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DETAILED SYLLABUS of M. A. (EDUCATION) 

FIRST SEMESTER 

 

MAEduF-121 શિક્ષણના યૌશિક આધારો  
UNIT COURSE CONTENT Credit 

    1 યોિનો પરરચય 1 

1.1 યોિનો અર્થ અને સંકલ્પના   

1.2 યોિન ં જીવનમાં મહત્વ  

1.3 રિનચયાથ અને યોિાભ્યાસ  

1.4 યોિની વર્થમાન શથર્શર્  

1.5 યોિન ં સામાશિક મહત્વ  

1.6 યોિનો શવકાસક્રમ   

   

 2 અષ્ાંગ્યોિનો પરરચય 1 

2.1 િ શધધરક્રયાઓ; પરરચય અને થવાથ્ય સાર્ે સંબંધ  

2.2 યમ અને શનયમ: વ્યશતર્િર્ અને સમાિ જીવનમાં મહત્વ  

2.3 આસન અને પ્રાણાયામ: પરરચય,શવશધ અને લાભ  

2.4 ધારણા િયાન, સમાશધ: પરરચય, શવશધ અને લાભ  

2.5 ધ્યાનની પ્રવર્થમાન પધધશર્ઓ: શવપથયના, સમપથણ ધ્યાન ઈસા ધ્યાન  

2.6 યોિના પ્રકાર : રાિયોિ, કમથયોિ, ભશતર્યોિ, જ્ઞાનયોિ, હઠયોિ, લયયોિ, વિેરે   

   

   3 યોિ અન ેશિક્ષણનો સબંધં  1 

3.1 શિક્ષણ અને યોિનો અન બંધ: શિક્ષણનો આધાર યોિ, મન, બ શધધ, થમૃશર્ અને યોિ    

3.2 મનોશવજ્ઞાન અને યોિ  

3.3 વ્યશતર્ત્વશવકાસ  અને યોિ: પંચકોષાત્મક અને વ્યશતર્ ર્ી સમશષ્િર્   

3.4 જ્ઞાનાનાિથન પ્રરક્રયા  

3.5 વૈશવવક પરરપેક્ષ્યમાં યોિ: શવવવબંધ ત્વ, પયાથવરણ, થર્ાઈ શવકાસ અને યોિ  

3.6 િૈક્ષશણક સંથર્ાઓમાં યોિ શિક્ષણની વ્યવથર્ા: યોિકક્ષ, સમયપત્રકમાં યોિન ં થર્ાન, પરીક્ષામાં યોિન ં થર્ાન  
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3.7 િૈક્ષશણક સંથર્ાઓમાં યોિ શિક્ષકની ભૂશમકા  

3.8 િૈક્ષશણક સંથર્ાઓમાં વાર્ાવરણ શનમાથણ માટેની પ્રવૃશર્ઓ  

   

4 થવાથ્ય અન ેયોિ; યોિીઓનો પરરચય અન ેસિંોધન કને્દ્રો                1 

4.1 થવાથ્ય શવજ્ઞાન: વ્યાયામ,  ખોરાક, નનંરા, કામ અને આરામ, પ્રસન્દ્નર્ા    

4.2 ઋર્ ચયાથ: છ ઋર્ ઓના બિલાવ પ્રમાણે થવાથ્યની જાળવણી  

4.3 સામાન્દ્ય રોિો અને રે્મના ઉપચાર: િરિી, ર્ાવ, ઉધરસ, ઝાડા, માર્ાનો િ ખાવો, િરીર કળર્ર, ચામડીના રોિો,  

4.4 યોિીઓનો પરરચય, જીવન અને યોિ શવષય રે્મના શવચારો  

4.5 (મહર્ષથ અરનવંિ, શવવેકાનંિ, રમણમહર્ષથ, િયાનંિ સરથવર્ી પ્રણવાનંિ (ભારર્ સેવા સંધ), )  

4.6 યોિના િોધ કેન્દ્રોનો પરરચય યોિશિક્ષણનાથર્ળો  
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