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અનક્રન મણણકહા
ક્રમ

શવિગત

પહાન નરંબર

1

દદ્વિવરર્ષીભ બલી.એડડ . (શશિક્ષણ શવશિપારદ) હહનદર બલી.એડડ . (હહનદર શશિક્ષપા શવશિપારદ) તથપા

2
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2

સ
દદ્વિવરર્ષીભ એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) અભભપાસક્રમનપા હદેતઓ

4 થલી 5

3

એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) : દદ્વિવરર્ષીભ અભભપાસક્રમનસરં મપાળખસરં

6 થલી 11

શવભપાગ – 1 : સશૈદપારંશતકકપાભર્ણ
4

સત-1 નપા ફરજજભપાત પશ્નપત (A-101 થલી A-105)

12 થલી 27

5

સત – 1 નગો EPC નગો અભભપાસક્રમ (EPC 1 થલી EPC 2)

28 થલી 31

6

સત-2 નપા ફરજજભપાત પશ્નપત (B-201 થલી B-204)

32 થલી 44

7

સત – 2 નગો EPC નગો અભભપાસક્રમ (EPC 4)

45 થલી 46

8

ઈનસ્ટનર્ણશશિપ (શશિક્ષણ પશશિક્ષણનલી સરંસથપા - 3 અઠવપાહડભપા (20 હદવસ)

47 થલી 48

9

પપાભગોણગક કપાભર્ણ 1 થલી 3

49 થલી 53

(અંગબેજી ભપારપાસજજતપા / ઉદગોગ-કપારંતણ-વણપારંસ્ટ / સમ પહજીવન)
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10
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11

સત – 3 નગો EPC નગો અભભપાસક્રમ (EPC 5)

12

દદ્વિવરર્ષીભ અભભપાસક્રમ અંગબે ભગોજાભબેલ બબેઠકગોનલી મપાહહતલી

71 થલી 73

13

પવબેશિ અંગબેન સરં મપાહહતલીપતક અનબે શનભમગો

74 થલી 78
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70

દદ્વિવરર્ષીભ એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) અભભપાસક્રમ
પસતહાવિનહા :
એમ એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) એ શશિક્ષક પશશિક્ષણનગો બબે વરર્ણનગો વભપાવસપાશભક કપાભર્ણક્રમ છબે. જેનગો હદેત સ
શશિક્ષક પશશિક્ષક, અભભપાસક્રમ રચશભતપા, શિશૈક્ષણણક નલીશત શવશલબેરણકપાર, આભગોજક, વહરવસ્ટકપાર, શનરરક્ષક,
શિપાળપાનપા આચપાભર્ણ અનબે સરંશિગોધક તશૈભપાર કરવપાનગો છબે. આ કપાભર્ણક્રમનપા અંતબે પપાથશમક શશિક્ષણ/ મપાધભશમક
શશિક્ષણમપારં નશૈપણસ ભ સપાથબે એમ એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત)નલી પદવલી મબેળવલી શિકપાશિબે.
ન ઓ
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) કહાયર્યક્રમનહા હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી...
•

શશિક્ષણ અનબે તબે સબરંશધત શવશશિષસ્ટ ક્ષબેતમપારં જ્ઞપાનસર્જનનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

પપાથશમક તબેમજ મપાધભશમક શશિક્ષણક્ષબેતબે શિશૈક્ષણણક તથપા વહરવસ્ટર બપાબતગોમપારં પપારરંગતતપા મબેળવબે.

•

શશિક્ષણક્ષબેતનલી શવશવધ વભપાવસપાશભક ભ પશમકપાઓ જેવલી કદે શશિક્ષક, અધભપાપક, સરંશિગોધક, અભભપાસક્રમ
રચશભતપા, નલીશત શવશલબેશિક અનબે વભવસથપાપક તરરકદેનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનસરં આભગોજન અનબે અમલલીકરણ કરવપાનલી ક્ષમતપા શવકસબે.

•

શશિક્ષક સજજતપા અનબે વભપાવસપાશભક મ પલભગો કદેળવલી વભવહપારમપારં ઉપભગોગ કરવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

શશિક્ષણનપારં સપામપાજજક, ઐશતહપાશસક, તપાતતતવક અનબે મનગોવશૈજ્ઞપાશનક પપાસપારંઓનપા અભભપાસ દ્વિપારપા
વભપાવસપાશભક ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

ભગોગ, સવશવકપાસ, પતભપાભન-લબેખન કકૌશિલભ, અંગબેજી ભપારપા સજજતપા, ભગોગ, ઉદગોગ અનબે
સમ પહજીવન દ્વિપારપા સવપાર્વાંગલી શવકપાસ સપાધબે.

•

વતર્ણમપાન શશિક્ષણ પણપાલલીનપા સરંદભર્ભે શિશૈક્ષણણક પપાસપારંઓ જેવપાકદે અભભપાસક્રમ અનબે પપાઠડક્રમ રચશભતપા,
સરંશિગોધક, નલીશતશવશલબેરક અનબે વભવસથપાપક તરરકદેનલી ભ પશમકપાઓ અદપા કરવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

પદભપાતપા અનબે ઈનસ્ટનર્ણશશિપ કપાભર્ણક્રમ દ્વિપારપા સમપાજનપા પશ્નગો, સપામપાજજક જરૂહરભપાત અનબે મપાનવ
કલભપાણ પતભબે સરંવબેદનશિલીલતપા અનબે સરંવપાહદતપા કદેળવબે.

•

શશિક્ષણ પશશિક્ષણનપા પશ્નગો,પડકપારગો અનબે સમસભપા ઉકદેલ મપાસ્ટદેનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષઠ સશૈદપારંશતક અનબે પપાભગોણગક કપાભર્યોનપા સમનવભ દ્વિપારપા
શવકપાસ સપાધવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી ગસણવતપામપારં અણભવ વદદ કરવપા રચપાભબેલ શવશવધ તપાલલીમલી સરંસથપાઓ અનબે પહરરદગો
દ્વિપારપા થતલી કપામગલીરરનલી સમલીક્ષપા કરવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

•

શિશૈક્ષણણક અધભપાપન, વભવસથપાપન અનબે પવ વશતઓનપા આભગોજન તબેમજ અમલલીકરણ મપાસ્ટદેનપા કપાભર્યો
હપાથ ધરવપાનલી ક્ષમતપા પપામત કરદે.

•

સપામપાજજક અન વભપાવસપાશભક પશતબદતપા કદેળવબે.

•

શશિક્ષક પશશિક્ષણ સરંબરંશઘિત કપાભર્યોમપારં શબેષઠ ધગોરણગો પપામત કરવપાનલી ક્ષમતપા મબેળવબે.
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સમયગહાળળો અનન કહાયર્ય હદવિસ :
શશિક્ષણ પપારરંગતનગો સમભગપાળગો બબે વરર્ણ એસ્ટલબે કદે ચપાર સતનગો રહદેશિબે. પતભબેક સત 16 થલી 18
સમતપાહનસરં રહદેશિ.બે જેમપારં ક્ષબેતકપાભર્ણ અનબે શિગોધકપાભર્ણનગો પણ સમપાવબેશિ થપાભ છબે. ઉનપાળુ વબેકદેશિન પણ ક્ષબેતકપાભર્ણ
અનબે અનભ પવ વશતઓ મપાસ્ટદે રહદેશિબે. જેમપારં વગર્ણ વભવહપાર, પપાભગોણગક કપાભર્ણ, ક્ષબેતઅભભપાસ અનબે પરરક્ષપાનગો
સમપાવબેશિ થશિબે. પપારરંગત કક્ષપાએ છપાતપાવપાસ ફરજજભપાત છબે. આ સમભગપાળપા દરશમભપાન શવદપાથર્ષીઓ અનબે
અધભપાપકગો વચચબે સરંવપાદ-આંતરહક્રભપાનલી શિક્યતપાઓ રહદેલલી છબે ગહવ પશત/ગવહમપાતપાનપા પતભક્ષ મપાગર્ણદશિર્ણન
અંતગર્ણત શવદપાથર્ષીઓનપા જીવન ઘિડતર મપાસ્ટદેનલી પહરસસથશત સજાર્ણભ છબે. સત દરઠ અશનવપાભર્ણ સરંજગોગગોમપારં વધસમપારં
વધસ 10 હદવસનલી રજા મરંજપર કરવપામપારં આવશિબે
પવિનશિપહાત્રતહા :
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત)મપારં પવબેશિ મપાસ્ટદે ઉમબેદવપારદે નલીચબે મસજબનપા અભભપાસક્રમગો પશૈકર કગોઇ
એકમપારં લઘસતમ 50 % ગસણ મબેળવબેલપા હગોવપા જગોઇએ.
I

બલી.એડડ .

II

ઇનસ્ટરગબેસ્ટદેડ બલી.એ.-બલી.એડડ ., બલી.એસસલી.-બલી.એડડ ., બલી.કગોમ.-બલી.એડડ .

III

સનપાતક સપાથબે પલી.સ્ટર.સલી./ડર.એલ.એડડ . (દરદેકમપારં 50%)

IV

બલી.એલ.એડડ .

કદેનદ્ર સરકપારનપા અનપામતનપા શનભમગોનબે અનસસરરનબે પવબેશિ પહક્રભપા હપાથ ધરવપામપારં આવશિબે.
અભયહાસક્રમન રંન મહાળખન :
સશૈદપારંશતક કપાભર્ણમપારં એક ક્રદેહડસ્ટ મપાસ્ટદે 1 કલપાક જભપારદે પપાભગોણગકકપાભર્ણમપારં એક ક્રદેહડસ્ટ મપાસ્ટદે 2 કલપાક રહદેશિબે.
સશૈદપારંશતકકપાભર્ણમપારં 60 % બપાહ અનબે 40 % આંતહરક મ પલભપારંકન રહદેશિબે. ઇનસ્ટનર્ણશશિપ કપાભર્ણકમનસ રં મપલભપારંકન બપાહ રહદેશિ.બે
જભપારદે લઘસશિગોધ શનબરંધનસ રં મપલભપારંકન નલીચબે પમપાણબે રહદેશિ.બે
•

સરંશિગોધન – લઘસશિગોધ શનબરંધ - 200 ગસણ (નલીચબે મસજબ 200 + 200 400 મપારંથલી 200)

•

આંતહરક 150 + 50 વપાઈવપા = કસલ ગસણ 200

•

બપાહ 150 + 50 વપાઈવપા = કસલ ગસણ 200

5

શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય (IASE) : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ-14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરં ગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમન રંન મહાળખ રંન
શવિભહાગ – 1 : સસદહારંશતકકહાયર્ય
સત્ર-1 બહાહ્ય (આંતહરક )
પશ્નપત્ર

પશ્નપત્ર

ગનણભહાર

ક્રમ

કન લગનણ

ક્રહેહડિટ

બહાહ્ય

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

અધભભન અનબે શવકપાસનસ રં મનગોશવજ્ઞપાન 30(20)

-

-

-

30(20)

4

ઇશતહપાસ અનબે રપાજકરભ અથર્ણશિપાસ્ત્ર

30(20)

-

-

-

30(20)

4

અભભપાસનપા એક ક્ષબેત તરરકદે

30(20)

-

-

-

30(20)

4

શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનલી સરંકલપનપા અનબે

30(20)

-

-

-

30(20)

4

30(20)

-

-

-

30(20)

4

150(100)

20

.(25)

1

A 101 Phychology of Learning and
Development

A 102 History and Political Economy
of Education
A 103 શશિક્ષણશિપાસ્ત્ર
Education Studies

A 104 સગોપપાનગો
Concept and Steps of
Educational Research

A 105 શશિક્ષણનસ રં તતતવજ્ઞપાન
Philosophy of Education

કન લ 150(100)

(આંતહરક)

પહાયળોણગક કહાયર્ય
EPC 1 પતભપાભન કકૌશિલભગો અનબે શિશૈક્ષણણક

.(25)

લબેખન – 1

Communication and Expository
Writing
EPC 2 સવશવકપાસ

.(25)

-

-

-

.(25)

1

કન લ

.(50)

-

-

-

.(50)

2

કન લ (સત્ર – 1)નળો સરવિહાળળો

150(150)

-

-

-

150(150)

22

Self Development

6

સત્ર-2 બહાહ્ય (આંતહરક )
પશ્નપત્ર

પશ્નપત્ર

ક્રમ

ગનણભહાર

કન લગનણ

ક્રહેહડિટ

બહાહ્ય

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

-

30(20)

-

-

30(20)

4

B 202 શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનલી પદશતઓ
Methods of Educational
Research

-

30(20)

-

-

30(20)

4

B 203 અભભપાસક્રમનગો અભભપાસ
Curriculum Studies

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

30(20)

-

-

30(20)

4

-

120(80)

-

-

120(80)

16

નઈતપાલલીમ દશિર્ણન

B 201 Philosophy of Naitalim

પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન અનબે સબેવપાકપાલલીન.

B 204 શશિક્ષક પશશિક્ષણ
Pre-Service & In-Service
Teacher Education
કન લ

(આંતહરક)

પહાયળોણગક કહાયર્ય
EPC 3 શિગોધ શનબરંધ (સરંશિગોધન પસતપાવ અનબે

-

.(50)

-

-

.(50)

2

-

.(25)

-

-

.(25)

1

-

100

-

-

100

4

-

100(75)

-

-

100(75)

6

-

220(155)

-

-

220(155)

22

રજપઆત)

Dissertation (Research Design
& Presentation)
EPC 4 પતભપાભન કકૌશિલભગો અનબે શિશૈક્ષણણક
લબેખન – 2

Communication Skills and
Academic Writing - 2
ઇનસ્ટનર્ણ- ઇનસ્ટનર્ણશશિપ (શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી
શશિપ

સરંસથપા-ડપાભબેસ્ટ, ડર.એલ.એડડ ., બલી.એડડ .,
બલી.એલ.એડડ . કગોલબેજ)

Internship in Teacher Education
Instituion (TEI)

કન લ (સત્ર-2)

7

સત્ર-3 બહાહ્ય (આંતહરક )
પશ્નપત્ર
ક્રમ

ગનણભહાર
પશ્નપત્રનનરં નહામ

કન લગનણ

ક્રહેહડિટ

બહાહ્ય

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

30(20)

-

30(20)

4

-

-

100

-

100

4

-

-

220(80)

-

220(80)

20

(આંતહરક)

શવિશશિષટક્ષનત્ર : પહાથશમક કક્ષહા :

C 301

પપાથશમક શશિક્ષણનપા પશ્નગો અનબે પવપાહગો

Elementary Level : Issues and
Trends in Primary Education
શવિશશિષટક્ષનત્ર : મહાધયશમક કક્ષહા :
મપાધભશમક શશિક્ષણનપા પશ્નગો અનબે પવપાહગો

Secondary Level : Issues and
Trends in Primary Education
શવિશશિષટક્ષનત્ર – 2 પહાથશમક કક્ષહા :
પપાથશમક શશિક્ષણનસ રં સરંસથપાકરભ
આભગોજન અનબે વભવસથપાપન

C 302

Elementary Level : Institutional
Planning and Management
શવિશશિષટક્ષનત્ર – 2 મહાધયશમક કક્ષહા :
મપાધભશમક શશિક્ષણનસ રં સરંસથપાકરભ
આભગોજન અનબે વભવસથપાપન

Secondary Level : Institutional
Planning and Management
C 303 શશિક્ષણનસ રં સમપાજશિપાસ્ત્ર
Sociology of Education
C 304 શશિક્ષક પશશિક્ષણમપારં નવલીનલીકરણ
અનબે સરંશિગોધન

Innovations and Research in
Teacher Education
ઇનટનર્ય ઇનસ્ટનર્ણશશિપ(શવશશિષસ્ટ ક્ષબેત આધપાહરત)
શશિપ

1. પપાથશમક શિપાળપા / આશમશિપાળપા
2. મપાધભશમક શિપાળપા / ઉ. બસ.શિપાળપા
(4 સમતપાહ)
Internship (In School) (4 Weeks)
કન લ (સત્ર - 3)

8

પહાયળોણગક કહાયર્ય
પશ્નપત્ર
ક્રમ

ગનણભહાર

પશ્નપત્રનનરં નહામ

કન લગનણ
બહાહ્ય

ક્રહેહડિટ

(આંતહરક)

પતભપાભન કકૌશિલભગો અનબે શિશૈક્ષણણક
EPC 5 લબેખન – 3

-

-

.(50)

શિગોધશનબરંધ – ઉપકરણ રચનપા અનબે
EPC 6 મપાહહતલી શવશલબેરણ

-

-

.(50)

કન લ

-

-

.(100)

-

-

220(180)

-

.(50)

2

.(50)

2

-

.(100)

4

-

220(180)

24

Academic Writing

Dissertation - Tool
Construction and Data Analysis

કન લ (સત્ર - 4)

સત્ર-4 બહાહ્ય (આંતહરક )
પશ્નપત્ર
ક્રમ

પશ્નપત્રન રંન નહામ

ન ભહાર
ગણ

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

(આંતહરક)

-

-

-

30(20)

30(20)

4

-

-

-

30(20)

30(20)

4

બહાહ્ય

પહાથશમક કક્ષહા : શિશૈક્ષણણક વહરવસ્ટ
અનબે નબેત વતવ

D 401

ન
કન લગણ
ક્રહેહડિટ
બહાહ્ય
(આંતહરક)

બહાહ્ય

બહાહ્ય

બહાહ્ય

Elementary Level :
Educational Administration and
Leadership
મહાધયશમક કક્ષહા : શિશૈક્ષણણક વહરવસ્ટ
અનબે નબેત વતવ

Secondary Level :
Educational Administration and
Leadership
પહાથશમક કક્ષહા :
અભભપાસક્રમ અનબે શિપાળપાકરભ
સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકન

D 402 Secondary Level :
Curriculum and School based
Comprehensive Evaluation
મહાધયશમક કક્ષહા :
અભભપાસક્રમ અનબે શિપાળપાકરભ
સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકન

Secondary Level :
Curriculum and School based
Comprehensive Evaluation
9

પહાથશમક કક્ષહા : દવશભ શપાવભ
શિશૈક્ષણણક સપામગલી શનમપાર્ણણ

-

-

-

150(50)

150(50)

4

-

-

-

150(50)

150(50)

4

-

-

-

360(140)

360(140)

16

Primary Level :
Audio – Visiual Educational
D 403 Material Development
મહાધયશમક કક્ષહા : દવશભ શપાવભ
શિશૈક્ષણણક સપામગલી શનમપાર્ણણ

Secondary Level :
Audio – Visiual Educational
Material Development
D 404 લઘસશિગોધ શનબરંધ સસપરત
Dissertation Submission
કન લ

10

શવિભહાગ- - 2

સત્ર – 1 થપી 4 : પહાયળોણગક કહાયર્ય
કન લગનણ ભહાર (આંતહરક )

પહાયળોણગક કહાયર્યનપી શવિગત

ક્રમ

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3 સત્ર-4

કન લ

કન લગનણ

ક્રહેહડિટ

1

સત-1 થલી 4 નપા સશૈદપારંશતક પપાઠડક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ પપાભગોણગક

25

20

20

15

80

4

2

સત-1 થલી 4 નપા સશૈદપારંશતક પપાઠડક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ નઈ

25

20

20

15

80

4

3

અંગબેજી ભપારપાસજજતપા

25

25

25

25

100

4

4

કમમમ પસ્ટર પબેકકસ્ટસ વકર્ણ

25

25

25

25

100

4

5

સહઅભભપાસ પવ વશત (દરદે ક પવ વશત દરઠ 5 ગસણ)

25

25

25

25

100

4

50

50

50

50

200

8

50

50

50

50

200

8

50

-

50

-

100

4

-

25

-

-

25

1

275

240

265

205

985

41

સવપાધભપાકપાભર્ણ

તપાલલીમ આધપાહરત પગોજેકસ્ટ કપાભર્ણ

1. પપાથર્ણનપા સરંમબેલન 2 સપાહહજતભક અનબે સપારંસકવશતક પવ વશતઓ

3 રમત-ગમત સરંબરંશધત પવ વશતઓ 4. સમપાજસબેવપા સરંબરંશધત
પવ વશતઓ 5. સવચછતપા, સવપાસસભ અનબે પભપાર્ણવરણ સરંબરંશધત
પવ વશતઓ
6

સમ પહજીવન :

પપાથર્ણનપા અનબે સરંગલીત કકૌશિલભ, સફપાઇ સપાધન શનમપાર્ણણ કકૌશિલભ,
છપાતપાલભ જીવન, ભગોગ અનબે પપાણપાભપામ

7

ઉદગોગ : કપારંતણ-વણપાસ્ટ (ભરવડપા-અંબર) સલીવણ, બપાગપાભત

સત દરઠ – 2 ક્રદેહડસ્ટ પમપાણબે ઉદગોગકપાભર્ણ નસ રં આભગોજન
કરવપામપારં આવશિબે અનબે ઈનસ્ટનર્ણશશિપ દરશમભપાન બપાકર રહદેલ
ઉદગોગકપાભર્ણ

શશિક્ષણ

ધરવપામપારં આવશિબે.

મહપાશવદપાલભમપારં

સઘિન

રરતબે

હપાથ

8

પદભપાતપા : સપામસદપાશભક જીવનનપા અનસભવ સત -1 અનબે 3

9

શિશૈક્ષણણક પવપાસ: નઈ તપાલલીમનલી સરંસથપાઓનલી મસલપાકપાત

કન લ સત્ર 1 થપી 4 પહાયળોણગક કહાયર્યનળો સરવિહાળળો

ન ભહાર અનન ક્રહેહડિટ
દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમનહા એકરંદર ગણ
ન ભહાર
ગણ

ન
કન લગણ

ક્રહેહડિટ

બહાહ્ય (આંતહરક)

સત્ર-1

સત્ર-2

સત્ર-3

સત્ર-4

બહાહ્ય(આંતહરક)

બહાહ્ય(આંતહરક)

બહાહ્ય(આંતહરક)

બહાહ્ય(આંતહરક)

સશૈદપારંશતક

150(150)

220(155)

220(180)

360(140)

950(625)

84

પપાભગોણગક

.(275)

.(240)

.(265)

.(205)

.(985)

41

કસલ

150(425)

220(395)

220(445)

360(345)

950(1610)

125

11

શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્ર : અધયયન અનન શવિકહાસન રંન મનળોશવિજહાન

A 101

Phychology of Learning and Development

ન : 100
કન લ ગણ
ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષીઓ.... 1. અધભભનનલી સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે શવભપાવનપા સમજે.
2. અધભભન તથપા પબેરણપાનપા શસદપારંતગો સમજે.
3. અધભભનનબે અસરકપારક બનપાવવપા મપાસ્ટદે નપા ન પતન આભપામગોનસ રં ઉપભગોજન કરદે .
4. અધભપાપન મનગોશવજ્ઞપાનનપા શસદપારંતગો તથપા શવશવધ મગોડદેલસ સમજે.
5. બગોધપાતમક, નશૈશતક તથપા વભસકતતવ શવકપાસ અંગબેનપા શસદપારંતગો સમજે.
6. વભસકત વભવહપારગોનપા શવશલબેરણ (Transactional Analysis) અનબે મનગોવશૈજ્ઞપાશનક મપાપન
અંગબેનલી સમજ કદેળએવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

અધયયન : શવિભહાવિનહા, અનન શસદહારંતળો

ન
ગણ
ભહાર

25%

1.1 અધભભનનલી શવભપાવનપા

- અધભભનનલી શવભપાવનપા

1.1.1 અધભભન અનબે તતતવજ્ઞપાન

સરંદભર્ભે જપથ અધભભન કરદે

1.1.2 અધભભન અનબે મનગોશવજ્ઞપાન

- આસપપાસનપા પભપાર્ણવરણનસ રં

1.2 મપાનવજીવનમપારં અધભભન

અવલગોકન કરર

1.2.1 અધભભન અનબે અનસવરંશિ

અધભભન

1.2.2 અધભભન અનબે પભપાર્ણવરણ

સપાથબેનગો સરંબરંધ શિગોધબે.

1.3 અધભભનનલી ભપારતલીભ પરરંપરપા

- અનસવરંશિ અનબે પભપાર્ણવરણનગો

1.3.1 અધભભનમપારં ભગોગ અનબે શનહદધભપાસનનસ રં
મહતતવ

અધભભન સપાથબેનગો સરંબરંધ તપપાસબે.
- અધભભનનલી ભપારતલીભ

1.3.2 અધભભનમપારં શવણ, મનન અનબે સમ વશતનસ રં
મહતતવ

પરરંપરપા શવરભ પર
પહરસરંવપાદનસ રં આભગોજન કરદે .

1.4 અધભભનનપા શસદપારંતગો

- અધભભનનપા કગોઈ એક

1.4.1 બપાનદસરપાનગો અવલગોકનપાતમક અધભભનનગો
શસદપારંત, મ પલભપારંકન અનબે શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો
1.4.2 આસસબબેલનગો અથર્ણપ પણર્ણ અધભભનનગો શસદપારંત,

શસદપારંતનગો કગોઈ ધગોરણનપા
શવદપાથર્ષીઓ પર પભગોગ
કરર શસદપારંતનસ રં મપલભપારંકન કરદે .

મ પલભપારંકન અનબે શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો
2

25%

અધયયનમહારં પનરણહા અનન ન ગતન અણભગમળો
2.1 અધભભનમપારં પબેરણપા : સરંકલપનપા, સવરૂપ, મહતતવ
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- પબેરણપાનપા શસદપારંતગોનપા

આધપારદે શવદપાથર્ષીઓનબે

અનબે શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા
2.2

અધભભન મપાસ્ટદે નલી પબેરણપા

પબેરણપાનપા શસદપારંતગો
2.2.1 શવનરનગો કપારણ આરગોપણનગો શસદપારંત
2.2.2 શવનરનગો અપબેક્ષપા X મ પલભનગો શસદપારંત

2.3 અધભભનનપા ન પતન અણભગમગો
2.3.1 પભસતવ અધભભન : સરંકલપનપા અનબે
મહતતવ

પ પરર પપાડવપા મપાસ્ટદે
વપાસતશવક સસથશતનસ રં
શનમપાર્ણણ કરદે .
- વગર્ણનપા શવદપાથર્ષીઓ મપાસ્ટદે
પભસતવ અધભભનનસ રં
આભગોજન કરદે .
- શિશૈક્ષણણક

2.3.2 ણચવિંતનપાતમક અધભભન : સરંકલપનપા અનબે
મહતતવ
2.4 અધભભનમપારં શિશૈક્ષણણક સ્ટદે કનગોલજજનગો ઉપભગોગ

સ્ટદે કનગોલજજનગો ઉપભગોગ
કરર અસરકપારક
અધભભન કરદે .

અનબે મહતતવ
3

25%

અધયહાપન અનન શવિકહાસન રંન મનળોશવિજહાન
3.1 અધભપાપન મનગોશવજ્ઞપાન : સરંકલપનપા, શસદપારંતગો,
અધભપાપનનપા જપથગો અનબે શવશવધ મગોડદેલસ
3.2 બગોધપાતમક શવકપાસ અંગબેનપા શપભપાજેનપા શસદપારંતનસ રં

- અધભપાપન
મનગોશવજ્ઞપાનનપા શસદપારંતગો
સમજી અકરકપારક
અધભપાપન મપાસ્ટદે તબેનગો
ઉપભગોગ કરદે .

મ પલભપારંકન અનબે શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો
3.3 નશૈશતક શવચપારણપાનપા શવકપાસનલી અવસથપાઓ
અંગબેનપા કગોહલબગર્ણનપા શસદપારંતનસ રં મપલભપારંકન અનબે
શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો

- અકરકપારક અધભપાપન
મપાસ્ટદે કગોઈ એક મગોડદેલનગો
ઉપભગોગ કરર મગોડદેલનલી
અસરકપારકતપા તપપાસબે.
- કગોઈ એક શસદપારંતનગો કગોઈ

3.4 વભસકતતવ શવકપાસ અંગબેનપા એહરકસનનપા
શસદપારંતનસ રં મપલભપારંકન અનબે શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો

ધગોરણનપા શવદપાથર્ષીઓ
પર પભગોગ કરર
શસદપારંતનસ રં મપલભપારંકન કરદે .

4

25%

વયકકત વયવિહહારળોન રંન શવિશલનરણ અનન મનળોવિસજહાશનક મહાપન
4.1 વભસકતતવ સવરૂપ : બપાળક, પસખત અનબે વપાલલીનપા
શિપાકબદક અનબે અશિપાકબદક લક્ષણગો

- આંતર વભસકત
વભવહપારગોનસ રં અવલગોકન

4.2 આંતર વભસકત વભવહપારગોનસ રં શવશલબેરણ : પ પરક

કરર શવશલબેરણ કરદે .

વભવહપાર, ણબનપ પરક વભવહપાર અનબે ગ પઢવભવહપાર

- વભસકતતવ સવરૂપ સરંદભર્ભે

4.3 મનગોવશૈજ્ઞપાશનક કસગોસ્ટરઓ : સરંકલપનપા, પકપાર અનબે

શિપાકબદક અનબે અશિપાકબદક
લક્ષણગો પર જપથચચપાર્ણન સ રં

ઉપભગોજન
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4.4 બસદદ, મનગોવલણ, વભસકતતવ અનબે મ પલભગો :
સરંકલપનપા અનબે મપાપન

આભગોજન કરદે .
- કગોઈ એક બસદદમપાપન
કસગોસ્ટરનલી રચનપા કરદે અનબે
કગોઈ ધગોરણનપા શવદપાથર્ષીઓ
પર તબેનલી અજમપાભશિ કરદે .

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. અધભભનનબે અસરકપારક બનપાવવપા મપાસ્ટદે ભગોગપાસનગોનગો પભગોગ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
2. વગર્ણનપા શવદપાથર્ષીઓ મપાસ્ટદે ણચવિંતનપાતમક અધભભનનસ રં આભગોજન કરર તબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
3. પગોતપાનપા શવરભનપા અધભપાપનમપારં ણબહલર અનબે સનગોમબેનનપા મગોડદેલનગો ઉપભગોગ કરર અસરકપારકતપા
તપપાસબે.
4. શવદપાથર્ષીઓનપા મ પલભગોનસ રં મપાપન કરવપા મપાસ્ટદે મ પલભમપાપદરંડનલી રચનપા કરર તબેનલી અજમપાભશિ કરદે .
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એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્ર : ઇશતહહાસ અનન રહાજકન્દીય અથર્યશિહાસ

ન : 50
કન લ ગણ

A 102

History and Political Economy of Education

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. શશિક્ષણનપા ઇશતહપાસ શવરબે સમજ મબેળવબે.
2. શશિક્ષણનલી વભવસથપામપારં રપાજભનલી ભ પશમકપા સમજે.
3. રપાજકપારણ અનબે શશિક્ષણ વચચબેનગો સરંબરંધ સમજે
4. રપાજભતરંતનપા સવરૂપનબે આધપારદે સમકપાલલીન રપાજભતરંતનપા શિપાસન તથપા શશિક્ષણ વભવસથપા શવરબે સમજ મબેળવબે
5. આશથર્સિક વભવસથપા અનબે શશિક્ષણ સરંદભર્ભે શશિક્ષણનલી નલીશત, અથર્ણશિપાસ્ત્ર અનબે આભગોજન શવરબે સમજ મબેળવબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

ક્રમહારંક
1

અધયયન

અધયહાપન પહક્રયહા

શશિક્ષણનળો ઇશતહહાસ

ભહાર
25%

1. પપાચલીન ભપારતમપારં શશિક્ષણ વભવસથપા

•

2. મધભકપાલલીન ભપારતમપારં શશિક્ષણ વભવસથપા

3. ણબ્રિહસ્ટશિકપાલલીન ભપારતમપારં શશિક્ષણ વભવસથપા

•
•

4. સવપાતરંતભગોતર ભપારતમપારં શશિક્ષણ વભવસથપા
2

ન
ગણ

કપાભર્ણશિપાળપા
સબેશમનપાર

પહરસરંવપાદ

ભહારતપીય શશિક્ષણનહા શવિકહાસ મહાટહે નહા પયતનળો

25%

1. આઝપાદર પ પવર્ભે શશિક્ષણનપા શવકપાસ મપાસ્ટદે શવશવધ પરંચગો અનબે
સશમશતઓનલી ભલપામણગો

•
•

2. આઝપાદર પછર શશિક્ષણનપા શવકપાસ મપાસ્ટદે શવશવધ પરંચગો અનબે

•

સશમશતઓનલી ભલપામણગો

કપાભર્ણશિપાળપા

પહરસરંવપાદ
જપથચચપાર્ણ

3. ભપારતલીભ શશિક્ષણનલી પવતર્ણમપાન પહરસસથશત અનબે પવપાહગો
4. ભપારતલીભ શશિક્ષણનલી વતર્ણમપાન સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ
3

રહાજયતરંત્રનહા સવિરૂપળો, લહાક્ષણણકતહાઓ અનન શશિક્ષણ વયવિસથહા
1. આપખસદશિપાહર અનબે શશિક્ષણ વભવસથપા

25%
•

2. સમપાજવપાદ અનબે શશિક્ષણ વભવસથપા

•

3. સપામભવપાદ અનબે શશિક્ષણ વભવસથપા

પબેનલ ચચપાર્ણ
જપથ ચચપાર્ણ

4. લગોકશિપાહર અનબે શશિક્ષણ વભવસથપા
4

આશથર્થિક વયવિસથહા અનન શશિક્ષણ

25%

1. અથર્ણશિપાસ્ત્ર : અથર્ણ અનબે સવરૂપ

•
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સબેશમનપાર

2. શશિક્ષણનસ રં અથર્ણશિપાસ્ત્ર : અથર્ણ અનબે મહતતવ

3. અથર્ણશિપાસ્ત્રનપા શસદપારંતગો અનબે શિશૈક્ષણણક આભગોજન

•
•

4. અથર્ણશિપાસ્ત્ર, શશિક્ષણ અનબે મપાનવ સરંસપાધન શવકપાસ

પહરસરંવપાદ
જપથચચપાર્ણ

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઈ એક)
1. શશિક્ષણનપા ઇશતહપાસ સરંદભર્ભે ગરંથપાલભનગો ઉપભગોગ કરર ગહન વપારંચન કરર સવપાધભપાભ તશૈભપાર કરવગો.
2.

શવશવધ શશિક્ષણ પરંચગો શવશિબે સમલીક્ષપાતમક અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

3. દદે શિનસ રં સપામપાનભ બજેસ્ટ અનબે ગસજરપાત રપાજભનપા બજેસ્ટમપારં શશિક્ષણ સરંદભર્ભે જગોગવપાઇઓનગો સમલીક્ષપાતમક અભભપાસ
કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
4. શિપાળપા મપાસ્ટદે બજેસ્ટનસ રં આભગોજન કરવસ.રં
5. શિપાળપામપારં ખચર્ણ શનભરંતણ મપાસ્ટદે બલમ પ શપનસ્ટનલી રચનપા કરવલી.
6. આશથર્સિક શવકપાસ સરંદભર્ભે શવશવધ સરંસથપાઓનલી મસલપાકપાત લઇ તબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
7. ઉદગોગ સપાહશસકતપા સરંદભર્ભે (એનસ્ટરશપનભગોરશિલીપ સરંદભર્ણ શવશશિષસ્ટ વભસકતનલી) મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
8. ભરતલીનલી પહક્રભપા અનબે પગપાર મપાળખપા સરંદભર્ભે મપાધભશમક શિપાળપાઓનલી પવતર્ણમપાન પહરસસથશતનગો અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.
9. ફર, શશિષભવ વશત અનબે આશથર્સિક બપાબતગોનપા સરંદભર્ભે શવશિબેર મપાગર્ણદશિર્ણન મપાસ્ટદે મપાગર્ણદશિર્ણન સબેલનલી રચનપા કરવલી.
10. શિપાળપામપારં લગોકફપાળપા અંગબે અહદેવપાલ તશૈભપાર કરર આ બપાબતનબે અસરકપારક બનપાવવપા મપાસ્ટદે નલી ભગોજનપા તશૈભપાર
કરવલી.
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્રઓ અભયહાસનહા એક ક્ષનત્ર તરન્દીકહે શશિક્ષણશિહાસ

ન : 50
કન લ ગણ

A 103

Education Studies

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. કદેળવણલીનલી સરંકલપનપા અનબે સવરૂપ સમજે.
2. શિપાલબેભ શશિક્ષણનલી પવતર્ણમપાન પહરસસથશત શવશિબે સમજ કદેળવબે.
3. વભસકતતવનપા સવપાર્વાંગલી શવકપાસ અથર્ભે શિપારંશત મપાસ્ટદે નપા શશિક્ષણ શવશિબે સમજ કદેળવબે.
4. પવતર્ણમપાન શશિક્ષણ સરંદભર્ભે ઉભલી થભબેલલી સમસભપાઓનપા ઉકદેલ મપાસ્ટદે શિપાળપા અનબે સમપાજનલી ભ પશમકપા સમજે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

અધયહાપન પહક્રયહા
ગહારંધપીજ, ટહાગળોર, જ. કકષણમશન તર્થિ, મળોનટહે સરન્દી, અનન જહળોન ડિડ ગઈ નહા

ન
ગણ
ભહાર
25%

મતન કહેળવિણપીનપી સરંકકપનહા અનન સવિરૂપ
1. કદેળવણલીનલી પહરભપારપા : હદેત સઓ, સવરૂપ અનબે કપાભર્યો.

•

પહરસરંવપાદ

2. કદેળવણલી અનબે અભભપાસક્રમ

•

જપથ ચચપાર્ણ

3. અધભભન અધભપાપન પહક્રભપા
4. શિપાળપાનસ રં સવરૂપ
2

શિહાલનય શશિક્ષણનપી પવિતર્યમહાન પહરકસથશત

25%

1. પવતર્ણમપાન સમભમપારં કદેળવણલીનલી સરંકલપનપા અનબે સવરૂપ

•

શશિક્ષણનલી પહરસસથશતનપા
સરંદભર્ભે ચપાસ્ટર્ણ તશૈભપાર

2. અભભપાસક્રમનસ રં પવતર્ણમપાન સવરૂપ

કરપાવવપા.

3. અધભભન અધભપાપન પહક્રભપા
4. આદશિર્ણ શિપાળપાનસ રં સવરૂપ અનબે પવતર્ણમપાન પહરસસથશતમપારંથલી

•

શિપાળપા મસલપાકપાત લઇ
સમસભપાનલી ભપાદર

શનષપન થતલી સમસભપાઓ
•

સમસભપા ઉકદેલ સરંદભર્ભે
જપથચચપાર્ણ

•

શવશશિષસ્ટ વભસકતનલી
મસલપાકપાત.
(ણચવિંતપાઓ શવરબે નદોંધ)

3

શિહારંશત અનન સરંવિહાહદતહા મહાટહે શશિક્ષણ

25%
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1. શશિક્ષણ દ્વિપારપા વભસકતતવનગો સવપાર્વાંગલી શવકપાસ : બકૌદદક,

•

અનબે સરંસથપાઓનલી

શિપારરહરક, ભપાવપાતમક, સપામપાજજક અનબે આધભપાજતમક

મસલપાકપાત

2. શિપારંશત મપાસ્ટદે ન સ રં શશિક્ષણ : સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે મહતતવ
3. સવસથ સમપાજ : સરંકલપનપા, હદેત સ, સવરૂપ અનબે મહતતવ

શવશશિષસ્ટ વભસકતઓનલી

•

પહરસરંવપાદ

4. સપામપાજજક સરંવપાહદતપા અનબે શિપારંશત
4

શિહાળહા, સરંસકકશત અનન સમહાજ

25%

1. શિપાળપા એક અધભભન સરંસથપા : સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ

•

શિપાળપાનલી મસલપાકપાત

2. સમપાજમપારં ઉભલી થભબેલલી સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ

•

શિપાળપા વભવપાસથપાપન

3. સમપાજનપા શવકપાસ મપાસ્ટદે શિપાળપાનલી ભ પશમકપા : વગર્ણ, જ્ઞપાશત,

•

સશમશત (SMC) નપા
સભભગોનલી મસલપાકપાત

જાશતભતપા અનબે ધમર્ણ સરંદભર્ભે
4. શિપાળપાનપા શવકપાસ મપાસ્ટદે સમપાજનલી ભ પશમકપા

•

સરપરંચ અનબે
આગબેવપાનગોનલી
મસલપાકપાત

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. દશિર્ણનશિપાસ્ત્રલીઓનપા શશિક્ષણ શવરબેનપા શવચપારગો સરંદભર્ભે પહરસરંવપાદ દ્વિપારપા ગપારંધલીજી, સ્ટપાગગોર, જહગોન ડડસઇ, જે
કવષણમ પશતર્સિ અનબે મગોનસ્ટદે સરર પશૈકર કગોઇ એકનસ રં મપળ પસસતક વપારંચલી તબે સરંદભર્ભે ચચપાર્ણ અનબે રજપઆત કરર સવપાધભપાભ
તશૈભપાર કરવગો.
2. નઈતપાલલીમનપા પણબેતપાઓ જસગતરપામ દવબે, નપાનપાભપાઇ ભટ, મ પળશિરંકર મગો. ભટ, મગનભપાઇ દદે સપાઇ અનબે
મનસભપાઇ પરંચગોળર પશૈકર કગોઇ એકનપા શશિક્ષણક્ષબેતબે પદપાન શવરબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
3. ભપારતમપારં શિપાલબેભ શશિક્ષણનલી પહરસસથશત શવરબે ગસજરપાત સરકપારનપા શિપાળપા શશિક્ષણનપા હરપગોસ્ટર્ણનગો અભભપાસ કરર
અહદેવપાલ અનબે ચપાસ્ટર્ણ તશૈભપાર કરવગો.
4. શિપારંશત મપાસ્ટદે નપા શશિક્ષણ સરંદભર્ભે શવશશિષસ્ટ વભસકતનલી અનબે શવશશિષસ્ટ સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઇ નદોંધ તશૈભપાર કરવલી.
5. શિપાળપા સરંસકવશતનપા અભભપાસ સરંદભર્ભે શવશવધ શિપાળપાઓનલી મસલપાકપાત લઇ તબેનલી કપાભર્ણપણપાલલી, SMC, CRC, BRC
નપા કપામગલીરર અનબે સમપાજમપારં ભપાગલીદપારર સરંદભર્ભે નદોંધ તશૈભપાર કરવલી.
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્ર : શિસક્ષણણક સરંશિળોધનનપી સરંકકપનહા અનન સળોપહાનળો

ન : 100
કન લ ગણ

A 104

Concept and Steps of Educational Research

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષીઓ...

1. શશિક્ષણમપારં સરંશિગોધનનલી સરંકલપનપા અનબે અગતભ જાણબે.
2. સરંશિગોધન સમસભપાનલી પસરંદગલી અનબે સરંશિગોધન ભગોજનપાનપા સગોપપાનગોનલી સમજ મબેળવબે.
3. સરંશિગોધનમપારં ઉતકલપનપા અનબે ચલનલી સમજ મબેળવબે.
4. સરંશિગોધન મપાસ્ટદે નપા શવશવધ સ્ત્રગોતગોનલી જાણકપારર મબેળવબે.
5. શવશવધ પકપારનપારં ઉપકરણગોનલી સરંરચનપા અનબે પમપાણલીકરણનલી સમજ મબેળવબે.
6. સરંશિગોધનનસ રં વભપાપશવશ્વ અનબે શનદશિર્ણનપા શવશવધ પકપારગોનલી સમજ મબેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

સરંશિળોધનનપી સરંકકપનહા અનન સવિરૂપ :

25%

1. સરંશિગોધન અનબે શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનગો અથર્ણ, શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનલી
જરૂહરભપાત, મહતતવ અનબે લક્ષણગો.
2. શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનપા પકપારગો અનબે તબેમનલી શવશિબેરતપાઓ.
3. શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનનપારં ક્ષબેતગો.
4. શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધન સમસભપા પસરંદગલી-સ્ત્રગોત, લક્ષણગો, સપારર
સમસભપા પસરંદગલીનપારં ધગોરણગો.
5. શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધન પહકભપાનપારં સગોપપાનગો.
6. ચલ-સરંકલપનપા અનબે પકપારગો તથપા ઉતકલપનપા: અથર્ણ, પકપારગો,
રચનપા મપાસ્ટદે નપારં ધગોરણગો અનબે ચકપાસણલી.
7. સરંશિગોધન પસતપાવ.
2

પ પવર્ભે હપાથ ધરવપામપારં
આવબેલ સરંશિગોધનગો,
સરંશિગોધન પસસતકગો,
સપામશભકગોનસ રં પદશિર્ણન
ગગોઠવવસ.રં શવશવધ
દવકષસ્ટકગોણથલી શવદપાથર્ષીઓ
તબેન સ રં અવલગોકન કરદે તબે
મપાસ્ટદે નલી પવ વશતઓ
ભગોજવલી.

સરંશિળોધન મહાટહે નહા સળોતળો અનન સરંબરંશધત સહાહહતય:

25%

1. પપાથશમક સગોતગો: લઘસ શિગોધ શનબરંધ, મહપા શિગોધ શનબરંધ, સરંશિગોધન લબેખ,
સરંશિગોધન પગોજેકસ્ટનગો અહદેવપાલ
2. ગકૌણ સગોત: સરંશિગોધનનલી સમલીક્ષપાનપા સપામપાશભકગો, જ્ઞપાન કગોશિ, વપાશરર્સિક
અહદેવપાલ, હપાથપગોથલી, મગોનગોગપાફ
3. પપારરંણભક સગોત: પહરચભપાતમક નદોંધ, સરંદભર્ણ સ પણચ, કદેસ્ટલગોગ
4. પ પરક સગોત: શિબદ કગોશિ, મપાહહતલી પસસસતકપા, વપાશરર્સિક પરંચપારંગ,
જીવનચહરતપાતમક શિબદકગોશિ, નકશિપા પગોથલી
5. સરંબરંશધત સપાહહતભનલી સમલીક્ષપા - અથર્ણ, મહતતવ અનબે પહક્રભપા, અશધશવશલબેરણનલી વભપાવહપાહરકતપા
6. સરંશિગોધકદે શવકસપાવવપાનપારં ગરંથપાલભ કકૌશિલભગો: વપારંચન કકૌશિલભ અનબે
નદોંધ લબેવપાનસ રં કકૌશિલભ, વબેબ સપાઈસ્ટ, CDS
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ન
ગણ
ભહાર

સરંશિળોધનમહારં ઉપકરણળો:

કગોઈ પસરંદગલીનપા બબે-તણ
સરંશિગોધન શવરભગોમપારં
શવશવધ પકપારનપા
સપાહહતભનપા સરંકલનનલી
પહક્રભપા હપાથ ધરવલી.
ઇનસ્ટરનબેસ્ટનલી મદદથલી
સપાહહતભ એકતલીકરણનલી
પહક્રભપાનસ રં શનદશિર્ણન કરવસ.રં

25%

22

1. સરંશિગોધન ઉપકરણગોનલી સરંકલપનપા અનબે ભ પશમકપા
2. પશ્નપાવલલી: પકપારગો, રચનપા, લપાભ અનબે મભપાર્ણદપાઓ, સપારર પશ્નપાવલલીનપા
લક્ષણગો.
3. મસલપાકપાત: અથર્ણ, પકપારગો, મસલપાકપાત પતકનલી રચનપા, લપાભ અનબે
મભપાર્ણદપાઓ.
4. ક્રમમપાપદરંડ: સરંકલપનપા, સરંરચનપા અનબે પકપારગો તબેમજ ઉપભગોણગતપા
અનબે મભપાર્ણદપાઓ.
5. મનગોવશૈજ્ઞપાશનક કસગોસ્ટરઓ: લક્ષણગો, સરંરચનપાનપારં સગોપપાનગો, કલમ
પ વથક્કરણ અનબે પમપાણલીકરણ.
6. કસગોસ્ટરઓનપા પકપારગો: બસદદ કસગોસ્ટર, અણભભગોગભતપા કસગોસ્ટર, શસદદ
કસગોસ્ટર, શનદપાન કસગોસ્ટર, વભસકતતતવ મપાપન કસગોસ્ટર અનબે રસ
સરંશિગોશધકપાઓ-સરંકલપનપાઓ અનબે ગસજરપાતલીમપારં રૂપપારંતર થભબેલલી
કસગોસ્ટરઓનલી શવગતગો.
7. વલણ મપાપદરંડ : ણલકસ્ટર્ણ અનબે થસસ્ટર્ણનનલી પમસસકતઓ.
8. સરંશિગોધન ઉપકરણનસ રં પમપાણલીકરણ- શવશ્વસનલીભતપા, પમપાણભ પતતપા,

શવશવધ પકપારનપા
ઉપકરણગોનસ રં શનદશિર્ણન
ગગોઠવવસ.રં તબેનબે આધપારદે
શવદપાથર્ષીઓનબે ઉપકરણગો
તથપા તબેનલી કલમગોનલી
લપાક્ષણણકતપાઓ તપારવવપા
અંગબે સ પચવવસ.રં

મપાનપારંકગો.
9. ઉપકરણગો : શનરરક્ષણ, ઓળખભપાદર, અણભપપાભપાવણલ (સરંકલપનપા,
મહતતવ અનબે મભપાર્ણદપાઓ.)
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વયહાપશવિશ્વ અનન શનદશિર્ય પયકન કતઓ:

25%

1. વભપાપશવશ્વ અનબે શનદશિર્ણનલી સરંકલપનપા અનબે શનદશિર્ણ પસરંદગલીનસ રં મહતતવ.
2. સપારપા શનદશિર્ણનપારં લક્ષણગો, શનદશિર્ણન સ રં કદ
3. શનદશિર્ણ પસરંદગલીનલી પમસસકતઓ (સરંકલપનપા, લક્ષણગો અનબે પહક્રભપા)
(1) સરંભપાવનપા શનદશિર્ણ: સપાદગો ભપાદતચછક, સતહરકવત ભપાદતચછક, ઝૂમખપા,
ભગોજનપાબદ શનદશિર્ણ
(2) શનણપાર્ણભક શનદશિર્ણ: આનસરરંણગક, સહદેત સક, શનભત જસથપાનગો શનદશિર્ણ
(3) અનભ શનદશિર્ણ: બમણગો શનદશિર્ણ, ક્રમશિ: શનદશિર્ણ, જગોડકપા શનદશિર્ણ અનબે
બહસ
સ ગોપપાનલી શનદશિર્ણ.
(4) શનદશિર્ણ પસરંદગલીમપારં થતલી ભ પલગો અનબે ધભપાનમપારં રપાખવપાનલી બપાબતગો.

શસમપગોઝલીભમ – શવશવધ
પકપારનલી શનદશિર્ણ
પસરંદગલીનલી પમસસકતઓનલી
શવદપાથર્ષીઓ દ્વિપારપા રજપઆત
- પ પવર્ભે થભબેલપા જસદપા જસદપા
સરંશિગોધનનપા અહદેવપાલગો
પરથલી શનદશિર્ણ પસરંદગલીનલી
પમસસકતઓ તપારવવપા
આપવલી અનબે તબેમપારં થભબેલ
ભ પલગો તપપાસવલી.

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1.
2.
3.
4.
5.

પસરંદ કરદે લ સરંશિગોધન સમસભપાનગો સશિગોધન પસતપાવ તશૈભપાર કરવગો.
નઇ તપાલલીમનબે લગતપા સરંશિગોધનનપા ક્ષબેતગો પસરંદ કરર તબેનબે આધપારદે સરંશિગોધન સમસભપાઓ રચવલી.
પસરંદ કરદે લ સરંશિગોધનનલી સમસભપા મપાસ્ટદે નપા સરંશિગોધન સગોતનલી ભપાદર તશૈભપાર કરવલી.
કગોઇ એક સમસભપા પર આધપાહરત મપાહહતલી એકઠર કરવપા મપાસ્ટદે ન સ રં કગોઇ એક સરંશિગોધન ઉપકરણ તશૈભપાર કરવસ.રં
ગસજરપાતલી ભપારપામપારં તશૈભપાર મનગોવશૈજ્ઞપાશનક કસગોસ્ટરઓમપારંથલી કગોઇ એકનલી અજમપાભશિ કરર તબેનપારં પહરણપામગોનબે
આધપારદે અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
6. સરંશિગોધનનપા અભભપાસ મપાસ્ટદે શવશવધ સગોતગોનપા ગરંથપાલભ રદે કડર્ણકપાડર્ણ બનપાવવપા.
7. કગોઇ એક વલણ મપાપવપા મપાસ્ટદે નલી સમસભપા પસરંદ કરરનબે ણલકસ્ટર્ણ અથવપા થસસ્ટર્ણન વલણ મપાપદરંડ રચલી! તબેનપા
પહરણપામગોનબે આધપારદે તપારણગો તપપાસવપારં.
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પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્રઓ કહેળવિણપીન રંન તતતવિજહાન

ન : 50
કન લ ગણ

A 105

(Philosophy of Education)

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી...
1. કદેળવણલીનપા તતતવજ્ઞપાન શવશિબે સમજ મળવબે.
2. કદેળવણલી અનબે તતતવજ્ઞપાન વચચબેનગો સરંબરંધ સમજે.
3. તતતવજ્ઞપાનનલી મ પળભ પત શિપાખપાઓ સરંબરંશધત સમજ કદેળવલી ફણલતપાથર્ણ તપારવબે.
4. તતતવજ્ઞપાનનલી શવશવધ શવચપારધપારપાઓનપા આધપારદે શશિક્ષણનપા ધભબેભગો, શશિક્ષક શવદપાથર્ષી સરંબરંધ, અનબે
અભભપાસક્રમ શવરભક શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્યો તપારવબે.
5. કદેળવણલીનલી શવશવધ શવચપારધપારપાઓ અનબે તબે સરંબરંશધત તતતવણચવિંતકગોનપા ણચવિંતન શવરભક ફણલતપાથર્યો તપારવબે.
6. ભપારતલીભ તપાતતતવક શવચપારધપારપાઓનસ રં શશિક્ષણ ક્ષબેતબે પદપાન સમજે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

તતતવિજહાન અનન કહેળવિણપીનળો સરંબરંધ

20%

સ
1. તતતવજ્ઞપાન : સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે હદેતઓ

•

જપથચચપાર્ણ

2. તતતવજ્ઞપાન અનબે કદેળવણલીનગો સરંબરંધ

•

ગપામ/શિપાળપાનલી

3. કદેળવણલી ક્ષબેતબે પવતર્ણતલી સમસભપાઓનલી તપાતતતવક સમજ અનબે

મસલપાકપાત લઇ

ઉકદેલ

સમસભપાઓનલી ભપાદર

4. રપાજકરભ દશિર્ણનશિપાસ્ત્રનપા પહરપબેકભમપારં કદેળવણલી

2

ન
ગણ
ભહાર

તશૈભપાર કરવલી.
•

પહરસરંવપાદ

•

પબેનલ ચચપાર્ણ

તતતવિજહાનનપી મ ગળભ ગત શિહાખહાઓ અનન કહેળવિણપી

20%

1. શવશવધ તતતવણચવિંતકગોનપા મતબે કદેળવણલીનલી સરંકલપનપા

•

જપથચચપાર્ણ

2. તતતવમલીમપારંસપાસ સરંકલપનપા, લપાક્ષણણકતપાઓ અનબે કદેળવણલીનલી

•

સરંસથપા

પહક્રભપામપારં શવશનભગોગ

મસલપાકપાત

3. જ્ઞપાનમલીમપારંસપાસ સરંકલપનપા, લપાક્ષણણકતપાઓ અનબે કદેળવણલીનલી

અનબે
મ પલવણલી

પહક્રભપામપારં શવશનભગોગ
4. મ પલભમલીમપારંસપાસ સરંકલપનપા, લપાક્ષણણકતપાઓ અનબે કદેળવણલીનલી
પહક્રભપામપારં શવશનભગોગ
3

તતતવિજહાનનપી શવિશવિધ શવિચહારધહારહાઓ અનન કહેળવિણપી

25

30%

1. આદશિર્ણવપાદ

•

2. પકવશતવપાદ

શવચપારધપારપાનપા
સરંદભર્ભે સરંસથપા

3. વભવહપારવપાદ

મસલપાકપાત અનબે

4. વપાસતવવપાદ

મ પલવણલી

5. અસસતતવવપાદ

•

શવશવધ
શવચપારધપારપાઓ

(ઉપરગોકત પપારંચ શવચપારધપારપાઓ

સરંબરંશધત શવચપારધપારપાનલી

મસજબ ચપાલતલી

સરંકલપનપા, શશિક્ષણનપા ધભબેભગો, અભભપાસક્રમ, શશિક્ષણનલી પદશતઓ,

સરંસથપાઓનસ રં

શશિક્ષક શવદપાથર્ષી સરંબરંધ, અનબે શશિસતનપા સરંદભર્ણમપારં)

શશિક્ષણ ક્ષબેતબે
પદપાન સરંદભર્ભે
નદોંધ તશૈભપાર

4

ભહારતપીય શવિચહારધહારહાઓન રંન
1. સપારંખભભગોગસ

શશિક્ષણક્ષનત્રન પદહાન

પહરચભ,

તતતવમલીમપારંસપા,

30%
જ્ઞપાનમલીમપારંસપા,

•

મ પલભમલીમપારંસપા અનબે શિશૈક્ષણણક પદપાન
2. અદ્વિશૈત

વબેદપારંતસ

પહરચભ,

ભપારતલીભ
શવચપારધપારપા

તતતવમલીમપારંસપા,

જ્ઞપાનમલીમપારંસપા,

સરંદભર્ભે શવશશિષસ્ટ

મ પલભમલીમપારંસપા અનબે શિશૈક્ષણણક પદપાન

વભસકતનલી

3. બકૌદસ પહરચભ, તતતવમલીમપારંસપા, જ્ઞપાનમલીમપારંસપા, મ પલભમલીમપારંસપા

મસલપાકપાત અનબે

અનબે શિશૈક્ષણણક પદપાન

નદોંધ તશૈભપાર

4. જૈન: પહરચભ, તતતવમલીમપારંસપા, જ્ઞપાનમલીમપારંસપા, મ પલભમલીમપારંસપા
અનબે શિશૈક્ષણણક પદપાન

કરવપા.
•

ભપારતલીભ
શવચપારધપારપા
પમપાણબે ચપાલતલી
સરંસથપા મસલપાકપાત
અનબે નદોંધ તશૈભપાર
કરગો.

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. કગોઈ એક ગપારંમનલી કદે શશિક્ષક શનદર શશિત સથળનલી મસલપાકપાત લઈ તભપારં શશિક્ષણમપારં પવતર્ણતલી સમસભપાઓનલી ભપાદર
તશૈભપાર કરદે તબેમજ તબેનપા ઉકદેલ સ પચવબે.
2. શવશવધ રપાજકરભ શવચપારધપારપા અનબે તબેનપા શશિક્ષણ પર પભપાવ શવરભ પર પહરસરંવપાદ આભગોજજત કરદે .
3. કગોઈ એક સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઈ શશિક્ષણનલી શવશવધ શવચપારધપારપાઓનપા સરંદભર્ણમપારં મ પલવણલી કરદે .
4. કગોઈ એક ભપારતલીભ શવચપારધપારપાનપા સરંદભર્ણમપારં શવશશિષસ્ટ વભસકતનલી મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ રજપ કરદે .
5. શવશવધ શવચપારધપારપા પમપાણબે ચપાલતલી શિશૈક્ષણણક સરંસથપાઓનલી મસલપાકપાત લઈ ત સલનપાતમક નદોંધ તશૈભપાર કરદે .
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્ર : પતયહાયન કકૌશિકયળો અનન શિસક્ષણણક લનખન – 1

ન : 25
કન લ ગણ

EPC 1

Communication Skills and Academic Writing - 1

ક્રહેહડિટ : 1

નદોંધ :સ પશ્નપતનસ રં અધભપાપન-મ પલભપારંકન સરંપ પણર્ણપણબે પપાભગોણગક રહદેશિ.બે
1). પસતત
2). સશૈદપારંશતક બપાબતગોનલી સમજ મપાસ્ટદે જરૂરર વભપાખભપાન, તજજ્ઞલીભ વભપાખભપાન કદે કપાભર્ણશિપાળપાનસ રં આભગોજન

કરવપામપારં

આવશિબે.
૩). મ પલભપારંકન મપાસ્ટદે અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ બપાબતગોનલી પપાભગોણગક પરરક્ષપા લબેવપાશિબે.

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષીઓમહારં...
1). શવણ, કથન તથપા સપષસ્ટરકરણ કકૌશિલભનલી ક્ષમતપા શવકસબે.
2). સભપામપારં/ જપથમપારં પગોતપાનપા શવચપારગો અણભવભકત કરવપાનલી ક્ષમતપા શવકસબે.
3). શશિક્ષણ સરંબરંશધત પતભપાભનમપારં ICT નગો શવશનભગોગ કરવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

ICT દ્વિહારહા પતયહાયન (Communication through ICT)

3 ૦%

1.1 સરંશિગોધન ભગોજનપા તશૈભપાર કરરનબે કમમમ પસ્ટર દ્વિપારપા રજપઆત કરદે .

શનદશિર્ણન

1.2 કગોઈ એક મસદપાપર ICT નગો ઉપભગોગ કરર વકતવભ આપબે.

કપાભર્ણશિપાળપા

1.3 કગોઈ એક શિશૈક્ષણણક સરંસથપા/ પભગોગશિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઈ ICT નગો શનદશિર્ણન
ઉપભગોગ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરર રજપ કરદે .
1.4 કગોઈ એક મસદપા પર ICT નગો ઉપભગોગ કરર શશિક્ષણકપાભર્ણ કરદે .
1.5 મહપાશવદપાલભમપારં ભગોજાભબેલ શિશૈક્ષણણક કપાભર્ણક્રમનગો ICT નલી મદદથલી
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરર રજપઆત કરદે .
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ન
ગણ
ભહાર

કપાભર્ણશિપાળપા

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

ન : 25
કન લ ગણ

પશ્નપત્રઓ સવિશવિકહાસ

Self Development

EPC 2

ક્રહેહડિટ : 1

નદોંધ :સ પશ્નપતનસ રં અધભપાપન-મ પલભપારંકન સરંપ પણર્ણપણબે પપાભગોણગક રહદેશિ.બે
1). પસતત
2). સશૈદપારંશતક બપાબતગોનલી સમજ મપાસ્ટદે જરૂરર વભપાખભપાન, તજજ્ઞલીભ વભપાખભપાન કદે કપાભર્ણશિપાળપાનસ રં આભગોજન કરવપામપારં
આવશિબે.
૩). મ પલભપારંકન મપાસ્ટદે અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ બપાબતગોનલી આંતહરક પપાભગોણગક પરરક્ષપા લબેવપાશિબે.

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. સવનપા અથર્ણ અનબે સવરૂપ શવરબેનલી સમજ મબેળવબે.
2. સવ શવકપાસ મપાસ્ટદે ભગોગ, પપાણપાભપામ અનબે ધભપાન શવશિબે સમજ કદેળવલી જીવનમપારં અપનપાવબે.
3. પગોતપાનલી જાતનબે જાણલી તબેનપા દ્વિપારપા સમગ અસસતતવનબે ઓળખબે.
4. સવ પ વથક્કરણ દ્વિપારપા પગોતપાનસ રં વભસકતતવ સમજે.
5. પગોતપાનલી જાત અનબે પગોતપાનપા વભવસપાભ વચચબેનપા જગોડપાણનલી ણચવિંતનપાતમક પહક્રભપાનબે સમજે.
એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

1. સવ ખભપાલ : સરંકલપનપા, સવરૂપ

•

2. સવ પ વથક્કરણનલી પદશતઓ : સબળપારં પપાસપારં અનબે શવકપાસનપા મપાગર્યો, •
નબળપારં પપાસપાનબે દપ ર કરવપાનપા ઉપપાભગો

ઉદપાહરણ
ચચપાર્ણ

•

સરંવપાદ

3. સવ પ વથક્કરણ દ્વિપારપા વભસકતતવ ઓળખ : જગોહદેરર શવનડગો

•

કપાભર્ણશશિણબર

4. સવપાર્વાંગલી શવકપાસ મપાસ્ટદે ભગોગ

•

ભગોગશશિણબર દ્વિપારપા

5. સસખ અનબે સરંવપાહદતપા : સસખનલી સરંકલપનપા અનબે સસખનલી પપાતમત;

આસનગો, પપાણપાભપામ

વભસકત, સમપાજ અનબે પકવશત સપાથબેનલી સરંવપાહદતપા

અનબે ધભપાન

6. પપાભપાનપા મપાનવલીભ મ પલભગો : જીવન, સસખ, પબેમ, શિપાસનત, સવપાતરંતભ,
શિપાણપણ, મપાન, સમપાનતપા, સવપાસસભ, નભપાભ, પકવશત
7. ભગોગ અનબે પપાણપાભપામ દ્વિપારપા શિપારરહરક અનબે મપાનશસક શિપાસનત
પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)

30

પપાભગોણગક
•

તજજ્ઞગોનપા વભપાખભપાન
પહરસરંવપાદ

ન
ગણ
ભહાર
25%

1. સવભરં પ વસથકરણ પદશતઓ શવરબે ઇનસ્ટરનબેસ્ટનગો ઉપભગોગ કરર લબેખ કરવગો.
સ નલી રચનપા પરનપા
2. સવ શવકપાસ પર જૈશવક પહરબળગો જેવપા કદે અંત:સ્ત્રપાવલી ગરંશથ, શિરરરનગો બપારંધગો, જ્ઞપાનતરંતઓ
લબેખગોનસ રં સરંપપાદન કરર સમલીક્ષપાતમક અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
3. સવ ઓળખ એસ્ટલબે જાતનબે જાણવપાનગો અનબે પપામવપાનગો પભપાસ, આ સરંદભર્ભે પગોતપાનસ રં મપલભપારંકન કરરનબે અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.
4. એક શશિક્ષકનલી મસલપાકપાત લઇ સવ શવકપાસ સરંદભર્ભે તબેનપા સબળપારં પપાસપાનલી અનબે નબળપારં પપાસપાનલી સમલીક્ષપા કરર
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
5. શશિક્ષક તરરકદે નબળપારં પપાસપાનબે દપ ર કરરનબે સબળપારં પપાસપાનબે શવકસપાવવપા મપાસ્ટદે નલી ચચપાર્ણ ગગોઠવલી અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
6. ભગોગ અનબે પપાણપાભપામનબે પગોતપાનપા દદૈશનક કપાભર્ણકમનગો ભપાગ બનપાવલી તબેન સ રં શનદશિર્ણન કરવસ.રં

સરંદભર્યસ ગણચ

•

અંબપાસણપા, એ. (2015). સળવળપાસ્ટ. રપાજકગોસ્ટ : રહામપી પબબલકહેશિન.

•

મધસભપાઇ કગોઠપારર, (2003) મસવપાનગો અનબે વભસકતતવ શવકપાસ, રપાજકગોસ્ટ : પવલીણ પસસતક ભરંડપાર

•

ફપાધર વપાલબેસ (2006). વભસકતતવ ઘિડતર, અમદપાવપાદ : ગ પર્જર ગરંથરતન કપાભપાર્ણલભ

•

પસ્ટદે લ આરતલી શવ. (2012). ભગોગ અનબે શશિક્ષક પશશિક્ષણ. અમદપાવપાદ : વપાહરરબેણ પકપાશિન

•

Rogers, C.R. (1947). Some observations on the organization of personality. American Psychologist, 2, 35368.
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પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

ન : 50
કન લ ગણ

પશ્નપત્ર : નઈ તહાલપીમ દશિર્યન

B - 201

ક્રહેહડિટ : 4

Philosophy of Naitalim
ન
હહેતઓ

પશશિક્ષણહાથર્ષી.....

1. બસશનભપાદર કદેળવણલી અનબે નઈતપાલલીમ શવશિબે જાણબે.
2. બસશનભપાદર કદેળવણલીનલી તપાજતવક શવચપારધપારપાઓમપારં નઈતપાલલીમનસ રં દશિર્ણન સમજે.
3. બસશનભપાદર કદેળવણલીનલી સમકપાલલીનતપા અનબે સપામસભર્ણમપારંથલી મસખભ શવચપારગોનસ રં સપષસ્ટરકરણ કરદે .
4. વતર્ણમપાન બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા સશિસકતકરણનપા મસખભ મસદપાઓનગો કપાભર્ણકપારણ સરંબરંધ સપષસ્ટ કરદે .
5. ગસજરપાતનલી શવશવધ સરંસથપાઓમપારં થભબેલપા બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા પભગોગગો શવશિબેનલી સમજ મબેળવબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

અધયહાપન પહક્રયહા
બશન નયહાદન્દી શશિક્ષણ અનન નઈતહાલપીમનપી સરંકકપનહા અનન શવિકહાસ

1. બસશનભપાદર

શશિક્ષણનપા

વશૈચપાહરક

•

પહરસરંવપાદ

તબક્કગો (1915-35),

•

જપથચચપાર્ણ

•

સવપાધભપાભ

ત વતલીભ તબક્કગો (1835-37),

2. બસશનભપાદર

શશિક્ષણનલી

સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે મહતતવ

3. બસશનભપાદર

શશિક્ષણનપા

ઐશતહપાશસક

ભહાર
25%

તબક્કપાઓનગો પહરચભસ

પથમ તબક્કગો (1893-15), દદ્વિતલીભ

ન
ગણ

તબક્કપાઓનગો પહરચભસ

પપારરંણભક કપાળ (1937-42), કસગોસ્ટર કપાળ (1942-47), શવકપાસ
અનબે શવસતરણનગો કપાળ (1947-55), સસથરતપા અનબે સરંશિગોધનનગો
કપાળ(1955 થલી આજહદન)

4. નઈતપાલલીમનલી
2

સરંકલપનપા , સવરૂપ અનબે મહતતવ

તહાતતતવિક શવિચહારધહારહાઓનહા સરંદભર્યમહારં નઈતહાલપીમ

25%

1. પકવશતવપાદનપા સરંદભર્ણમપારં નઈતપાલલીમ

•

પહરસરંવપાદ

2. આદશિર્ણવપાદનપા સરંદભર્ણમપારં નઈતપાલલીમ

•

જપથચચપાર્ણ

3. વભવહપારવપાદનપા સરંદભર્ણમપારં નઈતપાલલીમ

•

સવપાધભપાભ

4. વપાસતવવપાદનપા સરંદભર્ણમપારં નઈતપાલલીમ
5. અસસતતવવપાદનપા સરંદભર્ણમપારં નઈતપાલલીમ
6. નઈતપાલલીમ એસ્ટલબે સવર્ણ તપાતતતવક શવચપારધપારપાઓનગો સસભગ
સમનવભ
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3

બશન નયહાદન્દી શશિક્ષણનપી સમસયહાઓ અનન નઈતહાલપીમન રંન સહામરયર્ય

25%

1. શવશવધ શશિક્ષણપરંચગોમપારં બસશનભપાદર શશિક્ષણ

•

ક્ષબેત મસલપાકપાત

2. બસશનભપાદર શશિક્ષણનલી સમસભપાઓ તથપા પડકપારગોનલી મલીમપારંસપા

•

પહરસરંવપાદ

3. નઈતપાલલીમનસ રં સપામસભર્ણસ

•

જપથચચપાર્ણ

•

શનહરણક્ષત

બબેકપારર અનબે મપાનશસક ગસલપામલીમપારંથલી મસસકત, પશશ્ચિમલીકરણ

અનબે

ઉપભગોગતપાવપાદનસ રં શનરસન, સવર્યોદભ અનબે સમપાનતપાનસ રં

સવપાધભપાભ

તપાવલીજ, ગપામશવકપાસ મપાસ્ટદે નગો રચનપાતમક કપાભર્ણક્રમ
4

બશન નયહાદન્દી શશિક્ષણનહા પયળોગળો

25%

1. દણક્ષણ ગસજરપાતમપારં આજનલી કદેળવણલીનપા અનબે રપાષષ્ટ્રરભ કદેળવણલીનપા

•

પહરસરંવપાદ

•

જપથચચપાર્ણ

2. સકૌરપાષષ્ટ્ર શવસતપારમપારં ગપામપાણભમસખ કદેળવણલીનપા પભપાસગો

•

સવપાધભપાભ

3. મધભ ગસજરપાતમપારં લગોક કદેળવણલીનપા પભગોગગો

•

જપથ અધભભન

પભગોગગો

4. ઉતર ગસજરપાતમપારં બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા પભગોગગો
પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)

1. નઈ તપાલલીમનલી સરંસથપા તરરકદે

શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભનપા શવશવધ કપાભર્ણક્રમગોનપા આભગોજન અનબે પતભક્ષ

સરંચપાલનમપારં મદદ કરવલી અનબે મસલવણલી કરવલી.

2. બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા સરંમબેલનગો, પહરસરંવપાદગો, પદશિર્ણનગો, કપાભર્ણશિપાળપાઓ, લગોકમબેળપાઓ, તપાલલીમ શશિણબરગોમપારં
સહક્રભ ભપાગ લબેવગો તથપા તબેનલી મસલવણલી કરવલી.

3. બસશનભપાદર કદેળવણલીનપા પભગોગગો જાણવપા તથપા શવશવધ કદેળવણલી સરંસથપાઓનલી મસલપાકપાત લબેવપા પવપાસનસ રં
આભગોજન કરવસ.રં

4. સપામસદપાશભક શવકપાસનપા કદેનદ્ર કરરકદે નઈ તપાલલીમનલી કગોઈ એક સરંસથપાનલી મસલવણલી કરવલી.
સ નપાતમક અભભપાસ કરવગો.
5. બસશનભપાદર સરંસથપા અનબે સપામપાનભ શિપાળપાનગો તલ

6. બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા પબેરકગો : (1) આભર્ણનપાભકમ (2) આચપાભર્ણ કવપલપાનલી (3) ઝપાકરર હસસબેન
7. કપાકપા સપાહદેબ કપાલબેલકર શવશિબે ગહન વપારંચન કરર સમલીક્ષપાતમક અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
8. બસશનભપાદર શશિક્ષણનપા પભગોગવલીરગો : (1) રશવશિરંકર મહપારપાજ (2) બળવરંતભપાઇ મહદેતપા (3) મગનભપાઇ દદે શિપાઇ
(4) મનસભપાઇ પરંચગોળર (5) જસગતરપામ દવબેનપા બસશનભપાદર કદેળવણલીનપા પભગોગગો શવશિબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
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10. દદે સપાઈ, પપાઠક, પસ્ટદે લ અનબે પસ્ટદે લ. શિસક્ષણણક આયળોજન, પશવિશધ અનન મ ગકયહારંકનનપી નવિપી ધરન્દી.
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11. પસ્ટદે લ, નરગોતમભપાઈ શશિ. ગજ

12. પસ્ટદે લ, મ.જગો. ગહારંધપીજન રંન શશિક્ષણ દશિર્યન. અમદપાવપાદ : નવજીવન પકપાશિન મરંહદર.
13. પરંચલલી, મનસભપાઈ. (સરં. રપામચરંદ્રભપાઈ) (2011). નઈ તહાલપીમન રંન નવિશનત. હદલહર : NCRI.
14. મહદેતપા, હદપક. શશિક્ષણ ણભતરનળો ખજાનળો. અમદપાવપાદ : મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથશનમપાર્ણણ બગોડર્ણ.
15. રપાવલ, ગગોશવવિંદભપાઈ અનબે રપાવલ, સસમશતબબેન(2011). નઈ તહાલપીમ તતતવિદશિર્યન અનન પયળોગ. અમદપાવપાદ :
ગસજરપાત નઈ તપાલલીમ સરંઘિ.

16. શિપાસ્ત્રલી, જભબેનદ્ર દવબે. ભહારતપીય

શશિક્ષણ ણચચિંતકળોન રંન

શશિક્ષણ ણચચિંતન. અમદપાવપાદ : મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથશનમપાર્ણણ

બગોડર્ણ.

17. સગોલરંકર, અમરશસવિંહ અનબે અનભ, બશન નયહાદન્દી કહેળવિણપીનપી રૂપરહે ખહા. અમદપાવપાદ : મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથશનમપાર્ણણ
બગોડર્ણ.
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ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષીઓ....

1. સરંશિગોધન પદશતનલી સરંકલપનપા જાણબે.
2. સરંશિગોધનનલી શવશવધ પદશતઓનસ રં સવરૂપ સમજે.
2. મપાહહતલી શવશલબેરણનલી સરંકલપનપા સમજે.
3. મપાહહતલી શવશલબેરણનલી આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકતઓનગો ઉપભગોગ કરદે .
4. મપાહહતલી શવશલબેરણમપારં કમમમ પસ્ટરનગો ઉપભગોગ કરદે .

5. સરંશિગોધન અહદેવપાલ દ્વિપારપા લબેખન અનબે અથર્ણઘિસ્ટનનપારં કકૌશિલભ કદેળવબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

ક્રમહારંક
1

અધયયન

અધયહાપન પહક્રયહા

સરંશિળોધનનપી પદશતઓ

ન
ગણ

ભહાર
25%

(અ) સરંશિગોધન પદશતસ અથર્ણ, શવશવધ સરંશિગોધન પદશતઓનસ રં
વગર્ષીકરણ
(બ) ઐશતહપાશસક સરંશિગોધનનલી પદશત : સરંકલપનપા, સગોપપાનગો અનબે
મભપાર્ણદપાઓ
(ક) વણપાર્ણતમક સરંશિગોધનગો : સરંકલપનપા, લપાક્ષણણકતપાઓ
અનબે મભપાર્ણદપાઓ
1. સવર્ભેક્ષણ પદશત : સવર્ભેક્ષણનપા પકપારગો, અથર્ણ
અનબે મહતતવ
2. શવકપાસપાતમક અભભપાસગો : સળરંગ શવકપાસ અનબે
એક સમભલી શવકપાસ

લગોથલ સરંગહપાલભ –

ગસદ
રં ર/ જૈન સપાધનપા
–
મરંહદર
કગોબપા/ સરંસકવત શવદપાપલીઠ

સગોલપા જેવપા સથળગોનલી
મસલપાકપાત
- સબેનસસનલી શવગતગોનલી
રજપઆત
- શવશવધ સરંશિગોધન
સરંશિગોધન પદશતઓનબે
અનસરૂપ પ પવર્ભે થભબેલપારં

3. આંતર સરંબરંધપાતમક અભભપાસગો : વભસકત

સરંશિગોધનગોનલી રજપઆત

સ નપાતમક અભભપાસ
અભભપાસ, કપારણતલ
4. શવરભવસત સ પ વથક્કરણ પદશત : સરંકલપનપા
અનબે સગોપપાનગો
5. ગસણપાતમક સરંશિગોધનગો : સરંકલપનપા, ગસણપાતમક
સ નપા,
અનબે સરંખભપાતમક સરંશિગોધનગોનલી તલ
ગસણપાતમક સરંશિગોધનગોનલી પદશતઓ અનબે
મપાહહતલી પ વથક્કરણ

(ડ) પપાભગોણગક સરંશિગોધન પદશત :
1. સરંકલપનપા, સગોપપાનગો, ગથ
રં પ ણલી અનબે મભપાર્ણદપાઓ
2. આંતહરક અનબે બપાહ ભથપાથર્ણતપા પર અસર કરતપારં
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પહરબળગો
3. શવશવધ પપાભગોણગક ભગોજનપાઓ
2

મહાહહતપી પ કથક્કરણ

25%

1. મપાહહતલીનસ રં વગર્ષીકરણ : વણર્ણનપાતમક અનબે સરંખભપાતમક

પસરંહદત સરંશિગોધન
અહદેવપાલગોનપા મપાહહતલી

મપાહહતલી
2. મપાહહતલીનલી મપાપ કક્ષપાઓ : ઓળખ મપાપ, ક્રમ મપાપ,
અંતરપાલ મપાપ અનબે ગસણગોતર મપાપ અનબે
આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકતઓ વચચબેનપા સરંબરંધગોનસ રં
પસથપાપન

શવશલબેરણમપારં ઉપભગોગમપારં
લબેવપાભબેલ પહક્રભપાનસ રં
સવર્ભેક્ષણ કરપાવવસ.રં
આ દ્વિપારપા મપાહહતલીનગો પકપાર,
મપાહહતલી શવશલબેરણમપારં

3. મપાહહતલીનસ રં સપારણલી અનબે આલબેખમપારં રજપઆત
4. મપાહહતલી પ વથક્કરણમપારં આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકત
પસરંદગલીનપારં ધગોરણગો

ઉપભગોગમપારં લબેવપાભબેલ
આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકતઓ,
શવશલબેશરત મપાહહતલીનસ રં સવરૂપ

5. મપાહહતલીનસ રં અથર્ણઘિસ્ટન, તપારણગો અનબે સરંશિગોધન

અનબે તબેનલી રજપઆતનલી

ફણલતપાથર્યો

રરતગોનસ રં સપામપાનભલીકરણ
કરપાવવસ.રં

3

આંકડિહાશિહાસપીય પયકન કતઓનળો પહરચય

25%

મપાહહતલી પ વથક્કરણનલી કદેસ્ટલલીક સરંકલપનપા(ઉપભગોગ, મભપાર્ણદપા અનબે પસરંહદત સરંશિગોધનનલી

ડદેસ્ટપાફપાઈલ લઈનબે કમમમ પસ્ટર

અથર્ણઘિસ્ટન)
1. સમધપારણ વક્રરદે ખપાનપા ગસણધમર્યો, ઉપભગોગ અનબે
ખપામલીઓ (શવરૂપતપા અનબે કકસદતપા)

દ્વિપારપા મપાહહતલી શવશલબેરણનલી
પહક્રભપાનસ રં શનદશિર્ણન કરવસ.રં

2. મપાહહતલી પ વથક્કરણ : વણર્ણનપાતમક અનબે અનસમપાનપાતમક
3. વણર્ણનપાતમક આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકતઓ: (ગણતરરઓ શવનપા)
(1) મધભવતર્ષી સસથશતનપારં મપાપ (2) પસપારનપારં મપાપ
(3) સહસરંબરંધપારંક (4) પશતશિત ક્રમપારંક
4. અનસમપાનપાતમક આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ પમસસકતઓ :
(ગણતરરઓ શવનપા)
(1) અપપાચલલીભ કસગોસ્ટરઓ : 1 કપાઇવગર્ણ 2. મધભસથ
(2) પપાચલલીભ કસગોસ્ટરઓ : 1. સ્ટર-કસગોસ્ટર 2. એફ કસગોસ્ટર
5. સપાથર્ણકતપાનલી કક્ષપાઓ, એકપસચછર અનબે દદ્વિપસચછર કસગોસ્ટર,
આલફપા-ભ પલ અનબે બલીસ્ટપા-ભ પલનલી સરંકલપનપા અનબે ઉપભગોગ
6. સરંશિગોધનનપારં શવશવધ સગોપપાનગોમપારં કમમમ પસ્ટરનગો
ઉપભગોગ
7. મપાહહતલી પ વથક્કરણ મપાસ્ટદે સગોફસ્ટવબેરનલી સમજ અનબે
ઉપભગોગ (Spreadsheet, Excel OS )

4 .

4

સરંશિળોધન અહહેવિહાલ

25%
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1.સરંશિગોધન અહદેવપાલનસ રં મળખસરં : પપારરં ણભક સપાહહતભ,

શવશવધ પકપારગોનપા

શવરભવસત સ અનબે સરંદભર્ણ સપાહહતભ

સરંશિગોધનગોનપા અહદેવપાલગોનસ રં

2. સરંશિગોધન અહદેવપાલમપારં જરૂરર બપાબતગો : રજપઆતનલી

શનદશિર્ણન કરવસ.રં આ દ્વિપારપા

શિશૈલલી, સ્ટપાઈશપવિંગ, હપારંશસભપા, પપાદનદોંધ, સરંદભર્ણસ પણચ,

સરંશિગોધન અહદેવપાલનલી

તપારંશતક બપાબતગો, અવતરણગો, સપારણલીઓ, આકવશતઓ,

રજપઆતમપારં રહદેલ સરં સપામભ-

આલબેખગો અનબે અનસપ પશતર્સિઓ, APA શિશૈલલીનગો સપામપાનભ

વશૈરમભ તપારવવસ.રં

પહરચભ
3. સરંશિગોધન અહદેવપાલનપારં પકરણ : સમસભપા કથન અનબે
શિબદગોનલી વભપાખભપા, સરંબશરં ધત સપાહહતભનલી સમલીક્ષપા,
સરંશિગોધન ભગોજનપા, મપાહહતલીનસ રં પવથક્કરણ અનબે
અથર્ણઘિસ્ટન, સપારપારંશિ, તપારણગો અનબે ભલપામણગો
4. અહદેવપાલ લબેખન દરશમભપાન થતલી ભ પલગો

5. સરંશિગોધન અહદેવપાલનપારં મ પલભપારંકનનપારં પપાસપારં
6. સરંશિગોધન સપારપારંશિ

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. કગોઈપણ પપારંચ નઈતપાલલીમનલી શિપાળપાઓનસ રં શિપાળપાકરભ સવર્ભેક્ષણ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
2. કગોઈપણ એક સરંસથપા લઈ તબેનગો ગસણપાતમક સરંશિગોધનનબે આધપારદે અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

3. સમસભપાનપારં પહરણપામગોનલી આંકડપાશિપાસ્ત્રલીભ ગણતરરઓ કરવપા મપાસ્ટદે કગોઈ એક કમમમ પસ્ટર પબેકદેજનગો ઉપભગોગ કરર
પહરણપામગો તપારવવપારં.
4. ભ પતકપાળમપારં થભબેલ કગોઈ પણ દસ શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનગોનલી સમલીક્ષપા કરવલી.
5. શવશવધ સરંશિગોધન પદશતઓનબે ધભપાનમપારં લઈ તણ શિશૈક્ષણણક સરંશિગોધનગોનપા સપારપારંશિ તશૈભપાર કરવપા.
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એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 2
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

ન : 50
કન લ ગણ

પશ્નપત્ર : અભયહાસક્રમનળો અભયહાસ
Curriculum Studies

B 203

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. અભભપાસક્રમ અનબે પપાઠડક્રમનસ રં સવરૂપ, શસદપારંતગો અનબે લપાક્ષણણકતપાઓ સમજે.
2. અભભપાસક્રમ શવકપાસનપા પકપારગો અનબે અણભગમગો સમજે.
3. અભભપાસક્રમ શવકપાસનપા શવશવધ મગોડદેલસ જાણબે અનબે તબેનપા અમલલીકરણમપારં મપાહહતલી અનબે પતભપાભન તકશનકર
(ICT)નલી ભ પશમકપા સમજે.
4. અભભપાસક્રમ શવકપાસ સરંબરંશધત સમસભપાઓ અનબે અભભપાસક્રમનસ રં મપલભપારંકન સમજે

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

અધયહાપન પહક્રયહા
અભયહાસક્રમ અનન પહાઠઠ્યક્રમ

ન
ગણ
ભહાર
25%

1. અભભપાસક્રમ અનબે પપાઠડક્રમ - અથર્ણ અનબે સરંકલપનપા

•

સ , શવરભવસત
2. અભભપાસક્રમનપા ઘિસ્ટકગો : હદેતઓ
, ,સ અધભભન - અધભપાપન •

ચચપાર્ણ અનબે જપથચચપાર્ણ
પબેનલ ચચપાર્ણ

પદશત અનબે મ પલભપારંકન

3. અભભપાસક્રમનપા તપાજતવક અનબે સશૈદપારંશતક આધપારગો
4. અભભપાસક્રમમપારંઅનસબધ
રં : અથર્ણ અનબે મહતતવ
5. અભભપાસક્રમ રચનપાનપા શસદપારંતગો
6. અભભપાસક્રમ : સરંબશરં ધતતપા, લવણચકતપા, ગસણવતપા , સરંદભર્ણ અનબે
વશૈશવધભ
2

અભયહાસક્રમ શવિકહાસનહા પકહારળો અનન અણભગમળો

A

અભયહાસક્રમ શવિકહાસનહા પકહારળો :

25%

1. શવરભવસતકસ દેનદ્રલી અભભપાસક્રમ
2. હપાદર્ણ રૂપ અભભપાસક્રમ
3. અધભબેતપાકદેનદ્રલી અભભપાસક્રમ
4. સમસદપાભકદેનદ્રલી અભભપાસક્રમ
B1

અભયહાસક્રમ શવિકહાસનહા અણભગમળો :
(1) લપાક્ષણણકતપાઓ, ઉદબેશિ, શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા, મપાનવતપાવપાદર
અભભપાસક્રમનગો મનગોવશૈજ્ઞપાશનક આધપાર
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•

પહરસરંવપાદ

•

જપથચચપાર્ણ

B2
3

લહાક્ષણણકતહાઓ, ઉદન શિ શશિક્ષકનપી ભ ગશમકહા.
અભયહાસક્રમ શવિકહાસનહા મળોડિહેકસ અનન ICT

25%

3.1 સ્ટપાઇલસર્ણ (Tylers) (1949) મગોડદેલ

•

3.2 હહલદપા સ્ટપાબપા (Hilda Taba) (1962) મગોડદેલ

તજજ્ઞગો દ્વિપારપા
વભપાખભપાન

3.3 શનકગોલસ (Nicholls) અનબે શનકગોલસ (1972) મગોડદેલ
3.4 શવલસ (Willes) અનબે બગોનડર (Bondi) (1989) મગોડદેલ

•

શવશવધ

3.5 જરૂહરભપાત આકપારણલી (Need assessment) મગોડદેલ

અભભપાસક્રમનલી

3.6 ભશવષભ સરંબશરં ધત (Futuristic) મગોડદેલ

ત સલનપા

3.7 વભપાવસપાશભક (Vocational) / તપાલલીમ (Training) સરંબશરં ધત
મગોડદેલ (આવશભકતપાઓનસ રં શવશલબેરણ, હદેત સ પસરંદગલી

•

ચચપાર્ણ

સ લી પસરંદગલી તબેમજ
અધભભન અનસભવ, શવરભવસતન
મ પલભપારંકનનપા શવશિબેર સરંદભર્ણમપારં)
3.8 અભભપાસક્રમ શનમપાર્ણણ અનબે અધભભન અધભપાપન પહક્રભપામપારં
મપાહહતલી અનબે પતભપાભન તકનલીકર (ICT) નસ રં ઉપભગોજન
(PLM, CAL, CAI) નપા શવશિબેર સરંદભર્ણ સપાથબે.
4

અભયહાસક્રમ

શવિકહાસ

સરંબરંશધત

સમસયહાઓ

અનન

અભયહાસક્રમન રંન

25%

મ ગકયહારંકન
4.1 અભભપાસક્રમ શવકપાસ સરંબશરં ધત સમસભપાઓ

•

શશિક્ષક પશશિક્ષણ

1. અધભભન- અધભપાપનનપા આભગોજન સરંબશરં ધત સમસભપાઓ

સરંસથપાઓનલી

2. કદેનદ્રલીકવત શવરસદ શવકદેનદ્રલીત અભભપાસક્રમ

મસલપાકપાત

3. શશિક્ષકગોનલી અધભપાપન ક્ષમતપામપારં શવરમતપા.

•

જપથચચપાર્ણ

4. અભભપાસક્રમ ભપારણ

•

પપાથશમક

5. અભભપાસક્રમ રચનપામપારં રચશભતપાઓ (તજજ્ઞગો) અનબે

મપાધભશમક

ઉપભગોકતપાઓ વચચબેનલી સરંવપાહદતપા અનબે સહભપાણગતપાનગો

શિપાળપાનપા

અભપાવ.

અભભપાસક્રમનસ રં

4.2 અભભપાસક્રમનસ રં મ પલભપારંકન

મ પલભપારંકન

1. સરંરચનપાતમક મ પલભપારંકન : સરંકલપનપા અનબે મહતવ
2. સવર્ણગપાહર (Summative) મ પલભપારંકન : સરંકલપનપા અનબે
મહતતવ
3. મ પલભપારંકનનપા ઉપકરણગો - અવલગોકન, મસલપાકપાત, પશ્નપાવણલ,
સહપપાઠર દ્વિપારપા(Peer) મ પલભપારંકન
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પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. ગસજરપાતનપા શવશવધ શવશ્વશવદપાલભગોનપા અભભપાસક્રમગોનલી શવશિબેરતપાઓ રજપ કરદે .
સ નપા કરર તબેનલી મ પલવણલી કરદે .
2. ગસજરપાતનપા શવશવધ શવશ્વશવદપાલભગોનપા અભભપાસક્રમગોનલી તલ
3. કગોઇ એક શશિક્ષક-પશશિક્ષણ સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઇ તબેનપા અભભપાસક્રમ સરંદભર્ભે અહદેવપાલ રજપ કરદે .
4. મહહલપા શવશ્વશવદપાલભગો અનબે સહશશિક્ષણ આપતપા શવશ્વશવદપાલભગોનપા અભભપાસક્રમગો સરંદભર્ભે મ પલવણલી કરદે .
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 2
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્રઓ પ ગવિર્ય સનવિહાકહાલપીન અનન સનવિહાકહાલપીન શશિક્ષક પશશિક્ષણ

ન : 50
કન લ ગણ

B - 204

Pre-Service & In-Service Teacher Education

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન અનબે સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી સરંકલપનપા અનબે પવતર્ણમપાન પહરસસથશત જાણબે.
2. શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા અભભપાસક્રમનપારં શવશવધ ઘિસ્ટકગોનગો પહરચભ મબેળવબે.
3. ભપારતમપારં પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી સમસભપાઓથલી પહરણચત થઈ તબેનપા ઉકદેલ શવશિબે સમજ મબેળવબે.
4. શશિક્ષક પશશિક્ષકગોનલી બહલ
સ ક્ષલી ભ પશમકપાઓ સમજવપા મપાસ્ટદે શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી પવ વશતઓ અનબે શશિક્ષણનલી
પહક્રભપાઓ સમજે.
5. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા વભવસથપાપન અનબે મ પલભપારંકન શવશિબે સમજ મબેળવબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

અધયહાપન પહક્રયહા
પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણ: સરંકલપનપા
, મપાળખસ, રં અભભપાસક્રમ અનબે

ન
ગણ
ભહાર
25%

અણભગમગો :
1. પ પવર્ણ

સબેવપાકપાલલીન

શશિક્ષક

પશશિક્ષણનપા

શવકપાસમપારં

શશિક્ષક

પશશિક્ષણનલી ભ પશમકપા અનબે સમલીક્ષપા
2. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણ : સરંકકપનહા,

•

જપથચચપાર્ણ

•

સબેશમનપાર

સવરૂપ, ઉદબેશિગો

શનરરણક્ષત

અનબે ઉપભગોણગતપા

અભભપાસ

3. શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા અભભપાસક્રમનસ રં મપાળખસ,રં એનસલીઇઆરસ્ટર અનબે
એનસલીસ્ટરઇનપા દસતપાવબેજગોમપારં

સવપાધભપાભ

શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા અભભપાસક્રમનસ રં

દશિર્ણન
4. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા આધપાર અભભપાસક્રમનપા
ઘિસ્ટકગો,

શવદપાશિપાખપા

અનબે

શવશશિષસ્ટ

ક્ષબેત ,

શિપાળપા

આધપાહરત

પપાભગોણગક કપાભર્ણ અનબે ઇનસ્ટનર્ણશશિપ

5. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન

શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા

અણભગમગો

:

પતભક્ષ,

દપ રવતર્ષી અનબે ઓનલપાઇન અનબે તબે સરંબરંશધત મહતતવ અનબે
મભપાર્ણદપાઓ
2

શશિક્ષક-પશશિક્ષણનહા અભયહાસક્રમનહા શવિશવિધ ઘટકળોન રંન વયવિસથહાપનઓ
1. એક

પહરપકવ

શવદપાથર્ષી

તરરકદે
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શવદપાથર્ષી

શશિક્ષકનલી

25%
•

જપથચચપાર્ણ

2.
3.
4.

5.

3

લપાક્ષણણકતપાઓ.
શશિક્ષક પશશિક્ષણ અભભપાસક્રમનપા શવશવધ ઘિસ્ટકગોનસ રં સરંગઠન,
અમલલીકરણ અનબે મ પલભપારંકન
આધપાર પપાઠડક્રમનપા અમલલીકરણનપા અણભગમગોસ શવવરણલીભ,
સહભપાગલી, સહભગોગલી, સહપપાઠર સહપાશભત, તપપાસ આધહરત
કકૌશિલભ અનબે ક્ષમતપા શવકપાસ મપાસ્ટદે નપા વભવહપારલક્ષલી અણભગમગો
: જાગવશત મપાસ્ટદે નલી જરૂરરભપાત, શવશલબેરણ, મહપાવરગો, પશતપગોરણ
ચક્ર
શિપાળપા આધપાહરત પપાભગોણગક કપાભર્ણ અનબે ઇનસ્ટનર્ણશશિપનલી સરંકલપનપા
- ઓફ કદેમપસસ પવતર્ણમપાન પથપા, સવરૂપ, ઉદબેશિગો, સમભગપાળગો,
પ પવર્ણ ઇનસ્ટનર્ણશશિપ, ઇનસ્ટનર્ણશશિપ અનબે પગોસસ્ટ ઇનસ્ટનર્ણશશિપનલી
પવ વશતઓ અનબે અનસભવગો

•

ભહારતમહારં સનવિહાકહાલપીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણ : સરંકકપનહા, મહાળખ રંન અનન
અણભગમળોઓ
1. શશિક્ષકનપા સતત વભપાવસપાશભક શવકપાસનલી સરંકલપનપા અનબે
જરૂહરભપાત, વભપાવસપાશભક શવકપાસનપા ક્ષબેતગો, સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક
પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનપા ઉદબેશભગો; અણભસથપાપન(Orinetation),

25%
•
•
•

ઓપવગર્ણ (Refresher), કપાભર્ણશિપાળપા, સબેશમનપાર અનબે પહરસરંવપાદ
નગો અથર્ણ અનબે ઉદબેશિગો.
2. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણનસ રં મપાળખસરં - તપાલસકપા, જજલલપા,
રપાજભ, પપાદદે શશિક અનબે રપાષષ્ટ્રરભ સતરદે શવશવધ એજનસલીઓ અનબે
સરંસથપાઓ
3. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા અણભગમગો અનબે મગોડદેલસ:
પતભક્ષ, દપ રવતર્ષી, ઓનલપાઇન અનબે શમશ મગોડલનસ રં
વભવસથપાપન, ગસણવતપા અનબે મભપાર્ણદપાઓ
4

સબેશમનપાર
સવપાધભપાભ અનબે
કપાભર્ણશિપાળપા

સનવિહાકહાલપીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણન રંન આયળોજન, વયવિસથહાપન
મ ગકયહારંકન

જપથ ચચપાર્ણ
ચચપાર્ણસભપા
સબેશમનપાર

અનન

1. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનસ રં આભગોજન : હદેત સ,
સમભગપાળગો, સગોતનલી આવશભકતપા અનબે બજેસ્ટ
2. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનલી રૂપરદે ખપા: સગોપપાનગોતપાલલીમ મપાસ્ટદે નપા શવરભક્ષબેતગોનલી આકપારણલી, તપાલલીમ મપાસ્ટદે નપા
અભભપાસક્રમનલી રચનપા, અભભપાસ સપામગલી શનમપાર્ણણ
3. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનસ રં સરંચપાલનસ કપાભર્ણક્રમ
શનધપાર્ણરણ, કપાભર્ણક્રમનલી જાહદેરપાત, વભવસથપાપન, પ પવર્ણતશૈભપારર,
સહભપાગલીઓનબે પબેરણ, પશતપગોરણ પપાતમત અનબે મ પલભપારંકન.
4. અસરકપારક સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણકનપા ગસણગો અનબે
લપાક્ષણણકતપાઓ

25%
•
•
•

જપથ ચચપાર્ણ
ચચપાર્ણસભપા
સબેશમનપાર

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા ઘિસ્ટકગો, મહતતવ, સમભગપાળગો, સરંસથપા, વભવહપાર અનબે આકપારણલી દવકષસ્ટએ રપાજભ અનબે
સ નપાતમક અભભપાસ કરર દરસતપાવબેજગોનસ રં શવશલબેરણ કરદે .
રપાષષ્ટ્રરભ અભભપાસક્રમનગો તલ
2. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા કગોઇ એક અભભપાસ કપાભર્ણક્રમનસ રં આભગોજન, અમલલીકરણ અનબે મ પલભપારંકન
કરદે .
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3. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનલી સરંસથપાઓનલી સમસભપાઓ અનબે પડકપારગોનલી સ પણચ તશૈભપાર કરર મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરદે .
4. સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણનલી જરૂહરભપાત, સસસરંગતતપા, સમભગપાળગો, આભગોજન, સરંસથપા અનબે પહરણપામગોનલી
દવકષસ્ટએ દસતપાવગોજગોનસ રં શવશલબેરણ કરદે .
5. પ પવર્ણ સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષકગોનલી જરૂહરભપાતગો અનબે સવરૂપનબે ઓળખવપા મપાસ્ટદે શશિક્ષક પશશિક્ષકગોનલી
મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
સ ગણચત અધયયન સહામગ્રપી
1. અંબપાસણપા, અશનલ (1982). શશિક્ષણ ગણન, રપાજકગોસ્ટ : શશિક્ષણ શિપાસ્ત્રભવન, સકૌરપાષષ્ટ્ર મસશનવશસર્સિસ્ટર
2. મગોદર બલી.એમ. અનબે પરંડડપા જે.એન. (2003). શવકપાસમપાન ભપારતલીભ સમપાજમપારં શશિક્ષક, અમદપાવપાદ : વપાહરરબેણ
પકપાશિન.
3. શતવબેદર આર.એસ. (1994). શશિક્ષણ નવસરંસકરણ : અમદપાવપાદ : ગ પર્જર ગરંથરતન કપાભપાર્ણલભ ગપારંધલીરગોડ
4. દવબે જભબેનદ્ર અનબે પસ્ટદે લ મગોતલીભપાઇ (1992). ભપારતલીભ શશિક્ષણનપા ન પતન પવપાહગો અનબે સમસભપાઓ, અમદપાવપાદ:
બલી.એસ.શિપાહ પકપાશિન.
5. પપાઠક અરસણભપાઇ અનબે અનભ. (20030. ભપારતમપારં શિશૈક્ષણણક પણપાલલીનગો શવકપાસ, અમદપાવપાદ, વપાહરરબેણ
પકપાશિન.
6. જી.સલી.ઇ.આર.સ્ટર. (1989). જજલલપા શશિક્ષણ અનબે તપાલલીમ ભવનગો મપાગર્ણદશિર્ણક સ પચનગો, ગપારંધલીનગર દ્વિપારપા
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

પકપાશશિત.
ઓશિગો અનસ.રં વખપાહરભપા એન.જી. (1998). જીવરંત શશિક્ષકગોનલી શિગોધ, અમદપાવપાદ, સમપર્ણણ ષ્ટ્રસસ્ટ, ગ પર્જર એજનસલી.
પસ્ટદે લ મગોતલીભપાઇ (1992). શશિક્ષણ પરંચગોનલી એક ઝલક, અમદપાવપાદ, બલી.એસ.શિપાહ પકપાસન.
મશૈભપાણલી જે.પલી. (2004). ગસણવતપા કદેનદ્રલી શશિક્ષક પશશિક્ષણ, ભપાવનગર : સરંપપાદન, શશિક્ષણ શિપાસ્ત્રભવન,
ભપાવનગર મસશનવશસર્સિસ્ટર અનબે શલીમતલી એલ.એલ. કપાકડરભપા બલી.એડડ . કગોલબેજ.
દવબે પવલીણભપાઇ આર. (2005). શશિક્ષણ ક્ષબેતબે અનબે સલી.ઇ.સ્ટર.નલી ભસશમકપા, અમદપાવપાદ, અચલપા, સપામશભક અંક-મબે
જગોરલી, હહરપસપાદ (19980 મપાધભશમક શશિક્ષક-પશશિક્ષણ અભભપાસક્રમ, (NCTE દ્વિપારપા સ પણચત) સબેશમનપાર પબેપર :
સકૌરપાષષ્ટ્ર મસશનવશસર્સિસ્ટર શશિક્ષણ, અલલીભપાબપાડપા.
પરંચપાલ મગોહનભપાઇ અનબે પરંચપાલ ધશમર્સિષઠપા (1998) શશિક્ષક સજજતપાનલી હદશિપામરં અમદપાવપાદ, નવભપારત સપાહહતભ
મરંહદર.
Razzik T.A. (19720 systems approach to teacher training and curriculum development : Paris,
UNESCO.
Apple, M.W. (2001). Markets, Standards, teaching and teacher education. Journal of Teacher
Education, 52, 182-196.
Cochram-smith, M. (2002) Editorial : Reporting on teacher quality : The Politics of politics. Journal of
Teacher Education, 53-379-382.
Huberman M. (1995). Networks that Alter Teaching : Concept qualizaion exchanges and experiments.
Teacher and Teaching. Vol. NO. 2, PP 193-211.
NCTE. (1995). Different Modes of Education Used for Teacher Preparation in India : New Delhi.
Sharma B.M. (1997). Teacher training and educational research : New Delhi, Commonwealth.
Shrivastav G.N.P. (2000) Management of teacher education : New Delhi, Concept.
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એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 2
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :
EPC 4

પશ્નપત્ર : પતયહાયન કકૌશિકયળો અનન શિસક્ષણણક લનખન – 2
Communication Skills and Acadamic Writing-2

ન : 25
કન લ ગણ
ક્રહેહડિટ : 1

નદોંધ :સ પશ્નપતનસ રં અધભપાપન-મ પલભપારંકન સરંપ પણર્ણપણબે પપાભગોણગક પદશતએ થશિબે.
1). પસતત
2). સશૈદપારંશતક બપાબતગોનલી સમજ મપાસ્ટદે જરૂરર વભપાખભપાન, તજજ્ઞલીભ વભપાખભપાન કદે કપાભર્ણશિપાળપાનસ રં આભગોજન કરવપામપારં
આવશિબે.
૩). મ પલભપારંકન મપાસ્ટદે અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ બપાબતગોનલી પપાભગોણગક પરરક્ષપા લબેવપાશિબે.

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષીઓ...
1). શવશવધ પકપારનપા શનરૂપણપાતમક લખપાણનસ રં કકૌશિલભ કદેળવબે.
2). સમલીક્ષપાતમક લબેખન કરવપાનસ રં કકૌશિલભ કદેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

શનરૂપણપાતમક લબેખન (Expository Writing)

35 %

1.1 રપાજભ કક્ષપાનલી શિશૈક્ષણણક સરંસથપાનલી મપાહહતલી આપતગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કપાભર્ણશિપાળપા
કરર મપાહહતલી અનબે પતભપાભન તકનલીકર (ICT) દ્વિપારપા રજપ કરદે .
(Informative) શનદશિર્ણન
1.2 સરંશિગોધનનપા શવશવધ તબક્કબે તજજ્ઞગોનલી સહપાભ / અણભપપાભ મપાસ્ટદે પત
તશૈભપાર કરદે .
1.3

શશિક્ષણપરંચ/

(Directions) કપાભર્ણશિપાળપા
શશિક્ષણનલીશતનલી

ન
ગણ
ભહાર

તરફદેણ/

શવરસદમપારં

સમલીક્ષપાતમક શનદશિર્ણન

ભલપામણગો/ સ પચનગોનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરર મપાહહતલી અનબે પતભપાભન
તકનલીકર (ICT) દ્વિપારપા રજપ કરદે .

(Opinions)

1.4 મપાહહતલી એકતલીકરણ મપાસ્ટદે ન સ રં કગોઈ એક ઉપકરણ બનપાવવપા મપાસ્ટદેનલી/
સરંચપાલન મપાસ્ટદે નલી મપાગર્ણદશશિર્સિકપા રચબે.

(Persuation)
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સરંદભર્યસ ગણચ
1.

(2013). Expository Writing. Saddleback Educational Publishing

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

ઈનટનર્યશશિપ

ન : 100
કન લ ગણ

1

(શશિક્ષણ પશશિક્ષણ સરંસથહામહારં 20 હદવિસ)

ક્રહેહડિટ : 4

Internship in Teacher Education Instituion (TEI)

ઈનટનર્યશશિપનહા ઉદન શિળો
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી સરંસથપામપારં કપાભર્ણ કરવપા મપાસ્ટદે નલી આંતહરક ક્ષમતપા કદેળવબે.
2. શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી સરંસથપામપારં કપામ કરવપાનલી આંતરસ પજ કદેળવબે.
3. સશૈદપારંશતક અનબે પપાભગોણગક બપાબતગોનગો સમનવભ કરદે .
4. અધભપાપન, વભવસથપાપન અનબે પવ વશતઓનસ રં આભગોજન અનબે અમલલીકરણનલી પપાભગોણગક ક્ષમતપા શવકસબે.

પવ કશત્તિઓ આધહાહરત મ ગકયહારંકન

ક્રમ

ન
ગણ

1

અધભપાપનનગો અણભગમ નક્કર કરર તબેનબે આધપારદે અમલલીકરણનલી ભગોજનપા તશૈભપાર કરદે .

5

2

દદૈ શનક હક્રભપાઓનસ રં અવલગોકન અનબે સરંસથપાનલી પવ વશતઓમપારંથલી બબે પવ વશતઓનગો ગહન અભભપાસ કરર

4

અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
3

સહ-અભભપાસ પવ વશતઓનલી ગગોઠવણલી અનબે સહભપાણગતપા

8

એક હપાદર્ણ રૂપ પબેપરનસ રં પપારંચ તપાસનસ રં અધભપાપન કપાભર્ણ શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી સરંસથપામપારં અનબે પપારંચ તપાસનસ રં

10

(1) સપારંસકવશતક (2) સપાક્ષરતપા (3) રમત-ગમત (4) શમદપાન
4

પદશતશિપાસ્ત્રનસ રં અધભપાપન
5

અધભપાપન શવરભગોમપારં 10 પપાઠનસ રં અવલગોકન અનબે શનરરક્ષણ

5

6

બબે શવદપાથર્ષીઓનબે પસરંદ કરર તબેન સ રં મનગોવશૈજ્ઞપાશનક સપામપાજજક અનબે શિશૈક્ષણણક એવપા કગોઇ પહરપબેકભમપારં

5

વપાલલીપણસ રં કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
7

ણચવિંતનપાતમક જનર્ણલ તશૈભપાર કરદે .

5

8

પશશિક્ષણપાથર્ષી દ્વિપારપા આપવપામપારં આવબેલ કગોઈ પપારંચ પપાઠ આભગોજનગો પસરંદ કરર તબેનલી શનરરક્ષકનપારં

5

9

સબેવપાકપાલલીન તપાલલીમનપા કગોઇ કપાભર્ણક્રમમપારં ભપાગ લઇ તબેનગો શવગતબે અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .

5

10

સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનલી તપાલલીમનપા મ પલભપારંકનસ રં મપાળખસરં તશૈભપાર કરર તબેનલી અજમપાભશિ કરર

10

સ પચનગો સહહત શવવબેચનપાતમક સમલીક્ષપા કરદે .

કપાભર્ણક્રમનલી અસરકપારકતપાનગો સ પચનપાતમક ભગોજનપાનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .
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11

સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનસ રં મગોડડ પલ તશૈભપાર કરર તબેનલી અસરકપારકતપા તપપાસબે.

10

12

સબેવપાકપાલલીન તપાલલીમ કપાભર્ણક્રમનસ રં અનબે તબેનપા સવરૂપનસ રં શવશલબેરણ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .

5

13

શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા સરંશિગોધનનપા નવપા પવપાહગોનલી સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .

5

14

15

•

શિપાળપાનપા શવશવધ શવભપાગગોમપારં ગગોઠવણલીનલી તપાલલીમ

•

પસસતકપાલભ વભવસથપાપન

•

કગોઇપણ પપારંચ મનગોવશૈજ્ઞપાશનક કસગોસ્ટરઓ અનબે તબેનપા મપાકર્ણ નલી ગણતરર

•

શવજ્ઞપાન કલબ

•

કપાભપાર્ણલભ રદે કગોડર્ણ અનબે હપાજરરપતકનલી જાળવણલી અનબે સસ્ટગોક રજજસસ્ટર

•

સ્ટદે કનગોલગોજી શવભપાગનલી મપાવજત.

•

મ પલભપારંકન પહક્રભપાનલી તપાલલીમ

•

પશ્નપતનલી રચનપા

10

5

•

પરરક્ષપાનલી પ પવર્ણતશૈભપારર

•

ઉતરવહરઓનલી ચકપાસણલી કરર પહરણપામ તશૈભપાર કરવસ.રં
ન
કન લ ગણ
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પહાયળોણગક કહાયર્ય

પશ્નપત્ર : અંગ્રનજ ભહારહાસજજતહા કહાયર્યક્રમ

ન : 25
કન લ ગણ

1

English Enrichment Programme

ક્રહેહડિટ : 1

Remarks :1. This paper will be taught using mainly communicative approch.
2. Evaluation in this paper will be internal on the basis of assigned oral and practical work.
Instructional Objectives
To enable
student
teachers to...

1. Comprehend and understand various parts of speech and its use in English.
2. Develop skill required for sentence construction.
3. Comprehend and understand oral and written expressions.

Unit
No.
1

Points of Unit

Teaching-Learning
Process

Marks
Waitage
25 %

PARTS OF SPEECH
1. Meaning and use of different parts of speech
Group Discussion
2. Articles, Prepositions, Nouns, Pronouns ,Verbs, Adverbs, and Presentation
Conjunctions & Interjections
Assignment
3. Introductory "It" and "There"
4. Model Auxiliaries and their uses

2

25 %

SENTENCE PATTERN
Workshop

1. Tenses : Types and its uses
2. Types of Sentences- Assertive, Negative,
Interrogative, Imperative, Optative, Exclamatory
sentences.

3. Transformation of sentences: Active and Passive

Peer learning and
Classroom teaching

Voice, Direct and Indirect Speech, Degrees of
Comparison.

4. Question tags
3

1.
1.
2.

25%

ORAL AND WRITTEN EXPRESSIONS
1. Elements of Oral and Written Composition
2. Letter-writing and Paragraph- writing
3. Story telling and Story- writing from the guided points
(Picture story and strip story)
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Assignment
Peer and Group work
Workshop

Practical Work (Any One)
1. Collecting poems, education articles, proverbs and idioms.
2. Writing story and incident in their own.
REFERANCES
1. A.J. Thomson. Practical English Grammar. Press : Oxford University, Oxford.
2. Czerniewska, Pam. (1997). Understanding Speech (Block 1). Great Britain : The Open University Press.

3. Close, R.A. (1981). English as a foreign Language : Its constant grammatical problems (third Ed.).
London : Unwin Hyman.

4. Jarvie, Gordon. (1993). Bloomsbury Grammar Guide (First. Ed.). London : Bloomsbury.
5. Murphy, Raymond. (1997). Essential English Grammar (Sec. Ed.). Cambridge : University Press.
6. Prasad, Kameshwer. (2006). Essentials of English Grammar. Jaipur : Shree Niwas Publications.
7. Seidl, Jennifer. (1989). English Idioms and How to use them. Press, Oxford, London :Oxford University.
8. Swan, Michael. (1995). Practice English Usage (Sec. Ed.). Oxford : Oxford University Press.
Wehmeier, Sally, (1993). Oxford word power Dictionary. Press : Oxford University Oxford.
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પહાયળોણગક કહાયર્ય

પશ્નપત્રઓ ઉદળોગ : કહારંતણ - વિણહાટ

ન : 50
કન લ ગણ

2

Craft : Spinning – Wiving

ક્રહેહડિટ : 2

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી...

1. કપપાસથલી વણપાસ્ટ સસધલીનલી તમપામ હક્રભપાઓ જાણબે.
2. ઉદગોગ મપાસ્ટદે ન સ રં ગપાણણશતક અનબે વશૈજ્ઞપાશનક જ્ઞપાન પપામત કરદે .
3. જીવનમપારં પહરશમનસ રં મહતતવ સમજે.
4. વણપાસ્ટમપારં કસદરતલી રરંગગોનગો ઉપભગોગ કરદે .
5. સહકપારનલી ભપાવનપાથલી ઉતપપાદક કપામ કરવપાનસ રં કકૌશિલભ કદેળવબે.
6. વણપાસ્ટનપા સપાધનગોનલી ખપામલીઓ શિગોધલીનબે તબેનબે દસરસત કરવપાનસ રં કકૌશિલભ કદેળવબે.
7. ચગોકસપાઈ, સવચછતપા અનબે સસધડતપાનસ રં વલણ કદેળવબે.

સત્ર

વિણહાટ કહાયર્ય

પહાયળોણગક કહાયર્ય

ન ભહાર
ગણ

કલહાક

આંતહરક
સત -1 નબેપકરન

સ પતર ખગોલવપાથલી વણપાસ્ટ સસધલીનલી તમપામ હક્રભપાઓ

20

60

સત -2 રદે સપાવપાળુ આસન

સ પતર ખગોલવપાથલી વણપાસ્ટ સસધલીનલી તમપામ હક્રભપાઓ

20

60
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પહાયળોણગક કહાયર્ય

પશ્નપત્રઓ સમ ગહજવિન

ન : 50
કન લ ગણ

3

Comunity Life

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. સમ પહજીવનનલી શવશવધ પવશડ વ તઓ દ્વિપારપા જીવન ઘિડતર કરદે .
2. રચનપાતમક કપાભર્ણક્રમગોમપારં સહભપાગલી બનલી જરૂરર કગોશિલભગો કદેળવબે.
3. સમ પહજીવન દ્વિપારપા સવપાવલરંબન અનબે સવશિપાસનનલી તપાલલીમ મબેળવબે.
4. રપાષષ્ટ્રરભ અનબે સપામપાજજક પવર્યોનલી ઉજવણલીનપા આભગોજન અનબે અમલલીકરણમપારં સહભપાગલી બનબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

સમ ગહજવિન

દ્વિહારહા જવિનઘડિતર

•

1. સમ પહજીવનનલી પવ વશતઓ: (સમ પહ પપાથર્ણનપા, સમ પહ સફપાઇ,
પપાથર્ણનપા

તબેમજ

મહપાશવદપાલભનલી

અધયહાપન પહક્રયહા

ભહાર

દદૈશનક કપાભર્યોન સ રં

25%

અવલગોકન અનબે

સમ પહ ભગોજન વભવસથપા સબરંધલી કપાભર્યો, સપાધન સપામગલી શનમપાર્ણણ
2. છપાતપાલભનલી

ન
ગણ

મપાગર્ણદશિર્ણન

પપાથર્ણનપા

સરંમબેલનનસ રં સરંચપાલન
3. શનતભ કપારંતણ
4. વણપાસ્ટ, બપાગકપામ, શસલપાઇકપામ
2

સવિહાવિલરંબન અનન સવિશિહાસનનપી તહાલપીમ

•

1. શનતભ સફપાઇ, વભસકતગત અનબે સપામ પહહક સફપાઇ, મહપાસફપાઇ

સમ પહજીવન અનબે

25%

સવપાવલરંબનનલી

અનબે પપાસરંણગક સફપાઇ

પવ વશતઓનસ રં

2. સવશિપાસનનલી પવ વશતઓનસ રં આભગોજન અનબે અમલલીકરણ :

આભગોજન

શવદપાથર્ષી મરંડળ છપાતપાલભ સરંચપાલન, ભગોજન વભવસથપા

અમલલીકરણ

3. કપારંતણ, વણપારંસ્ટ, બપાગકપામ અનબે શસલપાઇ દ્વિપારપા સવપાવલરંબન
4. ખપાદર શિપા મપાસ્ટદે ? ખપાદર શવચપારનલી હફલસ પફર.
3

રહાષષન્દીય , સહામહાતજક અનન પહાકકશતક પવિર્વોનપી ઉજવિણપી આયળોજન
અનન સહભહાણગતહા
1. રપાષષ્ટ્રરભ પવર્યોન સ રં મહતતવ પવવશતઓ અનબે સરંચપાલન
2. સપામપાજજક પવર્યોન સ રં મહતતવ અનબે ઉજવણલી.
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•

શવશવધ રપાષષ્ટ્રરભ,
સપામપાજજક,
પપાકવશતક પવર્યોનલી
ઉજવણલીનપા

25%

3. પપાકવશતક પવર્યોન સ રં મહતતવ અનબે ઉજવણલી.

આભગોજનમપારં
સહભપાણગતપા

4

1. શવશશિષસ્ટ વભસકતઓ અનબે શવશશિષસ્ટ હદવસગોનલી ઉજવણલીન સ રં
આભગોજન અનબે સહભપાણગતપા.
2. શવશશિષસ્ટ વભસકતઓનલી જનમ જભરંશત અનબે પસણભશતથલી સરંદભર્ભે
આભગોજન અનબે સરંચપાલન
3. શવશશિષસ્ટ હદનનલી ઉજવણલી, આભગોજન સહભપાણગતપા : શવશ્વ
ભગોગહદન, શવશ્વ વસતલીહદન વગબેરદે...
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•

પપાથર્ણનપા
સરંમબેલનમપારં
રજપઆત

શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 3
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્રઓ પહાથશમક શશિક્ષણનહા પશ્નળો અનન પવિહાહળો

ન : 50
કન લ ગણ

C 301

Elementary Level :
Issues and Trends in Primary Education

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. ગસજરપાત અનબે ભપારતનપા પપાથશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ જાણબે.
2. શવશવધ પરંચગોનલી પપાથશમક શશિક્ષણ અંગબેનલી ભલપામણગો સમજે.
3. પપાથશમક શશિક્ષણનલી શવસતરતલી ણક્ષશતજગો અંગબેનપા ન પતન પહરમપાણગો સમજે.
4. પપાથશમક શશિક્ષણનલી ગસણવતપા સરંદભર્ભે અવરગોધક પશ્નગો અનબે તબેનપા ઉકદેલ અંગબે સમજે.
5. પપાથશમક શશિક્ષણનલી ગસણવતપા સસધપારણપા મપાસ્ટદે નપા શવશવધ કપાભર્ણક્રમગો અનબે તબેનપા અમલલીકરણ અંગબેનલી સમજ
મબેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

ન રહાતમહારં પહાથશમક શશિક્ષણનળો શવિકહાસ
ભહારતમહારં અનન ગજ
1.
2.
3.
4.

પપાથશમક શશિક્ષણનલી સરંકલપનપા અનબે તબેનલી આવશભકતપા
ભપારતમપારં પપાથશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ અનબે પવતર્ણમપાન પહરસસથશત
ગસજરપાતમપારં પપાથશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ અનબે પવતર્ણમપાન પહરસસથશત
શવશ્વનપા પહરપબેકભમપારં અમબેહરકપા, ઓસષ્ટ્રદેણલભપા, મસ.કદે., જાપપાન અનબે
સ નપા
હફનલબેનડનપા પપાથશમક શશિક્ષણનલી તલ

25%
•
•

•
2

3

જપથચચપાર્ણ
ડપાભસ
(DISE)નપા
હરપગોસ્ટર્ણ
આધપાહરત
પહરસરંવપાદ
કપાભર્ણશિપાળપા

પહાથશમક શશિક્ષણ સરંદભર્ભે શવિશવિધ પરંચળોનપી ભલહામણળો
1. આઝપાદર પ પવર્ભેનપા પપાથશમક શશિક્ષણ સરંદભર્ભે શવશવધ પરંચગોનલી
ભલપામણ.
2. આઝપાદર પછરનપા પપાથશમક શશિક્ષણનપા શવકપાસ સરંદભર્ભે કગોઠપારર
કશમશિન–(1964-66), રપાષષ્ટ્રરભ શશિક્ષણ નલીશત (1986) અનબે તબેનપા
અમલલીકરણ કપાભર્ણક્રમ (1992) અંગબેનલી ભલપામણગો અનબે સમલીક્ષપા.
3. પપાથશમક શશિક્ષણમપારં સમપાજ ઉપભગોગલી ઉતપપાદક શમકપાભર્ણ (SUPW)
અંગબે ઇશ્વરભપાઇ પસ્ટદે લ (1976-77) સમલીક્ષપા સશમશતનલી ભલપામણગો
4. ભપાર વગરનપા ભણતર સરંદભર્ભે ભશિપપાલ કશમહસ્ટનલી ભલપામણગો,
શશિક્ષણનપા ચપાર સતરંભગો સરંદભર્ભે ડદેડલગોસર્ણ કશમશિનનલી ભલપામણગો અનબે
પપાથશમક શશિક્ષણ સરંદભર્ભે જ્ઞપાનઆભગોગ (નગોલબેજ કશમશિન)નલી
ભલપામણગો.
પહાથશમક શશિક્ષણનહા પશ્નળો અનન ઉકહેલ

ન
ગણ
ભહાર

25%
•
•
•

કપાભર્ણશિપાળપા
જપથચચપાર્ણ
સબેશમનપાર

25%
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1. પપાથશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણ સરંદભર્ભે બરંધપારણનલી 45 મલી કલમ
અનબે રપાઇસ્ટ ટસ એજમસકદેશિન (2009)
2. પપાથશમક કક્ષપાએ નપામપારંકન, પવબેશિગોતસવ કપાભર્ણક્રમ અનબે ગસણગોતસવ
કપાભર્ણક્રમ
3. પપાથશમક કક્ષપાએ કનભપાઓનસ રં શશિક્ષણ અનબે જાશતભ અસમપાનતપા
અનબે તબે દપ ર કરવપા સરકપારનપા પભપાસગો.
4. અનસસ પણચત જાશત અનબે અનસસ પણચત જનજાશત અનબે શવશશિષસ્ટ
બપાળકગોનસ રં પપાથણણક શશિક્ષણ અનબે સરકપારનપા પભતનગો.
4

•
•
•
•

સબેશમનપાર
જપથચચપાર્ણ
શનહરણક્ષત
સવપાધભપાભ
મસલપાકપાત

પહાથશમક શશિક્ષણમહારં નવિપીનપીકરણ

25%

1. પપાથશમક કક્ષપાએ ભપારપાશશિક્ષણ અનબે શશિક્ષણનસ રં મપાધભમ મપાતવભપારપા.
2. પપાથશમક કક્ષપાએ કલપા, સરંગલીત, શિપારરહરક શશિક્ષણ, ભગોગશશિક્ષણ અનબે
તબે સરંદભર્ભે શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા.
3. પપાથશમક કક્ષપાએ તપારસણભ શશિક્ષણનલી સરંકલપનપા, સવરૂપ, જરૂહરભપાત
અનબે શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા.
4. પપાથશમક કક્ષપાએ શિપાળપાકરભ સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકન

•
•
•
•

પહરસરંવપાદ
જપથચચપાર્ણ
કપાભર્ણશિપાળપા
તજજ્ઞ વભપાખભપાન
અનબે ચચપાર્ણ

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. ગસજરપાત રપાજભનપા પપાથશમક શશિક્ષણનલી પહરસસથશત દશિપાર્ણવતગો છબે લલપા પપારંચ વરર્ણનગો (ડપાભસ હરપગોસ્ટર્ણ) આધપારદે
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
2. પપાથશમક શશિક્ષણનપા શવકપાસ અનબે ગસણવતપા અંગબેનપા શવશવધ પરંચગોનલી ભલપામણગોનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે
સમલીક્ષપાતમક અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
3. કગોઇ તપાલસકપાનલી પપાચ શિપાળપાનગો સપાવર્ણશતકરણ અનબે રપાઇસ્ટ ટસ એજમસકદેશિનનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે અભભપાસ કરર
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
4. અનસસ પણચત જાશત, અનસસ પણચત જનજાશત અનબે શવશશિષસ્ટ બપાળકગોનપા શશિક્ષણ સરંદભર્ભે સરકપારનલી ભગોજનપાઓ સરંદભર્ભે
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
5. કગોઇ એક શિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઇ ધગો. 3 થલી 6 મપારં શિપાળપાકરભ સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકન સરંદભર્ભે સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરગો.
6. પપાથશમક કક્ષપાએ જાતલીભ અસમપાનતપા સરંદભર્ભે શિપાળપા અનબે શશિક્ષકગોનલી મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
7. શવશવધ પકપારનલી પપાથશમક શિપાળપા, CBSC, નવગોદભ શવદપાલભ, કસતરસ બપા ગપારંધલી બપાળ શવદપાલભ (KGBV) નલી
મસલપાકપાત લઇ SWOT એનપાલલીસલીસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
8. કગોઇ CRC અનબે BRC નલી મસલપાકપાત લઇ તબેનલી પવ વશતઓ અનબે સમસભપાઓનગો અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
9. પપાથશમક શિપાળપામપારં તરસણગો મપાસ્ટદે પપબેસ્ટર મસકર તબેનપા આવબેલપા પશ્નગોનપા ઉકદેલ સરંદભર્ભે ચચપાર્ણ સભપા ગગોઠવલી તબેનગો
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
10. શશિક્ષણનપા મપાધભમ મપાત વભપારપા અંગબે પવતર્ણતપા શશિક્ષકગોનપા અનબે વપાલલીઓનપા પશતભપાવગો અંગબેનગો અભભપાસ કરર
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
સરંદભર્ય સ ગણચ

1. દવબે જભબેનદ્ર પસ્ટદે લ મગોતલીભપાઇ (1992). (પપારંચમલી આવ વશત) : ભપારતલીભ શશિક્ષણનપા ન પતન પવપાહગો અનબે સમસભપાઓ
અમદપાવપાદ : બલી.એસ.શિપાહ પકપાશિન.
2. દદે સપાઇ ધનવરંત (1964). ભપારતલીભ શશિક્ષનપા વતર્ણમપાન પશ્નગો : અમપાદવપાદ : એ.આર.શિબેઠનલી કરંપનલી
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3. દદે સપાઇ ધનવરંત (1973). કદેળવણલીનસ રં નવશનમપાર્ણણ કગોઠપારર શશિક્ષણ પરંચનલી ભલપામણગો : અમદપાવપાદ : એ. આર.શિબેઠનલી
કરંપનલી.
4. ધનવરંત દદે સપાઇ (1969). અવપાર્ણચલીન ભપારતલીભ કદેળવણલીનગો શવકપાસ : વડગોદરપા : મ.સ. મસશનવશસર્સિસ્ટર
5. પપાઠક અનબે શસકલ (2003). ભપારતમપારં શિશૈક્ષણણક પણપાલલીનગો શવકપાસ, અમદપાવપાદ : વપાહરરબેણ પકપાશિન
6. મફતભપાઇ પસ્ટદે લ (1997). પપાથશમક શશિક્ષણ એક અવલગોકન : અમદપાવપાદ : શ્વબેતપા પકપાશિન
7. પસ્ટદે લ, દવબે, પપાઠક (1985). પપાથશમક શશિક્ષણનપા પવપાહગો અનબે પશ્નગો ગપારંધલીનગર, ગસજરપાત રપાજભ પપાઠડ પસસતક
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હહેતઓ

પશશિક્ષણહાથર્ષી.....

1. મપાધભશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ જાણબે.
2. મપાધભશમક શશિક્ષણ અંગબેનલી શવશવધ પરંચગોનલી ભલપામણગો સમજે.
3. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા અવરગોધક પશ્નગો અનબે તબેનપા ઉકદેલગો સ પચવબે.
4. મપાધભશમક શશિક્ષણનલી ગસણવતપા સસધપારણપાનપા કપાભર્ણક્રમગોનપા અમલલીકરણ અંગબેનલી સમજ મબેળવબે.
5. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા ન પતન આભપામગો સમજે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય
મહાધયશમક શશિક્ષણનળો શવિકહાસ અનન પવિતર્યમહાન પહરકસથશત
1.
2.
3.
4.

2

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

મપાધભશમક શશિક્ષણનલી સરંકલપનપા અનબે મહતતવ
ભપારતમપારં મપાધભશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ
ગસજરપાતમપારં મપાધભશમક શશિક્ષણનગો શવકપાસ
મપાધભશમક શશિક્ષણનલી પવતર્ણમપાન પહરસસથશત

3

25%
•
•
•

જપથ ચચપાર્ણ
પહરસરંવપાદ
કપાભર્ણશિપાળપા

મહાધયશમક શશિક્ષણ અંગન શવિશવિધ પરંચળોનપી ભલહામણળો
1. આઝપાદર પ પવર્ભેનપા મપાધભશમક શશિક્ષણ અંગબેનલી શવશવધ
પરંચગોનલી
ભલપામણગો
2. આઝપાદર પછર મપાધભશમક શશિક્ષણ સરંદભર્ભે મસદપાણલભપાર કશમશિન અનબે
કગોઠપારર કશમશિન -1964-66 નલી ભલપામણગો
3. મપાધભશમક શશિક્ષણમપારં વભવસપાભલક્ષલી શશિક્ષણ અંગબે આહદસબેશશિઆ
સશમશત અનબે ઇશ્વરભપાઇ પસ્ટદે લ સમલીક્ષપા સશમશતનલી ભલપામણગો
4. મપાધભશમક શશિક્ષણ સરંદભર્ભે ડદેલગોસર્ણ કશમશિન અનબે જ્ઞપાનપરંચ(નગોલબેજ
કશમશિન)નલી ભલપામણગો.

ન
ગણ
ભહાર

25%
•
•
•

કપાભર્ણશિપાળપા
જપથ ચચપાર્ણ
પહરસરંવપાદ

મહાધયશમક શશિક્ષણનહા પશ્નળો અનન ઉકહેલ

25%

1. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણ સરંદભર્ભે રપાષષ્ટ્રરભ મપાધભશમક
સવર્ણશશિક્ષપા અણભભપાન (RMSA)નપા કપાભર્ણક્રમગોનસ રં અમલલીકરણ,
સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ
2. મપાધભશમક કક્ષપાએ કનભપા કદેળવણલીનલી પવતર્ણમપાન પહરસસથશત,
સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ
3. મપાધભશમક કક્ષપાએ સમપાનતપા મપાસ્ટદે ન સ રં શશિક્ષણ : અનસસણસ ચત જાશત,
અનસસ પણચત જનજાશત, બક્ષલીપરંચનપા બપાળકગોનપા શશિક્ષણનલી
પહરસસથશત, સમસભપા અનબે ઉકદેલ.
4. મપાધભશમક કક્ષપાએ શવશશિષસ્ટ બપાળકગોનપા શશિક્ષણનલી પહરસસથશત,
સમસભપાઓ અનબે ઉકદેલ
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•
•
•
•

પહરસરંવપાદ
જપથ ચચપાર્ણ
શનહરણક્ષત
સવપાધભપાભ
મસલપાકપાત

4

મહાધયશમક શશિક્ષણમહારં નવિપીનપીકરણ

25%

1. મપાધભશમક કક્ષપાએ ભપારપાશશિક્ષણ અનબે શશિક્ષણનપારં મપાધભમ અંગબેનલી
સમસભપા અનબે ઉકદેલ
2. મપાધભશમક કક્ષપાએ કલપા, સરંગલીત, શિપારરહરક શશિક્ષણ અનબે
ભગોગશશિક્ષણ તથપા તબેમપારં શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા
3. મપાધભશમક કક્ષપાએ તપારસણભ શશિક્ષણ : સરંકલપનપા, જરૂહરભપાત અનબે
શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા
4. મપાધભશમક કક્ષપાએ શિપાળપાકરભ સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકન : સરંકલપનપા,
સવરૂપ, મહતતવ અનબે શશિક્ષકનલી ભ પશમકપા

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•

પહરસરંવપાદ
જપથ ચચપાર્ણ
કપાભર્ણશિપાળપા

પહાયળોણગક કહાયર્ય ( કળોઇ એક)
મપાધભશમક શશિક્ષણનપા શવકપાસ અનબે ગસણવતપા અંગબે શવશવધ પરંચગોનલી ભલપામણગોનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે સમલીક્ષપાતમક
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
મપાધભશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે શિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઈ અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
અનસસ પણચત જાશત, અનસસ પણચત જનજાશત અનબે શવશશિષસ્ટ બપાળકગોનપા શશિક્ષણ સરંદભર્ભે સરકપારનલી ભગોજનપાઓનગો
સમલીક્ષપાતમક અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
કગોઈ એક મપાધભશમક શિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઈ શિપાળપાકરભ સવર્ણગપાહર મ પલભપારંકનનલી સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
મપાધભશમક કક્ષપાએ જાતલીભ અસમપાનતપા સરંદભર્ભે શિપાળપા અનબે શશિક્ષકગોનલી મસલપાકપાત લઈ અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
મપાધભશમક શિપાળપામપારં તરસણગો મપાસ્ટદે પશ્નપબેસ્ટર મ પકર તબેમપારં આવબેલપા પશ્નગોનપા ઉકદેલ સરંદભર્ભે ચચપાર્ણસભપા ગગોઠવલી અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.
શશિક્ષણનપા મપાધભમ અંગબે પવતર્ણતપા શશિક્ષકગો અનબે વપાલલીઓનપા પશતભપાવગોનગો અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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C -302

Secondary Level : Issues and Trends in Primary Education

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. પપાથશમક કક્ષપાએ સરકપાર દ્વિપારપા શવશવધ નલીશતઓ, આભગોજન અનબે તબે દપાખલ કરવપા અંગબે સમજ કદેળવબે.
2. પપાથશમક કક્ષપાએ આભગોજન, નલીશત અનબે અમલલીકરણ શવરબે સમજે.
3. શિપાળપા આભગોજન અનબે શિશૈક્ષણણક વભવસથપાપન શવરબે આંતરસ પઝ કદેળવબે.
4. શિશૈક્ષણણક વભવસથપાપન અનબે આભગોજનનપા નવલીનલીકરણ શવશિબે સમજ કદેળવબે.
5. શિપાળપા કક્ષપાએ સરંશિગોધન અનબે નવલીનલીકરણ શવશિબે સમજ કદેળવબે.
6. પપાથશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણ (UEE) કપાભર્ણક્રમનપા મપાળખપા શવરબે સમજ કદેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

પહાથશમક શશિક્ષણન રંન વયવિસથહાપન અનન પવિતર્યમહાન નપીશતઓ
1. પપાથશમક શશિક્ષણનસ રં વભવસથપાપન : અથર્ણ, સરંકલપનપા, જરૂહરભપાત, •
વભવસથપાપનનસ રં સવરૂપ અનબે શિશૈક્ષણણક વભવસથપાપન.
•
2. પવતર્ણમપાન નલીશતઓ અનબે અમલલીકરણ : કદેનદ્ર સરકપાર, રપાજભ •
સરકપાર, જજલલપા પરંચપાભત અનબે શિપાળપા વભવસથપાપન સશમશત
(SMC)નપા વભવસથપાતરંતનગો ખભપાલ.
3. શવશવધ પકપારનલી પપાથશમક શિપાળપાઓનપા વભવસથપાપનનસ રં સવરૂપ :
જજલલપા પરંચપાભત સરંચપાણલત શિપાળપા, ગપાનસ્ટ ઈન એઇડડ કગોડ શિપાળપા,
નવગોદભ શવદપાલભ, સલી.બલી.એસ.ઇ.નલી શિપાળપા અનબે ખપાનગલી શિપાળપા
4. સથપાશનક કક્ષપાએ વભવસથપાપન મપાસ્ટદે જજલલપા શશિક્ષણ મપાહહતલી તરંત
(DISE) નસ રં વભવસથપાપન

2

25%
પહરસરંવપાદ
જપથ ચચપાર્ણ
ઇનસ્ટરનબેસ્ટ દ્વિપારપા
શવશવધ લબેખગોનસ રં
એકતલીકરણ

આયળોજન અનન શિહાળહા વયવિસથહાપન

25%

1. આભગોજન : પપાથશમક શિપાળપા મપાસ્ટદે સથળ પસરંદગલીનસ રં આભગોજન, •
જરૂરર સપાધનગો અનબે મપાળખસ.રં
•
2. શશિક્ષક શવદપાથર્ષી પમપાણ અનબે શશિક્ષકગો મપાસ્ટદે વભપાવસપાશભક શવકપાસ •
મપાસ્ટદે નપા કપાભર્ણક્રમગો.
3. જજલલપા શશિક્ષણપાશધકપારર કચબેરર, ભ પશમકપા ફરજગો અનબે કપાભર્યો, વપાલલી
શશિક્ષક મરંડળનલી રચનપા, મહતવ.
4. શિપાળપા આધપાહરત મપાપદરં ડ, અનબે શશિક્ષક આધપાહરત મપાપદરં ડ.
3

ન
ગણ
ભહાર

કપાભર્ણશિપાળપા
જપથ ચચપાર્ણ
સબેશમનપાર

પહાથશમક શશિક્ષણન રંન સહાવિર્યશત્રકરણ (UEE)

25%

1. પપાથશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણનલી સરંકલપનપા, મહતવ •
અવરગોધક પહરબળગો અનબે તબેનબે દપ ર કરવપાનપા ઉપપાભગો.
•
2. ભપારતમપારં પપાથશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણનલી પવતર્ણમપાન •
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પહરસરંવપાદ
જપથ ચચપાર્ણ
SSA અનબે SMC નલી

પહરસસથશત.
3. શશિક્ષણનપા મ પળભ પત અશધકપાર (RTE) કપાભદગો 2009 અનબે
અમલલીકરણ.
4. ભપારતમપારં પપાથશમક શશિક્ષણનપા મપાળખપાનસ રં સવરૂપ અનબે તબેન સ રં
શનભરંતણ.
4

મસલપાકપાત

પહાથશમક શશિક્ષણનહા કહાયર્યક્રમળો અનન નપીશત

25%

1. ઓપરદે શિન બલબેક બગોડર્ણ ભગોજનપા અનબે તબેન સ રં અમલલીકરણ
•
2. મધભપાહન ભગોજન ભગોજનપા અનબે તબેન સ રં અમલલીકણ
•
3. સવર્ણ શશિક્ષપા અણભભપાન (SSA) નલી સરંકલપનપા ઉદબે શિગો અનબે •
અમલલીકરણ

પહરસરંવપાદ
જપથચચપાર્ણ
SSA અનબે SMC નલી
મસલપાકપાત

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. કદેનદ્ર સરકપાર અનબે રપાજભ સરકપારનલી પપાથશમક શશિક્ષણ અંગબેનલી નલીશત અનબે તબેનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે
સમપાચપારપતગો, સપામપાશભક અનબે ઇનસ્ટરનબેસ્ટનગો ઉપભગોગ કરર લબેખગોનસ રં સરંપપાદન કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
2. ગપામભ શવસતપારમપારં જજલલપા પરંચપાભત અનબે શિહદેર શવસતપારનલી મમસશનશસપલ સકપલ બગોડર્ણ હસતકનલી પપાથશમક
શિપાળપાઓનપા વભવસથપાતરંતનગો અભભપાસ કરર તબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
3. શશિક્ષણનપા મ પળભ પત અશધકપાર 2009 (RTE) નલી જગોગવપાઇ પમપાણબે તમપારપા જજલલપાનલી કગોઇ એક શિપાળપામપારં
શશિક્ષક શવદપાથર્ષીન સ રં પમપાણ, ધગોરણવપાર શવદપાથર્ષીનલી સરંખભપા, શવરભ પમપાણબે શશિક્ષક સરંદભર્ભે અભભપાસ કરર
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરગો.
4. સવર્ણ શશિક્ષપા અણભભપાન (SSA) સરંદભર્ભે કગોઇએક જજલલપાનલી પવ વશતઓનસ રં મપલભપારંકન કરર તબેનગો અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
5. ગપામભ અથવપા શિહદેર શવસતપારનલી શિપાળપામપારં ચપાલતપા મધભપાહન ભગોજન ભગોજનપાનસ રં સરંખભપાતમક અનબે ગસણપાતમક
મ પલભપારંકન કરવસ.રં
6. પપાથશમક શશિક્ષણનપા શિપાસનપાશધકપારર તબેમ જ કદેળવણલી શનરરક્ષક, BRC, CRC, કગોડર્ડીનબેસ્ટરનલી કપામગલીરર અનબે
સમસભપાઓ અંગબે મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
7. કગોઇ એક પપાથશમક શિપાળપા અનબે આશમશિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઇ બરંનબેનપા સવરૂપનલી ત સલનપાતમક નદોંધ તશૈભપાર
કરવલી.
8. પપાથશમક કક્ષપાએ ખપાનગલી શિપાળપાનલી સમસભપાઓ જાણલી તબેનપા ઉકદેલ મપાસ્ટદે નપા પગલપા સ પચવતગો અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
9. તદન પછપાત શવસતપારનપા પપાથશમક શિપાળપા અનબે શિહદેરનલી સરંપન પપાથશમક શિપાળપાનલી સસશવધપાઓનલી
પહરસસથશતનગો અભભપાસ કરર તબેનલી ગસણવતપા સસધપારણપા સરંદભર્ભે સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
10. કગોઇએક પપાથશમક શિપાળપાનપા વપાશરર્સિક આભગોજન અનબે તબેમપારં અમલલીકરણ સરંદભર્ભે સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
11. જવપાબદપારરમસકત નબેત વતવ અનબે સહભપાગલી વભવસથપાપનનપા સરંદભર્ણમપારં કગોઇ પણ એક પપાથશમક શિપાળપાનપા સરંપ પણર્ણ
ગસણવતપા વભવસથપાપનનપા સરંદભર્ણમપારં સમલીક્ષપા કરવલી.
12. કગોઇએક પપાથશમક શિપાળપાનપા મ પલભપાકન મપાસ્ટદે નપા શિપાળપા મ પલભપારંકન મપાપદરંડનલી રચનપા કરર તબેનલી અજમપાભશિ
કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
13. કગોઇ એક પપાથશમક શિપાળપાનસ રં SWOT શવશલબેરણ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
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14. કદેનદ્ર સરકપાર દ્વિપારપા ચપાલતપા કગોઇ એક કપાભર્ણક્રમનલી તપપાસ કરર તબેનલી અસરકપારકતપા તપપાસલી અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
સરંદભર્ય સ ગણચ
1. દદે સપાઇ, ધનવરંત મ. (1976). શિશૈક્ષણણક પશિપાસન, અમદપાવપાદ : મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથ શનમપાર્ણણ બગોડર્ણ

2. દદે સપાઇ, ધનવરંત મ. અનબે ચકૌધરર રપાભશસવિંહભપાઇ (1997). શિશૈક્ષણણક આભગોજન, અમદપાવપાદ : મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથ
શનમપાર્ણણ બગોડર્ણ

3. પસ્ટદે લ અનબે પરંડડપા (2009). શિપાળપા વભવસથપાપન અનબે પવતર્ણમપાન, ગપારંધલીનગર : ગસજરપાત રપાજભ પપાઠડ પસસતક
મરંડળ

4. પસ્ટદે લ, મગોતલીભપાઇ અનબે દવબે જભબેનદ્રભપાઇ અનબે અનભ (2003). શિપાળપા પબરંધ, અમદપાવપાદ : બલી. એસ. શિપાહ
પકપાશિન

5. પસ્ટદે લ, હહરભપાઇ (2001). એકવલીસમલી સદરનસ રં શશિક્ષણ. અમદપાવપાદ : ગ પર્જર ગરંથરતન કપાભપાર્ણલભ.

6. પપાઠક અનબે મગોદર (1994). શિપાળપા વભવસથપાપન અનબે શિશૈક્ષણણક સરંગઠન. અમદપાવપાદ : શનરવ પકપાશિન.

7. મમર્ણર, મસખગોપપાધભપા (2002). શશિક્ષણમપારં સરંપ પણર્ણ ગસણવતપા વભવસથપાપન. ગપારંધલીનગર : ગસજરપાત મપાધભશમક અનબે
ઉચચતર મપાધભશમક શશિક્ષણ બગોડર્ણ.

8. शमशवा , मवंजप (2007) ववदलवालल पशिवासन एववं सववाससल शशिकवा , नई ददललन्दी , ओम6गस्त पबLलशशिवंग लवाउस
9. शमशवा , मल6नद (2007) शिशैककक पबवंनध एववं ववदलवालल सवंगष्ठन , जलपपर लपननवशसर्शटन्दी
10. गगौस्तम , मवालव4 (2007) ववदलवालल पशिवासन , नई ददललन्दी : ववंधनवा पबLलक6शिन

बपकस लवाउस

11. Mathur S.S. (1970) Educational Administration and management, The Indian Publication Hill Ambala,
Contt-133301 : Part-II.
12. H. Philip Gombs (1970) Organizatinal behavioure Concept, Controversies- Applicatius. (8 th ed). New
Delhi : Hall of India.
13. Srivastsv, G.N.P. (2000). Management of teacher education, New Delhi : Concept. Stonner,
Management.
14. Mathur S.S (1990). The Education Planning in India. Bombay : Allied Publisher.
15. Less Bell & Howard Stevenson (2006): Education Policy: Process, Themes and Importance.
Routledge.
16. Narayan, D. (2005): Local Governance without Capacity Building : Ten Years of Panchayat Raj.
Economic and Political Weekly, June 25, pp. 2822.
17. Bush, Tony (1986): Theories of educational management. London: Harper & Row Publishers.
18. Bush, Tony & Less, Bell (2002): The principals & Practice of educational management. London: Paul
Chapman Publishing.
19. Mukhopadyay, M. (2005): Total quality management in education. New Delhi : Sage Publications.
20. Govt. of India – (1986/1992) National Policy of Education, 1992 Modification and their POA's
MHRD,. Dept. of Education.
21. Malhotra, P.L. (1986) School Education in India: Present Status and Future Needs NCERT, New Delhi

61

શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14

એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 3
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક : પશ્નપત્રઓ મહાધયશમક શશિક્ષણ : શિસક્ષણણક વયવિસથહાપન અનન સરંસથહાકન્દીય આયળોજન
C -302

Elementary Level : Institutional Planning and Management

ન : 50
કન લ ગણ
ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી..... 1. મપાધભશમક શશિક્ષણ સરંબરંધલી સરકપારનલી નલીશતઓ અનબે અમલલીકરણ અંગબેનલી સમજ કદેળવબે.
2. મપાધભશમક શશિક્ષણ સરંબરંધલી આભગોજન અનબે શિશૈક્ષણણક વભવસથપાપન શવરબેનલી આંતરસ પઝ કદેળવબે.
3. શિશૈક્ષણણક વભવસથપાપન અનબે આભગોજનનપા નવલીનલીકરણ શવશિબેનલી સમજ કદેળવબે.
4. મપાધભશમક શશિક્ષણમપારં સરંશિગોધન અનબે નવલીનલીકરણ શવશિબેનલી સમજ કદેળવબે.
5. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણ અંગબેનલી સમજ કદેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

મહાધયશમકશશિક્ષણન રંન વયવિસથહાપન અનન પવિતર્યમહાન નપીશતઓ
1. મપાધભશમક શશિક્ષણનસ રં વભવસથપાપન : અથર્ણ, સરંકલપનપા,
સવરૂપ
અનબે જરૂહરભપાત
2. મપાધભશમક શશિક્ષણનલી પવતર્ણમપાન નલીશતઓ અનબે અમલલીકરણનલી
વમસહરચનપા : કદેનદ્ર સરકપાર, રપાજભ સરકપાર, જજલલપા સતરદે (જજલલપા
પરંચપાભત, કગોપર્યોરદેશિન બગોડર્ણ,) મપાધભશમક શશિક્ષણનપા વભવસથપાતરંતનગો
ખભપાલ.
3. શવશવધ પકપારનલી મપાધભશમક શિપાળપાનપાઓનપા વભવસથપાપનનસ રં સવરૂપ
: સરકપારર શિપાળપા, ખપાનગલી શિપાળપા, ગપાનસ્ટદે ડ શિપાળપા, નવગોદભ
શવદપાલભ
4. મપાધભશમક શશિક્ષણનલી નલીશત મપાસ્ટદે નપા વમ પહ, અગલીમ ક્ષબેતગો અનબે
અમલલીકરણ
તરંત
વભવસથપા,
તપાલલીમ,
સરંશિગોધન
અનબે
ઓરરએનસ્ટદે શિન, સથપાશનક કક્ષપાએ વભવસથપાપન મપાસ્ટદે જજલલપા મપાહહતલી
તરંત (DISE) નસ રં વભવસથપાપન

2

ન
ગણ
ભહાર
25%

•
•
•

પહરસરંવપાદ
જપથ ચચપાર્ણ
ઇનસ્ટરનબેસ્ટ દ્વિપારપા
શવશવધ લબેખગોનસ રં
એકતલીકરણ

આયળોજન અનન શિહાળહા વયવિસથહાપન

25%

1. આભગોજન : મપાધભશમક શિપાળપા મપાસ્ટદે સથળ પસરંદગલીનસ રં આભગોજન,
ભગોજનપા અનબે પહરમપાણ, જરૂરર સપાધનગો અનબે મપાળખસ.રં
2. શશિક્ષક શવદપાથર્ષી પમપાણ, શશિક્ષકગો મપાસ્ટદે વભપાવસપાશભક શવકપાસ મપાસ્ટદે નપા
કપાભર્ણક્રમગો શિપાળપા વભવસથપાપન સશમશતનલી રચનપા કપાભર્યો અનબે ભ પશમકપા.
3. જજલલપા શશિક્ષણપાશધકપારર કચબેરર, ભ પશમકપા ફરજગો અનબે કપાભર્યો, વપાલલી
શશિક્ષક મરંડળનલી રચનપા, મહતવ.
4. શિપાળપા આધપાહરત મપાપદરંડ, સગવડતપા મપાપદરંડ અનબે શશિક્ષક
આધપાહરત મપાપદરંડ.
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•
•
•

કપાભર્ણશિપાળપા
જપથ ચચપાર્ણ
સબેશમનપાર

3

મહાધયશમક શશિક્ષણન રંન સહાવિર્યશત્રકરણ (UEE)

25%

1. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા સપાવર્ણશતકરણનલી સરંકલપનપા, મહતતવ અનબે
અવરગોધક પહરબળગો
2. ભપારતમપારં

મપાધભશમક

શશિક્ષણનપા

સપાવર્ણશતકરણનલી

પવતર્ણમપાન

પહરસસથશત, સપાવર્ણશતકરણ મપાસ્ટદે નલી વમ પહરચનપા, સમસભપાઓ અનબે

•

પહરસરંવપાદ

•

જપથ ચચપાર્ણ

•

SSA અનબે SMC
નલી મસલપાકપાત

ઉપપાભગો
3. ભપારતમપારં મપાધભશમક શશિક્ષણ બપાબતબે ધગોરણ-10 સસધલીનપા મપાળખપાનસ રં
સવરૂપ અંગબે સમગતભપા શવચપારણપા અનબે મપાધભશમક શિપાળપાનસ રં
શનભરંતણ.
4. મપાધભશમક શશિક્ષણનલી શવશ્વનપા અનભ દદે શિગો સપાથબે ત સલનપા (અમબેહરકપા,
જાપપાન, ઇંગલગ્લેંડ, ઓસષ્ટ્રદેણલભપા, હફનલબેનડ)
4

મહાધયશમક શશિક્ષણનહા કહાયર્યક્રમળો અનન નપીશતઓ.

25%

1. શિપાળપા શવકપાસ સરંકસલ(SVS) : સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે મહતતવ

•

પહરસરંવપાદ

2. મપાધભશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ સરંસથપાન (STTI) નપા હદેત સઓ. મહતતવ

•

જપથ ચચપાર્ણ

3. રપાષષ્ટ્રરભ મપાધભશમક શશિક્ષણ અણભભપાન (RMSA) નલી સરંકલપનપા

•

SSA અનબે SMC

ઉદબેશિગો અનબે અમલલીકરણ

નલી મસલપાકપાત

4. શિપાળપાકરભ સવર્ણગપાહર મ પલભપાકન (SCE) નલી સરંકલપનપા, સવરૂપ અનબે
અમલલીકરણ.
પહાયળોણગક કહાયર્ય

1. કદેનદ્ર સરકપાર અનબે રપાજભ સરકપારનલી મપાધભશમક શશિક્ષણ શશિક્ષણ અંગબેનલી નલીશત અનબે કપાભપાર્ણસનવત વમ પહરચનપા સરંદભર્ભે
સમપાચપારપતગો, સપામપાશભક અનબે ઇનસ્ટરનબેસ્ટનગો ઉપભગોગ કરર લબેખગોનસ રં સરંપપાદન કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
2. ભપારતમપારં મપાધભશમક શશિક્ષણનલી ધગોરણ 10 સસધલીનલી તરપાહ સસધપારપા કરપાર સરંદભર્ભે ચચપાર્ણસભપા ગગોઠવલી તબેનગો અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરગો.
3. રપાષષ્ટ્રરભ મપાધભશમક શશિક્ષણ અણભભપાન (RMSA) સરંદભર્ભે કગોઇ એક જજલલપાનલી પવ વશતઓનસ રં મ પલભપારંકન કરર તબેનગો
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
4. મપાધભશમક શશિક્ષણનપા કદેળવણલી શનરરક્ષકનલી કપામગલીરર અનબે સમસભપાઓ અંગબે મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ તશૈભપાર
કરવગો.
5. કગોઇ એક સરકપારર મપાધભશમક શિપાળપા અનબે ખપાનગલી મપાધભશમક શિપાળપાનલી મસલપાકપાત લઇ બરંનબેનપા સવરૂપનલી
તસલનપાતમક નદોંધ તશૈભપાર કરવલી.
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પશ્નપત્રઓ શશિક્ષણન રંન સમહાજશિહાસ

પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

ન : 50
કન લ ગણ

Sociology of Education

C 303

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી...
1. શશિક્ષણનલી સમપાજશિપાસ્ત્રલીભ આધપારશશિલપા સમજે.
2. સમપાજજક, આશથર્સિક અનબે રપાજકરભ વભવસથપાતરંત અનબે શશિક્ષણ વચચબેનગો સબરંધ સમજે.
3. શશિક્ષણનલી સમપાજશિપાસ્ત્રલીભ સમસભપાઓ અનબે તબેનપા ઉકદેલ શવશિબે સમજ મબેળવબે.
4. સપામપાજજક ગશતશિલીલતપા, સપામપાજજક પહરવતર્ણન અનબે સપામપાજજક સતરરકરણ શવશિબે સમજ મબેળવબે.

એકમ

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન

ક્રમહારંક
1

અધયહાપન પહક્રયહા

શશિક્ષણન રંન સમહાજશિહાસ અનન શિસક્ષણણક સમહાજશિહાસ

ન
ગણ
ભહાર
25%

1. શશિક્ષણનસ રં સમપાજશિપાસ્ત્ર : સરંકલપનપા અનબે ઉદબેશિગો

•

2. શશિક્ષણનપા સમપાજશિપાસ્ત્રનસ રં કપાભર્ણક્ષબેત

•

3. શિશૈક્ષણણક સમપાજશિપાસ્ત્રનલી સરંકલપનપા અનબે ઉદબેશિગો

•

4. શશિક્ષણનસ રં સમપાજશિપાસ્ત્ર અનબે શિશૈક્ષણણક સમપાજશિપાસ્ત્ર

ચચપાર્ણ અનબે જપથચચપાર્ણ
પહરસરંવપાદ

પબેનલ ચચપાર્ણ

વચચબેનગો તફપાવત
2

સમહાતજક, આશથર્થિક અનન રહાજકન્દીય વયવિસથહાતરંત્ર અનન

25%

શશિક્ષણ

3

1. સમપાજવભવસથપા અનબે શશિક્ષણ

•

2. ઔદગોણગક સમપાજવભવસથપા અનબે શશિક્ષણ

•

3. આશથર્સિક વભવસથપાતરંત અનબે શશિક્ષણ

•

4. રપાજકરભ શવચપારસરણલી અનબે શશિક્ષણ

•

જસથ ચચપાર્ણ

સરંસથપા મસલપાકપાત
શસમપગોઝલીભમ
વકર્ણશિગોપ

સમહાજશિહાસપીય સમસયહાઓ અનન શશિક્ષણ

25%

1. વરંણચતગો મપાસ્ટદે ન સ રં શશિક્ષણ : સમસભપા અનબે ઉકદેલ

•

મ પલવણલી

2. શશિક્ષણનસ રં ખપાનગલીકરણ : સરંકલપનપા, જરૂહરભપાત
3. શશિક્ષણનસ રં વશૈશશ્વકરકરણ : સરંકલપનપા, મહતતવ
4. શશિક્ષણ

અનબે

આધસશનકરકરણ

:

સરંકલપનપા

આધસશનકરકરણનલી પહક્રભપામપારં શશિક્ષણનસ રં પદપાન
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સરંસથપા મસલપાકપાત અનબે

•
અનબે

શવશવધ શવચપાર ધપારપા
પમપાણબે ચપાલતલી

સરંસથપાઓનસરં શશિક્ષણ ક્ષબેતબે

પદપાન સરંદભર્ભે નદોંધ તશૈભપાર

4

સહામહાતજક પહરવિતર્યન અનન શશિક્ષણ

25%

1. સપામપાજજક ગશતશિલીલતપા: સરંકલપનપા, લપાક્ષણણકતપાઓ, •
પકપારગો અનબે અવરગોધક પહરબળગો.

•

2. સપામપાજજક ગશતશિલીલતપામપારં શશિક્ષણનસ રં પદપાન.
3. સપામપાજજક

પહરવતર્ણન:

સરંકલપનપા,

•

સવરૂપ

અનબે

પહરબળગો
4. ભપારતલીભ

સમપાજ

અનબે

સપામપાજજક

સતરરકરણ:

સબેશમનપાર

જપથ ચચપાર્ણ

સપામપાજજક સરંસથપાઓનલી

મસલપાકપાત(દપા.ત - સબેવપા,
કસતરસ બપા, અવપાજ)

લપાક્ષણણકતપા અનબે શશિક્ષણનલી ભ પશમકપા.
પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. શશિક્ષણનપા સમપાજશિપાસ્ત્ર અનબે શિશૈક્ષણણક સમપાજશિપાસ્ત્ર વચચબેનગો ભબેદ સપષસ્ટ કરર કપાભર્ણક્ષબેતનપા સરંદભર્ણમપારં
કમમમ પસ્ટરનગો ઉપભગોગ કરર પબેઝનસ્ટદે શિન તશૈભપાર કરગો.

2. સપામપાજજક, આશથર્સિક અનબે રપાજકરભ વભવસથપાપનનપા સરંદભર્ણમપારં કગોઇ એક સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.

3. સપામપાજજક સમસભપાઓનલી ભપાદર બનપાવલી કગોઇ એક સમસભપાનપા સરંદભર્ણમપારં ક્ષબેતકપાભર્ણ કરર તબેનપા ઉકદેલનપા સરંદભર્ભે
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

4. ખપાનગલીકરણનપા સરંદભર્ણમપારં સવશનભર્ણર સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઇ તબેન સ રં SWOT એનપાલલીસલીસ કરર અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.

5. સમપાજનપા જસદપા જસદપા વગર્યોનપા સરંદભર્ણમપારં મસલપાકપાત લઇ શશિક્ષણનસ રં પમપાણ અનબે શશિક્ષણનલી પહરસસથશતનપા
સરંદભર્ણમપારં અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

6. શવકપાસશિલીલ દદે શિગો અનબે શવકશસત દદે શિગોનપા સરંદભર્ણમપારં શશિક્ષણનલી વભવસથપાનગો અભભપાસ કરર ત સલનપા કરર
અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

7. સપામપાજજક પહરવતર્ણનનપા અવરગોધક પહરબળગો તથપા જ્ઞપાશત, વગર્ણ, ભપારપા, પપાદદે શશિકતપા, ધમર્ણ, જાતલીભતપાનપા
સરંદભર્ણમપારં અભભપાસ કરર તબેનપા સરંદભર્ભે ક્ષબેતકપાભર્ણ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.

8. વરંણચતગો મપાસ્ટદે નપા શશિક્ષણનપા પમપાણ અનબે તબેનપા લપાભગોનપા સરંદભર્ણમપારં કગોઇ એક સરંસથપાનલી મસલપાકપાત લઇ અહદેવપાલ
તશૈભપાર કરવગો.

સ ગણચત અધયયન સહામગ્રપી
1. પસ્ટદે લ શિલીવપાભપાઇ ગગો. (2005). ગપામ સરંસકવશત (પપારંચમલી આવ વશત) : અમપાદવપાદ, રશવશિરંકર મહપારપાજ સબેવપા ષ્ટ્રસસ્ટ
2. વભપાસ કદે.સલી. (1970). કદેળવણલીનપા સપામપાજજક પપાભપા : (પપારંચમલી આવ વશત) : અમદપાવપાદ, મસશન.ગરંથ શનમપાર્ણણ બગોડર્ણ.
3. શિપાહ બસદદચરંદ અનબે બલીજા (1981). શશિક્ષણનસ રં સમપાજશિપાસ્ત્ર, અમદપાવપાદ, મસશન.ગરંથ શનમપાર્ણણ બગોડર્ણ.
4. શિપાહ બસદદચરંદ (1981). શશિક્ષણનસ રં સમપાજશિપાસ્ત્ર, અમદપાવપાદ: મસશનવશસર્સિસ્ટર ગરંથ શનમપાર્ણણ બગોડર્ણ.
5. શિપાસ્ત્રલી મનગોજ સલી. (2013) કદેળવણલીનપા સપામપાજજક આધપારગો., અમદપાવપાદ : એસ.એસ.સ્ટર.સલી.સ્ટર. પબબલકદેશિન.
6. Brown Francis J. (1961) Educational Sociology, New : Prentice Hall Inc.
7. Chaube S.P. (1981) : A Philosophical and Sociological Foundation of Education, Agra : Vinod Pustak
Mandir
8. Otaway A.K.G. (1953) : Education and Society, London : Routledge and Kagan Paul.
9. Stanely C. William (1957) : Social Foundations of Education, New York : The Dryden Press IC.
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પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્રઓ શશિક્ષક પશશિક્ષણમહારં નવિપીનપીકરણ અનન સરંશિળોધન

ન : 50
કન લ ગણ

C 304

Innovations & Reserch in Teacher Education

ક્રહેહડિટ : 4

ન
હહેતઓ
પશશિક્ષણહાથર્ષી.....
1. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા શવશવધ અણભગમગો મપાસ્ટદે વભવસથપાપન અનબે મ પલભપારંકનનલી સમજ મબેળવબે.

2. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા ન પતન પવપાહગોનપા વભવસપાશભક શવકપાસ મપાસ્ટદે નપા કપાભર્ણક્રમગો અનબે તબે મપાસ્ટદે નલી પવ વશતઓનસ રં
આભગોજન કરદે .

3. શશિક્ષક-પશશિક્ષણ વભવસથપાપન અનબે મપાળખસ સમજે.

4. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા સસધપારણપા મપાસ્ટદે સરંશિગોધનગોનલી ઉપભગોણગતપા શવરબે સમજ કદેળવબે.
5. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા સરંદભર્ભે વભવસપાશભક સજજતપા કદેળવબે.

એકમ
ક્રમહારંક
1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

શશિક્ષક-પશશિક્ષણન રંન ઔણચતય અનન નપીશતઓ

ન
ગણ
ભહાર
25%

1. શશિક્ષક સજજતપાનલી સરંકલપનપા, શશિક્ષક સજજતપાનબે અસરકરતપારં
પહરબળગો - વભસકતગત અનબે સરંદભર્ણગત
2. શશિક્ષકમપારં નશૈપણસ ભસ શશિક્ષક શવકપાસનપા તબક્કપાઓ
3. શશિક્ષક શવકપાસનપા અણભગમગોસ સવશનદર શશિત શવકપાસ, સહકપાભર્ણકરગોનપા
સહકપાર આધપાહરત સરંમકસ ત શવકપાસ, પહરવતર્ણનલક્ષલી શવકપાસ,
4. DPEP, SSA, RMSA, અંતગર્ણત સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક-પશશિક્ષણનલી
ભ પશમકપા

•
•
•
•

જપથચચપાર્ણ
સબેશમનપાર
શનરરણક્ષત અભભપાસ
સવપાધભપાભ

5. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનલી રપાષષ્ટ્રરભ અનબે રપાજભનલી નલીશત
2

શશિક્ષક-પશશિક્ષણન રંન મહાળખરંન અનન વયવિસથહાપન

25%

1. ભપારતમપારં શશિક્ષક-પશશિક્ષણન રંન મહાળખ,રંન મહતતવિ અનન તનનપી મયહાર્યદહાઓ •
2. મપાધભશમક શશિક્ષણનસ રં સપાવર્ણશતકરણ અનબે મપાધભશમક શશિક્ષણ પશશિક્ષણ •
મપાસ્ટદે નપા તબેનપા ફણલતપાથર્યો
3. શિપાલબેભ શશિક્ષણનપા શવશવધ સરંદભર્યો મપાસ્ટદે શશિક્ષક સજજતપા અનબે
શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનસ રં વભવસથપાપન અનબે પશશિક્ષણ
4. શિપાળપાનપા શશિક્ષકગો તથપા શશિક્ષક પશશિક્ષકગોનલી ઉધવર્ણ ગશતશિલીલતપા વભપાવસપાશભક શવકપાસ
5. મપાધભશમક શશિક્ષકગોનપા
6. પ પવર્ણસબેવપાકપાલલીન અનબે સબેવપાકપાલલીન શશિક્ષક પશશિક્ષણનબે અસરકરતપારં
પહરબળગો
3

જપથચચપાર્ણ
સબેશમનપાર સવપાધભપાભ
અનબે કપાભર્ણશિપાળપા

શશિક્ષક-પશશિક્ષણમહારં સરંશિળોધન

25%

1. અધભપાપન પરનપારં સરંશિગોધનગોનસ રં મપાળખસ:રં ગબેજ(Gage), ડગોલબે(Doyle) •
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જપથચચપાર્ણ

અનબે શસલમપાન(Shulman)
•
2. શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનલી અસરકપારકતપા પરનપા સરંશિગોધનગો: •
અસરકપારક શશિક્ષક-પશશિક્ષણ કપાભર્ણક્રમનલી લપાક્ષણણકતપાઓ
3. શશિક્ષક-પશશિક્ષણક્ષબેતબે
સરંશિગોધનગોમપારં
પદશતશિપાસ્ત્ર
શવરભક
સમસભપાઓસ પતભક્ષ શવરસદ પરગોક્ષ અનસમપાન, તપારણગોનસ રં
સપામપાનભલીકરણ, પભગોગશિપાળપા આધપાહરત શવરસદ ક્ષબેત આધપાહરત
સરંશિગોધનગો, વગર્ણખરંડ અવલગોકનનલી ભથપાથર્ણતપા અનબે મભપાર્ણદપાઓ
4. શશિક્ષક-પશશિક્ષણમપારં સરંશિગોધનનપા પવપાહગો, નલીશત, અમલલીકરણ,
તપારણગો અનબે રચનપાનપા સરંદભર્ભે શશિક્ષક-પશશિક્ષણમપારં થભબેલ
સરંશિગોધનગોનલી સમલીક્ષપા
4

ચચપાર્ણસભપા
સબેશમનપાર

શશિક્ષક-પશશિક્ષણમહારં સમસયહાઓ અનન પશ્નળો

25%

1. શશિક્ષકગોનપા વભપાવસપાશભક શવકપાસ સપામબેનપા પડકપારગોસ લપાભકપાત, •
ગસણવતપા
•
સપરનપા
2. ઉચચમપાધભશમક કક્ષપાએ અધભપાપન મપાસ્ટદે નપા શવરભવસત
પભસતવનલી પભપાર્ણપતપા
3. શશિક્ષકનલી ક્ષમતપા, પશતબદતપા અનબે કપાભર્ણકકૌશિલભગો શવકસપાવવપા
સરંબરંશધત પડકપારગો
4. શિપાળપા, લગોક સમસદપાભ, મસશનવશસર્સિસ્ટર, સરકપારર એજસનસઓ અનબે
સવશૈતચછક સરંસથપાઓ સપાથબેનલી મપાધભશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ સરંસથપાનલી
ભપાગલીદપારર

જપથચચપાર્ણ
સબેશમનપાર સવપાધભપાભ
અનબે કપાભર્ણશિપાળપા

પહાયળોણગક કહાયર્ય (કળોઇ એક)
1. SCERT, RIE, NCERT, NUEPA, નપા વપાશરર્સિક અહદેવપાલનગો શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા વભપાવસપાશભક શવકપાસનપા
કપાભર્ણક્રમગો જાણવપા અભભપાસ કરવગો.
2. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનલી શવશવધ પવ વશતઓ મપાસ્ટદે ન સ સપામપાશભક લબેખન કરવસ.રં
3.

શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા કગોઇ એક ક્ષબેતમપારં થભબેલ સરંશિગોધનનલી સમલીક્ષપા કરવલી.

4. નલીશતનપા અમલલીકરણ સરંદભર્ભે અભભપાસ કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરવગો.
5. શશિક્ષક-પશશિક્ષણનપા ક્ષબેતમપારં થભબેલ સરંશિગોધન લબેખનલી સમલીક્ષપા કરવલી અનબે શિશૈક્ષણણક ફણલતપાથર્ણ લખવગો.
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય : ગ ગજરહાત શવિદહાપપીઠ : અમદહાવિહાદ - 14
એમ.એડડ . (શશિક્ષણ પહારરંગત ) : દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ : સનમનસટર - 1
પશ્નપત્ર ક્રમહારંક :

પશ્નપત્ર : પતયહાયન કકૌશિકયળો અનન શિસક્ષણણક લનખન – 3
Academic Writing

EPC 5

ન : 25
કન લ ગણ
ક્રહેહડિટ : 1

નદોંધ :-

સ પશ્નપતનસ રં અધભપાપન-મ પલભપારંકન સરંપ પણર્ણપણબે પપાભગોણગક પદશતએ થશિબે.
1. પસતત
2. સશૈદપારંશતક બપાબતગોનલી સમજ મપાસ્ટદે જરૂરર વભપાખભપાન, તજજ્ઞલીભ વભપાખભપાન કદે કપાભર્ણશિપાળપાનસ રં આભગોજન કરવપામપારં
આવશિબે.
3. મ પલભપારંકન મપાસ્ટદે અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ બપાબતગોનલી પપાભગોણગક પરરક્ષપા લબેવપાશિબે.

ન
હહેતઓ

પશશિક્ષણહાથર્ષીઓ...
1). સરંશિગોધનપત લખવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.
2). શિશૈક્ષણણક લબેખ લખવપાનલી સજજતપા મબેળવબે.
3). શવશવધ વપાચન સપામગલીનબે સરંદભર્ણસ પણચમપારં લખવપાનલી ક્ષમતપા કદેળવબે.
4). પસસતક સમલીક્ષપા કરવપાનલી સજજતપા પપામત કરદે .

એકમ
ક્રમહારંક

1

સસદહારંશતક કહાયર્ય

અધયયન
અધયહાપન પહક્રયહા

શિસક્ષણણક લનખન (Academic Writing)

ન
ગણ
ભહાર

૩ 5%

1. કગોઈ એક શિશૈક્ષણણક સમસભપા અંગબે સરંશિગોધનપત તશૈભપાર કરદે .
2. કગોઈ એક શિશૈક્ષણણક મસદપા પર લબેખ તશૈભપાર કરદે .
3. શવશવધ પકપારનલી સરંદભર્ણ સપામગલીનબે APA શિશૈલલી અનસસપાર
સરંદભર્ણસ પણચમપારં તશૈભપાર કરદે .
4. કગોઈ એક પસસતકનલી સમલીક્ષપા કરર અહદેવપાલ તશૈભપાર કરદે .

•
•
•
•

કપાભર્ણશિપાળપા
શનદશિર્ણન
કપાભર્ણશિપાળપા
શનદશિર્ણન

સરંદભર્યસ ગણચ

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

તહારન્દીખ

શવિગત

6-1-15

દદ્વિવરર્ષીભ અભભપાસક્રમ રચનપા અંગબે પહરચભપાતમક બબેઠક મળર જેમપારં NCTE દ્વિપારપા સ પણચત મપાળખપા

મરંગળવપાર

અંગબે ચચપાર્ણ થઇ.

23-2-15

NCTE નપા સ પણચત મપાળખપા અનસસપાર પશ્નપતગોનલી અધભપાપક જપથગોમપારં વહóચણલી કરર પશ્નપતગોમપારં

સગોમવપાર

સમપાશવષસ્ટ બપાબતગો અંગબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.

24-2-15

સ પણચત મપાળખપામપારં આપબેલ પશ્નપતગોનપારં ગસજરપાતલી અનબે હહનદરમપારં શિલીરર્ણક નક્કર કરવપામપારં આવભપારં

મરંગળવપાર

તભપારબપાદ અભભપાસક્રમ રચનપા મપાસ્ટદે નપા જપથકપાભર્ણનગો પપારરં ભ થભગો.

25-2-15

સ લી અનબે ચચપાર્ણ અનબે
બલી.એડડ .નપા જે પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમ જપથ દ્વિપારપા તશૈભપાર થભબેલપા તબેનલી પસતત

બસધવપાર

સસધપારણપાનપા સ પચનગો કરવપામપારં આવભપા.

27-2-15

બલી.એડડ .નપા ફરજજભપાત પશ્નપતગો તથપા એમ.એડ.નપા દદ્વિવરર્ષીભ અભભપાસક્રમનલી લપાક્ષણણકતપાઓનલી ચચપાર્ણ

શસક્રવપાર

થઈ.

11-3-

ગસજરપાતનલી શવશવધ મસશનવશસર્સિસ્ટરઓનપા શશિક્ષણશિપાસ્ત્ર શવભપાગગો તબેમજ શવશવધ બલી.એડડ . કગોલબેજગોનપા

15 થલી

13-3-15

અધભપાપકગો મપાસ્ટદે દદ્વિવરર્ષીભ બલી.એડડ ., એમ.એડડ .નપા અભભપાસક્રમનસ રં સ પણચત મપાળખસરં તબેમજ તબેનલી
લપાક્ષણણકતપાઓ અંગબે શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ (IASE) અનબે જીસલીઈઆરસ્ટર, ગપારંધલીનગરનપા સરંમકસ ત
ઉપક્રમબે કપાભર્ણશિપાળપાનસ રં આભગોજન થમસ.રં કપાભર્ણશિપાળપામપારં શવશવધ પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી સઘિન ચચપાર્ણ
કરવપામપારં આવલી અનબે તબેન સ રં પપારરં ણભક સવરૂપ નક્કર કરવપામપારં આવમસ.રં

7

3-4-15

બલી.એડડ .નપા ડપાફસ્ટ રૂપ તશૈભપાર થભબેલ અભભપાસક્રમગોનલી રજપઆત, ચચપાર્ણ , સ પચનગો કરવપામપારં આવભપા.

શસક્રવપાર
8

6-4-15

બલી.એડડ .નપા પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી પસત સતલી , ચચપાર્ણ અનબે સસધપારણપાનપા સ પચનગો કરવપામપારં આવભપા.

સગોમવપાર
9

7-4-15
મરંગળવપાર

બલી.એડડ .નપા અભભપાસક્રમમપારં શશિક્ષણપદશત કદેસ્ટલલી તથપા કભપા સતમપારં સમપાવવલી જગોઈએ, તબે અંગબે ચચપાર્ણ
કરર અણભપપાભગો મબેળવવપામપારં આવભપા, તબેમજ પપાભગોણગક કપાભર્ણન સ રં સ પણચત મપાળખસરં રજપ કરર ચચપાર્ણ
કરવપામપારં આવલી.

10 8-4-15
બસધવપાર
11 9-4-15
ગસરૂવપાર
12 15-4-15
બસધવપાર

બલી.એડડ .નપા દદ્વિવરર્ષીભ અભભપાસક્રમ અંતગર્ણત ઉદગોગ અનબે સમ પહજીવનનપારં કપાભર્યો અંગબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં
આવલી તબેમજ તબેનપા મ પલભપારંકન અંગબે ચચપાર્ણ -શવચપારણપા કરવપામપારં આવલી.

ઉદગોગ શવરભનપા અધભપાપકગો દ્વિપારપા તશૈભપાર થભબેલ ઉદગોગકપાભર્ણનપા અભભપાસક્રમનલી રજપઆત થઈ જેમપારં
કપારંતણ-વણપાસ્ટ કપાભર્ણનલી શવગતગો, ગસણભપાર અનબે ક્રદેહડસ્ટ અંગબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.
શશિક્ષક પશશિક્ષણનપા રપાષષ્ટ્રરભ અભભપાસક્રમનપા મપાળખપામપારં સ પણચત શવશિબેર બપાબતગોનલી રજપઆત અનબે આ

બપાબતગો આપણપારં દદ્વિવરર્ષીભ બલી.એડડ .નપા અભભપાસક્રમમપારં કદેવલી રરતબે સપામબેલ કરર શિકપાભ તબે અંગબે ચચપાર્ણ શવચપારણપા કરવપામપારં આવલી.

13 16-4-15
ગસરૂવપાર

બલી.એડડ .નપા તશૈભપાર થભબેલપા ડપાફસ્ટ અભભપાસક્રમમપારં NCFTE-2009 મપારં સ પચવપાભબેલલી બપાબતગો સપામબેલ
કરવપા મપાસ્ટદે NCFTE-2009 નપા ડગોકસમબેનસ્ટનલી રજપઆત કરવપામપારં આવલી.
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14 18-4-15

શવિગત
બલી.એડડ .નપા ફરજજભપાત પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી પસત સતલી અનબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.

શિશનવપાર
15 21-4-15
મરંગળવપાર
16 22-4-15
બસધવપાર
17 23-4-15
ગસરૂવપાર
18 24-4-15

બલી.એડડ . પવબેશિ મપાસ્ટદે નલી તશૈભપાર થભબેલ જાહદેરપાતનલી પસત સતલી, ચચપાર્ણ અનબે સસધપારપા મપાસ્ટદે નપા સ પચનગો કરર,
તશૈભપાર થભબેલપા પશ્નપતગોનલી પસત સતલી અનબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.

બલી.એડડ .નપા તશૈભપાર થભબેલ શશિક્ષણ પદશત તબેમજ એમ.એડ.નપા શશિક્ષણનસ રં તતવજ્ઞપાનનપા અભભપાસક્રમનલી
સ લી અનબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી હતલી.
પસતત

સ લી અનબે સસધપારપાતમક સ પચનગો
બલી.એડડ .નપા તશૈભપાર થભબેલપા શશિક્ષણ પદશતનપા અભભપાસક્રમનલી પસતત
મબેળવવપામપારં આવભપા હતપા.
બલી.એડડ .નપા તશૈભપાર થભબેલ પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી પસત સતલી અનબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી હતલી.

શસક્રવપાર
19 25-4-15
શિશનવપાર
20 27-4-15
સગોમવપાર

એમ.એડ.નસ રં NCFTE-2014 અનસસપારનસ રં મપાળખસરં રજપ થમસ રં અનબે તબે અંગબે ચચપાર્ણ થઈ. તબેમજ બલી.એડડ .,
એમ.એડ.નપા તશૈભપાર થભબેલપા પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી રજપઆત અનબે ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.
બલી.એડડ .નપા પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમ રચનપા અંગબે સદોંપપાભબેલ કપાભર્યો અંગબે સમલીક્ષપા તબેમજ કપાભર્ણનલી

પગશતનલી જાણકપારર જે તબે અધભપાપક જપથગો દ્વિપારપા આપવપામપારં આવલી. તબેમજ બલી.એડડ . નપા
અભભપાસક્રમમપારં સમપાશવષસ્ટ બસશનભપાદર શશિક્ષણ અનબે વશૈકતલપક શવરભગોનપા અભભપાસક્રમ તશૈભપાર કરવપાનલી
જવપાબદપારર અધભપાપક જપથગોમપારં વહóચવપામપારં આવલી.

21 29-4-15

તશૈભપાર થભબેલપા પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી રજપઆત અનબે ચચપાર્ણ -શવચપારણપા કરવપામપારં આવલી.

બસધવપાર
22 30-4-15
ગસરૂવપાર
23 1-5-15
શસક્રવપાર
24 2-5-15
શિશનવપાર
25 5-5-15

એમ.એડ.નપા અભભપાસક્રમનસ રં ડપાફસ્ટ મપાળખસરં રચવપા ચચપાર્ણ -શવચપારણપા તથપા NCFTE-2014 સ પણચત
સ લી કરવપામપારં આવલી.
મપાળખપાનલી પસતત

સ પા અભભપાસક્રમનલી રજપઆત થઈ અનબે બપાકરનલી ભપારપાઓનપા
બલી.એડડ .નપા હહનદર શવરભનલી શવરભવસતન
સ પા અભભપાસક્રમનસ રં મપાળખસરં એકરૂપ-સપામપાનભ રપાખવપા નક્કર કરવપામપારં આવમસ.રં
શવરભવસતન

Joint Review Mission નગો IASE, ગ પજરપાત શવદપાપલીઠ સરંબશરં ધત હરપગોસ્ટર્ણનગો સરંદભર્ણ લઇ દદ્વિવરર્ષીભ
અભભપાસક્રમમપારં સમપાવવપા ભગોગભ બપાબતગોનલી રજપઆત અનબે ચચપાર્ણ -શવચપારણપા કરવપામપારં આવલી.
સ લી, ચચપાર્ણ અનબે શવચપારણપા કરવપામપારં આવલી.
તશૈભપાર થભબેલ આભભપાસક્રમનલી પસતત

મરંગળવપાર
26 6-5-15
બસધવપાર
27 7-5-15
ગસરૂવપાર
28 8-6-15
સગોમવપાર

એમ.એડ.નપા અભભપાસક્રમનપા મપાળખપામપારં સમપાશવષસ્ટ શવશશિષસ્ટ ક્ષબેતનપા પશ્નપતગોનલી અધભપાપકગોમપારં
વહóચણલી કરવપામપારં આવલી.
સ લી, ચચપાર્ણ-શવચપારણપા
એમ.એડ.નપા અભભપાસક્રમનસ રં મપાળખસરં અનબે EPC નપા અભભપાસક્રમનલી પસતત
કરવપામપારં આવલી.
બલી.એડડ . અનબે એમ.એડ.નપા અભભપાસક્રમનલી પસત સતલી તબેમજ પશ્નપતગોમપારં સમપાશવષસ્ટ પપાભગોણગક કપાભર્યોનલી
ચચપાર્ણ અનબે તબેનપારં મ પલભપારંકન પશવશધનલી ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.
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29 9-6-15

શવિગત
બલી.એડડ .નપા EPC નપા પશ્નપતગોનપા અભભપાસક્રમનલી ચચપાર્ણ કરવપામપારં આવલી.

મરંગળવપાર
30 27-6-15
શિશનવપાર

બલી.એડડ . અનબે એમ.એડ.નપા અધભપાપક જપથગો દ્વિપારપા તશૈભપાર થભબેલપા સ પણચત અભભપાસક્રમનલી ચચપાર્ણ ,
સમલીક્ષપા તબેમજ સ પચનગો મબેળવવપા શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ (IASE) નલી અભભપાસ સશમશતનલી બબેઠક મળર

હતલી. જેમપારં ગસજરપાતનલી શવશવધ મસશનવશસર્સિસ્ટરનપા શશિક્ષણશિપાસ્ત્રનપા તજજ્ઞશલીઓ-પગો.રમબેશિભપાઈ કગોઠપારર,
પગો. અશનલભપાઈ અંબપાસણપા અનબે પગો. મહદેશિભપાઈ ભપાણજ્ઞક ઉપસસથત રહપા હતપા. ઉપરપારંત નઈ

તપાલલીમ સરંદભર્ભે સ પચનગો અનબે સમલીક્ષપા મપાસ્ટદે નઈ તપાલલીમ ક્ષબેતનપા તજજ્ઞશલીઓ- શલીગગોશવવિંદભપાઈ રપાવલ,
શલી સસમશતબબેન રપાવલ અનબે શલી મનસસખભપાઈ સલલપા ઉપસસથત રહપા હતપા.

આ બબેઠકમપારં

મહપાશવદપાલભનપા સકૌ અધભપાપકગો ઉપરપારંત અભભપાસક્રમ શવકપાસ એકમનપા સરંભગોજક ડડ. હહરભપાઈ હપાજર
રહપા હતપા.
31 29-6-15

બલી.એડડ . અનબે એમ.એડ.નપા અભભપાસક્રમ અંગબે તપા.27-6-15 નલી બબેઠકમપારં મળબે લ સ પચનગો અનસસપાર

સગોમવપારથલી સસધપારણપા કરવપા મપાસ્ટદે બબેઠકગો કરવપામપારં આવલી જેમપારં બરંનબે અભભપાસક્રમગોમપારં ઓનસક્રરન સલીધપા જ
11-7-15

સસધપારપાઓ કરવપામપારં આવભપા.

શિશનવપાર
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શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય(IASE)

શશિક્ષણ પહારરંગત(M.Ed.)પવિનશિ (દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમ)

No.

શિસક્ષણણક વિરર્ય-2015-16
પવિનશિ ફિળોમર્ય ભરવિહા અંગન ન રંન મહાહહતપીપત્રક
“મપારર જજવિંદગલીનલી અંદર મગ્લેં અનબેક કપાભર્યો કભપાર્વાં છબે , તબેમપારંનપા ઘિણપા કપાભર્યોનબે મપાસ્ટદે મપારપા મનમપારં હસ રં મગરૂરર પણ મપાનસરં છરં,

કદેસ્ટલપારંકનબે સપારસ પશ્ચિપાતપાપ પણ થપાભ છબે , એમપારંનપા ઘિણપારં મગોસ્ટર જવપાબદપારરવપાળપારં પણ હતપારં, પણ અતભપારદે જરપાભબે અશતશિભગોસકત શવનપા

હસ રં કહદેવપાનબે ઈચછરં છરં કદે , મગ્લેં એવસ રં એક પણ કપાભર્ણ નથલી કમસર્વાં કદે જેનલી સપાથબે આજે કરવપાનપા કપાભર્ણનગો મસકપાબલગો થપાભ, મગ્લેં તગો કદેવળ મરંત
આમભગો છબે, એક વણણકપસત જગો કરર શિકતગો હગોભ તગો મગ્લેં ઋશરનસરં કપામ કમસર્વાં છબે.”
1.

(મગોહનદપાસ કરમચરંદ ગપારંધલી, તપા. 15–11–1920, ગપજરપાત શવદપાપલીઠનલી સથપાપનપા સમભબે)

પહરચય :

ગપજરપાત શવદપાપલીઠ ગપારંધલીશવચપાર પદશત દ્વિપારપા જીવનઘિડતરનસ રં શશિક્ષણ આપતલી શવશશિષસ્ટ સરંસથપા છબે. અંગબેજ

શિપાસન સપામબે આંદગોલનનપા સમભબે તબેનલી સથપાપનપા 18 મલી ઓકસ્ટગોબર, 1920 નપા રગોજ મહપાતમપા ગપારંધલીનપા હસતબે રપાષષ્ટ્રરભ
શવદપાપલીઠ તરરકદે થઈ હતલી.

ઈ.સ. 1930 સસધલી શવદપાપલીઠમપારં ગસજરપાતલી, મરપાઠર, બરંગપાળર, સરંસકવ ત, પશશિર્સિભન તથપા અંગબેજી ભપારપાઓ ઉપરપારંત

ભપારતલીભ શવદપા, ઈશતહપાસ, ગણણત, હફલસપફર, રપાજનલીશત, અથર્ણશિપાસ્ત્ર તથપા સરંગલીત જેવપા શવરભગોમપારં અભભપાસકપાભર્ણ થત સ રં હતસ.રં
સવપાતરંતભપપાતમત મપાસ્ટદે રપાષષ્ટ્રરભ ચળવળનપા ભપાગરૂપબે ઈ.સ. 1930 થલી 1935 નપા સમભગપાળપા દરશમભપાન શિશૈક્ષણણક કપાભર્ણ બરંધ
રહસ.રં ઈ.સ. 1935 પછર શિશૈક્ષણણક કપાભર્ણનગો પસનસપપારરંભ થભગો. ઈ.સ. 1942 થલી 1945 દરશમભપાન ‘હહનદ છગોડગો’ નલી ચળવળમપારં

શવદપાપલીઠનપા શવદપાથર્ષીઓ તથપા શશિક્ષકગો જગોડપાતપારં અભભપાસકપાભર્ણ ફરર એક વપાર બરંધ રહ .સરં તભપાર બપાદ ઈ.સ. 1947 મપારં
મહપાદદે વ દદે સપાઈ સમપાજસબેવપા મહપાશવદપાલભનગો આરરંભ આઠ શવદપાથર્ષીઓ સપાથબે થભગો. આ મહપાશવદપાલભનપા વતર્ણમપાન
સમભમપારં પપારરંગત, અનસપપારરંગત તબેમજ શવદપાવપાચસપશતનપા અભભપાસક્રમગો ચપાલલી રહપા છબે.

રપાષષ્ટ્રરભ અનબે આંતરરપાષષ્ટ્રરભ સતરદે મપલભગો આધપાહરત પભગોગગોનપા સરંદભર્ણમપારં ગપજરપાત શવદપાપલીઠનપા મહતતવનપા

પદપાનનપા કપારણબે

ભપારત સરકપારદે ઈ.સ. 1963 મપારં શવશ્વશવદપાલભ અનસદપાન આભગોગ (અશધશનભમ) હદેઠળ ગપજરપાત

શવદપાપલીઠનબે શવશ્વશવદપાલભનગો દરજજગો આમભગો છબે. હપાલમપારં ગપારંધલીનગર જજલલપામપારં આવબેલપારં સપાદરપા અનબે રપારંધબેજાનપા
પહરસરગોમપારં સનપાતક કક્ષપાનપા અભભપાસક્રમગો ચપાલબે છબે. સપાદરપા પહરસરનપા શિપારરહરક શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભમપારં

તથપા

સપકમજીવપાણસ રં શવજ્ઞપાન શવભપાગમપારં સનપાતક અનબે અનસસનપાતક કક્ષપાનપા અભભપાસક્રમગો ઉપલબધ છબે . રપારંધબેજા પહરસરનપા
ગપામસબેવપા મહપાશવદપાલભમપારં બહદેનગો મપાસ્ટદે ગવહશવજ્ઞપાન તથપા ગપામવભવસથપાપન કદેનદ્રમપારં ભપાઈઓ અનબે બહદેનગો મપાસ્ટદે સનપાતકઅનસસનપાતક કક્ષપાનપા અભભપાસક્રમગોનલી સગવડ છબે. અમદપાવપાદ પહરસરમપારં શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE)મપારં શશિક્ષણ

શવશિપારદ(બલી.એડડ.), હહનદર શશિક્ષપા શવશિપારદ( હહનદર બલી.એડડ.), એમ એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) શશિક્ષણ અનસપપારરંગત
(એમ.હફલ.) અનબે શવદપાવપાચસપશત (પલીએચ.ડર.) નપા અભભપાસક્રમગો તબેમજ પકૌઢ શશિક્ષણ શવભપાગ અનબે શનરરંતર શશિક્ષણ
શવભપાગમપારં ખપાસ અભભપાસક્રમગો ઉપલબધ છબે.

ગપારંધલીજીનપા આદશિર્યો મસજબ દદે શિનપા નવઘિડતરનપા કપાભર્ણક્રમગો મપાસ્ટદે શશિક્ષણ દ્વિપારપા ચપાહરતભવપાન, શિસકતસરંપન,

સરંસકપારર તથપા કતર્ણવભશનષઠ કપાભર્ણકરગો તશૈભપાર કરવપા તબે આ સરંસથપાનગો પપાભપાનગો ઉદબેશભ રહગો છબે . આજનપા પહરવતર્ણનશિલીલ

સમભમપારં પણ ગપજરપાત શવદપાપલીઠનસ રં પગોત મજબપત રપાખવપા મપાસ્ટદે સરંશનષઠ કગોશશિશિ થઈ રહર છબે . ગપારંધલીશવચપારનપા પચપારપસપાર મપાસ્ટદે શશિક્ષણનપા શવશવધ ક્ષબેતગોમપારં સરંશિગોધન, તપાલલીમ તથપા શવસતરણનપા કપાભર્ણક્રમગોનબે શવદપાપલીઠમપારં અણગમ સથપાન
આપવપામપારં આવબે છબે.
2.

ગગજરહાત શવિદહાપપીઠનહારં ધયનયળો :

2.1 શવદપાપલીઠનસરં કપામ મહપાતમપા ગપારંધલીએ આપબેલપા આદશિર્યો પમપાણબે દદે શિનસ રં નવઘિડતર કરવપાનબે સપારસ ચપાલતલી પવ વશતઓનબે અથર્ભે
કદેળવણલી દ્વિપારપા ચપાહરતભવપાન, શિસકતસરંપન, સરંસકપારર તથપા કતર્ણવભશનષઠ કપાભર્ણકતપાર્ણઓ તશૈભપાર કરવપાનસ રં છબે.

2.2 શવદપાપલીઠનપા શશિક્ષકગો અનબે સરંચપાલકગો અહહવિંસપા અનબે સતભનબે અશવરગોધલી એવપારં જ સપાધનગો સવલીકપારનપારપા અનબે તબેનબે અમલમપારં
મપકવપા પભતનશિલીલ હશિબે.

2.3 શવદપાપલીઠનપા તથપા તબેણબે મપાનભ કરદે લલી સરંસથપાઓનપા શશિક્ષકગો અનબે સરંચપાલકગો અસપ વશભતપાનબે કલરંકરૂપ મપાનનપારપા અનબે તબેન સ રં
શનવપારણ કરવપા પભતનશિલીલ હશિબે અનબે કગોઈ પણ બપાળક કદે બપાળપા અસપ વશભ હગોવપાનપા કપારણબે બહપાર રપાખવપામપારં કદે તબેનબે
દપાખલ કભપાર્ણ પછર તબેનલી તરફ નગોખલી વતર્ણણપક રપાખવપામપારં નહભીં આવબે.
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2.4 શવદપાપલીઠનબે અંગબે કપામ કરનપારગો શશિક્ષક વગર્ણ, સરંચપાલકગો તથપા મપાનભ કરદે લલી સરંસથપાઓ વગબેરદે રó હસ્ટભપાનલી પવ વશતમપારં મપાનનપારપા
અનબે અશનવપાભર્ણ કપારણ શસવપાભ શનભશમત રરતબે કપારંતનપારપા અનબે શનરરંતર ખપાદર પહદેરનપારપા હશિબે. સમજપતલીસ- આ ધભબેભ મસજબ
અભભપાસકપાળ દરશમભપાન ફરજ પરનપા સમભમપારં કગોઈ પણ વખતબે પમપાણણત ખપાદર શસવપાભનપા વસ્ત્રગોનગો

સલીધગો કદે

આડકતરગો ઉપભગોગ કરર શિકપાભ નહભીં અનબે ફરજ પરનપા બધપા સમભમપારં પણ સસતરપાઉ ખપાદરનપારં વસ્ત્રગો જ પહદેરર શિકપાશિબે.

2.5 શવદપાપલીઠમપારં સવભપારપાનબે પધપાનપદ આપવવપામપારં આવશિબે અનબે બધસ રં શશિક્ષણ સવભપારપા દ્વિપારપા આપવપામપારં આવશિબે. સમજપતલીસ
બલીજી ભપારપાઓ શિલીખવતપારં તબે જ ભપારપાનબે વપાપરવપામપારં બપાધ નહભીં ગણપાભ.

2.6 શવદપાપલીઠમપારં રપાષષ્ટ્રભપારપા હહનદર-હહનદસ સતપાનલીનબે આવશભક સથપાન હશિબે. નદોંધસ- હહવિંદર-હહવિંદસસતપાનલી એ ભપારપા છબે કદે જે ઉતરમપારં
સપામપાનભ હહવિંદસ-મસસલમપાન બગોલબે છબે અનબે દદે વનપાગરર અથવપા ફપારસલી ણલશપમપારં લખબે છબે.

2.7 શવદપાપલીઠમપારં ઔદગોણગક શશિક્ષણનબે બકૌદદક શશિક્ષણ જેસ્ટલસરં જ મહતતવ આપવપામપારં આવશિબે અનબે રપાષષ્ટ્રનપા પગોરક જે જે ઉદગોગગો
છબે તબેમનબે સથપાન આપવપામપારં આવશિબે, બલીજાનબે નહભીં.

2.8 ભપારતવરર્ણનગો ઉતકરર્ણ શિહદેરગો પર નહભીં, પણ ગપામડપારં ઉપર અવલરંબબે છબે, તબેથલી શવદપાપલીઠનપા મગોસ્ટપા ભપાગનપા દ્રવભનગો અનબે
શવદપાપલીઠનપા શશિક્ષકગોનગો મસખભ ઉપભગોગ ગપામડપારંમપારં રપાષષ્ટ્રપગોરક કદેળવણલીનગો પચપાર કરવપામપારં થશિબે.

2.9 કદેળવણલીનગો ક્રમ ઘિડવપામપારં ગપામવપાસલીઓનલી હપાજતગોનબે પધપાનપદ આપવપામપારં આવશિબે.

2.10 શવદપાપલીઠનલી નલીચબે ચપાલતલી સરંસથપાઓમપારં બધપા પચણલત ધમર્યોનબે શવશિબે સરંપપણર્ણ આદર હશિબે , અનબે શવદપાથર્ષીઓનપા
આતમશવકપાસનબે અથર્ભે ધમર્યોન સ રં જ્ઞપાન , અહહવિંસપા અનબે સતભનબે દવ કષસ્ટમપારં રપાખલીનબે આપવપામપારં આવશિબે.

2.11 પજાનપા શિપારરહરક શવકપાસનબે અથર્ભે વભપાભપામ અનબે અંગમહદેનતનલી તપાલલીમ શવદપાપલીઠમપારં આવશભક ગણપાશિબે.
3

ગગજરહાત શવિદહાપપીઠનપી કહેટલપીક શવિશિનરતહાઓ :

ગપજરપાત શવદપાપલીઠ શવદપાથર્ષીનપા સવપાર્વાંગલી શવકપાસનલી નબેમ ધરપાવબે છબે . આ સરંદભર્ણમપારં શવદપાથર્ષીઓનબે સમપાજ સપાથબે

જગોડવપાનપા પભપાસરૂપબે ગપામપાણભમસખ પવ વશતઓનસ રં આભગોજન થપાભ છબે. શવદપાથર્ષીઓનબે ગપામસમપાજનગો અનસભવ પપામત
કરવપાનગો અવસર મળર રહદે અનબે તબેઓ ભપારતનલી સપામપાજજક ઓળખ મબેળવલી શિકદે તબેવલી જગોગવપાઈ પતભબેક અભભપાસક્રમમપારં

રપાખવપામપારં આવબે છબે. આ સરંદભર્ણમપારં ગપામજીવન પદભપાતપાનસ રં આભગોજન થપાભ છબે. સનપાતક તથપા અનસસનપાતકનપા અભભપાસ
બપાદ ગપામશવકપાસનપા કપામ મપાસ્ટદે ઇચછક શવદપાથર્ષીઓનબે સમથર્ણન આપવપા ‘ગપામશશિલપલી’ ભગોજનપા અમલમપારં છબે . શવદપાપલીઠનપા
તમપામ અભભપાસક્રમગોમપારં શશિણબર, પવપાસ, કદેનદ્રશનવપાસ તથપા અનસસનપાતક કક્ષપાથલી સરંશિગોધન કપાભર્ણ ફરજજભપાત છબે .
શવદપાપલીઠમપારં તબેનલી શવશશિષસ્ટ ઓળખ ગણપાત સ રં સમવદ પસસતકપાલભ છબે. તબેમપારં જ્ઞપાનનપારં શવણભન ક્ષબેતગોનબે આવરર લબેતપારં આશિરદે

પપારંચ લપાખથલી વધસ પસસતકગો છબે. શવદપાપલીઠનપારં રમતગમત સરંકસલગોમપારં શવશવધ રમતગોનસરં આભગોજન થપાભ છબે. વરર્ણમપારં એક

વપાર બધપારં જ પહરસરગોનગો સરંમકસ ત રમતગોતસવ ભગોજાભ છબે . અમદપાવપાદ પહરસરમપારં સનપાનપાગપારનલી સસશવધપા ઉપલબધ છબે.
સપાદરપા પહરસરમપારં શિપારરહરક સરંશિગોધન પભગોગશિપાળપા છબે . રપારંધબેજા પહરસરમપારં શનસગર્યોપચપાર કદેનદ્ર આવબેલ સરં છબે. તણબેભ
પહરસરગોમપારં શનવપાસલી તબલીબ તથપા એમબમસલનસ સહહતનલી તબલીબલી સબેવપા ઉપલબધ છબે.
4. ગગજરહાત શવિદહાપપીઠમહારં અભયહાસ કરતહા શવિદહાથર્ષીઓ મહાટહે નહા શનયમળો :

4.1 ખહાદન્દી :મહપાશવદપાલભનપા સમભ દરશમભપાન અનબે તબે શસવપાભ પણ શનભત કરદે લગો શનરરંતર શસદ (સસતરપાઉ) ખપાદરનગો
ગણવબેશિ પહદેરવપાનગો રહદેશિબે.

4.2 ર» હટયળો : શનભત સમભબે, શનભશમત પપાથર્ણનપા તથપા કપારંતણકપાભર્ણ કરવપાનપારં રહદેશિબે અનબે શનભત લકભપારંક મસજબનલી સ પતરનલી
આંસ્ટરઓ તશૈભપાર કરવપાનલી રહદેશિબે.

4.3 છહાત્રહાલય : ગ પજરપાત શવદપાપલીઠનપા પ પણર્ણકપાલલીન અભભપાસક્રમગો મપાસ્ટદે છપાતપાલભ શનવપાસ ફરજજભપાત છબે . શવદપાથર્ષીએ
છપાતપાલભનલી આચપારસરંહહતપાનસ રં પપાલન કરવપાનસ રં રહદેશિબે.

4.4 હહાજરન્દી : સરંસથપાએ શનભત કરદે લ ધપારપાધગોરણ અનસસપાર હપાજરર ફરજજભપાત છબે . મપારંદગલીનપા કપારણબે 30 હદવસ કરતપારં વધસ
ગબેરહપાજરર હગોભ તબે સરંજગોગગોમપારં સત નપામરંજપર કરવપામપારં આવશિબે.

4.5 મળોબહાઈલ : શવદપાભભપાસનપા સમભ દરશમભપાન શવદપાથર્ષીઓ મપાસ્ટદે મગોબપાઈલનપા ઉપભગોગ પર સરંપ પણર્ણપણબે પશતબરંધ છબે .
મહપાશવદપાલભમપારં મગોબપાઈલ રપાખલી કદે વપાપરર શિકપાશિબે નહભીં. ગ પજરપાત શવદપાપલીઠ પહરસરમપારં સ્ટદે ણલફગોનનલી સસશવધપા છબે .

4.6 સમગહજવિન : દરદે ક શવદપાથર્ષીએ સમપહજીવનનપા મપલભપારંકનમપારં શનભત કરદે લલી કક્ષપા મબેળવવપાનલી રહદેશિબે. જેમપારં
છપાતપાલભજીવન, - પપાથર્ણનપા, સમપહગલીતગો, સફપાઈ, સફપાઈ સપાધન શનમપાર્ણણ, શનભત પસસતકગો આધપાહરત મકૌણખક પરરક્ષપા,
જપથચચપાર્ણ શવગબેરદેનગો સમપાવબેશિ થપાભ છબે. વરર્ણ દરમભપાન સમપહજીવનનસ રં સતત મપલભપારંકન કરવપામપારં આવશિબે.
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5.

શશિક્ષણ મહહાશવિદહાલય (IASE) :

નઈ તપાલલીમનલી શિપાળપાઓ મપાસ્ટદે નઈ તપાલલીમનસ રં શશિક્ષણ પપામત કરદે લ શનષઠપાવપાન શશિક્ષકગો તશૈભપાર કરવપાનપા

ઉદબેશભથલી 2 જસ લપાઈ, 1962 નપા રગોજથલી હહવિંદર શશિક્ષક મહપાશવદપાલભ અનબે ઈ.સ. 1965 થલી શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભનલી
સથપાપનપા કરવપામપારં આવલી છબે સનબે 1994 થલી શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભનબે શશિક્ષણશિપાસ્ત્ર ઉચચ અધભભન સરંસથપાન (Institute of

Advanced Studies in Education – IASE)મપારં અપગબેડ કરવપામપારં આવમસ રં છબે. હપાલમપારં હહવિંદર શશિક્ષક મહપાશવદપાલભમપારં હહવિંદર

મપાધભમમપારં હહવિંદર શશિક્ષપા શવશિપારદ ( હહવિંદર બલી.એડડ.)નગો અભભપાસક્રમ તબેમજ શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ (IASE)મપારં શશિક્ષણ

શવશિપારદ (બલી.એડડ.), એમ એડડ. (શશિક્ષણ પપારરંગત), શશિક્ષણ અનસપપારરંગત(એમ.હફલ.) અનબે શવદપાવપાચસપશત
(પલીએચ.ડર.)નપા અભભપાસક્રમગો ચલપાવવપામપારં આવબે છબે. શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ (IASE)મપારં સબેવપાકપાલલીન તપાલલીમ, સરંશિગોધન
તબેમજ શવસતરણનલી પવ વશતઓ હપાથ ધરવપામપારં આવબે છબે.

1.

પવિનશિ અંગન :

શશિક્ષણ પહારરંગત(એમ.એડડ.) દદ્વિવિરર્ષીય અભયહાસક્રમમહારં પવિનશિ મહાટહે નહા શનયમળો વિરર્ય-2015-16

1.1 એમ એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત) દદ્વિવરર્ષીભ ચપાર સબેમબેસસ્ટરનગો પપણર્ણકપાલલીન અભભપાસક્રમ છબે.

1.2 NCTE નપા શનભમ મસજબ કસ લ 50 બબેઠકગો પર શવદપાથર્ષીઓનબેપવબેશિ આપવપામપારં આવશિબે. કસ લ 50 બબેઠકગો પશૈકરનલી 15 બબેઠકગો
પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ . અનબે સનપાતક કદે બલી.એલ.એડ. (શશિક્ષણ પપારરંગત – એમ.એડ. – પપાથશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ ધગો.
8 સસધલીનગો શવકલપ) લપાભકપાત ધરપાવતપા ઉમબેદવપારગો મપાસ્ટદે તથપા બપાકરનલી 35 બબેઠકગો બલી.એડડ . (શશિક્ષણ પપારરંગત –એમ.એડ.

– મપાધભશમક ઉચચતર મપાધભશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ ધગો. 6 થલી 12 સસધલીનગો શવકલપ) લપાભકપાત ધરપાવતપા ઉમબેદવપારગો મપાસ્ટદે
રહદેશિબે. કગોઈ કદેસ્ટદેગરરમપારં ખપાલલી રહદેતલી બબેઠક તબે શસવપાભનલી કદેસ્ટદેગરરમપારં તબદરલ થવપા પપાત રહદેશિબે.

પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ . અનબે સનપાતક કદે બલી.એલ.એડ. મપાસ્ટદે નલી કસ લ 15 બબેઠકગોનબે પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ . અનબે સનપાતક
કદેસ્ટદેગરર તથપા બલી.એલ.એડ. કદેસ્ટદેગરરમપારં આવબેલ પવબેશિ ફગોમસર્ણનલી સરંખભપાનપા પમપાણમપારં વહóચલીનબે કદેસ્ટદેગરરવપાર મબેહરસ્ટનબે આધપારદે
પવબેશિ આપવપામપારં આવશિબે.

1.3 ગપજરપાત શવદપાપલીઠનપા શશિક્ષણ શવશિપારદ(બલી.એડડ .) અનબે હહનદર શશિક્ષપા શવશિપારદ(હહનદર-બલી.એડડ .)નપા અભભપાસક્રમમપારં ઉતલીણર્ણ
થભબેલપા તબેમજ કપાભદપાથલી પસથપાશપત થભબેલ કગોઈ પણ શવશ્વશવદપાલભ (મસશનવશસર્સિસ્ટ)ર નલી NCTE મપાનભતપા પપામત કગોલબેજગોનલી
બલી.એડડ ./ બલી.એલ.એડડ . નલી પદવલી (ડરગલી) ધરપાવનપાર અથવપા રપાજભ સરકપારદે પવબેશિ મપાસ્ટદે બલી.એડડ . સમકક્ષ ગણભપા હગોભ
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સ્ટકપા કદે તબેથલી વધસ સ્ટકપા ધરપાવનપાર ઉમબેદવપાર પવબેશિ મપાસ્ટદે અરજી કરર શિકશિબે. પલી.સ્ટર.સલી./

ડર.એલ.એડડ .નલી પદવલીમપારં 55

સ્ટકપા કદે તબેથલી વધસ અનબે સનપાતકનલી પદવલીમપારં 50

સ્ટકપા કદે તબેથલી વધસ સ્ટકપા ધરપાવનપાર

ઉમબેદવપાર પવબેશિ મપાસ્ટદે અરજી કરર શિકશિબે. અનસસપણચત જાશત કદે અનસસપણચત જનજાશતનપા ઉમબેદવપારગોનબે શનભમપાનસસપાર 5 સ્ટકપા
(પપારંચ સ્ટકપા)નલી છૂસ્ટ આપવપામપારં આવશિબે.

1.4 અરજી સપાથબે પદવલી પરરક્ષપાનપારં ગસણપતગો જગોડવપારં અશનવપાભર્ણ છબે. અનસસનપાતકનલી પરરક્ષપા પપાસ કરર હગોભ તગો બનબે
વરર્ણનપા ગસણપતગો જગોડવપારં જરૂરર છબે.

1.5 લબેણખત કસગોસ્ટર મપાસ્ટદે અનભ મસશનવશસર્સિસ્ટરનપા શવદપાથર્ષીઓનબે બલી.એડડ ./ બલી.એલ.એડ. કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણ (Grant

Total) નલી સ્ટકપાવપારરનપા આધપારદે કસ લ ગસણનપા 80 સ્ટકપા અનબે સનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 10 સ્ટકપા તથપા
અનસસનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 10 સ્ટકપા પમપાણબે ગણતરર કરરનબે મબેહરસ્ટ મસજબ બગોલપાવવપામપારં આવશિબે. (આ

વરર્ભે (2015-16) ફગોમર્ણ ભરનપાર દરદે કદે લબેણખત પરરક્ષપા આપવપાનલી રહદેશિ.બે ) જભપારદે ગપજરપાત શવદપાપલીઠમપારંથલી બલી.એડડ .નલી
પદવલી મબેળવબેલ હગોભ તબે બધપાજ શવદપાથર્ષીઓનબે બગોલપાવવપામપારં આવશિબે . પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ . કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ

ગસણનપા 40 સ્ટકપા અનબે સનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 40 સ્ટકપા તથપા અનસસનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા
20 સ્ટકપા પમપાણબે ગણતરર કરરનબે મબેહરસ્ટ મસજબ બગોલપાવવપામપારં આવશિબે.

1.6 કદેનદ્ર સરકપારનપા અનપામત અંગબેનપા નલીશત-શનભમ મસજબ અનપામત જગભપાઓનસરં પમપાણ જળવપાઈ રહદે તબે રરતબે
અનસસપણચત જાશત મપાસ્ટદે 15 સ્ટકપા, અનસસપણચત જનજાશત મપાસ્ટદે 7.5 સ્ટકપા, સપામપાજજક-શિશૈક્ષણણક પછપાત વગર્ણ મપાસ્ટદે 27 સ્ટકપા
અનબે શિપારરહરક ખગોડખપારંપણ મપાસ્ટદે 3 સ્ટકપા પમપાણબે બબેઠકગો પર પવબેશિ આપવપામપારં આવશિબે. જમમસ કપાસશમરનપા રહદેવપાસલી મપાસ્ટદે
વધસ 2 બબેઠકગો આરણક્ષત રહદેશિ.બે

1.7 અનપામત બબેઠકનગો લપાભ લબેવપા ઈચછતપા ઉમબેદવપારગોએ સક્ષમ અશધકપારરનપા જાશતનપા પમપાણપતનલી ખરર નકલ
અરજીપત સપાથબે સપામબેલ કરવપાનલી રહદેશિ.બે

1.8 પવબેશિ મપાસ્ટદે નલી બબેઠકગોનલી ફપાળવણલી અલગથલી નગોહસ્ટસ બગોડર્ણ પર મપકવપામપારં આવશિબે.

1.9 અધપરર, અસપષસ્ટ કદે ખગોસ્ટર શવગતગોવપાળુરં તબેમજ સમભ મભપાર્ણદપા કરતપારં મગોડસ રં આવબેલ અરજીપત પવબેશિ મપાસ્ટદે મપાનભ
ગણપાશિબે નહભીં.
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2.

પવિનશિ શવિશધ અંગન :

2.1 બલી.એડડ ./ બલી.એલ.એડડ . કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણ (Grant Total) નલી સ્ટકપાવપારરનપા આધપારદે કસ લ ગસણનપા 80 સ્ટકપા

અનબે સનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 10 સ્ટકપા તથપા અનસસનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 10 સ્ટકપા પમપાણબે

ગણતરર કરરનબે પવબેશિ મપાસ્ટદેનલી પપારરંણભક મબેહરસ્ટ ભપાદર તશૈભપાર કરવપામપારં આવશિબે. જભપારદે પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ .

કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 40 સ્ટકપા, સનપાતક કક્ષપાએ મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 40 સ્ટકપા તથપા અનસસનપાતક કક્ષપાએ
મબેળવબેલ કસ લ ગસણનપા 20 સ્ટકપા પમપાણબે ગણતરર કરરનબે પવબેશિ મપાસ્ટદે નલી પપારરંણભક મબેહરસ્ટ ભપાદર તશૈભપાર કરવપામપારં આવશિબે

સ પમપાણબે વધસમપારં
2.2 ઉતરબસશનભપાદર શવદપાલભગોમપારં ભણબેલપા શવદપાથર્ષીઓનબે મબેહરસ્ટમપારં અભભપાસનપારં પપણર્ણ વરર્ણ દરઠ એક ગ ણ
સ લી અભભપાસ કભપાર્ણનપા 5 ગસણનલી મભપાર્ણદપામપારં મબેહરસ્ટ ગસણ આપવપામપારં આવશિબે. આ ગસણ પવબેશિ મપાસ્ટદેનલી
વધસ પપારંચ વરર્ણ સધ
ફપાઈનલ મબેહરસ્ટનપા ગસણમપારં ઉમબેરપાશિબે. આ ગસણ મબેળવવપા મપાસ્ટદે જે ઉતરબસશનભપાદર શવદપાલભમપારં અભભપાસ કભર્યો હગોભ તબે
શવદપાલભનપા આચપાભર્ણશલીનસ રં પમપાણપત જગોડવસ રં અશનવપાભર્ણ છબે.

2.3 શવદપાથર્ષીઓનલી પપારરંણભક મબેહરસ્ટ ભપાદર મસજબ બબેઠકગોનપા પમપાણમપારં પવબેશિ મપાસ્ટદે નલી લબેણખત કસગોસ્ટર મપાસ્ટદે સવખચર્ભે શનભત

સમભબે અનબે સથળબે આવવપાનસ રં રહદેશિબે. આ અંગબે મબેહરસ્ટમપારં આવતપા શવદપાથર્ષીઓનબે લબેણખત જાણ કરવપામપારં આવશિબે . જગો
સમભસર સ્ટપપાલ નપા મળબે તગો તબે મપાસ્ટદે ગપજરપાત શવદપાપલીઠ જવપાબદપાર રહદેશિબે નહભીં. જગો શનભત સમભમપારં ખબર ન

મળબે તગો મહપાશવદપાલભનપા નગોહસ્ટસ બગોડર્ણ પર મપકવપામપારં આવબેલ મબેહરસ્ટ ભપાદર જગોઈ લબેવપાનલી રહદેશિબે. કગોઈ પણ પકપારનપા
સ્ટપપાલનપા ગબેરવહરવસ્ટ મપાસ્ટદે ગપજરપાત શવદપાપલીઠ જવપાબદપાર ગણપાશિબે નહભીં.

2.4 પવબેશિ મપાસ્ટદે સવર્ણ પથમ ગપારંધલીશવચપારનલી 20 ગસણનલી બહસશવકલપ પશ્નગોવપાળર ‘ગપારંધલીજીનસ રં શશિક્ષણ દશિર્ણન’ પસસતક

આધપાહરત લબેણખત કસગોસ્ટર લબેવપાશિબે. ગપારંધલીશવચપારનલી કસગોસ્ટરમપારં ઉતલીણર્ણ થવપા મપાસ્ટદે 20 ગસણમપારંથલી 10 ગસણ મબેળવવપા
જરૂરર છબે. પવબેશિ મપાસ્ટદે નલી ફપાઈનલ મબેહરસ્ટ મપાસ્ટદે ગપારંધલીશવચપારનલી કસગોસ્ટરમપારં મબેળવબેલ ગસણ ગણતરરમપારં લબેવપાશિબે નહભીં.

2.5 પવબેશિ મપાસ્ટદેનલી લબેણખત કસગોસ્ટર પપાથશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ (પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ . કદે બલી.એલ.એડ. લપાભકપાત
ધરપાવતપા ઉમબેદવપારગો મપાસ્ટદે) અનબે મપાધભશમક – ઉચચતર મપાધભશમક શશિક્ષક પશશિક્ષણ (બલી.એડડ. લપાભકપાત ધરપાવતપા

ઉમબેદવપારગો મપાસ્ટદે ) એમ બબે સતરનલી રહદેશિબે. પલી.સ્ટર.સલી./ ડર.એલ.એડડ ./ બલી.એલ.એડ./ બલી.એડ. કક્ષપાએ શિલીખવવપામપારં
આવતપા શવરભગોનબે આનસરરંણગક સરંબરંશધત સતરનલી કક્ષપાનબે અનસરૂપ નલીચબે દશિપાર્ણવબેલ શવરભક્ષબેતગો આધપાહરત કસગોસ્ટર
લબેવપામપારં આવશિબે. આ કસગોસ્ટર 50 ગસણનલી બહશસ વકલપ પશ્નગોવપાળર હશિબે

1. શિશૈક્ષણણક મનગોશવજ્ઞપાન, શિશૈક્ષણણક મપાપન, મપલભપારંકન અનબે આંકડપાશિપાસ્ત્ર તથપા શિશૈક્ષણણક સ્ટદે કનગોલજજ - 25 ગસણ અનબે
2. શશિક્ષણ દશિર્ણન, શશિક્ષણનપા પશ્નગો, પવપાહગો તથપા શિપાળપાસરંચપાલન - 25 ગસણ

2.6 પપારરંણભક મબેહરસ્ટ (મસદપા-2.1 મસજબ) નપા 50 સ્ટકપા ગસણ તબેમજ લબેણખત કસગોસ્ટરઓનપા 50 ગસણમપારંથલી મબેળવબેલ ગસણનબે જગોડરનબે
અંશતમ મબેહરસ્ટ ભપાદર તશૈભપાર કરવપામપારં આવશિબે. આ મબેહરસ્ટ ભપાદરનપા ગસણ મહપાશવદપાલભનપા નગોહસ્ટસ બગોડર્ણ પર મપકવપામપારં
આવશિબે. આ મબેહરસ્ટ ભપાદર મસજબ શવદપાથર્ષીઓનબે મકૌણખક મસલપાકપાત મપાસ્ટદે બગોલપાવવપામપારં આવશિબે.

2.7 મકૌણખક મસલપાકપાતમપારં જે શવદપાથર્ષીઓનબે બગોલપાવવપામપારં આવબે તબેમણબે પગોતપાનપા પવબેશિનબે શનશશ્ચિત કરવપા જનમ તપારરખ
અનબે શિશૈક્ષણણક લપાભકપાતનપારં તમપામ અસલ પમપાણપતગો અનબે ગસણપતકગો રજપ કરવપાનપારં રહદેશિબે.

2.8 અરજીપતકમપારં ભરદે લલી શવગતગો, પમપાણપતગો કદે ગસણપતકગોમપારં કગોઈપણ જાતનલી શવસરંગતતપા જણપાશિબે તગો તબેવપા
ઉમબેદવપારનગો પવબેશિ આપગોઆપ રદ ગણપાશિબે.

સ લીમપારં હપાજર નહભીં
2.9 પવબેશિ આમભપા પછર શનભત સમભમપારં સપણચત હફ નહભીં ભરનપારનગો તબેમજ સપચવબેલ સમભ સ ધ
થનપારનગો પવબેશિ રદ કરરનબે પશતક્ષપા ભપાદરમપારં અગતપાક્રમબે આવતપા શવદપાથર્ષીનબે પવબેશિ આપવપામપારં આવશિબે.

3.

પવિનશિ લનનહાર મહાટહે :
3.1

શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE)મપારં શશિક્ષણ પપારરંગત(એમ.એડડ.) દદ્વિવરર્ષીભ પપણર્ણકપાલલીન અભભપાસક્રમનસ રં નવસરં સત
જસ લપાઈનપા પથમ અઠવપાહડભપામપારં શિરૂ થશિબે.

3.2

પવબેશિ મબેળવનપાર દરદે ક શવદપાથર્ષીએ આધપારકપાડર્ણ, જાશતનગો દપાખલગો, ચપાલસ શિશૈક્ષણણક વરર્ણનગો આવકનગો દપાખલગો, શિપાળપા
છગોડડપાનસ રં પમણપત(L.C.), ધગોરણ-10, 12, B.A./B.Sc./B.E., M.A./M.Sc/M.E. નપા ગસણપતગોનલી પમપાણણત નકલગોનપા

પપારંચ સબેસ્ટ અનબે પપાસપગોસ્ટર્ણ સપાઈઝ તબેમજ સસ્ટદે મપ સપાઈઝનપા પપારંચ-પપારંચ ફગોસ્ટપા હપાજર થપાવ તભપારદે સપાથબે લપાવવપાનપા
રહદેશિબે.

3.3
3.4

શશિક્ષણ પપારરંગત(એમ.એડડ.) દદ્વિવરર્ષીભ પપણર્ણકપાલલીન અભભપાસક્રમમપારં શશિક્ષણનસ રં મપાધભમ ગસજરપાતલી રહદેશિબે.

આ અભભપાસક્રમ પપરપા સમભનગો હગોવપાથલી શશિક્ષણ પપારરંગત(એમ.એડડ.)નપા શવદપાથર્ષી વરર્ણ દરશમભપાન બલીજસ રં કગોઈ કપામ કદે
બલીજગો કગોઈ અભભપાસ કરર શિકશિબે નહભીં.
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3.5

દરદે ક શવદપાથર્ષીએ નક્કર કરદે લ સરં કપારંતણ કપાભર્ણ વરર્ણ દરશમભપાન પપરસરં કરવપાન સ રં રહદેશિબે. પગોતપાનપા ભરવડપા ચક્ર પર જાતબે
કપારંતબેલલી આંસ્ટર શનભત કરદે લલી સરંખભપામપારં જમપારં કરપાવવપાનલી રહદેશિબે.

3.6
3.7
3.8

ભગોગશશિક્ષણ અનબે ઉદગોગકપાભર્ણ દરદે ક શવદપાથર્ષી મપાસ્ટદે અશનવપાભર્ણ છબે.

વરર્ણ દરશમભપાન સમપહજીવનનસરં સતત અનબે સહભપાગલી મપલભપારંકન કરવપામપારં આવશિબે.
શશિક્ષણ પપારરંગત
કરવપાનગો રહદેશિ.બે

3.9

(એમ.એડડ .)નપા શવદપાથર્ષીઓએ અભભપાસકપાળ દરશમભપાન એક ટપરંકગો શિશૈક્ષણણક પવપાસ સવખચર્ભે ફરજજભપાત

પવબેશિ મળબે તબે હદવસબે શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE)નલી એક વરર્ણનલી શશિક્ષણ ફરનપા રૂ. 3190/-, ભગોજન અનપામત પબેસ્ટદે સત દરઠ
રૂ. 4500/- રસગોડપા વભવસથપા ખચર્ણ પબેસ્ટદે રૂ. 500/- તથપા છપાતપાલભ અનપામતનપા રૂ. 500/- મળરનબે કસ લ રૂ. 8690/- ભરવપાનપા રહદેશિ.બે

3.10

પવબેશિ સવલીકપારર પપરર ફર ભરર ઊઠર જનપાર કદે હપાજર ન થનપારનલી ફર અંગબેનગો શનણર્ણભ સરંસથપાનપા શનભમગોનબે આધપારદે
થશિબે.

3.11

શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE) તથપા છપાતપાલભનલી કગોઈ પણ ફરમપારં સસધપારગો-વધપારગો થશિબે તગો તબે દપાખલ થભબેલ બધપા
શવદપાથર્ષીઓનબે બરંધનકતપાર્ણ રહદેશિબે.

3.12

આ પવબેશિ શિરતલી અનબે ઉપરગોકત શિરતગોનબે આધલીન આપવપામપારં આવશિબે. પવબેશિ અંગબેનગો આખરર શનણર્ણભ પવબેશિ
સશમશતનગો રહદેશિ.બે

3.13

ઉપરગોકત શનભમગોનપા પપાલનમપારં ચપક થશિબે તગો સરંસથપાનગો શનણર્ણભ આખરર રહદેશિબે. સરંસથપાનપા વતર્ણમપાન શનભમગો ઉપરપારંત
ભશવષભનપા શનભમગોનસ રં પપાલન પણ કરવપાનસ રં રહદેશિબે.

3.14
3.15

અરજીપતક સરંપપણર્ણ રરતબે ભરરનબે આચપાભર્ણશલી, શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE)નપા કપાભપાર્ણલભમપારં શનભત સમભ દરશમભપાન રૂબરૂ જમપારં
કરવપાનસરં રહદેશિબે.

પવબેશિ અંગબેનલી શવશિબેર મપાહહતલી મપાસ્ટદે આચપાભર્ણશલી, શશિક્ષણ મહપાશવદપાલભ(IASE), ગપજરપાત શવદપાપલીઠ અમદપાવપાદનપા
કપાભપાર્ણલભનગો સરંપકર્ણ કરવગો. ફગોન નરંબર- 079- 40016341 કદે 079- 40016342
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