમર્ની દરમ્ર્ાનગીર

૪.૪ બાળમનોવિજ્ઞાન : અથય, બાળકોની વ્ર્િહાર વિકૃવતઓના
પ્રકારોનુ ં અધ્ર્ર્ન, િૈર્ક્તતક અધ્ર્ર્ન, બાળકોના વ્ર્િહારની
વિકૃવતઓ જેિી કે - બાળકની ખોરાકની ખાિાની અનીચ્િા

ું
અથિા ખોરાકને ઠુકરાિિો, ભ ૂખ લાગિી, વનરાશ રહેવ,અંગુ
ઠો

ચુસિો, મોં િ્ે નખ કાપિા, નખ કાપતા રહેવ,ુ ં તોત્ાપણુ,ં
અવનર્ંવત્રત વ્ર્િહાર- પ્રવતરિર્ા, અજાગ્રત વ્ર્િહાર, ધ ૂન,
આિેશ, હઠાગ્રહ અને રહસ્ટ રરર્ા.
ુ -૫
મોડયલ

માનવસક આરોગ્ર્ : કાર્દો, કાર્યક્રમ અને સેિાઓ
૫.૧

માનવસક આરોગ્ર્ને લગતા કાર્દાઓ : નિો માનવસક
આરોગ્ર્ કાર્દો-૧૯૮૭ અને જૂનો માનવસક આરોગ્ર્ કાર્દો -
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વ્ર્ાખ્ર્ાન,
સ્િાધ્ર્ાર્,

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

જૂથચચાય,

તફાિત.
૫.૨ રાષ્ર ર્ માનવસક આરોગ્ર્ કાર્યિમ

પ્રસંગ-

૫.૩ માનવસક આરોગ્ર્લક્ષી રાષ્ર ર્ અનેઆંતરરાષ્ર ર્સેિાઓ

અભ્ર્ાસ,

૫.૪ બાળમાગયદશયન કેન્દ્ર (C.G.C.)ની ચળિળ અને જુદા-જુદા

મુલાકાત

સ્તરે દરમ્ર્ાનગીર ,મંદબુદ્ધદ્ના બાળકો સાથેની કામગીર .
૫.૫ બાળકો, સ્ત્રીઓ અને વ ૃદ્ િસ્તીના માટેની ઉપચારાત્મક,
અટકાર્ાત્મ્ક અને સ્િાસ્્ર્િધયક સેિાઓ, માનવસક
આરોગ્ર્ના સંબધ
ં માં તેઓની સાથે કાર્ય કરિાની
કુશળતાઓ, દરમ્ર્ાનગીર પુનઃસ્થાપન અને
વ્ર્િસ્થાની પ્રરિર્ાની િધુ સાર કુશળતાઓનો વિકાસ
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભયસલુ ચ :

(1)

Davar Bhargvi (૧999), Mental Health of Women in India, New Delhi : Sage Publication

(2)

Desai Awindvai (૧988) Phychiatry and Modern life, New Delhi : Sterling Publishing

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Harold, Kalpan, Benjamin Sadock (૧99૧) Synopsis of Phychiatry Behavioural Sciences
Clinical Psychiatry Baltimore : Williams & Wilkins
Alexader & Ross - Dynamic Psychiatry.
D. Souza Alan - Psychaitry in India
Govt of India - Encyclopaedia of Social work in India.
Sadock B. J. and Sodock V. A. (2007) Synopsis of Psychiatry, Worter, Kluwar, New Delhi
Arya Subhash, (૧990), Intant A Child Cave, New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
Robert Carson Butcher Mineka, (૧996) Abnormal Psychology & Modern Life, New York :
HarperCollins.
્ો. પ્રતીક્ષાબહેન રાિલ, બીજી આવ ૃવિ-૨૦૦૯,માનવસક સ્િાસ્્ર્,ગુર્જર પ્રકાશન, આંબાિા્ ,
અમદાિાદ.
ુ બહેન કે ભટ્ટ, ચોથી આવ ૃવિ-૨૦૧૫,લચરકત્સા મનોવિજ્ઞાન ભાગ-૧, યુવનિસીટ ગ્રંથ
્ો. કુસમ
વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ-૬.ગુજરાત રાજ્ર્
ુ બહેન કે ભટ્ટ, ચોથી આવ ૃવિ-૨૦૧૫,લચરકત્સા મનોવિજ્ઞાન ભાગ-૨, યુવનિસીટ ગ્રંથ
્ો. કુસમ
વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ-૬.ગુજરાત રાજ્ર્
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

્ો. મફતલાલ પટેલ, િઠ્ઠી આવ ૃવિ-૨૦૧૨, અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન, યુવનિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ
બો્ય , અમદાિાદ-૦૬. ગુજરાત રાજ્ર્.

मनोगचक्रकत्सकीय समाजकायय रमेशचंर र्तवारी न्यु रॉयल बक
ु कंपनीलखनऊ
गचक्रकत्सा समाजकायय, रमेशचंर र्तवारी, न्यू रॉयल बक
ु कंपनी लखनऊ

राजाराम शास्री, समाजकायय (तत
ृ ीय संस्करण)१९९७ उत्तरप्रदे श टहन्दी संसथान, लखनऊ

सामद
े , न्यु रॉयल
ु ार्यक गचक्रकत्सा एवं जन स्वास््य, राकेश ब्ररवेदी, ज्योर्त भष
ू ण पांडय
बक
ु कंपनी लखनऊ.

प्रयागदीन ममश्र (२००३)सामाजजक वैयजततक सेवाकायय,उत्तरप्रदे श टहन्दी संसथान लखनऊ
સત્ર -૪
ુ ાનો સાથે સમાજકાર્ય
(ક) યિ

કોસય-EC-૪૦૨

ુ // વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
હેતઓ

ક્રેડીટ-૨

તલાક-૩૦

1. યુિાન સાથેસમાજકાર્યની વિભાિનાની સમજણ મેળિિી.
2. યુિાનોનીક્સ્થવત અને સમસ્ર્ાઓ કે મુદ્દાઓની શોધ, વિશ્લેષણ અને સમજણ કેળિિી.
3. યુિાનોનીવિકાસાત્મક ભ ૂવમકા કાર્ો સંબવં ધત મુદ્દાઓની સમજ વિકસાિિી.
4. યુિાનોએકેળિિાનાં મ ૂળભ ૂત કૌશલ્ર્ોની સમજણ અને તાલીમ પ્રાપ્ત કરિી.
5. ર્િાનોનાંવિકાસમાં સમાજકાર્ય પ્રેકટ સનો અિકાસ શોધિો અને યુિાનો સાથે કામ કરિામાટે
જરૂર કુશળતાઓ પ્રાપ્ત કરિી.
6. યુિાનો સાથેસમાજકાર્ય દરમ્ર્ાનગીર અને પ્રેકટ શનો અિકાશ શોધિો, કુશળતાઓ કેળિિી
અનેકાર્યિમો વિકસાિિા તથા તેના અમલીકરણની ક્ષમતા વિકસાિિી.
ુ -૧
મોડયલ

ુ ાનો સાથે સમાજકાર્યવિભાિના અને યિ
ુ ા ક્સ્થવતન ંુ વિશ્લેષિ.
યિ

શીખિિાની
પધધવત

૧.૧ ર્ૌિનની વિભાિના (અથય, વ્ર્ાખ્ર્ા, લાક્ષલણકતાઓ)
૧.૨ યુિાનોનુ ં િસ્તી લચત્ર અને ક્સ્થવતલચત્રનુ ં વિશ્લેષણ.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૧.૩ યુિાનો સાથે સમાજકાર્યની વિભાિનાઅને ઈવતહાસ, ઉદ્દભિ

PPT,

અને અલભગમ.

જૂથચચાય,

૧.૪ ગાંધીજીની યુિાિસ્થા. ગાંધીજીનો યુિાનો સાથે કાર્ય કરિાનો

સ્િાધ્ર્ાર્,

અલભગમ

૬ કલાક

૧.૫ આજના યુિાનોની અપેક્ષા અનેઅલભરુલચ
ુ -૨
મોડયલ

ુ ાનોની વિકાસાત્મકભ ૂવમકા કાર્ો સંબવં ધત મ્દભુ ાઓ-સમસ્ર્ાઓ
યિ
૨.૧ યુિાનોની સમસ્ર્ાઓ (ગ્રામીણ, શહેર અને આરદિાસી
યુિાનોના સંદભે)

વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
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૨.૨ યુિાનોના શૈલક્ષણક અનેવ્ર્િસાવર્ક કારરકદી વિકાસ સંબવં ધત
મુદ્દાઓ-સમસ્ર્ાઓ.

જૂથચચાય,
સ્િાધ્ર્ાર્

૨.૩ યુિાનોના આરોગ્ર્ કે સ્િાસ્થર્વિકાસ સંબવં ધત મુદ્દાઓ-

૬ કલાક

સમસ્ર્ાઓ.
૨.૪ યુિા નેતાગીર અને રાજક ર્ કેજાહેર જીિનમાં સહભાગીદાર
સંબવં ધત મુદ્દાઓ-સમસ્ર્ાઓ.
૨.૫ યુિા અપરાધ
ુ -3
મોડયલ

ુ ાનો અને મ ૂળભ ૂત જીિનકૌશલ્ર્ો, સમાજકાર્ય કૌશલ્ર્ો
યિ

તાલીમ,

૩.૧ સમાજકાર્ય અને કૌશલ્ર્ો.

કાર્યશાળાવ્ર્ા

૩.૨ જીિન કૌશલ્ર્ોની વિભાિના

ખ્ર્ાન, PPT,

૩.૩ યુિાનો અને જ્ઞાનાત્મક કેબૌધ્ધાત્મક જીિન કૌશલ્ર્ો.

૬ કલાક

૩.૪ યુિાનો અને પ્રરિર્ાત્મકજીિન કૌશલ્ર્ો..
૩.૫ યુિાનો અને આંતર રિર્ાત્મકજીિન કૌશલ્ર્ો
ુ -4
મોડયલ

ુ ાવિકાસ અને સમાજકાર્યપ્રેકટીશ
યિ
૪.૧ યુિાનો સાથે સમાજકાર્યપ્રેકટ શનો અિકાશ કે ક્ષેત્રો.

વ્ર્ાખ્ર્ાન,

૪.૨ યુિાિસ્થાના વનસહાર્ જૂથનો પરરચર્ (vulnerable groups

PPT,

of youth)

૬ કલાક

૪.૩ યુિાનો સાથે કામ કરિા માટેસમાજકાર્યકરે કેળિિાની
કુશળતાઓ.
૪.૪ યુિાનોની ગવતશીલતા, ક્ષમતાિધયન અને પહેલવ ૃવિ
વિકસાિિાનાપગલાઓ.(યુિાનો શુ ં શુ ં કર શકે?)
ુ ાનોની ભ ૂવમકા
૪.૫ વિશ્વશાંવત અને રાષ્ર ઘ્તરમાંયિ
ુ -૫
મોડયલ

ુ ક વિકાસ કાર્યક્રમો અનેસસ્ં થાઓ
યિ
૫.૧ ભારત સરકારની યુિા નીવત અને યુિાવિકાસમાટેનામાળખાઓ.
૫.૨ કોલેજ અને યુવનિસીટ કક્ષાએ ર્ોજાતા યુિા વિકાસના
કાર્યિમો.
૫.૩ યુિાવશલબરનુ ં આર્ોજન અને અમલીકરણ.
૫.૪ યુિાવિકાસ માટે કાર્યરત સંસ્થાઓ. (સ્થાવનકથીઆંતરરાષ્ર ર્)
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વ્ર્ાખ્ર્ાન,
PPT,
મુલાકાત
૬ કલાક

સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
મ ૂલ્ર્ાંકન પધધવત :
ુ કસોટી
20+20 ગિ
ુ સ્િાધર્ાર્
10 ગિ
ુ જુથ ચચાય
10 ગિ
સંદભય
ુ કે (૨૦૧૪) વ્ર્ક્તતત્િના વસદ્ાંતો, યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
1. ભટ્ટ, કુસમ
2. દે સાઈ, ર્ોગેન્દ્ર (૧૯૯૪) વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન,યુવન. ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અમદાિાદ
3. નારાર્ણ દે સાઈ: વિશ્વનુ ં તારુણ્ર્
4. ધમાયવધકાર , ( )તરુણોને
5. ચાિ્ા એચ. એલ. અને બી. પી. પટેલ (૨૦૦૪) "યુિા" પાિ પબ્લલકેશન, અમદાિાદ
6. મેઘાણી, મહેન્દ્ર અને બીજા (સંપાદન);(૧૯૭૨) મેઘાણીનાં કાવ્ર્ો, ગુર્જર ગ્રંથરત્ન
કાર્ાયલર્
7. સ્િામીઆનંદ િૈરાગ્ર્ (અનુિાદક) ્ૉ. િણકર (૨૦૧૧) વશક્ષણઓશોની દ્રષ્ષ્ટએ,
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9. ્ . એમ. પસ્તનજી (૧૯૯૮),તરુન્ર્નુ ં મનોવિજ્ઞાન, યુવનિસીટ ગ્રંથ વનમાયણ બો્ય , અ'િાદ.
10. દે સાઈ ર્ોગેન્દ્ર કંચનલાલ, (૧૯૯૪), વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન, યુવન.ગ્રંથવનમાયણબો્ય ,અ'િાદ
11. આર. ્ . પ્રજાપવત (૧૯૯૩), તરુણાિસ્થાની સમસ્ર્ાઓ, નિસર્જન પ્રકાશન, અમદાિાદ
12. Mishra V.D. (૧993) Youth Culture : Inter India Publications New Delhi
13. Kehily Mary june (2007) Understanidng youth : perspective identities and practices
sage Publication
14. Harrison Roger and others (2007) Leading work with young People, sage P
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સત્ર 4
કોસય- 404

કેન્ર વનિાસ

ક્રેડીટ - ૭

હેત/ુ વિદ્યાથી શ ંુ શીખશે? (Learning Outcome)
1) સંસ્થાની જુદ - જુદ પ્રવ ૃવિઓ વિશેની વિસ્ત ૃત જાણકાર મેળિે.
2)

સંસ્થાના કાર્યક્ષેત્રમાં રહ વિદ્યાથીઓ સંસ્થાક ર્ કામગીર નો પ્રત્ર્ક્ષ અનુભિ મેળિે

3)

સંસ્થાક ર્ કામોની વ્યુહરચના, જુદા-જુદા કાર્યિમો, નીવત અને સમસ્ર્ા વનિારણ અંગેના
ઉકેલો વિશેની જાણકાર પ્રાપ્ત કરે .

4) સંસ્થાક ર્ સંચાલન સંબધ
ં ી વિવિધ બાબતો વિષેની જાણકાર પ્રાપ્ત કરે .
5) સમાજકાર્યન ુ ં જે જ્ઞાન મેળિેલ િે તેને આધારે સંસ્થામાં સોપિામાં આિેલ કાર્ય ને સ્િતંત્ર
ર તે કામ કરે
6) સમાજકાર્યની આચારસંરહતા, વસદ્ાંતો, મુલ્ર્ો અને વશક્ષણને આત્મસાત કરતા શીખે.

કેન્દ્ર વનિાસનુ ં આર્ોજન :
 કેન્દ્ર વનિાસ 45 રદિસનો રહેશે.
 સામાજજક ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર સંથા (સરકાર / લબન સરકાર )ઓમા વિદ્યાથીઓની રસરૂલચને
અને કામ કરિાની તકને ધ્ર્ાનમાં રાખીને સંસ્થામાં વિદ્યાથીને કેન્દ્ર વનિાસમાં મ ૂકિામાં આિશે.
 કેન્દ્ર વનિાસ એ વનિાસી કાર્યિમ િે માટે વિદ્યાથીએ સંસ્થાના કાર્યવિસ્તારમાં રહ ને કામગીર
કરિાની રહેશે.
 કેન્દ્રવનિાસ અભ્ર્ાસિમના ભાગરૂપે સ્િખચે કરિાનો રહેશે.


વિદ્યાથીએ કરે લ કામગીર ને આધારે વિદ્યાથીઓનુ ં મ ૂલ્ર્ાંકન સંથાએ કરિાનુ ં હોર્ િે . જે માટેન ુ ં
મ ૂલ્ર્ાંકન ફોમય સમાજકાર્ય વિભાગ દ્વારા તૈર્ાર કરે લ િે

 સંસ્થામાં કામગીર ના દૈ વનક અહેિાલ તેમજ કેન્દ્ર વનિાસનો સમગ્ર અહેિાલ વિદ્યાથીએ
માગયદશયતને આપિાનો રહેશે.
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સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
ુ રિીઝનની કામગીરી કરિામાં આિશે.
 કેન્રવનિાસ દરવમર્ાન વિભાગીર્ અધર્ાપકો દ્વારા સપ

ુ
મોડયલ

વિગત

શીખિિાની
પધધવત

ુ -૧
મોડયલ

ુ ાકાત
મલ

સંસ્થાનો સઘન પરરચર્

ુ -૨ 
મોડયલ

-

સંસ્થાની સ્થાપના –શરૂઆતનો ઇવતહાસ

ચચાય

-

સંસ્થાનુ ં માળખું /કાર્યક્ષેત્ર

મારહતી

-

સંસ્થાના આિકના સ્ત્રોતો

પક્ુ સ્તકાઓ

-

સંસ્થાની પ્રવ ૃવિઓ /કાર્યિમો/પ્રોજેતટ્સ

-

સંસ્થાની વસદ્ધદ્ઓ

અિલોકન
સંસ્થાના

સંસ્થાએ સોપેલ કામગીર



- સંસ્થાના માગયદશયન હેઠળ સોપાર્ેલ કામગીર કરિી

માગય દશયક



- સ્િાંતત્ર ર તે અથિા સંસ્થાના કાર્યકતાય સાથે ચોક્કસ

ુ બ
મજ

કાર્ો હાથ ધરાર્ તે જરૂર



િે .

-સંસ્થાની તમામ પ્રવ ૃવિઓમાં ભાગ લેિાની તક મળે



ક્ષેત્રકાર્ય
ુ ાકાત
મલ

તો
ભાગ લેિો



ુ -3 
મોડયલ

ચચાય

સંસ્થાના મુખ્ર્ા તથા ગૌણ કાર્ોમાં જ્ર્ાં પણ કામ કરિાનો

ુ ાકાત
મલ

અિકાશ મળે ત્ર્ાં કર્ો કરિા ,સંસ્થા સાથે જો્ાર્ેલ અન્ર્

ચચાય

સંસ્થાઓનો /વિસ્તારની અન્ર્ સંસ્થાઓનો પરરચર્ કરિો
ુ -4
મોડયલ

સમાજકાર્યના સૈદ્ાંવતક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ
-

વસદ્ાંતો, કુશળતાઓ, મ ૂલ્ર્ો, આચારસંરહતા, િલણો

માગય દશયક સાથે
ચચાય વિચારિા

વ્ર્ાિહારરક ઉપર્ોગ.
ુ -5 
મોડયલ

સમાજકાર્યની જુદ - જુદ પદ્વતઓનો ઉપર્ોગ

દસ્તાિેજીકરિ

માગય દશયક સાથે



- દૈ વનક અહેિાલ તેમજ કેન્દ્ર વનિાસનો અહેિાલ લેખન

ુ ાકાત
મલ



-વિદ્યાથીએ પોતાની કામગીરી વિષે લેલખત અને મૌલખક

-ચચાય

રજુઆતની તક મળે તો સંસ્થા સમક્ષ કરિી
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ

મ ૂલ્ર્ાંકનની રીત:
િમ

વિગત

માતસય

૧

ક્ષેત્રમાં સોંપિામાં આિેલ અને કરે લ કામગીર

૧૦

૨

સંસ્થાએ સોપેલ મ ૂલ્ર્ાંકન રરપોટય મુજબ

૧૦

૩

કરે લ કામગીર માં વ્ર્ાિસાવર્ક જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ-જો્ાણ

૦૫

૪

દસ્તાિેજીકરણ (દૈ વનક અહેિાલ તેમજ કેન્દ્ર વનિાસનો અહેિાલ

૦૫

લેખન)
૫

આંતરરક મૌલખક પર ક્ષા

૧૦

કુલ આંતરરક મ ૂલ્ર્ાંકન

૪૦

કોસય- 405 સમાજકાર્ય શૈક્ષલણકપ્રિાસ
કોસય-405 સમાજકાર્ય શૈક્ષલિક પ્રિાસ (Social Work Educational Tour )

ક્રેડીટ-2

સમાજકાર્યના અભ્ર્ાસિમ અનુસાર સમાજકાર્ય વિભાગ દ્વારા વશક્ષણના ભાગ રૂપે ફરજજર્ાત
વિધાથીઓ માટે વિવિધ પ્રદે શમાં કાર્યરત સરકાર અને લબન સરકાર સંસ્થાઓનો પરરચર્ કરાિિા
માટે 10 રદિસનુ ં “શૈક્ષલણક પ્રિાસ” આર્ોજન કરિામાં આિે િે . સમાજકાર્ય શૈક્ષલણક પ્રિાસ

એ

વિધાથી સમાજકાર્યકરે બે િષયના અભ્ર્ાસ દરવમર્ાન સમાજકાર્યના વિલભન્ન ક્ષેત્રોનો અભ્ર્ાસ અને
ક્ષેત્રકાર્ય કયુાં િે . તે ક્ષેત્રોમાં જે સંસ્થાઓ િષોથી કાર્ય કરે િે તેની પ્રત્ર્ક્ષ મુલાકાત કર ને જાણિા
સમજિાનો પ્રર્ાસ કરિામાં આિે િે . તેમાંથી વિધાથી સમાજકાર્યકરને સંસ્થાઓનુ ં વમશન, ધ્ર્ેર્
અને કાર્યપધ્ધવતઓની જાણકાર પ્રાપ્ત કરે િે . પ્રિાસના માધ્ર્મથી વિલભન્ન પ્રદે શોનો પરરચર્ થાર્
િે , જે તે પ્રદે શ અને વિસ્તારની જરૂરરર્ાત મુજબ સંસ્થાઓના કાર્ોને ઓળખિાની તક મળે િે . જે
તે પ્રદે શમાં સમાજકાર્ય ક્ષેત્રોમાં સંસ્થાઓ કેિી ર તે આરોગ્ર્, વશક્ષણ,

કાર્દાક ર્ જાગૃવત અને

કલ્ર્ાણના કાર્ો કરે િે . તેની સમજણ વિકસાિે િે . પોતે આિા પ્રાકરના કાર્ો કરિામાં સમાજકાર્યકર
તર કે કાર્ય કરિા માટે પ્રેરરત પણ થાર્ િે .
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સમાજકાર્ય વિભાગ, મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ,
અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ
ુ :
હેતઓ
1. ગુજરાતનાં ભ ૂભૌગોલીક પ્રદે શનાં કુદરતી પર્ાયિરણ અને સામાજીક પર્ાયિરણ નો
પર ચર્ કરાિિો.
2. ગુજરાતમાં કાર્યરત વિકાસ સંસ્થાઓનો પરરચર્ કરાિિો.વિકાસ સંસ્થાઓએ હાથ
ધરે લાં વિકાસકાર્ોનાં મુદ્દાઓ કે સમસ્ર્ાઓથી પરરચીત કરાિિા.
3. વિકાસ કાર્ો કરિા માટેની રફલસુફ , માન્ર્તાઓ, વસધ્ધાંતો,કાર્યપધ્ધવત,સંસ્થાનુ ં માળખુ
અને કાર્યિમોની જાણકાર આપિી.
4. વિકાસકાર્ોનાં ઉદ્દે શો અને પરરણામોનો સબંધ સમજાિિો.
5. સંસ્થાનાં સ્થાપકો, સંચાલકો અને કાર્યકરની કાર્ય કરિાની પ્રેરણા અને કાર્યશલ
ૈ ીનો
પરરચર્ કરાિિો.
6. વિલભન્ન વ્ર્િસ્થાતંત્ર, સરકાર , લબનસરકાર સંસ્થાઓ દ્વારા કરિામાં આિેલી
દરવમર્ાનગીર / હસ્તક્ષેપો અને વ્ય ૂહરચનાઓનુ ં વિશ્લેષણ કરવુ.ં
7. સંસ્થાઓ દ્વારા કરિામાં આિેલી દરવમર્ાગીર થી ચોક્કસ લલક્ષત જૂથોના જીિન ઉપર
થર્ેલી અસરોની આલોચના કરિાની ક્ષમતા વિકસાિિી.
8. વિધાથી સમાજકાર્યકરની વ્ર્ાિસાવર્ક કુશળતાઓ વિકસાિિી.
પાઠર્ક્રમ

10 રદિસ,

કુ લ 76 કલાક *

યવુ નટ- 1. શૈક્ષલણક પ્રિાસના આર્ોજનનો (દરખાસ્ત અને પ ૂિય તૈર્ાર ) તબક્કો

શીખિાની
પધ્ધવત




શૈક્ષલણક પ્રિાસના મુદ્દાઓ અને તેના અભ્ર્ાસની આિશ્ર્કતાની સમજણ

સંિાદ,

વિકસાિિી

ચચાય,

શૈક્ષલણક પ્રિાસના સ્થળો અને રુટની પસંદગી કરિી અને પ્રિાસ આર્ોજનની

સ્િાધ્ર્ાર્

મંજૂર મેળિિી.


શૈક્ષલણક પ્રિાસમાં જે સંસ્થાઓ અને સ્થળોની મુલાકાત લેિાના િ એ તે
સંસ્થા અને પ્રદે શ વિષેની મારહતી પ્રાપ્ત કરિી.



શૈક્ષલણક પ્રિાસના સ્થળો અને સંસ્થાઓમાં મુલાકાત માટેની મંજૂર મેળિિી.



શૈક્ષલણક પ્રિાસ માટે િાહન વ્ર્િસ્થા અને ભોજન વ્ર્િસ્થા, રાવત્ર રોકાણ અને
રહસાબતંત્રની ખાતર કરિી.



શૈક્ષલણક પ્રિાસના ખચયનો અંદાજ અને તે મુજબ ફં્, દાન કે સહર્ોગ રાવશ
એકત્ર કરિી.
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અમદાિાદ
સમાજકાર્ય અનસ્ુ નાતક(MSW) અભ્ર્ાસક્રમ



શૈક્ષલણક પ્રિાસના આર્ોજન અને અમલીકરણ માટેની જિાબદાર ઓ
સ્િીકારિી અને જિાબદાર કેિી ર તે વનભાિશે અને તેમાં કાર્ય ર ત કેિી
રહેશે ? તેની સમજણ.



શૈક્ષલણક પ્રિાસના પાર્ાના વનર્મો, રદનચર્ાય અને આચારસંરહતાની સમજણ

યવુ નટ- 2. શૈક્ષલણક પ્રિાસના અમલીકરણનો(વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને િહ િટ તંત્ર)
તબક્કો
શૈક્ષલણક પ્રિાસના અમલીકરણનો (વ્ર્િસ્થાતંત્ર અને િહ િટ તંત્ર) તબક્કોમાં

કાર્યિમ

મુખ્ર્ત્િે નીચે મુજબ રહેશે.

ગોઠિણ,

7. શૈક્ષલણક પ્રિાસના વનર્ત કરે લા આર્ોજન મુજબના સ્થળોની મુલાકત, સંપકય ,

મુલાકાત,
સંપકય ,

સંિાદો, વનષ્ણાતો સાથે ચચાય, વ્ર્ાખ્ર્ાન,

સંિાદ,

8. દૈ વનક અહેિાલ લેખન અને રફ્બેક બેઠકો.
યવુ નટ- 3. શૈક્ષલણક પ્રિાસનુ ં અહેિાલ લેખન, મ ૂલ્ર્ાંકનનો તબક્કો

અહેિાલ

1. શૈક્ષલણક પ્રિાસનો સિયગ્રાહ અહેિાલ લેખન.

અને

ુ ના સંદભે મ ૂલ્ર્ાંકન-પર ક્ષા
2. શૈક્ષલણક પ્રિાસનો હેતઓ

લેલખત
પર ક્ષા

મ ૂલ્ર્ાંકન માળખું ( શૈક્ષલણક પ્રિાસનુ ં મ ૂલ્ર્ાંકન પ્રિાસ સંર્ોજક નીચેના માળખા મુજબ કરશે.)
િમ

મ ૂલ્ર્ાંકન માળખુન
ં ુ ં સ્િરૂપ

% ભારાંક

1

શૈક્ષલણક પ્રિાસની લેલખત પર ક્ષા

50

2

શૈક્ષલણક પ્રિાસનુ ં દસ્તાિેજીકરણ

25

3

શૈક્ષલણક પ્રિાસમાં સહભાગીદાર , વનર્વમર્તતા

25
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