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

 
Course Code UE02GBED51 Title of the 

Course CPS-5 : Pedagogy of Gujarati 

Total Credits 
of the Course 02  Hours per 

Week 02 
 

Course 
Objectives:  
 

1. પ્રિશક્ષણ ભકષકનક સ્વ�પનન સ�્પષક તા . 

2. પ્રિશક્ષણ મક�ભૃકષક �જુાકષન ્રિશ પ પ્ તતકાક મત ાતભમમ સ�્પ 

તા . 

3. પ્રિશક્ષણ મક�ભૃકષક�ુ ંમત ્ ્્તભભ �કંં કણનક ંંંં ભભમક ંસ�્પ તા . 

4. પ્રિશક્ષણ મક�ભૃકષક પ પ્ ં્્કષન ત�્િકનક તકાશપનન ણણકભ ્ષભમકન 

��ા�સ્્ષન્  પકનમક ંાકરન તા . 

5. પ્રિશક્ષણ મક�ભૃકષકનક �ળૂ�ષૂ તૌરલપપનન ંતંલ�નક ષકા્્. 

6. પ્રિશક્ષણ મક�ભૃકષકનક ્રિતનન ં જષક  સ�્પ તા   

7. પ્રિશક્ષણ ભકષકમક ંરબંપભંં પળ�ુ ંમત ્ સ�્પ તા . 

8. પ્રિશક્ષણ વપકતાશનક ્્્્વ  પતપનન ંતંલ�નક સ�્પ તા .  

9. પ્રિશક્ષણ �જુાકષન ંક�ત પનન  ૃ્ષણનન �ુુ ્શન તા . 

 

Course Content  

એતમ-૧  ભાષા�ુ ં સ્વ�  અન  ાા �ભાષા  િશક  Weightage* 
(%) 

 ા. ભકષકનન ��ાભકષક, સ્વ� ાન્ ્્તકં  
 ૧. ભકષકનન ��ાભકષક ાન્ સ્વ�પ  
 ૨. ભકષકનન ુકિકતશતષકણ ાન્ ભકષક ્્તકંન્ ાંા 

તાષક ં��ાબળપ  

બ. મક�ભૃકષક�ુ ંમત ્ ાન્ મક�ભૃકષક પ પ્ ં્્કષન ત�્િક  

 ૧. મક�ભૃકષક�ુ ંમત ્ 

 ૨. મક�ભૃકષક પ પ્ ં્્કષન ત�્િકનક ંતકાશપ ાન્  ૂા 

તા્કનક ત�કપપ   

ત.  મક�ભૃકષક�ુ ં્રિશ ાન્ મક�ભૃકષકનપ ્રિત  

 ૧. ભકષક રબંનક ્્્્વ ા્થ, ભકષક ાન્ ્કશન  

 ૨. મક�ભૃકષક ્રિતનન ં જષક  

૩૬  



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC (CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

 

Page 2 of 5 
 

ં.  સ્ ા પપન - ભકષકમક ંરબં ભંં પળ ાન્ ભકષકનક ં પતપ  

 ૧. ભકષકમક ંરબંભંં પળ�ુ ંમત ્ 

 ૨. ભકષકનક ં પતપ ાન્ મત ્  
 

એતમ-૨   ાા �ભાષાઅા ં�ળૂ�તૂ કૌિલ્ય  

 ા. શ્શ તૌરલપ 

 ૧. શ્શ તૌરલપનન ંતંલ�નક ાન્ મત ્  

 ૨. શ્શ તૌરલપ ્્તકં મકપ નન ંત ાહપક્ંત પસ ૃ્ષણ  

બ.  ત્ન  તૌરલપ 

 ૧. ત્ન  તૌરલપનન ંતંલ�નક ાન્ મત ્  

 ૨. ત્ન  તૌરલપ ્્તકં મકપ નન ંતાહપક્ંત પસ ૃ્ષણ  

ત. ્કણંન  તૌરલપ 

 ૧. ્કણંન તૌરલપનન ંતંલ�નક ાન્ મત ્  

 ૨. ્કણંન તૌરલપ ્્તકં મકપ નન ંત ાહપક્ંત પસ ૃ્ષણ  

ં.  સ્- ા પપન- ુ્રન તૌરલપ  

 ૧.  ુ્રન તૌરલપનન ંતંલ�નક ાન્ મત ્  

 ૨.  ુ્રન તૌરલપ ્્તકં મકપ નન ંત ાહપક્ંત પસ ૃ્ષણ  
 

૩૨  

એક -૩ વપકતાશ ાન્ ંક�ત પ  ૃ્ષણનન ંમનિક   

 ા.  ંં્ વ ાન્ ંમકં  

 ૧. સ્ાંં્ વ ાન્ વપજંન ંં્ વ, ્્ંમભ ંં્ વ 

 ૨. દ્દ ંમકં, મ પમ�ંુપ�ન ંમકં ાન્ બબુ્ િત્ ંમકં  

બ. ુ્રન (ા��ઠષ) 

 ૧. ાત ્ કુ ુ્રન ાન્ ્નબવં ુ્રન  

 ૨. ્્ણકા ્્સષકા ાન્ ંિ્ં�નતાશ  

ત. ંક�ત પ  ૃ્ષણનન ંમનિક 

 ૧. �તૂળપ્ મકામ 

 ૨. �ુમપ તભસષન  

ં.  સ્- ા પપન -�કપક�ંનક પતકા ાન્  ૃ્ષનન ંમનિક 

૩૨ 
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 ૧. �કપક�ંનક પતકા ાન્ મત ્  

 ૨. ‘આજ આનંં ’  ૃ્ષનન ંમનિક 
 

 

Teaching-
Learning 
Methodology 

વપકાપકન, સ્ા પપન, ણણકભ ,  �ૂ્ ા પપન , �ૂ્ણણકભ, સ્ક પકપ, પતલ�, 

ંમસપક�ુ ં્નાકતાશ, �ફલમ રપ, ્નંરભન, વપ��ષ ાહપકં, િ્ષ�ુુ કતકષ 
 

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.  ભકષકનક ્્તભભ સ્વ�પનન સ�્પષક તા્ રતર્. 

2.  મક�ભૃકષક �જુાકષન ાન્  ્રિશ પ પ્ તતકાક મત ાતભમમ ત ળ્ર્. 

3.  મક�ભૃકષક�ુ ંમત ્ પ્ષભમકન ��ાપ્�પમક ંસ�્પ તા્ રતર્. 

4.  મક�ભૃકષક પ પ્ ં્્કષન ત�્િકનક તકાશપનન ણણકભ ્ષભમકન ��ા�સ્્ષન્  પકનમક ંાકરન તા્  

રતર્. 

5.  મક�ભૃકષક પ પ્ ં્્કષન ત�્િકનક ્ન્કાશ મકપ  પપટપ ત�કપપ તક્ વા્ રતર્.  

6.  મક�ભૃકષકનક �ળૂ�ષૂ તૌરલપપનપ ્્તકં ્્તભભ પસ ૃ્ષણનક આવકા  ્્તંક્ન રતર્. 

7.  મક�ભૃકષકનક ્રિત ષા્ત  ા�્તિષ ં જષકણ ાન્ તૌરલપપ ્્તંક્ન રતર્.    

8.  મક�ભૃકષકમક ં�પષક�ુ ંરબંપભંં પળ ્વકા્ રતર્. 

9.  �જુાકષન ભકષકમક ંત્ન ાન્ ુ્રન તૌરુમક ંવપકતાશનન દદ્પએ ્એુ ાતભવપ��ષ તા્ રતર્. 

10.  �જુાકષન ્્ષપમક ંંમક્્્પ ંક�ત પ  ૃ્ષણનન ંમનિક તા્ રતર્. 
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On-line resources to be used if available as reference material 

On-line Resources 

www.bhagwadgomandl.com 

www.gujaratiexicom. com 

www.readgujarati.com 

www.shabdkosh.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


