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DETAILED SYLLABUS of M. A. EDUCATION 

FIRST SEMESTER 

 

MAEduC-102     શિક્ષણની તાત્વિક અને સમાજિાસ્ત્રીય આધારશિલાઓ- I 

 

 

UNIT COURSE CONTENTS Credit 

1 શિક્ષણનો િાખા તરીકે પરરચય  1 

1.1 શિક્ષણનો અર્થ અને સકંલ્પના   

1.2 શિક્ષણની પ્રક્રિયાના માનદંડો  

1.3 શિક્ષણના ઉદે્દશ્યો અને હતેઓુ  

1.4 કેટલાક અગત્યના િબ્દોનો પક્રિચય: ઔપચાક્રિક શિક્ષણ, અનૌપચાક્રિક 
શિક્ષણ, િાળા, અનદેુિન, અધ્યાપન, અધ્યયન, આજીવન શિક્ષણ 

 

   

2 િૈક્ષણણક તવિજ્ઞાનનો પરરચય  1 

2.1 તત્વજ્ઞાન અને શિક્ષણનો સબંધં  

2.2 િૈક્ષણણક તવિજ્ઞાનનો અર્થ, સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર   

2.3 િૈક્ષણણક તવિજ્ઞાનન ું કાયય  

2.4 જીવનદિથનના આધાિે શિક્ષણના ઉદે્દશ્યો  

   

3 શિક્ષણ અને સમાજ 1 

3.1 સમાજનો અર્થ અને સકંલ્પના   

3.2 વતથમાન ભાિતીય સમાજમા ંવ્યક્તત અને સમાજનો સબંધં   

3.3 પ્રાચીન અને આધશુનક ભાિતીય સમાજની શવિેષતાઓ   

3.4 બાળકના સામાજજકીકિણ અને વાસ્તવીકિણની પ્રક્રિયા – િાળા, વાલી, 
સહપાઠી અને સમાજની ભશૂમકાની સમીક્ષા.  

 

   

4 સમાજની પાયાની સુંકલ્પનાઓ અને તેનો શિક્ષણ સાથે સુંબુંધ 1 

4.1 િૈક્ષણણક સમાજિાસ્ત્રની સકંલ્પના   

4.2 સસં્કૃશત અને સભ્યતાની સકંલ્પના : ભાિતીય સસં્કૃશતની લાક્ષણણકતાઓ   
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4.3 સામાજજક સ્તિીકિણ, સામાજજક ગશતિીલતા, સામાજજક વગથ: અર્થ અન ે
ફણલતાર્ો 

 

4.4 સામાજજકીિણની પ્રક્રિયા સસં્કૃશત-ગ્રહણ અને સસં્કૃશત સિંમણ  
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ગ જરાતી સુંદર્ભો:- 
16. કાટદરે ઇન્દ મતી (અન .) (૧૯૯૧) ર્ભારતીય શિક્ષણના મળૂતવિો. અમદાિાદ : સુંસ્કાર ગ ર્જરી પ્રકાિન  

17. જોિી હરરપ્રસાદ (૨૦૦૦). પ્રથમ આવશૃત. િૈક્ષણણક તવિજ્ઞાન. રાજકોટ: 

18. ઝિેરી મહને્ર કષૃ્ણલાલ (૧૯૭૭) સામાત્જક પરરિતયન અમદાિાદ : ગ જરાત ય શનિશસિટી 
19. પરમાર ગણેિ (૨૦૦૭) શિક્ષણની સમાજિાસ્ત્રીય આધારશિલાઓ. અમદાિાદ : અક્ષર પબ્લલકેિન  

20. પુંડ્યા ક લીન (૧૯૭૬) પ્રથમ આવશૃિ. તાત્વિક શિચારધારાઓ અને શિક્ષણ. અમદાિાદ. બાલગોશિિંદ પ્રકાિન 

21. ર્ભટ્ટ એમ કે. (૧૯૮૫) શ્રી અરશિિંદન ું તવિજ્ઞાન. અમદાિાદ : ય શનિશસિટી ગ્રુંથ શનમાયણ બોડ્ય 
22. ર્ભાણદેિ (૧૯૯૮) ઉપશનષદશિદ્યા. રાજકોટ : પ્રિીણ પ્રકાિન  

23. શિિેદી આર.એસ. અને જે. કે દિે (૧૯૮૮) ગાુંધી શિક્ષણ શિચાર. િલ્લર્ભ શિદ્યાનગર : સરદાર પટેલ ય શનિશસિટી  
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24. રાિલ નટ ર્ભાઈ (૨૦૦૩) શિકાસમાન ર્ભારતીય સમાજમાું શિક્ષક અમદાિાદ : નીરિ પ્રકાિન  

25. વ્યાસ કે.સી. (૧૯૯૧)દ્વિતીય આવશૃિ  કેળિણીના સામાત્જક પાયા, અમદાિાદ. ય શનિશસિટી ગ્રુંથ શનમાયણ બોડ્ય  
26. િાસ્ત્રી જયેન્ર દિે (૧૯૮૩) ચત થય આવશૃિ. કેળિણીના તાત્વિક આધારો. અમદાિાદ. ય શનિશસિટી ગ્રુંથ શનમાયણ 

બોડ્ય 
27. િાહ ગ ણિુંત (૧૯૬૫) છઠ્ઠી આવશૃિ. શિક્ષણ દિયન. અમદાિાદ. બી.એસ. િાહ પ્રકાિન 

28. િાસ્ત્રી જયેન્ર દિે (૧૯૮૬) ચત થય આવશૃિ. ર્ભારતીય ણચિંતકોન ું શિક્ષણણચિંતન. અમદાિાદ. ય શનિશસિટી ગ્રુંથ 

શનમાયણ બોડ્ય  
29. િાસ્ત્રી જયેન્ર દિે (૧૯૮૩) ચત થય આવશૃિ. શિક્ષણ ણચિંતકોન ું શિક્ષણદિયન. અમદાિાદ. બી.એસ. િાહ પ્રકાિન 

30. િાહ બ દ્વિચુંર અને િાહ કૌિલ્યા (૧૯૮૭) શિક્ષણન ું સમાજિાસ્ત્ર અમદાિાદ. ય શનિશસિટી ગ્રુંથ શનમાયણ બોડ્ય  
 


