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DETAILED SYLLABUS of M. A. (EDUCATION) 

THIRD SEMESTER 
 

MAEduC-302     EDUCATIONAL TECHNOLOGY  

 

 

UNIT COURSE CONTENT Credit 

1 શૈક્ષણિક તકનીકીનો અર્થ અન ેકાર્થક્ષતે્ર  1 

1.1 શૈક્ષણિક તકનીકીનો અર્થ અન ેસકંલ્પના  

1.2 શૈક્ષણિક તકનીકીન  ંસ્વરૂપ, કાર્થક્ષતે્ર અન ેમહત્વ  

1.3 શૈક્ષણિક તકનીકીના ઘટકો – હાર્થવરે અન ેસોફ્ટવરે; શકૈ્ષણિક તકનીકમા ંપ્રિાલી અણિગમ  

1.4 શૈક્ષણિક તકનીકી અન ેઅન દશેન તકનીક  

   

2 પ્રત્ર્ાર્ન તકનીક                                                                            1 

2.1 પ્રત્ર્ાર્ન પ્રક્રિર્ા – સંકલ્પના, સ્વરૂપ, પ્રક્રિર્ા, પ્રકાર અન ેઅસરકારક પ્રત્ર્ાર્નના ણસદ્ાંતો   

2.2 પ્રત્ર્ાર્નના પ્રણતમાનો અન ેબા્ાઓ, વગથખંર્ પ્રત્ર્ાર્ન (શાણદદક અને અશાણદદક) અને બહ માધ્ર્મ 
અણિગમ   

2.3 પ્રત્ર્ાર્ન તકનીકનો અધ્ર્ાપનમાં ઉપર્ોગ – વીક્રર્ર્ોટેપ, રેક્રર્ર્ો-ણવઝન, ટેલીકોન્ફરેન્સીંગ, 
વીક્રર્ર્ોકોન્ફરેન્સીંગ, CCTV, INSAT અન ેિારતીર્ સંદિથમાં નવી તકનીકનો સમાવેશ કરવા 
સંદિેની સમસ્ર્ાઓ 

 

2.4 શૈક્ષણિક તકનીક માટે માણહતી કેન્રો – CIET, UGC, Open sources (MOOC), Blended 

Learning, State ET Cell, AVRC, EMRC, NIST –અધ્ર્ર્ન પ્રક્રિર્ાને ગ િવત્તર્ ક્ત બનાવવા 
માટે તેની પ્રવૃણત્તઓ 

 

   

3 ણશક્ષિ પ્રણતમાનો                                                                                          1 

3.1 અર્થ, વ્ર્ાખ્ર્ા, લાક્ષણિકતાઓ અને પૂવથ્ારિાઓ   

3.2 ણશક્ષિ પ્રણતમાનના પ્રકારો અન ેઘટકો  

3.3 પૃચ્છા પ્રણશક્ષિ પ્રણતમાન  

3.4 સંકલ્પના પ્રાણતત પ્રણતમાન  

   

4 શાળા વ્ર્વસ્ર્ાપન અન ેવગથખરં્ ણશક્ષિમા ંમાધ્ર્મની િણૂમકા             1 

4.1 શાળા વ્ર્વસ્ર્ાપન – પ્રવેશ અને મૂલ્ર્ાંકન  

4.2 શાળા વ્ર્વસ્ર્ાપન – પ્રવૃણત્તઓન ં આર્ોજન, સમાજ અને લાિાર્ી સાર્ ેપ્રત્ર્ાર્ન   

4.3 વગથખંર્ અધ્ર્ાપન– સામાણજક નેટવકથ અને માધ્ર્મ  

4.4 ICT સાક્ષરતા   
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