
એકમ ૧: શૈ િણક અ યાસો 

અ. ભારતીય દાશિનક િવચારધારાઓનુ ં દાન (સાં યયોગ, બૌ , અને જનૈ દશનો); િવ ા, દયાનદંનુ ંત વ ાન 
અન ેઇ લામની પરંપરાઓમાં િશ ણના ંલ ો, પ િતઓ તથા માણભૂત ાન- ાિ ની પ િતઓના િવશષે 
સંદભમા ં 

બ.પા ય િવચારધારાઓ (આદશવાદ, વા તવવાદ, કૃિતવાદ, યવહારવાદ, માકસવાદ, અિ ત વવાદ)નુ ં
માિહતી, ાન અન ેડાહપણના ંિવશષે સંદભમા ં દાન  

ક. િશ ણના ંસમાજશા ના ંઅિભગમો ( િતકા ક આંતરિ યા, સંરચનાલ ી કાયવાદ અને સંઘષ િસ ાંત); 
સામાિજક સં થાઓની િવભાવના, કારો અને કાય  (કુટંુબ, શાળા, અને સમાજ); સામાિજક આંદલનોની 
િવભાવના અને તનેા િસ ાંતો/િથયરી (સાપે  વંિચતતા, સંશાધનો ઉભા કરવા/mobilization, રાજનૈિતક િ યા 
િસ ાંત અને નૂતન સામાિજક આંદોલન િસ ાંત) 

ડ.સમા કરણ  અને િશ ણ, િશ ણ અને સં કૃિત; સામાિજક પિરવતન માટેના શૈ િણક િચંતનમા ંિવચારકોનંુ 
દાન ( વામી િવવેકાનદં, રિવ નાથ ટાગોર, મહા ા ગાધંી, મહિષ અરિવંદ, જ.ેકૃ ણામિૂત, પાઉલો ફાયર, 

વો સટોન ા ટ, નેલ નૉિડં ઝ અને સાિવ ીબાઈ ફૂલ)ે; ભારતના બંધારણમા ં સમાિવ  રા ીય મૂ યો- 
સમાજવાદ, િબનસાં દાિયકતા, યાય, વાધીનતા, લોકશાહી, વતં તા (િશ ણના ંિવશષે સંદભમા)ં 

એકમ 2: ઇિતહાસ, રા શા , અને િશ ણનંુ અથશા  

અ. િશ ણ િશ ણમા ંસિમિતઓ અને પંચોનુ ં દાન; મા યિમક િશ ણ પચં (૧૯૫૩), કોઠારી પચં (૧૯૬૪-૬૬), 
િશ ણની રા ીયનીિત (૧૯૮૬, ૧૯૯૨), િશ કોનંુ રા ીય પાચં (૧૯૯૯), રા ીય અ યાસ મની પરખેા (NCF 
૨૦૦૫), રા ીય ાન આયોગ (૨૦૦૭), યશપાલ સિમિત અહેવાલ (૨૦૦૯), િશ ક િશ ણ માટે રા ીય 
અ યાસ મની પરખેા (NCF ૨૦૦૯), જિ ટસ વમા સિમિતનો અહેવાલ (૨૦૧૨)   

બ. નીિતઓ અને િશ ણ વ ચનેો સંબંધ, િશ ણિનતીઓ અને રા ીય િવકાસ વ ચનેાં જોડાણ, િશ ણનીિતના ં
િનધારક પિરબળો અને નીિત ઘડતરની િ યા, સાં ત પિરિ થિતનું િવ ેષણ, િનતીલ ી િવક પોનુ ં સજન, 
િનતીલ ી િવક પોનુ ંમૂ યાંકન, નીિતિવષયક િનણય િ યા, નીિતના અમલીકરણ માટેનંુ આયોજન, નીિતની 
અસરોનંુ મૂ યાંકન અન ેપ ાદવત  િનતીચ ો 

ક. િશ ણના અથશા ની િવભાવના: િશ ણમા ંપડતર-લાભ િવ ેષણ િવ  પડતર-નીપજ િવ ષેણ (Cost 
Benefit Analysis Vs Cost Effective Analysis in Education), ઉ ચિશ ણમા ંઆિથક વળતર-િસ િલંગ 
િસ ાંત િવ  માનવમડૂી િસ ાંત; િશ ણમા ંનાણાશંા (Finance)ની િવભાવના; સૂ મ અન ેબહૃદ તર પાર 
િશ િણક નાણાં યવ થા, અંદાજપ -રચનાની િવભાવના  

ડ. રાજનીિત અન ે િશ ણ વ ચનેો સંબંધ; િશ ણના રાજનૈિતક પિર ે ો (ઉદારવાદી, િઢચુ ત અને 
આલોચના ક); રાજનીિત સમજવા માટેના અિભગમો (વતનવાદ, ણાલી િવ ષેણ િસ ાંત અન ેતકિન  
પસંદગીનો િસ ાંત), રાજકીય િવકાસ અન ેરાજકીય સમા કરણ માટેનંુ િશ ણ 

િવષય: િશક્ષણ કોડ નંબર: ૧૩ 

ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટસે્ટસ્ટ

GSET અભ્યાસ�મ



અ.વિૃ  અન ે િવકાસ: િવભાવના અન ે તનેા િસ ાંતો; બોધા ક િ યાઓ તથા બોધા ક િવકાસના 
તબ ાઓ; યિ વ: યા યાઓ અન ે િસ ાંતો/િથયરી ( ોઈડ કાલ રોજસ, ગોડન ઓલપૉટ, મે સ 
વથાઇમર, કટ કો કા), માનિસક આરો ય અન ેમાનિસક વા ય  

બ. બિુ ના એકમલ ીથી માંડીન ેબહુિવધ સુધીના અિભગમો:સામાિજક બિુ , બહુિવધ બિુ  અન ેસાયંોિગક 
બિુ , તનબગ અન ેગાડનરની બિુ  િવષયક િથયરી; બિુ નુ ંમાપન, સમ યા ઉકેલ, િવવેચના ક િવચારણા, 
અિધબોધન અન ેસજનશીલતાની િવભાવના  

ક. અ યયનના િસ ાંતો અન ે ઉપપિ /િથયરીઓ: અ યયનની વતનવાદી, બોધા ક અન ે સામાિજક 
િથયરીઓ; સામાિજક અ યયન અન ેસામાિજક મતાઓની િવભાવના, સામાિજક સંબંધો અન ેસમા કરણ 
યેયોની સમજ 

ડ. માગદશન અન ેસલાહ: વ પ, િસ ાંતો અન ેજ િરયાત; માગદશનના કારો (શૈ િણક, યવસાિયક, 
યિ લ ી, આરો ય અન ે સમાજલ ી), સલાહના અિભગમો: િદશાસૂચક, િબંદીશસૂચક અને યવહા ; 

આ બટ એિલસનો બોધા ક વતનલ ી (REBT) અિભગમ, કાલ રોઝસનો માનવતાવાદી, યિ કેિ  સલાહ 
અિભગમ; સલાહની િથયરીઓ (વતનવાદી, તકિન , સાંયોિગક અન ેવા તવવાદી) 

એકમ ૪: િશ ક િશ ણ 

અ. િશ ક િશ ણના ં અથ, વ પ અન ે યાપ, િશ ક િશ ણ કાય મના ં કારો, િશ ક િશ ણનું 
માળખુ,ં ાથિમક, મા યિમક અન ે ઉ ચ-મા યિમક તરના અ યાસ મ અન ે એ.ન.સી.આ.ર.ટી અને 
એન.સી.ટી.ઈ  ના અ યાસ મ લાગતા દ તાવજેોમાં અ યાસસ મ પાછળનુ ં દશન, પવૂસેવા િશ ક 

િશ ણના ં ઘટકોનુ ં સંગઠન: અ યાપનના અિભગમો (આધારિશલા અ યાસ મો માટેના) પ ીકરણ, 
સહકારી અન ેઅનભુવીક અ યયન  

બ. શુલમેન, ડે ગ તથા યકૂ અન ે હાબરમાસના િ િબંદુ અનુસાર િશ ક િશ ણની ાના ક 
આધારશીલાની સમાજ, િચતંના ક અ યાપનનો અથ અન ેતનેે આગળ ધપાવવા માટેની યુિ ઓ, િશ ક 

િશ ણના ં િતમાનો વતનવાદી, મતા આધાિરત અન ેપૃ છાકેિ  

ક.સવેાકાલીન િશ ક િશ ણની િવભાવના, જ િરયાત, ઉ ેશ અન ે યાપ, સેવાકાલીન િશ ક િશ ણનું 
માળખુ ંઅન ે કાર, િજ લા, રા  અન ેરા  ક ાએ સવેાકાલીન િશ ક િશ ણની એજ સી અન ેસં થાઓ 
(SSA, RMSA, SCERT,NCERT, NCTE, અન ેUGC), સેવાકાલેન િશ ક િશ ણનુ ંઆયોજન કરવામા ં યાનમા ં
રાખવાની પાયાની બાબતો  

ડ. યવસાય અન ે યવસાિયકતાની િવભાવના, અ યાપન એક યવસાય તરીકે, િશ કની યાવસાિયક 
આચારસંિહતા, િશ ક-િવકાસને અસરકતા યિ ગત અન ે સંદભલ ી પિરબળો, ICTનો સમ વય, િશ ક 

િશ ણના યાવસાયીકરણ માટે ગુણવ ાનુ ંસંવધન, િશ ક િશ ણમા ંનવીનીકરણો   

એકમ ૫: અ યાસ મ અ યાસો 

અ. અ યાસ મની િવભાવના અન ે િસ ાંતો, અ યાસ મ િવકાસની યુિ ઓ, અ યાસ મ િવકાસની 
િ યાના તબ ા, અ યાસ મ આયોજનની આધારિશલા- તાિ વક આધારિશલાઓ (રા ીય અન ે

લો શાહીય), સમાજશા ીય આધારિશલા (સામાિજક-સાં કૃિતક પનુરચના), માનસશા ીય આધારિશલા 
(અ યેતાની જ િરયાતો અન ેઅિભ િચઓ), તર-િનદશ (બે ચ-માિકગ) અન ેરા  ક ાની વધૈાિનક સં થાઓ- 
ય.ુ .સી, એન.સી.ટી.ઈ અન ેયિુનવિસટીની અિબયાસ મ િવકાસમા ંભૂિમકા  

બ. અ યાસ મ સંરચનાના િતમાન: પરંપરાગત અન ેસમકાલીન િતમાનો, િવ ાકીય/િવ ાશાખા આધાિરત 
િતમાન, મતા આધાિરત િતમાન, સામાિજક કાયકલાપ/ વૃિ  િતમાન (સામાિજક પનુ:રચના), 

એકમ ૩: અ યેતા અને અ યયન િ યા 



યિ ગત જ િરયાતો અન ેઅિભ િચ િતમાન, નીપજ આધાિરત સંઘટના ક િતમાન, દરિમયાનગીરી 
િતમાન, (સંદભ, આગત, િ યા, નીપજ) મોડેલ   

ક. અનદેુશ ણાલી, અનુદેશ મા યમો, અિભગમો: યવહારના સંવધન માટેની િવિધઓ અન ે સામ ી, 
અ યાસ મ મૂ યાંકનના અ યાસ મ અન ેઅનુદેશના અિભગમો (િવ ાકીય અન ે મતા આધાિરત અિભગમો), 
અ યાસ મ મૂ યાંકનના િતમાનો: ટાયલરનુ ં િતમાન, િ વેનનુ ં િતમા,ં િકકપિેટકનુ ંમોડેલ  

ડ. અ યાસ મ પિરવતનનો અથ અન ે કારો, અ યાસ મ પિરવતનન ે અસરકતા પિરબળો, અ યાસ મ 
પિરવતનના અિભગમો, અ યાસ મ પિરવતન અન ે સુધારણામા ં િવ ાથ ઓ, િશ કો, અન ે િશ ણના 
વહીવટકતાઓની ભૂિમકા, અ યાસ મ સંશોધનનો યાપ, અ યાસ મ અ યાસોના સંશોધનના કારો 

એકમ ૬: િશ ણમાં સંશોધન 

અ. શૈ િણક સંશોધનનો અથ અન ે યાપ, વૈ ાિનક પ િતનો અથ અન ેસોપાનો, વૈ ાિનક પ િતનાં લ ણો 
(પનુ: યોગ મતા, ચો સાઈ, િમ યાપનના, િમત યયતા), વૈ ાિનક પ િતના ં કાર (અ વષેણા ક, 
પ ીકરણા ક અન ેવણા ક), વૈ ાિનક વૃિ  તરીકે સંશોધનના કારોઃ સમ યાઉકેલ, િસ ાંત િનમાણ, 

આગાહી, સંશોધનના કારો (મલૂગત, યવહાિરક, િ યા ક), શૈ િણક સંશોધનના અિભગમો (સં યા ક 
અન ેગુણા ક), શૈ િણક સંશોધનની યોજનાઓ (વણા ક, યોગા ક, ઐિતહિસક) 

બ.ચલ:િવભાવના, ઘટક અન ેચલનો અથ, ચલના કારો ( વતં , પરંગત, બા /વટાળ, આંતરવત , પિરવતક), 
ઉ ક પના-િવભાવના, ોત, કાર (સંશોધન, િદશાસૂચક, િબનિદશાસૂચક, શૂ ય), ઉ ક પનાની રચના કરવી, 
સારી ઉ ક પનાના ં લ ણો, નમૂના પસંદગીની િવિધઓ (સંભાવના અન ે િબનસંભાવના નમૂનાપસદંગી), 
સંશોધનના ં ઉપકરણો- ઉપકરણની યથાથતા, િવ ાસનીયતા અન ે માણીકરણ, ઉપકરણના કારો ( મ 
માપદંડ, વલણ માપદંડ, ાવલી, અિભયો યતા કસોટી િસિ  કસોટી, સસંોિધની), સશંોધનની િવિધઓ 
(અવલોકન, મુલાકાત, અન ે ેપણ િવિધઓ) 

ક. માપન માટેના માપદંડોના ં કાર (અંિકત, માંિકત, અંતરાલ અન ે ગણુો ર): સં યા ક ડેટા િવ ષેણ: 
વણા ક માિહતી િવ ેષણ (મ યવત  િ થિતના ં માપ), ચિલતતા, િવ ાસ અંતરાલની સીમાઓ અન ે
માિહતીની આલખેા ક રજૂઆત); ઉ ક પનાની ચકાસણી ( કાર-૧ અન ે કાર-૨ ની ભૂલ), સાથકતાની ક ા, 
અંકશા ીય કસોટીનુ ં સામ ય અન ે અસરનુ ં કદ, ાચલીય િવિધઓ, અ ાચલીય િવિધઓ,  ાચલીય 

િવિધના િવિનયોગ માટે પાલન કરવાની શરતો; આનુમાિનક માિહતી િવ ેષણ, અંકશા ીય િવિધઓનો 
ઉપયોગ અન ેઅથઘટન: સહસંબંધ, t-કસોટી, z-કસોટી, ANOVA કાઈ-વગ (સમ સંભા ય અન ેસમાધારણા 
સંભા યા ઉ ક પના), ગુણા ક માિહતીનુ ંિવ ેષણ-માિહતી અપચય અબ ેવગ કરણ, આંગણા ક િવ ષેણ 
અન ેસાત યપૂણ તુલના, િ કોણીકરણની િવભાવના  

ડ. ગણુા ક સંશોધન યોજનાઓ: ભૂિમગત િસધા તની યોજનાઓ ( કાર, લ ણો, યોજનાઓ, ભૂિમગત 
િસ ાંત આધાિરત સંશોધનકાયમા ં સોપાન, ભૂિમગત િસ ાંતની સબળાઈ અન ે નબળાઈઓ); કથા ક 
સંશોધન યોજનાઓ (અથ અન ેચાવી પ લ ણો, કથા ક સંશોધનકાયના ંસોપાન); યિ  અ યાસ (અથ, 
લ ણો, ઘટકો, કારો અન ે યિ  અ યાસકાયના ંસોપાનો તથા સબળાઈ અન ેનબળાઈઓ); એ ો ાફી 
(નવંૃશિવ ાન) (અથ, લ ણો, િનહીતગૃહીતો, એ ો ાફીક સંશોધનકાયના ં સોપાનો, એ ો ાફીક જનલ 
લખવા,ં સબળાઈ અન ેનબળાઈઓ), િમ  પ િત યોજનાઓ (લ ણો, કારો, િ કોનીકરણ, પ ીકરણા ક 
અન ેઅ વેષણા ક યોજનાઓ, િમ  પ િત સંશોધનકાયના સોપાનો, આવી યોજનાઓની સબળાઈઓ તથા 
નબળાઈઓ)    

એકમ ૭: અ યાપનશા , પુ ત-અ યાપનશા  અન ેમાપન 

અ. અ યાપનશા  અને અ યાપનશા ીય િવ ેષણ- િવભાવના અન ે તબકકા, આલોચના ક 
અ યાપનશા : અથ, જ િરયાત, અન ે િશ ક- િશ ણમા ંએના સૂિચતાથ ; અ યાપનનુ ંસગંઠન: મૃિતના 



તર ે(હાબટનુ ં િતમાન), સમજના તર ે(મોિરસનનુ ંઅ યાપન િતમાન), િચતંના ક તર ે(િબ ગી અન ેહંટનંુ 
અ યાપન િતમાન); િશ ણમા ં પુ ત-અ યાપનશા ની િવભાવના- અથ, િસ ાંતો, વ-િનદિશત 
અ યાપનની મતાઓ, પુ ત-અ યાપન શા નો િસ ાંત (મા કમ નોિલસ), અ યેતા વાય તાનુ ંગ યા ક 

િતમાન  

બ. માપન (assessment) - અથ, વ પ, પિર ે ો (અ યયન માટેનંુ માપન, અ યયનનુ ંમાપન), માપના કાર 
(નોકરીનુ ં થાન ન ી કરવા (placement) માટે, રચના ક, િનદાના ક, સ ાંત); હેતુ અન ેનીપજો વ ચનેો 
સંબંધ; બોધા ક (એ ડરસન અન ે ૉથોલ), ભાવા ક ( ૉથોલ) અન ે મનોશારીક (આર.એન.દવે) ે ના 
અ યનનુ ંમાપન 

ક. િશ ણના ંઅ યાપનશા મા ંમાપન: િતપોષણ યુિ ઓ- અથ, કાર, મૂલકો અન ે િતપોષણ યુિ  
તરીકે માગદશન; પોટફોિલયોનુ ં માપન, િચંતના ક જનલ, ે કાયના મૂ યાંકન માટેનાં મુ ાવાળા ખાના-ં
પ કો અથ અન ેરચના માટેનાં સોપાનો, મતા આધાિરત મૂ યાંકન, િશ ક-રિચત ICT સંસાધનોનુ ંમાપન  

ડ. િશ ણના પુ ત-અ યયનશા મા ં માપન- વગ યવહારનું િવ ેષણ: લે ડસ ારા કરવામા ં આવેલંુ 
વગ યવહાર િવ ેષણ, વગ યવહાર િવ ેષણની ગલેોવનેી ણાલી (વગમા ં બનતા બનાવોની નોધંણી, 
વગ યવહાર, મટેી સની રચના અન ેઅથઘટન); િશ કોના મૂ યાંકન માટેના મુલકો (િનપજલ ી, િ યાલ ી 
અન ેભિવ યલ ી); વ અન ેસહાયકીના મૂ યાંકન માટેના મુ ાઓનું ખાનાં-પ ક (અથ અન ેરચના કરવાના 
સોપાનો) 

એકમ ૮: િશ ણમા/ંની તકિનકી 

અ. િવ ાશાખા તરીકે િશ ણની તકિનકીની િવભાવના: (માિહતી તકિનકી, યાયન તકિનકી, અન ેમાિહતી 
તથા યાયન તકિનકી (ICT) અન ેઅનદેુશ તકિનકી), િવિવધ િશ ણ ણાલીઓમા ંશૈ િણક તકિનકીના 
ઉપયોગો (ઔપચાિરક, અવૈિધક, મુ  અન ેદૂરવત , અનઔપચાિરક અન ેસમાવેશી); વતનવાળી, બોધા ક 
અન ેસંરચના ક િસ ાંતોનું િવહંગાવલોકન તથા અનદેુશ યોજનાઓ માટે તેના સૂિચતાથ  ( કીનર, િપઆજ,ે 
ઓસુબેલ, ુનર, િવગો કી); અ યયન સીધંનાતો અન ેઅનદેુશ યુિ ઓ વ ચનેા સંબંધો (મોટા અન ેનાના 
જૂથ માટે, ઔપચાિરક અન ેઅવૈ ઈલ જૂથો માટે) 

બ. અનુદેશ યોજનાઓ માટેનો ણાલી અિભગમ, અનદેુશ યોજનાઓના િવકાસ માટેના િતમાનો (ADDIE, 
ASSURE, Dick અન ેકેરીનંુ તથા મસેનનંુ); ગનેે ારા સૂિચત અનુદેશની નવ ઘટનાઓ, સંરચનાવાદના પાંચ E, 
સંરચનાવાદી અનુદેશ યોજનાનાં નવ ત વો; િશ ણમા ંક યટુરના ઉપયોગો: CAI, CAL, CBT, CML; મુ  
દૂરવત  અ યયન સામ ી (ODLM)ની િવભાવના અન ેતૈયાર કરવાના ંસોપાન; e-અ યયનની િવભાવના, e-
અ યયનના અિભગમો (ઓફલાઈન, ઓનલાઇન, સમકાલીન, અસમકાલીન, સંિમિ ત અન ે મોબાઈલ 
અ યયન) 

ક. e-અ યનના િવકાસમા ં  વાહો: સામા ક અ યયન (િવભાવના, અ યયન માટે વબે ૨.૦ ઉપકરણોનો 
ઉપયોગ, સામાિજક નટેવકની સાઈટ, લોગ, ચટે, િવિડઓ કો ફર સ, ચચા-ફોરમ); િશ ણના મુ  સંસાધનો- 
OER (સજના ક, સામા ય, લોકસમૂહો માટે મુ  ઓનલાઇન અ યાસ મો (MOOCS)ની િવભાવના અન ે
ઉપયોગો); e-સમાવેશન- e-સમાવેશનની િવભાવના, e-અ યયનમા ં સહાયક તકિનકીનો ઉપયોગ; e-
અ યાપનની ગુણવતા, e- ણાલીની ગુણવતાનુ ંમાપન: માિહતી, ણાલી, સેવા, ઉપયોગકતાનો સંતોષ અન ે
નટેના ફાયદા (D & MIS સ સેસ િતમાન-૨૦૦૩); e-અ યેતા અન ેe-અ યાપક માટે આચરણના સમ યા ક 
મુ ાઓ- અ યાપન, અ યયન અન ેસંશોધન 

ડ. મૂ યાંકન સાશન અન ેસંશોધનમા ંICT ઉપયોગ: e-પોટફોિલયો, સંશોધન માટે ICT ઓનલાઇન માિહતી 
સં હાલયો, ઓનલાઇન ંથાલયો, ઓનલાઇન અન ે ઓફલાઈન માપન ઉપકરણો (ઓનલાઇન સવ ણ 
ઉપકરણો અથવા કસોટી તૈયાર કરી આપનાર)ની િવભાવના અને િવકાસ કરવાની િ યા 



એકમ ૯: શૈ િણક યવ થાપન, શાસન, અને નેતૃ વ 

અ. શૈ િણક યવ થાપન અન ે શાસન - અથ, િસ ાંતો, કાય , અન ેઅગ ય; સં થાનુ ંિનમાણ, POSDCORB, 
CPM, PERT, યવ થાપન એક ણાલી તરીકે, SWOT િવ ષેણ, ટેયલરવાદ, શાસન એક િ યા તરીકે, 
અમલદારશાહી તરીકે શાસન, શાસનનો માનવ-સંબંધ અિભગમ, સં થાકીય અનપુાલન, સં થાકીય િવકાસ, 
સં થાકીય વાતાવરણ  

બ.શૈ િણક સાશનમા ંનેતૃ વ: અથ, વ પ, નેતૃ વના અિભગમો: ગુણલ ણો, પાંતરકારી, યવહારલ ી, 
મૂ ય-આધાિરત, સાં કૃિતક, મનોગ યા ક અન ે કિર માલ ી; નેતૃ વના ં િતમાનો ( લેક અન ે માઉટનનું 

િતમાન, યવ થાપન ળ (GRID) ફાઇડલરનુ ંક ટીનજ સી િતમાન, િ પિરમાણીય િતમાન, હેરસે અન ે
લાનડશાડનું િતમાન, નેતા-સ ય અદલબદલ િસ ાંત) 

ક. ગુણવ ા અન ે િશ ણમા ં ગુણવ ામા ં િશ ણની િવભાવના: ભારતીય અન ે આંતરરા ીય પિર ે ; 
ગુણવતાનુ ં મૂ યાંકન: ઇ પેકશન, ગુણવતા િનયં ણ, ગુણવતાની ખાતરી, સંપૂણ-ગુણવ ા યવ થાપન 
(TQM), િસ સ િસ મા, ગુણવ ા ગુ ઓ: વો ટર શેવાટ, એડવેડ ડેિમંગ, સી.કે. હલાદ  

ડ. પિરવતન યવ થાપન: અથ, આયોિજત પિરવતનની જ િરયાત, િ -સોપાન િતમા ં(િવશીતમ, ગિતમાન 
થવંુ, પનુઃશીતન); પિરવતનના ં પાનીઝ િતમાનો; જ ટ-ઈન-ટાઈમ, પોકા-યોગ, ગુણવ ા પડતર, મૂ યાંકન 
પડતર, િન ફળતા પડતર, અટકાવ મ પડતર, પડતર-િકંમત અન ેનફાનુ ં િવ ષેણ, પડતરના અસર માણનુ ં
િવ ષેણ, ભારતીય અન ે આંતરરા ીય ગુણવ ા ખાતરી એજ સીઓ: હેતુ, કાય , ભૂિમકા અન ે તે માટેનાં 
ઉપ મો (NAAC), િનવતન દશકો, ભારતીય ગુણવ ા પિરષદ (QCI), ઇ ટરનેશનલ નટેવક ફોર ોિલટી 
એ યોર સ એજ સીસ ઈન હાયર એ ુકેશન (INQAAHE) 

એકમ ૧૦: સમાવેશી િશ ણ 

અ. સમાવેશી િશ ણ: િવભાવના, િસ ાંત, યાપ, અન ેલ જૂથો (િવિભ  કારના અ યેતા, છેવાડાના જૂથ 
અન ેઅ મતા ધરાવનાર અ યેતાનુ ંસમાવેશન); સમાવેશી િશ ણના દશનનો ઉ ભવ અન ેિવકાસ: િવિશ , 
સમિ વત, સમાવેશી િશ ણ, કાયદાકીય જોગવાઈઓ: નીિત અન ેકાનનૂ (િશ ણની રા ીય નીિત (૧૯૮૬), 
અમલીકરણ કાય મ ( PoA૧૯૯૨), અ મતા ધરાવનાર યિ  ધારો (૧૯૯૫), અ મતા અંગેની રા ીય નીિત 
(૨૦૦૬), રા ીય અ યાસ મની પરખેા (NCF ૨૦૦૫), િવિભ  કારના અ યેતાઓ માટે િવશષે છૂટ અન ે
સુિવધાઓ (અ યાસલ ી અન ેનાણાંકીય), ભારતીય પુનવસન પિરષદ કાનૂન (૧૯૯૨), સવ િશ ા અિભયાન 
અંતગત સમાવેશી િશ ણ, સંયુ  રા સંઘનુ ંઅ મતા ધરાવનાર યિ  માટેના અિધકારો પરનુ ં અિધવશેન 
(UNCRPD) અન ેતેના સૂિચતાથ   

બ. ખામી, અ મતા અન ે અપગંતાની િવભાવના, ICF િતમાન આધાિરત અ મતાનંુ વગ કરણ, શાળાની 
ત પરતા અન ે સમાવેશનનાં િતમાન; િવિભ  કારના અ યેતાનો યાપ, કાર, લ ણો અન ે શૈ િણક 
જ િરયાતો; બૌિ ક, શારીિરક અન ેબહુિવધ અ મતાઓ; અ મતાના ંકારણો અન ેઅટકાવવાના ંઉપાયો; 
સમાવેશન માટે િવિભ  કારના અ યેતાઓની ઓળખ, શૈ િણક મૂ યાંકનની પ િતઓ, િવિધઓ અન ે
ઉપકરણો 

ક. સમાવેશી વગખંડોનુ ંઆયોજન અને યવ થાપન: આધારમાળખુ,ં માનવ સંસાધન અન ેઅનદેુશ યવહારો, 
અ યાસ મ અન ેિવિભ  કારના અ યેતાઓ માટે અ યાસ મનુ ં પાંતર, િવિભ  અ યેતાઓ માટે સહાયક 
અન ે પાંતિરત તકિનકી: નીપજ (સાધનો અન ેઉપકરણો), િ યા ( યિ લ ી િશ ણ યોજના, ઉપચારા ક 
અ યાપન); વાલી- યાવસાિયકોની સહભાિગતા: વાલી, સહા યાયીઓ, યાવસાિયકો, િશ કો અન ેશાળાની 
ભૂિમકા  

ડ. સમાવેશી િશ ણમા ંઅવરોધો અન ેસુિવધકતાઓ: સામાિજક અન ેશૈ િણક વલણો, ભારતમા ંસમાવેશી 
િશ ણની હાલની િ થિત અન ેઆચરલ ી સમ યાઓ; ભારતમા ંસમાવેશી િશ ણના ંસંશોધનના કારો 




