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Bachelor of Education (B.Ed. General) 
Semester-I 

 
Course Code UE01GBED51 Title of the 

Course CPS-2 : Pedagogy of Gujarati 

Total Credits 
of the Course 02  Hours per 

Week 02 
 

Course 
Objectives:  
 

1. પ્રિશક્ષણ પકઠ આયોજનની સકંલપનક  કારવ. 

2. પ્રિશક્ષણ પકઠ આયોજન અનવ એકમ આયોજન રચ્વનો  તકર   પ્પ 

કા�. 

3. પ્રિશક્ષણ �જુાક ી ્રષયનક પકઠ�� ુ કમક ંસમક્ર્પ એકમોમુ ંપકઠ 

આયોજન બનકરવ. 

4. પ્રિશક્ષણ સકમકનય અનવ ્ર્ર્પ ટ�હ ુરચ્વનો  તકર   પ્પ કા�.  

5. પ્રિશક્ષણ ગદ, પદ, વયકકાશ અનવ  વેન ્રિશ રચ્વ હ ુનક કા�. 

6. પ્રિશક્ષણ ્ર�ભ� રૈિ�શક સકસનોની યકયા  ૈયકા કા�.  

7. પ્રિશક્ષણ ્ર�ભ� અધયકપન પપ્ ણની સકંલપનક  કારી મટીર  પ્પ 

કા�.  

8. પ્રિશક્ષણ વયકકાશનક ્ર્રસ  પકોની સકંલપનક  કારવ.  

9. પ્રિશક્ષણ મકહભૃકષકમક ંભકષક મડંળની ા્નક અનવ  રવપમુ ંરશણન કા�.  

10. પ્રિશક્ષણ �જુાક ી ્રષયનક પકઠ�� ુ કમક ંસમક્ર્પ ટૃ્ ણની સમીિક 

કા�. 

 

Course Content  

એકમ-૧  મા�ભૃાષા િશક્મામ ંાપ ઠ આયો , ગદ, ંદ, વ ાકક્  ોન  નેો 

િશક્ 

Weightage* 
(%) 

 અ. મકહભૃકષક �જુાક ીમક ંપકઠ આયોજન  
 ૧. પકઠ આયોજનની સકંલપનક અનવ મટીર  
 ૨. પકઠ આયોજનનક સોપકનો  

બ. પકઠ આયોજન અનવ એકમ આયોજન  

 ૧. પકઠ આયોજન અનવ એકમ આયોજન રચ્વનો  તકર   

 ૨. સકમકનય ટ�હ ુઅનવ ્ર્ર્પ ટ�હ ુરચ્વનો  તકર  

ક.  ગદ, પદ અનવ વયકકાશ ્રિશ  

 ૧. ટ�હણુ અનવ રગણ વયરટકા  

 ૨. રૈિ�શક સકસનો અનવ પ ૃ્રણ  

૩૬  
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ડ.   ર અધયયન -  વેન ્રિશની સકંલપનક અનવ  વેન ્રિશનક 

ટ�હણુ અનવ રગણવયરટકા 

 ૧.  વેન ્રિશની સકંલપનક  

 ૨.  વેન ્રિશનક ટ�હણુ અનવ રગણવયરટકા   

એકમ-૨  મા�ભૃાષા  ધ ાંો ંપિ્ધ   

 અ. પ્ોરા પપ્   
 ૧. પ્ોરા પપ્ ની સકંલપનક અનવ મટીર  
 ૨. પ્ોરા પપ્ મક ંધયકનમક ંાકેરકની બકબ ો  

બ.  આગમન-્નગમન પપ્   
 ૧. આગમન-્નગમન પપ્ ની સકંલપનક અનવ મટીર 
 ૨. આગમન-્નગમન પપ્ ની મયકણયણ    

ક. નકપ�ીકાશ પપ્   

 ૧. નકપ�ીકાશ પપ્ ની સકંલપનક અનવ મટીર 

 ૨. નકપ�ીકાશ પપ્ મક ંધયકનમક ંાકેરકની બકબ ો  

ડ.   ર- અધયયન- ભકષકમડંળની ા્નક,  રવપ અનવ પ ૃ્રણ 

 ૧. ભકષકમડંળની ા્નક અનવ  રવપ 

 ૨. ભકષકમડંળમુ ંમટીર અનવ પ ૃ્રણ   

૩૨ 

એકમ-૩  વ ાકક્  ોન  ાા�હ  યૃિ્ધોઓ  મઓકા   

 અ.  છયં અનવ અ કંકા  
 ૧. છયં - મયંકકકન ક, ્રે�ાશી, રક�ુણ ્રકા�ડ   
 ૨. અ કંકા - સ�રકાોપશ, ઉીપવિક, �ીયકમપુકસ   

બ. ્નપક  અનવ સયંોજક  

 ૧. ્નપક નો અ ણ્ અનવ પકકાો  

 ૨. સયંોજકનો અ ણ્ અનવ પકકાો  

ક. સક�ટીય ટૃ્ ણની સમીિક 

 ૧. આજની  ડા ા�ળયકમશી 

 ૨. બકનો રકડો  

ડ.   ર- અધયયન ્રાકમ�્ચનો અ ણ્, પકકા, ઉપયો�ગ ક અનવ કકમ 

કા� ઈ � વ ટૃ્ ની સમીિક 

 ૧. ્રાકમ�્ચનો અ ણ્, પકકા અનવ ઉપયો�ગ ક  

 ૨. કકમ કા� ઈ � વ – ટૃ્ ની સમીિક  

૩૨  
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Teaching-
Learning 
Methodology 

વયકાયકન,  રઅધયયન, ્્કણ ,  �ૂ્ અધયયન , �ૂ્્્કણ,  રકધયકય, પકલપ, 

સમ યકમુ ં્નાકકાશ, �તલમ રો, ્નયરણન, વયય�  અ યકસ, િવષે ુકકક  
 

Evaluation Pattern 

Sr. 
No. 

Details of the Evaluation  Weightage 

1. Internal Written / Practical  Examination (As per CBCS R.6.8.3) 30% 

2. University Examination 70%  

 

Course Outcomes: Having completed this course, the learner 

1. �જુાક ી ્રષયનક પકઠ�� ુ કમક ંસમક્ર્પ એકમોમુ ંપકઠ આયોજન બનકરી રકરવ. 

2. પકઠ આયોજન અનવ એકમ આયોજન રચ્વનો  તકર   પ્પ કાા રકરવ.  

3. પકઠ આસક�ા  સકમકનય અનવ ્ર્ર્પ ટ�હણુની ા્નક કાા રકરવ.  

4. ગદ, પદ, વયકકાશ અનવ  વેન ્રિશની આર યક બકબ ો �ગવ  પ્પ ્રવ. 

5. પકઠ આસક�ા  ્ર�ભ� રૈિ�શક સકસનોની ા્નક કાા,  વનો અસાકકાક ઉપયોગ કાા રકરવ. 

6. અસાકકાક અધયકપનકકયણ મકપ� ્ર�ભ� અધયકપન પપ્ ણનો ્ર્નયોગ કાા રકરવ.  

7. ભકષકમડંળની ા્નક કાા ્ર્રસ પ ૃ્રણ ટક્ સાા રકરવ. 

8. ક્ન અનવ  વેન કૌર મક ંવયકકાશની  દ્પએ ્પુ અ�ભવયય�  કાા રકરવ. 

9. �જુાક ી ્રષયનક પકઠ�� ુ કમક ંસમક્ર્પ ટૃ્ ણની સમીિક કાા રકરવ. 

 

Suggested References:  

Sr. 
No. 

References 

1. આટૃરક ક, સી.ક�. અનવ કલયકશ.(૧૯૭૦).�જુાક ીમુ ં અ�ભનર અધયકપન. અમયકરકય : ભકા  

પકકરન 

2. જોરી, ક.(૨૦૧૧). પકાં�ભક �જુાક ી વયકકાશ. અમયકરકય : રબય ોક  
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3. ઠ�ા, ન. અનવ રકટ. પ.(૨૦૧૧).્ર્કા્ર  કા, છયં, અ કંકા, કકવયમુ ંાસયરણન અનવ  

પસગંક વેન . અમયકરકય : આયરણ પકકરન. 

4. ઠકકા, સી.(૨૦૦૬).અરકણ્ીન �જુાક ી સક�ટીયની ્રકકસા�ેક ભકગ ૧-૨-૩-૪ (બકામી 

આ ૃ્ર). અમયકરકય : ��ુુ ણા. 

5. ્ષરવયા, ા. (૨૦૦૩).અરકણ્ીન �જુાક ી સક�ટીયનો ો્ ટકસ (બી� આ ૃ્ર).અમયકરકય : 

�જુાક ી સક�ટીય પ�ાષય. 

6. ્ષરવયા, ા.(૧૯૫૫). મકહભૃકષકમુ ંઅધયકપન.. અમયકરકય :ાકરશી પકકરન  �ટૃ 

7. ય�સકઈ, ઊ.સ. (૨૦૧૨). વયકકાશ ્રમરણ (બી� આ ૃ્ર). અમયકરકય : �ુ્નરસષપા ગન્ ્નમકણશ 

બોડણ. 

8. પપ� , મો. અનવ અનય.(૨૦૦૪).�જુાક ી ્રષયર હમુુ ંઅધયયન (પકં્ મી આ.) અમયકરકય : 

બી.એસ. રકટ  પકકરન  

9. પપ� , મો. અનવ અનય. (૨૦૦૪).�જુાક ી અધયકપનમુ ંપ�ારી ન. અમયકરકય : બી.એસ. રકટ 

પકકરન  

10.  પપ� , મો. અનવ અનય.(૨૦૦૪).�જુાક ી ્રષયર હમુુ ં. અમયકરકય : બી.એસ. રકટ પકકરન. 

11.  પપ� , અ.(૨૦૦૪). �જુાક ીમુ ંઆયરણ અધયકપન. અમયકરકય : રકાાષવશ પકકરન. 

12.  ભકડંકાા, અ.(૨૦૧૩). �જુાક ી વયરટક�ાક વયકકાશ (બી� આ.) અમયકરકય : અ�ુશોયય 

13. ાકર ,ન.બ.(૨૦૧૦).�જુાક ીમુ ંઅ�ભનર અધયકપન . અમયકરકય : નીાર પકકરન.  

14. ાકર , ા. અનવ અનય.(૨૦૦૯). છયં પ�ા્ય. અમયકરકય : �ડરકોન  

15. ાકર , ન.બ.(૨૦૦૫).�જુાક ી ્રષયર હ.ુ અમયકરકય : નીાર પકકરન.  

16. બકા�યક,ર.ર.અનવ અનય.(૨૦૧૯).અ યકસકમમક ંભકષક. આશયં : પ ીક પકકરન. 

17. વયકસ, યો.(૨૦૧૧).�જુાક ી ભકષકમુ ંવયકકાશ (્ો્ી આ.) અમયકરકય : નરસ�ન  

18. વયકસ, યો.સી (૨૦૧૦). બો ી ્રજકન અબવ �જુાક ી બો ીણ (્ો્ી આ.). અમયકરકય : 

�ુ્નરસષપા ગં્  ્નમકણશ બોડણ  

19. Brindhamani M. (2014). Language education .  New delhi : APH  Publishing. 
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20. Francis, Hazel.(1977).Language in Teaching and Learning.  Landon : George, Allen 
&Unwin. 

21. NCTE, (2001). Teacher Education in Gujarati. NCTE.   

22. Widdowson, H.G.(1978). Teaching Language as Communication. Oxford  : Oxford 
University Press.  

 

On-line resources to be used if available as reference material 

On-line Resources 

1. www.bhagwadgomandl.com 

2. www.gujaratiexicom. com 

3. www.shabdkosh.com 

4. www.readgujarati.com 

 


