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Nature of Course 

પેપરના નામ  Code Credits  કુલ કલાક 

પેપર-૧-શાળા અને માપનના મૂળભૂત સંદભ   ESET-1 3 48 

પેપર-૨-શાળા માપનનંુ તંતર્  ESET-2 3 48 

પર્ાયોિગક કાયર્ ESEP-3 6 192 

કલુ 03 12 288 

 

પેપર-૧
શાળા અન ેમાપનના મળુભતૂ  સદંભ  

કર્િેડટ-૩                                                                                                             માકર્સ-૫૦  
અધ્યયન િનષ્પિત્તઓ: 

1. િવદ્યાથ ઓ આ અભ્યાસ પછી નીચેની બાબતો માટે સામથ્યર્તા કેળવશે.  
2. જુદા-જુદા પર્કારની શાળાઓની સકલ્પના હેતઓુ અને સ્વરૂપ િવષે સમજે.  
3. શાળા િનરીક્ષણ, ચકાસણી અને એકેર્િડટેશન િવષે સમજે.  
4. શાળા ચકાસણી અને એકેર્િડટેશનની ઐિતહાિસક પૂવર્ભૂિમકા િવષે જાણશે.  
5. જુદા-જુદા સહભાગીઓની ભૂિમકા, જવાબદારીઓ િવષયક પૃથ્થકરણ અને ચચાર્ કરી શકશે.  
6. િશક્ષણ બોડર્, સરકારી સંસ્થાઓ અને સમાજ વચ્ચેની કાયર્પર્ણાલી સમજે.  
7. એકેર્િડટેશનની પર્િકર્યાની સંકલ્પના સમજશે.  
8. શાળા િનરીક્ષણ અને એકેર્િડટેશનના પડકારોની ઓળખ અને ચચાર્ કરી શકશે.  

યિુનટ કર્મ  િવષયવસ્તુ ભારાકં   િશક્ષણની 
પધ્ધિતઓ 

કલુ 
કલાકો 

પર્િતશત  

યિુનટ-૧  શાળા એક સસં્થા તરીકનેી સમજ 
૧.૧ તાિત્વક પિરપેર્ યમાં સંસ્થા તરીક ેશાળાની  
       સંકલ્પના,હેતુઓ  
૧.૨ જુદા-જુદા તાિત્વક િવચારકો આધાિરત શાળાની  
       સંકલ્પના (રિવન્દર્નાથ ટાગોર, જે.કષૃ્ણમિૂત, ગાંધીજી 
૧.૩ શાળા િશક્ષણમાં જુદા-જુદા સહભાગી પાસાઓની  
       ભૂિમકા  અને  જવાબદારીઓ(વાલીઓ, શાળા 
       વ્યવસ્થા સિમિત(SMC) ટર્સ્ટીઓ,સમાજ,  
       િશક્ષકો, આચાયર્)  

૧૦ ૨૦ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 
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યિુનટ-૨ શાળા મલૂ્યાકંન અન ેએકર્િેડટશેન 
૨.૧ શાળા એકેર્િડટેશનની ઐિતહાિસક પૂવર્ભૂિમકા રાષ્ટર્ીય  
       અને રાજ્ય કક્ષાએ  
૨.૨ શાળા મૂલ્યાંકન અને એકેર્િડટેશનની સંકલ્પના  
       અને જરૂિરયાતો 
૨.૩ શાળા એકેર્િડટેશન પર્િકર્યાના સોપાનો  

૧૦ ૨૦ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 

યિુનટ-3  શાળા માપન અને એકર્િેડટશેનની પર્િકર્યા 
૩.૧ શાળાકીય ગુણવત્તા માટ ેએકેર્િડટેશન પર્િકર્યાનંુ મહત્વ  
૩.૨ શાળા એકેર્િડટેશનમાં જાહેર અને ખાનગી સંસ્થાઓની 
       ભૂિમકા 
૩.૩ શાળા એકેર્િડટેશનના પર્શ્નો અને પડકારો  

૧૦ ૨૦ જણાવવુ,ં 
બર્ેઈન સ્ટોમ ગ,

યિુનટ-૪  અધ્યયન-અધ્યાપનના મખુ્ય સચૂક અકંો 
૪.૧ અધ્યેતાની સમજ માટે અધ્યયન-અધ્યાપનની 

પધ્ધિતઓ અને પર્િવિધઓ  
૪.૨ સહ-અભ્યાસીક પર્વૃિત્તઓ અને િવદ્યાથ   
       સહાયક વ્યવસ્થા  
૪.૩ અભ્યાસકર્મ સુધારણા અને અધ્યાપનમાં ICTનો  
      િવિનયોગ  
૪.૪ અધ્યયન અને સમુદાયનંુ જોડાણ  

૧૩ ૪૦ પેનલ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 
પર્દશર્ન 

કલુ ૪૮ ૧૦૦%  
 

OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE 

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 
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પેપર-2 
શાળા માપનનુ ંતંતર્ 

કર્િેડટ-૩                                                                                                             માકર્સ-૫૦
અધ્યયન િનષ્પિત્તઓ: 

1. િવદ્યાથ ઓ આ અભ્યાસ પછી નીચેની બાબતો માટે સામથ્યર્તા કેળવશે.  
2. શાળા પરીક્ષણ અને એકેર્િડટેશનના દરેક સૂચકઅંકો િવષે સમજે અને જાણે    
3. એકેર્િડટેશનની પર્િકર્યામાં દરેક સૂચકઅંકનંુ મહત્વ સમજે   
4. શાળા ચકાસણી અને એકેર્િડટેશનની ઐિતહાિસક પૂવર્ભૂિમકા િવષે જાણશે  
5. અહેવાલની પર્િકર્યા િવષયક સમજે.  
6. IQAC અને AQAR નંુ મહત્વ સમજે. 

યિુનટ કર્મ  િવષયવસ્ત ુ ભારાકં   િશક્ષણની 
પધ્ધિતઓ 

કલુ 
કલાકો 

પર્િતશત  

યિુનટ-૧  િશક્ષકોની ક્ષમતાઓ િવષયક સચૂકો 
૧.૧ િશક્ષકોની લાયકાત અને િનમણૂકની પર્િકર્યા  
૧.૨ િશક્ષકોની વ્યાવસાિયક સજ્જતા  
૧.૩ િશક્ષકોના નૈિતક ધોરણો   
૧.૪ િશક્ષકોનો કાયર્સંતોષ  

૧૦ ૨૦ પેનલ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 
પર્દશર્ન 

યુિનટ-૨ માળખાગત સિુવધાઓ િવષયક સચૂકો 
૨.૧ શાળા કેમ્પસ અને સુિવધાઓ  
૨.૨ વગર્ખડંો અને અન્ય સિુવધાઓ 
       (પુસ્તકાલય, MDM અન્ય પાયાની સુિવધાઓ)  
૨.૩ સંચાલન માટેની સુિવધાઓ  

૧૦ ૨૦ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 

યુિનટ-3  િવધ્યાથ  સહાય િવષયક સચૂકો 
૩.૧ શાળા પર્ોફાઇલ  
૩.૨ શૈક્ષિણક સુિવધાઓ િવષયક માળખ ુ 
૩.૩ િવધ્યાથ ઓની સંસ્થા પરત્વેની ભૂિમકા  

૧૦ ૨૦ જણાવવુ,ં 
બર્ેઈન સ્ટોમ ગ, 

યુિનટ-૪  વહીવટ અન ેસચંાલન િવષયક સચૂકો 
૪.૧ શાળાના આતિરક ગુણવત્તા માટેની જોગવાઇઓ  
૪.૨ શાળાનંુ સંગઠનાત્મક માળખું અને આિથક 
      અનુદાનની જોગવાઈ  
૪.૩ િવધ્યાથ , વાલીઓ, િશક્ષકો અને અન્ય સંસ્થાઓ 
      સાથેનંુ જોડાણ  
૪.૪ સવેાના િનયમો અને વાલી સંમેલન  

૧૮ ૪૦ ચચાર્, 
વ્યાખ્યાન 

 કલુ   ૪૮ 100%  
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OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE 

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

 

CODE: ESEP-3 

કર્િેડટ-૬                                                                                                  માકર્સ-1૦૦ 

કોઈપણ બ ેિવષ ેપર્ાયોિગક કાયર્ કરો.  
1. સામાિજક પરીવતર્ન માટે શાળાની ભૂિમકા િવષય પર આશરે ૧૨૦૦ શબ્દોમાં િનબંધ લખો.   
2. કોઈપણ એક શાળાની મુલાકાત યોજીને ગુણવત્તા પરીક્ષણ અહેવાલ લખો.  
3. કોએપણ બ ેમાપદંડો પર આધાિરત સ્વ-અભ્યાસ અહેવાલ બનાવો.  
4. શાળાનંુ ગેર્ડેશન િનિદષ્ટ કરતી મૂલ્યાકંન શીટ બનાવો  
5. વાિષક અહેવાલ તૈયાર કરો.    
6. એકેર્િડટેશન પર્િકર્યાનંુ િશક્ષણમાં ગુણવત્તા માટે શંુ મહત્વ છે? િવગતે સમજાવો.  

ન ધ- ઉપરોક્ત પૈકી કોઈપણ એકનંુ પર્થમ કોષર્ પછી પર્ાયોિગક કાયર્ જમા કરાવવંુ અને બીજા કોષર્ પછી એક 
પર્ાયોિગક કાયર્ જમા કરાવવંુ.  

 
સદંભર્સિૂચ  

 
શાળા પરીક્ષણ અને એકેર્િડટેશન મેન્યુઅલ(૨૦૨૦), િચલ્ડર્ન્સ યિુનવિસટી, ગાંધીનગર  
 


