
PGDSCE111  ારં ભક બાળપણ સભંાળ અને િશ ણ 

એકમ : ૧  પ રવાર અને સમાજ 

૧.૧ બાળક, પ રવાર અન ેસમાજની સમજ  

ભારતીય પ રવારની સકં પના અને સમાજની સમજ : ુ ુ ંબમા ંિશ ણ અને ભારતીય 

ુ ં ુ ંબ યવ થાના ળૂત વો, બાળકની વાભાિવક િવશષેતાઓ 

૧.૨ ય તત વ િવકાસ : પચંકોશા મક િવકાસ 

૧.૩ ય તતથી પરમે ઠ ગત િવકાસ 

૧.૪ સં કાર અને સં કાર યા : જ મથી પાચં વષ દરિમયાન 

એકમ : ૧  બાળક, માતાિપતા અને તેમની િનસબતોની સમજ 

૨.૧ જ મથી પાચં વષના બાળિવકાસના ચૂકો, અને ઘરમા ંતેના પોષક અ ભુવો (

 ભારતીય સદંભમા)ં 

૨.૨ ારં ભક બાળિવકાસ સબંધંી નીિતઓ,   િશ ણના અિધકાર અિધિનયમની ભલામણો 

અને વૂ ાથિમક અન ે ાથિમક િશ ણ તરના િશ ણમા ંમાતાિપતાની િૂમકા 

૨.૩ ગણવાડ  અને વૂ ાથિમક િશ ણના તર માટ માતાિપતા અને સ દુાયની િૂમકા 

ગે ચચા 

૨.૪ િશ નુી વાભાિવક િવશષેતાઓ, બાળઉછેર ગે સમાજમા ં વતતી મણાઓ અને 

ગેરસમજો અને માતાિપતાની આકાં ાઓ અને બાળકના િવિશ ટ વતનો અિન છનીય 

ટવો અને તનેા કારણો અને સમાધાન 

એકમ : ૩ બાળિવકાસ માટ વયક ાને અ ુ પ સાધન સામ ીની પસદંગી 

૩.૧ મરને અ ુ પ સાધનની પસદંગી 

૩૨ વગખડં સા હ યના કાર અને તે ુ ંિનમાણ 

૩.૩ ઘર ક વગબહારની િૃ  માટની સામ ી, તનેી ગોઠવણી અને ળવણી  

૩.૪ ઘરમા ંક વગમા ંતયૈાર કર  શકાય તેવા કોનર, ુ તકો, લો સ, સાધનો વગરે : તનેી 

ગોઠવણી અને તેની અગ ય  

એકમ : ૪ બાળકના સવાગી િવકાસ માટ ુ ંવાતાવરણ 

૪.૧ ારં ભક બાળસભંાળ અન ેિશ ણ ક ની શૈ ણક અને ભૌિતક િુવધાઓ 

૪.૨ બાળકના િવકાસ માટ વૂ હ કુત અને સમાન વાતાવરણ ુ ંમહ યવ (વાતાવરણ 

િનિમિત અને ારં ભક બાળિવકાસ માટ (માતાિપતા) િશ કના લ ણો 

૪.૩ બાળકના શાર રક, ભાવા મક સલામતી અને રુ ા◌ા ુ ંમહ યવ. કલા મક િવકાસ 

માટ મૈ ી ણૂ વાતાવરણ 

૪.૪ ારં ભક બાળસભંાળ અન ેિશ ણ ક ના કાય મો 
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