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M.Phil. Education Semester‐1 
MEC‐102_Philosophical and Sociological Foundation of Education 

MEC‐102_કેળવણીનાતાિત્વક અને સમાજશા ીય આધારો 
 

એકમ : ૧  તાિત્વક ચતનના આયામો અને તેના શૈક્ષિણક સૂચતાથોર્ 
૧.૧ કેળવણીના આધાર તરીકે તત્વમીમાંસા, જ્ઞાનમીમાંસા અને મૂ યમીમાંસા 

િવિવધ તાિત્વક િવચારધારાઓનું તત્વમીમાંસાકીય, જ્ઞાનમીમાંસાકીય અને 
મૂ યમીમાંસાકીય સમજોના આધારે તુલનાત્મક અધ્યયન 

૧.૨ આદશર્વાદ 

૧.૩ િનસગર્વાદ 

૧.૪ યવરવાદ 

એકમ : ૨  ભારતીય તત્વચતકોની શૈક્ષિણક િવચારધારાનો ભાવ 
૨.૧ પૌવોર્ત્ય ચતકોનુ શૈક્ષિણક ચતન અને તેના શૈક્ષિણક સૂચતથોર્ 

૨.૧.૧  મહષ અરિંવદ 

૨.૧.૨  વામી િવવેકાનંદ 

૨.૧.૩  દીનદયાલ ઉપાધ્યાય 

૨.૨ ભારતીય િવચારધારાઓ 

૨.૨.૧  ઉપિનષદના સaાંતો 
૨.૨.૨  ભગવગીતા 

એકમ : ૩ કેળવણી અને સમાજ્શા  
૩.૧ શૈક્ષિણક સમાજશા ની સંક પના અને વરૂપ 

૩.૨ સામાિજક સં થાઓ અને તેનો બાળિવકાસમાં ભાવ અને તેની ભૂમકા 
૩.૩ શૈક્ષિણક સમાજશા ના કાયોર્ અને તેનંુ મહત્ત્વ  
૩.૪ બાળક્નાસામાિજકીકરણ અને  વસં કુ્રતકીકરણની િક્રયા અને તેમાં શાળા, 

માતાપતા, પિરવાર, સહપાઠીઓ અને સમુદાયની ભૂમકા 
એકમ : ૪  ભારતીય િશક્ષણ, સં કુ્રત અને સમાજના સંદભેર્ સાં ત સમ યાઓ 

૪.૧ બહુભાષક, બહુસાં કુ્રતક, િંલગભેદ, સમાનતા, ગરીબી, વૈિવધ્ય, માનવ 
અિધકારો અને બાળાિધકારો સંદભેર્ વતર્માન ભારતીય સમાજની સમજ 

૪.૨ નીચેનાની ભારતીય સમાજ પરની અસરો અને તેને પહોચી વળવા માટેના 
ઉપાયો 
૪.૨.૧  ઔદ્યોગકીકરણ 

૪.૨.૨  આધુિનકીકરણ 

૪.૨.૩  ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણ 

૪.૩ ભારતીય સમાજની સમ યાઓ અને તેના ઉકેલમા િશક્ષણનંુ દાન : ગરીબી, 
િનરક્ષરતા, વસતીવધારો, અસમાનતા 
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