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શભચન્દ્રાચામય ાઈત્તય ખુજયાત મુનનલર્સવટી, 

ાટણ 

 

૧૧ જુરાાઆ, ૨૦૧૬ ના યૉજની ભીટટખભાાં વુધાયર ફ લીમ ફી.એડ. 

ાભ્માવક્રભ 

 

 

નોંધ : રાર યાંખથી રકર ાભ્માવક્રભના ભુદ્દા દૂય ઔયર છ જ્માય લાદી 

યાંખથી રકામર ાભ્માવક્રભના ભુદ્દા ાઈભયર છ . 
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EDUCATIONAL RULES AND GUIDELINES 

B.Ed. Programme 

Objectives: 

The main objective of this programme is to prepare teachers forUpper Primary (Classes VI-

VIII), Secondary (Classes IX-X) &Higher Secondary (Classes XI-XII) schools. 

The B.Ed. programme enables student teacher to- 

 Acquire competence to teach subjects of his/her specialization on the basis of 

accepted principles of learning and teaching in the context of NCF 2005 and NCFTE 

2009.  

 Develop skills, understanding, interests and attitude which enable him/her to foster all-

round growth and development of the children under his/her care.   

 Develop skills in identifying, selecting, innovating and organizing learning experiences 

for teaching the required subjects.  

 Develop understanding of psychological principles of ‘growth and development’, 

‘individual differences and similarities’ and ‘cognitive and affective learning’.            

 Develop skills in guiding and counseling the children in solving their personal as well as 

academic problems.  

 Understand the role of the home, the peer group and the community in shaping the 

personality of the child and help to develop an amicable home-school relationship for 

mutual benefit.     

 Understand the role of school and community in changing society.  

 Understand the administrative structure of school education in Gujarat State.   

 Contribute to fill up the gap between theory and practice by dovetailing both 

appropriately.  

 Acquireinteractive processes of group reflection, critical thinking and concept 

formation.  

 Understand the nature, purpose, influencing factors and problems of various levels of 

education in the context of diverse socio- cultural - political& Multilingual Indian 

Society and resolve them. 

 Plan and organize classroom instruction through learner centered techniques for 

inclusive education.  

 Conduct Pedagogical content analysis in subject areas and use it for facilitating learning 

in the classroom.  

 Effective utilization of Information Communication Technology resources, on-line as 

well as off line for day-to-day classroom teaching, remedial instruction and providing 

challenging learning to the gifted. 
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 Develop critical understanding of ICT in Education. 

 Become self-regulated learner; develop professional commitment and work as 

responsible professional.  

 Cultivate reflective teaching practices and interface with societal resources.  
 

Edu. R-1:Admission   

(a) Eligibility:Candidates with at least 50% Marks either in Bachelor Degree and /or in 

Master Degree in Science/ Social Sciences/ Humanities, Bachelor in Engineering or 

Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% Marks or any 

other Qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.  

(b) Eligibility criteria for admission to B.Ed. programme in Hemchandracharya North 

Gujarat University will be according to the qualifications and norms laid down by NCTE/ 

UGC / Hemchandracharya North Gujarat University / Government of Gujarat from time 

to time. 

(c) Reservation: Reservation of seats for SC/ST/OBC and Handicapped will be as per 

existing Gujarat Govt. /Central Govt. /University rules.  

(d) Procedure:  Admission shall be made on merit. The merit will be considered on the 

basis of marks obtained in the  qualifying Examination and / or in the entrance 

examination or any other selection process as per policy of the State Government/ and 

the University.   
 

Edu. R-2:Duration and Working Days 

B.Ed. Programme is a full time course and consists of four semesters as shown in table-I to VI. 

(a) Duration: The B.Ed. Programme shall be of a duration of Two Academic Years, which 

can be completed in a Maximum of Three Years from the date of the admission to the 

programme.  

(b) Working Days: There shall be at least Two Hundred Working Days each year exclusive 

of the period of examination and admission. Institution shall work for a minimum of 

thirty six hours a week, during which physical presence in the institution of all the 

teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for advice, 

guidance, dialogue and consultation as and when needed.  

 

Edu. R-3: Attendance 

(a) The minimum attendance of student teachers shall have to be 80% for all theory and 

supervised learning classes, and 90% for school internship. 

(b) It is mandatory for every student to keep 80% of attendance in the college. Principal 

may condone the attendance of any student not more than 10 % of total attendance to 

be kept by the student for a genuine and valid reason. In case of serious illness or 

under extraordinary circumstances, on recommendation of the principal, the executive 

council shall decide to condone the required attendance of any student. Further 

provided that, any student participating in sports/cultural activities to represent the 
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college/the university at university/district/state/ national level the principal shall 

condone these days as attendance for want of completion of the required attendance 

by the institute. 
 

Edu. R - 4:Course Design 

The programme shall comprise three broad curricular areas – ‘Perspectives in Education’, 

‘Curriculum and Pedagogic Studies’, and ‘Engagement with the Field’. The courses under 

each of these areas are as follows 
 

Perspectives in Education 

1. Childhood and Growing Up  

2. Contemporary India and Education  

3. Learning and Teaching  

4. Gender, School and Society 

5. Knowledge and Curriculum  

6. Creating an Inclusive School 

Curriculum and Pedagogic Studies 

1. Language across the Curriculum  

2. Understanding Disciplines and Subjects  

3. Pedagogy of a School Subject  

4. Assessment for Learning   

5. Optional Course 

I. Peace Education 

II. Vocational Guidance 

III. Yoga for Holistic Health 

IV. Environmental Education 

V. Obligations of a Teacher 

Engagement with the Field 

1. Activities that run through all the courses indicated as Perspectives in Education and 

Curriculum and Pedagogic Studies 

2. School Internships 

3. Enhancing Professional Capacities (EPC)  

a. Reading and Reflecting on Texts  

b. Drama and Art in Education  

c. Application of ICT in Education 

d. Critical Understanding of ICT  

e. Understanding the Self 
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Table – I : B.Ed. Programme Course Structure Semester- I 

Sr. Course Code Course Title 
THEORY CREDIT  

(HOURS) 

SUPERVISED 
LEARNING 

CREDIT (HOURS) 

EXTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

INTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

TOTAL 
(Marks) 

1 EDPE 1101 Childhood and Growing Up- A 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

2 EDPE 1103 Learning and Teaching -  A 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

3 EDCP 1204 Language across Curriculum 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

4 EDCP 1205 
Understanding Disciplines and 
Subjects 

2 
(32 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

5 
EDCP 1207.01 

 to 1207.12 
Pedagogy of a School Subject –A 

3  
(48 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

6 
EDCP 1207.01 

 to 1207.12 
Pedagogy of a School Subject –A 

3  
(48 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

7 EDEPC 1301  Reading and Reflecting on Texts  
1 

(16 HOURS) 
1.5 

(48 HOURS) 
35 15 50 

8 EDEPC 1305 Application of ICT in Education 
1 

(16 HOURS) 
1.5 

(48 HOURS) 
35 15 50 

9 EDSI 1401 School Internship --- 
1 

(32 HOURS) 
00 20 20 

10  Internal Test   00 30 30 

11  Viva   00 05 05 

12  Attendance    00 05 05 

Total 
16 

(256 HOURS) 
10 

(320 HOURS) 
280 180 460 

 

Table – II : B.Ed. Programme Course StructureSemester– II 

Sr. Course Code Course Title 
THEORY CREDIT  

(HOURS) 

SUPERVISED 
LEARNING 

CREDIT (HOURS) 

EXTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

INTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

TOTAL 
(Marks) 

1 EDPE 2101 Childhood and Growing Up – B 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

2 EDPE 2103 Learning and Teaching – B 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

3 EDPE 2108 Knowledge and Curriculum –A 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

4 
EDCP 1207.01 

 to 1207.12 
Pedagogy of a School Subject – B 

3  
(48 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

5 
EDCP 1207.01 

 to 1207.12 
Pedagogy of a School Subject – B 

3  
(48 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

6 EDCP 2209 Assessment for Learning–A 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

7 
EDCP 2211.01 

 to 2211.05 
Optional (Any One) 

2 
(32 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

8 EDEPC 2303 Critical Understanding of ICT  
1 

(16 HOURS) 
1.5 

(48 HOURS) 
35 15 50 

9 EDSI 2402 School Internship --- 
1.5 

(48 HOURS) 
00 40 40 

10  Internal Test   00 30 30 

11  Viva   00 05 05 

12  Attendance   00 05 05 

Total 
17 

(272 HOURS) 
10 

(320 HOURS) 
280 200 480 
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Table – III : B.Ed. Programme Course StructureSemester– III 

Sr. Course Code Course Title 
THEORY 
CREDIT  

(HOURS) 

SUPERVISED 
LEARNING 

CREDIT(HOURS) 

EXTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

INTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

TOTAL 
(Marks) 

1 EDPE 3102 
Contemporary India and Education 
–A 

2 
(32 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

2 EDPE 3108 Knowledge and Curriculum –B 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

3 EDCP 3209 Assessment for Learning –B 
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

4 EDEPC 3302 Drama and Art in Education 
1 

(16 HOURS) 
1.5 

(48 HOURS) 
35 15 50 

5 EDSI 3403 School Internship 
1.5 

(24 HOURS) 
10 

(320 HOURS) 
00 170 170 

6  Internal Test   00 20 20 

7  Viva   00 05 05 

8  Attendance   00 05 05 

Total 
8.5 

(136 HOURS) 
14.5 

(464 HOURS) 
140 260 400 

 

Table – IV: B.Ed. Programme Course StructureSemester– IV 

Sr. Course Code Course Title 
THEORY CREDIT  

(HOURS) 

SUPERVISED 
LEARNING 

CREDIT (HOURS) 

EXTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

INTERNAL 
EXAM 

(Marks) 

TOTAL 
(Marks) 

1 EDPE 4102 
Contemporary India and 
Education–B 

2 
(32 HOURS) 

1 
(32 HOURS) 

35 15 50 

2 EDPE 4106 Gender, School and Society  
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

3 EDPE 4110 Creating an Inclusive School  
2 

(32 HOURS) 
1 

(32 HOURS) 
35 15 50 

4 
EDEPC 4304 

Understanding the Self 
1 

(16 HOURS) 
1.5 

(48HOURS) 
35 15 50 

5 EDSI  4404 
School Internship 
 

1.5 
(24 HOURS) 

10 
(320 HOURS) 

00 170 170 

6  Internal Test   00 20 20 

7  Annual  lesson --- 
1 

(32 HOURS) 
60 00 60 

8  Viva   00 05 05 

9  Attendance   00 05 05 

Total 
8.5 

(136 HOURS) 
15.5 

(496 HOURS) 
200 260 460 

 

Table – V :Summary of B.Ed. Programme 

Semester 

Hours Credit Examination (Marks) 

Theory 
Supervised  

Learning 
Total Theory 

Supervised  
Learning 

Total Internal External Total 

Semester – 1 256 320 576 16 10 26 180 280 460 

Semester – 2 272 320 592 17 10 27 200 280 480 

Semester – 3 136 464 600 8.5 14.5 23 260 140 400 

Semester – 4 136 496 632 8.5 15.5 24 260 200 460 

Total 800 1600 2400 50 50 100 900 900 1800 

Internal marks for each Course (EDPE, EDCP, EDEPC): - 4 Engagement with Field activities x 3 Marks =12 

Marks; 3 Marks for viva of submissions in each course. More details are in Edu. R-7 (f). 



Page :7 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

Edu. R-5: School Internship 

(a) પ્રનળક્ષણાથી ળરુાઅતભાાં નલનલધ ળાા વાથ 24 દદલવ (ચાય ાઠલાદડમા) વુધી ‘ળાા જૉડાણ’ ના બાખરૂ ઔાભ 

ઔયળ.ાઅ દદલવૉ ાભ્માવક્રભના બાખરૂ ખણાળ . ાઅ પ્રથભ તફક્ઔાભાાં નલદ્યાથી ક્ષત્ર વાથ વાંફાંનધત પ્રલૃનત્ત 

ઔયળ. ાઅ ટૂાંઔૉ વભમખાૉ તભન ાધ્મમન -ાધ્માન પ્રદક્રમાન વભજી તની વાથ ઔાભ ઔયલાનૉ ૂયતૉ ભૉઔૉ ાઅળ . 

પ્રનળક્ષણાથી ઔુર  12 પ્રામૉનખઔ ાઠૉ (દયઔ નલમ ભાટ 6 ાઠૉ) લય દયમ્માન ાઅળ.   

(b) પ્રનળક્ષણાથીએ ળાાભાાં ાધ્મમન-ાધ્માન નવલામ નનમનભત નળક્ષઔૉ વાથ વાંઔયભાાં યશી ફધા ઔાભ યૉજયૉજ ઔયલાના 

યશળ. 

(c) વાંસ્થાએ ળાા વાથ વાંઔયભાાં યશી ાઆન્દ્ટનયળી ભાટ ળાા પ્રવભન્દ્ટ પ્રૉગ્રાભ નલખતલાય તેમાય ઔયલાનૉ યશળ. 

(d) ફીજા લે,ત ળાા નનમુનક્ત (પ્રવભન્દ્ટ) શઠ વૉ ાઠલાડીમા ભાટ ફ બાખભાાં ઔાભ ઔયળ . શરૉ બાખ ત્રીજા 

વભસ્ટય ાન ફીજૉ બાખ ચૉથા વભસ્ટયભાાં યશળ .પ્રનળક્ષણાથીન ાઈચ્ચ પ્રાથનભઔ તભજ ભાધ્મનભઔ/ાઈચ્ચ ભાધ્મનભઔ 

એભ ફન્દ્ન ઔક્ષાએ ઔામય પાલલુાં લધુ ાઇચ્્નીમ યશળ .  એઔ તારીભાથી એઔ ળાાભાાં છાભાાં છા ફ ભનશનાઔ 

લધુભાાં લધુ ચાય ભનશના ાઆન્દ્ટનયનળ ઔયલાની યશળ . પ્રનળક્ષણાથીન ફ ઔયતાાં લધુ ળાાભાાં ાઆન્દ્ટનયનળ ાનુબલ 

ભલલા ભાટ યલાનખી ાઅલાભાાં ાઅલળ નશીં. ાઅ વભમ દયનભમાન, ળાાભાાં તભની બૂનભઔા એઔ 'એપ્રન્દ્ટીવ' ાન 

નલમ ાધ્માઔ દ્લાયા ાઅમૉજીત  રૂયકા ય ાઅધીન યશળ . ત ળાાના  તભાભ ાવાની ઔાભખીયીભાાં 

યૉઔામરા યશળ. 

(e) ાઆન્દ્ટનયનળ ભાટ ૂયી ાડલાભાાં ાઅલર ાઅ નથમયી  ક્રદડટ્વન ૂલય ાઆન્દ્ટનયનળ ાનબસ્થાન , તેમાયી ાન પ્રનતબાલ 

ભાટ ાઈમૉખ ઔયલાભાાં ાઅલળ. 

 

ાઆન્દ્ટનયનળ 
 

ાઆન્દ્ટનયનળ શરાની પ્રલૃનત્ત ાઆન્દ્ટનયનળ છીની પ્રલૃનત્ત 

 Orientation ાનબસ્થાન 

 ાઠ ાઅમૉજનની તેમાયી 

 ળેક્ષનણઔ વાધનૉની તેમાયી 

 વફભીળન 

 ાઆન્દ્ટનયનળ ાનુબલનુાં ચચતન ાન લણયન 

 પ્રનતબાલ 

 

 

વાયણી  – VI ાઆન્દ્ટનયનળ દયમ્માનની પ્રલૃનત્ત 

વભસ્ટય - I  

ક્રભ પ્રલૃનત્ત ખુણ 

1 

પ્રામૉનખઔ ાઠૉ (નળક્ષણ ાભ્માવ) 

4 વતુાઠ (દયઔ નલમ ભાટ 2) 

4 ભાાઇક્રૉટીચચખ [ફાંન ડાખૉખીભાાં ારખ ારખ ઔળલ્મના ફ-ફ ાઠ (ઔુર-૪ ાઠ ાન ૧૦ ખુણ)] 

2 વતુાઠ [ફાંન ડાખૉખીભાાં એઔ એઔ વતુાંાઠ ઔ સ્ર રવન (ઔુર ફ ાઠ ાન ૧૦ ખુણ)] 

20 

 

વભસ્ટય – II 

1 
પ્રામૉનખઔ ાઠૉ (નળક્ષણ ાભ્માવ) 

8 વતુાઠ (દયઔ નલમ ભાટ 4) 
40 
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ઔામોનુાં ભૂલ્માાંઔન 

વભસ્ટય – ૩ ની ાઇન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તના ભૂલ્માાંઔનનુાં ળાા ાન ઔૈરજ ઔક્ષાએ નલબાજન 

ક્રભ ળાાઔીમ ળાા 

ઔક્ષાના 

ખુણ 

ઔૈરજ 

ઔક્ષાના 

ખુણ 

ઔુર 

ખુણ 

1 30 પ્રામૉનખઔ ાઠૉ ેઔી નીચ ભુજફના ાઠૉ ાઅલા ાનનલામય 
2 ICT ાઅધાદયત ાઠ (દયઔ ભથડ વાથ) 

2 ાઠ યચનાલાદ ાનબખભ ાઅધાદયત  (દયઔ ભથડ વાથ) 

10 ાઠ છૂટા ાઠ ાઅમૉજન (દયઔ ભથડ વાથ) 

30 30 60 

2 ાલરૉઔન 
ળાા ઔક્ષાએ નળક્ષઔૉના 10 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

પ્રનળક્ષણાથીએ ૉતાના નલમના 10 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

ાન્દ્મ નલમના 20 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

10 10 20 

3 ળાા ઔક્ષાએ નલધાથીરક્ષી ઔૉાઆ એઔ પ્રલૃનત્તનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં 
 પ્રદળયન 

 નલધાથી વનભનાય 

 જૂથ ચચાય 

 ક્ષત્ર પ્રલાવ 

 ક્લીઝ  

 નલજ્ઞાન ભૉ 

10 - 10 

4 ફૉભેટીલ ભૂલ્માાંઔન 
 ાઅમૉજન 

 ાભર 

 ભૂલ્માાંઔન 

 યઔૈડય યાકલા 

 નલધાથી વાથ ખુણની લાતચીત 

10 - 10 

5 ળાા ઔક્ષાએ નીચની જલી વશાભ્માનવઔ પ્રલૃનત્ત ેઔી એઔનુાં ાઅમૉજન 

ઔયલુાં 

 મૉખ 

 નલનલધ યભતૉ 

 ફાખામતી ઔાભ 

 ળાા સ્લચ્છતા ાનબમાન 

 પ્રાથયના વબા ાઅમૉજન 

 વાાંસ્ઔૃનતઔ પ્રલૃનત્ત 

 ભાખયદળયન ાન યાભળય 

10 - 10 

6 દક્રમાત્ભઔ વાંળૉધન 05 05 10 

7 ળાા યઔૈડય યાકલા 

 શાજયી 

 દયણાભ 

 ાન્દ્મ વૂચલામર પ્રલૃનત્ત 

05 05 10 

8 સ્લયનચત ળેક્ષનણઔ વાધન 05 05 10 

9 ચચતનાત્ભઔ જનયર - 10 10 

10 ાઆન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તની ઔૈરજભાાં યજુાઅત - 20 20 

ઔુરખુણ 85 85 170 
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વભસ્ટય  – III (EDSI 3401) 

ક્રભ ળાાઔીમ પ્રલૃનત્ત ખુણ 

1 પ્રામૉનખઔ ાઠૉ (નળક્ષણ ાભ્માવ) 

30 ાઠ (દયઔ નલમ ભાટ 15) 

ાઅ 30 ાઠૉ ેઔી તારીભાથી નીચ ભુજફ ાઠૉ ાઅલા જૉાઆળ. 

 દયઔ નલમ ભાટ 2 ICT ાઅધાદયત ાઠ (દડનજટર ાઠ)  

 દયઔ નલમ ભાટ 1 ાઠ સ્લનનર્સભત ળેક્ષનણઔ વાધન વાથ  

 દયઔ નલમ ભાટ 2 ાઠ યચનાલાદ ાનબખભ ાઅધાદયત  

60 

2 
ાલરૉઔન 

 10 ાલરૉઔનૉ  ળાા નળક્ષઔના ાઠૉ  

 10 ાલરૉઔનૉ તારીભાથીના ૉતાના નલમ ભાટ ાઠૉ  

 20 ાલરૉઔનૉ તારીભાથીના ાઠૉ (ઔૉાઆણ  નલમ ભાટ) 

20 

3 
નીચની પ્રલૃનત્ત ેઔી ઔૉાઆ એઔનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 પ્રદળયન                                   •   નલદ્યાથી વનભનાય 

 જૂથ ચચાય                               •  ક્લીઝ 

 ક્ષત્ર પ્રલાવ                            •  નલજ્ઞાન ભૉ 

10 

4 પૉભેટીલ ભૂલ્માાંઔન :     

       • ાઅમૉજન            • ાભર                     • ભૂલ્માાંઔન 

      • યઔૈડય યાકલા    • નલધાથી વાથ ખુણની લાતચીત 

10 

5 નીચની વશાભ્માનવઔ પ્રલૃનત્ત ેઔી ઔૉાઆ એઔનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 વાાંસ્ઔૃનતઔ પ્રલૃનત્ત                           •    યભતૉ 

 મૉખ                                                    •    પ્રાથયના વબાનુાં ાઅમૉજન 

 ભાખયદળયન ાન યાભળય                  •    ફાખામતી ઔાભ 

 પ્રઔૃનત ાભ્માવ                                  •    ળાાભાાં સ્લચ્છતા ાનબમાન 

 ળાાના ાઅચામય ઔ નલધાથી  

દ્લાયા વૂનચત ઔૉાઇ ણ પ્રલૄનત્ત 

10 

6 દક્રમાત્ભઔ વાંળૉધન 10 

7 
ળાા યઔૈડય યાકલા : 

• શાજયી      • દયણાભ       • ળાાના ાનધઔૃત વ્મનક્ત દ્લાયા વૂચલામર 
5 

8 સ્લયનચત ળેક્ષનણઔ વાધન 10 

9 ચચતનાત્ભઔ જનયર 15 

10 ાઇન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તની ઔૈરજભાાં યજુાઅત 20 

ઔુર 170 
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વભસ્ટય – ૪ની ાઆન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તના ભૂલ્માાંઔનનુાં ળાા ાન ઔૈરજ ક્ક્ષાએ નલબાજન 

ક્રભ ળાાઔીમ ળાા 

ઔક્ષાના 

ખુણ 

ઔૈરજ 

ઔક્ષાના 

ખુણ 

ઔુર ખુણ 

1 30 પ્રામૉનખઔ ાઠૉ ેઔી નીચ ભુજફના ાઠૉ ાઅલા ાનનલામય 
1 ICT ાઅધાદયત ાઠ (દયઔ ભથડ વાથ) 

2 ાઠ યચનાલાદ ાનબખભ ાઅધાદયત  (દયઔ ભથડ વાથ) 

07 ાઠ છૂટા ાઠ ાઅમૉજન (દયઔ ભથડ વાથ) 

30 30 60 

2 ાલરૉઔન 
ળાા ઔક્ષાએ નળક્ષઔૉના 10 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

પ્રનળક્ષણાથીએ ૉતાના નલમના 10 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

ાન્દ્મ નલમના 20 ાઠૉનુાં ાલરૉઔન 

10 10 20 

3 નનદાનાત્ભઔ ઔવૉટી ાન ાઈચાયાત્ભઔ નળક્ષણ (ઔૉાઆ એઔ નલમ 

ભાટ) 

10 - 10 

4 નલી પ્રથા 05 05 10 

5 ળાા વભમત્રઔ ાન લાર્સઔ ાઅમૉજનની યચના 05 - 05 

6 ળાાભાાં ુસ્તઔારમ ાન પ્રમૉખળાા (નલજ્ઞાન / બાા / 

ઔૈમ્પ્મુટય ાન ભનૉનલજ્ઞાન) ની જાલણી. 

05 - 05 

7 ળાા યઔૈડય યાકલા 

 શાજયી 

 દયણાભ 

 ાન્દ્મ વૂચલામર પ્રલૃનત્ત 

05 - 05 

8 નીચની ભીટટખૉ ેઔી ઔૉાઆ એઔ ભીટટખભાાં બખીદાયી 

QDC/CRC/BRC/SVS/SMC/BISAG ાઅાંતયદક્રમા/ લારી ભીટટખ/ 

સ્ટાફ ભીટટખ 

05 - 05 

9 મૉખ 05 - 05 

10 નલમભાંડ 05 05 10 

11 ચચતનાત્ભઔ જનયર - 15 15 

12 ાઆન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તની ઔૈરજભાાં યજુાઅત - 20 20 

ઔુરખુણ 85 85 170 
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વભસ્ટય – IV (EDSI 4402) 

ક્રભ ળાાઔીમ પ્રલૃનત્ત ખુણ 

1 પ્રામૉનખઔ ાઠૉ (નળક્ષણ ાભ્માવ) 

30 ાઠ (દયઔ નલમ ભાટ  15 ાઠ) 

ાઅ 30 ાઠૉ ેઔી તારીભાથી નીચ ભુજફ ાઠૉ ાઅલા જૉાઆળ. 

 1 એઔભ ાઠ (5 ાઠથી છા નશી) (દયઔ નલમ ભાટ)  

 1 ICT ાઅધાદયત ાઠ (દડનજટર ાઠ) (દયઔ નલમ ભાટ)  

 2 ાઠ યચનાલાદ ાનબખભ ાઅધાદયત (દયઔ નલમ ભાટ) 

60 

2 ાલરૉઔન 

 10 ાલરૉઔનૉ ળાા નળક્ષઔના ાઠૉ 

 10 ાલરૉઔન તારીભાથીના ાઠૉ (ૉતાના નલમ ભાટ ) 

 20 ાલરૉઔન તારીભાથીના ાઠૉ (ઔૉાઆણ નલમૉ ભાટ) 

20 

3 નનદાનાત્ભઔ ઔવૉટી ાન ાઈચાયાત્ભઔ નળક્ષણ (ઔૉાઆ એઔ નલમ ભાટ) 10 

4 નલી પ્રથા (Innovative Practices) 10 

5 ળાા વભમત્રઔ ાન લાર્સઔ ાઅમૉજનની યચના 5 

6 ળાાભાાંુસ્તઔારમાનપ્રમૉખળાા(નલજ્ઞાન/બાા/ઔમ્પ્મુટય/ભનૉનલજ્ઞાન)ની જાલણી. 5 

7 
ળાા યઔૈડય યાકલા : 

• શાજયી     • દયણાભ       • ળાાના ાનધઔૃત વ્મનક્ત દ્લાયા વૂચલામર 
5 

8 
નીચની ભીટટખૉ ેઔી ઔૉાઆ એઔભાાં ભીટટખભાાં બાખીદાયી 

QDC / CRC / BRC / SVS / SMC / BISAG ાઅાંતયદક્રમા / લારી ભીટટખ/ સ્ટાફ ભીટટખ 
5 

9 મૉખ 5 

10 નલમ ફૉયભ/ ક્રફ 10 

11 ચચતનાત્ભઔ જનયર 15 

12 ાઇન્દ્ટનયળી પ્રલૃનત્તની ઔૈરજભાાં યજુાઅત 20 

ઔુર 170 

 

Edu. R-6:Practice Teaching 

(a) Not more than two lessons per day by a student teacher will be allowed. All the 

practice teachinglessons should be given under the supervision of a member of the 

teaching staff of the collegeOR concerned visiting lecturers registered by the University 

OR Head Master of upper primary/secondary / higher secondary schools OR senior 

teacher of upper primary/secondary / higher secondary schools. 

(b) Student teacher should use all available audio-visual equipments in his / her lessons.  

(c) Science student teacherhas to demonstrate two science experiments related to school 

syllabus during the practical lessons in the practicing schools. 

(d) A student teacher has to prepare and deliver six digital lessons during the programme. 

Edu. R-7:Examination 

(a) The examination for Semester-I to IV of the B.Ed. programme shall consist of Written 

Examination and Annual Lesson (External), Engagement with field, Practice teaching, 

and other work in the college and school according to table I to VI (Internal). 
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(b) Written Examination and Annual Lesson (External), Engagement with field, Practice 

teaching, and other work in the college and school will be carried out according to 

table I to VI (Internal). 

(c) Written Examination and Annual Lesson (External),will be taken after each semester’s 

attendance at an Education college or a B.Ed. Department of Hemchandracharya North 

Gujarat University as required in EduR-2.  

(d) Student teacher will not be permitted to appear for Annual Lesson exam in Semester IV 

unless they produce a completion certificate of practical work done to the satisfaction 

of the Head of the Education College or B.Ed. department of Hemchandracharya North 

Gujarat University. 

(e) In Annual Lesson examination,student teachers will be tested in their practical skill of 

class management and teaching the two subjects of their choices. 

(f) For Engagement with Field activities, student teacher has to conduct one activity each 

from all four categories in each course [i.e. (1) Seminar/ Workshop / Group Discussion 

/ Quiz, (2)Library Engagement / Laboratory Engagement, (3)Social Engagement / 

Community Engagement, (4) Observation / Case Study/ Research / ICT / Resource 

Generation / Any Other] 

(g) The student teacher will be required to keep the following for the inspection of the 

examiner at the Annual Lesson Examination in semester IV. 

a. A note-book containing the criticism on the demonstration lessons and of the 

lessons of other candidates. Minimum92 observed by them during the 

Programme. [ Minimum 2 observations of Faculty, Minimum 30 observations of 

a School Teacher, Minimum 60 observation of peer] 

b. A journal/ journals containing notes of at least 72 lessons given during all four 

semesters and the criticism of the guide/mentor therein. 

c. A list of audio-visual equipment which the student teacher has utilized during 

the programme in lessons given by him/her. 

d. Completion certificates of internships from the school principal and internal 

submissions’ completion certificate of practical work by the Head of the 

Education College or B.Ed. department of Hemchandracharya North Gujarat 

University. 

 
Edu. R-8 : Term Grant 

(a) A candidate if has completed all the submissions and has attended required 

number of days, shall be eligible to join the next consecutive 2nd or 3rd semester 

even if he/she has not appeared or cleared the external examination of that 

semester. 

(b)  A candidate should have cleared the external examination of Semester I for 

joining Sem. - IV. 

 

Edu. R-9:Standard of Passing, Gold Medal, Rank and Grade distribution 
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(a) To pass each Semester examination, a candidate must obtain at least 40 percent of the 

marks in each course and secure 50 percent in aggregate of the all courses. Candidate 

has to obtain 50 percent of Internal marks. 

(b) To pass the Semester-4 examination, a candidate must obtain at least 40 percent of 

the marks in each course and has to secure 50 percent in aggregate of the all courses. 

Candidate has to obtain 50 percentage in Annual Lessons and Internal marks. 

(c) If a candidate passes in the Practice Teaching and other Internals but fails in the 

aggregate of coursesin external examination, the marks obtained by him in the Practice 

Teaching shall be carried over to the subsequent Semester to semesters.  

(d) If a candidate passes in the aggregate of courses external examination and fails in the 

Practice Teaching(internal) and/or Annual lessons only, he/she shall be at liability to 

complete all the Practice Teaching (internal) in next semester and college should send 

the newly obtained marks and candidate has to give Annual Lessons once again.  

(e) If a candidate fails in aggregate of courses, he may be exempted from appearing in 

course or courses wherein he or she has secured minimum 50 percent marks. 

(f) Candidates who have failed semester-end exam will reappear for the semester-end 

examination when conducted by the university. The student will be finally declared as 

failed if she\he does not pass in all semesters within a total period of three years. After 

that, such students will have to seek fresh admission as per the admission rules 

prevailing at that time. 

(g) If a candidate fails in aggregate of courses, he may be exempted from appearing in 

course or courses wherein he or she has secured minimum 50 percent marks.  

(h) Candidates whose marks are carried over under this regulation shall be declared to 

have passed the examination but shall not be eligible for any university 

awards/Rank/Gold Medal.  

(i) Candidate will be eligible for university awards, rank and Gold medal provided he/she 

clears the semesters in regular course and at first attempt. 

(j) University rank and gold medal will be awarded to a candidate on external marks 

excluding Annual Lesson Marks. 

(k) Criteria for getting class for the student passing the examination successfully are as 

under. 

Grade Points Description % of Marks Division / Grade 

10 Outstanding 90 %  99 % First with Dist. / O 

9 Excellent 80 %  89 % First with Dist. / A 

8 Very Good 70 %  79 % First with Dist. /B 

7 Good 60 %  69 % First / C 

6 Fair 50 %  59 % Second /D 

5 Average 40 %  49 % Pass / E 

4 DROPPED Below 40 % F 
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(l) Semester Grade Point Average (SGPA) Indicates the performance of a students in a 

given semester. SGPA is based on the total credit points earned by the student in all 

the course and the total number of credits assigned to each course in a semester. 
 

Credit point for the Course = No.of credits assigned to the course X Grade point 

secured for the course 

SGPA = Total credit points by a students in a Semester + Total credits for that semester. 

Example: for Semester – 1 

Course Credit 
Percentage obtained by 

students 
Grade 
Letter 

Grade 
Point 

Credit 
Assigned  

Grade Point 

EDPE 1101 3 60 C 7 7    3 = 21 

EDPE 1103 3 75 B 8 8 x 3 = 24 

EDCP1204 3 55 D 6 6 x 3 =18 

EDCP 1205 3 69 C 7 7 x 3 =21 

EDCP1207.01 4 78 B 8 8 x 4 = 32 

EDCP 1207.02 4 89 A 9 9 x 3 =27 

EDEPC 1305 2.5 93 O 10 10 x 2.5 =25 

EDEPC 1301 2.5 75 B 8 8 x 2.5 =20 

Internship 1 95 O 10 10 x 1 =10 

TOTAL 26    198 
 

SGPA = 198 /26 = 7.615        Thus SGPA for Semester–I is 7.615 

Percentage for semester-I is 7.61510 = 76.15 

Cumulative grade point average (CGPA) is obtained by dividing the total numbers of credit 

points earned in all the Semester by the total number of credits in all Semester. 

The Percentage will be calculated in whole number. When the percentage is in fraction, is 

greater than or equal to 0.50 is considered as 1 (one). For example if percentage is 69.49 then it 

will be considered 69, if the percentage is 69.50 to 69.99, will be considered 70. 

(m) External, Internal and Whole SGPA will be computed 

(n) As a part of CBCS, Continuous Internal Evaluation (CIE) should be carried out by the colleges as 

mentioned in description of internal marks (Table I, to VI).  

(o) The internal marks and attendance should be declared on notice board within a week of 

completion of those activities. 

(p) The percentage score of a semester or for all the semesters together will be considered in general 

cases on the basis of the percentage calculated from the SGPA or CGPA in the CBCS pattern. 

(q) The percentage for any placement will be computed on the basis of the marks obtained in the 

courses of the programme as per the requirement of the employer. 

(r) Gold medals and University rank will be as per University rules. 
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Hemchandracharya North Gujarat University, Patan 

B.Ed. Programme (2015 – 2016 onwards) 
 

Course Title : ફાલ્માલસ્થા ાન વાંલધયન (નલઔાવ)  - A                                                                                                          
(Childhood and Growing Up – A) 

Course Code: EDPE -1101                                             Semester - I 

 

Credit: Theory Credit (TC):02  Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32 Supervised Study: 32    Total: 64 

Total Marks: 50    [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ફાલ્માવ્સ્થા, ફાનલઔાવ ાન તરૂણાલસ્થાનૉ ખ્માર વભજ . 

 ાધ્મતાની વાભાનજઔ-ાઅર્સથઔ, વાભાનજઔ-યાજઔીમ ાન વાભાનજઔ-વાાંસ્ઔૃનતઔ લાસ્તનલઔતા વભજલી. 

 નનયીક્ષણ ાન ાઅાંતયદક્રમા દ્લાયા ફાઔન ક ાન વભજ . 

 તાંદુયસ્ત ફાલ્માવ્સ્થા ાન તરૂણાલસ્થાની વભજન નલઔવાલ. 

 ાલરૉઔનૉ ાન ાઅાંતયદક્રમાના ઢાાંચાન વભજ ાન તનુાં નલશ્રણ ઔયતા ળીક.  

 તરૂણાલસ્થા ાન ત દયમ્માનના જાનતખત તથા ભનૉલેજ્ઞાનનઔ તફાલતૉના પ્રનતનનનધત્લન વભજ .                                                                                        
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ફા નલઔાવ 20 18 

(a) ભાનલ નલઔાવ: 

 વાંઔલ્ના  

 નવદ્ધાાંતૉ 

 નલઔાવભાાં ાઅનુલાાંનળઔતા ાન માયલયણની બૂનભઔા (ાવય), વ્મનક્તખત  તફાલતૉ.  

 વાાંસ્ઔૃનતઔ ાન જ્ઞાનાત્ભઔ ભનૉનલજ્ઞાન (ાથય, વાંઔલ્ના, ભશત્લ, ઔામયક્ષત્ર ાન ાધ્મમન 

ાધ્માન વાથ વાંફાંધ) 

વાભાનજઔ, ાઅર્સથઔ ાન વાાંસ્ઔૃનતઔ દયનસ્થનતના વાંદબયભાાં લેમનક્તઔ નલઔાવનૉ નવદ્ધાાંત:  

 વ્માખૉત્સ્ઔી  - વભીસ્થ નલઔાવનૉ નલસ્તાય 

 ઔૉશરફખય – નેનતઔ નલઔાવ 

08  

(b) ફાણ:  

 વાંઔલ્ના  

 ફાણના તફક્ઔા 

ફાણનૉ નલઔાવ  

  વાભાનજઔ, ાઅર્સથઔ, યાજઔીમ ાન વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં ઔુટુાંફ , ળાા, ાડૉળ ાન 

વભુદામ (વભાજ) 

 વાભાનજઔ નલઔાવ (ાથય, ભશત્લ, વાભાનજઔ પ્રદક્રમા ાન તની વાભાનજઔ વાંયચનાના 

નવદ્ધાાંતની ાધ્મમન-ાધ્માન ય ાવય) 

 વાાંલનખઔ નલઔાવ (ાથય, ાધ્મમન ભાટ જરૂયી પ્રદક્રમા  ાન તની ાધ્મમન -ાધ્માન ય 

ાવય) 

 ાઅધ્માનત્ભઔ નલઔાવ (ાથય, વાંઔલ્ના, ભશત્લ, ક્ષત્રૉ ાન તનૉ ાધ્મમમન-ાધ્માન વાથનૉ 

વાંફાંધ)  

 નલઔાવાત્ભઔ નવદ્ધાાંતૉ  

 એયીક્વન  - ભનૉલેજ્ઞાનનઔ નલઔાવ  

 નમાજ – જ્ઞાનાત્ભઔ/ફૉધાત્ભઔ નલઔાવ 

08  

(c) તાંદુયસ્ત ફાણ :  04  
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 ફા ાઅયૉગ્મ , ોંનિઔ કૉયાઔ , ઔવયતૉ, ાંયયાખત યભતૉ ાન ળયી વાંસ્ઔૃનત , 

ફાનલઔાવના ાનધઔાયૉ , ફા વાંયક્ષણ તથા ભાતા -નતા, નળક્ષઔૉ ાન ળાાનૉ ફા 

નલઔાવભાાં ફાૉ 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ લમ જૂથનાાં વાંદબયભાાં તાંદુયસ્ત ફાલ્માવ્સ્થા ાાંખની જૂથચચાયનુાં ાઅમૉજન ઔયી તનૉ રનકત ાશલાર તેમાય ઔયૉ . 

(જૂથ ચચાય) 

 નલનલધ લામ જૂથના ાધ્મતા વાથ વામુજ્મ સ્થાલા ભાટની નલનલધ પ્રલૃનત્ત (ાધ્મમન ળેરી , વાભાનજઔ-ાઅર્સથઔ 

ૃષ્ઠબૂનભ, તભની ગય ાન ળાાભાાં વાંબા , તભના દ્લાયા થતા વાંવાધનૉના ાઈમૉખ , વાાંસ્ઔૃનતઔ નબન્દ્નતા તભની 

વભસ્મા લખયના વાંદબયભાાં)ની ાજભામળ ઔયી તભાયા ાલરૉઔનૉ નોંધૉ. (ક્ષત્રઔામય વાંળૉધન) 

 નલનલધ લમ જૂથનાાં ફાઔૉનુાં યભત દયનભમાન ાલરૉઔન ઔયી તની વભીક્ષાત્ભઔ રનકત નોંધ તેમાય ઔયૉ. (ાલરૉઔન) 

 નલનલધ લમજૂથના ફાઔૉના વાભુદાનમઔ લતયનનુાં ાલરૉઔન ઔયી તભના નલઔાવના વાંદબયભાાં ાશલાર તેમાય ઔયૉ . (વભુદામ 

ઔામય ાન વાંળૉધન) 

2 તરૂણૉનૉ નલઔાવ 12 17 

(a) તરૂણ :  

 વાંઔલ્ના 

 વાભાનજઔ, યાજઔીમ, ાઅર્સથઔ ાન વાાંસ્ઔૃનતઔ વાંદબયભાાં તરુણાલસ્થાના નલઔાવના 

તફક્ઔા 

વ્મનક્તત્લ નલઔાવ: 

 સ્લતાંત્રતાની ઝાંકના  

 ાનુઔૂરન  

 ાશભની ક નલરૂદ્ધ ાઅત્ભસ્થાનની બૂનભઔા 

 ફચાલ પ્રમુનક્ત  

06  

(b)  નલનલધ વાંસ્ઔૃનતભાાં તરૂણૉનૉ ાનુબલ. 

 તરૂણૉના ગડતય ાન ાનુબલ ય ળશયીઔયણ ાન ાઅર્સથઔ દયલતયનની ાવય 

03  

(c)  જ્ઞાનાત્ભઔ ક્ષભતા ાન વાભાનજઔ લતયનૉભાાં ભનૉલેજ્ઞાનનઔ જાનતખત તફાલતૉ. 

 જાનતમ નળક્ષણ  : વાભાનજઔ વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં. 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ વાંસ્ઔૃનતભાાં તરૂણૉના ાનુબલની જૂથ ચચાય ખૉઠલી તની વભીક્ષા ઔયૉ. (જૂથ ચચાય) 

 તરૂણૉ દ્લાયા ાઈમૉખભાાં રલાતી નલનલધ ફચાલ-પ્રમુનક્ત ાાંખ ળાાભાાં નનફાંધ રકન સ્ધાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વભુદામ 

જૉડાણ) 

 ‘તરૂણૉ દ્લાયા ાઈમૉખભાાં રલાતી ફચાલ પ્રમુનક્ત ’ નલમ ય એઔ પ્રૉજક્ટ તેમાય ઔયૉ . ( ુસ્તઔારમ જૉડાણ ાન 

વાંળૉધન) 

 તરૂણૉ દ્લાયા ાઈમૉખભાાં રલામર ફચાલ પ્રમુનક્તની માદી તેમાય ઔયી તનૉ દયચમ ાઅૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 વાભાનજઔ-વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં જાનતમ નળક્ષણ નલમ ય ઔામયળાા  (workshop) મૉજૉ ાન તની નીજનૉ વાયાાંળ 

તેમાય ઔયૉ. (ઔામયળાા) 

 

References: 
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Course Title : ાધ્મમન ાન ાધ્માન - A                                          (Learning 
and Teaching – A) 

Course Code: EDPE - 1103                               Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32            Supervised Study: 32                                   Total: 64 

Total Marks: 50           [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ાધ્મમનની જ્ઞાનાત્ભઔ, વાભાનજઔ ાન વાંસ્ઔૃનતઔ પ્રદક્રમાન વભજ . 

 ાધ્મતાના સ્લરૂન વભજ . 

 ાધ્મતાની ૃથક્ઔયણીમ વભજનૉ નલઔાવ ઔય. 

 ળાાની ાાંદય ાન ફશાયની નળક્ષણ પ્રદક્રમાન વભજ  

 ાધ્મમન-ાધ્માનની પ્રદક્રમા ભાટ લેજ્ઞાનનઔ લરણનૉ નલઔાવ ઔય. 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ાધ્મમન પ્રદક્રમા 17 18 

(a) ાધ્મમન 

 ાથય ાન  વાંઔલ્ના 

 રક્ષણૉ  

 ાધ્મમનનુાં સ્લરૂ 

 ાધ્મમન ય ાવયઔતાય દયફૉ 

 ાધ્મમનના દયભાણૉ (જ્ઞાન, ઔળલ્મૉ,ભૂલ્મૉ,ભાન્દ્મતા, લરણૉ ાન ટલૉ) 

 જીજ્ઞાવા, યવ, વદક્રમ બાખીદાયીતા ાન ાધ્મમનભાાં તાવનુાં ભધ્સસ્થીઔયણ 

 જ્ઞાનના વજયન તયીઔ ાધ્મમનનૉ ખ્માર 

 ળાાભાાં ાન ળાા ફશાય થતા ાધ્મમન લચ્ચનૉ વાંફાંધ ાન તપાલતૉ 

 ાધ્મમનભાાં વાભાનજઔ- વાાંસ્ઔૃનતઔ ાન જ્ઞાનાત્ભઔ પ્રદક્રમા 

06  

(b) ાધ્મમનના નવદ્ધાાંતૉ 

 ાઅાંતયવૂઝ દ્લાયા ાધ્મમનનૉ નવદ્ધાાંત 

 યૉફટય ખનનૉ ાધ્મમન નીજનૉ નવદ્ધાાંત 

 ાઇ.ાઅય.ખુથયનૉ ાધ્મમન નવદ્ધાાંત 

 જયૉભ બ્રુનયનૉ ાધ્મમનનૉ જ્ઞાનાત્ભઔ નવદ્ધાાંત 

 જીન ીમાજનૉ ાધ્મમનનૉ યચનાત્ભઔ નવદ્ધાાંત 

 લામખૉત્સ્ઔીનૉ ાધ્મમનનૉ વાભાનજઔ વાંયચનાલાદનૉ નવદ્ધાાંત 

08  

(c) ાધ્મમનના લતયનલાદી નવદ્ધાાંતૉની નલલચનાત્ભઔ વભજ 

 સ્ઔીનયનૉ  ઔાયઔ ાનબવાંધાનનૉ નવદ્ધાાંત 

 થૉનયડાાઇઔનૉ લતયનલાદી નવદ્ધાાંત 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ાધ્મમનન ાવયઔતાય યીફૉના વાંદબયભાાં એઔ નલદ્યાથીનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ઔૉાઆણ ફ ાધ્મમન નવદ્ધાાંતૉની તુરના ઔયી તભાયા ાલરૉઔનૉની વભીક્ષા ઔયૉ (વાંળૉધન) 

 ઔૉાઇ એઔ ળાાની ભુરાઔાત રાઆ ાધ્મમનન ાવયઔતાય ળાાની નલનળષ્ઠ પ્રલૃનત્તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ (દપલ્ડ) 

 એઔ નલદ્યાથીનુાં ાઇન્દ્ટયવ્મુાં ખૉઠલી તની ાધ્મમન તયશ ય ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ઔૉાઇણ ફ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ ઔવૉટીનુાં વાંચારન ઔયી ભાનશતીનુાં ૃથક્ઔયણ ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 તભાયા નલમના એઔ એઔભ ય યચનાલાદી ાનબખભ ાઅધાદયત ાઠ ાઅમૉજન તેમાય ઔયૉ. (વાંળાધન તેમાય ઔયલા/ાન્દ્મ) 

2 ાધ્મમન-ાધ્માન પ્રદક્રમાભાાં યચનાલાદ 15 17 
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(a) યચનાલાદ 

 ાથય 

 પ્રઔાયૉ 

 નવદ્ધાાંતૉ 

 યચનાલાદી લખયકાંડની રાક્ષનણઔતા 

 યચનાલાદી લખયકાંડ ાન યાંયાખત લખયકાંડ લચ્ચનૉ તપાલત 

 યચનાલાદી લખયકાંડભાાં નળક્ષઔની બૂનભઔા 

 યચનાલાદી લખયકાંડભાાં ાધ્મતાની બૂનભઔા 

08  

(b) ાધ્મમનભાાં યચનાલાદી ાનબખભ 

 વશઔાયમુક્ત/વશામઔાયી ાધ્મમન 

 વાભુનશઔ ાધ્મમન 

 વભસ્મા ાઅધાદયત ાધ્મમન 

 ભાનશતી દૃઢીઔયણ 

 નસ્થનતખત ાધ્મમન 

 વશામઔાયઔ ભાકુાં (Scaffolding) 

07  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ વાભાનજઔ ૂલયબૂનભઔા ધયાલતા નળક્ષઔૉના પ્રનતદક્રમાત્ભઔ ાધ્માન ય વભીનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વભીનાય) 

 ાઅના ાલરૉઔન ય ાઅધાદયત લખય નળક્ષણ પ્રલૃનત્ત ય એઔ ાશલાર તેમાય ઔયી યજૂ ઔયૉ. (ાલરૉઔન) 

 ળેક્ષનણઔ વાધનૉ દ્લાયા થતા ાવયઔાયઔ નળક્ષણ ભાટ એઔ પ્રૉજક્ટ ફનાલૉ. (પ્રૉજક્ટ) 

 એઔ વ્મલવામ તયીઔ નળક્ષણ એ નલમ ય ચચાય વબા ખૉઠલૉ. 

 ાધ્મમન ભાટના ઔૉાઇણ ફ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ પ્રમૉખૉ ઔયૉ. (વાંળૉધન) 
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Course Title :  ાભ્માવક્રભભાાં બાા                                  (Language 

Across the Curriculum) 

Course Code: EDCP - 1204                         Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32 Supervised Study:32    Total: 64 

Total Marks: 50     External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 

 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 બાા, તની જરૂદયમાતૉ, નલનલધ બૂનભઔા ાન તભાાં યશરી નલનબન્દ્નતાન વભજ . 

 બાાની વેદ્ધાાંનતઔ ફાફતૉથી દયનચત થામ. 

 ઔૉાઇણ નલમના વાંદબયભાાં ભનકઔ ાન રનકત બાા લખયકાંડભા શ્રષ્ઠતભ યીત ઔાઇ યીત ાઈમૉખભાાં રલામ ત ફાફતની 

કાતયી ઔયી ળઔામ ત્માાં વુધી વભજ .  

 ાધ્મતાના બાા ઔળલ્મૉ ાન તની ક્ષભતાનૉ નલઔાવ થામ. 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ફાઔની બાા ાન ાધ્મમન 16 18 

1.1 બાા ાન ાધ્મમન 
  

(a) ફૉરી, બાા, ાઅદળય બાા, ડપીવીટ થીમયી, દડસ્ઔન્દ્ટીન્દ્મુટી થીમયી 02  

(b) ાઅદાન પ્રદાનના વાધન તયીઔ લખયકાંડભાાં લાસ્તનલઔતાના ાથયગટન તયીઔ બાા 02  

(c) નલબાલના ફાંધાયણ-જ્ઞાનાત્ભઔ નલઔાવ ાન બાા 01 
 

(d) 
બાા ાન ાનુબલ 01  

(e) 
બાા નલઔાવન ાવય ઔયતા દયફૉ 01  

(f) 
બાા નલઔાવ ાન નવદ્ધાાંતૉ (લતયનલાદી ાન ફૉધાત્ભઔ) 01  

1.2 ાધ્મતાની બાા ાન ળાા 
  

(a) ાધ્મતાની બાાની ાશ્ચાત્મ બૂનભઔા, ગયની બાા (ફૉરી) ાન ળાાની બાા (ાઅદળય 

બાા) 

02  

(b) લખયકાંડભાાં નલનલધ બાા ફૉરતા ફાઔૉ ાન તની ાવયૉ 01  

(c) ળાા ાન લખયકાંડની બાાનુાં લાતાલયણ ાન તની ાવયૉ 01  

(d) લખયકાંડભાાં થતા લાતાયરા (ચચાય) નુાં સ્લરૂ 

લણયલલુાં, ાશલાર, નાભઔયણ, વ્માખ્મામીઔયણ, ાથયગટન, રિાાંત, દરીર,  વશઔાય, ાઅઔાય, 

ભૂલ્માાંઔન ાન લખયકાંડભાાં ભનકઔ (ફૉરાતી) બાા 

02 

 

(e) 
 ાઠ્મુસ્તઔના નલનલધ નલમૉની બાા 

 ુસ્તઔભાાં યજૂ થતૉ વાાંસ્ઔૃનતઔ વાંદબય 

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ાાંચ લખયના ફ નલદ્યાથી લચ્ચની લાતચીત (ફૉરી) ય નૉધ રકૉ.(ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 ફીજી બાા ળીકતી લકત નલદ્યાથીન ડતી ભુશ્ઔરીનૉ વલેક્ષણ ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 બાાના લતયનલાદી ાથલા ફૉધાત્ભઔ નવદ્ધાાંતનૉ ાભ્માવ ઔયી તભાયા પ્રનતબાલ રકૉ. (નનયીક્ષણ) 
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 એઔથી લધુ બાાની ાશ્ચાત્મ બૂનભઔા ધયાલતા નલદ્યાથીનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયૉ.(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ાાંચ તાવનુાં નનયીક્ષણ ઔયી લખયકાંડ ચચાય ય તભાયી નનયીક્ષણ નોંધ રકૉ. (નનયીક્ષણ) 

2 ળાાભાાં જરૂયી ામાની બાાઔીમ નનુણતા 16 17 

2.1 ામાના ચાય બાા ઔળલ્મૉ   

(a) શ્રલણ 

 પ્રઔાયૉ 

 તની જરૂદયમાત 

 શ્રલણ ઔળલ્મ લધાયલાની ઔુળતા 

03  

(b) ઔથન 

 તની જરૂદયમાત 

 ઔથન ઔળલ્મ લધાયલાની ઔુળતા 

03  

(c) લાાંચન 

 પ્રઔાય 

 લાાંચનની ઔુળતા 

 લાક્મ ફાંધાયણ  

 નનરૂણાત્ભઔ નલરુદ્ધ લણયનાત્ભઔ રકાણ , રાન્દ્ઝળનર નલરુદ્ધ ચચતનળીર 

(ભનનાત્મ્ઔ) રકાણ 

05  

(d) રકન 

 પ્રઔાયૉ 

 ફાઔૉની વભજ ચઔાવલા તભના રકાણનુાં ૃથક્ઔયણ ઔયલુાં 

 શતુ ૂલયઔનુાં રકાણ-ળીકલા ાન વભજલા ભાટનુાં રકાણ 

 નોંધની નલબાલના ાન ળેરી (નોંધ ઔયલી,  વાંક્ષીઔયણ, રકન પ્રદક્રમા, રકન-

લાાંચન જૉડાણ) 

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ળાા ગ્રાંથારમની ભુરાઔાત ાન તભાાં ાઈરબ્ધ બાાના ુસ્તઔૉની માદી ફનાલલી.(ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 ધૉયણ ૫ થી ૧૦ભાાંથી એઔ ાઠ્મુસ્તઔ વાંદ ઔયી બાાઔીમ ાન વાાંસ્ઔૃનતઔ ફાફતૉના વાંદબયભાાં તની વભીક્ષા ઔયૉ 

(ુસ્તઔ વભીક્ષા)  

 ખભ ત ફ નલમૉના ુસ્તઔૉનુાં ાલરૉઔન (નનયીક્ષણ) ઔયી તભની બાાના  ગટઔૉની નલબાલનાના ફાંધાયણ ય 

નલલચનાત્ભઔ નોંધ તેમાય ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 રકન ઔળલ્મ ય લઔયળૉ મૉજી ાન તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (લઔયળૉ) 

  ળાાભાાં લાાંચન ઔળલ્મ ય લઔયળૉ મૉજી ાન તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (લઔયળૉ) 

 બાા પ્રમૉખળાાની ભુરાઔાત ાન તના ઔામોની ટૂાંઔનોંધ તેમાય ઔયૉ. (ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 
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Course Title : નલદ્યાળાકા ાન નલમૉની વભજ                                    

(Understanding Disciplines and Subjects) 

Course Code: EDCP - 1205                       Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32 Supervised Study:32    Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ળાાના ાભ્માવક્રભભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનનુાં સ્લરૂ ાન બૂનભઔાનુાં ચચતન 

 નલદ્યાળાકાઔીમ સ્લરૂભાાં દૃનિઔૉણ ફદરાલનુાં ચચતન 

 વાભાનજઔ, યાજઔીમ ાન ફનદ્ધઔ વાંદબયભા ાઇનતશાવ ાન બૂખૉના દયણાભ સ્લરૂની નલદ્યાળાકા ાન નલમૉના 

ાઈદબલની વભજ 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનૉ, પ્રાઔૃનતઔ નલજ્ઞાનૉ ાન બાાઔીમ ક્ષત્રૉભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ પયપાયની વભજ 

 વભમની વાથ જ્ઞાનના ખ્મારભાાં પયપાયની વભજ 

 વાભાનજઔ ન્દ્મામની નનસ્ફત વાથ ળાા નલમૉન ુનાઃવ્મખ્માનમત ઔય 

 નલદ્યાળાકા ઔન્દ્રી ાથલા ાધ્મતા ઔન્દ્રી ળાા નલમની રૂયકાભાાં બદ ઔય 

 ાઅાંતય નલદ્યાળાકાઔીમ ઔન્દ્રીઔયણ વાથ ળાા નલમના સ્લરૂભાાં પયપાયની વભજ 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  20 20 

(a) નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનનુાં સ્લરૂ ાન બૂનભઔા   

1. નલદ્યાળાકા (ાથય ાન વાંઔલ્ના) 

2. નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન (ાથય ાન વાંઔલ્ના) 

3. નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનના પ્રઔાય  

ા. ફશુનલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન 

ફ. ાઅાંતય નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન  

ઔ. રાન્દ્વ નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન 

ડ. ક્રૉવ નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન 

4. ળાા ાભ્માવક્રભભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનનુાં સ્લરૂ ાન બૂનભઔા 

5. ળાા ાભ્માવક્રભભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનની બૂનભઔા ાન જ્શૉન ડ્મૂાઇના ભત 

ળાા ાભ્માવક્રભની વભગ્ર રૂયકા 

6. નલદ્યાળાકાના સ્લરૂભાાં રનિઔૉણ ફદરાલ 

06  

(b) નલદ્યાળાકા ાન નલમૉનૉ ાઈદબલ  

1. ાઈદબલર નલરુદ્ધ ાઅર નલદ્યાળાકા ાન ળાા નલમ 

2. વાભાનજઔ, યાજઔીમ ાન ફૉનદ્ધઔ વાંદબયભાાં ાઇનતશાવ ાન બૂખૉના દયણાભ 

સ્લરૂની નલદ્યાળાકા ાન નલમૉનૉ ાઈદબલ 

3. વાભાનજઔ નલજ્ઞાનૉ , પ્રાઔૃનતઔ નલજ્ઞાનૉ ાન બાાઔીમ ક્ષત્રૉભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ 

પયપાયૉના ઔાયણૉ  

ા. ૂછલાભાાં ાઅલતા પ્રશ્નૉભાાં પયપાય 

ફ. ાભ્માવની ધ્ધનતભાાં પયપાય 

ઔ. જ્ઞાનની પ્રભાણબૂતતાભા પયપાય 

4. વભમની વાથ જ્ઞાનના ખ્મારભાાં પયપાય 

ા. ઠૉવ ાન લસ્તુરક્ષી જ્ઞાન નલરુદ્ધ લેનલધ્સૂણય ાન ાઅત્ભરક્ષી જ્ઞાન  

ફ. લેમનક્તઔ જ્ઞાન નલરુદ્ધ ચચાયઔીમ જ્ઞાન 

08  
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ઔ. વુવાંખત ભાકાઔીમ જ્ઞાન નલરુદ્ધ પ્રલાશી ાન નછરીમ યચનાલાુાં જ્ઞાન  

ડ. ‘ વાંસ્ઔૃનત સ્લતાંત્ર ’ ાન ‘લેનશ્લઔ’ જ્ઞાન નલરુદ્ધ જ્ઞાનનૉ વાભાનજઔ - વાંસ્ઔૃનતઔ 

દયપ્રક્ષ્મ 

5. વાભાનજઔ ન્દ્મામની નનસ્ફત વાથ ળાા નલમની ુનાઃવ્માખ્મા 

(c) નલમૉનૉ વાભાનજઔ ાઇનતશાવ 

 ળાાભાાં નલમૉ બણાલલાનૉ ાઇનતશાવ 

 ળાા ાભ્માવક્રભભાાંથી નલમૉનૉ વભાલળ ાન ફાઔાત ઔયલાનૉ વાભાનજઔ 

ાઇનતશાવ ાન તની નલદ્યાળાકા ય ાવય 

 ાભ્માવક્રભભાાં વભાલલા જરૂયી એલા નલદ્યાઔીમ ક્ષત્રૉ ય યાજા યાભ ભૉશનયામના 

ભાંતવ્મૉ 

 ઔૉરૉનાાઇઝળનની ાભ્માવક્રભ ય ાવય વૂચનાના લાશન તયીઔ 

 યાષ્ટ્રીમ નલઔાવના લાશન તયીઔ ાઅઝાદી છીના ાભ્માવક્રભભાાં નલજ્ઞાન ાન ખનણત 

નલમના નળક્ષણ ય બાય  

 નલનલધ જાનતખત ાન વ્મનક્તખત તપાલતૉ ાન તભની નલનલધ ળેક્ષનણઔ 

ાઅલશ્મક્તાન રક્ષ્મભાાં યાકીન જ્ઞાન ાન ાનુબલૉનુાં લેનલધ્મ  

 લેનલધ્મના વન્દ્ભાન, વભુશજીલન ાન તનાલ ભુનક્ત ભાટ નળક્ષણની બૂનભઔા  

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનના સ્લરૂ ાન બૂનભઔા ય દયવાંલાદ 

 નલદ્યાળાકાઔીમ સ્લરૂભાાં દૃનિઔૉણ ફદરાલ ય જૂથ ાવાાઆનભન્દ્ટ  

 ળાાના ાભ્માવક્રભભાાં નલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાનની બૂનભઔા ય ચચાય 

 જ્ઞાનના ફદરાલ ય લાદ નલલાદ 

 વાભાનજઔ, યાજઔીમ ાન ફનદ્ધઔ વાંદબયભાાં ાઇનતશાવ ાન બૂખૉના દયણાભ સ્લરૂની  નલદ્યાળાકા ાન 

નલમૉના ાઈદબલ ય ાવાાઆનભન્દ્ટ 

 ાઈદબલર નલરુદ્ધ ાઅર નલદ્યાળાકા ાન ળાા નલમ ય લાદ નલલાદ 

 ૂલય ાન લતયભાન ાઠ્મુસ્તઔૉની વયકાભણી દ્લાયા વાભાનજઔ નલજ્ઞાનૉ , પ્રાઔૃનતઔ નલજ્ઞાનૉ ાન બાાઔીમ ક્ષત્રૉભાાં 

નલદ્યાળાકાઔીમ પયપાય ય જૂથ પ્રૉજક્ટ 

 ળાાભાાં નલમૉ બણાલલાના ાઇનતશાવ ય જૂથ ાધ્માન 

 ળાા ાભ્માવક્રભભાાંથી નલમૉના વભાલળ ાન ફાઔાત ઔયલાના વાભાનજઔ ાઇનતશાવ ય જૂથ ાવાાઆનભન્દ્ટ 

 વાભાનજઔ ન્દ્મામની નનસ્ફત વાથ ળાા નલમની ુનાઃવ્માખ્મા ય ચચાય 

2  12 15 

(a) નલદ્યાળાકાનુાં નલમલસ્ત ુ

1. નલમ, નલમલસ્તુ ાન ફાઔન ધ્માનભાાં યાકીન ઔાઇ યીત ાભ્માવક્રભ , ાઠ્મક્રભ 

ાન ાઠ્મુસ્તઔ ગડલાની નલલચનાત્ભઔ તાવ 

2. નલમલસ્તુ વાંદખીની પ્રદક્રમા (ળુાં ફાઔૉના ાનુબલૉ , તભના વભુદામ , તભની 

પ્રાઔૃનતઔ જીજ્ઞાવા ાન નલમના ાભ્માવની ધ્ધનત ય ધ્માન ાઅલાભાાં ાઅલ છ ? 

) 

3. ાઠ્મક્રભભાાં નલમલસ્તુની ખૉઠલણી 

4. નલમલસ્તુ પ્રવયાલલાની પ્રદક્રમા જનાથી ાધ્મતા ૉતાના જ્ઞાનની યચના ઔયી ળઔ. 

06  

(b) ળાા નલમૉ ાન નલદ્યાળાકાની રૂયકાની વાાંપ્રત પ્રલૃનત્ત 

 નલદ્યાળાકાઔીમ નવદ્ધાાંતના ખ્મારન ડઔાય છ  

 નલદ્યાળાકા ઔન્દ્રીમ યીત નશી ઔ ાધ્મતા ઔન્દ્રી યીત 

 જ્ઞાનના ાન્દ્મ પ્રઔાયૉન ાલખણ છ જલા ઔ વ્મલશારુ જ્ઞાન , વાભુદાનમઔ જ્ઞાન , 

ાન્દ્તાઃપ્રજ્ઞા ઔ ધ્લનનત જ્ઞાન 

 વાભાનજઔ ુનાઃયચનાના ભુદ્દાન ાઈદ્દળતૉ નથી 

06  
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 પયપાયની જરૂય ાન ાઅાંતય નલદ્યાળાકાઔીમ ય બાય 

 ાઅનતથ્મ, ફાખઔાભ લખય જલા ઔામય ાઅધાદયત નલમૉનૉ વજયનાત્ભઔ નલઔાવ ઔયલૉ 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલમ, નલમલસ્તુ ાન ફાઔન ધ્માનભાાં યાકીન ાભ્માવક્રભ, ાઠ્મક્રભ ાન ાઠ્મક્રભ ગડલાનુાં નલલચનાત્ભઔ નલષ્રણ 

 યાજ્મ ઔ મુનનલવીટી ઔક્ષાએ ાઠ્મુસ્તઔ ઔ ાભ્માવક્રભ ગડલાભાાં વાભર વભ્મનૉ વાક્ષાત્ઔાય (ાઇન્દ્ટયવ્મુાં) 

 યચનાલાદી રનિઔૉણ ાનુવાય ાઠ્મુસ્તઔનુાં નલલચનાત્ભઔ નલશ્રણ 

 વ્મલશારુ જ્ઞાન, વાભુદાનમઔ જ્ઞાન, ાન્દ્તાઃપ્રજ્ઞા ાન ધ્લનનત જ્ઞાનન ઔાઇ યીત ળાા નલમૉભાાંથી ફાઔાત ઔયલાભા ાઅલ છ 

તનુાં નલલચનાત્ભઔ નલશ્રણ 

 ળાાના નળક્ષઔ વાથ વાક્ષાત્ઔાય દ્લાયા ાઅાંતય નલદ્યાળાકાઔીમ ઔન્દ્રીમ ળાા નલમના સ્લરૂભાાં પયપાય ય નલલચના 

 ઔામય ાઅધાદયત નલમૉન ઔાઇ યીત વજયનાત્ભઔ યીત નલઔવાલી ળઔામ તના ય ચચાય  

 કતી, ફાખઔાભ ઔ ાઅનતથ્મ પ્રૉજક્ટ ઔ જનાથી નલદ્યાથી ફશુનલદ્યાળાકાઔીમ જ્ઞાન ભલી ળઔ. 
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Course Title :  ખુજયાતી દ્ધનત - A                                                                                                  
(Pedagogy of Gujarati – A) 

Course Code: EDCP - 1207.01                        Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                  Supervised Study Credit (SSC): 01                     Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48               Supervised Study: 32                                            Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 WMZ6 v & YL !_  GF U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 jIFSZ6GM 5lZRI S[/J[ 

 U]HZFTL ;FlCtIGFlJlEgG ;FlCtI :J~5MGM 5lZRI S[/J[P 

 U]HZFTL ;FlCtIGF GFDF\lST ;FlCtI ;H"SMGF HLJG SJGYL DFlCTUFZ YFIP 

 WMZ6 v !_ GF U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 S'lTVMGM 5lZRI S[/J[P 

 XF/FGF VeIF;S|DDF\ DFT'EFQFFG]\ DCtJ VG[ VwIFIG GL l:YlTYL DFlCTUFZ YFIP 

 DFT'EFQFFG]\ 7FG VG[ ;H"GFtDSVlEjIlSTG]\ SF{X<I S[/J[P 

 EFQFFGF lJlJW SF{X<IMGM 5lZRI D[/J[P 

 EFQFFGF 5n v Un jIFSZ6 VG[ ZRGFGF lX1F65F9MG]\ VFIMHG SZJFGL ;DH S[/J[P 

 U]HZFTL lJQFIGFVwIFIG SFI" DF8[ p5IMUL X{1Fl6S ;FWGM4 ;\NE" ;FlCtI HM06LSMX4 7FGSMXYL DFlCTUFZ   

YFI T[ DF8[ p5UMUG]\ SF{X<I S[/J[P 

 VwIFIG SFI" DF8[ H~ZL 5|I]lSTVM VG[ 5wWlTVMYL DFlCTUFZ YFIP 

 DFT'EFQFF lX1F6GF G}TG 5|JFCM H[JF S[ lS|IFtDS ;\XMWG4 lGNFG p5RFZ 5|`G5+ ZRGF VG[ D}<IFSG H[JL  

AFATMYL 5lZlRT YFIP 

 EFQFF lX1FSGL X{1Fl6S TYF jIFJ;FlIS ;HHTF VG[ jIlSTtJlJQFIS AFATMYL 5lZRI YFIP 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  20 15 

(a) lJQFIJ:T] o  

v  WMZ6 v & YL !_ GF U]HZFTL lJQFIGF 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 ;{âF\lTS jIFSZ6 o 

v  :JZ jI\HG4 HM06L4  ;\lWP 

v ;DF;4 JFSIGF 4 5|SFZ 

v JFSI 5lZJT"G4 JFSI ;\IMHG4  

v JFSI lJ`,[QF6 

v ;\7F4 lJX[QF64 ;J"GFD  

v lS|IFlJX[QF6 

v ;DFGFYL" VG[ lJ~âFYL" XaNM 

-  WMZ6 v !_ U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 GLR[GL S'lTVMGMVeIF; VG[ ;FlCtI 
:J~5GM 5lZRI  

10 

 

(b) 5n S'lTVM o 06 
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s!f hW0M ,MRG DGGM sUZALf NIFZFD  

sZf T5F;LV[ sUh,f RLG] DMNL  

s#f TLYM"TD s;MG[8f AF,D]S]\N NJ[ 

Un S'lTVM o  

s!f H1F6L v sGJl,SFf ZFP lJP 5F9S  

sZf 5'yJLJ<,E sGJ,SYFB\0f SPDFP D]GXL 

(c) ZRGF lX1F6 o  

v  5+ ,[BG  

v  VFJ[NG 5+ 

v  ;FZ ,[BG  

v  ;\1F[5 ,[BG 

04 

 

1F[+ ;FY[ lJlGIMU o 

 jIFSZ6GF ;[wWFlTS D]NF 5Z 5|MH[S8 T{IFZ SZM s,F.A|[ZLf 

 5|lXQ8 ;FlCtISFZMGLS'lTG]\ JFRG VG[ ;DL1FF SZJLP sjIlSTVeIF;f 

 EFQFF X]lâSZ6 DF8[ JSTjIG]\ VFIMHG SZJ]\Ps;[DLGFZf 

 WMZ6 v ) GF U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\YL SM. V[S V[SD XLBJJF DF8[  l0HL8, 5F9    T{IFZ SZL ZH]VFT sICTf 

 lJlJW 5+MGF GD}GF T{IFZ SZJFPs5]:TSF,If 

 SPDFPD]GXL G]\ ;FDFHLS 5|NFG ,BMP s;FDFHLSf 

2 5wWlTXF:+ 28 20 

(a) EFQFF lX1F6 o 

v  DFT'EFQFF o VY"4 ;\S<5GF DCtJP 

v   XF/FDF\ DFT'EFQFF lX1F6G]\ DCtJP 

v   EFQFFG]\ :J~5 VG[ VwIIG 5|lS|IF P  

v   EFQFF lJSF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/M 

v   lX1F6DF\ EFQFF 5ZtJ[ ;[JFTL p5[1FF VG[ T[G[ N}Z SZJFGF p5FIMP 

07  

(b) DFT'EFQFF SF{X<IM o 

v  zJ64 SYG4 JFRG VG[ ,[BGGL ;DHP 

v  NZ[S SF{X<I 5|F%T SZJF DF8[GL 5|I]lSTVMP 

v   EFQFF lX1F6GF C[T]VM VG[ lJlXQ8 C[T]VMP 

v   EFQFF jIFSZ6 lX1F6G]\ DCtJP 

06  

(c) 5F9 VFIMHG o 06  
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v  TF; 5F9G]\  VFIMHGP 

v  V[SD VFIMHG  

v  UW4 5W4 jIFSZ6 VG[ ZRGFGF lX1F6 DF8[ VFIMHG  

(d) lJlJW 5F9MGF VFIMHG DF8[GL VwIF5G 5|I]lSTVM VG[ 5wWlTVM o 

v   UFG 5|I]lSTv  RRF" 5|I]lST 

v   JFTF" 5|I]lSTv   ,[BG 5|I]lST 

v   5|`G 5|I]lSTv   jIFbIFG 5wWlT  

v   :JFwIFI 5wWlT v   H}Y RRF" 5wWlT  

v   lGNX"G 5wWlT v  VFUDG v lGUDG  5wWlT 

v   5lZ;\JFN 5wWlTv lGZLl1FT VeIF; 5wWlT 

v   5|MH[S8 5wWlT v  DM0[<; VMO 8L\RL\U s 5|lTDFG lX1F6 f 

09  

1F[+ ;FY[ lJlGIMU o 

 U]HZFTL lX1F6  DF8[ VF5 åFZF p5IMU YI[, 5wWlT VG[ 5|I]lSTGM  VC[JF, T{IFZ SZMP s;\XMWGf 

 SYG SF{X<I G[ V;ZSFZS AGFJJF SM. V[S 5|J'lTG]\ VFIMHG SZMP sJS"XM5f 

 U]HZFTL EFQFFGF ;\JW"G DF8[ ,F.A|[ZLGL D],FSFT ,. T[G]\ DCtJ H6FJMP s;FDFlHSv5]:TSF,If 

 zJ6 SF{X<IGF lJSF; DF8[ ;[lDGFZG]\ VFIMHG T{IFZ SZMPs;[DLGFZf 

 jIFS|Z6GM 0LhL8, 5F9 T{IFZ SZJMP sICTf 
 

;\NE" ;}lR o 

 VFS|]JF,F ;LP S[ v “cc HM06L lX1F6cc EFZT 5|SFXG4 VDNFJFNP  

 l5|P G8]EF. ZFJ, v cc U]HZFTL lJQFIJ:T]cc lGZJ 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 0F"P WGJ\T N[;F. VG[ 0F"P DMTLEF. 58[,  

o cc U]HZFTL lJQFIJ:T] G]\ VwIIGcc ALPV[;PXFC 5|SFXG4 VDNFJFNP  

o cc U]HZFTL jIFSZ6 lJRFZcc ALPV[;P XFC  5|SFXG4 VDNFJFNP 

o cc U]HZFTL  lJQFIJ:T]GF GlJG 5|JFCM cc ALPV[;PXFC4 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 HMQFL ;]Z[X occ U]HZFTL SlJTFGMVF:JFNcc R{TG 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 GFIS ZlT,F,P ;LP occ U]HZFTL lJQFIJ:T]  VG[ lX1F6 5wWlT cc 4 VG0F AS]S 0L5M4 UF\WLDFU"4 

VDNFJFNP 

 l5|P VS|]JF,F4 S<IF6L VG[ jIF; o cc U]HZFTLG]\ VlEGJVwIFIGcc ALPV[;PXFC  5|SFXG4 

VDNFJFNP 

 zL U]6J\T l+J[NL occ EFQFF lX1F6GL 5|lS|IFcc  ZFHI lX1F6 EJG4 VDNFJFNP  

 0F"P ClZS'Q6 HMQFL VG[ 0F" WGJ\T N[;F. o ccU]HZFTL lX1F6DF\ GJLG NlQ8=cc 

 0F"P DMTLEF. 58[, 0F"P XF:+L VG[ HI[g§ NJ[ o cc U]HZFTL EFQFFGF VwIFIGG]\  5lZXL,Gcc ALP V[; 

XFC 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 l+J[NL  ZD6,F, o cc DFT'EFQFFG]\  VwIFIG JF6Lcc 5|SFXG U]|54 VDNFJFNP 

 



Page :32 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

Course Title :  નશન્દ્દી દ્ધનત - A                                                                                                  
(Pedagogy of Hindi – A) 

Course Code: EDCP - 1207.02                           Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03  Supervised Study Credit (SSC):01  Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48 Supervised Study: 32    Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: पाठ्यक्रम के अंत में विधाथी... 

 वहन्दी भाषा के सैद्धावन्तक एिं व्यिहाररक व्याकरण को जाने। 

 वहन्दी की विविध विधाओं को जाने। 

 राष्ट्रभाषा के रूप में वहन्दी की वथथवत से अिगत हो सके। 

 कक्षा के विवभन्न थतरो पर गध, पध, व्याकरण, रचनावशक्षण के थिरूप को जाने। 

 श्रिन, कथन, िाचन एिं लेखन सम्बन्धी भाषायी कौशलो को जाने एिं उनका प्रयोग करे। 

 वहन्दी भाषा वशक्षण प्रणावलयों के उपयोग का करे। 

 दवैनक एिं इकाई, पाठ योजनाओं के महत्ि से अिगत हो सके ि वनमााण करे। 

Unit Content Hour Marks 

१  18 15 

  कक्षा ६ से ८ में समाविष्ट सैद्धावन्तक एिं व्यिहाररक व्याकरण - 

(पयाायिाची शलद, विलोमशलद, अनेकाथाक शलद, भाििाचक, कतुािाचक, 

मुहािरे एिं कहािते, शलद समुह के वलए एक शलद) 

 गध की विविध विधाओं (सावहत्य प्रकारो)  का अध्ययन (उपन्यास, वनबंध, 

एकांकी, जीिनी, आत्मकथा, संथमरण, रेखावचत्र, यात्रािृतांत एि ंडायरी आदद) 

 अभ्यासक्रम में समाविष्ट कक्षा ७ से १० की वहन्दी गध -पध कृवतयों का 

समीक्षात्मक अध्ययन। 

 सेमेथटर –I कक्षा ७ : 

1. वहन्द दशे के वनिासी (कविता) 

2. डॉ. विक्रम साराभाई (जीिनी) 

 सेमेथटर –I कक्षा ८ : 

3. तेरी ह ैजमीं (कविता) 

4. भरत (एकांकी) 

 सेमेथटर –II कक्षा ९ : 

5. पथ की पहचान (कविता) 

6. नदी बहती रह े(वनबंध) 

5. युग और मैं (कविता) 

6. भारतीय संथकृवत में गूरु वशष्य संबंध (वनबंध) 

 कक्षा १० : 

1. कोई नही पराया (कविता) 

18 
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2. मेहनतकश ईंसान (कविता) 

3. ममता (कहानी) 

4. गौरा गाय (रेखावचत्र) 

 अभ्यासक्रममेंसमाविष्टकक्षा७ से १०गध-पध कृवतयों के लेखकों/कविओं का 

सावहवत्यक एिं पररचयात्मक अभ्यास करना। 

Engagement with Field: 
 

 वहन्दी वशक्षा के िाचन में उच्चारण दोष होने िाले शलदों की सूची बनाना एिं उच्चारण दोषो को दरू करने के 

वलए प्रिृवि का आयोजन कर प्रवतिेदन तैयार करना। (Community Engagement) 

 माध्यवमक कक्षाओं के वहन्दी पाठ्यक्रम में से दकन्ही दो पाठों (दो विधाए)ँ का शाविय विशे्लषण करना। 

(Research) 

 उच्च प्राथवमक थतर पर कक्षा वशक्षा में वहन्दी सीखाने की समथयाएँ जानकर उनका वनराकरण प्रथतुत करना। 

(Observation & Interview) 

 तुम्हारे आसपास के क्षेत्र के दकसी समुदाय के लोगो की भाषा सिेक्षण और उनकी शलदािली का अध्ययन कर 

प्रवतिेदन तैयार करना। (Research) 

 गुजरात राज्य के वहन्दी सावहत्यकारों के पररचय का वचत्रात्मक प्रवतिेदन तैयार करना । (Library 

Engagement) 

२  30 20 

(अ) भाषा की भूवमका :  

 वहन्दी भाषा वशक्षण का अथा, थिरूप एिं महत्ि। 

 थितन्त्रता के पहले और बाद वहन्दी, वहन्दी के विविध रूप, अन्तराष्ट्रीय थतर पर 

वहन्दी, वहन्दी पढने पढाने की चुनौवतयाँ। 

 संविधान एिं वशक्षा सवमवतयों के ररपोटा में भाषा –वहन्दी भाषा की वथथवत (धारा 

३४३-३५१, ३५०१); राष्ट्रीय वशक्षण नीवत (१९८६); पी.ओ.ए. (प्लान ऑफ़ 

एक्शन) (१९९२); राष्ट्रीय पाठ्यचयाा (२००५) एिं गुजरात में वहन्दी भाषा वशक्षा 

नीवत। 

05  

(ब) वहन्दी वशक्षा के उद्धशे्य, विवधयाँ एिं दवृष्टयाँ :  

 वहन्दी भाषा वशक्षा के उच्च प्राथवमक एिं माध्यवमक थतर पर सामान्य एिं 

विवशष्ट उद्धशे्य (ललुम के संशोवधत उद्धशे्यों (Texonomy)  का अनुदशेनात्मक 

लेखन) 

 भाषा वशक्षण की प्रचवलत विवधयाँ/प्रणावलयाँ और उनका विश्लेषण : प्रत्यक्ष, 

परोक्ष एिं डॉ. िेथट विवध आदद। 

 भाषा वशक्षा की रचनािादी (Constructivist) विवधयाँ/प्रयुवियाँ 

 भाषा सीखने सीखाने की विवभन्न दवृष्टयाँ – भाषा अजान और अवधगम का 

दाशावनक, सामावजक और मनोिैज्ञावनक आधार, समग्र भाषा दवृष्ट, रचनात्मक 

दवृष्ट, भाषा सीखाने की बहुभावषक दवृष्ट आदद  (जॉन ड्युई, ब्रुनर, जे. प्याजे) 

भारतीय दवृष्ट (पावणनी, कामताप्रसाद गुरू, दकशोरीदास िाजपेयी) 

06  

(स) वहन्दी भाषा के विविध थिरूपो की वशक्षा : 

 गध वशक्षा : महत्ि, उद्धशे्य, गध अध्यापन के सोपान एिं पाठ योजना।  

 पध वशक्षा : महत्ि, उद्धशे्य, पध अध्यापन के सोपान, पध वशक्षा की विवधयाँ, 

पध वशक्षक एिं पाठ योजना। 

 व्याकरण वशक्षा : महत्ि, उद्धशे्य, व्याकरण वशक्षा की पद्धवतया एिं पाठ 

योजना। 

05  
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 रचना वशक्षा : महत्ि, उद्धशे्य, रचना वशक्षा की पद्धवतया एिं पाठ योजना।  

(द) वहन्दी की पाठ योजना :  

 अथा, महत्ि एिं रूपरेखा, दवैनक पाठ योजना एिं ईकाई पाठ योजना का 

वनमााण। 

 मावसक एिं िार्षषक पाठ योजना की रूपरेखा। 

05  

(य) भाषाई कौशलो का अध्ययन : 

 श्रिण कौशल : अथा एिं संकल्पना, उद्धशे्य, प्रकार, महत्ि, प्रोत्साहक प्रिृवियाँ 

एिं गुण-दोष। 

 कथन कौशल : अथा एिं संकल्पना, उद्धशे्य, प्रकार, महत्ि, प्रोत्साहक प्रिृवियाँ 

एिं गुण-दोष। 

 िाचन कौशल : अथा एिं संकल्पना, उद्धशे्य, प्रकार, महत्ि, उच्चारण दोष के 

कारण, उपाय, प्रोत्साहक प्रिृवियाँ एिं गुण-दोष। 

 लेखन कौशल : अथा एिं संकल्पना, उद्धशे्य, प्रकार, महत्ि, सुलेखन की 

विशेषताएँ, प्रोत्साहक प्रिृवियाँ एिं गुण-दोष। 

05  

(र) शैवक्षक प्रवतमान : संकल्पना प्रावि प्रवतमान (Concept Attainment Model), 

प्रेरक सोच प्रवतमान (Inductive thinking/Inquiry training Model), अवग्रम 

आयोजक प्रवतमान (Advance Organiser Model) भाषा के संदभा में 

04  

Engagement with Field: 

 भाषा सीखने सीखाने की विवभन्न दवृष्टयों में से दकसी एक दवृष्ट पर विषय वनधााररत कर सेवमनार का आयोजन 

कीवजए। (Seminar) 

 भारतीय संविधान में वहन्दी भाषा संबंवधत अनुसंशाएँ तथा विवभन्न वशक्षा आयोगो द्वारा संथतुत भाषा संबंधी 

वसफ़ाररशों पर प्रवतिेदन तैयार करना।(Library Engagement) 

 वहन्दी वशक्षण की ितामान वथथवत को जानने के वलए २० व्यवियों से साक्षात्कार लेकर प्रवतिेदन तैयार 

करना।(Research) 

 वहन्दी भाषा के दकन्ही दो अध्यापको के वशक्षण काया का अिलोकन कर तुलनात्मक समीक्षा करना। 

(Observationa) 

 विधाथीओं के िाचन कौशल के विकास के वलए सहभ्यावसक प्रिृवि का आयोजन कर प्रवतिेदन तैयार 

करना।(Community Engagement) 
 

References: 

 भाई, योगेन्रजीत : वहन्दी भाषा वशक्षण, विनोद पुथतक मंददर, आगरा। 

 लाल, रमन वबहारी : वहन्दी वशक्षण, रथतोगी पवललकेशन, मेरठ। 

 शमाा, डॉ. लक्ष्मीनारायण : भाषा १, २ की वशक्षण विवधयाँ और पाठ वनयोजन, विनोद पुथतक मंददर, 

आगरा। 

 शमाा, राजकुमारी : वहन्दी वशक्षण, राधा प्रकाशन मंददर, आगरा। 

 पटेल, पुरूषोिम अं. : वहन्दी का अवभनि अध्ययन, नीरि प्रकाशन, अहमदाबाद। 

 दिे, शािी जयेन्र एिं अन्य : वहन्दी अध्यापन विमशा, मेससा बी. एस. शाह प्रकाशन, अहमदाबाद। 

 ससह, वनरंजनकुमार (१९८४) : माध्यवमक विधालयों में वहन्दी वशक्षण, राजथथान वहन्दी ग्रन्थ 

अकादमी, जयपुर। 

 भारटया, एम.एम. और नारंग, सी.एल. (१९८७) आधुवनक वशक्षण विवधयाँ, प्रकाश ब्रदसा, लुवधयाना। 

 रािल, नटूभाई  : वहन्दी विषयिथत,ु नीरि प्रकाशन, अहमदाबाद। 

 वहन्दी पाठ्यपुथतक कक्षा ६ से १० : गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुथतक मंडल, गाँधीनगर 
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 Apple, M.W., Au, W., & Gandin, L.A. (2011). The Routledge international handbook of 

critical education. Taylor & Francis. 

 Government of India : NCFTE (2009): Report 
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Course Title : ાાંગ્રજી દ્ધનત - A                                                             

(Pedagogy of English – A) 

Course Code: EDCP - 1207.03                        Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03        Supervised Study Credit (SSC): 01                 Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48     Supervised Study: 32                                        Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 To consolidate core content of the English language. 

 To acquaint the student teachers with genesis of English language teaching in Indian 

subcontinent as well as importance of English in global local, national and global 

perspective. 

 To understand nature of English language in socio-cultural and psychological 

perspectives.   

 Identify techniques, methods, approaches and materials of teaching English at various   

levels in the Indian context. 

 Learn and master four skills (LSRW) to integrate in classroom practices. 

 Learn and adapt study skills during teaching learning processes. 
 

Unit Content Hour Marks 

1 Fundamental of English 15 15 

(a) Textual Grammar Points from Standard VI to X 10  

(b) Familiarity with Textual Materials 

 Language materials from standard VI to X 

 Lessons from Text (Standard: X) 

Prose Lessons: 2,3,5,7,11,13,14,15 

Poetry Lessons: 5 & 6 

05  

Engagement with Field: 

 Conduct a critical study of content and different activities incorporated in the text book. 

(Research: Book Review) 

 Visit a school library and prepare report regarding list of books, categories books as per their 

literary forms (drama, novel, tragedy, comedy etc.). (Library)  

 Conduct a survey of five schools with reference to materials (other than Textbooks) used in the 

classroom. (Research) 

 Collect ten examples of grammar in the context from English Textbooks of Class V to VIII and 

have a group discussion and prepare a summary of discussion. 

2 English Language (Historical and Psychological Perspectives) 33 20 

(a) Historical Perspective: 

 Status of English (National and Global Context). 

 Position of English Language in India: Articles 343-351 

 POA:1992 

 NCF: 2005 (Language Education)   

09  

(b) Psychological Perspective: 

 Principles of English language teaching. 

 Aims and objectives of teaching English (Primary & Secondary 

09  
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School). 

 Bloom’s Taxonomy, Revised Bloom’s Taxonomy 

 Indian Thoughts of Language Learning: (a) Panini (b) Kamta 

Prasad.  

 Theories of Language Learning : (a) Chomsky  (b) Krashen 

(c) Acquisition of Skills, Methods and Approaches: 

Language Skills: 

 Listening and Speaking: Sub skills of listening: Tasks; Materials and 

resources for developing the listening and speaking skills: 

Storytelling, dialogues, situational conversations, role plays, 

simulations, speech, games and contexts, language laboratories, 

pictures 

 Reading: Sub skills of reading; Importance of understanding the 

development of reading skills; Reading aloud and silent reading; 

Extensive and intensive reading; Study skills, including using 

thesauruses, dictionary, encyclopedia, etc. 

 Writing:Stages of writing; Process of writing; Formal and Informal 

writing, such as poetry, short story, letter, diary, notices, articles, 

reports, dialogue, speech, advertisement, etc; Reference skills; 

Study skills; Higher order skills. 

Methods and Approaches: 

Direct Method; Bilingual Method; Structural Approach; 

Communicative Approach; Thematic Approach (Interdisciplinary). 

Lesson planning :  

Scope and need; structure of a lesson plan; its importance; 

objectives-its parts and rationale; planning lessons for secondary 

schools – prose, poetry, non-detail, composition lesson plans. 

Models of Teaching: 

 Concept Attainment Model 

 Advance Organizer Model 

 Inquiry Training Model 

15  

Engagement with Field: 

 Search information about Indian or foreign linguists and prepare project work. (Project Work) 

 Arrange debate on “should English be a medium of instruction at school level?” (At school or at 

college.) (Debate) 

 Observe a two periods of any one English teacher in school and critically analyze the 

techniques and methods he / she use during classroom interaction. (Observation) 

 Prepare a note on different strategies you use while obtaining and storing information during 

classroom teaching as well as learning. (Research) 

 Write a brief review on constructivist approach with reference to English language acquisition 

and learning as a foreign language. (Library) 

 Talk to the students and find out the different languages that they speak. Prepare a plan to use 

multilingualism as a strategy in the English classroom. (Community)  

 Prepare activities for listening/ speaking/ reading or writing. (Library & Laboratory) 

 Prepare three activities to develop the reading skills of class VI students. (Library and 

Laboratory) 
 

References: 
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 Barauh, T.C.: The English Teacher’s Handbook 

 Bhandari and others : Teaching of English – Longmans  

 Bhatia, K.K.: Teaching & Learning English As a Foreign Language 

 Blundell John et al (1984): Functions in English, London OUP  

 Bose Kshanika: Teaching of English Modern Approach 

 Brence : The Teaching of English Abroad, Part I, II, III  

 Els, Theo Van et al (1984): Applied Linguistics and Learning and Teaching -of Foreign 

Language.  

 Frisby : Teaching English– Longmans  

 Gokak : English in India 

 Gurrey, P. Teaching English as a Foreign Language Longmans  

 Kohali, A.L.: Techniques of Teaching English in the New Millenium 

 Kohli, B.L.: Teaching of English 

 M.L.Tikoo: Teaching of English 

 Menon, T.K.N. and Patel, M.S. : The teaching of English as a Foreign Language : Acharya 

Book Depot, Baroda 

 O’Conner, J.D.: Better English – Pronunciation  

 Richards Jack C. & Rodgers & Theotore S.: Approaches & Methods in Language 

Teaching 

 Sahni Geeta: Suggested Methodology of Teaching English 

 Salim B.: Companion to teaching of English 

 Shatmi Kadmbri & Tujs Tripat – Principles & Practices of Language Teaching 

 Shivapuri, Vijai.: Teaching of English 

 Singh, M.K.: Teaching of English 

 Spratt Mary: English for the Teacher 

 Thomson and Wyatt : The Teaching of English in India 

 Son HG (1979): Teaching Language as Communication. London, OUP  
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Course Title :   વાંસ્ઔૃત દ્ધનત - A                                                                                                
(Pedagogy of Sanskrit – A) 

Course Code: EDCP -1207.04                                    Semester - I 

Credit: Theory Credit (TC): 03 Supervised Study Credit (SSC): 01              Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48 Supervised Study: 32                                      Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 To understand the use of language in context, such as grammar and vocabulary in context. 

 To understand the importance of Sanskrit language in curriculum and in life. 

 To be able to develop activities and tasks for learners.  

 To be able to practice the language teaching skills.  

 To familiarize the student teacher with different methods and techniques of teaching andits 

application in the class room.  

 To understand and prepare various kinds of lesson plans. 
 

Unit Content Hour Marks 

1 Content of Sanskrit Language 20 15 

(a) Theoretical Grammar : 

 िणामाला : Distribution of vowels and consonants with their 
pronunciations places 

 Sandhi: Vowel Sandhi, Consonant Sandhi and Visarg Sandhi with 
their laws as per types. 

 Samas: Dwandwa, Tatpurush, Karmdharay, Dwigu and Bahuvrihi  
Samas with laws. 

 Ganaparichay: 1) Names of 10 Gana with their Vikarnprataya 
2)First and second Gana Samuh 3)Understanding of 
1st,4th,6th,10th Gana. 

 काल and अथा: ितामान;हयथत भूतकाल्;भविष्य and आज्ञाथा-विध्यथा 

 Pronouns: Personal Pronouns:its types and utility in Sanskrit 
language. 

 कृदतं :कमाणीभूतकंृदत्; कतारी भूतकंृदत् , हते्िथा, संबधंक भूतकंृदत् , their 
utility in Sanskrit language. 

 Introduction of विभविरूपावण of Sanskrit language. 

 Cardinals: Understanding and Speaking 1 to 100. 
 

15  

(b) Contribution of Prominent authors and Ratnakanika, Shubhashitani 

and lessons from textbooks. 

 Maharshi Valmiki; Mahrashi Vedvyas and Mahakavi Kalidas : 
Their contributionto Sanskrit language. 

 रत्नकवणका,सुभावषतावन : Explain main thoughts of रत्नकवणकाand 

सुभावषतावनfrom Textbook of Standard: 6 to 8. 

 Textbook (Std:10) : Deep learning of chosen prose and poetry of 
the textbook of standard:10. 

1. Lesson No: 3 थिथ्िृतं समाचार(Poetry) 

2. Lesson No: 7 : सुभावषत कुसुमावन (Poetry) 

3. Lesson: 5 : गुणिती कन्या (Prose) 

4. Lesson:8 सावक्षभूत: मनुष्य: (Prose) 

5  

Engagement with Field: 
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 Conduct a Sanskrit class using play way method 

For  e.g. make various play cards about personal pronoun and verb forms. For e.g. अह्म, आिाम्, 

ियम, -पठावम, पठाि:, पठाम: 

 त्िम्- युिाम्-युयम् – पठवस, पठवस, पठथ:, पठथ 

 स:, सा, तौ, ते – ते –ता, पठवत, पठत: - पठवन्त (any five verbs) (Activity) 
OR 

 Conduct a seminar on How make more and more interesting with help of various teaching 

methods and  audio visual teaching aids (Seminar) 

 Find out a small Sanskrit incident or drama from Sanskrit literature. (Library) 

 Collect  Sanskrit slokas from parent and various stakeholders and  translate them. (Social) 

 Find out similarities and differences between textbook of standard 6th and 7th. (Research) 

2 Method of Teaching Sanskrit 28 20 

(a) Importance of Sanskrit Language. 

 Utilization of Sanskrit Language in human life 

 Contribution of Sanskrit Language in National Integration 

 Correlation of Sanskrit Language with other school subjects 

5  

(b) Sanskrit language Learning. 

 Aims of Sanskrit language 

 Principles of Sanskrit language 

 Bloom’s Taxonomy , Revised Bloom’s Taxonomy 

 Writing instructional objectives using Action verbs 

 Concept of Skills of Sanskrit language- Listening, Speaking, 

Reading, and Writing 

8  

(c) Methods of Sanskrit language and Lesson Planning 

 Methods of teaching Prose Lesson: Pathshala Method, Direct 
Method, Translation Method –concept, characteristics, merits 
and limitations of each. 

 Methods of teaching poetry lesson :song-play-action,गीत अवभनि  
and Anvay method - concept and importance. 

 Methods of teaching Grammar: Inductive & Deductive -
Importance and difference in both. 

 Lesson planning: Stray Lesson, Unit Lesson, Monthly Planning, 
Annual Planning.  

 Models of language Teaching: Advance Organizer Model; 
Concept- attainment Model and Inquiry Training Model 

15  

Engagement with Field: 

 Present a topic on ‘How to make Sanskrit learning more interesting with the help of various 

teaching methods’ in a seminar.  

 Collect information about Sanskrit authors given in first year and make scrap book and prepare 

about seminar on it in class.  

 Conduct a survey on ‘Challenges faced by the teacher in present context’.  

 Organize quiz /antakshari  on Sanskrit Language among students in the presence of their 

parents.  

 

References: 

 વાંસ્ઔૃત નળક્ષણની શન્દ્ડ્ફુઔ : શ્રી વી.ઔ. ાઅઔુલારા – શ્રી નીયલ પ્રઔાળન, ફીજી ાઅલૃનત – ૧૯૮૮-૮૯, ાભદાલાદ 

 વાંસ્ઔૃત નલમલસ્તુ : ાઈયૉક્ત 
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 વાંસ્ઔૃત નલમલસ્તુ : શ્રી વી.ઔ. ાઅઔુલારા – શ્રી નીયલ પ્રઔાળન, ફીજી ાઅલૃનત – ૧૯૭૬-૭૭, ાભદાલાદ 

 વાંસ્ઔૃત વ્માઔયણ નલચાય – જમ બાયત પ્રઔાળન , ાભદાલાદ, શ.જી.જી. નઔુભ, ફી.એવ. ળાશ પ્રઔાળન , પ્રથભ ાઅલૃનત્ત – 

૨૦૦૨-૦૩ 

 ધૉયણ – ૬ થી ૧૦ ના લતયભાન ાભ્માવ વત્રના વાંસ્ઔૃત નલમના ાઠ્મુસ્તઔૉ – ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાથ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય 

 ધૉયણ – ૬ થી ૧૦ ના ાખાાઈના લયના વાંસ્ઔૃત નલમના ાઠ્મુસ્તઔૉ – ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ , 

ખાાંધીનખય 

 વાંસ્ઔૃત ાધ્માન દયળીરન : વાંમુક્ત (છ. રકઔૉ), ફી.એવ. ળાશ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ 

 A Rapid Sanskrit  Method – George L. Hart Motilal Banarasidass Banglow Road, Delhi 
(ISBN – 0-89581-681-4) 

 अनुिाद चवन्रका ; નપ્ર. ડૈ. વી. એર. ળાસ્ત્રી, ાશ્લય પ્રઔાળન, ાભદાલાદ 

 संथकृत वशक्षण : डॉ. रामशकल पांडेय, विनोद पुथतक मवन्दर, आगरा 

 संथकृत व्याकरण – डॉ. कविप्रभा गोयल, राजथथानी ग्रन्थसार, जोधपुर, प्रथम संथकरण – २००० 
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Course Title : વાભાજીઔ નલજ્ઞાન દ્ધનત - A                                                                                                       
(Pedagogy of Social Science – A) 

Course Code: EDCP - 1207.05                                 Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03  Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48           Supervised Study: 32                 Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : તારીભાથી…. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનભાાં વભાનલિ વ્માઔ ખ્મારૉ ભુજફ વાભાનજઔ નલજ્ઞાનની વાંઔલ્ના વભજલી. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના જ્ઞાનનૉ ાઈમૉખ નાખદયઔ તયીઔ રૂાાંતય ઔયલા ઔયલૉ. 

 લખયકાંડભાાં નલનલધ ાઅમૉજન, દ્ધનત, પ્રમુદઔત, લરણ ાન ભૂલ્માાંઔનનૉ ાઈમૉખ ઔયલૉ. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના ઔળલ્મૉનૉ નલઔાવ ઔયલૉ. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 નલમલસ્તુના ાઠૉ 

ધૉયણ : 8 - 1,  3,  5 

ધૉયણ : 9 -  3,  8,  9 

ધૉયણ : 9 -  4, 5, 8, 13, 14 

ધૉયણ : 10 - 8,  9 

18 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ધૉયણ 8 થી 10 ભાટ વૂનચત ાઠૉનુાં સ્લાધ્મામ તેમાય ઔયૉ (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 નલમલસ્તુના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય એઔ પ્રૉજક્ટ તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 લતયભાન વભમના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય એઔ રૉઔ જાખૃનતના ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન મૉજૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 ઔૉાઆ એઔ ાઅર્સથઔ, વાભાનજઔ, યાજઔીમ, ળેક્ષનણઔ નલમ ય દયવાંલાદ મૉજૉ. (વનભનાય) 

2  30 20 

 (a) વાભાનજઔ નલજ્ઞાનનુાં સ્લરૂ 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનનૉ ાથય, વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ તથા નલનલધ નલમૉ વાથ એઔીઔયણ 

 ળાાના નલનલધ તફક્ઔ – નલજ્ઞાન, ાઆનતશાવ, બૂખૉ, યાજનેનતઔ નલજ્ઞાન ાથયળાસ્ત્ર, 

વભાજળાસ્ત્ર, ભાનલલાંળ બૂખૉ (Anthropology) 

 યાષ્ટ્રીમ રક્ષ્માાંઔૉ, વ્મનક્તખત ાન વાભાનજઔ જરૂદયમાતૉના કાવ વાંદબયભાાં શાાઆસ્ઔૂરના 

વાભાનજઔ નલજ્ઞાન નળક્ષણના શારના ાભ્માવક્રભનુાં નલશ્રણ ઔયલુાં. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના ાભ્માવક્રભ યચનાના નવદ્ધાાંતૉ ાન ાનબખભૉ 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનનુાં ભશત્લ. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનનુાં ઔામયક્ષત્ર 

06  

(b) શતુ ાન ાઈદ્ધશ્મૉ 

 વુધાયર બ્રુભના લખીઔયણ (Taxonomy) વાંદબયભાાં ાઈચ્ચ પ્રાથનભઔ ાન ભાધ્મનભઔ સ્તય 

વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના વાભાન્દ્મ શતુ, નલનળિ શતુ 

 જ્ઞાનાત્ભઔ, બાલાત્ભઔ ાન દક્રમાત્ભઔ ાવાની નનદેળાત્ભઔ યચના ( દક્રમાદૉના 

ાઈમૉખ દ્લાયા) 

06  

(c)  ાઠ ાઅમૉજન 

 નળક્ષણ ઔળલ્મૉ  

 વત ુાઠ 

 એઔભ ાઠ 

 ભાનવઔ, લાર્સઔ ાન દડનઝટર ાઅમૉજન (યચનાત્ભઔ ાનબખભના વાંદબયભાાં) 

06  

(d)  ળેક્ષનણઔ પ્રમુનક્ત ાન દ્ધનત 

 ળીકલાની ળેરી ાન ાધ્મમન વ્મૂશયચના 

 દ્ધનત: (નળક્ષઔ ઔન્દ્રી ાન નલદ્યાથી ઔન્દ્રી) સ્ત્રૉત, પ્રૉજક્ટ, જીલનચદયત્રાત્ભઔ, 

06  
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વભસ્મા ાઈઔર, નનયીનક્ષત ાભ્માવ. (પ્રદક્રમા, ફામદા, ખયપામદા ાન દ્ધનતન 

ાવયઔાયઔ ફનાલલાની યીતૉ) 

 પ્રમુનક્ત (પ્રદક્રમા, ફામદા, ખયપામદા ાન દ્ધનતન ાવયઔાયઔ ફનાલલાની યીતૉ) : 

 બ્રન સ્રૉર્મભખ 

 નવમ્મુરળન 

 યૉર-પ્ર 

 ચચાય 

 ાઅખભન ાન નનખભન 

 ઔમ્પ્મુટવય ાન ાઆન્દ્ટયનટ નૉ ાઈમૉખ 

(e) ભનૉનલજ્ઞાન ાઅધાદયત વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના નળક્ષણ પ્રનતભાન 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાન નળક્ષણનૉ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ ાનબખભ 

 ભનૉનલજ્ઞાન ાન યચનાત્ભઔ ાઈમૉખ (નમાઝ, બ્રુનય, વ્માખૉત્સ્ઔી ાન  ાઅવુફરનુાં 

મૉખદાન) 

 વાંઔલ્ના પ્રાનપ્ત પ્રનતભાન 

 એડલાન્દ્વ ાઅમૉજઔ પ્રનતભાન 

 વાભાનજઔ ન્દ્મામ (Jurisprudential) દયનસ્થનત ાન વાભાનજઔ તાવ પ્રનતભાન 

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઔૉાઇ એઔ વત ુાઠ ફનાલૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 પ્રશ્ન પ્રઔાયૉ ાઅધાદયત નલનલધ પ્રઔાયના પ્રશ્નૉની યચના ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 પ્રનતફદ્ધ યાષ્ટ્રીમ ખુણલત્તા ય લાદ નલલાદનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 ફ નળક્ષણ દ્ધનતનૉ તુરનાત્ભઔ ાભ્માવ ઔયલૉ. (વાંળૉધન) 

 નળક્ષણ પ્રનતભાનની કાવીમતૉ ળૉધૉ. (વાંળૉધન) 

 ઔૉાઆ એઔ ચૉક્ક્વ દ્ધનત ય ાઠ મૉજના તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 
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Course Title : ખનણત દ્ધનતળાસ્ત્ર - A                                                                                      
(Pedagogy of Mathematics - A)                                              

Course Code: EDCP - 1207.06                         Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                  Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48      Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50       [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ખનણતના ાધ્મમન ાન ાધ્માનની ામાની વાંઔલ્નાની વભજ ઔલ.  

 ખનણતના ાધ્માનનુાં ભૂલ્મ તથા ાનુફાંધ નલળ સ્િ રનિઔૉણ ભલ. 

 ખનણત નલમના ાધ્માન ભાટ બ્રૂભના લખીઔયણળાસ્ત્ર પ્રભાણ ાઈનચત ળેક્ષનણઔ શતુ રકલાની ક્ષભતા ઔલ.  

 નલનલધ દ્ધનત , ાનબખભૉ, પ્રમુનક્તની તુરના ઔય ાન ાઅધુનનઔ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ નવદ્ધાાંતૉનૉ ાધ્માનભાાં ાઈમૉખ 

ઔયલાની ક્ષભતા ઔલ.  

 ાવયઔાયઔ ાધ્માન ભાટ ામાના ઔળલ્મૉનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય.  

 ખનણતના ાધ્માન ભાટની નલનલધ પ્રમુનક્તની વભજ ઔલી ખનણતના ાધ્માનભાાં તનૉ ાઈમૉખ ઔય. 

 યચનાલાદી ાનબખભ પ્રભાણના ખનણતના ાધ્માનની દ્ધનત વભજ ાન પ્રમૉજ . 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા પ્રઔાનળત ાઠ્મુસ્તઔભાાંથી નલમલસ્તુ 

Std. : 8 Sem I: Chapter: 3,5,6,7  

Std. : 9 Sem I: Chapter: 1,2,3,7, 9  

Std. : 10 Chapter: 2,4,5,7 

18 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ 1 ભાથી ઔૉાઇણ નલમ ૨ દયવાંલાદ/જૂથ ચચાય ખૉઠલૉ [વનભનાય / જૂથ ચચાય] 

 એઔભ 1 ભાથી ઔૉાઇણ નલમ ૨ ઔૉરજ / ળાા  ઔક્ષાએ  એઔ નક્લઝ ખૉઠલૉ. [નક્લઝ] 

 બાયતીમ ાન ાઅાંતયયાષ્ટ્રીમ ખનણતળાસ્ત્રીના મૉખદાન ાન નચત્રૉનુાં પ્રદળયન [પ્રદળયન] 

 એઔભ 1. ભાાં દળાયલર નલમલસ્તુ ભાટ ાઠ્મુસ્તઔભાાં યજૂ ઔયર નલનલધ પ્રલૃનત્તની નલલચનાત્ભઔ વભીક્ષા ઔય લી 

[રાાઆબ્રયી] 

 એઔ ભાધ્મનભઔ ળાાની ભુરાઔાત રૉ ાન  નલદ્યાથી તથા નળક્ષઔૉ  વાથ લાતચીત  દ્લાયા ભુશ્ઔર  નલમલસ્તુની માદી 

ફનાલૉ. [વાંળૉધન] 

 ઔૉાઇણ ખનણતળાસ્ત્રી જીલનચદયત્ર ય એઔ ાભ્માવ રક તેમાય ઔયૉ [ુસ્તઔારમ] 

2  30 20 

(A) ખનણતનૉ ાથય ાન સ્લરૂ 

• ાઅધુનનઔ જીલન ભાાં ખનણત ભૂલ્મ,  ાઈમૉખીતા ભૂલ્મ, નલમખત ભૂલ્મ  ાન વાાંસ્ઔૃનતઔ ભૂલ્મ 

• દેનનઔ જીલનભાાં ખનણતની જરૂય ાન ભશત્લ 

• ાન્દ્મ નલમૉ વાથ ખનણતનૉ ાનુફાંધ 

• ખનણત નલમના ામાના ગટઔૉ 

3  

(B) ખનણત ાધ્માનના ધ્મમૉ ાન શતુ: 

 બાયતભાાં નલનલધ તફક્ઔ ખનણતનૉ ાભ્માવક્રભ 

 ાવયઔાયઔ ખનણત નળક્ષઔની વ્મલવાનમઔ ઔામયક્ષભતા 

 ખનણત નળક્ષણના ધ્મમૉ 

5  
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 ળેક્ષનણઔ શતુ ભાટનુાં બ્રૂભનુાં લખીઔયણ ળાસ્ત્ર: જ્ઞાનાત્ભઔ ક્ષત્ર, બાલાત્ભઔ ક્ષત્ર, ાન 

ભનૉદક્રમાત્ભઔ ક્ષત્ર 

 ખનણત ાધ્મમન ાન ાધ્માન શતુ ભાટની બ્રૂભની યીલાાઇઝડ લખીઔયણળાસ્ત્રનુાં 

વાંઔલ્નાત્ભઔ નલશાંખાલરૉઔન 

 દક્રમાવૂચઔ ક્રીમાદૉની  જ્ઞાનાત્ભઔ, બાલાત્ભઔ, ાન ભનૉદક્રમાત્ભઔ ક્ષત્ર ના ળેક્ષનણઔ 

શતુ રકલા.   

(C) 
 

 નમાજ , બ્રુનય, ખન , લામખૉત્વઔી ાન ાઅવુફરના ખનણત ાધ્મમન ભાટના 

ભનૉલેજ્ઞાનનઔ નવદ્ધાાંતૉ  

 લખયકાંડ ાન લખયકાંડ ફશાયથી ભલરા ખનણત નલમના ુલયજ્ઞાનન ાધ્મમનભાાં 

ાઈમૉખભાાં રલાની પ્રયણા ાધ્મતાન ાઅલી. 

 ાઠ ાઅમૉજન: ભૂબૂત તત્લૉ, રાક્ષનણઔતા ાન ભશત્લ 

 એઔભ ાઠ ાઅમૉજન: ભૂબૂત તત્લૉ, રાક્ષનણઔતા ાન ભશત્લ 

 ભાનવઔ ાઅમૉજન: લખયકાંડ નળક્ષણ , વશાભ્માવીઔ પ્રલૃનત્ત 

 લાર્સઔ ાઅમૉજન: લખયકાંડ નળક્ષણ , વશાભ્માવીઔ પ્રલૃનત્ત 

7  

(D) ખનણત ાધ્માનના ઔળલ્મૉ, દ્ધનત ાન પ્રનલનધ: 

નીચના ઔળલ્મૉના ગટઔૉ: 

 પ્રસ્તાલના, 

 પ્રશ્ન ઔળલ્મ 

 ઔા. ા. ઔામય 

 ાઈદાશયણ  

 સ્િીઔયણ 

નળક્ષઔ ઔનન્દ્રત દ્ધનત: (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા, ાવયઔાયઔ ફનાલલા ભાટના ાઈામૉ) 

 વ્માખ્માન દ્ધનત 

 નનદળયન દ્ધનત 

 ાઅખભન – નનખભન દ્ધનત 

 ૃથક્ઔયણ – વાંમૉખીઔયણ દ્ધનત 

ાધ્મતા ઔન્દ્રી દ્ધનત: (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા, ાવયઔાયઔ ફનાલલા ભાટના ાઈામૉ ) 

 પ્રૉજક્ટ દ્ધનત 

 વભસ્મા ાઈઔર  દ્ધનત 

 રફૉયટયી દ્ધનત 

 તાર્કઔઔ ાનબખભ દ્ધનત 

 વાંળૉધનાત્ભઔ દ્ધનત 

પ્રમુનક્ત (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા યીત દ્ધનત ાવયઔાયઔ ફનાલલા ભાટ ાઈામૉ) ભનકઔ 

ઔામય 

 સ્લાધ્મામ ઔામય  

 ભશાલયૉ ઔામય   

 નનયીનક્ષત ાભ્માવ  

 લેદદઔ પ્રમુનક્ત   

 વભાનધભી જૂથ  

 ઔમ્પ્મુટય ાન ાઆન્દ્ટયનટ નૉ ાઈમૉખ 

11  

(E) ખનણત ાધ્માનના પ્રનતભાન 

 વાંઔલ્ના વાંપ્રાનપ્ત  પ્રનતભાન  

 તાવ તારીભ ભૉડર 

 નનુણતામુક્ત ાધ્મમન પ્રનતભાન   

 ળૉધ ાધ્મમન પ્રનતભાન   

4  
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ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ખનણત પ્રમૉખળાા / ક્રફ / વાંસ્થા ની ભુરાઔાત રાઇ ાન તના ય એઔ ાશલાર તેમાય. (ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 ખનણત ાધ્માનનુાં ઔળર લધાયલા  ભાટ સ્લાધ્મામ / ીાય ટ્મુટટયખ ધ્ધનત 

 ખનણત ઔન્દ્ર / ખનણતળાસ્ત્રીની ભુરાઔાતનુાં ક્ષત્ર મયટનનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ ાન તની ભુખ્મ પ્રલૃનત્ત , ળેક્ષનણઔ ાન 

વાભાનજઔ ભશત્લ દળાયલતૉ ાશલાર યજૂ ઔયૉ. (વાભાનજઔ/વાભુદાનમઔ મયટન)   

 ખનણત ાધ્માનની ાધ્મતાઔન્દ્રી દ્ધનતના રાબ ખયરાબ ાઈય દયવાંલાદ / જૂથ ચચાય ખૉઠલૉ.  

 જાણીતા ખનણતળાસ્ત્રી ાથલા ાનુબલી ખનણતના નળક્ષઔ વાથ ખનણત ાધ્માનની નલનલધ દ્ધનત ાન પ્રમુનક્તના 

રાબારાબન ધ્માનભાાં યાકી ભુરાઔાત (ભુરાઔાત)  

 નલદ્યાથી વાથ લાતચીત દ્લાયા ખનણત ાભ્માવક્રભના નલનનમૉખ નલળ તભના ાનબપ્રામ જાણલા એઔ ચચતનાત્ભઔ 

ાશલાર તેમાય (વાંળૉધન) 

 લખયકાંડભાાં નલનલધ દ્ધનત ાન જૂથ નળક્ષણ તઔનીઔૉ ાઈમૉખ. (ટીભ નળક્ષણ)  

  ાઅધુનનઔ મુખભાાં ખનણતળાસ્ત્ર નળક્ષણ વાંદબય વાથ ાલય ૉાઆન્દ્ટ પ્રઝન્દ્ટળન તેમાય ઔયૉ ( યીવૉવય જનયળન)   

  ખનણત નળક્ષણ વાથ વાંરગ્ન વભસ્મા ાઈય એઔ વ્મનક્ત ાભ્માવ શાથ ધયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ખનણત નળક્ષણના ઔૉાઇ એઔ ભુદ્દા ાઈય જૂથચચાય / ડીફટ (જૂથચચાય) 

 નલનલધ ાધ્મતાઔન્દ્રી નળક્ષણ દ્ધનત ાનુરૂ ળેક્ષનણઔ ભુદ્દાનુાં લખીઔયણ ઔયી ારખ ારખ ફ દ્ધનત ભાટ ાઠ 

ાઅમૉજન ફનાલૉ. ( વાંળૉધન/ુસ્તઔારમ)  
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 બટ્ટ, ળુક્રાનાયક, નૂતનખનણતનાાધ્માનનુાંદયળીરન, ાભદાલાદ; વી. જભના. દાવઔાંની. 

 ળાશ, ફી. એવ., (૧૯૮૭). ખનણતનાાધ્માનનુાંદયળીરન, ાભદાલાદ; ફી. એવ. ળાશપ્રઔાળન 

 Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2009). Models of Teaching (8th ed.).New Delhi: PHI 
Learning Private Limited.  
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 James, A. (2006). Techniques of Teaching Mathematics. New Delhi: Neelkamal 

Publications Pvt. Ltd. 
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Course Title : નલજ્ઞાન દ્ધનત - A                                                                                                     
(Pedagogy of Science – A) 

Course Code: EDCP - 1207.07                        Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                        Supervised Study Credit (SSC): 01                Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                    Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 નલજ્ઞાનના ભૂબૂત સ્લરૂ ાન ભાકાન વભજ  . 

 ાભ્માવક્રભના ભાકાનાાં ભૂબૂત નવદ્ધાાંતૉ વભજ . 

 નલજ્ઞાન ાધ્માનના શતુનુાં જ્ઞાન ભલ ાન વભજ ઔલ. 

 ાઠ ાઅમૉજનના ામાના ખ્મારૉથી જાતન ાલખત ઔય ાન ાધ્માન ભાટનુાં ાઠ ાઅમૉજન ફનાલ. 

 નલજ્ઞાન ાધ્માનના નભૂના, દ્ધનત ાન ાનબખભ નલળ વભજાલ. 
 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા પ્રઔાનળત ાઠ્મુસ્તઔનુાં નલમલસ્તુ 
Std- 8 (Sem-1): Chapter 4,8,9  

Std- 9 (Sem -1) : Chapter 2,3,4,7,8  

Std-10 : Chapter 1,3,4,10,12  

18  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઔૉરજ / ળાા  ઔક્ષાએ એઔભ 1 ભાથી ઔૉાઇણ નલમ ૨ દયવાંલાદ / જૂથ ચચાય ખૉઠલૉ [વનભનાય / જૂથ ચચાય] 

 ઔૉરજ / ળાા  ઔક્ષાએ મુનનટ -1 ભાથી ઔૉાઇણ નલમ ૨ નક્લઝ ખૉઠલૉ. [નક્લઝ] 

 એઔભ 1 ના નલમલસ્તુની શઔીઔતૉ, વાંઔલ્નાઓં, નવદ્ધાાંતૉનુ લખીઔયણ  ઔયૉ. [ુસ્તઔારમ] 

 એઔભ 1 ના નલમલસ્તુ ભાટ ુસ્તઔભાાં વાભર નલનલધ પ્રલૃનત્તની  વભીક્ષા ઔયૉ. [ુસ્તઔારમ] 

 એઔભ 1 ાઈલ્રકીત  નલમલસ્તુ ભાટના  ૨ નલદડઝ, નચત્રૉ, દડમૉ ાન ાન્દ્મ વાંદબય વાભગ્રી એઔનત્રત  ઔયૉ [દયવૉવય 

જનયળન] 

 એઔભ 1 ાઈલ્રકીત  નલમલસ્તુ ભાટના  નલદડઝ, નચત્રૉ, દડમૉ ાન ાન્દ્મ વાંદબય વાભગ્રી ચરક્વ એઔનત્રત ઔયી તન 

ાઆભાઆર દ્લાયા તભાયા નળક્ષઔ વાથ ળય ઔયૉ [દયવૉવય જનયળન] 

 એઔભ 1 ાઈલ્રકીત  નલમલસ્તુ ૨ દવ વાંઔલ્ના નઔળા(Concept Map) તેમાય ઔયૉ [રામબ્રયી / રફૉયટયી] 

 એઔ ભાધ્મનભઔ ળાાની ભુરાઔાત રૉ ાન નલદ્યાથી ાન નળક્ષઔૉ વાથ લાતચીત દ્લાયા ાભ્માવક્રભના ભુશ્ઔર 

નલમલસ્તુની માદી ફનાલૉ [વાંળૉધન] 

 એઔભ 1 ભા ભુઔર નલમલસ્તુના પ્રમૉખૉની માદી ફનાલૉ ાન ઔૉાઇણ 5 પ્રમૉખ ભાટ એઔ પ્રમૉખૉથી તેમાય ઔયૉ 

[રામબ્રયી / રફૉયટયી] 

 ઔૉાઇણ ફ પ્રમૉખૉ પ્રમૉખ-ળાા / ઔૉરજ રફૉયટયીભાાં વ્મનક્તખત ાથલા જૂથભાાં ઔયી યઔૉડય ઔયૉ. [દયવૉવય જનયળન] 

 એઔભ 1 ાઈલ્રકીત  નલમલસ્તુના ઔૉાઇણ ફ નલમૉ ય મૉગ્મ  નચત્રૉ, નલદડ ાન ઑદડ ધયાલતી એઔ પ્રઝન્દ્ટળન 

તેમાય ઔયૉ. (છાભાાં છી 20 સ્રાાઆડ્વ) (દયવૉવય ાઈત્ાદન, ICT) 

 ળાા / ઔૉરજ કાત જુથભાાં વય  ાઈજાય / ાઅયૉગ્મ ાન સ્લચ્છતા ય (યરી/પ્રદળયન/ળયી નાટઔ/ દપલ્ભ ળૉ લખય) એઔ 

જાખૃનત ઔામયક્રભ ખૉઠલૉ. ભાતા-નતા, સ્ટાપ ાન નલદ્યાથીન ાઅભાંનત્રત ઔયૉ . ાનબપ્રામ નોંધણી યજીસ્ટય , પૉટૉગ્રાફ્વ 

ાન નલદડ  (વૉફ્ટ ઔૉી ), લતયભાન ત્રભાાં પ્રનવદ્ધ વભાચાય (પયનજમાત નથી ) ાન પ્રદળયન  દયનભમાન ાઈમૉખભાાં 

રીધર વાભગ્રી વફનભટ ઔયૉ. [વાભાજીઔ નલનનમૉખ] 

2  30 20 

(A) નલજ્ઞાનન ુ સ્લરૂ ાન ભાકુાં 

 [નલજ્ઞાનનૉ ાથય ાન સ્લરૂ: ાઈત્ાદન (Product) ાન પ્રદક્રમા (Process) તયીઔ 

 નલજ્ઞાનના સ્લરૂ ાાંખનૉ યચનાલાદી દૃનિઔૉણ 

 ાધ્મમનના ાઅાંતયનલદ્યાઔીમ ક્ષત્ર તયીઔ નલજ્ઞાન (થભોડામનાનભક્વ, જેલયાવામનણઔ, 

03  
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વાટી યવામણળાસ્ત્ર, લખય) 

• ાન્દ્મ નલમૉ વાથ નલજ્ઞાનનૉ ાનુફાંધ 

 નલજ્ઞાનનુ  ભાકુાં : શઔીઔતૉ, વાંઔલ્ના, નવદ્ધાાંતૉ, ાઈત્ઔલ્ના, નવદ્ધાાંત, 

નનમભ  

 નલજ્ઞાનના ભૂલ્મૉ: (વ્મલશારુ, નલદ્યાળાકાઔીમ, વાભાનજઔ, નેનતઔ, ફનદ્ધઔ, ાન 

ભનૉયાંજઔ ભૂલ્મૉ) 

(B) નલજ્ઞાન નળક્ષણના ાઈદ્દળૉ ાન ધ્મમૉ 

 •નલનલધ તફક્ઔ બાયતભાાં નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભ: પ્રાથનભઔ, ાઈચ્ચત્તય પ્રાથનભઔ, 

ભાધ્મનભઔ ાન ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔ 

 નલજ્ઞાન નળક્ષઔ - ાઅલશ્મઔ ખુણૉ, પયજૉ ાન જલાફદાયી 

• નલજ્ઞાન નળક્ષણના ાઈદ્દળૉ: જ્ઞાનાત્ભઔ, નલમલસ્તુખત, પ્રદક્રમા, ઐનતશાનવઔ, 

માયલયણીમ ાન નેનતઔ 

 શતુઓંનુાં લખીઔયણ ળાસ્ત્ર : 

-• બ્રૂભ લખીઔયણ ળાસ્ત્ર 

-  ળેક્ષનણઔ શતુ ભાટ વુધાયરા બ્રૂભ લખીઔયણ ળાસ્ત્રનૉ દયચમ (એન્દ્ડયવન 

ાન Krathwohl) 

-•  નલજ્ઞાન નળક્ષણનૉ Mc Cormack ાન Yager ના લખીઔયણ ળાસ્ત્રનૉ 

દયચમ 

 દક્રમા દક્રમાદૉનૉ ાઈમૉખ  ઔયી જ્ઞાનાત્ભઔ ક્ષત્ર, બાલાત્ભઔ ક્ષત્ર ાન ભનૉક્રીમાત્ભઔ 

ક્ષત્ર ભાટ ળેક્ષનણઔ શતુનુ રકન 

05  

(C) ળેક્ષનણઔ ાઅમૉજન 

 ભનૉલેજ્ઞાનનઔ નવદ્ધાાંતૉનૉ  નલજ્ઞાન ાધ્મમનભાાં ાઈમૉખ : નમાજ, ફૃનય, ખન, 

લામખૉત્સ્ઔી ાન ાઅવુફર, ખાડયનયના ભલ્ટીર ાઆન્દ્ટનરજન્દ્વ નવદ્ધાાંત 

 નલદ્યાથીએ લખયકાંડભાાં  ાન લખયકાંડ  ફશાય ભલર નલજ્ઞાનના ૂલયજ્ઞાનન નલા 

નળક્ષણભાાં વાભર ઔયલા ભાટની યણા ાઅલી. 

 વાંઔલ્ના નઔળા 

  ાઠ ાઅમૉજન: ભૂબૂત તત્લૉ, રાક્ષનણઔતા ાન ભશત્લ 

 એઔભ ાઅમૉજન: ભૂબૂત તત્લૉ, રાક્ષનણઔતા ાન ભશત્લ 

 ભાનવઔ ાઅમૉજન: લખયકાંડ નળક્ષણ, પ્રામૉનખઔ ઔામય, વશાભ્માનવઔ પ્રલૃનત્તઓં 

 લાર્સઔ ાઅમૉજન: લખયકાંડ નળક્ષણ, પ્રામૉનખઔ ઔામય, વશાભ્માનવઔ પ્રલૃનત્તઓં 

07  

(D) નલજ્ઞાન ાધ્માનના ઔળલ્મૉ, દ્ધનત ાન ાધ્માન પ્રમુનક્ત 

નીચના ઔળલ્મનાાં ગટઔૉ : 

 પ્રસ્તાલના 

 ાઈદાશયણ 

 પ્રશ્ન ઔળલ્મ 

 વભજૂતી 

 ઔા. ા. ઔામય 

નળક્ષઔ ઔન્દ્રી દ્ધનત (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા ાન ાવયાયઔ ફનાલલાના ાઈામૉ) : 

 વ્માખ્માન દ્ધનત 

 નનદળયન દ્ધનત 

ાધ્મતા ઔન્દ્રી દ્ધનત (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા ાન ાવયાયઔ ફનાલલાના ાઈામૉ) : 

 રફૉયટયી દ્ધનત / પ્રામૉનખઔ દ્ધનત 

 પ્રૉજક્ટ દ્ધનત 

 વભસ્મા ાઈઔર દ્ધનત 

 ભાખયદળયઔ ળૉધ દ્ધનત 

પ્રમુનક્ત (વૉાનૉ, રાબ, ખયપામદા ાન ાવયાયઔ ફનાલલાના ાઈામૉ): 

 બ્રાઇન સ્ટૉભીંખ 

 નવમ્મુરળન 

 યૉર પ્ર 

 ચચાય 

11  
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 ાઅખભન નનખભન 

 ઔમ્પ્મુટવય ાન ાઇન્દ્ટયનટનૉ ાઈમૉખ 

(E) નલજ્ઞાન નળક્ષણના પ્રનતભાનૉ 

 વાંઔલ્ના વાંપ્રાનપ્ત પ્રનતભાન 

 ાઇન્દ્ઔલામયી રનીંખ પ્રનતભાન  

 એડલાન્દ્વ ખેનાાઇઝય 

04  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નીચના ેઔી ઔૉાઆ  એઔ  ભુદ્દા ય દયવાંલાદ / જૂથ ચચાય ખૉઠલૉ 

  - નલદ્યાથી ઔન્દ્રી નલજ્ઞાન ાધ્માન દ્ધનતના  રાબ, ખયપામદા. 

  -  નલજ્ઞાનનાાં ભૂલ્મૉ 

  -  નલજ્ઞાન ાન વભાજ લચ્ચ વાંફાંધ [વનભનાય / જૂથ ચચાય] 

 બ્રૂભનુાં લખીઔયણળાસ્ત્ર ાન વુધાયરુ બ્રૂભ લખીઔયણળાસ્ત્રનૉ તુરનાત્ભઔ ાભ્માવ ઔયી તભાયા ાલરૉઔનૉ યનુાં ચચતન 

યજૂ ઔયૉ. [વાંળૉધન] 

 નલજ્ઞાન ાધ્મમન ભાટના ઔૉાઇ એઔ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ નવદ્ધાાંત ાઈય ાભ્માવ રક તેમાય ઔયૉ (એઔભ ૨(bફી)ભાાં ાઅર 

નવદ્ધાાંત ભાટ)  [ુસ્તઔારમ/ ાઅાઆવીટી] 

 નલજ્ઞાન ાધ્માનની દ્ધનત ાન પ્રલીનધ નલળના ાનુબલૉ , ભાંતવ્મૉ ાન ાક્ષા જાણલા ઔૉાઇ એઔ નલજ્ઞાન 

નળક્ષઔની ભુરાઔાત રાઆ તની નોંધ ઔયૉ. [ાલરૉઔન] 

 ળાાભાાં ઔૉાઇ એઔ નલજ્ઞાન નળક્ષઔના ત્રણ તાવનુાં ાલરૉઔન ઔયૉ . લખયકાંડભાાં ાઅાંતયદક્રમા દયમ્માન તભન પ્રમૉજરી 

દ્ધનત ાન પ્રમુાંક્તીનુાં નલલચનાત્ભઔ ૃથક્ઔયણ ઔયૉ. (ાલરૉઔન) 

 નળક્ષણના પ્રનતભાનૉ ાઅધાદયત ત્રણ ાઠ ાઅમૉજન ફનાલૉ. [ુસ્તઔારમ] 

 યાજ્મ નળક્ષણ ફૉડય , જીવીાઆાઅયટી ાન SVS દ્લાયા ાઅલાભાાં ાઅલર ળેક્ષનણઔ ઔૅરન્દ્ડય નુ નલલચનાત્ભઔ નલશ્રણ ઔયી 

ાશલાર વુયત ઔયૉ. [ઔવ ાભ્માવ] 

 રૉઔ નલજ્ઞાન ઔન્દ્ર / વામાંવ વીટી / વય પ્રાન્દ્ટ એઔ ાભ્માવ પ્રલાવ ખૉઠલૉ ાન  ભુખ્મ પ્રલૃનત્ત, ળેક્ષનણઔ ાન 

વાભાનજઔ ભશત્લનૉ ાઈલ્રક વાથનૉ તભાયા ાભ્માવ દયૉટય વફનભટ ઔયૉ. (વૉનળમર એન્દ્ડૉલભન્દ્ટ)  

 નલનલધ ાધ્મતાઔન્દ્રી દ્ધનત ભાટ ાનુરૂ ળેક્ષનણઔ નલમલસ્તુનુાં લખીઔયણ ઔયી ફ ારખ ારખ દ્ધનત ભાટ ફ 

ાઠ ાઅમૉજનૉ ફનાલૉ. [વાંળૉધન / ુસ્તઔારમ] 

 નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભના લખયકાંડભાાં નલનનમૉખ વાંફાંનધત ાનબપ્રામૉ નલદ્યાથી ાવથી ભલૉ તના ાઅધાય એઔ 

ચચતનાત્ભઔ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. [વાંળૉધન] 

 ાન્દ્મ દળના ાઅલાભાાં ાઅલતા નલજ્ઞાન નળક્ષણના ાઠના ફ  નલદડ ડાાઈનરૉડ ઔયૉ ાન તભા ાઈમૉખભાાં રલામર 

દ્ધનત ાન પ્રમુનક્તના ાઅધાય તનુાં નલલચનાત્ભઔ  ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ. [વ્મનક્ત ાભ્માવ] 
 

References: 
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learning. In Y. Kafai&M.Resnick (Eds.). Constructivism in practice: Designing, thinking 

and learning in digital world. New Jersey: Lawrence Eribaun. 

 Benjamin Samuel Bloom (1956): Taxonomy of Educational Objectives: The 

Classification of Educational Goals (Vol.1): Green, Longman. 

 Anderson, C and K. Roth. (1992). Teaching for meaningful and self-regulated learning of 

science. Advances in Research of Teaching, Vol.I, J. Brophy, ed. Greenwich, Conn: JAI. 

 Ramakrishna ,(2012). Methodology of teaching life Sciences, Dorling 

kinderslyPvtLtd,India.  

 R.C Sharma., (1975). Modern Science Teaching, Danapatrai Publishing company 

limited, New Delhi.  

 Mathew, T.K. Mollykutty. T.M;(2006). Science Education-Theoretical base of teaching 

and pedagogical analysis’ Rainbow publishing, Kerala. 
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 Sivarajan, K and Faziludeen .A(2008 6th edition) Science Education-Methodology of 

teaching and pedagogic analysis’Calicut university 

 Bhattacharya S. P. (1994):  Models of Teaching: New Delhi, Regency Publications. 

 Bruce R. Joyce, Marsha Weil and Emily Calhoun (2011): Models of Teaching (7th Ed.): 
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Course Title :  ઔમ્પ્મુટય વામન્દ્વ દ્ધનત - A                                                                                               
(Pedagogy of Computer Science – A) 

Course Code: EDCP - 1207.08                         Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48       Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50   [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 Understand the basic principles of curriculum organization   

 To acquaint with the knowledge of latest computer technology and its uses in education. 

 To prepare, select and utilize different teaching aids. 

 Acquire knowledge and understanding of aims and objectives of Computer Science teaching  

 Acquaint themselves with the basics of lesson planning and prepare lesson plans for 

instruction. 

 Explain Models, Methods and Approaches of Computer  Science teaching  

 Effectively use ICT tools, software applications and digital resources 

 Integrate ICT into teaching-learning and its evaluation 

 Acquire, organize and create their own digital resources 

 Explore the internet for personal enrichment, professional learning, teaching-learning ideas 

and creation of multiple learning resources. 
 

Unit Content Hour Marks 

1  
18 15 

 As per prescribed syllabus by Gujarat State Higher Secondary Board for 

Computer Science content from textbooks of standard 6 to 10  

 Mathematics Textbook  of Std -6     (Sem.-II) , Chapter -8 

 Mathematics Textbook  of Std -7     (Sem.-II) , Chapter -7 

 Mathematics Textbook  of Std -8     (Sem.-II) , Chapter -8 

 Comp. Science  Textbook  of Std -9, Chapter – 1 to 8 

 Comp. Science  Textbook  of Std -10 , Chapter – 1 to 9 

18  

Engagement with Field: 

 Organize a seminar/Group Discussion on any of the topic mentioned in unit 1[Seminar / Group 

Discussion ] 

 Exhibition of pictures and models of any topic from unit 1 [Exhibition] 

 Collect links of videos, pictures, audio and other reference materials for content mentioned in 

unit 1 and share it with your teacher by email [Resource Generation] 

 Visit to a secondary school and make a list of difficult content topics by interacting with 

students and teachers [Research] 

 Prepare a presentation on any two topics for content mentioned in unit 1. Presentation should 

have appropriate images, video and audio. (minimum 20 slides) [Resource Generation, ICT] 
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2  30 20 

(A) Computer Education as a Subject 

 Place of Computer Science in School Curriculum 

 Correlation of Mathematics with other subjects 

 Values of Computer Science : (Practical, disciplinary, social, moral, 

intellectual, and recreational values) 

03  

(B) Aims and Objectives of teaching Computer Science 

 Computer Science curriculum in India at different stages : 

Primary, Upper Primary, Secondary and Higher Secondary 

 Computer Science Teacher – essential qualities, duties and 

responsibilities 

 Aims of Teaching Computer Science 

 Taxonomy: 

o Blooms taxonomy 

o Introduction of revised Bloom’s taxonomy of educational 

objectives (Anderson and Krathwohl) 

 Writing instructional objectives for Cognitive, Affective and 

Psychomotor Domains using action verbs 

05  

(C) Planning for Instruction 

 Application of psychological theories for learning Computer 

Science: Piaget, Bruner, Gagne, Vygotsky&Ausubel 

 Motivating learners to bring their previous knowledge in 

Computer Science. 

 Lesson Planning: Basic elements, Characteristics and Significance 

 Unit Planning: Basic elements, Characteristics and Significance 

 Monthly Planning : Classroom instruction, Practical, co-curricular 

activity 

 Yearly Planning: Classroom instruction, Practical, co-curricular 

activity 

 Critical analysis of academic calendar provided by State Education 

Board, GCERT and SVS 

07  

(D) Skills, Methods and Techniques 

Skills 

Components of following skills: Set Induction, Questioning, Blackboard 

Work, Illustration, Explaining 

Teacher Centric Methods: (Procedure, Advantages, Disadvantages, 

Ways to make method effective) 

 Lecture Method 

 Demonstration Method 

 Inductive – Deductive Method 

 Analytical – Synthetic Method 
 

11  
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Learner Centric Methods: (Procedure, Advantages, Disadvantages, Ways 

to make method effective) 

 Project Method 

 Problem Solving Method 

 Laboratory Method 

 Web Based Learning 

Techniques (Procedure, Advantages, Disadvantages, Ways to make 

method effective)  

 Oral Work 

 Assignment Work 

 Drill Work 

 Supervised Study 

 Homogeneous Grouping 

(E) Models of Teaching 

Concept Attainment Model, Mastery Learning Model 

04  

Engagement with Field 

 Observe three periods of any one Computer Science teacher in school and critically analyze the 

techniques and methods he / she use during classroom interaction. (Observation) 

 Prepare three lesson plans according to models of teaching (Library) 

 Give two lessons using two different methods for same content at two different class at school 

and prepare a report about your experience (Case Study) 

 Organize a study tour of a CBSE school and prepare a report of teaching learning process for 

computer science (Community Engagement) 

 Talk to the students and find out their opinion about Computer Science curriculum transaction. 

Prepare a reflective report [Research] 

 Prepare a presentation on any two topics for content mentioned in unit 2. Presentation should 

have appropriate images, video and audio. (minimum 20 slides) [Resource Generation, ICT] 
 

References: 
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Publishing. 

 Gagne R.M. (1990). The Learning Principles: Analysis of Concept Learning. Merril 

 Publishing. 

 Gorden B. Davis. (1982). Introduction to computers. McGraw- Hill Publishing coy. 

 Harold F.O’ Neli. (1981). Computer – Based Instruction. Academic Press. 

 Joe Kraynak, and JowHarbraken. (1997), Internet 6 – in – 1. Prentice-Hall of India P Ltd. 

 John Maddison. (1983). Education in the Micro Electronics Era. The Open University 
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Page :55 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

 Karl Schwartz. (2000). Training Guide-Microsoft Windows 2000. DDC Publishing Inc. 
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 Singh,Y. K. (2009). Teaching Practice. New Delhi: APH Publishing Corporation. 

 Sharma, R. N. (2008). Principles and Techniques of Education. Delhi: Surjeet 

Publications. 

 Sharma, R. A. (2008). Technological foundation of education. Meerut: R.Lall Books. 
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 Agarwal J. C. (2006). Essential of educational technology. Teaching and learning. New 
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Course Title : નાભાનાાં ભૂતત્લૉ દ્ધનત (નાભુાં) – A                                          
(Pedagogy of Elements of Book Keeping – A) 

Course Code: EDCP - 1207.09                                     Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03   Supervised Study Credit (SSC): 01            Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                         Supervised Study: 32                                  Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉનાાં ખ્મારૉની સ્િતા ઔયી ળઔ. 

 ાઈચ્ચ ભાધ્મનભઔ ક્ક્ષાએ નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમ નળક્ષણનાાં ધ્મમૉ ાન શતુનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય. 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમ નળક્ષણની દ્ધનત નલળ વભજ . 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમ નળક્ષણની દ્ધનતનૉ ાઈમૉખ ઔયી ળઔ. 

 વ્માલશાદયઔ ઔામોભાાં નાભના ભૂતત્લૉના ાઈમૉજન નલળ જાણ. 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમ નળક્ષણભાાં ાઆન્દ્પભેળન ટઔનૉરૉજીની બૂનભઔા વભજ .  

 ઔમ્પ્મુટયાાઇઝડ એઔાાઈન્દ્ટીખ (નશવાફી) વૉફ્ટલય નલળ વભજ . 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 
નાભાનાાં ભૂતત્લૉનુાં નલમલસ્ત ુ

20 15 

(A) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૧નાાં ાભ્માક્રભનૉ  બાખ-

૧ : પ્રઔયણ નાંફય  - ૧,૪,૫,૬,૭ ાન ૯ 

પ્રઔયણ નાંફય – ૫, ૬ ાન ૧૦ 

10  

(B) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૨નાાં ાભ્માક્રભનૉ  બાખ-

૧ : પ્રઔયણ નાંફય  - ૧,૩,૪,૫ ાન ૬ 

પ્રઔયણ નાંફય –૧, ૩ ાન ૪ 

10  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉના નલમલસ્તુ (ધૉયણ-૧૧ાથલા ધૉયણ-૧૨ના બાખ-૧) ભાાંથી ફશુનલઔલ્ પ્રઔાયના પ્રશ્નૉ તેમાય ઔયૉ 

ાન ળાાભાાં પ્રશ્નૉત્તયીનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (પ્રશ્નૉત્તયી) 

 નાભા ભાંડ નલળ નચત્રૉ, નલડીમૉ  ાન દસ્તાલજૉ વાથનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ.( રફૉયટયી) 

 ઔમ્પ્મૂટયાાઇઝડ એઔાાઈન્દ્ટીખ (નશવાફી) વૉફ્ટલય ય ભલ્ટીનભદડમા પ્રઝન્દ્ટળન તેમાય ઔયૉ . (છાભાાં છી ૨૦ સ્રાાઇડ ) 

(રફૉયટયી) 

2  28 20 

(A) નાભાનાાં ભૂતત્લૉના ખ્મારૉ ાન લખીઔયણ  

 ાથય ાન ખ્મારૉ  

 ધ્મમૉ ાન શતુ 

 બ્રૂભ લખીઔયણ 

 બ્રૂભ લખીઔયણના વુધાયાનૉ દયચમ  

 દક્રમાદૉના ાઈમૉખ દ્લાયા ાધ્મમનના શતુન વ્માખ્માનમત ઔયલા 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમ નળક્ષણની જરૂયીમાત ાન વ્મા  

06  
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(B) નળક્ષણની દ્ધનત, પ્રમુનક્ત ાન ાન્દ્મ નલમૉ વાથનૉ વશવાંફાંધ : 

 નળક્ષણની દ્ધનત  

(૧) ાઅખભન-નનખભન દ્ધનત 

(૨) પ્રૉજક્ટ દ્ધનત 

(૩) વાંમૉખીઔયણ ાન ૃથક્ઔયણ દ્ધનત 

(૪) નનદળયન દ્ધનત  

(૫) જૂથચચાય દ્ધનત 

 નાભાાં નળક્ષણની પ્રમુનક્ત : 

 સ્લાધ્મામ, વલેક્ષણ ાન ભુરાઔાત  

 ાન્દ્મ નલમૉ વાથનૉ વશવાંફાંધ : 

 ાથય, પ્રઔાયૉ, લાનણજ્મ ખનણત, ાથયળાસ્ત્ર, લાનણજ્મ વ્મલસ્થા ાન વાંચારન  ાન 

વાભાનજઔ નલજ્ઞાન નલમૉ  વાથનૉ વશવાંફાંધ    

10   

(C) ાઠ ાઅમૉજન : 

 ાથય  

 ખ્માર  

ાઠ ાઅમૉજનનાાં પ્રઔાય  : 

 છૂટૉ ાઠ 

 એઔભ ાઠ 

 ભાનવઔ ાઅમૉજન 

 લાર્સઔ ાઅમૉજન 

10  

(D) નળક્ષણના પ્રનતભાનૉ 

 વાંઔલ્ના પ્રાનપ્ત પ્રનતભાન  

 ાનગ્રભ ાઅમૉજઔ પ્રનતભાન  

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 પ્રઝન્દ્ટળન વૉફ્ટલયનૉ ાઈમૉખ ઔયીન ળેક્ષનણઔ દ્ધનત નલમ ય વભીનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વભીનાય) 

 ાઇન્દ્ટયનટનૉ ાઈમૉખ ઔયીન નાભનાાં ભૂતત્લૉ નલમ ય E-literature તેમાય ઔયૉ. (રફૉયટયી) 

 ઔાંની/ ધાંધાઔીમ એઔભની વાભાનજઔ જલાફદાયી નલળ ળાાભાાં નનદળયન ાઅી ાશલાર તેમાય ઔયૉ.(ગ્રાંથારમ/રફૉયટયી) 

 તભાયા નલસ્તાયની ફેંઔ દ્લાયા ાઅલાભાાં ાઅલતી વુનલધા નલળ વલે ઔયી નળક્ષઔૉ / નલદ્યાથી વાથ વુનલધાની 

ચચાય ઔયૉ ાન ફેંઔની વુનલધાન રાખતા દસ્તાલજૉ વાથનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ.( ક્ષત્રઔામય)       

 ળેક્ષનણઔ વાંસ્થા , ધાંધાઔીમ એઔભ , ઔાંની ાથલા વાંસ્થાની ભુરાઔાત રાઇત વાંસ્થાના નશવાફૉનુાં નનયીક્ષણ  ઔયી ાશલાર 

તેમાય ઔયૉ.( ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 

References: 

 E l w e l l ,  F a y e t t e  H .  ( 1 9 2 6 ) .  B o o k  K e e p i n g  A n d  A c c o u n t i n g  

(Elementary Course). The Athenum Press 

 A m u t h a  R .  &  O t h e r s  ( 2 0 0 4 ) .  A c c o u n t a n c y -  H i g h e r  S e c o n d a r y  :  

Tamilnadu Textbook Corporation, Chennai. 

 નભસ્ત્રી  એભ ાઅય. (૨૦૧૦)  નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમલસ્તુ  : નીયલ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ  

 વ્માવ ાઅય,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ, ધૉયણ-૧૧  બાખ-૧:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય. 
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 વ્માવ ાઅય ,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ , ધૉયણ-૧૨, બાખ-૧:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય . 

 વ્માવ ાઅય,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ, ધૉયણ-૧૧  બાખ-૨ :  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય. 

 વ્માવ ાઅય ,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ , ધૉયણ-૧૨, બાખ-૨:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય . 

 ટર ફી.એવ. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૪-૨૦૦૫) નાભના ભૂતત્લૉના ાધ્માનનુાં દયળીરન : નીયલ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ  

 ભીયાની, નનળીથ ાઅય.  ટરી : ઔમ્પ્મુટય લલ્ડય : ાભદાલાદ  

 http://www.tallysolutions.com/website/html/index.php 

 http://www.margcompusoft.com/ 

 http://www.busy.in/ 

 http://www.quickbooks.in  

 http://gcert.gujarat.gov.in/gcert 

 http://ncert.nic.in/  
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Course Title : લાનણજ્મ દ્ધનત – A                                                      
(Pedagogy of Commerce – A) 

Course Code: EDCP - 1207.10                                 Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03   Supervised Study Credit (SSC): 01            Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                         Supervised Study: 32                                  Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 લાનણજ્મનાાં ખ્મારૉની સ્િતા ઔયી ળઔ. 

 ાઈચ્ચ ભાધ્મનભઔ ક્ક્ષાએ લાનણજ્મ નલમ નળક્ષણનાાં ધ્મમૉ ાન શતુનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય. 

 ાધ્મન ાન ાધ્માન પ્રદક્રમા ળીક ાન સ્લીઔાય ઔય. 

 લાનણજ્મ નલમ નળક્ષણની દ્ધનત નલળ વભજ . 

 લાનણજ્મ નલમ નળક્ષણની દ્ધનતનૉ ાઈમૉજન ઔયી ળઔ. 

 વ્માલાશાદયઔ ઔામોભાાં લાનણજ્મનાાં ાઈમૉજન નલળ જાણ.   

 ભાનશતી તઔનીઔીની લાનણજ્મ  નળક્ષણભાાં બૂનભઔાન ક.    
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 લાનણજ્મનુાં નલમલસ્ત ુ 20 15 

(a) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૧નાાં ાભ્માક્રભ  : 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૧ થી ૭ 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૧ થી ૫ 

10  

(b) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૨નાાં ાભ્માક્રભ  : 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૧ થી ૮ 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૧ થી ૪ 

10  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 લાનણજ્મના ધૉયણ -૧૧ ાથલા ધૉયણ -૧૨ના ઔૉાઆણ એઔ એઔભ ય ભલ્ટીભીદડમા પ્રઝન્દ્ટળન તેમાય ઔયૉ . (છાભાાં 

છી ૨૦ સ્રાાઇડ)( રફૉયટયી)   

 ાઇન્દ્ટયનટનૉ ાઈમૉખ ઔયીન લાનણજ્મ નલમ ય E-literature તેમાય ઔયૉ.  ( રફૉયટયી) 

 ુસ્તઔ વભીક્ષા : ધૉયણ-૧૧ ાથલા ધૉયણ-૧૨ના લાનણજ્મના ાઠ્મુસ્તઔની વભીક્ષા ઔયૉ. 

 નળક્ષઔ પ્રનળક્ષઔએ ાઅર ફ સ્લાધ્મામ રકૉ(સ્લાધ્મામ) 

2   20 

(a) લાનણજ્મના ખ્મારૉ ાન લખીઔયણ  

 લાનણજ્મના ાથય ાન ખ્મારૉ  

 લાનણજ્મનૉ નલઔાવ  

 લાનણજ્મના ધ્મમૉ ાન શતુ 

 બ્રૂભ લખીઔયણ 

 બ્રૂભ લખીઔયણના વુધાયાનૉ દયચમ 

 દક્રમાદૉના ાઈમૉખ દ્લાયા ાધ્મમનના શતુન વ્માખ્માનમત ઔયલા.  

 લાનણજ્મ નલમ નળક્ષણની જરૂયીમાત ાન વ્મા  

 લાનણજ્મનુાં એઔ નલદ્યાળાકા તયીઔનુાં સ્લરૂ 

 લાનણજ્મભાાં ાઅધુનનઔ પ્રલાશૉ – ફન્દ્ઔીંખ, લીભૉ, વ્માાય   

06  
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(b) નળક્ષણની દ્ધનત, પ્રમુનક્ત ાન ાન્દ્મ નલમૉ વાથનૉ વશવાંફાંધ : 

 નળક્ષણની દ્ધનત  

(૧) વ્માખ્માન દ્ધનત  

(૨) ાઅખભન-નનખભન દ્ધનત 

(૩) પ્રૉજક્ટ દ્ધનત 

(૪) પ્રદળયન દ્ધનત 

(૫) જૂથચચાય દ્ધનત 

(૬ ) પ્રૉગ્રાભ રર્સનખ  

 લાનણજ્મ નળક્ષણની પ્રમુનક્ત : 

  નનદયનક્ષત ાભ્માવ, સ્લાધ્મામ, વલેક્ષણ ાન ભુરાઔાત  

 લાનણજ્મ ઔરફ  : 

  લાનણજ્મ ક્રફનૉ ાથય  

  ભશત્લ ાન તની પ્રલૃનત્ત  

 ાન્દ્મ નલમૉ વાથનૉ વશવાંફાંધ : 

  ાથય, પ્રઔાયૉ, લાનણજ્મ ખનણત, ાથયળાસ્ત્ર, એઔાાઈન્દ્ટવી  ાન વાભાનજઔ નલજ્ઞાન 

નલમૉ  વાથનૉ વશવાંફાંધ    

10  

(c) ભાનશતી તઔનીઔી ાન લાનણજ્મ  

 ભાનશતી તઔનીઔીૂણય નળક્ષણ  

 લાનણજ્મના ાધ્મમન-ાધ્માન ભાટ E-resources  

  જુદી જુદી ળેક્ષનણઔ  દ્ધનત  :CAI, CMI , લખયકાંડ પ્રઝન્દ્ટળનવ   

02  

(d)  ાઠ ાઅમૉજન 

 ાથય  

 ખ્માર  

ાઠ ાઅમૉજનનાાં પ્રઔાય  : 

 છૂટૉ ાઠ 

 એઔભ ાઠ 

 ભાનવઔ ાઅમૉજન 

 લાર્સઔ ાઅમૉજન 

નળક્ષણના પ્રનતભાનૉ 

 વાંઔલ્ના પ્રાનપ્ત પ્રનતભાન  

 ાનગ્રભ ાઅમૉજઔ પ્રનતભાન 

10  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ફેંઔ, નલભા ઔાંની ાથલા ઓદ્યૉનખઔ એઔભની ભુરાઔાત રાઇ તના ઔામોનુાં નનયીક્ષણ  ઔયી ાશલાર તેમાય ઔયૉ .( ક્ષત્ર 

ભુરાઔાત) 

 લાનણજ્મ ક્રફ નલળ નચત્રૉ, નલડીમૉ  ાન દસ્તાલજૉ વાથનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ.(ગ્રાંથારમ) 

 લાનણનજ્મઔ ઔાંનીના ઔામય ઔ દસ્તાલજૉ ય ળાાભાાં પ્રદળયન ાઅમૉજન (પ્રદળયન)  

 પ્રૉજક્ટ ાઅધાદયત ાધ્મમનનુાં ાઅમૉજન ાન ાભર   

 ાઇન્દ્ટયનટનૉ ાઈમૉખ ઔયીન લાનણજ્મ નલમ ય E-literature તેમાય ઔયૉ.  (રફૉયટયી) 

 

References: 
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 Aggarwal, J. C. (1996). Teaching of Commerce : A Practical Approach, New Delhi : Vikas 

Publishing House Pvt. Ltd. 

 Rao, Seema (1995). Teaching of Commerce. New Delhi : Anmol Publications Pvt. Ltd. 

 Singh Y. K. (2005). Teaching of Commerce :New Delhi : APH Publication 

(http://books.google.co.in/books?id=jIYaD4JMp5cC&printsec=frontcover&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) 

 Sivarajan, K. And Lal, E.K. (2002). Commerce Education : Methodology of Teaching and 

Pedagogic Analysis, Calicut University. 

 લૉયા, એવ.ફી. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૩). લાનણજ્મ વ્મલસ્થા ાન વાંચારન (ધૉયણ-૧૧). ખાાંધીનખય : ખુજયાત 

યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ. 

 ળુક્ર, વતીપ્રઔાળ એવ.(૨૦૧૦). ળેક્ષણીઔ ભનૉનલજ્ઞાન. ાઅગ્રા : ાગ્રલાર બ્રીઔળન. 

 લૉયા, એવ.ફી. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૫). લાનણજ્મ વ્મલસ્થા ાન વાંચારન (ધૉયણ-૧૨). ખાાંધીનખય : ખુજયાત 

યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ. 
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Course Title : ાથયળાસ્ત્ર ધ્ધનત – A                                                              

(Pedagogy of Economics – A) 

Course Code: EDCP - 1207.11                             Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03   Supervised Study Credit (SSC): 01            Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                         Supervised Study: 32                                  Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ાથયળાસ્ત્રની વાંઔલ્ના તભા વભાનલિ વ્માઔ ખ્મારૉના વાંદબયભાાં વભજ . 

 ાથયળાસ્ત્રભાાં નલધાથીની નવનદ્ધન જાણલા ભાટ ભુરાાંઔન પ્રદક્રમા શાથ ધયલી. 

 લખયકાંડભાાં નલનલધ ાઅમૉજન, દ્ધનત, પ્રમુનક્ત, લરણ ાન ભૂલ્માાંઔનનૉ ાઈમૉખ ઔયલૉ. 

 ાથયળાસ્ત્રના ઔળલ્મૉનૉ નલઔાવ ઔયલૉ. 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  20 15 

 નલમલસ્તુના ભુદ્દા:  

ધૉયણ ૧૧- ૨,૩,૪,૯,૧૦,૧૧ 

ધૉયણ ૧૨- ૧,૩,૫,૬,૭,૮ 

20 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ધૉયણ ૧૧ ાન ૧૨ના નલમલસ્તુ ાઅધાદયત સ્લાધ્મામ તેમાય ઔયૉ. 

 નલમલસ્તુના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ાઅધાદયત પ્રઔલ્ (Project) તેમાય ઔયૉ. 

 લતયભાન વભસ્મા નલ જાખૃનત ઔલલા ઔૉાઇ એઔ વભસ્મા ય ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 ાથયળાસ્ત્રીમ, વાભાનજઔ,યાજઔીમ ાન ળેક્ષનણઔ નલચાયૉ ય ાઅધાદયત ઔૉાઇ એઔ નલમ ય વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

2  28 20 

(a) ાથયળાસ્ત્રનૉ ાઅધુનનઔ ખ્માર  

 ાધ્માનનૉ ખ્માર, ઔામયક્ષત્ર ાન તનુાં ભશત્લ 

 ાઈચ્ચ ભાધ્મનભઔ નળક્ષણના સ્તયનુાં ાથયળાસ્ત્ર 

 ાથયળાસ્ત્રના ાધ્માનના ધ્મમૉ ાન શતુ 

 બ્રૂભનુાં લખીઔયણ (Taxonomy) 

 બ્રૂભની વુધાયર લખીઔયણ (Taxonomy) ાાંખ ભાનશતી 

 વુચનાત્ભઔ શતુન દક્રમાદૉના ાઈમૉખથી વ્માખ્માનમત ઔયલા 

 ાથયળાસ્ત્રના ાધ્માન ભૂલ્મૉ 

06  

(b) ાઠ ાઅમૉજન 

 ાથયળાસ્ત્રના ાધ્માન ઔળલ્મૉ 

 છુટા ાઠ 

 એઔભ ાઠ 

 ભાનવઔ, લાર્સઔ ાન ડીજીટર ાઅમૉજન 

10  
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(c) ાધ્માનની દ્ધનત ાન પ્રમુનક્ત 

દ્ધનત : 

 સ્લાધ્મામ દ્ધનત 

 પ્રઔલ્ દ્ધનત 

 તુરનાત્ભઔ દ્ધનત 

 વભસ્મા ાઈઔર દ્ધનત 

 નનયીનક્ષત ાભ્માવ દ્ધનત 

પ્રમુનક્ત : 

 લણયન 

 પ્રશ્નૉતયી 

 ાઈદાશયણ 

10  

(d) ાધ્માનના પ્રનતભાન 

 ૂછયછ તારીભ પ્રનતભાન 

 નલળ ાઅમૉજઔ ભૉડર પ્રનતભાન 

02  

 ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઔૉાઇ એઔ એઔભ ાઠ ાઅધાદયત છુટા ાઠનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ.. 

 પ્રશ્નૉના પ્રઔાય ય ાઅધાદયત ારખ-ારખ પ્રશ્નૉની યચના ઔયૉ. 

 વાભાનજઔ – ાઅર્સથઔ વલેક્ષણ 

 નળક્ષણની ફ દ્ધનત લચ્ચ તુરનાત્ભઔ ાભ્માવ 

 સ્ક્ર ફુઔ તેમાય ઔયૉ. 
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Course Title :  ખૃશ નલજ્ઞાન દ્ધનત - A                                                                                              
(Pedagogy of Home Science- A) 

Course Code: EDCP - 1207.12                         Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03  Supervised Study Credit (SSC): 01               Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48           Supervised Study: 32                                      Total: 80 

Total Marks: 50      External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 તારીભાથી ખૃશનલજ્ઞાન નલમથી દયનચત થામ. 

 તારીભાથી ખૃશનલજ્ઞાન ાન ાધ્મમનના ાન્દ્મ નલમૉ લચ્ચનૉ ાનુફાંધ સ્થાનત ઔયી ળઔ. 

 તારીભાથી પ્રલતયભાન દયનસ્થનતભાાં પ્રાથનભઔ વાયલાય, સ્લાસ્થ્મ ાન યૉજફયૉજના જીલનભાાં ખૃશ નલજ્ઞાનની 

ાઈમૉખીતા વભજ . 

 તારીભાથી નળક્ષણભાાં ખૃશ નલજ્ઞાનન વાાંઔલાનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય. 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  21 15 

ા કૉયાઔ/ાઅશાય ાન ૉણ 

1. કૉયાઔ/ાઅશાયના સ્ત્રૉતૉ, ઔામો ાન જરૂદયમાત 

2. યાાંધણની નલનલધ દ્ધનત 

3. ાઅશાયની ાઈણના રીધ થતા યૉખૉ ાન નલનલધ તફક્ઔ ાઅશાયની જરૂદયમાત 

4. કૉયાઔની વાચલણીનુાં ભશત્લ ાન તની યીતૉ 

5. ખૃશ નલજ્ઞાનનુાં ભશત્લ ાન યૉજીંદા જીલનભાાં તનૉ ાઈમૉખ 

6.  ખૃશ નલજ્ઞાનના નળક્ષઔની નલનલધ જલાફદાયી 

04 

 

ફ ખૃશ/ગય વ્મલસ્થા 

1. ગય વાંદખી ાન યવૉડાના પ્રઔાયૉ 

2. ખૃનશણીની નલનલધ જલાફદાયી 

3. ઔડાની વાંદખીનુાં ભશત્લ ાન કયીદતી લકત ધ્માનભાાં યાકલાની ફાફતૉ 

04  

ઔ ઔાડ ાન તના નલનલધ પ્રઔાય 04  

ડ ધૉયણ ૯ નુાં નલમલસ્તુ ાઠ નાંફય ૧,૨,૩,૧૩,૨૧,૨૨ 09  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ધૉયણ ૯નાાં ઔૉાઇ એઔ એઔભ ાઅધાદયત સ્લાધ્મામ ઔામય (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 ધૉયણ ૯નાાં ઔૉાઇ એઔ એઔભ ાઅધાદયત પ્રૉજક્ટ લઔય (પ્રઔલ્) 

 ટી.લી.ભાાં ાઅલતા લાનખી ફનાલટ ાાંખનૉ એનવૉડ જૉલૉ. (ICT) 

 યાષ્ટ્રીમ ાન ાઅાંતયયાષ્ટ્રીમ ાઅશાયના વાયા ૉણમુક્ત ાઅશાય તેમાય ઔયૉ. (પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 કૉયાઔ ાઈત્ાદન ઔન્દ્રની ાન ૩ star ાન ૫ star  શૉટરની ભુરાઔાત રૉ. (વભુદામ/પ્રમૉખળાા) 

2 નળક્ષણભાાં ખૃશ નલજ્ઞાનનૉ દયચમ  27 20 

ા  ખૃશ નલજ્ઞાન-ાથય, ભશત્લ, ઔામયક્ષત્ર ાન ાઈમૉખૉ 

 ખૃશ નલજ્ઞાન ાન ળેક્ષનણઔ પનરતાથય 

 ખૃશ નલજ્ઞાનનૉ ાન્દ્મ નલમૉ વાથનૉ વશવાંફાંધ ાન ળાાઔીમ પ્રલૃનત્ત 

06  

ફ  ખૃશ નલજ્ઞાન ાધ્માનના શતુ ાન ધ્મમૉ (બ્રૂભનુાં વુધાયર લખીઔયણ) 05  
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 ખૃશ નલજ્ઞાનભાાં ાઈદ્દળૉનુાં નનદેળાનાત્ભઔ રકન 

ઔ  ખૃશ નલજ્ઞાનભાાં ાઠ ાઅમૉજન 

 દેનનઔ ાઠ , એઔભ ાઅમૉજન , ભાનવઔ ાઅમૉજન ાન લાર્સઔ ાઅમૉજન  (યચનાત્ભઔ 

ાનબખભના વાંદબે) 

05  

ડ  ખૃશ નલજ્ઞાન ાધ્માનની દ્ધનત - સ્લાધ્મામ ધ્ધનત , પ્રઔલ્  ધ્ધનત , પ્રામૉનખઔ, 

જૂથ ચચાય, પ્રદળયન, પ્રમૉખળાા, ફજાયનૉ વલેક્ષણ ાન વભસ્મા ાઈઔર ધ્ધનત 

 ખૃશ નલજ્ઞાન ાધ્માનની પ્રમુનક્ત – ઔથન, પ્રશ્નૉત્તયી, સ્િીઔયણ 

06  

ાઇ ખૃશ નલજ્ઞાનભાાં ાધ્માન પ્રનતભાન – ાઆન્દ્ક્લામયી રનીંખ પ્રનતભાન,  એડલાન્દ્વ ખેનાાઇઝય 05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 જીલન ળેરી ાન તાંદુયસ્તી ાઈય ઔામય ળીફીય 

 પ્રાથનભઔ વાયલાય ટીનૉ ાઈમૉખ 

 દલાકાનાની ભુરાઔાત 

 ખયીફ નલસ્તાયના ઔુૉનત ફાઔૉનૉ વલે 

 યવૉડાની સ્લચ્છતા 

 

References: 

 Das, R.R. and Ray, B.: Teaching of Home Science. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. 

Ltd., 1983. 

 Dash, Nibedita: Teaching of Home Science. Domiant Publisher, New Delhi, 2004. 

 Devdas, P. & Jaya, N.: A Text on Child Development. Madras: McMillan India Limited, 

1991. 

 Devdas, R.P.: Teaching Home Science Schools. New Delhi: NCERT, 1969. Fahmeeda, 

Begum: Modern Teaching of Home Science. Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

 Fleat, H.: Towards Better Teaching of Home Science. London: The McMillan Company, 

1970. 

 Gupta n (1999)” hand book of home management” Arya publication new Delhi 

 Hall, A. and Paolucci, B.: Teaching Home Economics. New Delhi: Wiley Eastern Ltd., 

1968. 

 Jaganath, Mohanti: Educational Technology. New Delhi: Deep and Deep Publishers, 

1992. 8.Jain & Mallaiya, N.: Poshan Awam Aahar Ke Sidhhant. Agra: Vinod Pustak 

Mandir, 1987. 

 Joyce, B. & Weil, M: Models of Teaching. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1979. 

 Pal, H.R and Pal, R.: Curriculum – Yesterday, Today and Tomorrow. Kshipra, New Delhi, 

2006. 

 Pal, H.R.: Methodologies of Teaching & Training in Higher Education. Delhi: Directorate 

of Hindi Implementation, Delhi University, 2000. 

 Rajlami “Food and Nutrition” 

 Robert L., Linn, Norman, E.G.: Measurement and Assessment in Teaching, 7th Edition. 

London : Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1994. 

 Sansanwal, D.N. & Singh, P.: Models of Teaching. Society for Educational Research & 

Development, Baroda, 1991. 



Page :66 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

 Sansanwal, D.N. and Tyagi, S.K.: Multiple Discriminant Type Item. MERI Journal of 

Education, Vol.1, No. 1, 2006, pp. 18 – 25. 

 Sansanwal, D.N.: Jerk Technology. Journal of Indian Education, Vol. XXVI, No. 1, 2000, 

pp 17 – 22. 

 Sukhiya, S.P.: Graha Vigyan Shikshan. Chandigar: Manjit Printing Publishing Company, 

1976 

 Yadav, Seema: Teaching of Home science. Anmol Publication, New Delhi, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page :67 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

Course Title :  ાઠ્મવાભગ્રીનુાં લાાંચન ાન ચચતન                                                                                                     
(Reading and Reflecting on Texts) 

Course Code: EDEPC - 1301                         Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 1   Supervised Study Credit (SSC): 1.5                   Total: 2.5 

Hours: Classroom Teaching: 16  Supervised Study: 48          Total: 64 

Total Marks: 50             External: 35 Marks: Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 નલચાયલાની પ્રદક્રમા ાન નલલધ ાઠ્મવાભગ્રીની તીવ્ર શયીપાાઇભાાં ાઠ્મવાભગ્રીનાાં લાાંચન ાન પ્રનતચફફ ાાંખ વબાનતા 

નલઔવાલ. 

 લાાંચન પ્રદક્રમાભાાં બાખ રનાય લાચઔ ાન રકઔની મથામૉગ્મ ક્ષભતા લધાયલી. 

 વ્મનક્તખત યીત ાન નાના જૂથભાાં લાાંચન નલળની ચચાય ઔય. 

 ાઠ્મવાભગ્રીનાાં ાથય , શત,ુ ઔામો ાન જલાફદાયી વાંદબે તભાયા ાનબપ્રામૉ ાથલા ાન્દ્મના નલચાયૉનાાં વાંદબયભાાં 

રકન. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  07 17 

(a) લાાંચનનૉ ાથય ાન ભશત્લ 01  

(b) ાઠ્મવાભગ્રીની નલનલધતા : લણયનાત્ભઔ, લૃતાાંત ઔ ક્થનાત્ભઔ ાઠ્મવાભગ્રી , નનરૂણાત્ભઔ 

ાઠ્મવાભગ્રી, ાઠ્મુસ્તઔ, વાંદબય વાભગ્રી , પ્રમૉખ ભૂરઔ , વાંઔલ્નાત્ભઔ ાન ઐનતશાનવઔ ઔામય , 

નીનત દસ્તાલજૉ, ળાાન રખતા ાભ્માવ, ાધ્મમન ાન ાધ્માન    

03  

(c)  લાાંચન ાથયગ્રશણ  : ગટઔૉ, લાાંચન ાથયગ્રશણનુાં સ્તય , લાાંચનના બાલ , લાાંચન ાથયગ્રશણભાાં 

જૉડામર જ્ઞાનાત્ભઔ ાન ાનધજ્ઞાનાત્ભઔ પ્રદક્રમા. 

 જુદા જુદા ુસ્તઔની વાંયચના ાન ાથયગ્રશણ લચ્ચનૉ વાંફાંધ. 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ાઠ્મવાભગ્રીના લાાંચન ાન પ્રનતચફફ ય ઔામયળાાનુાં ાઅમૉજન  (ઔામયળાા) 

 ભશાલયા ભાટની ળાાના નલદ્યાથીનુાં નનયીક્ષણ ઔયી ાન લાાંચન ટલૉ તથા તના લાાંચન ાથયગ્રશણ  ાાંખ ાશલાર રકલા  

(નનયીક્ષણ) 

 વભાચાય ત્રૉભાાંથી પ્રનવદ્ધ ાાંચ તાંત્રી રક એઔનત્રત ઔયલા ાન તની નલલચનાત્ભઔ વભીક્ષા ઔયલી  (ગ્રાંથારમ) 

 પ્રનવદ્ધ રકઔૉ નલળ રકાણ રકી પ્રઔલ્ ફનાલૉ   (ગ્રાંથારમ) 

2  09 18 

 લાાંચન પ્રનતચફફ  : ૂલાયરૉઔન, વાંદબીઔયણ, પ્રશ્નૉની વભજ ાન માદ યાકલુાં , ૉતાની 

ભાન્દ્મતા ાન ભૂલ્મૉ વાભના ડઔાયૉ ાઈય પ્રનતચફફ , રૂયકા ાન વાયાાંળ , દરીરૉનુાં 

ભૂલ્માાંઔન, લાાંચન વાંફાંનધત નલયૉધાબાવ ાન વયકાભણી   

06  

  લાાંચન વાથ રકનનુાં વાંમૉજન  

  શ્રૉતા ાન પ્રમૉજન વાથના ાથયભાાં રકન 

 ાન્દ્મ નલચાયૉના વાંદબયભાાં રકન   

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 તભાયા લાાંચન ાન તભાયા વશાધ્માનમના નલચાયૉ ય ાધાદયત એઔ રક રકૉ (ુસ્તઔારમ) 

 પ્રખ્માત રકઔન ાઅભાંનત્રત ઔયી વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં ( વનભનાય)  

 તભાયી ળા/ઔૈરજ/ગયની નજીઔ લાાંચન ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયી તના ય ાશલાર તેમાય ઔયૉ ( વાભાનજઔ જૈડાણ) 

 

References: 

 Reflecting on Literacy in Education. Peter Hannon. Routledge Publication 
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 Reflective Practice: Writing and Professional Development. Gillie Bolton. Sage 

Publication 

 Write to be Read Teacher's Manual: Reading, Reflection, and Writing. William R. 

Smalzer. CambridgeUniversity Press. 

 Literacy and Learning: Reflections on Writing, Reading, and Society. Deborah Brandt. 

Wiley Publishers 

 Fostering Reflection and Providing Feedback: Helping Others Learn from. By Jane 

Westberg PhD, Hilliard Jason MD, EdD. Springer Publication 

 Research and Reflection: Teachers Take Action for Literacy Development. Andrea Izzo. 

Information age Publication. 

 Reading to Learn in the Content Areas. Judy Richardson, Raymond Morgan, Charlene  
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Course Title :  ICTનૉ નળક્ષણભાાં નલનનમૉખ                                                                                                 
(Application of ICT in Education) 

Course Code: EDEPC - 1305                        Semester - I 
 

Credit: Theory Credit (TC): 1  Supervised Study Credit (SSC): 1.5  Total: 2.5 

Hours: Classroom Teaching: 16 Supervised Study: 48    Total: 64 

Total Marks: 50      [External: 35 Marks: Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ICT ાઈઔયણ (Tools), વૉફ્ટલય ાન ડીઝીટર દયવૉર્સવવનૉ ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ ઔયી ળઔ 

 ાધ્માન-ાધ્મમન ાન તનાાં ભુલ્માાંઔનભાાં ICTન વાાંઔી ળઔ  

 ૉતાના ડીઝીટર દયવૉર્સવવ ભલ, ખૉઠલ ાન ફનાલ 

 વ્મનક્તખત વભૃનદ્ધઔયણ , વ્માલવાનમઔ ાધ્મમન , ાધ્માન-ાધ્મમન ભાટના નલચાયૉ , ાન ફશુનલધ ાધ્મમન સ્રૉતૉ 

ફનાલલા ભાટ ાઇન્દ્ટયનટનૉ ાઈમૉખ ઔય 

 ાઈય દળાયલર ક્ષત્રૉની ાધ્મમન જરૂદયમાત ભાટ મૉગ્મ સ્રૉતૉન ક 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  06 14 

(a) ICTનુાં નલશાંખાલરૉઔન 

 ICTનૉ ટુઔભાાં દયચમ (ICTના ાઇનતશાવ નલના) 

 નળક્ષણભાાં નલનલધ ICTsનૉ ાઈમૉખ 

01  

(b) ઔમ્પ્મૂટયનુાં ાઈમૉખરક્ષી જ્ઞાન [નલન્દ્ડૉવ ાન નરનક્વ ( ubantu ાનક્ષત) ફાંન ભાટ]  

 ઔમ્પ્મૂટય ળરૂ ાન ફાંધ ઔયલુાં  

 યટટખ નવસ્ટભનુાં ઔામય ાન ાઇનુટ તથા ાઅાઈટ્ુટ વાધનૉની ક  

 પાાઇર ભનજભન્દ્ટ ( પાાઇર ાન પૉલ્ડયનુાં વ્મલસ્થાન i.e. ફનાલલા, ઔટ, ઔૉી, સ્ટ, 

યીનભ, ાન ખૉઠલણ) 

 વૉફ્ટલય ાન પૉન્દ્ટ ાઆન્દ્સ્ટૉર ાન ાનાઆન્દ્સ્ટૉર ઔયલા 

 ખુખર ાઇનુટ ટુલ્વ/ભાાઇક્રૉવૉફ્ટ ાઇન્દ્ડીઔ રન્દ્ખલજ ાઇનુટ ટુલ્વ ની ભદદથી પ્રાદનળઔ 

બાાભાાં ટાાઇ ઔયલુાં (પક્ત નલન્દ્ડૉઝ ભાટ) 

 વી.ડી., ડી.લી.ડી. ,નડ્રાાઇલ, પ્રૉજક્ટય ાન ડીઝીટર વ્શાાઇટફૉડય (સ્ભાટયફૉડય)નૉ 

ાઈમૉખ 

01  

(c) એઔ ળેક્ષનણઔ સ્રૉત તયીઔ ાઇન્દ્ટયનટ 

 ાઇન્દ્ટયનટ: વાંઔલ્ના, ાઈમૉખાન નળક્ષણભાાં ભશત્લ (ાઇનતશાવ નલના) 

 ાઇન્દ્ટયનટ વાથ જૉડામર વાંઔલ્નાનૉ ટુઔભાાં દયચમ : www, ભૉડભ, બ્રાાઈવીખ, 

શામયરીંઔ, લફવાાઇટ, શૉભજ, એ-ભાઇર, ચટ, http, FTP, બ્રૉખ, વૉનળમર 

ભીદડમા, લફ ૨.0, ઔરાાઈડ ઔૉમ્પ્મુટીંખ   

 ાધ્મમન ાધ્માન ભાટ ાઈમૉખી રકાણ , નચત્રૉ, દડમૉ, નલડીમૉ, ાન 

ાઅાંતયદક્રમાન વચય એન્દ્જીનના ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ દ્લાયા ળૉધલાની ળૉધ પ્રમુનક્ત  

 બ્રાાઈવયનૉ ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ , url ના ાથની વભજ , ટફ બ્રાાઈવીખ , ફુક્ભાઔીંખ, 

બ્રાાઈવીખ નશસ્રી, જ વલ, નવક્મુદયટી, ૉા વટીંખ) 

 નરાાઇન એન્દ્વાાઇક્રૉીદડમાનૉ ાઈમૉખ (Encyclopedia Britannica, 
Wikipedia) 

 ાઇન્દ્ટયનટ યથી ભતી ભાનશતીનુાં પ્રાદનળઔ બાાભાાં બાાાંતય ઔયલા નરાાઇન 

રાન્દ્વરળન વર્સલવનૉ ાઈમૉખ 

 ાઆ-ભાઇરનુાં ાઈમૉખરક્ષી જ્ઞાન : ાઆ-ભાઇર એઔાાઈન્દ્ટ ફનાલલુાં , ાઆ-ભાઇર ભૉઔરલૉ , 

એટચભન્દ્ટ, ાઆ-ભાઇર ભલલૉ, યીપ્રામ ાન પૉયલડય) 
 

04 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 
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 નીચ ેઔીના ઔૉાઇ ણ એઔનાાં પામદા ાન ખયપામદા નલમ ાઈય જૂથ ચચાય/વભીનાય ખૉઠલૉ: (a) નળક્ષણભાાં ICT (b) એઔ 

ળેક્ષનણઔ સ્રૉત તયીઔ ાઇન્દ્ટયનટ. [Seminar/ Group Discussion] 

 ઔૉાઆણ એઔ નરાાઇન ક્લીઝ ાઅૉ ાન તની ભાઔયળીટ જભા ઔયાલૉ . નરાાઇન એવવભન્દ્ટના પામદા ાન 

ખયપામદા નલળ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. [Quiz] 

 ાભ્માવક્રભના ઔૉાઇ ણ એઔ ટૉનઔ ાઈય પ્રદળયન ખૉઠલૉ ાન લારી , નલદ્યાથી તથા ાન્દ્મ રૉઔૉન ત જૉલા ાઅભન્દ્ત્રણ 

ાઅૉ. ભુરાઔાતીનુાં ાનબપ્રામ ત્રઔ , પૉટા ાન નલડીમૉની વૉફ્ટઔૉી , લતયભાનત્રૉભાાં ાઅલર વભાચાય (પયજીમાત 

નથી) ાન પ્રદળયનભાાં ભુઔર વાભગ્રી જભા ઔયાલૉ. [Social Engagement / Community Engagement] 

 ાઆન્દ્ટનયળીની ળાાભાાં ICTના ાઈમૉખ નલળ નલદ્યાથી , નળક્ષઔૉ, ાન લશીલટી ઔભયચાયી ાવથી ભાનશતી ભલી 

ાશલાર તેમાય ઔયૉ. [Observation / Case Study/ Research] 

  “ICT @ School” પ્રૉજક્ટનુાં ભુલ્માાંઔન ઔયૉ ાન તના ાઇનતશાવ , લતયભાન નસ્થનત,તથા મૉજનાના  પામદા ાન ભમાયદા 

દળાયલતૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. [Observation / Case Study/ Research] 

2  10 21 

(a) લડય પ્રૉવવય ાન સ્પ્રડળીટ વૉફ્ટલવયનૉ નળક્ષણભાાં ાઈમૉખ  

 લડય પ્રૉવવય વૉફ્ટલવયનૉ ાધ્મમન ાધ્માન પ્રદક્રમા, ભુલ્માાંઔન ાન લશીલટી 

ઔામોભાાં ાઈમૉખ 

 ભાાઇક્રૉવૉફ્ટ લડય (Microsoft Office 2007 ઔ તથી ાદ્યતન)ભાાં નલનલધ ડૉઔમુભન્દ્ટ 

ફનાલલા ભાટનુાં ાઈમૉખરક્ષી જ્ઞાન: લડય પ્રૉવચવખ, જ પૉભેટટખ, ટક્સ્ટ પૉભેટટખ, 

સ્ર-ચઔ, પાાઇન્દ્ડ એન્દ્ડ દયપ્રવ, લડયાઅટય, નચત્રૉ, ટફર, ભાઇરભજય , સ્ટાાઇર 

ફનાલલી ાન એદડટ ઔયલી, જ વટા ાન નપ્રન્દ્ટીંખ. 

 OpenOffice Writer/ LibreOffice Writer નુાં વેદ્ધાાંનતઔ નલશાંખાલરૉઔન 

 સ્પ્રડળીટ વૉફ્ટલવયનૉ ાધ્મમન ાધ્માન પ્રદક્રમા, ભુલ્માાંઔન ાન લશીલટી ઔામોભાાં 

ાઈમૉખ 

 ભાાઇક્રૉવૉફ્ટ એક્વર (Microsoft Office 2007 ઔ તથી ાદ્યતન)ભાાં નલનલધ 

સ્પ્રડળીટ ફનાલલા ભાટનુાં ાઈમૉખરક્ષી જ્ઞાન: વર, યૉ ાન ઔૉરભનૉ દયચમ , ડટા 

એન્દ્રી, પાંક્ળનનૉ ાઈમૉખ (SUM, AVERAGE, IF, MIN, MAX, COUNT, 

COUNTIF), ભુલ્માાંઔન ાન લશીલટી ઔામો ભાટ પૉભુયરા ફનાલલી, ગ્રાપ ફનાલલા, 

વૉટીંખ, દપલ્ટયીંખ, જ વટા ાન નપ્રન્દ્ટીંખ. 

 OpenOfficeCalc/ LibreOfficeCalc નુાં વેદ્ધાાંનતઔ નલશાંખાલરૉઔન 

04  

(b) પ્રઝન્દ્ટળન વૉફ્ટલવયનૉ નળક્ષણભાાં ાઈમૉખ 

 ાધ્મમન ાધ્માન ભાટ ાવયઔાયઔ પ્રઝન્દ્ટળનના રક્ષણૉ 

 પ્રઝન્દ્ટળન વૉફ્ટલવયનૉ ાધ્મમન ાધ્માન પ્રદક્રમાભાાં ાઈમૉખ 

 ભાાઇક્રૉવૉફ્ટ ાલયૉાઇન્દ્ટ (Microsoft Office 2007 ઔ તથી ાદ્યતન)ભાાં રકાણ, 

ગ્રાદપઔ ાન દડમૉ મુક્ત ાવયઔાયઔ પ્રઝન્દ્ટળન ફનાલલા ભાટનુાં ાઈમૉખરક્ષી 

જ્ઞાન: સ્રાાઇડ રાઅાઈટ , નલનલધ પ્રઔાયની સ્રાાઇડ દાકર ઔયલી , સ્રાાઇડ ડીઝાાઇન , 

સ્રાાઇડ નાંફય , વભમ ાન તાયીક , ાવયઔાયઔ એનીભળન (સ્રાાઇડ ાન 

નલમલસ્તુ), નચત્ર, ચાટય, ટફર, નલડીમૉ, ાલાજ, શાાઆયચરઔનૉ ાઈમૉખ , સ્રાાઇડ 

પ્રઝન્દ્ટળન ાન ટાાઇચભખ , નયળન યઔૉડય ઔયલુાં , ભાસ્ટય સ્રાાઇડ એદડટ ઔયલી , વી.ડી. 

ાન લફ ભાટ પ્રઝન્દ્ટળનન એક્વૉટય ઔયલી, PPS તયીઔ વલ ઔયલી, નપ્રન્દ્ટીંખ 

 OpenOffice Impress/ LibreOffice Impress નુાં વેદ્ધાાંનતઔ નલશાંખાલરૉઔન 
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ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નીચના ડૉક્મુભન્દ્ટ ાન સ્પ્રડળીટ ફનાલૉ . તન તભાયા નળક્ષઔન ાઆ-ભાઇર ઔયૉ.  

ડૉક્મુભન્દ્ટ: 

Curriculum Vite (Biodata) ાથલા પ્રશ્નત્ર (નચત્ર મુક્ત પ્રશ્ન ધયાલતુાં 50 ખુણનુાં) 

સ્પ્રડળીટ 

લખયનુાં શાજયીત્રઔ (20 નલદ્યાથીનુાં , એઔ ભનશના ભાટનુાં) ાથલા ભાઔયળીટ તેમાય ઔયૉ જભાાં પૉમ્મુયરાનૉ ાઈમૉખ ઔયૉ - 

sum ઔુર ભાઔય ભાટ  ાન if દયણાભ ભાટ . નલદ્યાથીએ ભલરા ટઔાના ાઅધાય ફાય ચાટય તેમાય ઔયૉ .[Library 
Engagement / Laboratory Engagement] 

 નીચના ડૉક્મુભન્દ્ટ ાન સ્પ્રડળીટ ફનાલૉ . તન તભાયા નળક્ષઔન ાઆ-ભાઇર ઔયૉ.  

ડૉક્મુભન્દ્ટ: 
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નળક્ષઔની જગ્મા ભાટની ાયજી ાથલા ઔૉાઇ એઔ નલમની વ્માખ્માન નોંધ (જભાાં નચત્ર , ટફર, ાન શાાઆયચરઔ શૉલી 

જૉાઇએ) 

સ્પ્રડળીટ:  

20 નલદ્યાથીનાાં નાભ, જાતીમતા, ાઈભય, ઔટખયી, ઊંચાાઇ, ાન લજનનૉ નલદ્યાથી યઔૉડય તેમાય ઔયૉ . વયાવયી ાઈભય, ઊંચાાઇ, 

ાન લજન ળૉધૉ . વૉટય પાંક્ળનનૉ ાઈમૉખ ઔયી ભાનશતી ખૉઠલૉ .ાન ભાનશતીન ઔટખયી પ્રભાણ દપલ્ટય ઔયૉ . ાથલા 10 

ઔભયચાયી ભાટ  વરયી ળીટ ફનાલૉ ાન તભાાં નાભ , શૉદ્દૉ, ફનવઔ વરયી, D.A., H.R.A., ાઆન્દ્ઔભ ટક્વ, નટ વરયીના 

ડટા એન્દ્ટય ઔયૉ . વૉટય પાંક્ળનનૉ ાઈમૉખ ઔયી ભાનશતી ખૉઠલૉ . ભાનશતીન શૉદ્દા પ્રભાણ દપલ્ટય ઔયૉ . [Library 
Engagement / Laboratory Engagement] 

 વચય એન્દ્જીનના ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ ભાટની એઔ ાલયૉાઇન્દ્ટ પ્રઝન્દ્ટળન ફનાલૉ (છાભાાં છી 14 સ્રાાઇડ, નચત્રૉ, 

નલડીમૉ/દડમૉ, એઔ સ્રાાઇડ રકાણ , નચત્રૉ લખયના વાંદબયની ) ાન તન વફનભટ ઔયૉ . [Library Engagement / 
Laboratory Engagement] 

 

References: 

 Bucki, Lisa & et.al.(2013). Microsoft Office 2013 Bible. New Delhi: Wiley India Private 
Limited. 

 Kumar, Bittu. (2013). Microsoft Office 2010 .New Delhi: V & S Books. 

 Wingate, Robert. (2008). Beginners Guide to OpenOffice.Org 3.0 .Lulu.com. 

 Soni, R & et.al.(2013). Computer Adhyayan.Gandhinagar: GujaratState boards of school 
Textbooks. 

 Free E-books from Microsft : http://goo.gl/ifh5nL  (https://support.office.com/en-
in/article/E-books-for-Microsoft-Office-2010-0a06e86e-9eb2-45d1-94db-
fe2798ab5d6c) 

 Microsoft Tutorial for OneDrive: http://windows.microsoft.com/en-in/windows-
8/getting-started-onedrive-tutorial 

 List of Books for Open Office: https://www.openoffice.org/support/books.html 

 http://learn.googleapps.com/drive 

 http://www.excel-easy.com/introduction/formulas-functions.html 

 http://spipa.gujarat.gov.in/downloads/ccc_plus_study_material.pdf 

 https://www.openoffice.org/ 

 https://www.libreoffice.org 

 https://rlhealth.wikispaces.com/file/view/Slideshare+tutorial.pdf 

 https://www.wikimedia.org 

 https://www.oercommons.org 

 http://nroer.gov.in 

 http://www.youtube.com/ 
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Course Title :  ફાલ્માલસ્થા ાન વાંલધયન (નલઔાવ) - B                                                                                                    
(Childhood and Growing Up – B) 

Course Code: EDPE - 2101                                    Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01   Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32           Supervised Study:32     Total: 64 

Total Marks: 50               [External: 35 Marks  ; Internal (Engagement With Field): 15] 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી…. 

 ફા ભજુયીન રખતી ફાફતૉ ાન ફા ભાનવભાાં ાઈદ્બલતી નલઔૃનત નલળ વભજ ઔલળ.                                                                                                                                                              

 ખુણલત્તામુક્ત ાધ્મમન ાધ્માન ભાટ જરૂયી એલા ફાઔ  ાન નળક્ષઔના ભાનનવઔ સ્લાસ્થ્મના ભશત્લન 

વભજ . 

 ફાલ્માલસ્થા ાન ફા ગડતય ય નલનલધ ફનાલૉની ાવયન વભજી ળઔ. 

 તરુણૉના વ્મનક્તત્લ ય ાવય ઔયતા દયફૉ ાન વ્મનક્તત્લના ભૂલ્માાંઔન ય ાવય ઔયતા દયફૉન વભજ.  

 નનયીક્ષણ ાન ાઅાંતયદક્રમાના ાથયગટન ાન નલશ્રણના ભાકાન વભજ. 

 તરુણૉના ગય ાન ળાાભાાં ાઈદ્બલતી ાનુઔૂરન ાન શતાળાની દયનસ્થનત વભજ .       
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ફાલ્માલસ્થા વાંફાંનધત ભુદ્દા 16 18 

(a) ફા ભજૂયી :  

 ાથય  

 વાંઔલ્ના 

 નલનલધ લમ -જૂથના વાંદબયભાાં નલભ દયનસ્થનતભાાં ફાઔૉ દ્લાયા ઔયાતી નલનલધ 

પ્રલૃનત્ત  

04  

(b) ફાઔ ાન નલઔૃનત (Disorders)  

 પ્રઔાય 

 નલઔૃનત (Disorders) ની રાક્ષનણઔતા ાન ફા નલઔાવ ય તની ાવયૉ 

 ફાઔ ાન તના ગડતય ય નલનલધ ફાફતૉની ાવય 

   (વીભા (marginalization), તપાલતૉ , લેનલધ્મ ાન રૂઢ જીલનળેરી) : 

 વાભાનજઔ લાંનચત ફાઔૉ 

 ગય બાંખની ાવયૉ 

 ાનેનતઔ ફાફતૉની ાવયૉ 

 દુયમૉખની ાવયૉ 

 વાભાનજઔ નસ્થનતની ાવયૉ 

08  

(c) ફાઔૉ ાન નળક્ષઔૉનુાં ભાનનવઔ સ્લાસ્થમ : 

 ભાનનવઔ તાંદુયસ્ત ફાઔ ાન નળક્ષઔૉની રાક્ષનણઔતા.  

 તભના ભાનનવઔ સ્લાસ્થ્મ ય ાવય ઔયતા દયફૉ  

 નળક્ષઔૉ ાન નળક્ષઔૉના ભાનનવઔ સ્લાસ્થ્મનુાં ભશત્લ. 
 

04  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ લમ જૂથના ફાઔૉ ભાટ તાંદુયસ્ત ફાલ્માલસ્થા ાન કૉયાઔની જરૂયીમાતૉ ય પ્રૉજક્ટ ફનાલૉ (વભુદામ 

જૉડાણ / વાંળૉધન)  

 ફાઔના નળક્ષણ ભાટના ાનધઔાયૉ ાાંખ એઔ ઔામયળાા (Workshop) મૉજૉ (ઔામયળાા) 

 ફાઔભાાં ાઈદ્બલતી નલઔૃનત ય ાલય ૉઇંટ પ્રઝેંટળન તેમાય ઔયૉ . (ાઅાઇ.વી.ટી./પ્રમૉખળાા /Resource 

Generation) 

 નલનલધ લમજૂથના ફાભજૂયી ઔયતા ફાઔૉનુાં ાલરૉઔન ઔયૉ ાન તભાયા ાલરૉઔનૉનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ  

(ાલરૉઔન) 
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2 તરૂણૉ ાન વાંફાંનધત ફાફતૉ 16 17 

(a) વ્મનક્તત્લ 

 વાંઔલ્ના  

 સ્લરૂ 

 પ્રઔાયૉ 

 રક્ષણૉ 

 તરૂણના વ્મનક્તત્લ ય ાવય ઔયતા દયફૉ 

 વ્મનક્તત્લની નલઔૃનત.  

 વ્મનક્તત્લનુાં ભૂલ્માાંઔન (ા) પ્રક્ષણ દ્ધનત (ફ) નફન પ્રક્ષણ દ્ધનત 

06  

(b) તરૂણ ાન ાનુઔૂરન :  

 ાનુઔૂરન  

 ાાનુઔૂરન 

 ાાનુઔૂરનના ઔાયણૉ 

 ગય ાન ળાાભાાં ાનુઔૂરન : ભનૉલેજ્ઞાનનઔ વભસ્મા વભાધાન દ્ધનત 

   (૧) ાઅાંતદયઔ (૨) ચતન (૩) ાચતન  

 ળાા ાન ગયભાાં ાનુઔૂરન ય ાવય ઔયતા દયફૉ 

06  

(c) તણાલ નનમભન : તણાલની વાંઔલ્ના, તણાલનુાં સ્લરૂ, તણાલના પ્રઔાયૉ, તણાલ ાઈદબલલાના 

ઔાયણૉ, તણાલની દયનસ્થનત તથા તણાલ નનમભનના ાઈામૉ  

વાંગય : વાંગયની વાંઔલ્ના, વાંગયના પ્રઔાયૉ 

04  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 તરૂણૉના વ્મનક્તત્લ નલઔાવ નલમ ય વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ (વનભનાય) 

 તરૂણૉના ગડતય નલમ ય ડીફટ પ્રલૃનત્તનુાં ાઅમૉજન ઔયી તનૉ વાયાાંળ તાયલૉ (લાદ-નલલાદ) 

 ળાા ાન વભુદામભાાં તરૂણૉની પ્રલૃનત્તનુાં ાલરૉઔન ઔયી તનુાં ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ (ાલરૉઔન) 

 ળાા ાન વભુદામભાાં તરૂણૉ દ્લાયા શાથ ધયલાભાાં ાઅલર નલનલધ વજયનાત્ભઔ પ્રલૃનત્તન કૉ ાન ાશલાર 

તેમાય ઔયૉ. (ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 તરૂણૉભાાં થતા વ્મનક્તત્લ નલઔાવ ય ાલય ૉઇંટ પ્રઝેંટળન તેમાય ઔયૉ . (ાઅાઇ.વી.ટી./ પ્રમૉખળાા 

જૉડાણ/Resource Generation) 
 

References: 

 Bhatia, H. R. (1977), Textbook of Educational Psychology, The McMillan Company of 

India Ltd., New Delhi.  

 Aggarwal, J. C. (1995), Essential Educational Psychology, Vikas Publishing House Pvt. 

Ltd., New Delhi.  

 Chauhan, S. S. (1988), Advanced Educational Psychology, Vikas Publication, New Delhi.  

 Sharma, K. N. (1990), Systems, Theories and Modern Trends in Psychology, HPB, Agra.  

 Rao s. Narayan (1990), Educational Psychology, Wiley Eastern Ltd., New Delhi.  

 Dececco, J. P. (1977), The Psychology of Learning and Instruction, Prentice Hall of India 

Pvt. Ltd., New Delhi.  

 Kale, S. V. (1983), Child Psychology and Child Guidance, Himalaya Publishing House, 

Giragoan, Bombay.  

 Kakkar, S. B. (1989), Educational Psychology & Guidance, The Indian Publication, Hill 

Road, Ambala, Cantt.  

 Mangal, S. K., Educational Psychology.  
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 Sprinthal&Sprinthal, Educational Psychology – Developmental Approach.  

 Chauhan, S. S., Mental Hygiene.  

 Hurlock Elizabeth, Developmental Psychology  

 Dandekar, W. N. Psychological Foundations of Education  

 Crow & Crow, Educational Psychology.  

 Soch& Gupta, Educational Psychology.  

 Simpson, R. C., Fundamentals of Educational Psychology. 
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Course Title :   ાધ્મમન ાન ાધ્માન                                                       
(Learning and Teaching – B) 

Course Cod : EDPE - 2103                       Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02              Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32           Supervised Study: 32                                   Total: 64 

Total Marks: 50   [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વાભાનજઔ-વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં ાધ્મમન-ાધ્માન પ્રદક્રમાન વભજ . 

 ાધ્મમન - ાધ્માનનૉ નલનલધ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ ક્ષત્રૉ વાથ વાંફાંધ જૉડ. 

 ાધ્માન ઔળલ્મ, ાવયઔાયઔ ાધ્માનના ગટઔૉ ાન ભાદાંડૉ પ્રત્મ ાનબભુક થામ. 

 ાધ્મમન-ાધ્માન પ્રદક્રમાભાાં ICT નૉ ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ ઔય. 

 નળક્ષઔની બૂનભઔા ાન નળક્ષઔના ાવયઔાયઔ લતયનૉ વભજ . 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 નળક્ષણના ભનૉલેજ્ઞાનનઔ ક્ષત્રૉ 17 18 

(a) ાધ્માન   

 વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ, રક્ષણૉ-નવદ્ધાાંતૉ  

 વાભાનજઔ – વાંયચનાત્ભઔ દયપ્રક્ષ્મ (ાઅવુફરનૉ દયપ્રક્ષ્મ ) ાન નલખૉત્સ્ઔીના 

નવદ્ધાાંતૉનૉ ાધ્માનભા નલનનમૉખ 

 ભૂલ્મૉનુાં ગડતય , ાધ્મતા ાન ાધ્માઔ લચ્ચ વ્મનક્તખત વાંફાંધૉ , ાધ્મતા લચ્ચના 

વાંફાંધૉ, નળક્ષણ દ્લાયા ાધ્મતાનુાં સ્લાનબભાન ાન ાનુબલૉની સ્લતાંત્રતા 

09  

(b) ાધ્માન ઔક્ષા 

 ાધ્માનની સ્ભૃનત ઔક્ષા 

 ાધ્માનની ઔક્ષાની વભજ 

 ાધ્માનની ચચતનાત્ભઔ ઔક્ષા 

05  

(c) નીચના વાંદબે નળક્ષણ ચચતન 

 નળક્ષણ- એઔ જદટર પ્રલૃનત્ત 

 લેનલધ્મ ધયાલતા લખયકાંડૉભાાં ાધ્માનનુાં ૃથક્ઔયણ 

 એઔ વ્મલવામ તયીઔ નળક્ષણ 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઔૉાઆણ ાાંચ નલદ્યાથીની ભુરાઔાત ખૉઠલી નળક્ષણની સ્લમાં વાંચારીતતાન રખતા ાલરૉઔનૉ નોંધૉ. 

 ઔૉાઇ એઔ ાધ્માન નવદ્ધાાંતનૉ ાભ્માવ ઔયૉ ાન તનૉ લખયકાંડભાાં લાસ્તનલઔ નસ્થતી વાથ તુરના ઔયૉ. 

 તભાયી ઔૉરજના ાધ્માઔ દ્લાયા ાથલા ળાાના નળક્ષઔ દ્લાયા ાનુવયર નળક્ષણ વ્મલશાયૉ ય ાશલાર તેમાય ઔયૉ. 

 એઔ વ્મલવામ તયીઔ ાધ્માનના નલનલધ દયભાણૉનૉ ાભ્માવ ઔયૉ ાન ાન્દ્મ વ્મલવામ ાન ાધ્માન વ્મલવામની 

તુરના ઔયી એઔ વ્મલવામ તયીઔ ાધ્માનન ભૂરલૉ.  

 તભાયા નલમના એઔ એઔભ ય વાંયચનાત્ભઔ ાનબખભનૉ ાઈમૉખ ઔયી રળન પ્રાન ફનાલૉ. 

2 ાધ્માનના ાનબખભૉ ાન પ્રનતભાનૉ 15 17 

(a) વાાંસ્ઔૃનતઔ પ્રનતદક્રમા ાધ્માન ાનબખભ 

 વાંઔલ્ના 

 નવદ્ધાાંતૉ 

 નળક્ષઔની બૂનભઔા 

 ાવયઔાયઔ નળક્ષઔ લતયન 

 ચૉમ્સ્ઔી ાધ્મમન નવદ્ધાાંત 

07  
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 નલચાય, ાધ્મમન ાન ાધ્માન ળેરી ય Hemispherecity  ની બૂનભઔા 

 ાવયઔાયઔ લખયકાંડ વાંચારન 

 ICT ાન ાધ્માન 

(b) ાધ્માન ાન ાધ્મમનનૉ વાંફાંધ  

 વાંઔલ્ના 

 ળયતૉ 

 ાધ્મમન ાધ્માન નવદ્ધાાંતૉના ાઅધાયૉ 

02  

(c) ાધ્માન પ્રનતભાનૉ  

 સ્લ-વાંઔલ્ના ભૉડર 

 સ્લ-નનમાંત્રણ ભૉડર 

 વાંઔલ્ના પ્રાનપ્ત ભૉડર 

 વાંયચનાત્ભઔ 5’E’ ભૉડર 

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔ ાધ્મતાના જ્ઞાનાત્ભઔ ાન નફન જ્ઞાનાત્ભઔ રક્ષણૉના ાઅધાય તની પ્રૉપાાઇર તેમાય ઔયૉ. 

 નલનલધ વાભાનજઔ જૂથૉના નલદ્યાથીના વાભાનજઔ નલઔાવ ય એઔ વભીનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 ળાાભાાં નલદ્યાથીના વાભાનજઔ નલઔાવ જાખૃનત ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 નલદ્યાથીના વાાંલનખઔ ાન ાઅધ્માનત્ભઔ નલઔાવ ય ઔામયળાાનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. 

 ઔૉાઇણ ફ ભનૉલેજ્ઞાનનઔ પ્રમૉખૉ ખૉઠલૉ. 

 તભાયા નલમના એઔ એઔભ ય વાંયચનાત્ભઔ ાનબખભનૉ ાઈમૉખ ઔયી રળન પ્રાન ફનાલૉ. 
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Course Title :   જ્ઞાન ાન ાભ્માવક્રભ – A                                                                                                      
(Knowledge and Curriculum – A) 

Course Code: EDPE - 2108                                  Semester - II 

 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32          Supervised Study: 32    Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ઔલણીની જ્ઞાનભીભાાંવાઔીમ ાઅધાયળીરાન વભજ .  

 ાઅધુનનઔ ફાઔન્દ્રી નળક્ષણ નલળ જાણ. 

 ઔલણીભાાં પ્રલૃનત્ત, કૉજ/ળૉધ ાન વાંલાદનૉ ાઈમૉખ ઔય. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ઔલણીની જ્ઞાનભીભાાંવાઔીમ ાઅધાયળીરા 12 15 

 1. જ્ઞાનભીભાાંવા – ાથય, વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ 01  

2. જ્ઞાન ાન ઔળલ્મૉ , ાધ્માન ાન તારીભ , જ્ઞાન ાન ભાનશતી , નલચાયળનક્ત(તઔય) 

ાન ભાન્દ્મતા લચ્ચના બદૉ જાણ. 

04  

3. નનમ્ન વાંદબયભાાં ફાઔન્દ્રી નળક્ષણનૉ ાથય ાન ભશત્લ  :  

પ્રલૃનત્ત (ખાાંધીજી ાન ટાખૉય) 

કૉજ/ળૉધ (જ્શૉન ડ્મુાઇ) 

વાંલાદ (પ્રટૉ ાન ફ્રમય) 

07  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 જ્ઞાન ાન ઔળલ્મ , ાધ્માન ાન તારીભ , જ્ઞાન ાન ભાનશતી , તાર્કઔઔતા ાન ભાન્દ્મતા લચ્ચના જ્ઞાનભીભાાંવાઔીમ 

તપાલતની ચચાય 

 નનમ્ન વાંદબયભાાં ાઅધુનનઔ ફાઔન્દ્રી નળક્ષણ ય વભૂશ સ્લાધ્મામ ાન પ્રસ્તુતીઔયણ 

પ્રલૃનત્ત (ખાાંધીજી ાન ટાખૉય) 

કૉજ/ળૉધ (જ્શૉન ડ્મુાઇ) 

વાંલાદ (પ્રટૉ ાન ફ્રમય) (ુસ્તઔારમ ઔામય) 

2 ઔલણીની વાભાનજઔ ાઅધાયનળરા 20 20 

 1. વભાજની વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ 01  

2. ઓધૉનખઔીઔયણન રીધ ાઅલર ઐનતશાવીઔ દયલતયનૉ , વ્મનક્તખત સ્લામતત્તાની 

રૉઔળાશી ાન નલચાયૉ ાન વભાજ, વાંસ્ઔૃનત ાન ાઅધુનનઔતાભાાં નલચાયળનક્ત 

03  

3. ડૈ.ાઅાંફડઔયના વાંદબયભાાં વભન્દ્મામ  (Equity) ાન વભાનતા  (Equality), વ્મનક્તખત 

તઔ ાન વાભાનજઔ ન્દ્મામ ાન ખયલ જલા ાઅધુનનઔ ભૂલ્મૉના વાંદબયભાાં ઔલણી 

03  

4. વાંસ્ઔૃનતની વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ 01  

5. વાંસ્ઔૃનતનુાં વાંયક્ષણ ાન વાંલધયન ાન વાંસ્ઔૃનતન ાવય ઔયતા દયફૉ 02  

6. વાંસ્ઔૃનત ાન વભાજ લચ્ચની ાઅાંતય ાઅધાદયતતા(યાલરાંફીતા) 01  

7. –   ફશુવાંસ્ઔૃનતલાદ ાન રૉઔળાશીનુાં નળક્ષણ (વાંઔલ્ના ાન ાઈદબલ) 

– નનમ્ન ભુજફ ાધ્મમનની વાંઔલ્ના 

 યાંયાખત નલચાયધાયા નલરુદ્ધ નલલચનાત્ભઔ ફશુવાંસ્ઔૃનતલાદ 

 યાંયાખત નલચાયધાયા નલરુદ્ધ રૉઔળાશીનુાં નળક્ષણ 

06  

8. યાષ્ટ્રલાદ, વાલયનત્રઔલાદ ાન નફનવાાંપ્રદાનમઔતાની વાંઔલ્ના 01  

9. ટાખૉય ાન ઔૃષ્ણભૂર્સતના વાંદબયભાાં યાષ્ટ્રલાદ , વાલયનત્રઔલાદ, નફનવાાંપ્રદાનમઔતા ાન 

ઔલણી લચ્ચનૉ ાઅાંતયવાંફાંધ. 

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઓધૉનખઔીઔયણ દ્લાયા વભાજ ાન વાંસ્ઔૃનતભાાં ાઅલરા ઐનતશાનવઔ દયલતયનૉ યનૉ વનભનાય (વનભનાય) 
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 ાઅધુનનઔ ભુલ્મૉના વાંદબયભાાં વભાજનુાં ાલરૉઔન (વભાજ વાથનુાં ક્ષત્ર ઔામય) 

 ‘ાઅધુનનઔ ભુલ્મૉ યનૉ ડૈ.ાઅાંફડઔયનૉ નલચાય’ નલમ ય સ્લાધ્મામ (ુસ્તઔારમ ઔામય) 

 યાંયાખત નલચાયધાયા નલરુદ્ધ નલલચનાત્ભઔ ફશુવાંસ્ઔૃનતલાદ ાન રૉઔળાશી નળક્ષણ યની ચચાય (વભૂશ ચચાય) 

 યાષ્ટ્રલાદ, વાલયનત્રઔલાદ, નફનવાાંપ્રદાનમઔતા ાન ઔલણી લચ્ચની ાઅાંતય-ાઅધાદયતતા યની વભૂશ ચચાય.( વભૂશ ચચાય) 
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Course Title :   ખુજયાતી દ્ધનત - B                                                                                              
(Pedagogy of Gujarati – B) 

Course Code: EDCP - 2207.01                                  Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                  Supervised Study Credit (SSC): 01                    Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48               Supervised Study: 32                                           Total: 80 

Total Marks: 50           [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 WMZ6 v & YL !_  GF U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 jIFSZ6GM 5lZRI S[/J[ 

 U]HZFTL ;FlCtIGFlJlEgG ;FlCtI :J~5MGM 5lZRI S[/J[P 

 U]HZFTL ;FlCtIGF GFDF\lST ;FlCtI ;H"SMGF HLJG SJGYL DFlCTUFZ YFIP 

 WMZ6 v !_ GF U]HZFTL 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 S'lTVMGM 5lZRI S[/J[P 

 XF/FGF VeIF;S|DDF\ DFT'EFQFFG]\ DCtJ VG[ VwIFIG GL l:YlTYL DFlCTUFZ YFIP 

 DFT'EFQFFG]\ 7FG VG[ ;H"GFtDSVlEjIlSTG]\ SF{X<I S[/J[P 

 EFQFFGF lJlJW SF{X<IMGM 5lZRI D[/J[P 

 EFQFFGF 5n v Un jIFSZ6 VG[ ZRGFGF lX1F65F9MG]\ VFIMHG SZJFGL ;DH S[/J[P 

 U]HZFTL lJQFIGFVwIFIG SFI" DF8[ p5IMUL X{1Fl6S ;FWGM4 ;\NE" ;FlCtI HM06LSMX4 7FGSMXYL DFlCTUFZ   

YFI T[ DF8[ p5UMUG]\ SF{X<I S[/J[P 

 VwIFIG SFI" DF8[ H~ZL 5|I]lSTVM VG[ 5wWlTVMYL DFlCTUFZ YFIP 

 DFT'EFQFF lX1F6GF G}TG 5|JFCM H[JF S[ lS|IFtDS ;\XMWG4 lGNFG p5RFZ 5|`G5+ ZRGF VG[ D}<IFSG H[JL  

AFATMYL 5lZlRT YFIP 

 EFQFF lX1FSGL X{1Fl6S TYF jIFJ;FlIS ;HHTF VG[ jIlSTtJlJQFIS AFATMYL 5lZRI YFIP 
 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  20 15 

(a) lJQFIJ:T] o  

v  WMZ6 v & YL !_ GF U]HZFTL lJQFIGF 5F9I 5]:TSDF\ ;DFlJQ8 ;{wWFlTS jIFSZ6 o 

v  K\N VG[ T[GF 5|SFZ 

v  V,\SFZGF lJlJW 5|SFZ 

v  ~l-5|IMUM VG[ SC[JTM 

v  ST"ZL4 SD"l6 VG[ EFJ[ 5|IMU 

v S'N\TGF 5|SFZM4 5NGF 5|SFZ 

10 
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v  XaN ;D}C DF8[ V[S XaN 

(b) WMZ6 v !_ GF U]HZFTL lJQFIGF 5F9I5]:TSDF\ ;DFlJQ8 GLR[GL 5|lXQ8 S'lTVM VG[ 
;FlCtI :J~5MGM 5lZRI o 
 

∙ 5n S'lTVM o 

s!f  VlT7FG s B\0SFjI f Dl6X\SZ ZtGHL EÎSFgT 

sZf   DG GM 0U[ s 5N f v U\UF;TL  

 

∙ Un S'lTVM o 

s!f  :+L S[/J6L s lGA\W f v GD"N 

sZf  V[P5LPH[ VaN], S,FDG]\ 30TZ s VFtDSYF B\0 f 0F"P S,FD  

s#f  J'1F s V[SF\SL f ,FEX\SZP HP 9FSZ 

06 

 

(c) ZRGF lX1F6 o  

s!f  JFTF" ,[BG 

sZf   VC[JF, ,[BG  

s#f  lGA\W ,[BG  

s$f  5]:TS ;DL1FF 

04 

 

1F[+ ;FY[ lJlGIMU o 

 jIFSZ6GF D]ÛF 5Z 5|MH[S8 T{IFZ SZM s5|MH[S8f 

 SM.56 SlJ q ,[BSGM jIlST VeIF; T{IFZ SZM  s;\XMWGf 

 SM.56 A[ 5]:TS 5;\N SZL T[GL ;DL1FF SZMP s,F.A|[ZLf 

 ,MSGF8I EJF. lJX[GL DFlCTL V[S+ SZL ZH] SZM  s;FDFHLSf 

 lX1F6DF\ p5IMU YFI T[JF ULTM4 ,MSULTMG]\ ;\S,G SZJ]\P sZL;M;" HGZ[XGf 

2 5wWlTXF:+ 28 20 

(a) EFQFF lX1FSGL ;HHTF o 

v   JU" lX1F6 DF8[ EFQFF lX1FSGL ;HHTF 

v   EFQFF lX1FSGL X{1Fl6S IMuITF  

v   EFQFF lX1FSGL jIFJ;FlIS IMuITF  

v   EFQFF lX1FSG]\ jIlSTtJ U]6M 

07  

(b) SFjI lX1F6 o 

v  SFjI lX1F6GM VY"4  ;\S<5GF4 DCtJ 

v  SFjI lX1F6GL lJlXQ8TF 

v  SFjI lX1FSGL IMuITF 

v  SFjI lX1FSGF U]6M 

06  

(c) VFG];F\lUS lX1F6 o 

v  EFQFFDF\ VG]SFI"G]\ DCtJ  

v  jIlST VeIF; 

v  EFQFF lX1F6DF\ ÛxI zFjI ;FWGMGM p55MU 

v  EFQFF 5|IMU XF/F  

v  U]HZFTLGF VFNX" 5F9I5]:TSGF ,1F6M 

06  
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(d) D}<IF\SG ;\ZRGF o 

v  WMZ6v(  YL  !_ GF U]HZFTL 5F9I5]:TSG]\ D}<IF\SG 

v  DFT'EFQFF  5|`G5+GL ;\ZRGF 

v  a<I] l5|g8GL ;\ZRGF  

v   AC]lJS<5 S;M8LGL ZRGF  

v  EFQFF lX1F6DF\ lS|IFtDS ;\XMWG 

v  EFQFF lX1F6DF\ lGNFG VG[ p5RFZ 

09  

1F[+ ;FY[ lJlGIMU o 

 D\U, D\lNZ BM,M GZl;\CZFJ lNJ[8LIF4 ZlRT SFjIG]\ Z;NX"G SZMPs5]:TSF,If 

 ;FT 5U,F VFSFXDF\  S'lT ,[lBSF S]\NlGSF SF5l0IFGM jIlST VeIF; 5lZRI ,BM v s ;FDFHLS4 jIlST VeIF;f 

 5|JT"DFG ;DIDF\ EFQFF 5|IMU XF/F §FZF DFT'EFQFFG[ ;WG AGFJJFGF 5|ItGM ,BMP s;\XMWG4VJ,MSGf 

 U]HZFTL lJQFIDF\ X]â prRFZ DF8[ EFQFF 5|IMU XF/FGM lJGIMU ,BMP s5|IMU XF/Ff 

 EFQFFDF\ ,[BG NMQF ;]WFZJF DF8[ lS|IFtDS ;\XMWG SZMP s5]:TSF,If 
 

;\NE" ;}lR o 

 VFS|]JF,F ;LP S[ v “cc HM06L lX1F6cc EFZT 5|SFXG4 VDNFJFNP  

 l5|P G8]EF. ZFJ, v cc U]HZFTL lJQFIJ:T]cc lGZJ 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 0F"P WGJ\T N[;F. VG[ 0F"P DMTLEF. 58[,  

o cc U]HZFTL lJQFIJ:T] G]\ VwIIGcc ALPV[;PXFC 5|SFXG4 VDNFJFNP  

o cc U]HZFTL jIFSZ6 lJRFZcc ALPV[;P XFC  5|SFXG4 VDNFJFNP 

o cc U]HZFTL  lJQFIJ:T]GF GlJG 5|JFCM cc ALPV[;PXFC4 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 HMQFL ;]Z[X occ U]HZFTL SlJTFGMVF:JFNcc R{TG 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 GFIS ZlT,F,P ;LP o ccU]HZFTL lJQFIJ:T]  VG[ lX1F6 5wWlTcc4 VG0F AS]S 0L5M4 UF\WLDFU"4 

VDNFJFNP 

 l5|P VS|]JF,F4 S<IF6L VG[ jIF; o ccU]HZFTLG]\ VlEGJVwIFIGcc ALPV[;PXFC  5|SFXG4 

VDNFJFNP 

 zL U]6J\T l+J[NL occ EFQFF lX1F6GL 5|lS|IFcc  ZFHI lX1F6 EJG4 VDNFJFNP  

 0F"P ClZS'Q6 HMQFL VG[ 0F" WGJ\T N[;F. o ccU]HZFTL lX1F6DF\ GJLG NlQ8=cc 

 0F"P DMTLEF. 58[, 0F"P XF:+L VG[ HI[g§ NJ[ o cc U]HZFTL EFQFFGF VwIFIGG]\  5lZXL,Gcc ALP V[; 

XFC 5|SFXG4 VDNFJFNP 

 l+J[NL  ZD6,F, o cc DFT'EFQFFG]\  VwIFIG JF6Lcc 5|SFXG U]|54 VDNFJFNP 
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Course Title :  નશન્દ્દી દ્ધનત - B                                                                                                  
(Pedagogy of Hindi- B) 

Course Code: EDCP - 2207.02                                    Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03  Supervised Study Credit (SSC): 01              Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48         Supervised Study: 32    Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: पाठ्यक्रम के अंत में विधाथी... 

 वहन्दी भाषा की के लेखन के के बारे में जाने। 

 वहन्दी वशक्षा में मूल्यांकन के प्रदक्रया, महत्ि एिं मूल्यांकन के की संवथथवतयों ि विधाओ को जाने। 

 वहन्दी भाषा के प्रश्नपत्र एिं नीलपत्र के वनमााण के बारे में जाने। 

 वनदानात्मक एिं उपचारात्मक परीक्षण के अथा, थिरूप, महत्ि एिं उपयोग जाने। 

 वहन्दी भाषा वशक्षण में पाठ्य पुथतक, सहायक पुथतक, शलद कोष, संदभा ग्रंथ, दशृ्य श्राव्य उपकरणॊं के 

व्यिहाररक उपयोग करे। 

 वहन्दी भाषा के वशक्षक की योग्यताओं एिं अध्ययन- अध्यापन में भाषायी क्षमताओं एिं प्रभािवशलता 

को जाने। 

Unit Content Hour Marks 

१ वहन्दी विषयिथत ु 18 15 

 रचना वशक्षा : 

 कहानी लेखन 

 वनबंध लेखन 

 संिाद लेखन 

 पत्र लेखन (प्राथाना पत्र, आिेदन पत्र, कायाालयी पत्र, वशकायत पत्र, 

सरकारी पत्र आदद) 

 प्रवतिेदन/ ररपोताजा (Report Writing) 

 विचार विथतार 

 संवक्षविकरण 

 अनुिाद लेखन 

18 

 

Engagement with Field: 
 

 पाठ्य पुथतक में दी हुई रचनाओं (कविता, कहानी, वनबंध आदद) के अवतररि समकालीन पत्र-पवत्रकाएँ से 

अवधगम सहायक पूरक सामग्री का चयन करना। (Library Engagement) 

 छात्रो की भाषा सीखने संबंधी समथयाओं का अध्ययन कर इन समथयाऒं को दरू करने के वलए एक कायाक्रम 

तैयार करना। (Research) 
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 समूह में उच्च प्राथवमक, माध्यवमक एिं उच्च माध्यवमक थतर पर वहन्दी वशक्षक के पद हतेु आिेदन पत्र (With 

Biodata) तैयार करना। (Workshop) 

 पत्रो के एक-एक प्रकार वलखना। (सभी प्रकार के पत्र) (Library Engagement) 

 ितामान समय की वहन्दी भाषा वशक्षण की समथया पर िाद-वििाद प्रवतयोवगता का आयोजन कर प्रवतिेदन 

तैयार करना। (Community Engagement) 

२ वहन्दी पद्धवतशाि 30 20 

(अ) वहन्दी वशक्षा का विकास एिं प्रचार :  

 पुथतकालय एिं िाचनालय का वहन्दी भाषा के विकास में उपयोग 

 वहन्दी वशक्षण में सूचना तकनीदक की उपयोवगता एिं प्रयोग  

 गुजरात में वहन्दी भाषा की प्रचार प्रसार की संथथाँए 

 वहन्दी भाषा का अन्य विषयो से अनुबंध 

06  

(ब) वहन्दी वशक्षण के िोत : 

पाठ्य पुथतक, काया पुवथतका, वशक्षक मागादर्षशका, संदभा पुथतकें , दशृ्य साधन - 

श्यामपट्ट, चुम्बकीय पट्ट, फ़्लैनल बॉडा; वचत्र - रेखावचत्र, छायावचत्र, मानवचत्र; 

प्रके्षपक (प्रॉजेक्टर) - OHP (Over Head Projector),थमाटाबोडा; श्राव्यसाधन - 

टेपररकॉडार, रेवडयो, आईपॉड, मोबाईल,; दशृ्य-श्राव्य साधन - दरुदशान, विडीयो,  

कम्प्यूटर, थमाटा फ़ोन, CD/DVD विडीयो पाठ; समूह माध्यम - समाचार पत्र, 

इंटरनेट, सामवयक, शोध पवत्रकाँए; आदद। 

06  

(स) वहन्दी भाषा का मूल्यांकन : 

 मूल्यांकन की नई ददशाए(परीक्षण सूची, मूल्यांकन एिं प्रगवत अवभलेख)  

 सतत एिं सिाग्राही मूल्यांकन 

 वनदानात्मक एिं उपचारात्मक मूल्यांकन 

 थिमूल्यांकन एिं थिशोधन अभ्यास 

 नील पत्र (Blue Print) एिं प्रश्न पत्र  की रचना। 

 प्रश्न प्रकार (सनबधात्मक प्रश्न, लघुिरात्मक प्रश्न, िथतुवनष्ठ प्रश्न, ज्ञान 

आधाररत प्रश्न, समझ आधाररत प्रश्न, उपयोग आधाररत प्रश्न एिं कौशल 

आधाररत प्रश्न)। 

 प्रवतभाि और रीपोटा (विधाथी, अवभभािक एिं वशक्षक) 

 वहन्दी भाषा के वशक्षण में व्यविगत वभन्नताओं की पहचान (प्रवतभािन 

छात्र, मंद गवत छात्र एिं वनम्न उपलवलध छात्र) , उनकी समथयाएँ तथा 

उपाय 

07  

(द) वहन्दी पाठ्यक्रम :  

पाठ्यचयाा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुथतकों का संबंध, वहन्दी पाठ्यक्रम वनमााण के 

वसद्धांत, वहन्दी पाठ्यपुथतक की  विशेषताँए, वहन्दी पाठ्यक्रम एिं पाठ्यपुथतक की 

समीक्षा। 

06  

(य) वहन्दी वशक्षक :  

व्यिसावयक योग्यता, शैवक्षक योग्यता, वजम्मेदारी एिं कताव्य, शोधकताा के रूप में 

वशक्षक, शैवक्षक सज्जता के आयाम। 

05  

Engagement with Field: 

 OMR आधाररत ५० अंको के प्रश्नपत्र की रचना। (Library Engagement) 

 वहन्दी भाषा के मूल्यांकन के वलए विधालय में आयोवजत विवभन्न मूल्यांकन पद्धवतयों अध्ययन कर प्रवतिेदन 

तैयार कीवजए। (Research) 

 भाषायी दवृष्ट से मंद छात्र को भाषा सीखने की समथयाओं एिं करठनाइयों का वनदनात्मक उपचार करना। 

(Case Study) 

 दकसी पुथतकालय की मुलाकात लेकर वहन्दी भाषा में आने िाले सामवयको की सूची बनाईये, तथा दकन्ही दो 
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सामवयको की तुलनात्मक समीक्षा कीवजए। (Library Engagement) 

 वहन्दी सीखने के वलए उपयोगी सोफ़्टिेर का पररचय दतेे हुए सोफ़्टिेर द्वारा वहन्दी सीखने के सोपान 

वलखना। (ICT) 
 

References: 

 भाई, योगेन्रजीत : वहन्दी भाषा वशक्षण, विनोद पुथतक मंददर, आगरा। 

 लाल, रमन वबहारी : वहन्दी वशक्षण, रथतोगी पवललकेशन, मेरठ। 

 शमाा, डॉ. लक्ष्मीनारायण : भाषा १, २ की वशक्षण विवधयाँ और पाठ वनयोजन, विनोद पुथतक मंददर, 

आगरा। 

 शमाा, राजकुमारी : वहन्दी वशक्षण, राधा प्रकाशन मंददर, आगरा। 

 पटेल, पुरूषोिम अं. : वहन्दी का अवभनि अध्ययन, नीरि प्रकाशन, अहमदाबाद। 

 दिे, शािी जयेन्र एिं अन्य : वहन्दी अध्यापन विमशा, मेससा बी. एस. शाह प्रकाशन, अहमदाबाद। 

 ससह, वनरंजनकुमार (१९८४) : माध्यवमक विधालयों में वहन्दी वशक्षण, राजथथान वहन्दी ग्रन्थ 

अकादमी, जयपुर। 

 भारटया, एम.एम. और नारंग, सी.एल. (१९८७) आधुवनक वशक्षण विवधयाँ, प्रकाश ब्रदसा, लुवधयाना। 

 Apple, M.W., Au, W., & Gandin, L.A. (2011). The Routledge international handbook of 

critical education. Taylor & Francis. 

 Government of India : NCFTE (2009): Report 
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Course Title :  ાાંગ્રજી દ્ધનત - B                                                                                                  
(Pedagogy of English – B) 

Course Code: EDCP - 2207.03                                 Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48     Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50   [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 To consolidate core content of the English language. 

 To acquaint the student teachers with genesis of English language teaching in Indian 

subcontinent as well as importance of English in global local, national and global 

perspective. 

 To understand nature of English language in socio-cultural and psychological 

perspectives.   

 Identify techniques, methods, approaches and materials of teaching English at various   

levels in the Indian context. 

 Learn and master four skills (LSRW) to integrate in classroom practices. 

 Learn and adapt study skills during teaching learning processes. 
 

 

Unit Content Hour Marks 

1 Fundamental of English 16 15 

(a) Composition 

Essay; Application; Letter; Translation; Report; Dialogue; Story & 

Comprehension 

16  

Engagement with Field: 

 Visit the library and find out different types of compositions. (Library) 

 Study different forms of applications and make a note on it. (Library) 

 Conduct a workshop for development of skill to write job application (Workshop) 

 Prepare your Curriculum Vitae (C.V.). (Laboratory) 

 Respond to E-mail you have received. (Laboratory) 

2 English Language (Historical and Psychological Perspectives) 32 20 

(a) Teacher and Professional Growth 

 English Language Teacher- Essential Qualities, Duties and 

Responsibilities. 

 Professional Growth – Ways and Means of Developing Professional 

Competency –in-service training – Roles of SCERT and NCERT. 

08  

(b) Challenges in Teaching and Learning English 

 Problems in teaching English and the solutions 

 Influence and interference of mother tongue 

04  

(c) Instructional Planning and Support 

 English Language Curriculum: Curriculum design - Scope and nature; 

Principles of curriculum construction; Characteristics of anideal 

English language text book. 

12  
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 Resource materials in teaching English: Syllabus, Textbooks, 

Teacher’s Handbook, Journals, Magazines, Periodicals, 

Supplementary Readers. 

 Audio Visual Aids-  Computer, Authentic materials and Multimedia 

resources (C.D. Rom such as Encarta; Video Lessons etc.) 

(d) Evaluation : Concept and process of evaluation; tools of evaluation; blue 

print; question papers. 

08  

Engagement with Field: 

 Visit a school and conduct an interview with an English Teacher to know the difficulties 

encountered by the English Teacher. Draft an evaluative report on it. (Interview) 

 Visit a language laboratory and prepare a critical report on utility of language learning. (Field 

Visit) 

 Prepare a Blue Print of 100 marks of any one standard of English Text Book. (Library) 

 Visit British Library and prepare report regarding your visit. (Field Visit) 

 Study different types of evaluations conducted in the schools. (Research) 
 

References: 

 Bond, LG et al (1980): Reading Difficulties - Their diagnosis and correction, New York 

Appleton- Century Crafts.  

 Chastin, K (1971): The Development of Modern Language Skills- theory to Practice, 

Chicago Rand Me Neily.  

 David, E(1977): Classroom Techniques- Foreign Languages and English as a second 

Language, New York, Harcourt Brace  

 Johnson, K(1983): Communicative Sybalius Design and Methodology, Oxford, 

Pergamon Press.  

 Lawrence, M (1975):Writing as a Thinking Process, New York, NCTE.  

 Spratt, M(1995): English for the Teacher CUP  

 Sterne,SS. Fundamental Concepts in Language Teaching, New York, Longman.  

 Vaiette, R.M. (1985): modern Language Testing, New York, Harcourt Brace  

 Valdmen, A(1987): Trends in Language Teaching, New York, London Mac Graw Hill  

 West, M{1965): A General Service List of English Words. London, Longman  

 Widdowson HG (1979): Teaching Language as Communication. London, OUP 
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Course Title :  વાંસ્ઔૃત દ્ધનત - B                                                                                                     
(Pedagogy of Sanskrit – B) 

Course Code: EDCP - 2207.04                        Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48      Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50   [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 To understand the use of language in context, such as grammar and vocabulary in 

context. 

 To familiarize the student teachers with characteristics and to make them able to 

analyze Sanskrit textbooks crtically.  

 To facilitate the effective use of learning resources. 

 To understand the process of language assessment.  

 To familiarize the student teacher with different methods and techniques of teaching 

and its application in the class room. 
 

 

Unit Content Hour Marks 

1 Content of Sanskrit Language 18 15 

(a) Theoretical Grammar: 

 Special …14 Maheshwari Sutro of  ‘वसद्धान्त कौमुदी’. 

 Types of ‘अव्यय’; ‘सिानाम’ and ‘उपसगा’ with its utilization in Sanskrit 

language. 

 Active and Passive ‘रचना’ in Sanskrit with their laws. 

 Construction of ‘अनादराथाषष्ठी’ and ‘सवतसिमी. 

 Cardinal- Speaking, Writing and use in sentence.  
 

13  

(b) Contribution of Prominent authors and Ratnakanika, Shubhashitani 

and lessons from textbooks. 

 Authors: Mahakavi Bhan, Bhas, Bhavbhuti: Their 

contributionto Sanskrit language. 

 Explanation: Sanskrit रत्नकणीका,सुभावषतावन from text book of 

standard 9-10 

 Deep learning of chosen prose and poetry of the text book of 

standard-10 

1. Lesson No: 13 गीतामृतम (Poetry) 

2. Lesson No: 16 : अद्भुत युद्धम (Poetry) 

3. Lesson: 11 : यथय जनन तथय मरणम((Prose) 

4. Lesson:12 कवलकालस्रिाज्ञहमेचन्र: (Prose) 

05  

Engagement with Field: 

 Make a fruitful note on ’14 Maheshwari Sutras’ in your notebook and arrange group 
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discussion on them. 

or 

 Prepare four activities keeping in view ‘Constructivism in a Language Classroom’ . For 

e.g.Prepare Role PlayOn यथय जनन: तथय मरणं 

 Prepare notes about Sanskrit authors given in second years with their photographs and 

photographs of their krutis main page and arrange seminar about their contribution.  

 Visit  Sanskrit teachers and students and collect information about ‘suktis’, ‘ subhashits’ and 

some special words like body parts, daily useful things.  

 Conduct a survey pronunciations mistakes during reading, speaking and singing from the 

lessons and note down remedial activities to improve them and make report.. 

2 Method of Teaching Sanskrit 30 20 

(a) Sanskrit Teacher, Teaching and Textbook 

 Characteristics and critical analysis of Textbook of standard 9 & 

10. 

 Prose lesson teaching- Bhandarkar method, Psychological 

method and group discussion - concept, importance and 

limitations. 

 Poetry lesson teaching- Comparison and explanation method -

importance. 

 Skills of Sanskrit language- Speaking:Pronunciations; Oral Work 

and Memorization- concept forms, and importance in Sanskrit 

teaching. 

 Remedies for improving pronunciation and handwriting mistakes 

 Sanskrit teacher: Qualities, Professional development: Need and 

Ways 

13  

(b) Resource Material, Assessment and Feedback 

 Utilization of teaching aids (various)   and Digital Resourcesto 

make Sanskrit teaching more easy and interesting. 

 Evaluation: Meaning, Needs on various stages. 

 Types of tests.  

 Blue Print 

 Construction of papers 

 Feedback 

17  

Engagement with Field: 

 

 Tell Five stories from Pachtantra or Hitopadesha in Sanskrit with the help of resource material 
and evaluate students by assigning a test to them.  

or 

 Arrange seminar on various useful topics from Vidyaprashansha; Udhyammahima like 
importance of tress; Save environment; Importance of water and नारी एिं नारायणी. 

 Make explanatory note of Sanskrit रत्नकवणका and Shubhashitani from various useful books of 
Sanskrit and express it in classroom of school and also in B.Ed. class.  

 Arrange a group discussion on how to develop values and build up our society  as ‘िसुधेि 

कुटुम्बकम’with the help of Sanskrit education in the presence of school teachers, student and 
parents in school or in society during internship. 
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 Find out problems and challenges faced by a Sanskrit Teacher in the present context. 

 Critical analysis of textbook of Sanskrit textbook of standard IX or X as per internal and 
external characteristics  in deep with examples. 

 

References: 

 વાંસ્ઔૃત નળક્ષણની શન્દ્ડ્ફુઔ : શ્રી વી.ઔ. ાઅઔુલારા – શ્રી નીયલ પ્રઔાળન, ફીજી ાઅલૃનત – ૧૯૮૮-૮૯, ાભદાલાદ 

 વાંસ્ઔૃત નલમલસ્તુ : ાઈયૉક્ત 

 વાંસ્ઔૃત નલમલસ્તુ : શ્રી વી.ઔ. ાઅઔુલારા – શ્રી નીયલ પ્રઔાળન, ફીજી ાઅલૃનત – ૧૯૭૬-૭૭, ાભદાલાદ 

 વાંસ્ઔૃત વ્માઔયણ નલચાય – જમ બાયત પ્રઔાળન , ાભદાલાદ, શ.જી.જી. નઔુભ, ફી.એવ. ળાશ પ્રઔાળન , પ્રથભ ાઅલૃનત્ત – 

૨૦૦૨-૦૩ 

 ધૉયણ – ૬ થી ૧૦ ના લતયભાન ાભ્માવ વત્રના વાંસ્ઔૃત નલમના ાઠ્મુસ્તઔૉ – ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાથ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય 

 ધૉયણ – ૬ થી ૧૦ ના ાખાાઈના લયના વાંસ્ઔૃત નલમના ાઠ્મુસ્તઔૉ – ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ , 

ખાાંધીનખય 

 વાંસ્ઔૃત ાધ્માન દયળીરન : વાંમુક્ત (છ. રકઔૉ), ફી.એવ. ળાશ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ 

 A Rapid Sanskrit  Method – George L. Hart Motilal Banarasidass Banglow Road, Delhi 
(ISBN – 0-89581-681-4) 

 अनुिाद चवन्रका ;નપ્ર. ડૈ. વી. એર. ળાસ્ત્રી, ાશ્લય પ્રઔાળન, ાભદાલાદ 

 संथकृत वशक्षण : डॉ. रामशकल पांडेय, विनोद पुथतक मवन्दर, आगरा 

 संथकृत व्याकरण – डॉ. कविप्रभा गोयल, राजथथानी ग्रन्थसार, जोधपुर, प्रथम संथकरण – २००० 
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Course Title:  વાભાનજઔ નલજ્ઞાન દ્ધનત - B                                                                   

(Pedagogy of Social Science – B) 

Course Code: EDCP - 2207.05                          Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                    Supervised Study Credit (SSC): 01                    Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                 Supervised Study: 32                                          Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : તારીભાથી…. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનભાાં વભાનલિ વ્માઔ ખ્માર ભુજફ વાભાનજઔ નલજ્ઞાનની વાંઔલ્ના વભજલી. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના ાઈમૉખ નાખદયઔ તયીઔ રૂાાંતય ઔયલાઔયલુાં. 

 લખયકાંડભાાં નલનલધ ાઅમૉજન, દ્ધનત, મુદઔત, લરણ ાન ભૂલ્માાંઔનનૉ ાઈમૉખ ઔયલૉ. 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના ઔળલ્મનૉ નલઔાવ ઔયલૉ. 
 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 નલમલસ્તુના ાઠૉ  

ધૉયણ : 8 - 2,  4,  8 

ધૉયણ : 9 - 11,  12,  16 

ધૉયણ : 9 - 7, 9, 15, 16 

      ધૉયણ : 10 - 6,  7 

18 15 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ધૉયણ 8 થી 10 ભાટ વૂનચત ાઠૉનુાં સ્લાધ્મામ તેમાય ઔયૉ (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 નલમલસ્તુના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય એઔ પ્રૉજક્ટ તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 લતયભાન વભમના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય એઔ રૉઔ જાખૃનતના ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયી મૉજૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 ઔૉાઆ એઔ ાઅર્સથઔ, વાભાનજઔ, યાજઔીમ, ળેક્ષનણઔ નલમ ય દયવાંલાદ મૉજૉ. (વનભનાય) 

2 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનની નળક્ષણ દ્ધનત 30 20 

(a) વાભાનજઔ નલજ્ઞાન નળક્ષઔ 

 ખુણૉ ાન રક્ષણૉ 

 તારીભ ાન વ્માલવાનમઔ મૉગ્મતા 

04  

(b) વાભાનજઔ નલજ્ઞાનભાાં ાધ્મમન-ાધ્માનના વાંવાધનૉ 

 ભાનલ વાંવાધન 

  ક્ષનત્રમ ાઅાંઔડા (Data from field), ળાનબ્દઔ વાભગ્રી, જનયર, ભખઝીન, 

વભાચાયત્ર લખય 

 વાંવાધન તયીઔ ુસ્તઔારમ ાન વાંદબય વાનશત્મનૉ ાઈમૉખ જભ ઔ, ળબ્દઔૉળ ાન 

જ્ઞાનઔૉળ 

 નલનલધ ળેક્ષનણઔ વાધન : એટરાવ, નક્ળા, ગ્રૉફ, ચાટય, ભૉડર, ગ્રાફ, દૃશ્મ-નચત્ર. 

 દૃશ્મ-શ્રાવ્મ વાધન, CD-Rom, ભનલ્ટભીદડમા, ઇંટયનટ. 

07  

(c) વાભાનજઔ નલજ્ઞાન ાઠ્મુસ્તઔ ાન ાઠ્મક્રભ 

 ાભ્માવક્રભ ાન ાધ્મતા ના દયપ્રક્ષ્મભાાં વાભાનજઔ નલજ્ઞાનના ાઠ્મુસ્તઔૉનુાં 

નલશ્રણ 

 ાભ્માવક્રભ નલઔાવ: નલમલસ્તુ ાન ાધ્મમન ાનુફલૉ વાંદ ઔયલાના નવદ્ધાાંતૉ, 

નલમ વાંખઠનની ફાફત – નલધાળાકા ઔનન્દ્રત,  પ્રલૃનત્ત ઔનન્દ્રત, ભુખ્મ ાભ્માવક્રભ 

ઔનન્દ્રત v/s વાયઔાય ાન ારખ    v / s વાંઔનરત ાભ્માવક્રભ 

06  
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(d)  વાભાનજઔ નલજ્ઞાન કાંડ ાન ઔામયક્રભૉ 

 ઔામયક્રભ : વાભાનજઔ નલજ્ઞાન ક્રફ, પ્રદળયન, CAL & CAL 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાન કાંડ : ભશત્લ, વાધનૉ ાન દડઝાાઆન 

06  

(e) વાભાનજઔ નલજ્ઞાનભાાં ભૂલ્માાંઔન  

 નત્રદયણાભદળયઔ ઔૉઠા (Blue Print) ાન વાયા પ્રશ્નત્રની યચના 

 પ્રશ્નના પ્રઔાયૉ ાન ઔરભૉની યચના 

 દયભાણાત્ભઔ ાન ખુણાત્ભઔ યીક્ષણ ભાટ પ્રશ્ન. 

 ભૂલ્માાંઔનના ાઈઔયણૉ : રનકત, ભનકઔ, સ્લાધ્મામ, પ્રઔલ્ ઔામય, ૉટયફૉનરમૉ, કૂલ્રા 

પ્રશ્નૉ, કુલ્રી ુસ્તઔ ઔવૉટી : ખુણૉ ાન ભમાયદા 

 નનદાનાત્ભઔ ાન ાઈચાયાત્ભઔ નળક્ષણ 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાનભાાં વતત ાન વલયગ્રાશી ભૂલ્માાંઔન (CCE) 

07  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 લતયભાન વભમના વાભાનજઔ ભુદ્દા ય વાભાનજઔ જાખૃનત ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 ઔૉાઆ એઔ વાાંસ્ઔૃનતઔ નલયાવતના સ્થની ભુરાઔાત ઔયી ાશલાર તેમાય ઔયૉ (ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 બ્રુનપ્રન્દ્ટ ાન પ્રશ્નત્ર તેમાય ઔયૉ (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 ઔામયળારાનુાં ાઅમૉજન ઔયી ળેક્ષનણઔ વાધન તેમાય ઔયૉ. (ઔામયળારા) 

 તભાયી ળાાભાાં ઔૉાઆ ચૉક્ઔવ નલમ ય પ્રદળયન ખૉઠલૉ (પ્રદળયન) 

 વાભાનજઔ નલજ્ઞાન નલમના ઔૉાઇ એઔ નળક્ષઔની ભુરાઔાત રૉ ાન તભની ખુણલત્તા/મૉગ્મતા ાન રક્ષણૉ કૉ. 

(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 
 

References: 

 ળાશ ાંઔજબાાઇ વી. તભજ ાન્દ્મ (૨૦૧૩) વાભાનજઔ નલજ્ઞાનનુાં ાધ્માન. ાભદાલાદ : લાદયણ પ્રઔાળન. 

 Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory 

Procedures and Techniques, Beverly Hills, CA: Sage Publications. 

 Dhand. Techniques of Teaching (1990) . Delhi : Ashish Publication. 

 Lay E.J.S..Encyclopedia of modern method of teaching (1990). New  Dehli: Anmol  

Publishing Pvt. Ltd. 

 www.itihas.com 

 www.nationalgraphic.com 

 Jain, Manish (1999) Evolution of Civics and Citizen in India. Paper presented at the 

South Asian Conference on Education, Department of Education, University of Delhi, 

Delhi. 

  

 

 

 

 

 

http://www.itihas.com/
http://www.nationalgraphic.com/


Page :95 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

urse Title :  ખનણત દ્ધનત - B                                                                                 

(Pedagogy of Mathematics - B) 

Course Code: EDCP - 2207.06                        Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                 Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48     Supervised Study: 32                                       Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ખનણત ાધ્માન ભાાં ળેક્ષનણઔ વાધનૉના ાઈમૉખ નલળ વભજ . 

 ખનણત ાધ્માન ભાટ ળેક્ષનણઔ વાધનૉ નલઔવાલ.  

 બ્ર ુનપ્રન્દ્ટ ાઅધાદયત પ્રશ્નત્ર યચ ાન ભૂલ્માાંઔન ઔય. 

 ાઈચાયાત્ભઔ નળક્ષણ ઔય. 

 નલનલધ ભનૉયાંજન પ્રલૃનત્ત ભાટ ખનણતનૉ ાઈમૉખ વભજ .  

 ખનણત નળક્ષઔ ભાટ જરૂયી વ્માલવાનમઔ ઔામયક્ષભતા , ખનણત પ્રમૉખળાાનુાં ભશત્લ , ખનણત ભાંડનુાં ભશત્લ , ખનણત 

ાઠ્મુસ્તઔ ાન તના ભૂલ્માાંઔનના ભશત્લન વભજ . 

 ખનણત ાધ્મમન ાન ાધ્માન પ્રત્મ યવ ાન લરણ ઔલ.  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 ખુજયાત  યાજ્મ ાઠ્મ ુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા પ્રઔાનળત ાઠ્મુસ્તઔનુાં નલમલસ્તુ 

Std. : 8 Sem II: Chapter: 2,3,4,5  

Std. : 9 Sem II: Chapter: 10,11,14,  

Std. : 10 Chapter: 9,10,11,14,15,16  

18  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ખનણતના નલનલધ નલમ ય એઔ પ્રૉજક્ટ ફનાલૉ. (પ્રૉજક્ટ) 

 ખનણતના ાધ્માન નલમ ય ભનકઔ યજૂાઅત / ાઆન્દ્ટયનક્ટલ / વશમૉખૂણય / વશઔાયી નળક્ષણની યજૂાઅત 

 ઔૉરજ / ળાા  ઔક્ષાએ  મુનનટ -1 ના ાભ્માવક્રભ ાઅધાદયત એઔ નક્લઝ ખૉઠલૉ. [નક્લઝ] 

  એઔ ભાધ્મનભઔ ળાાની ભુરાઔાત રૉ ાન  નલદ્યાથી ાન નળક્ષઔૉ  વાથ લાતચીત દ્લાયા ભુશ્ઔર ાભ્માવક્રભ નલમૉની 

માદી ફનાલૉ [વાંળૉધન] 

 એઔભ 1 ના ઔૉાઇણ ફ ભુદ્દા ાઈય પ્રઝન્દ્ટળન ફનાલૉ (છાભાાં છા 20 સ્રાાઆડ્વ). પ્રઝન્દ્ટળનભાાં મૉગ્મ નચત્રૉ , 

નલડીમૉ ાન દડમૉ શૉલા જૉાઇએ. (દયવૉવય જનયળન, ICT). 

2  
 

30 20 

(a) ખનણત નળક્ષઔનૉ વ્મલવાનમઔ નલઔાવ 

• વતત વ્માલવાનમઔ નલઔાવની જરૂદયમાત 

 વ્મલવાનમઔ નલઔાવ: વલાઔારીન પ્રનળક્ષણ ઔામયક્રભ, સ્લ-નનદેનળત નલઔાવ, ાઇન્દ્ટયનટ 

દ્લાયા 

04  

(b) દયવૉવય – વાભગ્રી 

 ાઠ્મુસ્તઔ: એઔ વાયા ાઠ્મુસ્તઔના ખુણૉ, નળક્ષઔ શાથૉથી 

 દડમૉ નલઝ્મુાર વાભગ્રી: ચાટય, ભૉડરૉ, રન્દ્સ્યાંવી, નચત્રૉ, જી ફૉડય બનભનતઔ 

વાધનૉ, દડમૉ ટ, દપલ્ભૉ 

 છા કચાય ાન વુધાયર ળેક્ષનણઔ વાધનૉનુાં નનભાયણ 

 રાાઆબ્રયી: વાભનમઔૉ, જનયર, વાંદબય ુસ્તઔ, પ્રનક્ટવ ફુઔ 

10  
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 દડજીટર સ્રૉતૉ: CD, DVD, લફવાાઇટવ 

 ાવયઔાયઔ યીત નલનલધ વાધનૉ ાન વાભગ્રીના ાઈમૉખનુ ઔળલ્મ 

(c) ખનણત પ્રમૉખળાા, ખનણત ભાંડ, સ્ટડી વઔયર ાન ભનૉયાંજઔ પ્રલૃનત્ત 

 ખનણત પ્રમૉખળાા : ભશત્લ, રાઅાઈટ, ાન પ્રલૃનત્ત 

 ાથય, જરૂદયમાત ાન ખનણત ક્રફ / સ્ટડી વઔયર: ાથય,, જરૂદયમાત ાન યચના 

 ખનણત ક્રફ પ્રલૃનત્ત / સ્ટડી વઔયરની પ્રલૃનત્ત 

 નળક્ષણ ખનણત ભનૉયાંજન પ્રલૃનત્ત દ્લાયા: ઝર, નક્લઝ, જાદુાઇ ચૉયવ , પ્રશ્ન ટી 

08  

(d) ખનણતભાાં ભૂલ્માાંઔન 

 પ્રશ્નૉના પ્રઔાય 

 બ્રુચપ્રટ 

 નવનદ્ધ ઔવૉટીની યચના, તના પામદા ાન ખયપામદા 

 ખનણતભાાં નનદાનાત્ભઔ ાન ાઈચાયાત્ભઔ ઔામયની વાંઔલ્ના, જરૂદયમાત ાન  ભશત્લ 

 ાનબપ્રામ ાન ચચતન 

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ 2 ના ઔૉાઆ ણ નલમ ય એઔ દયવાંલાદ / જૂથ ચચાય ખૉઠલૉ. [વનભનાય / જૂથ ચચાય] 

 ાઠ્મુસ્તઔનુાં  ભૂલ્માાંઔન (ફાહ્ય ાન ાઅાંતદયઔ) [રાાઆબ્રયી] 

 નલજ્ઞાન / ખનણત ભા ાથલા ખનણત વાથ વાંરગ્ન વાંસ્થાની ભુરાઔાત રાઆ તનૉ ાશલાર વુયત ઔયલૉ . [વાભુદાનમઔ 

દાનમત્લ] 

 નલદ્યાથી ાન વભુદામની ભદદથી ખનણત ભાંડનુાં ાઅમૉજન ાન યચના. [વાભુદાનમઔ દાનમત્લ] 

 ખનણત ભનૉયાંજન પ્રલૃનત્ત ય લઔયળૉનુાં ાઅમૉજન [લઔયળૉ] 

 ખનણત નળક્ષઔ દ્લાયા ાઈમૉખભાાં રલાતા સ્ત્રૉતૉ ાન વાભગ્રી નલમઔ ાઆન્દ્ટયવ્મુાંનુાં યઔૉડીંખ [ાલરૉઔન]  

 ધૉયણ 10ના ભાકા પ્રભાણ બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ ાન પ્રશ્નત્ર વાંયચના (ુસ્તઔારમ) 

 છા કચયભાાં વુધાયર ળેક્ષનણઔ વાધનૉ / દડનજટર ળેક્ષનણઔ વાધનૉ ફનાલલા. (લઔયળૉ) 

 રશ્મ શ્રાવ્મ ાન દડનઝટરાાઆઝડ ળેક્ષનણઔ વાધનૉ – ભૉડર ફનાલલા ાથલા ઔમ્પ્મુટયની ભદદથી સ્રાાઆડ્વ ફનાલલી . 

(દડનજટર સ્ત્રૉત) 

 નલદ્યાથી ાન વભુદામ સ્રૉતૉ (વભુદામ વખાાઇ ) ની ભદદથી  ખનણત નલમઔ ુસ્તઔ ભૉ ાન  પ્રદળયન ખૉઠલલુ . 

(વાભુદાનમઔ દાનમત્લ) 
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Winson;Inc. 
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 બટ્ટ, ળુક્રાનાયક, નૂતનખનણતનાાધ્માનનુાંદયળીરન, ાભદાલાદ; વી. જભના. દાવઔાંની. 
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Course Title :   નલજ્ઞાન દ્ધનત - B                                                                                              
(Pedagogy of Science – B) 

Course Code: EDCP - 2207.07                                Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03         Supervised Study Credit (SSC): 01                 Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48      Supervised Study: 32                                        Total: 80 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 નલજ્ઞાન નળક્ષઔના વ્મલવાનમઔ નલઔાવની જરુય ાન તઔૉ નલળની વભજ ઔલળ.  

 નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભના નલનનમૉખ ભાટના નલનલધ સ્ત્રૉતૉ ાન વાભગ્રીથી દયનચત થામ. 

 નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભના નલનનમૉખ ભાટના નલનલધ સ્ત્રૉતૉ ાન વાભગ્રીના ાઈમૉખનુાં ઔળલ્મ ઔલ. 

 નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભના નલનનમૉખ ભાટની ઓચાદયઔ ઢફથી દયનચત થામ. 

 નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભના નલનનમૉખના ાનચાદયઔ ાનબખભૉનુાં ઔળલ્મ પ્રાપ્ત ઔય. 

 વતત વલયગ્રાશી ભૂલ્માાંઔનથી દયનચત થામ. 

 નનદાનાત્ભઔ ઔવૉટી ાન નવનધ્ધ ઔવૉટી જલી નલનલધ પ્રકયતા ળૉધ ઔવૉટીથી દયનચત થામ. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા પ્રઔાનળત ાઠ્મુસ્તઔનુાં નલમલસ્તુ  
Std- 8 (Sem-1)  
Std- 9 (Sem -1)  

Std-10  

18  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુ ભાટ ભશાળાા / ળાાભાાં એઔ નક્લઝ ખૉઠલૉ. (નક્લઝ)  

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુભાાંથી  શઔીઔતૉ, નલબાલના, નવદ્ધાાંતૉનુાં લખીઔયણ ઔયૉ (ગ્રાંથારમ)  

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુ  ભાટ ાઠ્મુસ્તક્ભાાં ાઅલાભાાં ાઅલર પ્રલૃનતની નલલચનાત્ભઔ  વભીક્ષા 

ઔયલી. (ુસ્તઔારમ) 

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુ ભાટ રશ્મ- શ્રાવ્મ, નચત્રૉ ાન વાંદબય વાભગ્રી બખી ઔયલી. (યીવૉવય જનયળન) 

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુ ભાટ રશ્મ - શ્રાવ્મ, નચત્રૉ ાન વાંદબય વાભગ્રીની  ચરઔ બખી ઔયૉ ાન તભાયા 

નળક્ષઔન ાઇ-ભરથી ભૉઔરી ાઅૉ. (યીવૉવય જનયળન) 

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુભાાંથી દવ વાંઔલ્નાના નઔળા તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ) 

 એઔ ભાધ્મનભઔ ળાાની ભુરાઔાત રૉ ાન નલદ્યાથી ાન નળક્ષઔૉ વાથ લાતચીત દ્લાયા નલમલસ્તુના ભુશ્ઔર 

ભુદાની માદી તેમાય ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 એઔભ -૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર નલમલસ્તુના ભુદાભાાંથી પ્રમૉખૉની માદી તેમાય ઔયૉ ાન ખભ ત ાાંચ પ્રમૉખૉ ભાટ 

ુનસ્તઔા (શાથૉથી) તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા) 

 ળાા / ભશાળાાભાાં વ્મનક્તખત ાથલા જુથ દ્લાયા ઔયર ફ પ્રમૉખૉ યઔૉડય ઔયૉ. (યીવૉવય જનયળન) 

 એઔભ-૧ ભાાં ાઈલ્રક ઔયર ખભ ત ફ નલમલસ્તુના ભુદા નલ પ્રજાંટળન  તેમાય ઔયૉ. પ્રજાંટળનભાાં મૉગ્મ નચત્રૉ, રશ્મ-

શ્રાવ્મ શૉલા જૉાઇએ. (છાભાાં છી ૨૦ સ્રાાઇડવ ). (યીવૉવય જનયળન) 

 ળાા/ ઔૉરજ્ભાાં યરી /પ્રદળયન/ળયી નાટઔ /પીલ્ભ ળૉ લખય જલા જાખૃનત પરાલતા ઔામયક્રભનુાં વાંચારન ઔયૉ . 

લારી,નલદ્યાથી ાન ાન્દ્મ વત્તાધીળૉન તભાાં ાઅભાંત્રણ ાઅૉ .ભુરાઔાતીના ાનબપ્રામ યજીસ્ટય , પૉટા –નલદડમૉની 

વૉફ્ટ ઔૉી,લતયભાાંત્રના ક્રીીંખ (પયજીમાત નથી) ાન ઔામયક્રભાાં ાઈમૉખભાાં રીધરી વાભગ્રી જભા ઔયાલૉ . (વાભાજીઔ 

/વાભુદાનમઔ પ્રદાન) 

2  30 20 

(a) નલજ્ઞાન નળક્ષઔનૉ વ્મલવાનમઔ નલઔાવ  

 વતત વ્મલવાનમઔ નલઔાવની જરૂદયમાત. 

 ળેક્ષનણઔ વાભગ્રી, જ્ઞાનના નવદ્ધાાંતૉ  

o વલાઔારીન તારીભનુાં ાઅમૉજન  

04  
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o INTERNET (બ્રૉગ્વ, જૂથૉ, ાન્દ્મ લફવાાઇટ) થઔી વ્મલવાનમઔ ાનબખભ)  

(b) નલજ્ઞાન ાભ્માવક્રભ  નલનનમૉખ ભાટ સ્ત્રૉત- વાભગ્રી  

-ાઠ્મુસ્તઔ 

 એઔ વાયા નલજ્ઞાન ાઠ્મુસ્તઔના રક્ષણૉ  

 નળક્ષઔ શાથૉથી  

- રશ્મ-શ્રાવ્મ વાભગ્રી (ચાટ્વય, ભૉડલ્વ, ાયદર્સળતા, નચત્રૉ, શ્રાવ્મ ટ, ચરનચત્રૉ)  

- નલજ્ઞાન પ્રમૉખળાા  

 ભશત્લ ાન યચના  

 કયીદી ાન જાલણીના યજીસ્ટય 

 વુયક્ષા    

-ુસ્તઔારમ 

 જ્ઞાનઔૉળ, જનયર, વાભાનમઔૉ, ીયીમૉડીઔલ્વ, વાંદબય ુસ્તઔૉ     

- ડીજીટર સ્ત્રૉતૉ 

 ળેક્ષનણઔ વીડી/ડીલીડી  

 લફવાાઇટવ 

 ભૉફાાઇર એપ્વ   

- ાવયઔાયઔ ાભ્માવક્રભ નલનનમૉખ ભાટ નલનલધ સ્ત્રૉતૉ ાન વાભગ્રીનૉ ાઈમૉખ ભાટના 

ઔળલ્મૉ  

- સ્લ યનચત ળેક્ષનણઔ સ્ત્રૉતૉ ાન વાભગ્રી  
 

10  

(c) નલજ્ઞાન ાધ્મમન ભાટના ાનચાદયઔ વાંદબય  

 નલજ્ઞાનભા ાન પ્રદળયનૉ (ભશત્લ, ધ્ધનત વાથ વાંઔામરી વાંસ્થા) 

 ક્ષત્ર ભુરાઔાત (ભશત્લ, ાઅમૉજન ઔલી યીત ઔયલુાં) 

 નલજ્ઞાન ભાંડ (ભશત્લ, ભાકુાં, પ્રલૃનત્ત) 

 ળાા, ફૉટનનઔર ખાડયન( ભશત્લ, જાલણી) 

 ાઅઔાળ દળયન (ભશત્લ, પ્રનનટૉયીમભ, લચ્મુયાર પ્રનટૉદયમભ, વૉપટલય)    

08  

(d) ભૂલ્માાંઔન  

 પ્રશ્નૉના પ્રઔાય  

 બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ  

 નવનદ્ધ ઔવૉટી ાન નનદાનાત્ભઔ ઔવૉટીની વાંયચના તભના પામદા, ખયપામદા 

 ાઈચાયાત્ભઔ ઔામય  

 પ્રામૉનખઔ યીક્ષા (ાઅમૉજન, ભૂલ્માાંઔન) 

 ાનબપ્રામ ાન ચચતન  

 પ્રનતબા ળૉધ યીક્ષા (પ્રાસ્તાનલઔ) 

- યાષ્ટ્રીમ પ્રનતબા ળૉધ ઔવૉટી  

    - યાષ્ટ્રીમ નલજ્ઞાન રમ્ીમાડ  

    - યાષ્ટ્રીમ સ્તયની નલજ્ઞાન પ્રનતબા ળૉધ યીક્ષા    

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ-૨ ભાાંથી ઔૉાઆણ નલમ ય દયવાંલાદ / જૂથ ઔામય ખૉઠલૉ. (વનભનાય) 

 નલજ્ઞાન નળક્ષઔનાાં વ્માલવાનમઔ નલઔાવ ભાટ લફ સ્ત્રૉતૉની માદી  ાન વાંનક્ષપ્ત  દયચમ તેમાય ઔયલૉ. (ાઅાઇવીટી) 

 ળાાના નળક્ષઔૉથી વલાઔારીન તારીભ નલળ તભના ાનબખભૉ બખા ઔયલા. (વાંળૉધન)   

 ખભ ત એઔ ધૉયણ ભાટના એઔ ાઠ્મુસ્તઔની વભીક્ષા ઔયલી. (ુસ્તઔારમ) 

 ઔૉાઇણ એઔ ખુજયાત યાજ્મ ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ ના ાઠ્મુસ્તઔની NCERTની ાઠ્મુસ્તઔ વાથ તુરના 

ઔયલી.(ાલરૉઔન) 

 નળક્ષઔ શાથૉથીનાાં ાઅધાય ફ ાઠ ાઅૉ. (ાન્દ્મ) 

 ફ રશ્મ – શ્રાવ્મ વાધન તેમાય ઔયૉ.(પ્રમૉખળાા) 

 એઔ ળાાની પ્રમૉખળાાની ભુરાઔાત રૉ ાન એઔ નલલચનાત્ભઔ ૃથક્ઔયણ ાશલાર તેમાય ઔયૉ.(ઔવ સ્ટ્ડી) 

 એઔ ક્ષત્ર ભુરાઔાતનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ ાન તભાયૉ ાભ્માવ દયૉટય જભા ઔયાલૉ. (વાભાનજઔ / વાભુદાનમઔ ાઈત્તયદાનમત્લ) 

 ળાાભાાં એઔ પ્રમૉખનૉ ાઅમૉજન ઔયૉ ાન તભાયા ાનુબલૉ , વભસ્મા ાન તભની તભ ઔાઇ યીત ાઈઔર ઔમો ત નલળ 

એઔ દયૉટય તેમાય ઔયૉ. (પ્રમૉખળાા) 
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 તભાયી ઔૉરજની પ્રમૉખળાા ભાટ ડડ સ્ટૉઔ યજીસ્ટાય તેમાય ઔયૉ. (પ્રમૉખળાા) 

 તભાયી ઔૉરજભાાં ફૉટનનઔર ખાડયન નલઔનવત  ઔયૉ ાન તન જાલૉ. (વાભુદાનમઔ ાઈત્તયદાનમત્લ) 

 નલજ્ઞાન ભાટની દવ લફવાાઇટની માદી તેમાય ઔયૉ ાન ભશત્લ તત્લૉ ભાનશતી ાન ાઈમૉખ જણાલૉ. (ICT) 

 નલજ્ઞાન ભાટની દવ ળેક્ષનણઔ ભૉફાાઇર એપ્વની માદી ફનાલૉ ાન ભશત્લના તત્લૉ ભાનશતી ાન ાઈમૉખ જણાલૉ . 

(ICT) 

 નલજ્ઞાન વાભાનમઔ/ જનયર / લતયભાન ત્રભાાંથી એઔ ભુદ્દા ય નક્રાઇચખ એઔનત્રત ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ) 

 એઔ ળાા ના ુસ્તઔારમની ભુરાઔાત રૉ ાન નલજ્ઞાન વાંફાંનધત ુસ્તઔૉની માદી તેમાય ઔયીન તભન લખીઔૃત ઔયૉ . 

(ુસ્તઔારમ) 

 તભાયી ભશાળાા / ળાાભાાં એઔ નલજ્ઞાન ભાનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વાભુદાનમઔ ાઈત્તયદાનમત્લ) 

 એઔ નલજ્ઞાન પ્રદળયન / પ્રદળયની ભુરાઔાત રૉ ાન ાશલાર ાન ભૂલ્માાંઔન તેમાય ઔયૉ. (વાભુદાનમઔ ાઈત્તયદાનમત્લ) 

 એઔ ળાા / તભાયી ભશાળાાભાાં લચુયાર (ાઅબાવી) તાયાખૃશ વૉફ્ટલય પ્રદર્સળત ઔયૉ. (ICT) 

 ધૉયણ -  ૧૦ભા ળાા ભૂલ્માાંઔન વ્મલસ્થા પ્રભાણ એઔ બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ ાન પ્રશ્નત્ર તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ) 

 ાઈચાયાત્ભઔ ાઠ ભાટ એઔ એઔભ ાઠ ાઅૉ. (ાન્દ્મ) 

 ળાા / ભશાળાાભાાં નલજ્ઞાન ક્રફની સ્થાના ઔયૉ તભાાં નલનલધ પ્રલૃનત્તનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (ાન્દ્મ) 

 ળાા / ભશાળાાભાાં નલજ્ઞાન ઔરફની ખભ ત ૩ પ્રલૃનત્તભાાં બાખ રૉ. 
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Course Title :  ઔમ્પ્મુટય દ્ધનત - B                                                                                                 
(Pedagogy of Computer Science – B) 

Course Code: EDCP - 2207.08                          Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                    Supervised Study Credit (SSC): 01                    Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                 Supervised Study: 32                                          Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

Objectives: Student-Teacher will be able to: 

 Understand the basic principles of curriculum organization   

 To acquaint with the knowledge of latest computer technology and its uses in 
education. 

 To prepare, select and utilize different teaching aids. 

 Acquire knowledge and understanding of aims and objectives of Computer Science 
teaching  

 Acquaint themselves with the basics of lesson planning and prepare lesson plans for 
instruction. 

 Explain Models, Methods and Approaches of Computer  Science teaching  

 Effectively use ICT tools, software applications and digital resources 

 Integrate ICT into teaching-learning and its evaluation 

 Acquire, organize and create their own digital resources 

 Explore the internet for personal enrichment, professional learning, teaching-learning 
ideas and creation of multiple learning resources. 

 

 

Unit Content Hour Marks 

1  18 15 

 As per prescribed syllabus by Gujarat State Higher Secondary Board for 

Computer Science content from textbooks of standard 9  to 10  

 Comp. Science  Textbook  of Std -9, Chapter – 9 TO 14 

 Comp. Science  Textbook  of Std -10 , Chapter – 10 To 16 

18  

Engagement with Field: 

 Organize a quiz of content mentioned in unit 1 at college / school. [Quiz] 

 Collect videos, pictures, audio and other reference materials for content mentioned in unit 1 
[Resource Generation] 

 Visit to a secondary school and make a list of difficult content topics by interacting with 
students and teachers [Research] 

 Prepare a presentation on any two topics for content mentioned in unit 1. Presentation should 
have appropriate images, video and audio. (minimum 20 slides) (Resource Generation, ICT)   

 Organize an awareness programme in group (rally/ exhibition/ street play/ film show etc..) at 

school/college. Invite parents, stakeholders, and students. Submit the opinion register, soft 

copy of photographs and video, news clippings (Not compulsory) and materials used during the 

exhibition. [Social Engagement / Community Engagement]. 

2 Method of Teaching Computer Science 30 20 

(a)  Professional Development of Computer  Science Teacher 

 Professional competency of a computer science teacher 

05  
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 Need for continuous professional development 

 Professional development through  

o In-Service Training programmes 

o Internet  

(b) Computer Text book , Aids & Laboratory : 

 Qualities of good computer science text book –criteria for 
evaluation of computer science text book 

 Teaching Aids – Types, advantages and disadvantages of various 
teaching aids, effective use of various teaching aids 

 Mass media and its advantages  

 Computer science club  –  Significance, advantages, Disadvantages, 
activities 

 Computer Laboratory - Special features of computer lab , Setting 
acomputer lab , Laboratory management , Arranging practical for 
pupils  

 Library :value of the computer science library 

 Exhibitions and field visits : importance, organization 

17  

(c) Evaluation 

• Concept of evaluation – Need and importance – types – formative 
– summative -objective based evaluation 

• Types of questions  

• Blue Print 

• Construction of Achievement Test and Diagnostic Test, Their 
Merits and Demerits 

• Remedial Work 

• Practical Examinations (Planning , Assessment) 

 Computer Aided Evaluation - On line examination 
• Feedback and Reflection 

08  

Engagement with Field: 

 Organize a seminar/Group Discussion on any topic from unit. 

 [Seminar / Group Discussion ] 

 Prepare a blueprint and a question paper as per school assessment system of standard 10 
[Library] 

 Conduct a book review of school textbook of any standard [Library] 

 Give a unit lesson including remedial lesson [Other] 

 Prepare any three Audio Visual Tools . [Laboratory] 

 Organize a practical at school and prepare a report mentioning your experiences, difficulties and 
how you solve them[Laboratory] 

 Visit to a school laboratory and prepare a Critical analysis report. [Case Study] 

 Organize a study tour and submit your study report. [Social Engagement / Community 
Engagement] 
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Course Title :  નાભાનાાં ભૂતત્લૉ દ્ધનત (નાભુાં) - B                                                                                                    
(Pedagogy of Element of Book Keeping – B) 

Course Code: EDCP - 2207.09                                              Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                    Supervised Study Credit (SSC): 01                    Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                 Supervised Study: 32                                          Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 નાભાાંના ભૂતત્લૉ નલમના નળક્ષઔ ભાટના જરૂયી ખુણૉ વભજ .    

 નાભાાંના ભૂતત્લૉનાાં ાઠ્મક્રભ ાન વાધનૉની નલળ જાણ  

 ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔ ઔક્ષાની ાઠ્મુસ્તઔનુાં ૃથક્ઔયણ ઔય. 

 ભૂલ્માાંઔન ભાટની નલનલધ પ્રમુનક્ત જાણ ાન ાઈમૉખ ઔય ાન વૂચનાત્ભઔ ાઅમૉજન નલળ મૉગ્મતા ઔલ.   
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 નાભાનાાં ભૂતત્લૉનુાં નલમલસ્ત ુ 18 15 

(a) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૧નાાં ાભ્માક્રભનૉ  

બાખ-૨  : પ્રઔયણ નાંફય  - ૧,૪,૫, ાન ૬ 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૧, ૨ ાન ૧૧ 

10  

(b) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૨નાાં ાભ્માક્રભનૉ  

બાખ-૨ : પ્રઔયણ નાંફય  - ૧,૪ ાન ૫  

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉના નલમલસ્તુ (ધૉયણ-૧૧ાથલા ધૉયણ-૧૨ના બાખ-૨)ભાાંથી ફશુનલઔલ્ પ્રઔાયના પ્રશ્નૉ તેમાય ઔયૉ 

ાન ળાાભાાં પ્રશ્નૉત્તયીનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ.( પ્રશ્નૉત્તયી) 

 ુસ્તઔ વભીક્ષા : નાભાનાાં ભૂતત્લૉના ધૉયણ-૧૧ ાથલા ધૉયણ-૧૨નાાં વાંદબય ુસ્તઔની વભીક્ષા ઔયૉ. 

 નળક્ષઔ પ્રનળક્ષઔ એ ાઅર એઔભ ય ફ સ્લાધ્મામ રકૉ. (ગ્રાંથારમ નલનનમૉખ) 

 એડલાન્દ્વ એઔાાઈન્દ્ટવીના ાભ્માવ દયનભમાન નલદ્યાથીન ડતી ભુશ્ઔરીનૉ ાભ્માવ ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

2  30 20 

(a) નળક્ષઔ ાન વ્મલવાનમઔ લૃનદ્ધ  

I. નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમનૉ નળક્ષઔ – જરૂયી ખુણૉ, ઔળલ્મૉ, પયજૉ ાન 

જલાફદાયી. 

II. વ્મલવાનમઔ લૃનદ્ધ – નળક્ષઔ મૉગ્મતાનૉ નલઔાવ, વલાઔારીન તારીભ- GCERT and 

NCERT  ની બૂનભઔા   

05  

(b) વૂચનાત્ભઔ ાઅમૉજન ાન વશાઔાય  

I. નળક્ષણ ભાટનાાં સ્ત્રૉત   –  ાભ્માવક્રભ , ાઠમુસ્તઔ, નળક્ષઔ શાથૉથી , જનયરવ, 

ભખઝીન, વાભાનમઔ. 

II. ળેક્ષનણઔ વાધનૉ -  શ્રાવ્મ, રશ્મ, શ્રાવ્મ- રશ્મ, નભૂના, જુદા-જુદા દસ્તાલજૉ , 

એચી, ઔમ્પ્મૂટય, એરવીડી પ્રૉજઔટય , વી.ડી. યૉભ,  નલડીમૉ ાઠ ાન ાઅધુનનઔ 

વાધનૉ.      

08  

(c) ભૂલ્માાંઔન  

I. ાથય ાન ખ્માર 

II. ભૂલ્માાંઔનનાાં પ્રઔાયૉ ાન વાધનૉ 

III. બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ  

08  
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IV. ાઠ્મુસ્તઔની વભીક્ષા   

(d) ાઆન્દ્પયભળન ટઔનૉરૉજી ાન નાભાનાાં ભૂતત્લૉ 

 ાઆન્દ્પયભળન ટઔનૉરૉજીૂણય નળક્ષણ  

 ઔમ્પ્મુટયાાઇઝડ એઔાાઈટીંખ વૉફ્ટલય: ટરી (રટસ્ટ લઝયન), BUSY, Marg, ઔીઔ ફુઔ, 

ાન ાન્દ્મ નાભાના વૉફ્ટલય (વેદ્ધાાંનતઔ વભજ) 

 જુદી જુદી ળેક્ષનણઔ  દ્ધનત  :CAI, CMI , લખયકાંડ પ્રઝન્દ્ટળનવ   

07  

(e) નાભાનાાં ભૂતત્લૉની ક્રફ   02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમના નળક્ષણ ભાટ ળેક્ષનણઔ વાધનૉનૉ ાવયઔાયઔ ાઈમૉખ  નલમ ય વભીનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ .( 

વભીનાય)   

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમના નળક્ષણ ભાટ વજયનાત્ભઔ ાન ાવયઔાયઔ ળેક્ષનણઔ વાધનૉ ઔલી યીત તેમાય ઔયી ળઔામ  ત 

નલમ ય ઔામયળાાનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (ઔામયળાા)  

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉના ધૉયણ -૧૧ ાથલા ધૉયણ -૧૨નાાં ાઠ્મુસ્તઔભાાંથી ૧૦૦ ખુણની બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ તેમાય ઔયૉ .( 

ગ્રાંથારમ) 

 ળાાના ાઅચામય , નળક્ષઔૉ ાન નલદ્યાથીન ાઅભાંનત્રત ઔયી નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમના નળક્ષણ ભાટ ાઈમૉખી 

ળેક્ષનણઔ વાધનૉનુાં પ્રામૉનખઔ  ળાાભાાં પ્રદળયનનુાં ાઅમૉજન ઔયી ત નલળનૉ ાશલાર ાન ળેક્ષનણઔ વાધનૉ તભાયી 

ઔૉરજભાાં જભા ઔયલૉ. (પ્રદળયન) 

 તભાયા નલસ્તાયભાાં ગ્રાશઔૉના ાનધઔાયૉ નલળ  યરીનુાં ાઅમૉજન ઔયી તના પૉટૉગ્રાફ્વ  વાથનૉ ાશલાર તભાયી ઔૉરજભાાં 

જભા ઔયાલૉ.( વાભાનજઔ ઔામય)  

 નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમનાાં નળક્ષઔની ભુરાઔાત ઔયૉ ાન નળક્ષઔન ડતી ભુશ્ઔરી જાણી ભૂલ્માાંઔનરક્ષી ાશલાર તેમાય 

ઔયૉ.( ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 
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 A m u t h a  R .  &  O t h e r s  ( 2 0 0 4 ) .  A c c o u n t a n c y -  H i g h e r  S e c o n d a r y  :  
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 નભસ્ત્રી  એભ ાઅય. (૨૦૧૦)  નાભાનાાં ભૂતત્લૉ નલમલસ્તુ  : નીયલ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ  

 વ્માવ ાઅય,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ, ધૉયણ-૧૧  બાખ-૧:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય. 

 વ્માવ ાઅય ,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ , ધૉયણ-૧૨, બાખ-૧:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય . 

 વ્માવ ાઅય,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ, ધૉયણ-૧૧  બાખ-૨ :  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય. 

 વ્માવ ાઅય ,એચ  ાન ાન્દ્મ (૨૦૧૨) નાભાનાાં ભૂતત્લૉ , ધૉયણ-૧૨, બાખ-૨:  ખુજયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્મુસ્તઔ 

ભાંડ, ખાાંધીનખય . 

 ટર ફી.એવ. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૪-૨૦૦૫) નાભના ભૂતત્લૉના ાધ્માનનુાં દયળીરન : નીયલ પ્રઔાળન, ાભદાલાદ  
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Course Title :   લાનણજ્મ  દ્ધનત - B                                                                                                   
(Pedagogy of Commerce- B) 

Course Code: EDCP -2207.10                           Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03                      Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 04 

Hours: Classroom Teaching:  48                   Supervised Study: 32                                   Total: 80 

Total Marks: 50        [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 લાનણજ્મ નલમના નળક્ષઔ ભાટના જરૂયી ખુણૉ વભજ .    

 લાનણજ્મનાાં ાઠ્મક્રભ ાન વાધનૉની નલળ જાણ  

 ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔ ઔક્ષાની ાઠ્મુસ્તઔનુાં ૃથક્ઔયણ ઔય. 

 ભૂલ્માાંઔન ભાટની નલનલધ પ્રમુનક્ત જાણ ાન ાઈમૉખ ઔય  

 વૂચનાત્ભઔ ાઅમૉજન નલળ મૉગ્મતા ઔલ.     
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 લાનણજ્મ નુાં નલમલસ્ત ુ 18 15 

(a) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૧નાાં ાભ્માક્રભ   : 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૮ થી ૧૭ 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૮, ૯ ાન ૧૦ 

10  

(b) ખુજયાત યાજમ ાઠમુસ્તઔ ભાંડ દ્લાયા ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔનાાં ધૉયણ-૧૨નાાં ાભ્માક્રભ : 

પ્રઔયણ નાંફય  - ૯ થી ૧૬  

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 લાનણજ્મના ધૉયણ-૧૧ ાથલા ધૉયણ-૧૨નાાં વાંદબય ુસ્તઔની વભીક્ષા ઔયૉ. 

 નળક્ષઔ પ્રનળક્ષઔ એ ાઅર એઔભ ય ફ સ્લાધ્મામ રકૉ.  

2 નળક્ષઔ, ભૂલ્માાંઔન, ાઠ્મુસ્તઔ ાન વૂચનાત્ભઔ ાઅમૉજન ાન વશાઔાય 30 20 

(a) નળક્ષઔ ાન વ્મલવાનમઔ લૃનદ્ધ  

I. લાનણજ્મ  નલમનૉ નળક્ષઔ – જરૂયી ખુણૉ, ઔળલ્મૉ, પયજૉ ાન જલાફદાયી. 

II. વ્મલવાનમઔ લૃનદ્ધ – નળક્ષઔ મૉગ્મતાનૉ નલઔાવ, વલાઔારીન તારીભ- GCERT and 

NCERT  ની બૂનભઔા   

08  

(b) વૂચનાત્ભઔ ાઅમૉજન ાન વશાઔાય  

I. નળક્ષણ ભાટનાાં સ્ત્રૉત   –  ાભ્માવક્રભ , ાઠમુસ્તઔ, નળક્ષઔ શાથૉથી , જનયરવ, 

ભખઝીન, વાભાનમઔ. 

II. ળેક્ષનણઔ વાધનૉ - શ્રાવ્મ, રશ્મ, શ્રાવ્મ- રશ્મ, નભૂના, જુદા-જુદા દસ્તાલજૉ , 

એચી, ઔમ્પ્મૂટય, એરવીડી પ્રૉજઔટય , વી.ડી. યૉભ,  નલડીમૉ ાઠ ાન ાઅધુનનઔ 

વાધનૉ.      

10  

(c ) ભૂલ્માાંઔન  

I. ાથય ાન ખ્માર 

II. ભૂલ્માાંઔનનાાં પ્રઔાયૉ ાન વાધનૉ 

III. વતત ાન વલયગ્રાશી ભૂલ્માાંઔન – ગ્રડીંખ  દ્ધનત  

IV. બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ  

V. ાઠ્મુસ્તઔની વભીક્ષા   

12  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 લાનણજ્મ ના ધૉયણ -૧૧ ાથલા ધૉયણ-૧૨નાાં ાઠ્મુસ્તઔભાાંથી ૧૦૦ ખુણની બ્લ્મુ નપ્રન્દ્ટ તેમાય ઔયૉ. (ગ્રાંથારમ) 

 લાનણજ્મ  નલમના લખય નળક્ષણ ભાટ ફશુ ભાધ્મભનૉ ાઈમૉખ ઔયી ળેક્ષનણઔવાધન તેમાય ઔયૉ. (ઔામયળાા)   
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 લાનણજ્મ  નલમનાાં નળક્ષઔની ભુરાઔાત ઔયૉ ાન નળક્ષઔન ડતી  ભુશ્ઔરી જાણી ભૂલ્માાંઔનરક્ષી ાશલાર તેમાય ઔયૉ . 

(ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 ળાા ાથલા નલદ્યાથીની વભસ્માન ધ્માનભાાં યાકી દક્રમાત્ભઔ વાંળૉધન ઔયી તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (વાંળૉધન) 
 

References: 

 Aggarwal, J. C. (1996). Teaching of Commerce : A Practical Approach, New Delhi : Vikas 

Publishing House Pvt. Ltd. 

 Rao, Seema (1995). Teaching of Commerce. New Delhi : Anmol Publications Pvt. Ltd. 

 Singh Y. K. (2005). Teaching of Commerce :New Delhi : APH Publication 

(http://books.google.co.in/books?id=jIYaD4JMp5cC&printsec=frontcover&source=gbs_

ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) 

 Sivarajan, K. And Lal, E.K. (2002). Commerce Education : Methodology of Teaching and 

Pedagogic Analysis, Calicut University. 

 લૉયા, એવ.ફી. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૩). લાનણજ્મ વ્મલસ્થા ાન વાંચારન(ધૉયણ-૧૧). ખાાંધીનખય : ખુજયાત યાજ્મ ળાા 

ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ. 

 ળુક્ર, વતીપ્રઔાળ એવ.(૨૦૧૦). ળેક્ષણીઔ ભનૉનલજ્ઞાન. ાઅગ્રા : ાગ્રલાર બ્રીઔળન. 

 લૉયા, એવ.ફી. ાન ાન્દ્મ (૨૦૦૫). લાનણજ્મ વ્મલસ્થા ાન વાંચારન(ધૉયણ-૧૨). ખાાંધીનખય : ખુજયાત યાજ્મ ળાા 

ાઠ્મુસ્તઔ ભાંડ. 
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Course Title :  ાથયળાસ્ત્ર દ્ધનત - B                                                                                                   
(Pedagogy of Economics - B) 

Course Code: EDCP - 2207.11                                Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03   Supervised Study Credit (SSC): 01            Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48                        Supervised Study: 32                        Total: 80 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ાથયળાસ્ત્રની વાંઔલ્ના વ્માઔ વાંદબયભાાં પ્રાપ્ત ઔય. 

 નાખદયઔૉભાાં ાથયળાસ્ત્રના જ્ઞાનનુાં શસ્તાાંતયણ ઔયલુાં.  

 લખયકાંડભાાં નલનલધ ાઅમૉજનૉ, દ્ધનત, પ્રમુનક્ત, લરણૉ ાન ભૂલ્માાંઔનનૉ ાઈમૉખ ઔયલૉ. 

 ાથયળાસ્ત્રના ઔળલ્મૉનૉ નલઔાવ ઔયલૉ. 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 15 

 નલમલસ્તુના ભુદ્દા:  

ધૉયણ ૧૧- ૧,૫,૬,૭,૮,૧૨ 

ધૉયણ ૧૨- ૨,૪,૯,૧૦,૧૧,૧૨ 

18 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનીમૉખ : 

 ધૉયણ ૧૧ ાન ૧૨ના નલમલસ્તુ ાઅધાદયત સ્લાધ્મામ તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 નલમલસ્તુના ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય ાઅધાદયત પ્રઔલ્ (Project) તેમાય ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 લતયભાન વભસ્મા નલ જાખૃનત ઔલલા ઔૉાઇ એઔ વભસ્મા ય ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 ાથયળાસ્ત્રીમ, વાભાનજઔ, યાજઔીમ ાન ળેક્ષનણઔના નલચાયૉ ય ઔૉાઇ એઔ વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વનભનાય) 

2 ાધ્માન વાધનૉ, ઔામયક્રભૉ ાન ાથયળાસ્ત્રનૉ નળક્ષઔ 30 20 

(a) ાથયળાસ્ત્રનૉ નળક્ષઔ  

 ખુણલત્તા ાન રક્ષણૉ 

 તારીભ ાન વ્મલવાનમઔ વજ્જતા 

 યાષ્ટ્રીમ ાન ાઅાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયની લતયભાન વભસ્માની ભાનશતી 

 વઝ (SEZ) નલ ભાનશતી 

06  

(b) ાધ્મમન- ાધ્માનના સ્ત્રૉતૉ/વાંવાધનૉ 

 ુસ્તઔૉ, જનયર, ભખઝીન, લતયભાનત્રૉ, જ્ઞાનઔૉળ લખય 

 ુસ્તઔારમ ાન વાંદબયુસ્તઔૉની વાભગ્રીનૉ સ્ત્રૉત તયીઔ ાઈમૉખ 

06  
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 ાધ્માનના નલનલધ વાધનૉ- ચાટ્વય, પ્રનતઔૃનત, નઔળા લખય 

 દૃશ્મ- શ્રાવ્મ વાધનૉ- વી.ડી.યૉભ, ભલ્ટીભીદડમા, ાઇન્દ્ટયનટ 

(c) ાઠ્મુસ્તઔ ાન ાભ્માવક્રભ  

 ાથયળાસ્ત્રના ાઠ્મુસ્તઔનુાં નલશ્રણ (ફા દયપ્રક્ષ્મના ાભ્માવક્રભના વાંદબયભાાં) 

 ાભ્માવક્રભનૉ નલઔાવ 

-  નલમલસ્તુની વાંદખીના નવધ્ધાાંતૉ ાન ળીકલાના ાનુબલૉ 

-  નલમલસ્તુની ખૉઠલણી 

-  નલદ્યાળાકા ઔનન્દ્રત, પ્રલૃનત્ત ઔનન્દ્રત, ામાનૉ ાભ્માવક્રભ નલરુદ્ધ ચદાય (spiral) 

ાભ્માવક્રભ 

- સ્લતાંત્ર ાભ્માવક્રભ નલરૂદ્ધ વાંઔનરત ાભ્માવક્રભ 

06  

(d)  ાથયળાસ્ત્રનુાં ભાંડ  

 પ્રદળયન, ક્ષત્ર મયટન 

 CAI  ાન  CAL 

 ાથયળાસ્ત્રનૉ લખયકાંડ: ભશત્લ, વાધનૉ ાન યચના (design) 

05  

(e) ાથયળાસ્ત્રભાાં ભૂલ્માાંઔન  

 નત્રદયભાણદળયઔ ઔૉઠૉ ાન ાઅદળય પ્રશ્નત્રની યચના  

 પ્રશ્નના પ્રઔાયૉ ાન ઔવૉટીની ઔરભૉ 

 ખુણાત્ભઔ ાન વાંખ્માત્ભઔ ઔવૉટી પ્રશ્નૉ 

ભૂલ્માાંઔનના વાધનૉ  

 રનકત, ભનકઔ, સ્લાધ્મામ, પ્રઔલ્ ઔામય, દસ્તાલજ(portfolio), ભુક્ત પ્રશ્નૉ, ુસ્તઔ 

વાથ યીક્ષા ાન તભના પામદા ાન ભમાયદા 

નનદાનાત્ભઔ ાન ાઈચાયાત્ભઔ ાધ્માન 

વતત ાન નલસ્તૃત ભૂલ્માાંઔન (CCE) 

07  

ક્ષત્ર વાથ નલનીમૉખ: 

 નત્રદયભાણદળયઔ ઔૉઠૉ ાન ાઅદળય પ્રશ્નત્રની યચના ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 ળેક્ષનણઔ ઔામયક્રભના ાઅમૉજન દ્લાયા નળક્ષણ નલઔાવના સ્તયૉ તેમાય ઔયૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ)  

 ળે. વાધનૉની યચના ભાટ ઔામયનળનફયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (લઔયળૉ) 

 તભાયી ળાાભાાં ઔૉાઇ એઔ નલચાય ય ાઅધાદયત પ્રદળયન ખૉઠલૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 તજજ્ઞ ાધ્માઔના વ્માખ્માનનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 

References: 
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Course Title :   ખૃશ નલજ્ઞાન દ્ધનત - B                                                                                                  
(Pedagogy of Home Science- B) 

Course Code : EDCP -2207.12                       Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 03   Supervised Study Credit (SSC): 01                    Total: 04 

Hours: Classroom Teaching: 48            Supervised Study: 32                                           Total: 80 

Total Marks: 50        [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 તારીભાથી ખૃશનલજ્ઞાન નલમથી દયનચત થામ. 

 તારીભાથી ખૃશનલજ્ઞાન ાન ાધ્મમનના ાન્દ્મ નલમૉ લચ્ચનૉ ાનુફાંધ સ્થાનત ઔયી ળઔ. 

 તારીભાથી સ્લાસ્થ્મ ાન યૉજફયૉજના જીલનભાાં ખૃશ નલજ્ઞાનની ાઈમૉખીતા વભજ . 

 તારીભાથી નળક્ષણભાાં ખૃશ નલજ્ઞાનન વાાંઔલાનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  21 15 

 (A) ળાઔબાજી ાન કતીલાડી 

 ળાઔબાજી ાઈખાડલાની નલનલધ યીતૉ 

 ઋતુ ાનુવાયના ળાઔબાજી ાન તન ાવયઔતાય દયફૉ 

 કાતયનુાં ભશત્લ 

 વજીલ કતીનુાં ભશત્લ ાન ભાનશતી 

04 

 

(B) પ્રાથનભઔ વાયલાય 

 ાથય, ભશત્લ ાન જરૂદયમાત 

 જુદાજુદા ાઔસ્ભાત ભાટ પ્રાથનભઔ વાયલાય, ાટાના પ્રઔાય 

 ભુખ્મ યૉખૉની વાયલાય ાન ધ્માનભાાં યાકલાની ફાફતૉ (ઝડથી પરાતા યૉખૉ ાન 

ાન્દ્મ યૉખૉના વાંદબયભાાં) 

04 

 

(C) ભાતૃત્લ ાન ફાઔની ભાલજત 

 ભાતાના દૂધની જરૂદયમાત ાન ભશત્લ 

 ઔુટુાંફ નનમૉજન – ભાનશતી 

 ફાઔનુાં સ્લાસ્થ્મ – ઔાજી ાન યવીઔયણ 

 ફાઔૉન થતા નલનલધ યૉખૉ ાન વાયલાય 

04 

 

(D) ખૃશ નલજ્ઞાનના ધૉયણ ૧૦ નુાં નલમલસ્તુ ાઠ નાંફય ૧,૨,૬, ૧૫ 09  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 સ્તનાન વપ્તાશની ાઈજલણી (વભૂદામ જૉડાણ) 

 ધૉયણ ૧૦નાાં ાઠ્મુસ્તઔભાાંથી ાઅર એઔભૉનુાં સ્લાધ્મામ ઔામય તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 ધૉયણ ૧૦ ના ઔૉાઇ એઔ એઔભ ાઈય પ્રૉજક્ટ તેમાય ઔયલૉ.(પ્રઔલ્) 

 ાઠ્મુસ્તઔ ાઅધદયત નલળ નલમ ય વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ( વનભનાય/ુસ્તઔ ાઅધાદયત) 

 ાઠ્મુસ્તઔના નલમ ય નાટઔ ાન સ્ઔીટ બજલલુાં (વભૂદામ જૉડાણ) 

 ખૃશ નલજ્ઞાનના ઔૉાઇ એઔ ાઠ્મુસ્તઔ ઔ વાંદબય ુસ્તક્ની વભીક્ષા ઔયલી. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

  ાઠ્મુસ્તક્ના નલમ ય નળક્ષઔ – નલદ્યાથી લચ્ચ જૂથ ચચાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (જૂથ ચચાય) 

2  27 20 

(a) ખૃશ નલજ્ઞાનનૉ નળક્ષઔ 

 ાધ્માનભાાં વપ  

 ઔામય ક્ષભતા, રક્ષણૉ, જ્ઞાન નલમઔ ફાફતૉ લખય 

05  
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 ળાયીદયઔ – ભાનનવઔ સ્લસ્થતાની વાયી યીત જાલણી 

 જ્ઞાન નાવુ (જ્ઞાનભાાં ઉંડૉ યવ ધયાલનાય) 

 ાધ્માન ઔામયભાાં ઔામય ઔુળ 

 વ્માલવાનમઔ નલઔાવ ાન નીનત  

 વભાજ ાન ળાા ભાટ ખૃશ નલજ્ઞાનના નળક્ષઔનૉ પાૉ/પ્રદાન 

(b) ખૃશ નલજ્ઞાનનૉ ાભ્માવક્રભ : ાભ્માવક્રભનૉ નલઔાવ 

 ાથય, વાંઔલ્ના ાભ્માવક્રભ યચનાના નવધ્ધાાંત 

 ાભ્માવક્રભ નલઔાવ – ાભ્માવક્રભ ાન ાઠ્મક્રભનુાં વાંઔરન 

 ખૃશ નલજ્ઞાનનુાં ુસ્તઔ 

- ાથય, વાંઔલ્ના, ખૃશ નલજ્ઞાનનુાં ુસ્તઔ : ુસ્તઔ વભીક્ષા ાન ભૂલ્માાંઔન 

06  

(c) ખૃશ નલજ્ઞાનના ળેક્ષનણઔ વાધનૉ 

 ળેક્ષનણઔ વાધનૉની યચના, જરૂદયમાત, ભશત્લ લખીઔયણ, વાંદખી ાન ાઈમૉખ 

 દૃશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનૉ ાન ભલ્ટીભીદડમાનૉ ાઈમૉખ 

 નળક્ષઔ દ્લાયા ફનાલર વાધનૉ 

 ખૃશ નલજ્ઞાનભાાં દડનજટર વાંવાધન 

05  

(d) ખૃશ નલજ્ઞાનભાાં ભૂલ્માાંઔન 

 નવનધ્ધ ઔવૉટી 

 નનદાનાત્ભઔ ાન ાઈચાયાત્ભઔ નળક્ષણ  

 પ્રશ્નૉના પ્રઔાય 

 બ્રુ નપ્રન્દ્ટ ની યચના 

 પ્રશ્નત્રની  યચના ાન નલનલધ ઔવૉટીના ાઈમૉખ 

06  

(E) પ્રમૉખળાા ાાંખ ભાનશતી 

ખૃશ નલજ્ઞાન પ્રમૉખળાા , વ્મલસ્થાન, પ્રમૉખળાના વાધનૉ ાન જાલણી , ાઅમૉજન, 

નલનલધ પ્રઔાયના યઔૉડય ાન યનજસ્ટય, સ્ટૉઔ ફુઔ, એઔાાઈન્દ્ટ ફુઔની જાલણી 

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ લાનખી નુાં નનદળયન ઔયી ાશલાર તેમાય ઔયૉ.(ઔામયળાા) 

 ુસ્તઔ ભૂલ્માાંઔન ય વનભનાય (વનભનાય) 

 ખૃશ નલજ્ઞાનના નળક્ષઔનુાં નનયીક્ષણ, ાલરૉઔન ઔયલુાં ાન ાશલાર તેમાય ઔયલૉ ( વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 નલનલધ રૉઔૉ ભાટ ાઅશાય ાન ૉણનુાં ાઅમૉજન તેમાય ઔયલુાં. (વાંળૉધન) 

 ધૉયણ ૧૦ ના ુસ્તઔ ભાટ બ્રુ નપ્રન્દ્ટ તેમાય ઔયલી. ( ઔૉાઇ ણ એઔ એઔભ ભાટ) (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 નલનલધ પ્રઔાયના ફાાંધણી, યાંખૉી, ળેક્ષનણઔ વાધન ાન ડીજીટર ાઠ તેમાય ઔયલા. (વાંવાધન તેમાય ઔયલા) 
 

References: 

 Das, R.R. and Ray, B.: Teaching of Home Science. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1983. 

 Dash, Nibedita: Teaching of Home Science. Domiant Publisher, New Delhi, 2004. 

 Devdas, P. & Jaya, N.: A Text on Child Development. Madras: McMillan India Limited, 1991. 

 Devdas, R.P.: Teaching Home Science Schools. New Delhi: NCERT, 1969. Fahmeeda, Begum: 

Modern Teaching of Home Science. Anmol Publication, New Delhi, 2004. 

 Fleat, H.: Towards Better Teaching of Home Science. London: The McMillan Company, 1970. 

 Gupta n (1999)” hand book of home management” Arya publication new Delhi 

 Hall, A. and Paolucci, B.: Teaching Home Economics. New Delhi: Wiley Eastern Ltd., 1968. 

 Jaganath, Mohanti: Educational Technology. New Delhi: Deep and Deep Publishers, 1992. 

8.Jain & Mallaiya, N.: Poshan Awam Aahar Ke Sidhhant. Agra: Vinod Pustak Mandir, 1987. 

 Joyce, B. & Weil, M: Models of Teaching. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1979. 

 Pal, H.R and Pal, R.: Curriculum – Yesterday, Today and Tomorrow. Kshipra, New Delhi, 2006. 
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 Pal, H.R.: Methodologies of Teaching & Training in Higher Education. Delhi: Directorate of Hindi 

Implementation, Delhi University, 2000. 

 Rajlami “Food and Nutrition” 

 Robert L., Linn, Norman, E.G.: Measurement and Assessment in Teaching, 7th Edition. London : 

Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1994. 

 Sansanwal, D.N. & Singh, P.: Models of Teaching. Society for Educational Research & 

Development, Baroda, 1991. 

 Sansanwal, D.N. and Tyagi, S.K.: Multiple Discriminant Type Item. MERI Journal of Education, 

Vol.1, No. 1, 2006, pp. 18 – 25. 

 Sansanwal, D.N.: Jerk Technology. Journal of Indian Education, Vol. XXVI, No. 1, 2000, pp 17 – 

22. 

 Sukhiya, S.P.: Graha Vigyan Shikshan. Chandigar: Manjit Printing Publishing Company, 1976 

Yadav, Seema: Teaching of Home science. Anmol Publication, New Delhi, 1994. 
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Course Title :   ાધ્મમન ભાટ ભૂલ્માાંઔન - A                                                                                                 
(Assessment for Learning – A) 

Course Code: EDCP - 2209                        Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01 Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32  Supervised Study: 32   Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વાંયચનાલાદના દયપ્રક્ષ્મભાાં ભૂલ્માાંઔન ઔયલા ાછનુાં ઔાયણ ાન ઔલી યીત ભૂલ્માાંઔન થામ તની વભજ નલઔવાલલી. 

 ાધ્મમનના શતુના વાંદબયભાાં ભૂલ્માાંઔન દ્ધનત વભજલી. 

 ાધ્માન ભાટ ભૂલ્માાંઔનની રલનચઔતા ાન ખનતળીરતાની વભજ નલઔવાલલી. 

 ાધ્મમન પ્રદક્રમાના વુધાય ાન વાંસ્ઔયણ ભાટ ભૂલ્માાંઔનના દયણાભૉન ઔલી યીત ચચી ળઔામ ાન ઔલી યીત ાઈમૉખ ઔયી 

ળઔામ  તની વભજ  નલઔવાલલી. 

 ાભ્માવક્રભભાાં લણામરી વશબાખી પ્રલૃનત ાન ક્ષત્ર ાઅધાદયત પ્રલૃનતન ાઅધાય નલધામાઔ (પૉભેદટલ) ભૂલ્માાંઔન ય 

લધાય બાય ાઅલૉ. 

 પ્રનળક્ષણથી તભના લખયના નલધાથીની જરૂદયમાત ાન ઔક્ષા પ્રભાણ ભૂલ્માાંઔનના મૉગ્મ ભાદાંડૉ યચી ળઔ ત ભાટ તેમાય 

ઔયલા. 

 ભૂલ્માાંઔનની જરૂદયમાતૉ, પ્રલતયભાન નસ્થનત ાન લાસ્તનલઔ જરૂદયમાતૉનુાં ાઅરૉચનાત્ભઔ યીત ભૂલ્માાંઔન ઔયલુાં. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ાધ્મમન ભાટ ભૂલ્માાંઔનની વાંઔલ્નાત્ભઔ વભજ 14 15 

(a) ાધ્મમન ભાટ યાંયાખત ાન યચનાત્ભઔ ભૂલ્માાંઔનનુાં સ્લરૂ, વાંઔલ્ના, શતુ ાન 

દયપ્રક્ષ્મ 

03  

(b) ભૂલ્માાંઔનનૉ ાઆનતશાવ ાન ભૂલ્માાંઔનના નવદ્ધાાંતૉ 01  

(C)  ાદયબાનઔ ળબ્દૉની વભજ- 

ઔવૉટી, ભૂલ્માાંઔન, ભાન, યીક્ષા, વી.જી.ી.એ., ઔામય (Task), ાધ્મમનના દયણાભૉ, 

નવનદ્ધ ભાદાંડ ાથલા વપતા ભાદાંડ, દયપ્રક્ષ્મ 

[02 

 

 

(d) નીચનાની વાંઔલ્ના- 

 પૉભેટીલ ાન વભટીલ  ભૂલ્માાંઔન 

 વતત ાન વલયગ્રાશી ભૂલ્માાંઔન 

 ખુણાત્ભઔ ાન વાંખ્માત્ભઔ ભૂલ્માાંઔન 

 ાભ્માવક્રભ ાન પ્રૉગ્રાભનુાં ભૂલ્માાંઔન 

 નલદ્યાથી ાન ઔૉયઔન્દ્રી ભૂલ્માાંઔન  

 વશબાખી ભૂલ્માાંઔન 

 વાભુદાનમઔ દકયક (ઔૉમ્મુનનટી ભૉનીટયીંખ) 

 વાાંસ્ઔૃનતઔ પ્રતીબાલળીર ભૂલ્માાંઔન 

06  

(e) ભૂલ્માાંઔનના દયભાણૉ- ભાનનવઔ, યાજઔીમ, વાભાનજઔ 02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ:  

 એઔ  નળક્ષઔ નનર્સભત પ્રશ્નત્રનુાં  ૃથ્થઔયણ ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 ભાધ્મનભઔ ળાાભાાં ઔામાયનન્દ્લત વભટીલ ાન પૉભેટીલ ભુલ્માાંઔન દ્ધનતનૉ ાશલાર ઔૉાઇણ એઔ નલમના વાંદબયભાાં 

તેમાય ઔયૉ. (પ્રલતયભાન દ્ધનતનુાં લણયન , પામદા, ખયપામદા, તભાાં વુધાયા ભાટ નલદ્યાથી , નળક્ષઔૉ,નપ્રન્દ્વીાર ાન તભાયા 
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ૉતાના ભાંતવ્મૉ ) (પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 તભાયા ૉતાના વનભનાય ાથલા યજૂાઅતનૉ ભૂલ્માાંઔન ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (ICT) 

 પ્રલતયભાન વભમના ભાન ાન ભૂલ્માાંઔનની ઔૉાઆ એઔ ભુદ્દા ય વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ. (વનભનાય) 

 ાઈચ્ચ પ્રાથનભઔ થી ાઈચ્ચતય ભાધ્મનભઔ નલબાખ ભાટ વતત ાન વલયગ્રાશી ભૂલ્માાંઔન ભાટની લાર્સઔ મૉજના તેમાય ઔયૉ . 

(વાંવાધન તેમાય ઔયલુાં)  

 વશબાખી ભૂલ્માાંઔન ાન વાભુદાનમઔ દકયકનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયૉ.(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

2 ાધ્મમન ભાટ ભૂલ્માાંઔનના વાધનૉ ાન પ્રમુનક્ત  18 
2
0 

(a) ભૂલ્માાંઔનના વાધનૉ (વાંઔલ્ના, રાક્ષનણઔતા ાન ાઈમૉખ)- નળક્ષઔ નનર્સભત ઔવૉટી , પ્રભાનણત 

ઔવૉટી, નનદાનાત્ભઔ ઔવૉટી , કમાદી, રુનબ્રઔો, ૉટયપૉરીમૉ,.એભ.ાઅય., વાભાનજઔતાનભનત 

ાન છુટઔ પ્રવાંખૉના યઔૉડય 

05  

(b) 
વાયા ભૂલ્માાંઔન વાધનના ખુણૉ : પ્રભાણબૂતતા, નલશ્લવનીમતા,  લસ્તુરનક્ષતા ાન પ્રામૉનખઔતા 

01  

(c) ભૂલ્માાંઔનની પ્રમુનક્ત  (વાંઔલ્ના ાન ાઈમૉખ )- રનકત યચના  (પ્રશ્ન ત્ર , ળૉધનનફાંધ), 

ાલરૉઔન, પ્રઔલ્ (વભૂશ પ્રઔલ્ (વશ નળક્ષણ )), ભુરાઔાત(ાઆન્દ્ટયવ્મુ) ાન વલયગ્રાશી યીક્ષા , 

ઔાભખીયી,  પ્રદળયન, વભુદામ ાઅધાદયત ાનુબલ (વલા નળક્ષણ), ભનકઔ યીક્ષા ાથલા યજુાઅત ,  

ભુરાઔત (ાઆન્દ્ટયવ્મુ) ાન વલયગ્રાશી યીક્ષા (વાંઔલ્ના, ાઈમૉખ વ્મનક્ત ાભ્માવ/ જદટર ગટના 

06  

(d) પ્રનતબાલ દ્ધનત 02  

(e) 
સ્લમાં ાન વશાઠી વાથ ચચતનાત્ભઔ ભૂલ્માાંઔન 

02  

(f) ભૂલ્માાંઔનનૉ સ્લ વન્દ્ભાન ાન પ્રયણા વાથ વાંફાંધ ાન નસ્થય ાન નલઔનવત ભાનનવઔતા ધયાલતા 

ાધ્મતાની ક તયીઔ ભૂલ્માાંઔન  

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ:  

 નલદ્યાથીના વભીનાયના ભૂલ્માાંઔન ભાટ એઔ રુનબ્રઔો ાથલા વભાજીઔતાનભનત તેમાય ઔયૉ ાન તના ાઅધાય ફ 

વશાઠીનુાં ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ. (ICT) 

 ભૂલ્માાંઔન પ્રદક્રમાનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયૉ ાન ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ભૂલ્માાંઔન પ્રદક્રમા ભાટનૉ નલનલધ બાખીદાયૉનૉ પ્રનતબાલ એઔઠૉ ઔયૉ. (વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 લખયકાંડની ાધ્મમન –ાધ્માન પ્રદક્રમાનુાં ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ ાન તનૉ ાશલાર ાન પ્રનતબાલ તેમાય ઔયૉ.(ાલરૉઔન) 

 નળક્ષઔ નનર્સભત ઔવૉટી ાન પ્રભાનણત ઔવૉટી લચ્ચનૉ તપાલત ાઈદાશયણ વાથ ાઅૉ.  

 નલનલધ વ્મનક્તના વભૂશૉભાાં યશરા જુદાણાનૉ વભૂશ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (ઔામયળાા) 
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Course Title :   ળાાંનત ભાટનુાં નળક્ષણ                                                                                                         
(Peace Education) 

Course Code: 2211.01                                   Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02            Supervised Study Credit (SSC): 01               Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32                     Supervised Study: 32                                     Total: 64 

Total Marks: 50           [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ળાાંનત ભાટના નળક્ષણનુાં ભશત્લ વભજ . 

 ળાાંનત ાલયૉધઔ જલાફદાય દયફૉ ાાંખ ાથયગટન ઔય. 

 ળાાંનત ભાટની નળક્ષણનલનધથી ત ભાનશતખાય થામ. 

 ળાાંનત ભાટના નળક્ષણ ાાંખ જરૂયી વ્મૂશયચનાની વભજ નલઔવ. 

 જીલનભાાં ળાાંનતની બૂનભઔા વભજ .  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ળાાંનતનુાં ભશત્લ 16 17 

(a)  ધ્મમ, શતુ ાન ળાાંનત ભાટના નળક્ષણનુાં ભશત્લ 

 ાલયૉધૉ : ભનૉલેજ્ઞાનનઔ,વાંસ્ઔૃનતઔ, યાજઔીમ ાન ાઅર્સથઔ   

07  

(b) ળાાંનત ભાટનુાં વળનક્તઔયણ  

 ન્દ્મામ :  વાભાનજઔ, ાઅર્સથઔ, વાંસ્ઔૃનતઔ ાન ધાર્સભઔ 

 વભાનતા : ફધાન વભાન ાનધઔાયની તઔ, વલયન ભાટ નળક્ષણ ાન વભાન તઔ   

 નલલચનાત્ભઔ ચચતન : તાર્કઔઔ ાન જ્ઞાનનૉ ાઈમૉખ  

 વશઔાય  

 જીલન ભાટનુાં નળક્ષણ ાન વશજીલન  ભાટનુાં નળક્ષણ  

09  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ખાાંધીજીનાાં ળેક્ષનણઔ ઔામોભાાંથી તભના ળાાંનત ાાંખના નલચાયૉની ભાનશતી એઔઠી  ઔયલી. (ગ્રાંથારમ) 

 વાભાનજઔ ન્દ્મામ વાંદબે ભાક્વયલાદી ાન ભૂડીલાદી રનિઔૉણની તુરના ઔયલી. (ગ્રાંથારમ) 

 બાયતભાાં ાઅર્સથઔ ાવભાનતા ાન વાાંસ્ક્રુનતઔ છાતણા ાાંખનૉ વભીનાય   (વભીનાય) 

 ‘જીલન ભાટ નળક્ષણ’ ાઅધાદયત સ્લ-ાશલાર તેમાય ઔયલૉ. (ાન્દ્મ)  

 ‘વશજીલન ભાટનુાં નળક્ષણ’ ન પ્રયતી ળાાભાાં ચારતી પ્રલૃનત્તનુાં ાલરૉઔન ઔયલુાં (ાલરૉઔન)   

2 ળાાંનત ભાટના નળક્ષણની નલનધ ાન વ્મૂશયચના 16 18 

(a)  વાંધય નાફૂદી  

 બ્રાઇન સ્ટૉભીખ (વભસ્માના ાઈઔર ભાટની તાર્કઔઔ નલચાયણા) 

 વભાસ્મા ાઈઔર ભૉડર  

 પ્રલૃનત્ત પ્રદળયન  

08  

(b) રાખણીનુાં વાંઔરન  : યાષ્ટ્રૉ લચ્ચની વુરશ , લાતાય ઔથન , વાાંપ્રત વભમનુાં યવાસ્લાદ વાથ 

લણયન  

 ૃષ્ઠબૂનભની વભજ : ળાા, ગય ાન  વભાજભાાં ચશવા : વલે ાન દક્રમાત્ભઔ વાંળૉધન   

 ભધ્મસ્થી નલચાયૉ, વુરશ ાન વશાનસ્તત્લ  

 ળાાંનતદૂતૉ (Ambassadors) ાન એજન્દ્વી  

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ળાાંનતૉઔ ળાા ઔામયક્રભૉ ાાંખ દયૉટય તેમાય ઔયલૉ (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 લખયકાંડ યીનસ્થત , ળાા યીનસ્થત , ાન ગયની યીનસ્થતનુાં ાલરૉઔન ઔયી ળાાંનતન ૉઔ દયફૉની ક ઔયલી . 

(ાલરૉઔન) 
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 ળાાંનતદૂત ાન ળાાંનત ભાટ ઔામય ઔયતી વાંસ્થાનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ (વાભાનજઔ નલનનમૉખ) 

 ‘ળાાંનતનાાં નલઔાવભાાં ળાાની બૂનભઔા’ નલમ ય વભીનાય (વભીનાય)  

 ાઇ.વ. ૧૯૫૦ થી ાઇ .વ. ૨૦૦૦  દદયભમાન ફનર ાાંચ ળાાંનતન ાલયૉધઔ ગટના ાન ળાાંનત ભાટના પ્રમાવૉ ાાંખ 

વાંળૉધન ઔયૉ. (વાંળૉધન) 
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Course Title :  વ્મલવાનમઔ ભાખયદળયન                                                                                                  
(Vocational Guidance) 

Course Code: 2211.02                                   Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02   Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32           Supervised Study: 32                                    Total: 64 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ઔાયદઔદી ભાખયદળયનની જરૂદયમાત ાન નલમઔ વભાજ ઔલ. 

 ઔામયનૉધ વનમ્ન્દ્ધત વભજ નલઔવ. 

 ાભ્માવક્રભના દયઔ તબ્ફઔ વાચા લરણના ભશત્લ નલળ જાણ. 

 નલદ્યાથીની વ્મનક્તખત વભસ્મા ાન જરૂદયમાતૉના વાંદબયભાાં ભાખયદળયન ાન વરાશ ભાટના ઔળલ્મૉ ન ક્ષભાતા 

નલઔવ.  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ભાખયદળયન ાન વરાશ 16 18 

(a) ભાખયદળયન 

 ાથય  

 પ્રઔાયૉ 

 ળેક્ષનણઔ ાન વ્મલવાનમઔ ભાખયદળયનની બૂનભઔા  

 વ્મલવાનમઔ ભાખયદળયનના શતુ ાન ઔામો 

 ભાખયદળયનના નવધ્ધાાંતૉ 

06  

(b) ભાખયદળયનભાાં પ્રનલધીના ાઈમૉખ  

 પ્રશ્નાલરી  

 ભુરાઔાત  

 વ્મનક્ત ાભ્માવ 

 યૉજનીળી ાન ાઅત્ભલૃતાાંત     

05  

(c) વરાશ ાન વભૂશ ભાખયદળયન 

વરાશ: વાંઔલ્ના, શતુ 

વરાશના ાનબખભૉ: દદળાવૂચઔ ાન નફનદદળાવૂચઔ ાનબખભ ાન ભધ્મભભાખી ાનબખભ 

વરાશ ની પ્રદક્રમા 

વરાશ ભાટ ઔળલ્મૉની જરુયીમાત  

વભૂશ ભાખયદળયન: ાથય, શતુ, પામદા  

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 તરુણૉની વભસ્માના વાંદબયભાાં વભૂશ ભાખયદળયન લઔયળૉનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં.(ાલરૉઔન/ળીનફય)  

 ળાાભાાંથી ફ વભસ્મારૂ ફાઔૉન કલા ાન તભન વરાશ ૂયી ાડલી.(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ૧૦ ાન ૧૨ભા ધૉયણના નલદ્યાથી ભાટ ળાાભાાં ઔાયદઔદી ભાખયદળયન યીવાંલાદનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં (યીવાંલાદ). 

 ળાાના નલદ્યાથી ાઈય ફ  ભનૉલેજ્ઞાનનઔ ઔવૉટીનુાં  વાંચારન ઔયલુાં ાન ાન ત ભુજફ તભન ભાખયદળયન ૂરુાં ાડલુાં  

(ઔામયળાા) 

 ભનૉનચદઔત્વઔની ભુરાઔાત રલી ાન ત ઔલી યીત ૉતાના દદીન વરાશૉ ાઅ છ ત જૉલુાં. (ક્ષત્રનલનનમૉખ)     

2 ભાખયદળયન વલા ાન પ્રલતયભાન પ્રલાશૉ 16 17 

(a) ભાખયદળયન વલાનુાં વ્મલસ્થાન  06  
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 વ્મનક્તખત વાંળૉધીઔા વલા 

 ધાંધાઔીમ વલા 

 વરાશ વલા 

 યૉજખાયી ૂયી ાડતી વલા 

 ાનુઔામય વલા 

 ાઅચામય, નળક્ષઔૉ ાન લારીની બૂનભઔા  

 ઔાયદઔદી નળક્ષઔની ખુણલત્તા ાન ઔામો  

(b) પ્રલતયભાન (ાલાયચીન) પ્રશ્નૉ ાન ભાખયદળયન  

 શતાળા ાન ળેક્ષનણઔ ચચતા વાથ ઔાભ ઔયલુાં. 

 તરુણૉભાાં જાતીમ પ્રશ્નૉ ાન ભાખયદળયનની જરુદયમાત  

 વાાંલનખઔ ાક્ષભતા ાન ભાખયદળયન   

05  

(c) વ્મલવામ ભાટની તઔૉ વાંફાંનધત જુથ જલાઔ... 

 નલજ્ઞાન  

 ઔમ્પ્મુટય 

 તઔનનઔી 

 ઔૃન   

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ઔૉાઇ ણ એઔ ઓદ્યૉનખઔ એઔભની ભુરાઔાત ફાદ નોંધ તેમાય ઔયલી (ક્ષત્ર ભુરાઔાત)  

 વાભાનજઔ વાંસ્થાની ભુરાઔાત ફાદ નોંધ તેમાય ઔયલી (ાલરૉઔન) 

 યૉજખાયી ઔચયીની ભુરાઔાત રલી (ક્ષત્ર ભુરાઔાત)  

 નલનલધ પ્રઔાયના ધાંધાનુાં PPT તેમાય ઔયલુાં (ICT) 

 તનાલ નનમભન ઔયલાની પ્રલૃનતનુાં વાંચારન (વાભાનજઔ ઔામય) 
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Course Title :   વલાાંખી સ્લાસ્થ્મ ભાટ મૉખ                                                                                                          
(Yoga for Holistic Health) 

Course Code: 2211.03                                            Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02      Supervised Study Credit (SSC): 01            Total: 03 

Hours: Classroom Teaching:  32                  Supervised Study : 32                                 Total: 64 

Total Marks: 50       [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વલાાંખી સ્લાસ્થ્મ ભાટની વાંઔલ્ના, ઔામયક્ષત્ર ાન જરૂદયમાત વભજ . 

 મૉખના ૉતાના જ્ઞાનનૉ યૉજીંદા જીલનભાાં ાઈમૉખ ઔય. 

 બાયતીમ ાન ાશ્ચાત્મ વાંદબયભાાં વલાાંખી સ્લાસ્થ્મના નળક્ષણની તુરના ઔય.  

 જીલનભાાં મૉખની બૂનભઔાની ઔદય ઔય. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 વલાાંખી સ્લાસ્થ્મ ાન સ્લાસ્થ્મ નળક્ષણ   16 18 

(a) વલાાંખી સ્લાસ્થ્મ 

 વલાાંખી સ્લાસ્થ્મની વાંઔલ્ના ાન ઔામો 

 ળાયીદયઔ તન્દ્દુયસ્તીનૉ ાથય: (વાભથ્મય, ખનત, ધેમય, રલચીઔતા, વાંમૉજઔ, ક્ષભતા) 

 સ્લાસ્થ્મનુ ભશત્લ 

 વાંતુનરત ાઅશાય, તના ગટઔૉ ાન સ્ત્રૉતૉ, ઔુૉણ ાન બવ 

 સ્લાસ્થ્મ ાન ભાનલ નલઔાવ વૂચી  

08  

(b) સ્લાસ્થ્મ નળક્ષણ  

 ળાા સ્લાસ્થ્મ ઔામયક્રભ  

-  ાશ્ચાત્મ વાંદબય 

-  બાયતીમ વાંદબય  

 સ્લાસ્થ્મ વુધાયણાનુાં ભાન  

 વલાાંખી સ્લાસ્થ્મ ભાટની યભતૉ ાન તભની સ્લાસ્થ્મ ય ાવય 

- ાથ્રદટઔવ  

- યભતૉ 

- તારફધ્ધ યભતૉ  

- જીભનાસ્ટીઔ 

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ભાનલ નલઔાવ વૂચી ાન સ્લાસ્થ્મ ાાંખ ચચાય. (ચચાય) 

 શૉનસ્ટરની ભુરાઔાત રાઆ ઔુૉનત ફાઔનુાં ાલરૉઔન ઔયી તના રક્ષણૉ નોંધૉ.(વાભાનજઔ નલનનમૉખ)  

 કૉયાઔભાાં બવ ાાંખ તાવ ઔયલી (રફૉયટયી નલનનમૉખ) 

 ઔરયી ાન ૉણની રનિએ દેનનઔ ાઅશાયની ઔરયી ાન ૉણની રનિએ જરૂદયમાત ાાંખ નોંધૉથી તેમાય 

ઔયૉ.(ાલરૉઔન) 

 સ્લાસ્થ્મ વાંદબે બાયતીમ ાન ાશ્લાત્મ રનિઔૉણની તયપણ ાન નલયૉધભાાં ચચાય ઔયૉ.(ડીફટ) 

2 મૉખ નળક્ષણ :                                        16 17 

(a) મૉખ: 

 વાંઔલ્ના, શતુ ાન મૉખનુાં ભશત્લ 

 મૉખ વાંદબે રનિઔૉણ 

  જીલલાની ઔા  

 જીલન ાઈત્થાન ભાટની ઔા 

06  
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 ાઅધ્માનત્ભઔ ાઈત્ઔય ભાટની ઔા 

 ાઅત્ભાનૂબુનત 

 પ્રત્મક્ષાનૂબુતી 

(b) મૉખ ાભ્માવીની નલનલધ મૉખ પ્રણારી ાન રક્ષણૉ:   

 તાંજનર ાિાાંખમૉખ  

 બખલદખીતા : જ્ઞાન,બનક્ત ાન ઔભય મૉખ 

 શ્રી ાયચલદનૉ એઔમ મૉખ ાન ાઅધુનનઔ ળાાભાાં મૉખ  

 મૉખ ાભ્માવીની રાક્ષનણઔતા 

05  

(c) મૉખ નળક્ષણ 

 મૉખ વાધનૉ : 

 ળાયીદયઔ ાન ભાનનવઔ સ્લાસ્થ્મન પ્રયઔ નલનલધ ાઅવનૉ ાન પ્રાણામાભ. 

 ધ્માન ભાટના ચૉક્ઔવ ભાખો. 

 મૉખ નળક્ષણભાાં વાલચતી. 

 મૉખ નળક્ષણના ાલયૉધઔૉ. 

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 વાંૂણય સ્લાસ્થ્મ ભાટ છ દદલવીમ નળનફયનુાં ાઅમૉજન (લઔયળૉ) 

 વાંૂણય સ્લાસ્થ્મની વાંઔલ્નાનુાં બાયતીમ ાન ાશ્લાત્મ વાંદબયભાાં તુરનાત્ભઔ ાભ્માવ ઔયલૉ.(ુસ્તઔારમ નલનનમૉખ) 

 ાિાાંખ મૉખાવનૉના વાંઔરન ભાટ ળાા ાન ઔૉરજભાાં વલાયની પ્રાથયનાભાાં જૉડાલ.ુ (ાન્દ્મ)  

 કયાફ ાઅદતૉ ધયાલતા ફાઔનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયલૉ.(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ળાાના નલદ્યાથીએ લખયકાંડભાાં નળક્ષણ ઔામય શરા ાાંચ નભનનટ ધ્માનનૉ ભશાલયૉ ઔયલૉ.(લઔયળૉ) 
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Course Title :   માયલયણ નળક્ષા                                                                                      
(Environmental Education) 

Course Code: EDCP – 2211.04                       Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02   Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32                  Supervised Study : 32                                   Total: 64 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 માયલયણ ાન ાદયનસ્થનતઔીની વાંઔલ્ના વભજ . 

 માયલયણીમ નળક્ષણની પ્રઔૃનત ાન ક્ષત્ર વભજ . 

 માયલયણ ાધ:તન (Degradation) ના ઔાયણૉ વભજ . 

 યૉજીંદા જીલનભાાં માયલયણ વાંયક્ષણની ાઈચાયાત્ભઔ યીતૉ ાનાલ. 

 પ્રાઔૃનતઔ વાંવાધન વાંયક્ષણની જરૂદયમાત વભજ . 

 લસ્તી લૃનદ્ધ ાન તની માયલયણ ય ાવય નલળ જ્ઞાન ભલ. 

 માયલયણ નળક્ષણના ભુલ્માાંક્ન ભાટના ાઈઔયણ ાન તઔનીઔૉનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔય. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  16 17 

(a) માયલયણ ાન માયલયણીમ નલજ્ઞાનનૉ ાથય,વાંક્લ્ના ાન ભશત્લ  

 ાદયનસ્થનતઔીનૉ ાઆનતશાવ 

 ાદયનસ્થનતઔી ાન ાઅર્સથઔ નલઔાવ  

 માયલયણના ાધ :તનની વાભાનજઔ -ાઅર્સથઔ ાવયૉ ાન માયલયણ નળક્ષણનુાં 

ભશત્લ 

 માયલયણીમ નળક્ષણની પ્રઔૃનત ાન ક્ષત્ર  

 માયલયણના ભાખયદળયઔ નવદ્ધાાંતૉ ાન ળાા સ્તય રાખુ ઔયલાભાાં ાલયૉધઔ દયફૉ. 

માયલયણ પ્રદૂણ : 

 બનતઔ ાન યાવામનણઔ – બૂનભ, શલા, ાણી, ાલાજ, લનસ્નત, જાંખર, નલનાળ, 

જભીન ધૉલાણ 

 માયલયણ વ્મલસ્થાનની જરૂયીમાત, માયલયણ લાયવાની જાલણી 

 માયલયણ જાલણીની યીતૉ, વાચલણી ાન ુનાઃસ્થાન 

08  

(b) 
 
 
 
 
 
 

માયલયણ નળક્ષણનૉ ાભ્માવક્રભ ાન દ્ધનતઓં 

 માયલયણ નળક્ષણ ના પ્રાઔૃનતઔ વાંળાધનૉ ાન ાઅમાભૉ (લનનલઔાવ, પ્રાણીવૃનિ, 

ભત્સ્મ ાઈદ્યૉખ, જેલ નલનલધતા) 

ભાનલ ાદયનસ્થનતઔી  

 માયલયણના બાખરૂ ભાનલતા 

 માયલયણ વાથ ભાનલીમ ાનુઔૂરન  

 લસ્તી લૃનદ્ધ ાન તની માયલયણ ય ાવય  

 નઔાભા લીજારૄાં ાઈઔયણ ાન ડીજીટર વાધનૉની માયલયણ ય ાવય  

 ભૉફાાઇર તયાંખૉની માયલયણ ય ાવય 

 નઔાભા નચદઔત્વઔ વાધનૉની માયલયણ ય ાવય  

નલજ્ઞાન ાન ટઔનૉરૉજી : 

 ઓધૉનખઔ નલઔાવ ાન તઔનીદઔ ાઅનલષ્ઔાયૉની માયલયણ ય ાવય 

 વાંવાધનૉનુાં ાધ:તન 

 દ્ધનત : ચચાય, વનભનાય, ઔામયળાા, વાંલાદ, વભસ્મા-વભાધાન, ક્ષત્રીમ વલેક્ષણ, 

પ્રઔલ્, પ્રદળયન,. ભીડીમાની બૂનભઔા-ભુરણ, ચરનચત્રૉ ાન ટી.લી. 

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 માયલયણની જાલણી ભાટ ઔામયળીર વાંસ્થાની ભાનશતી બખી ઔયલી. (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 ઔૉાઆ એઔ ળાાની ભુરાઔાત રાઆ ત્માની માયલયણ જાલણી જાખરૂઔતા  ભાટ મૉજામર નલનલધ પ્રલૃનત્તનૉ ાભ્માવ ઔયૉ. 
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(ક્ષત્ર ાભ્માવ) 

 લન્દ્મજીલન ય માયલયણની ાવય નલળ પ્રઔલ્ તેમાય ઔયૉ. (પ્રઔલ્) 

 તભાયા ળશય ાથલા ખાભભાાં નલનલધ પ્રદુણ નલળ વલેક્ષણ ઔયીન એઔ ાશલાર તેમાય ઔયૉ (વલેક્ષણ) 

2  16 18 

(a) માયલયણીમ વભસ્મા : ભદુ્દા, નીનત ાન જાખરૂઔતા ઔામયક્રભ 

 બાયતભાાં માયલયણીમ વભસ્મા  

 બાયતભાાં માયલયણ જાલણી ાન નીનત 

 બાયતભાાં માયલયણીમ ાઅાંદૉરનૉ : નચઔૉ ાઅાંદૉરન, નભયદા ગાટી ાઅાંદૉરન 

 1972 સ્ટૉઔ શૉભ ઔૉન્દ્ફયન્દ્વ, 1982 નયફી ઔૉન્દ્ફયન્દ્વ, 1992 દયમૉ વનભટ, 

દયમૉની ગૉણા 

08  

(b) ટઔાાઈ નલઔાવ 

 વ્માખ્મા ાન ાઅમાભૉ 

 પ્રાઔૃનતઔ વાંવાધનૉનૉ ગટાડૉ 

 નફનટઔાાઈ નલઔાવના રક્ષણૉ  

 ઔામભી નલઔાવના શતુ ભલલા ભાટની ળયતૉ 

08  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ખભ ત એઔ પ્રાઔૃનતઔ સ્થની ભુરાઔાત ઔયી માયલયણ જાલણી ભાટ એઔ પ્રઔલ્ તેમાય ઔયલૉ. (વભુદામ જૉડાણ) 

 માયલયણ વાંયક્ષણની ફાફતૉ ાન ડઔાયૉ નલળ એઔ વનભનાય મૉજલૉ. (વનભનાય) 

 માયલયણ વાંયક્ષણ ભાટના નલનલધ ાઅાંદૉરનૉના દયણાભૉ નલળ એઔ પ્રઔલ્ તેમાય ઔયલૉ. (પ્રઔલ્) 

 માયલયણીમ ઔામદા નલળ ળાાભાાં એઔ ઔામયળારાનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (ઔામયળારા) 
 

References: 

 Aggarwal, S.P., and Aggarwal, J.C. (1996) Environmental Protection, Education and 

 Bandhu, Hesh N.L. Ramanathan Education for Environmental Planning & 

 Kelu, P (2000) Environmental Education - A Conceptual Analysis Calicut : Calicut  

London, New Fetter Lane. 

 Palmer Joy and Philip Neal (1994) The Handbook of Environmental Education : 
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 Purushotham Reddy, K and Narasimha Reddy, D (2001) Environmental Education. 

 Pvt. Ltd. 

 Saxena, A.R. Environmental Education, Agra :Bhargava Book, House. 

 Sharma, R.G. (1986) Environmental Education, New Delhi : Metropolitan Book Co. 

 Singh, Man Mohan &Rao (1980) Measures of Environmental Awarness, L.SUniversity. 

 

 

 

 

 

 

 



Page :126 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

Course Title :   નળક્ષઔની પયજૉ                                                                                                
(Obligations of a Teacher) 

Course Code: EDCP – 2211.05                        Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01              Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32           Supervised Study: 32                                   Total: 64 

Total Marks: 50      [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ઔલણીના નલળદ ઔામોન જાણ ાન નળક્ષઔની નતા તયીઔની બૂનભઔાન વભજ .   

 નળક્ષણની વાભાનજઔ જલાફદાયી નલ જાણ.  

 યાષ્ટ્ર નનભાયણ ાન શઔાયાત્ભઔ ફદરાલ ભાટ નળક્ષઔની જલાફદાયી વભજ .  

 યાષ્ટ્રીમ ાકાંદડતતા ાન ળાાંનતૂણય વશ ાનસ્તત્લ ભાટ નળક્ષણની બૂનભઔા નલ જાણ. 

 નળક્ષણભાાં વ્મલસ્થાન નલની વભજ નલઔવાલ.  

 જુદા-જુદા સ્તયના ળેક્ષનણઔ વ્મલસ્થાન નલ વબાનતા ઔલ. 

 ાવયઔાયઔ બનતઔ ાન ભાનલીમ વ્મલસ્થાન નલ વાંલદનળીર ફન. 

 ળેક્ષનણઔ વાંસ્થાની ખુણલત્તા જાલલાભાાં લશીલટી ાનધઔાયીની બૂનભઔાન વભજ . 

 નળક્ષણભાાં વાંૂણય ખુણલત્તા વ્મલસ્થાન નલ જાણઔાયી ઔલ. 

 ળેક્ષનણઔ ઔામદા ાન પયજૉ નલ ભાનશતખાય ફન.  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  12 15 

(a) યાષ્ટ્ર નનભાયતા ાન વાભાનજઔ ફદરાલના ભાધ્મભ તયીઔ નળક્ષઔ: 

 યાષ્ટ્ર નનભાયણ ાન વલયન ભાટ નળક્ષણ 

 નળક્ષઔની બૂનભઔા.... 

- વાાંવઔૃનતઔ ફદરાલન ઝડી ફનાલલા 

- વાભાનજઔ દુણૉ જલાાંઔ ભ્રિાચાય ,ાઅતાંઔલાદ, યાષ્ટ્ર નલયૉધી પ્રલૃનત્ત , 

ભનશરા વાથની ચશવા , નળાકૉયી, ફાભજૂયી, દારુ, ભાનલીમ 

ાનધઔાયૉનૉ બાંખ લખય ય ાાંઔુળ રાલનાય 

 ાાંધશ્રદ્ધા દૂય ઔયી વબાનતા રાલનાય 

 સ્ત્રી વળનક્તઔયણ, પ્રઢ નળક્ષણ ાન નફનવાાંપ્રદાનમઔતા ભાટ નળક્ષઔની ાવય  

06  

(b) 

 

 

 

 

 

 

નળક્ષઔની વાભાનજઔ જલાફદાયી 

 વભાજના વભ્મ તયીઔ નળક્ષઔની જલાફદાયી : 

o નલદ્યાથી ાન લારીનૉ ભાખયદળયઔ 

o વાભાનજઔ જૂથૉ ાન વભજ વલા વાંખઠનૉના વભ્મ તયીઔ 

o ળાાવ્મલસ્થાન વનભનતના વભ્મ તયીઔ  

 વયઔાયી ઔામયક્રભૉ, નીનત ાન મૉજનાના ાભર ઔયાલનાયની બૂનભઔા 

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ-૧ભાાં દળાયવ્મરા ઔૉાઆ ણ ભુદ્દા ય જૂથ ચચાય, વનભનાય, ઔામય ળાા ઔ પ્રશ્ન ભાંચનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં 

 વાભાનજઔ દુણૉન દૂય દૂય ઔયલાભાાં નળક્ષણની ાવય દળાયલતી વભાચાયત્રૉના ઔટીંગ્વ એઔનત્રત ઔયૉ ( રામબ્રયી) 

 ઔૉાઆ ણ એઔ વાભાનજઔ દુણ પ્રત્મ જાખૃનત રાલલા ભાટ યરી /ળયી નાટઔ/દપલ્ભ દળયનનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ . ભાતા-નતા, 

નલદ્યાથી, નળક્ષઔૉ ાન ાન્દ્મ રૉઔૉન જૉડાલા ાઅભાંનત્રત ઔયૉ . ાઅ ઔામયક્રભના પૈટૉગ્રાપ , વાંવાધનૉ યઔૉર્ડડગ્વ ાન રૉઔ 

ભાંતવ્મૉ  જભા ઔયાલૉ (પયનજમાત નથી) 

 પ્રઢ વાક્ષયતા, સ્ત્રી વાક્ષયતા ાનબમાન ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ ( વાભાનજઔ જૈડાણ) 

 વાભાનજઔ દુણૉ દૂય ઔયલાભાાં નળક્ષણ ાન નળક્ષઔૉની ાવય ય વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયી તનૉ દયૉટય તેમાય ઔયૉ . (વ્મનક્ત 

ાભ્માવ/વાંળૉધન/ાઅાઆ.વી.ટી) 

 એઔ નળક્ષઔ (ળાા વ્મલસ્થાનના વભ્મ) વાથ વભારા ઔયી તભની જલાફદાયી, બૂનભઔા, વભસ્મા ાન તઔૉ નલ 
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ાશલાર તેમાય ઔયૉ.(ાલરૉઔન/વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 સ્ત્રી વળનક્તઔયણ ઔ તન રખતા નલમૉ ય ૧૦ નલદડમૉ એઔનત્રત ઔયૉ. (સ્રૉત નનભાયણ) 

 ઔૉાઆ વભાજ વલા વાંખઠનની ભુરાઔાત રાઆ નળક્ષઔની વાભાનજઔ જલાફદાયી નલ ાશલાર તેમાય ઔયૉ . ( ક્ષત્ર 

ભુરાઔાત) 

 વભાજના નલનલધ નાખદયઔૉ નળક્ષઔ ાવ ળી ાક્ષા યાક છ તના ય વયલક્ષણ ઔયૉ (વાંળૉધન) 

2  20 20 

(a) નળક્ષઔની વ્મલસ્થાઔ તયીઔની જલાફદાયી 

 ળેક્ષનણઔ વ્મલસ્થાનનૉ ાથય ાન ઓધૉનખઔ વ્મલસ્થાન વાથનૉ તપાલત 

 નળક્ષણ વ્મલસ્થાના વ્મલસ્થાનના નલનલધ ગટઔૉ  

 વભમ વ્મલસ્થાન : પ્રાદનળઔ લાતાલયણની ાવય , લાર્સઔ ાઅમૉજન ાન ળાાના 

વભમત્રઔભાાં તશલાયૉ ાન વયઔાયી ઔામયક્રભૉનુાં વભામૉજન 

 નળક્ષણનાાં વાંવાધનૉ  

o બનતઔ વાંવાધનૉનુાં વ્મલસ્થાન : ળાાનુાં ભઔાન, વાધનૉ, ળાાના દસ્તાલજૉ 

ાન ત્રઔૉ 

o ભાનલીમ વાંવાધનૉનુાં વ્મલસ્થાન :નળક્ષઔ ાન ાઅચામયની નતા ાન 

વ્મલસ્થાઔ તયીઔની બૂનભઔા 

 વાંૂણય ખુણલતા વ્મલસ્થન ાન સ્લૉટ (SWOT) નલશ્રણનૉ નલનનમૉખ 

14  

(b) નળક્ષઔની ઔામદાઔીમ  પયજૉ 

 ભાનશતી ાનધઔાય ાનધનનમભ 

 નળક્ષઔૉની ાઅચાય વાંનશતા (ખુજયાત યાજ્મ) 

 નલદ્યાથી,નળક્ષઔ,ાઅચામય ાન ાનબબાલઔૉના શક્ઔૉ ાન પયજૉ 

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 એઔભ-૨ ભાાંથી ખભત એઔ ભુદ્દા ય જૂથ ચચાય/વનભનાય/પ્રશ્નૉત્તયીનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ (વનભનાય/લઔયળૉ/પ્રશ્નૉત્તયી) 

 લઔીર/ાઅચામય/નળક્ષણ નનયીક્ષઔ/જીલ્રા નળક્ષણાનધઔાયી ન ાઅભાંનત્રત ઔયી નળક્ષઔની વાભાનજઔ જલાફદાયી ય ત્રણ 

વ્માખ્માનનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ  ( વાભાનજઔ જૉડાણ) 

 વયઔાયી ઔામયક્રભૉની ળાાના વભમત્રઔ ાન લાર્સઔ ાઅમૉજન ય થતી ાવયૉ (શઔાયાત્ભઔ ાન નઔાયાત્ભઔ) નલ વૂક્ષ્ભ 

ાશલાર તેમાય ઔયૉ. ( વાંળૉધન) 

 ઔૉાઆ ળાા ઔ તભાયી ઔૈરજનુાં સ્લૉટ (SWOT) ( ક્ષભતા, ભમાયદા,તઔૉ, ડઔાયૉ) નલશ્રણ ઔયૉ 

 ળાાના ઔૉાઆણ એઔ યજીસ્ટયનૉ ાભ્માવ ઔયૉ ાન તભાયા ાલરૉઔનના ાઅધાય ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (વાંળૉધન) 

 એઔ ાઅદળય ળાાની ાઆભાયતનુાં નચત્ર ઔ ભૈડર તેમાય ઔયૉ (વાંળાધન તેમાય ઔયલુાં) 
 

 

References: 

 Street, B. (1995). Social literacies: Critical approaches to literacy in development, 

ethnography, and education. London: Longman. 
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Course Title :  ICT ની નલલચનાત્ભઔ વભજ                                                                  

(Critical Understanding of ICT) 

Course Code: EDEPC - 2303                       Semester - II 
 

Credit: Theory Credit (TC): 1  Supervised Study Credit (SSC): 1.5    Total: 2.5 

Hours: Classroom Teaching: 16  Supervised Study: 48      Total: 64 

Total Marks: 50      [External: 35 Marks: Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ળેક્ષનણઔ ાન પ્રત્મામન ટઔનૉરૉજીના વાંક્લ્પ્નાખત ાઅધાયૉ નલળ વભજ ઔલ. 

 ળેક્ષનણઔ ભાકાભાાં પ્રત્મામનના દયભાણૉનુાં ૃથ્થઔયણ ઔય. 

 ળેક્ષનણઔ મૉજના (instructional design) ફનાલલાની તયઔીફૉની વભજ ઔલ. 

 ટઔનૉરૉજી ાઅધાદયત ળેક્ષનણઔ વાભગ્રી પ્રત્મ જાખરૂઔ ફન. 

 ટઔનૉરૉજી ાઅધાદયત ળેક્ષનણઔ વાભગ્રીનુાં ભુલ્માાંઔન ઔય. 

 ICT ભાાં ાઅલી યશરા નલતય પ્રલાશૉની વાંઔલ્ના ાન ાઈમૉખીતાની વભજ ઔલ. 

 નળક્ષણભાાં ભાનશતી ાન પ્રત્મામન પ્રદ્યૉનખઔી (ICT)ના ાઈમૉખન નનમાંનત્રત ઔયતાાં નેનતઔ નવદ્ધાાંતૉની વભજ ઔલ. 

 ાધ્માન ાધ્મમન , વાભગ્રી યચના , નલતયણ ાન ાધ્મમન ભાટ વાભુદાનમઔ નટલઔય નલઔવાલલા ભાટ ટઔનૉરૉજી 

ાઈઔયણૉન વાાંઔતા ળીક. 
 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  09 19 

(A) નળક્ષણભાાં ICT ાાંખ યચનાલાદી ાનબખભ  

 ડીઝીટર મુખભાાં નળક્ષઔ- ફદરાતી બૂનભઔા ાન ક્ષભતા  

 યચનાલાદનાાં 5 E’s (Engage, Explore, Explain, Elaborate and 

Evaluate)નૉ ાથય ાન વીધાાંતૉ 

 પ્રૉબ્રભ ફાઆઝ્ડ ાધ્મમન(ાથય, રાક્ષનણઔતા, પ્રદક્રમા) 

 ાધ્માન મૉજના: ાથય ાન રાક્ષનણઔતા 

 ાધ્માન મૉજનાનુાં ADDIE ભૉડર: વૉાનૉ ાન ાઈમૉખ 

 ાધ્મમન ભાટની તેમાયી–ળેક્ષનણઔ વાભગ્રી :દડમૉ, નલડીમૉ, નચત્રૉ, પ્રઝન્દ્ટળન, 

ડૉક્મુભન્દ્ટ્વ 

04  

(B) લખયકાંડ પ્રત્મામન ાન ાઅાંતયક્રીમા 

 પ્રત્મામન: વાંઔલ્ના, પ્રદક્રમા, પ્રઔાયૉ ાન ાલયૉધૉ 

 ાવયઔાયઔ પ્રત્મામન ભાટ ICTની બૂનભઔા 

02  

(C) ખભ ત વભમ, ખભ ત્માાં, ાન ખભ તના નળક્ષણ ભાટ ICT 

 નરાાઇન રર્સનખનૉ ાથય ાન રાક્ષનણઔતા 

 નરાાઇન રર્સનખના પ્રઔાયૉ: ાથય, રાક્ષનણઔતા , ાઈમૉખ, રાબ ાન ખયરાબ 

o વભક્રનભઔ 

o ાવભક્રનભઔ 

o બ્રન્દ્ડડ ાધ્મમન 

 ઔૉવય ભનજભન્દ્ટ નવસ્ટભ: ાથય, રાક્ષનણઔતા ાન ાઈમૉખ 

 M-રર્સનખ (ભૉફાાઇર રર્સનખ): ાથય, રાક્ષનણઔતા ાન  ાઈમૉખ 

 MOOC (Massive Open Online Course) : ાથય, રાક્ષનણઔતા ાન  ાઈમૉખ 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 
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 નીચના ેઔી ઔૉાઇ એઔના પામદા ાન ભમાયદા ાઈય વનભનાય/જૂથ ચચાય ઔયૉ 

 (a) નળક્ષણભાાં ICT ભાટ યચનાલાદી ાનબખભ  (b) લખયકાંડ પ્રત્મામન  (c) ભૉફાાઇર રર્સનખ[વનભનાય/જૂથ ચચાય] 

 ‚ભૉફાાઇર રર્સનખના ટુલ્વ‛ ાથલા ાભ્માવક્રભના ઔૉાઇ ણ એઔ ટૉનઔ ાઈય પ્રદળયન ખૉઠલૉ ાન લારી, નલદ્યાથી 

તથા ાન્દ્મ રૉઔૉન ત જૉલા ાઅભન્દ્ત્રણ ાઅૉ. ભુરાઔાતીનુાં ાનબપ્રામ ત્રઔ, પૉટા ાન નલડીમૉની વૉફ્ટઔૉી, 

લતયભાનત્રૉભાાં ાઅલર વભાચાય (પયજીમાત નથી) ાન પ્રદળયનભાાં ભુઔર વાભગ્રી જભા ઔયાલૉ.[વાભાનજઔ/વાભુદાનમઔ 

જૉડાણ] 

 તભ વાંદ ઔયર ઔૉાઇ એઔ દ્ધતીળાસ્ત્રના નલમ ભાટ એઔ ળેક્ષનણઔ નલડીમૉ તેમાય ઔયૉ (છાભાાં છા 10 

ભીનીટનૉ). ાઅ નલડીમૉ વફનભટ ઔયૉ.(ળક્મ શૉમ તૉ તન youtube ાઈય ારૉડ ઔયી તની રીંઔ ળય ઔયૉ)[દયવૉવય 

જનયળન] 

 તભ વાંદ ઔયર ઔૉાઇ એઔ દ્ધતીળાસ્ત્રના નલમ ભાટ એઔ ળેક્ષનણઔ દડમૉ યઔૉડય ઔયૉ (છાભાાં છા 20 

ભીનીટનૉ). ાઅ ડીમૉ વફનભટ ઔયૉ.(ળક્મ શૉમ તૉ તન youtubeાઈય ારૉડ ઔયી તની રીંઔ ળય ઔયૉ) [દયવૉવય 

જનયળન] 

 ADDIE નવલામના ઔૉાઇ ફ instructional design modelsનૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. [ુસ્તઔારમ] 

 www.alison.comાઈય એઔ ટુાંઔાખાાનૉ ઔૉવય ઔયૉ ાન તનુાં ઔમ્પ્રીળન વટીપીઔટ જભા ઔયાલૉ.[પ્રમૉખળાા] 

2  07 16 

(A) ICTની ભદદથી ાધ્મમન દયનસ્થનતનુાં વભૃનદ્ધઔયણ 

 નીચનાની ભદદથી ાધ્મમન દયનસ્થનતનુાં વભૃનદ્ધઔયણ: 

o ફ્રીડ લખયકાંડ 

o વાંઔલ્ના ભ 

o ાઅબાવી લખયકાંડૉ 

o ટરીઔૉનફ્ર્નન્દ્વીખ 

o લખયકાંડ ભાટની લફવાાઇટ 

o નલદઔ 

o ળેક્ષનણઔ ૉડઔાનસ્ટખ 

o ાઆ-પ્રઔાળનૉ (e-content, e-journals and e-books) 

o Improvised ાઈઔયણૉ જલાઔ ાઇન્દ્ટયનક્ટલ ફૉડય, ટબ્રટ, Personal 

Digital Assistant, ડીઝીટર ૉદડમભ 

o ન એજ્મુઔળનર દયવૉર્સવવ (OER) 

 ાધ્મમનન વભૃદ્ધ ઔયલાભાાં વભૂશ ભાધ્મભૉની બૂનભઔા: ટરીલીઝન,  DTH 

(BISAG), યદડમૉ, લતયભાનત્રૉ ાન દપલ્ભૉ 

 ઔામદાઔીમ ાન નેનતઔ વભસ્મા- ઔૉીયાાઆટ, શઔીખ, નટીઔટ 

04  

(B) વૉનળમર ભીદડમા ાન ઔરાાઈડ ઔાંપ્મુાંટીંખ 

 લખયકાંડૉભાાં વૉનળમર ભીદડમાનૉ ાવયઔાયઔ ાન વુયનક્ષત ાઈમૉખ 

o વૉનળમર નટલઔય એપ્રીઔળનૉ (જલીઔ પવફુઔ, ખુખર+, નરન્દ્ક્ડાઆન) 

o બ્રૉગ્વ 

o ભાાઇક્રૉ બ્રૉગ્વ (જલાઔ ટ્લીટય, ટમ્ફરય) 

o નલડીમૉ ળયીખ વર્સલવીવ (જલીઔમુટ્મુફ, ટીચયટ્મુફ, નલભી) 

o ાઇન્દ્સ્ટન્દ્ટ ભવન્દ્જીખ એપ્વ (જલીઔ લૉટ્વએ, ટરીગ્રાભ, રાાઇન, શાાઇઔ, 

લાાઆફય) 

 ઔરાાઈડ સ્ટૉયજ, ઔરાાઈડ ળયીખ ાન તના ટુલ્વનુાં દક્રમાત્ભઔ જ્ઞાન (ફનાલલુાં, એદડટ, 

ાન ળય ઔયલુાં)  

o ખુખર ડ્રાાઇલ 

o લનડ્રાાઇલ 

03  

http://www.alison.com/
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o ડ્રૉફૉક્વ 

o સ્રાાઇડળય 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નીચના ેઔી ઔૉાઆણના પામદા ાન ખયપામદા નલળ જૂથ ચચાય /વભીનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ :  

(a)ફ્રીડ લખયકાંડ  (b) નળક્ષણભાાં વભૂશ ભાધ્મભૉની બૂનભઔા  (c) ઔામદાઔીમ ાન નેનતઔ વભસ્મા : 

ઔૉીયાાઆટ[વનભનાય/જૂથ ચચાય] 

 ‚નળક્ષણભાાં બ્રૉખ , વૉનળમર ભીદડમા , લફ ૨ .0નૉ ાઈમૉખ‛ ાથલા તભાયા ાભ્માવક્રભના ઔૉાઆણ એઔ ભુદ્દા ાઈય 

પ્રદળયનનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ . લારી, નલદ્યાથી તથા ાન્દ્મ રૉઔૉન ત જૉલા ાઅભન્દ્ત્રણ ાઅૉ . ભુરાઔાતીનુાં ાનબપ્રામ 

ત્રઔ, પૉટા ાન નલડીમૉની વૉફ્ટઔૉી , લતયભાનત્રૉભાાં ાઅલર વભાચાય (પયજીમાત નથી ) ાન પ્રદળયનભાાં ભુઔર 

વાભગ્રી જભા ઔયાલૉ.[વાભાનજઔ/વાભુદાનમઔ જૉડાણ] 

 Wikimedia (https://www.wikimedia.org), OER Commons(https://www.oercommons.org), 

NROER (http://nroer.gov.in), Google OCW/OER search જલા સ્રૉતૉનૉ ાઈમૉખ ઔયી તભ વાંદ ઔયર ઔૉાઇ 

એઔ દ્ધતીળાસ્ત્રના નલમ ભાટ 20 ારખ ારખ ન એજ્મુઔળનર દયવૉર્સવવ (જલાઔ નચત્રૉ, નલડીમૉ, દડમૉ, 

ાન રર્સનખ ભટીયીમર) ડાાઈનરૉડ ઔયૉ ાન તન તની રીંઔ વાથ વફનભટ ઔયૉ.[પ્રમૉખળાા/ ુસ્તઔારમ] 

 તભ વાંદ ઔયર ઔૉાઇ એઔ દ્ધતીળાસ્ત્રના નલમ ભાટ 10 પ્રઝન્દ્ટળન(પક્ત OER) Slideshare/ 

Authorstreamાથલા ાન્દ્મ ઔૉાઇ લફવાાઇટ યથીડાાઈનરૉડ ઔયી વફનભટ ઔયૉ[પ્રમૉખળાા/ ુસ્તઔારમ] 

 તભ વાંદ ઔયર ઔૉાઇ એઔ દ્ધતીળાસ્ત્રના નલમ ભાટ એઔ પ્રઝન્દ્ટળન (છાભાાં છી 10 સ્રાાઇડ જભાાં નચત્રૉ ાન 

નલડીમૉની રીઔ શૉમ) Google Drive/ One Drive ાઈય તેમાય ઔયૉ.[દયવૉવય જનયળન] 

 છાભાાં છા 10 જ/ૉસ્ટ ધયાલતી લફવાાઇટ/બ્રૉખ ફનાલૉ. [દયવૉવય જનયળન] 

 BISAG ાથલા ાન્દ્મ ઔૉાઇ ણ ળેક્ષનણઔ પ્રવાયણના ાઠ નુાં ભુલ્માાંઔન ઔયૉ ાન ત પ્રૉગ્રાભના રાબ ાન ભમાયદા નલળ 

ાશલાર તેમાય ઔયૉ[ાલરૉઔન/વાંળૉધન/વ્મનક્ત ાભ્માવ] 

 વૉનળમર ભીદડમાના નળક્ષણભાાં ાઈમૉખ ાઈય એઔ નલલચનાત્ભઔ ાશલાર તેમાય ઔયૉ [ાલરૉઔન/વાંળૉધન/વ્મનક્ત 

ાભ્માવ] 
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 http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html 

 https://www.wikimedia.org 

 https://www.oercommons.org 

 http://nroer.gov.in 

 http://www.youtube.com/ 
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Course Title :   વભઔારીન બાયત ાન નળક્ષણ - A                                                                                        
(Contemporary India and Education – A) 

Course Code : EDPE - 3102                     Semester - III 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01 Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32         Supervised Study:32   Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 બાયતીમ વભાજ ભાાં પ્રલતયભાન લેનલધ્મ ાન તના રક્ષણૉ જાણ . 

 બાયતીમ ફાંધાયણભાાં વૂચલર વાાંપ્રત નળક્ષણના ભૂબૂત ાનધઔાયૉ ાન નીનતથી દયનચત થામ.  

 ાત્માયની પ્રલતયભાન જાશય નળક્ષણ નીનત ન લેનશ્લઔ સ્તય વયકાલી ળઔ.  

 યાજ્મ સ્તય નળક્ષણ નીનતભાાં પ્રલતયભાન ભાકા ાાંખ દયનચત થામ . 

 વભઔારીન બાયતભાાં પ્રલતયભાન નળક્ષણ નીનત ાન ળાા નળક્ષણના ગડતય ાાંખ ળીક .  

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 વભઔારીન વભાજ ાન નળક્ષણ ભાાં નલનલધતા  12 18 

  વભઔારીન બાયતીમ વભાજભાાં નલનલધતા  

ાથય ,વાંઔલ્નાાન રક્ષણૉ  

 બાયતીમ વભાજભાાં નલનલધતાના સ્તયૉ  

(વ્મનક્તખત, નલસ્તાય, બાા, ધભય, જાતી, ાઈજાનત લખય) 

 નલનલધતાનુાં વન્દ્ભાન ાન વભુશજીલન ભાટ ાઅલશ્મઔ ભાકાના નનભાયણભાાં 

ળેક્ષનણઔ વાંસ્થાની બૂનભઔા  

 નલનલધ જાનતખત ાન વ્મનક્તખત તપાલતૉ ાન તભની નલનલધ ળેક્ષનણઔ 

ાઅલશ્મક્તાન રક્ષ્મભાાં યાકીન જ્ઞાન ાન ાનુબલૉનુાં લેનલધ્મ  

 નલનલધતાના વન્દ્ભાન વભુશજીલન ાન તનાલ ભુનક્ત ભાટ નળક્ષણની બૂનભઔા  

12  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 બાયતીમ વભાજભાાં નલનલધતા ાઈય પ્રૉજક્ટ ( ુસ્તઔારમ ) 

 નલનલધ ળાા જલી ઔ સ્લનનબયય ળાા ,વયઔાયી ળાા લખયભાાં ાધ્મમન  ઔયતાાં નલદ્યાથીના ાધ્મમનનૉ  વલે ( 

વાંળૉધન ) 

 બાાઇચાયા ભાટ બાયતીમ ાઈત્વલૉની ાઈજલણી ( વાભાનજઔ જૉડાણ ) 

 વાાંપ્રત બાયતીમ વભાજભાાં પ્રલતયભાન નલનલધતા ાઈય વભીનાય મૉજલૉ ( વભીનાય ) 

 

2 વાાંપ્રત બાયતીમ વભાજની વભસ્મા ( issues) 20 17 

 1. બાયતીમ વાંનલધાન  

 ાઅભુક 

 નાખદયઔના ભૂબૂત ાનધઔાયૉ ાન પયજૉ  

 યાજ્મની નીનત ભાટના ભાખયદળયઔ નવદ્ધાાંતૉ  

 વાંલેધાનનઔ ભુલ્મૉ ( સ્લતત્રતા,ન્દ્મામ,વભાનતા ાન ભ્રાતૃત્લ ) 

2.  ભાનલ ાન ફાઔના ાનધઔાયૉ ,ભુલ્મૉ ાન નળક્ષણ ાાંખની  વાંલેધાનનઔ 

જૉખલાાઆ 

3. ફશુ ાઅમાભી વાંસ્ઔૃનત ,સ્લની ક , જાનતમતાની વભાનતા,ખયીફી ાન 

લેનલધ્મૂણય વભાજની વાંઔલ્ના ાન ાથય 

4. ાવભાનતા,ારખતા, ભાર્જીનરાાઆજળનનૉ  ાથય ,વાંઔલ્ના તભજ તની નળક્ષણ 

20  
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ાન વભાજ ય ાવય 

5. યાિીમ એઔતા,યાિીમ વુયક્ષા ાન તના ળેક્ષનણઔ પનરતાથો  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 બાયતના ફશુ ાઅમાભી વભાજના રક્ષણૉનૉ નલનલધ ળાા ાથલા ળાા ફશાય ાભ્માવ  ઔયી ાશલાર તેમાય 

ઔયલૉ. (રાાઇબ્રયી વાંમૉખ) 

 ખયફા,યાજસ્થાની નૃત્મ ાન પ્રાદનળઔ નૃત્મ તથા વાાંસ્ઔૃનતઔ પ્રલૃનત્ત મૉજલી. (વાભાનજઔ દાનમત્લ) 

 વાાંપ્રત બાયતીમ વભાજભાાં લેનલધ્મના  વાંદબયભાાં જૂથચચાય ( જૂથચચાય ) 

 જાનત.જનજાનત ઔ ાન્દ્મ શૉવીમાભાાં ધઔરામરા રૉઔૉન નળક્ષણ ાઅલાની વાંસ્થાનૉ ઔવ સ્ટડી  (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 
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Course Title :  જ્ઞાન ાન ાભ્માવક્રભ – B                                                  
(Knowledge and Curriculum – B) 

Course Code: EDPE - 3108                      Semester - III 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32         Supervised Study:32    Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 ઔલણીની જ્ઞાનભીભાાંવાઔીમ ાઅધાયળીરાન વભજ.  

 ાઅધુનનઔ ફાઔન્દ્રી નળક્ષણ નલળ જાણ. 

 ઔલણીભાાં પ્રલૃનત્ત, કૉજ/ળૉધ ાન વાંલાદનૉ ાઈમૉખ ઔય. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ાભ્માવક્રભના દયભાણૉ 16 20 

(a) 
ાભ્માવક્રભ ાન ાઠ્મક્રભ (ાથય ાન ભશત્લ) 

01  

(b) 
ાભ્માવક્રભ ાન ાઠ્મક્રભ લચ્ચનૉ તપાલત 

01  

(c) 
ાભ્માવક્રભના દયભાણૉ ાન ઔલણીના શતુ વાથ તનૉ વાંફાંધ  

02  

(d) 
ાભ્માવક્રભ નલઔાવ ભાટની વાંસ્થા 

01  

(e) 
ાભ્માવક્રભ નલઔાવનૉ શતુ 

02  

(f) 
ાભ્માવક્રભ વાંયચનાભાાં વાભાનજઔ જૂથૉ  

01  

(g) 
ઔામદા/ઠયાલ તયીઔ ાભ્માવક્રભ ાન પ્રદક્રમા ાન નનષ્નત તયીઔ ાભ્માવક્રભ 

03  

(h) 
ભાન્દ્મ ાભ્માવક્રભ ાન નલઔનવત ાભ્માવક્રભ તયીઔ ાભ્માવક્રભ ાાંખનૉ ભત  

02  

(i) 
ાભ્માવક્રભ ભાકુાં ાન ાઠ્મક્રભ લચ્ચનૉ વાંફાંધ 

01  

(j) 
ાઠ્મક્રભનુાં ાઠ્મુસ્તઔૉભાાં નનરૂણ/દયલતયન 

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ :  

 ‘ાભ્માવક્રભ ાન તના દયભાણૉ’ નલમ ય ઔામયળાાનુાં ાઅમૉજન ઔયી તના ય ાશલાર ફનાલલૉ(લઔયળૉ). 

 ાભ્માવક્રભ ાન ાઠ્મક્રભભાાં વભાનતા ાન તપાલત ય ચચાયનુાં ાઅમૉજન. 

 ાભ્માવક્રભ નલઔાવની વાંસ્થા ાન વાભાનજઔ જૂથૉ યનૉ પ્રઔલ્(પ્રૉજક્ટ). 

 ઔૉાઆ ણ એઔ નલમના ાઠ્મુસ્તક્ની ુસ્તઔ વભીક્ષા ઔયી તનુાં ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ. (ુસ્તઔ વભીક્ષા)  

 ળાાની ાધ્મમન-ાધ્માન ાન વશ-ાભ્માનવઔ પ્રલૃનત્તનુાં ાલરૉઔન ઔયી યૉજીંદા વ્મલશાયના ાઠ્મક્રભનુાં ાઅદાન-

પ્રદાન ઔલી યીત થામ છ તના યનૉ ાશલાર. 

2 ાભ્માવક્રભ ાન વભાજ 16 15 

(a) 
ાભ્માવક્રભભાાં યાજ્મની બૂનભઔા 

02  

(b) વભાજ (ખુણ/રામઔાતળાશી) ાન જ્ઞાનના નલનલધ ભાકાભાાં વભામરી વત્તા લચ્ચનુાં 

જૉડાણ 

03  

(c) 
‘વત્તા, નલચાયધાયા ાન ાભ્માવક્રભ’ લચ્ચનૉ વાંફાંધ 

03  

(d) ળાાના વાભાન્દ્મ દક્રમાઔાાંડૉ (નનમભૉ, નળસ્ત ાન વભમ ત્રઔ) ાન વભાજના ધૉયણૉનુાં 

ુનાઃાઈત્ાદન 

03  
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(e) 
ાદૃશ્મ ાભ્માવક્રભની બૂનભઔા ાન નલદ્યાથી નસ્થનતસ્થાઔતા 

02  

(f) 
ાભ્માવક્રભન ાઈત્પ્રયઔ દયફૉ – ભૂલ્માાંઔન, ફજાય નશત લખય 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલનલધ ાઠ્મુસ્તઔૉ, ફા વાનશત્મ નળક્ષઔ શાથૉથીનુાં નલલચનાત્ભઔ ૃથક્ઔયણ(ુસ્તઔારમ ઔામય) 

 ભૂલ્માાંઔન ાન ફજાય દ્લાયા ાભ્માવક્રભ ઔાઇ યીત દૉયામ છ ? ચચાય ઔયૉ. (વભૂશ ચચાય) 

 ાભ્માવક્રભ વાંયચનાભાાં નલનલધ વાભાનજઔ વભૂશૉના પ્રનતનનનધત્લ ાન નફનપ્રનતનનનધત્લ ય ચચાય (વાભાનજઔ ઔામય) 

 ાભ્માવક્રભ નલઔાવભાાં વાભર ઔૉાઆણ વ્મનક્તની ભુરાઔાત(ઔૉાઇ ાન્દ્મ) 

 ફ યાજ્મૉના ઔૉાઇ એઔ જ ધૉયણ ાન નલમના ાભ્માવક્રભની તુરના(ુસ્તઔારમ ઔામય) 

 નલા ાભ્માવક્રભ ય વભાજ ાનબપ્રામ ભલૉ(વભાજઔામય) 

 ઔૉાઇ ત્રણ લયના એઔ જ નલમ ાન ધૉયણના ાભ્માવક્રભની તુરના(ુસ્તઔારમ ઔામય) 

 ાભ્માવક્રભભાાં યાજ્મ ાન નલચાયધાયાની બૂનભઔા યનૉ વનભનાય (વનભનાય) 
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Course Title :   ાધ્મમન ભાટ ભૂલ્માાંઔન - B                                                                                                  
(Assessment for Learning – B) 

Course Code: EDCP - 3209                      Semester - III 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01  Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32 Supervised Study:32    Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વાંયચનાલાદના દયપ્રક્ષ્મભાાં ભૂલ્માાંઔન ઔયલા ાછનુાં ઔાયણ ાન ઔલી યીત ભૂલ્માાંઔન થામ તની વભજ નલઔવાલલી. 

 ાધ્મમનના શતુના વાંદબયભાાં ભૂલ્માાંઔન દ્ધનત વભજલી. 

 ાધ્માન ભાટ ભૂલ્માાંઔનની રલનચઔતા ાન ખનતળીરતાની વભજ નલઔવાલલી. 

 ાધ્મમન પ્રદક્રમાના વુધાય ાન વાંસ્ઔયણ ભાટ ભૂલ્માાંઔનના દયણાભૉન ઔલી યીત ચચી ળઔામ ાન ઔલી યીત ાઈમૉખ ઔયી 

ળઔામ  તની વભજ  નલઔવાલલી. 

 ાભ્માવક્રભભાાં લણામરી વશબાખી પ્રલૃનત ાન ક્ષત્ર ાઅધાદયત પ્રલૃનતન ાઅધાય નલધામાઔ (પૉભેદટલ) ભૂલ્માાંઔન ય 

લધાય બાય ાઅલૉ. 

 પ્રનળક્ષણથી તભના લખયના નલધાથીની જરૂદયમાત ાન ઔક્ષા પ્રભાણ ભૂલ્માાંઔનના મૉગ્મ ભાદાંડૉ યચી ળઔ ત ભાટ તેમાય 

ઔયલા. 

 ભૂલ્માાંઔનની જરૂદયમાતૉ, પ્રલતયભાન નસ્થનત ાન લાસ્તનલઔ જરૂદયમાતૉનુાં ાઅરૉચનાત્ભઔ યીત ભૂલ્માાંઔન ઔયલુાં. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1 ભૂલ્માાંઔન પ્રદક્રમા 18 20 

 પ્રદક્રમા 02  

વાભાનજઔ ઔામય વાથ નલનનમૉખના પૉયભનુાં યઔૉડીંખ ાન ાશલાર રકન   02  

નલદ્યાળાકાના વાંદબયભાાં ભૂલ્માાંઔનભાાં નલનલધતા 02  

નલદ્યાથીની  ઔાભખીયીનુાં ાથયગટન  

a. લણયનાત્ભઔ  ાઅાંઔડાળાસ્ત્ર : ાઅલૃનત્ત નલતયણ, ભધ્મલતી નસ્થનતના ભાૉ ાન 

ચનરતતાના ભાૉ, ટઔાલાયી, પ્રનતળત ક્રભાાંઔ 

b. ભાનશતીનુાં ાઅરકાત્ભઔ યજુાઅત : 1) લતુય ાઅરક 2) સ્તાંબ ાઅરક 3) ાઅલૃનત્ત 

ફશુઔૉણ 

10  

ભૂલ્માાંઔનભાાં વભાનલિ ફાફતૉ- ભૂલ્માાંઔનનુાં વ્માાયીઔયણ, શાાઇ સ્ટઔ ટસ્ટીંખ, ળાા દ્લાયા 

થતુાં સ્ધાયત્ભઔ ક્રભાાંઔન 

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 તભાયી ધ્ધનત ાઅધાદયત એઔ નલદ્યાથીના ભૂલ્માાંઔન ભાટની પ્રદક્રમાની મૉજના ફનાલૉ. (ાન્દ્મ)  

 એઔ નલદ્યાથીનૉ વી.ાઅય.વી. તેમાય ઔયૉ. (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 એઔ લખયના દયણાભના ાઅલૃનત્ત નલતયણન ાઅધાય ભધ્મલતી નસ્થનતના ભાૉ ાન ચનરતતાના ભાૉની ખણતયી ઔયૉ. 

(વાંળૉધન) 

 ભાનશતી યથી લતુય ાઅરક, સ્તાંબ ાઅરક ાન ાઅલૃનત્ત ફશુઔૉણ ફનાલૉ. (વાંળૉધન) 

 યીક્ષા ાન ભૂલ્માાંઔન નીનત ાઅધાદયત એઔ ય તેમાય ઔયી યજૂ ઔયૉ. (વનભનાય) 

2 ભૂલ્માાંઔનના પ્રલાશૉ 14 15 



Page :141 
 

____________________________________________________________________________________ 
H.N.G.U. B.Ed. Curriculum 2015 – 16 onwards 

 ળીકનાયાના ાનુબલૉનુાં વાંનભશ્રણ 01  

વભાન તઔૉ ાન નલનલધતાના જતન ભાટ ભૂલ્માાંઔન (ાધ્મતાની વ્મનક્તખત ાધ્મમન 

જરૂદયમાતૉ ૂયી ઔયલા) 

02  

ભૂલ્માાંઔન પ્રથા- કુલ્રા ુસ્તઔ યીક્ષા, નરાાઆન યીક્ષા, ભાાંખ ાઅધાદયત યીક્ષા, 

ભાખયદળયઔ ાશલાર,નળક્ષઔ વનભનત વભીક્ષા(વાભૂનશઔ ભૂલ્માાંઔન) ભૉફાાઇર દ્લાયા ભૂલ્માાંઔન 

06  

ફાહ્ય વાંસ્થાની  ભૂલ્માાંઔનની પ્રથા 02  

સ્ધાયત્ભઔ વાધનૉ દ્લાયા લયણી ના ઔયલી 01  

ાઅય.ટી.ાઇ. એક્ટ ૨૦૦૯ની નૉન – ડીટનવન નીનત (ધૉ. ૮ વુધી ઔૉાઇન નાાવ જાશય ન 

ઔયલા) ાન તનૉ ાભ્માવક્રભ, નળક્ષણળાસ્ત્ર ાન નળક્ષઔૉ વાથનૉ વાંફાંધ   
02 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નરાાઇન ાન પરાાઆન ભૂલ્માાંઔન ભાટ ઔૉાઇ એઔ વૉફ્ટલયનૉ ાઈમૉખ ઔયૉ.(ICT) 

 ઔૉાઆણ એઔ નલમના ાધ્મમન ભાટ ાાંચ નલધાથીની વ્મઔનતખત ાધ્મમન જરૂદયમાત ધ્માનભાાં યાકી  દયઔન ત્રણ 

ભૂલ્માાંઔન પ્રલૃનત્ત ાઅૉ.(વાંવાધન તેમાય ઔયલુાં) 

 ભન્દ્મુાંાર ાન ાઆરક્રૉનીઔ સ્ઔૉટયખ દ્ધનતના પામદા ાન ખયપામદા ય લાદ-નલલાદનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ.(લાદ-નલલાદ) 

 ફાઔૉ, નલદ્યાથી, નળક્ષઔૉ ાન વભાજના પ્રનતનનનધની વાથ યશીન એઔ વાભાનજઔ પ્રલૃનત્ત ઔયૉ ાન તનુાં 

ભૂલ્માાંઔન ઔયૉ. (વાભૂદાનમઔ જૉડાણ) 

 નલદ્યાથીના નલચાય ઔળલ્મૉના ભૂલ્માાંઔન દ્ધનત ય વભૂશ ચચાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ.(જૂથ ચચાય) 

 જ દળભાાં દયઔ નલદ્યાથીના ાધ્માનના નલઔાવની ખુણલત્તા લધાયલાભાાં ાઅલી છ ાન લખય ાટઔામત ભાટ સ્ધાયત્ભઔ 

યીક્ષાન યદ ઔયલલાભાાં ાઅલી છ ત દળના તન રખતા ાનુબલૉની ચચાય ભાટ વનભનાયનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ . (ઔૉાઆણ 

ફ દળ) 
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Course Title :   નળક્ષણભાાં નાટ્મ ાન ઔરા                                                                                                                        
(Drama and Art in Education) 

Course Code: EDEPC - 3302                     Semester - III 
 

Credit: Theory Credit (TC): 1   Supervised Study Credit (SSC): 1.5     Total: 2.5 

Hours: Classroom Teaching: 16  Supervised Study: 48    Total: 64 

Total Marks: 50      [External: 35 Marks: Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ: પ્રનળક્ષણાથી.... 

 નાટ્મ ાન ઔરા દ્લાયા ાધ્મમન-ાધ્માન ઔળલ્મનૉ નલઔાવ ઔયલૉ. 

 શાથ, રૃદમ ાન ભનસ્તષ્ઔ લચ્ચનૉ વાંફાંધ નાટ્મ ાન ઔરાના ભાધ્મભથી વભજલૉ. 

 ાધ્મમન-ાધ્માન પ્રદક્રમાભાાં યશર તાર, વન્દ્દમય ાન વાભાંજસ્મનૉ ાનુબલ ઔય ાન તની ક્ષભતા ઔલ. 

 નલધાથીના વલાાંખીણ ભૂલ્માાંઔનભાાં નાટ્મ ાન ઔરાનૉ ાઈમૉખ ઔયી ળઔ. 

 ઔરાત્ભઔ વાંલદનાનૉ નલઔાવ ઔય. 

 વજયનાત્ભઔ ાન જાખૃત નળક્ષઔ ફની ળઔ.  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ક્રાઔ ખુણ 

1  08 20 

(A)  નળક્ષણભાાં ઔરા 

 વાંઔલ્ના, ાથય ાન ઔરાનુ ળાા નળક્ષણભાાં ાખત્મતા 

 ઔરા ાન નળક્ષણનૉ વાંફાંધ 

 ભનસ્તષ્ઔ, રૃદમ ાન શાથન વદક્રમ ઔયતા વલાાંશઔ તયીઔ ઔરા 

 નલનલધ ઔરા પ્રઔાયૉની વાથયઔતા/ાઈમૉનખતા 

02  

(B) ાનબવ્મનક્ત ઔરા ાન નળક્ષણ 

 ાનબવ્મનક્ત ઔરાનૉ ાથય, વાંઔલ્ના ાન પ્રઔાયૉ 

 નાટઔ – નાટ્મઔરાના પ્રઔાયૉ (પક્ત દયચમ) એઔાાંઔી નાટઔ , નૃત્મ નાટઔ , ભુઔ નાટઔ , 

એઔાત્રીમ ાનબનમ 

 નાટઔ : ાધ્મમન-ાધ્માનના દયપ્રક્ષ્મૉ 

 વભસ્મા ાઈઔરભાાં નાટ્માત્ભઔ દફાણ (Dramatic pressure) 

 નાટઔ : વાભાનજઔ પ્રલૃનત્ત સ્લરૂ 

 નલશ્રણાત્ભઔ ાધ્મમન નભભાાંવા (critical pedagogy) ના સ્લરૂભાાં નાટઔ 

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ુસ્તઔારમભાાં ાઈરબ્ધ નાટઔૉનૉ ાભ્માવ ાન તની બજલણી (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 નલધાથીન તભની ાધ્મમન વાભગ્રીભાાંથી પ્રત (નસ્ક્રપ્ટ) ઔયી તન બજલલુાં  (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 નાટઔ, વાંખીત ાન નૃત્મ ળીકલતી વાંસ્થાની ભુરાઔાત (ક્ષત્ર ઔામય/ ભુરાઔાત) 

 વાથી જુથના નાટઔૉ, વાંખીત ાન નૃત્મનુાં ાલરૉઔન ઔયલુાં ાન તનૉ ાશલાર ફનાલનૉ (ાલરૉઔન) 

 નૃત્મ ાન નાટ઼્ના ઔામયળાાભાાં (Workshop) બાખ રલૉ ાન તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયલૉ (વભુદામ જૉડાણ) 

 વાાંસ્ઔૄનતઔ ઔામયક્રભૉભાાં બાખ રલૉ ાન તનૉ ાશલાર તેમાય ઔયલૉ (ક્ષત્ર ઔામય/ભુરાઔાત) 

2  08 15 

(A) દૃશ્મ ઔરા ાન નળક્ષણ  

 ળાા નળક્ષણભાાં દૄશ્મઔરાનૉ ાથય, વાંઔલ્ના, પ્રઔાય ાન ાઈમૉનખતા 

 નચત્રઔાભ ાન યાંખનચત્ર ઔાભ (Drawing and Paintings)  

o નચત્રઔાભ ાન યાંખનચત્ર ઔાભની વાંઔલ્ના ાન પ્રઔાયૉ 

o નલધાથીની પ્રત્મક્ષીઔયણ (Perception), પ્રનતદક્રમા (Reflection) 

06  
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ાન ાનબવ્મનક્ત (Expression) ની ક્ષભતાના નલઔાવ ભાટ નચત્રઔરાનૉ દયચમ 

o  વુરકન (Calligraphy) : દયચમ 

 પૉટૉગ્રાપી,યાંખૉી,ાન શસ્તદ્યૉખ : વાંઔલ્ના, પ્રઔાયૉ ાન ભશત્લ 

(B) બાયતીમ યીત-દયલાજૉ ાન તની ઔરાત્ભઔ વાથયઔતા    

 ભૂલ્માાંઔનના વાધન તયીઔ ઔરા 

 બાયતીમ યીત યીલાજૉ ાન તની ઔરાત્ભઔ વાથયઔતા 

02  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ાભ્માવક્રભન ાનુરૂ નચત્રૉ દૉયલા (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 વુાંદય શસ્તાક્ષયૉથી વુરકન ઔયલુાં (ુસ્તઔારમ/પ્રમૉખળાા જૉડાણ) 

 ફાાઆન ાઅટય, ાઅટય ખરયી જલા સ્થૉની ભુરાઔાત ાન ાલરૉઔન તભજ ાશલાર રકન (ક્ષત્ર ઔાભ/ભુરાઔાત) 

 યાંખનચત્ર ઔાભ ાન ઔૉરાજનુાં ાલરૉઔન ઔયી ાશલાર તેમાય ઔયલૉ (ાલરૉઔન) 

 ઔૉાઆ ણ એઔ નલમલસ્તુના ભુદ્દાના વાંદર્સબત નચત્રૉનૉ ાઅરબ્ભ ફનાલલૉ (Resource Generation) 

 દૃશ્મઔરાના ાઈમૉખ વાંદબે વનભનાય મૉજલૉ (વનભનાય) 

 શૉી, દદલાી ાન ાન્દ્મ પ્રવાંખૉએ યાંખૉી ફનાલલી (વભુદામ જૉડાણ) 

 વાથી જૂથની દૄશ્મઔરાનુાં ાલરૉઔન ઔયી તનુાં નલશ્રણ ઔયલુાં (ાલરૉઔન) 
 

References: 
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learning. Harper Collins. 

 Olson, D.R., & Bruner, J.S. (1996). Folk psychology and folk pedagogy. In D.R. Olson 

& N. Torrance (Eds.), The handbook of education and human development (pp. 9–

27). 

 Thwaite, A., & Rivalland, J. (2009). How can analysis of classroom talk help teachers 

reflect on their practices? Australian Journal of Language and Literacy. 
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Course Title :  વભઔારીન બાયત ાન નળક્ષણ - B                                                                                          
(Contemporary India and Education – B) 

Course Code: EDPE - 4102                      Semester - IV 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01 Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32        Supervised Study: 32   Total: 64 

Total Marks: 50    [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 બાયતીમ વભાજ ભાાં પ્રલતયભાન લેનલધ્મ ાન તના રક્ષણૉ જાણ . 

 બાયતીમ ફાંધાયણભાાં વૂચલર વાાંપ્રત નળક્ષણના ભૂબૂત ાનધઔાયૉ ાન નીનતથી દયનચત થામ.  

 ાત્માયની પ્રલતયભાન જાશય નળક્ષણ નીનત ન લેનશ્લઔ સ્તય વયકાલી ળઔ.  

 યાજ્મ સ્તય નળક્ષણ નીનતભાાં પ્રલતયભાન ભાકા ાાંખ દયનચત થામ . 

 વભઔારીન બાયતભાાં પ્રલતયભાન નળક્ષણ નીનત ાન ળાા નળક્ષણના ગડતય ાાંખ ળીક .  
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ક્રાઔ ખુણ 

1 બાયતભાાં રૉઔ નળક્ષણ ભાટનુાં નીનત નલમઔ ભાકુાં 16 18 

(a) વાાંપ્રત પ્રશ્નૉ ાન નીનત 

1. નળક્ષણનૉ ાનધઔાય (નીનતના વાંદબયભાાં) 

2. વલય નળક્ષા ાનબમાન ( SSA)(શતુ ાન ાઅર્સથઔ લશેંચણી) 

3. શારભાાં જ શાાંવીમાભાાં ધઔરાાઇ ખમરા (ાઈનક્ષત)  ફાઔૉ છ તભના પ્રલળ ાન 

નળક્ષણભાાં જાલણીન લખ ાઅલાભાાં  SSAની બૂનભઔા 

4. લેનશ્લઔ ાન વાભરઔતાય નળક્ષણના વાંદબયભાાં નળક્ષઔ ાન ાન્દ્મ વાંસ્થાની બૂનભઔા 

03 

 

 

 

 

(b) બૂતઔાની નીનત ાન વભસ્મા 

1. વાલયનત્રઔ પ્રાથનભઔ નળક્ષણ (શતુ) 

2. વાભુદાનમઔ બાખીદાયી ાન નલઔાવના વાંદબે જીલન , ઔામય ાન નળક્ષણનૉ વભન્દ્વ્મ 

ઔયલા ભાટ નાઇ તારીભ 

3. લવાશતી (colonial) ાન ાઅઝાદી ૂલેના વભમભાાં બાયતના નલનલધ જૂથૉની 

ાઅધુનનઔ નળક્ષણના નલઔાવભાાં પ્રનતદક્રમા 

04 

 

 

 

 

 

 

(c) સ્ત્રી, દનરત ાન જન જાનત જ શાાંવીમાભાાં ધઔરામર રૉઔૉનુાં નળક્ષણ 03  

(d) લવાશતી નળક્ષણ (Colonial Education) ની યાષ્ટ્રીમ ટીઔા ાન ખાાઁધીજી ાન દમાનાંદ 

વયસ્લતી જલાના ાઅર લેઔનલ્ઔ નળક્ષણ દ્ધનત 

03 

 

 

(e) બાા નીનત 

a) ળાાનુાં ભાધ્મભ 

b) નત્રબાા વુત્રની વાાંપ્રત ાન નલઔાવાત્ભઔ નીનત 

c) ળાાની બાાનીનતની વાંલેધાનનઔ વ્મલસ્થા 

d) ળાાની બાાની નીનત વાંફાંધ લવાશતી દનિઔૉણ  

e) ફશુબાા નળક્ષણ ય વાાંપ્રત નલા વાંળૉધનૉ 

03  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ: 

 બાાનીનત ાઈય ચચાય (લાદ-નલલાદ) 

 નળક્ષણભાાં ફશુબાા ાનબખભ ાઈયના વાંળૉધનૉની વભીક્ષા (વાંળૉધન) 

 વાાંપ્રત નીનત નલમઔ ફાફતૉ ાન ત વાંદર્સબત વભસ્મા ાઈય વનભનાય (વનભનાય) 
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 બૂતઔાની નીનત નલમઔ ફાફતૉ ાઈય જૂથ ચચાય ાન ાશલાર (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

 લવાશતી નળક્ષણ ાન તના વાંદબયભાાં લેઔનલ્ઔ નળક્ષણની ખાાઁધીજી ાન દમાનાંદ વયસ્લતીએ વૂચલર નળક્ષણ 

દ્ધનતનૉ તુરનાત્ભઔ ાશલાર તભજ ત વાંદર્સબત સ્લાધ્મામ ઔામય (ુસ્તઔારમ જૉડાણ) 

2 નળક્ષણ નીનત ાન તના ળેક્ષનણઔ ફનરતાથો 16 17 

 1. મૉજના ફદ્ધ ઓધૉનખઔીઔયણના વાંદબયભાાં ઔૉઠાયી ઔભીળનની બરાભણૉ ાન તનુાં 

ાભરીઔયણ 

2. 1986 ની યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણ નીનત (શતુ ાન ભુખ્મ બરાભણૉ) 

3. POA 1992 (Plan of Action) ઔામય મૉજના (શતુ ાન ભુખ્મ બરાભણૉ) 

4. બાયતીમ ાથયતાંત્રના ાઈદાયીઔયણ ાન લેનશ્લઔયણના વાંદબયભાાં ાનુખાભી નળક્ષણ નીનત 

5. 1990 થી 2000 દયમ્માન ાઅલર ાભ્માવક્રભ ાન ધ્ધનતળાસ્ત્રીમ દયલતયનૉ 

6. ભધ્માહ્નન બૉજન મૉજનાની વભીક્ષા 

7. ૉણ નનનશ્ચત ઔયલા ભાટ ઔામદાઔીમ જૉખલાાઇની બૂનભઔા 

8. ાઅશાયના ાનધઔાય ાાંખનૉ વુપ્રીભ ઔૉટયનૉ ડયય 

9. ાઈદાયીઔયણ, લેનશ્લઔયણ, પ્રનફનાાઆઝળન (Plebianisation), કાનખીઔયણ ાન 

સ્તયીઔયણનૉ ાથય, વાંઔલ્ના ાન તની ાવયૉ 

16  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ: 

 ઔૉાઆ એઔ લેનશ્લઔ વાંસ્થાની ભુરાઔાત ાન તનૉ ાશલાર ફનાલલૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ ાન ાલરૉઔન) 

 પ્રનફનાાઆઝળન (Plebianisation) ાઈય જૂથ ચચાય ઔયૉ (ચચાય-નલચાયણા) 

 કાનખીઔયણ ાવય ાઈય લાદ – નલલાદ (ચચાય-નલચાયણા) 

 યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણ નીનત તભજ ાન્દ્મ નીનતન ધ્માનભાાં યાકી વનભનાય મૉજૉ. (વનભનાય) 

 1990 થી 2000  દયમ્માન ાઅલર ાભ્માવક્રભ ાન ધ્ધનતળાનસ્ત્રમ દયલતયનૉ ાઈય જૂથ સ્લાધ્મામ (ુસ્તઔારમ) 
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Zubaan. 

 De, A., Khera, R., Samson, M., & Shiva Kumar, A.K. (2011). PROBE revisited: A report on 

elementary education in India. New Delhi: Oxford University Press. 
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 Govinda, R. (2011). Who goes to school?: Exploring exclusion in Indian education. 
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 Naik, J.P. (1982). The education commission and after. APH Publishing. 
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 NCERT. (2006b). Position paper-National focus group on gender issues in the curriculum 

(NCF 2005). NCERT. 
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Course Title :   જાનત, ળાા ાન વભાજ                                                                                                       
(Gender, School and Society) 

Course Code: EDPE - 4106                               Semester - IV 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02 Supervised Study Credit (SSC): 01   Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32           Supervised Study: 32     Total: 64 

Total Marks: 50     [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વાભાનજઔ વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં જાનત નલમઔ ન્દ્મામ ાન વભાનતાની વભજ ઔલ. 

 પ્રાચીન, ભધ્મઔારીન તથા ાલાયચીન મુખભાાં જાનત નલમઔ દયજ્જાથી ભાનશતખાય થામ.  

 વયઔાય, ઔાનૂન તથા સ્લેનચ્છઔ વાંખઠનૉની જાનત નલમઔ ફાફતૉ  ાાંખની બૂનભઔાથી ભાનશતખાય થામ. 

 નલનલધ સ્તય થતાાં જાનત નલમઔ ળૉણ ાન વરાભતી વાંદબે ભાનશતી ભલી જાખૃનત ઔલ.  

 જાનત નલમઔ બદ દૂય ઔયલાભાાં ઔલણીની બૂનભઔાની વભજણ ઔલ. 

 

એઔભ નલમલસ્ત ુ વભમ ખુણ 

1  22 24 

(a) જાનત: ક, વભતા ાન વભાનતા  

જાનત: ાથય, વાંઔલ્ના ાન સ્લરૂ (વાભાનજઔ તથા વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં). 

વાભાનજદઔઔયણ પ્રદક્રમાના વાંદબયભાાં જાનત નલમઔ ક:   

નલનલધ ાઅાંતય -વાાંસ્ક્રુનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં જાનત નલમઔ નનનશ્ચત બૂનભઔાનૉ  ાઈદબલ  (ઔુટુાંફ, 

જ્ઞાનત, ધભય, વાંસ્ઔૃનત, ળાા તથા નબન્દ્ન ભાધ્મભૉ) 

જાનત: વભતા ાન વભાનતા: (જ્ઞાનત, લખય, ધભય ાન  વાંપ્રદામ, ાક્ષભતા, નલસ્તાય) 

10  

(b)  પ્રાચીન, ભધ્મઔારીન તથા ાલાયચીન મુખભાાં જાનત નલમઔ દયજજૉ 

 પ્રાચીન, ભધ્મઔારીન તથા ાલાયચીન મુખ (બાયતભાાં સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ દયનભમાન [1855 

થી 1947] તથા સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ ફાદ [1948 થી પ્રલતયભાન]) જાનત નલમઔ ાઅર્સથઔ , 

વાભાનજઔ, ઔટુાંનફઔ, ધાર્સભઔ, વ્માલવાનમઔ તથા ળેક્ષનણઔ દયજજૉ     

06  

(c)  જાનત: યાજ્મ તથા ઔામદાની બૂનભઔા (21ભી વદીના વાંદબયભાાં) 

 જાનત નલમઔ વયઔાયની નીનત નલમઔ જૉખલાાઆ, ાભરીઔયણ તથા ાવયઔાયઔતા.  

 જાનત નલમઔ ાવભાનતા દૂય ઔયલા ભાટની ઔામદાઔીમ જૉખલાાઆ. 

 જાનત નલમઔ ાવભાનતા દૂય ઔયલા ભાટ સ્લેછીઔ વાંખઠનૉની બૂનભઔા.  

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 ળેક્ષનણઔ વાંથા  / ફા ાયાધ ખૃશ  / છાત્રારમ / ગયડાગય / ાનાથારમ  નલખયની ભુરાઔાત રાઇ જાનત નલમઔ 

વભાનતાની પ્રણાનરઔા નૉ ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (ક્ષત્ર ભુરાઔાત) 

 જાનત ના વાંદબે ઔૉાઇ એઔ વાભાનજઔ ઔામયઔયની બૂનભઔાનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ગ્રાંથારમની ભુરાઔાત રાઇ વભાચાયત્રભાથી જાનત નલમઔ વભાચાય એઔત્ર ઔયી તભાયા  નનદયક્ષણની વભીક્ષા ઔયૉ . 

(ગ્રાંથારમ) 

 તભાયા વશાધ્મામીની ભુરાઔાત  રાઇ જાનત નલમઔ ાવભાનતા ાાંખના તભના નનદયક્ષણૉન ાઅધાય પ્રઔલ્ તેમાય 

ઔયૉ. (પ્રઔલ્)  

 જાનત નલમઔ વભતા ાન વભાનતા ાાંખ વયઔાયની ઔૉાઇ ણ ાાંચ નીનતની વનભક્ષા ઔયૉ. (ગ્રાંથારમ / ઔમ્પ્મુટય રફ) 

 જાનત નલમઔ ઔામદા તથા વયઔાયની નીનતના વાંદબયભાાં નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમ ાથલા ળાાભાાં જાખૃનત ઔામયક્રભનુાં 

ાઅમૉજન ઔયૉ. (વાભાનજઔ ઔામયક્ષત્ર)            
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2  10 11 

(a) નલનલધ સ્તય જાનત નલમઔ ળૉણ, વરાભતી ાન ઔલણી: 

(વાભાનજઔ, વાાંસ્ઔૃનતઔ, ાઅર્સથઔ, વ્માલવાનમઔ, ળેક્ષનણઔ, યાજઔીમ ાન જાતીમ)  

06  

(b) જાનત નલમઔ બદ દૂય ઔયલાભાાં ઔલણીની બૂનભઔા:  

 ાઠમક્રભ તથા જાનત નલમઔ વભતા ાન વભાનતા 

 વાંસ્થાદઔમ બૂનભઔા ાન પ્રદક્રમા 

 નળક્ષઔની બૂનભઔા  

 ફશુભાધ્મભ વાક્ષયતા  

04  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 જાનત નલમઔ વુધાયાત્ભઔ ઔામય ઔયતી સ્લેછીઔ વાંખઠનૉ/ વાંસ્થાનૉ વ્મનક્ત ાભ્માવ ઔયૉ. 

(વ્મનક્ત ાભ્માવ) 

 ળાાની ભુરાઔાત રાઇ ળાા ધ્લાયા નલદ્યાથીભાાં જીલન ઔળલ્મૉ નલઔવાલલા ભાટ ઔયલાભાાં ાઅલતી પ્રલૃનતની 

વભીક્ષા ઔયૉ. (ક્ષત્રઔામય) 

 જ્ઞાનાત્ભઔ ફાંધાયણના વાંદબયભાાં ળાાભાાં જાનત નલમઔ ાવભાનતા ય પ્રઔલ્ તેમાય ઔયૉ.  

( ક્ષત્રઔામય તથા ઔમ્પ્મુટય રફ) 

 ધૉયણ 8/ 9/ 10 ની ઔૉાઇ ણ એઔ ુસ્તઔ વાંદ ઔયૉ ાન જાનતમ વભતા ાન વભાનતાના વાંદબે  વનભક્ષા ઔયૉ . 

(ગ્રાંથારમ)  

 વાભાનજઔ, વાાંસ્ક્રુનતઔ, ળેક્ષનણઔ ાન જાનતમ ળૉણ વાંદબે ળાાભાાં જાખૃનત ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ (વાભાનજઔ 

ક્ષત્રઔામય) 
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Course Title :  વાંઔનરત ળાાનુાં નનભાયણ                                                                                                      
(Creating an Inclusive School) 

Course Code: EDPE - 4110                              Semester - IV 
 

Credit: Theory Credit (TC): 02  Supervised Study Credit (SSC): 01             Total: 03 

Hours: Classroom Teaching: 32                        Supervised Study: 32                                   Total: 64 

Total Marks: 50            [External: 35 Marks; Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ : પ્રનળક્ષણાથી ..... 

 વાભાનજઔ વાાંસ્ઔૃનતઔ દયપ્રક્ષ્મભાાં વાંઔનરતતા ાન નલઔરાાંખતા નલળ વભજ ઔલ. 

 વાભાનજઔ વાંઔનરતતાન લખ ાઅનાય વભઔારીન ભાકાન વભજ . 

 વાંઔનરત ળેક્ષનણઔ નીતીનાાં ભાકા ાન નીનત વુધાયણાન વભજ . 

 વાંઔનરત વભજની યચના ભાટ વાંઔનરત વભાજનુાં સ્લરૂ ાન તભાાં નળક્ષણની બૂનભઔા નલળ વભજ . 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ ઔરાઔ ખુણ 

1  18 18 

(a) વાંઔનરતતા ભાટ ામાના ઔામોની રૂયકા  

 વાંઔનરતતા ાન નલઔરાાંખતા : વ્માખ્મા ાન વાંઔલ્ના  

 વાભાનજઔ વાંઔરન ાન નલઔરન ભાટ ચાલીરૂ ક્ષત્ર  

 વાભાનજઔ ચાલીરૂ વભૂશૉ ઔ જ ાલખણામરા/ તયછૉડામરા છ . 

02  

(b) વાભાનજઔ વાંઔરનના લખ ભાટનુાં ભાકુાં  

 વાભાન્દ્મ નળક્ષણ ાન વાંઔનરત નળક્ષણ લચ્ચ નૉ બદ  

 વાભાનજઔ વાંઔરનના નલઘ્નૉન દુય ઔયલા  

02  

(c) 
 

વાંઔનરત નળક્ષણ નીનતનુાં ભાકુાં  

 ાઅય.ટી.ાઇ. – 2009, ાઅય.એભ.એવ.એ., છાતૉ (ઔન્દ્મા, એવ.વી.,એવ.ટી., 

ળાયીદયઔ નલઔરાાંખ, રગુભતી વભૂશૉ)નુાં નળક્ષણ. 

 વાંઔનરત ળાાભાાં નળક્ષણ ભાટ નળક્ષઔના ઔળલ્મૉ ાન વાભથ્મયતા  

 વાંઔનરત નળક્ષણ વ્મૂશયચના / ાનબખભૉ જલા ઔ નભનશ્રત વાભથ્મયના વાભુનશઔતા , 

ફશુસ્તયીમ ાધ્માન, વશઔાયી ાધ્મમન ાન વભજુથ ાધ્માન  

 ળાા ાન નળક્ષઔ ભાટ વાંઔનરત નળક્ષણભાાં ડઔાયૉ  

08  

(d) નળક્ષણભાાં વાંઔરન યની નીનત ભાખયદર્સળઔા, મુનસ્ઔૉ, 2009  

 ફધા ફાઔૉ ળીકી ાન નલઔવી ળઔ તલી કાતયી  

 શઔાયાત્ભઔ ાન નલનલધ નનષ્નત ભાટની ાડખ ભાન્દ્મતા  

 નળક્ષણળાસ્ત્ર ઔ જ ાધ્મતાની દયલતયનળીર / ફદરાતી જરૂદયમાતન શભળા નલઔનવત 

ઔય છ ાન વતત પ્રનતબાલ ાઅ છ .  

 ભુલ્માાંઔન નીનત ઔ જ નલમલસ્તુ ઔયતા ઔળલ્મૉ ાન જ્ઞાનનુાં ભુલ્માાંઔન ઔય છ ઔ જભાાં 

ભૂલ્માાંઔન દ્ધનત ાન વભમ ભાકાની નલનલધતા ભાટ કુલ્રારૄાં છ . 

 એલુાં લાતાલયણ ઔ જ – ફાઔૉ , ભાતા-નતા, વભાજ, નળક્ષઔૉ, વ્મલસ્થાઔૉ ાન 

નીનત ગડલેમા – ફધાના વશઔાય ાન વદક્રમ બાખીદાયી ભાટ ઔામય ઔય છ .  

06  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ: 

 નલઔરાાંખતા ાન વાભથ્મયના જાણીતા લૃત્તાાંત / ઔથનૉનૉ ાભ્માવ ઔયલૉ ઔ જથી ફદરાતી વ્માખ્માન મૉગ્મ દદળા 

ભ.(પ્રમૉખળાા/ુસ્તઔારમ) 

 નીનત / યાજ્મના દસ્તાલજૉભાાં ાધ્મમન / નવનદ્ધન ઔલી યીત જૉલા ાન વભજલાભાાં ાઅલ છ ત ળૉધૉ 

ઔાઢલુાં.(પ્રમૉખળાા/ુસ્તઔારમ) 
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 ાધ્માન ાન વહ્બાખીદાયીતાભાાં ફાધારૂ ફનનાય તત્લૉની કૉજના પ્રમત્ન ાન ળેક્ષનણઔ વાંસ્થાની ભુરાઔાત 

(ક્ષત્ર ઔામય) 

 વાંઔનરત લખયકાંડભાાં વાંઔનરત ાધ્માન વ્મૂશયચનાનુાં ાલરૉઔન ાન ાઅખના ાઅમૉજન ભાટ નળક્ષઔ વાથ ચચાય 

ઔયી તભાયા ાનુબલન લણયલૉ (ાલરૉઔન) 

 ળાાભાાં વાંઔનરત યભત-ખભત પ્રલૃનત્તનુાં ાઅમૉજન ઔયૉ ાન ાશલાર ફનાલૉ. (ક્ષત્ર ઔામય) 

 નલઔરાાંખ ફાઔૉન કી તભની નવનધ્ધનુાં પ્રદળયન ( વાભુદાનમઔ દાનમત્લ)  

2  14 17 

(a) 
 
 

 

વાંઔનરત વભાજ  : ુલાયરૉક્ન  

 વાંઔનરત વભાજનૉ ાથય ાન વાંઔલ્ના  

 વાંઔનરત વભાજ નનભાયણ ભાટ જરૂયી ગટઔૉ  

 નલઔનવત ાન વાંઔનરત નળક્ષણ : વાંક્લ્પ્નાત્મ્ઔ ુલાયરૉક્ન  

 વાભાનજઔ વાંઔરનની વભજ : નળક્ષણની બૂનભઔા   

04  

(b) 
 

વાંઔનરત વભાજ ભાટ વાંઔનરત નળક્ષણ  

 વાંઔનરત નળક્ષણનૉ ાથય ાન વાંઔલ્ના  

 વાંઔનરત નળક્ષણના ાભરીઔયણ ભાટના ડઔાયૉ  

 વાંઔનરત નળક્ષણ પ્રાનપ્ત : વભાજની વશબાનખતા, ભાકાઔીમ વુધાયણા, 

વ્મલવાનમઔ નલઔાવ, ાઅાંતયલતી મૉજના ાન પ્રણારીખત ાધ્મમન   

05  

(c ) વાંઔનરત વભાજ ભાટ ળેક્ષનણઔ વુધાયા 

 વાંઔનરત ળાાનુાં નનભાયણ : તાંત્રભાાં ાઆનચ્છત દયલતયનૉ, ભાકુાં, ાઅચયણ ાન 

વાંસ્ઔૃનત  

 ફશુવાંસ્ઔૃનતઔ  વભાજ ભાટનુાં નળક્ષણ  

 ફશુવાંસ્ઔૃનત વભાજભાાં ાધ્માન ાન ાધ્મમનના નવદ્ધાાંતૉ  

 ળાાંનતભમ વશાનસ્તત્લ ભાટનુાં નળક્ષણ   

05  

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નલઔરાાંખ ફાઔૉના વ્મનક્ત ાભ્માવનુાં વાંચારન/ાઅમૉજન (ઔવ સ્ટડી) 

 નલનળિ નળક્ષણ ભાટની ળાાની ભુરાઔાત રાઆ તના યનૉ ાશલાર તેમાય ઔયલૉ.(ક્ષત્ર ઔામય) 

 ળાા ઔ ઔૉરજભાાં ળાાંનત ભાટના નળક્ષણ યની ઔામયળાાનુાં ાઅમૉજન ઔયી તના યનૉ ાશલાર તેમાય ઔયલૉ. 

(ઔામયળાા) 

 વાંઔનરત વભાજ ભાટ ળેક્ષનણઔ વુધાયણા યનૉ પ્રઔલ્ (પ્રૉજક્ટ) તેમાય ઔયલૉ. (પ્રૉજક્ટ) 

 ળાાભાાં નલદ્યાથી ાન તભના લારીની ભદદથી જાતીમ  બદબાલૉ યના જાખૃનત ઔામયક્રભની ખૉઠલણ (વભાજ 

નલનનમૉખ) 

 વભાજભાાં વાંઔરનના પ્રશ્નૉ ય ાઅધાદયત ભૉઔ ઔૉટય ની ળાાભાાં ખૉઠલણી (વભાજ નલનનમૉખ)  
 

References: 

 Maitra,Krishna(2008):INCLUSION ISSUES AND PERSPECTIVES (For Teachers, Teachers’ 

Educators and Parents): Kanishka Publishers, Distributors New Delhi-110002  

 Ahuja. A, Jangira, N.K. (2002): Effective Teacher Training; Cooperative Learning Based 

Approach: National Publishing house 23 Daryaganj, New Delhi 110002.  

 Jangira N.K. and Mani, M.N.G. (1990): Integrated Education for Visually Handicapped, Gurgaon, 

Old Subjimandi, Academic Press.  
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 Jha. M.( 2002) Inclusive Education for All: Schools Without Walls, Heinemann Educational 

publishers, Multivista Global Ltd, Chennai, 600042, India.  

 Sharma, P.L. (1990) Teachers handbook on IED-Helping children with special needs N. C. E R T 

Publication.  

 Sharma P.L (2003) Planning Inclusive Education in Small Schools, R .I E. Mysore 

 Agnihotri, R.K. (1995). Multilingualism as a classroom resource. In K. Heugh, A Siegruhn, & P. 

Pluddemann (Eds.) Multilingual education for South Africa 9pp. 3-&). Heinemann Educational 

Books.  

 T., Ainswcow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2000). Index for inclusion: 

Developing learning and participation in schools. Centre for Studies on Inclusive Education.  

 Carini, P.F. (2001). Valuing the immeasurable. In starting strong: A different look at children, 

schools, and standards (pp. 165-181). New York: Teachers College Press.  

 Delpit, L.D. (2012) Multiplication is for white people: raising experctations for other people’s  

children, the new press.  
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Course Title :  સ્લની વભજ                                                                                       
(Understanding the Self) 

Course Code: EDEPC - 4304                               Semester - IV 
 

Credit: Theory Credit (TC): 1   Supervised Study Credit (SSC): 1.5             Total: 2.5 

Hours: Classroom Teaching: 16  Supervised Study: 48     Total: 64 

Total Marks: 50      [External: 35 Marks: Internal (Engagement with Field): 15] 
 

શતુ: પ્રનળક્ષણાથી.... 

 ‘સ્લ’ના નલઔાવની વભજ ઔલળ. 

 નળક્ષઔની વ્માલવાનમઔ કની વભીક્ષાત્ભઔ વભજ ઔલળ. 

 સ્લ ની વભાનજઔ કની વભજ ઔલળ. 

 સ્લની યજૂાઅતના નબન્દ્ન સ્લરૂનૉ ાઈમૉખ ઔયળ. 

 સ્લ ાન મૉખ લચ્ચના વાંફાંધ ની વભજ ઔલળ. 

 ફાલ્માલસ્થાના ાનુબલૉન માદ ઔયી તભની ૉતાના સ્લ ય થમર ાવયની વભજ ઔલળ. 

 નલનલધ ભાધ્મભૉ ધ્લાયા સ્લ વાથ ાઅાંતયદક્રમા ઔયળ. 
 

એઔભ નલમલસ્ત ુ વભમ ખુણ 

1  08 18 

(a) સ્લનૉ નલઔાવ: 

 સ્લ નુાં સ્લરૂ (શુાં ઔૉણ છુ ? ) 

 ાઅાંતદયઔ સ્લનૉ નલઔાવ 

 નળક્ષઔની વ્માલવાનમઔ ક 

 વ્મનક્તખત લૃનદ્ધન દક્રમાનન્દ્લત ઔયલા ભાટની રાખણી, લરણ તથા ઔળલ્મૉનૉ નલઔાવ. 

 વભાનજઔ વાંફાંધૉની રાખણીનૉ નલઔાવ.  

 ાવયઔાયઔ પ્રત્મામન ઔળલ્મૉ: શ્રલણ ળનક્ત તથા નનયીક્ષણ ળનક્ત 

 ભાનલના સ્લ  તથા વ્મનક્તત્લની વલયગ્રાશી  (Holistic) તથા વાંઔનરત / વુગ્રનથત 

(Integrated)  વભજ. 

 નલનલધ સ્તય ાઈદબલતા વાંગયન નનલાયલા નસ્તનથસ્થાક્તા ઔલલી  

 વાભૂનશઔ ળનક્ત ઔલલા જુથનુાં વજયન ઔયલુાં. 

03  

(b) વાભાનજઔ સ્લ: 

 વાભાનજઔ ક: જાનત, વમ્ફાંધખત, વાાંસ્ઔૃનતઔ  

 વ્મનક્તની નલનલધ પ્રઔાયની કના દયણાભ વ્મનક્તભાાં  ાઅરુઢ થમરી ભાન્દ્મતા , 

યાંયાખત યીતૉ તથા ૂલયગ્રશૉ.  

 ક ન પ્રસ્થાનત ઔયનાયા યાજઔીમ, ઐનતશાનવઔ ાન વાભાનજઔ દયફૉ.    

03  

(c) સ્લની ાનબવ્મનક્ત: 

 વ્મનક્તના સ્લનૉ, ભશત્લાઔાાંક્ષા તથા ચચતાના  ાન્દ્લણ ઔયલા ભાટ  વ્મનક્તખત 

ાનબવ્મનક્ત, જીલન પ્રવાંખૉ, જુથ ાઅાંતયદક્રમા, ચરનચત્રની વનભક્ષા. 

 સ્લની ાનબવ્મનક્તના નલનલધ સ્લરૂૉ : ઔનલતા, યભૂજ, વજયનાત્ભઔ દક્રમા તથા 

વૌંદમયત્ભઔ ાનબવ્મનક્ત.  

02 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ :  

 ‘શુાં ઔૉણ છુાં’ નલમ ય ફ દીલવનૉ ઔામયનળનફયનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (ઔામયનળનફય) 

 તાણ નનમભન નલમ ય ઔામયનળનફયનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (ઔામયનળનફય) 

 વૉફ્ટ સ્ઔીરના નલઔાવ ભાટ ઔામયનળનફયનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (ઔામયનળનફય) 

 સ્લની ળનક્તઑ તથા ાઅવનક્તના વાંદબે સ્લ-ાશલાર રકૉ. (ગ્રાંથારમ)  

 વ્મનક્ત ની નલનલધ ક ભાટ  તારીભી ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં - જાનતમતા, ધભય, વાંસ્ઔૃનત- તથા વ્મનક્તભાાં ાઅરુઢ 

થમરી ભાન્દ્મતા , યાંયાખત યીતૉ  તથા ૂલયગ્રશૉ  ઔ જ વ્મનક્તની નલનલધ પ્રઔાયની કનુાં દયણાભ છ તના નલ 

ચચતન ઔયલુાં ભશત્લનુાં છ. (ઔામયનળનફય) 
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 યાજઔીમ, ઐનતશાનવઔ, તથા વાભાનજઔ દયફૉ વ્મનક્તની ક ઔલી યીત પ્રસ્થાનત ઔય છ તના વાંદબે પ્રનતબાલ 

ાઅલા.(વાભાનજઔ ઔામય )  

 વ્મનક્તભાાં ાઅરુઢ થમરી ભાન્દ્મતા, યાંયાખત યીતૉ તથા ૂલયગ્રશૉ સ્લ-ાનબવ્મનક્ત ઔયલી ((વાભાનજઔ ઔામય ) 

 સ્લ (વ્મનક્ત)ના સ્લનૉ , ભશત્લાઔાાંક્ષા તથા ચચતાના  ાન્દ્લ ભાટ ાઅત્ભઔથાના સ્લરૂભાાં સ્લની ાનબવ્મનક્તનુાં 

રકન ઔયૉ. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર)  

 તભાયા જીલનન ાવય ઔયનાય વ્મનક્તના જીલન ઔલનનુાં રકન ઔયૉ.(ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર)  

 નલધ્માથીના જીલન પ્રવાંખૉના લણયનૉ તથા જુથ ાઅાંતયદક્રમાની નોંધ ફનાલૉ. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર) 

 એઔ ચરનચત્રની વનભક્ષા ઔયૉ (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર)      

2  08 17 

(a) સ્લ ાન મૉખ: 

 ળયીય તથા ભનની ળનક્ત લધાયલા ભાટ મૉખ તથા ધ્માન. 

 વ્મનક્તના ાઅવાવના લાતાલયણ  વાથ ળાાંનત તથા વામુજમ વાધી  જીલન જીલલા 

ભાટ મૉખ 

 મૉખનુાં તત્લજ્ઞાન તથા વાયા જીલન ભાટ તની બૂનભઔા.  

 નબન્દ્ન દયપ્રક્ષ્મભાાં મૉખનૉ ાઈમૉખ.  

02  

(b) સ્લ ની પયક / સ્લનુાં વભબાયણ: 

 વ્મનક્તના ફાલ્માલસ્થાના ાનુબલૉન વાંબાયલા – ાવયૉ, ભમાયદા તથા ક્ષભતા. 

 ાન્દ્મના ફાલ્માલસ્થા વાથ વભબાલ ઔલલૉ. 

 વ્મનક્તના વશઔામયઔય ાથલા નભત્રના ફાલ્માલસ્થાના ાનુબલૉ. 

02 

 

(c) સ્લ વાથની ાઅાંતયદક્રમા:  

 વ્મનક્ત ાભ્માવ  / જીલનચદયત્ર / નબન્દ્ન દયનસ્થભાાં ાઈછયરા ફાઔૉની લાતાય 

તથા ત ફાઔૉના સ્લ તથા ક યનબન્દ્ન દયનસ્થની  ઔલી ાવય થાઇ છ . 

(ભશાત્ભા ખાાંધી; ાભ્રાાંશભ રીંઔન, તૉતૉ ચાન (ુસ્તઔ); એ.ી.જ .ાબ્દુર ઔરાભ)  

 ચરનચત્રૉ / દસ્તાનલજી ચરનચત્રૉ જૉલા ઔ જભાાં નામઔ / ભુખ્મ ાત્ર નલનલધ પ્રઔાયની 

યીક્ષાભાથી વાય થાઇ ાલયૉધૉ શૉલા છતાાં ૉતાની ક્ષભતાની ળૉધ ઔય છ . (તાય 

જભીન ય; ાઆઔફાર; નક્લન નલખય.) 

 પ્રલતયભાન તરુણાલસ્થા  / તરુણૉ ની વભસ્મા ; નલધ્માથી તથા નળક્ષઔૉ ૉતાના 

સ્લ ની ક ઔલ તથા  ૉતાના સ્લની ક ાન્દ્મ નલધ્માથી તથા  લખયકાંડની 

દયનસ્થના વાંદબયભાાં ઔલ.     

04 

 

ક્ષત્ર વાથ નલનનમૉખ : 

 નળક્ષણ ભશાનલદ્યારમભાાં ફ ાઠલાદડમાના મૉખ તથા ધ્માનના ઔામયક્રભનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર) 

 ળયીય, ભન તથા ધ્માન ય ઔામયક્રભની ાવયની વનભક્ષા ઔયી ાશલાર તેમાય ઔયૉ. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર) 

 સ્લના જીલન ાઆનતશાવનુાં રકન ઔયૉ. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર) 

 ાન્દ્મ વ્મનક્તના ફાલ્માલસ્થાની નોંધ તેમાય ઔયૉ. (નનયીક્ષણ) 

 ઔૉાઇ ણ એઔ વ્મનક્તના ફાલ્માલસ્થાનૉ ાભ્માવ ઔયૉ. (વ્મનક્ત ાભ્માવ)  

 ચચતનાત્ભઔ વાભાનમઔ તેમાય ઔયલુાં તથા તના વાંદબયભાાં નનમનભતણ પ્રનતચાય ાઅલા. (ાન્દ્મ ઔામયક્ષત્ર) 

 ચરનચત્ર જૉમા ફાદ તની વનભક્ષા ઔયૉ. (વાભાનજઔ ઔામયક્ષત્ર)  

 ભશાત્ભા ખાાંધી, ાભ્રાાંશભ રીંઔન નલખયના જીલન પ્રવાંખનુાં લણયન ઔયતી ુસ્તઔ વાંદબે ચચાય ઔયલી. (ચચાય)  

 પ્રલતયભાન તરુણાલસ્થા / તરુણૉની વભસ્માના વાંદબે દયવાંલાદનુાં ાઅમૉજન ઔયલુાં. (દયવાંલાદ) 
 

References: 

 Hall, C. & Hall, E. (2003). Human relations in education. Routledge. 
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Structure of Question Papers (External) 

 

Perspectives in Education [All Courses] 

Enhancing Professional Capacities (EPC)[All Courses] 

Curriculum and Pedagogic Studies (Except Pedagogy of a School Subject) 

 

[Time: 90 Min.]               [Marks 35] 

Instructions: 

1. All questions are compulsory. Options are internal. 

2. Marks will be deducted for irrelevant matter. 

 

Q -1[A] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 400 Words) [08] 

       [B] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 400 Words) [08] 

Q-2 Answer any Two of the following Questions  (Out of Three) (in 250 Words) [10] 

Q-3 Answer any Three of the following Questions  (Out of Five) (in 150 Words) [09] 

 

Pedagogy of a School Subject 

[Time: 90 Min.]               [Marks 35] 

 

Instructions: 

1. All questions are compulsory. Options are internal. 

2. Marks will be deducted for irrelevant matter. 

 

Q -1[A] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 200 Words) [05] 

       [B] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 200 Words) [05] 

       [C] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 200 Words) [05] 

Q-2[A] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 250 Words) [06] 

      [B] Answer any One of the following Questions  (Out of Two) (in 250 Words) [06] 

Q-3 Answer any Two of the following Questions  (Out ofThree) (in 150 Words) [08] 

Note:  Q-1 will be from Unit:1 (Content)  

 Q-2 , Q-3 will be from Unit:2  
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OMR Based Examination (For All Courses) 

[Time: 60 Min.]               [Marks 35] 

 

Instructions: 

1. Total Number of Questions will be 35. 

2. All questions will be in the form of Multiple Choice with four options. 

3. All the questions will be compulsory. 

4. Each question will be of one mark. 

5. Correct option will be marked in the OMR sheet with Black Ball Point pen only. 

 

Question 1: 

Options : (A)  (B)  (C)  (D) 

 

Question 2: 

Options : (A)  (B)  (C)  (D) 

 


