Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - Ahmedabad
Study Center : Darbar Gopaldas Shikshan Maha Vidyalaya - Aliyabada
Study Center Code : 780601
First Year & Second Year B.Ed. Workshop Time Table (Date : 30-10-2020 To 10-11-2020)

First Year B.Ed.
સમય
તાર ખ અને
મ
દવસ

9:30 થી 11:00

1

2

3

4

5

6

7

8

દવસ - 1

31-10-2020
દવસ - 2

1-11-2020
દવસ - 3

2-11-2020
દવસ - 4

3-11-2020
દવસ - 5

4-11-2020
દવસ - 6

5-11-2020
દવસ - 7

6-11-2020
દવસ - 8

1:30 થી 3:00

3:00 થી 4:30

યા યાન િવગત
Dr. R.S. Mankad

30-10-2020

11:00 થી 12:30

ાથના અને

ારં ભ

Dr. J.H. Limbachiya
વાગત પ રચય અને
અપે ાઓ ુ ં આદાનદાન

Dr. P.K. Chauhan
વકશોપકાય મની
પરખા

વકશોપના હ ુ ઓ ુ ં
િવહં ગાલોકન, ચચા
અને િતપોષણ બેઠકો

િશ ક કૌશ યો ુ ં મહ વ

િવષયા ભ ુ ખ કૌશ ય
સમજ

સમજ

માઈ ો ટ ચગ સં ક પના

િવષયા ભ ુ ખ કૌશ ય
દાશિનક તેમજ ચચા

વા હતા કૌશ ય
િનદશન તેમજ ચચા

ઉ ેજના પર વતન
કૌશ ય સમજ તેમજ
ચચા

કા.પા. કાય કૌશ ય
અને તેની સમજ

પ ટ કરણ કૌશ ય
સમજ તેમજ ચચા

ઉદાહરણ કૌશ ય-સમજ શૈ

ણક સં થા પ રચય

વા હતા કૌશ ય

Dr. M.M. Hirpara

અ યયન-અ યાપનની
સં ક પના અને સમજ

ઉદાહરણ કૌશ ય દાશિનક તેમજ ચચા

િસ ુ લેશન પાઠની
સમજ

કા.પા. કાય કૌશ ય
દાશિનક તેમજ ચચા

ુ ત અને કૌશ ય
વ ચેનો તફાવત

િશ ણમાં ત વ ાન

શાળા પાઠ અને
એકમપાઠ ની ુ લના

ુ ઢ કરણ કૌશ ય
સમજ અને દાશિનક
પાઠ

િશ ણમાં

િશ ણમાં િવિવધ
વાદોનો પ રચય

ભાષા અને િશ ણ

સેવાકાલીન તાલીમની અના મલ ી
ોની
સમ યાઓ અને ઉપાયો સમજ અને રચના

હ ુ ઓનીસમજ

ના

કારો

તાસ પાઠ આયોજનની
સં ક પના અને સોપાનો
અને ઘટકો

ૂ ોનીસમજ

ૂ યાં કનઅને તેના
કારો

9

10

11

12

7-11-2020
દવસ - 9

8-11-2020
દવસ - 10

9-11-2020
દવસ - 11

10-11-2020
દવસ - 12

સામા ય હ ુ ઓ

િનદશન અને
પ ધિત

ાયો ગક અ યયન પર
અસરકતા પ રબળો

િવિશ ટ હ ુ ઓ

ઓનલાઈન િશ ણ

વગ અ યાપનના
કૌશ યો

કથન કૌશ યની સમજ

શૈ ણક સાધનોની
સમજ

જ લા િશ ણાિધકાર
ના કાય અને ફરજો

બચાવ

આદશ
સમજ

ુ તઓ

સં ઘષની સમજ

પ ની

લેખન કૌશ ય
બાળ ુ નેગાર અને તે ુ ં
એકમ િશ ણ -સં ક પના િશ ણ સામેના પડકારો
િવકસાવવા માટની
િશ ણ
ુ તઓ

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - Ahmedabad
Study Center : Darbar Gopaldas Shikshan Maha Vidyalaya - Aliyabada
Study Center Code : 780601
First Year & Second Year B.Ed. Workshop Time Table (Date : 20-5-2021 To 31-5-2021)

First Year B.Ed.
વભમ
તારીખ અને
ક્રમ
દદવસ

10 થી 11:00

2

3

4

5

6

7

8

20-5-2021
રદલવ - 1

21-5-2021
રદલવ - 2

22-2-2021
રદલવ - 3

23-5-2021
રદલવ - 4

24-5-2021
રદલવ - 5

25-5-2021
રદલવ - 6

26-5-2021
રદલવ - 7

27-5-2021
રદલવ - 8

1:30 થી 2:30

2:30 થી 3:30

વ્યાખ્યાન વવગત
Dr. R.S. Mankad

1

11:00 થી 12:00

Dr. M.M. Hirpara

Dr. J.H. Limbachiya

Dr. P.K. Chauhan

સ્લ ગત રયચમ અને
અેક્ષ ઓન ું આદ નપ્રદ ન

લકશ ળોન શેતઓન ું
શલમ ચબમખ કૌળલ્મ
શલશુંગ રોકન, ચચ શ
અને પ્રશતોણ ફેઠકો

પ્રશ્ન પ્રલ રશત કૌળલ્મ
વભજ
પ્રશ્ન
પ્રલ રશત કૌળલ્મ
શનદળશન તેભજ ચચ શ

શળક્ષક કૌળલ્મોન ું
ભશત્લ

અધ્મમનઅધ્મ નની
વુંકલ્ન અને વભજ

સદ્રઢીકયણ કૌળલ્મ

ક . . ક મશ કૌળલ્મ
અને તેની વભજ
ક . . ક મશ કૌળલ્મ
દ ળશશનક તેભજ ચચ શ

ભ ઈક્રો ટીચચિંગ વુંકલ્ન

ઉત્તેજન યીલતશન
કૌળલ્મ વભજ તેભજ
ચચ શ

સ્ષ્ટીકયણ કૌળલ્મ

શળક્ષણભ ું સ્થચગતત ,
અવ્મમ

અધ્મેત ને વર શ અને
શવમ્યરેળન  ઠ
ઉદ શયણ કૌળલ્મ-વભજ ભ ગશદળશન ડો.
આમોજન
શલપર ફેન લ ઘેર

વેલ ક રીન ત રીભની
વભસ્મ ઓ અને ઉ મો

ત રણ્મ શળક્ષણભ ું
ળ  અને શળક્ષકની
ભ ૂશભક

પ્રયક્તત અને કૌળલ્મ
લચ્ચેનો તપ લત

તવ ઠ
ભ ગશદળશનની
આમોજનની વુંકલ્ન
જરૂરયમ તઅને વો નો અને
ડો. શલપર ફેન લ ઘેર
ઘટકો

શળક્ષણભ ું તત્લજ્ઞ ન

શળક્ષણભ ું સ ૂત્રોની
વભજ

શનદળશન અને પ્રમોગ
ધ્ધશત

અધ્મમન ય
અવયકત શ રયફો

વ્મક્તતત્લ શલક વ- ડો. શળક્ષક કૌળલ્મોન ું
દળશન ફેન કોટેચ
ભશત્લ

ત વ ઠ અને એકભ
 ઠ આમોજન

ફચ લ પ્રયક્તતઓ

શળક્ષણભ ું શલશલધ
લ દોનો રયચમ

શળક્ષકો વ ભેન
લતશભ ન ડક યો

વ્મક્તતત્લ શલક વ- ડો.
દળશન ફેન કોટેચ

મ ૂલ્મ ક
ું ન અને તેન
પ્રક યો

9

10

11

12

28-5-2021
રદલવ - 9

29-5-2021
રદલવ - 10

30-5-2021
રદલવ - 11

31-5-2021
રદલવ - 12

શળક્ષક વજ્જત
ભ ટે ન ક્ષેત્રો

શળક્ષણભ ું OBS
એપ્લરકેળનનો ઉમોગ

શેતઓની વભજ

વુંઘશની વભજ

વ ભ ન્મ શેતઓ

કથન કૌળલ્મની વભજ લચ્યઅ
શ ર તર વરૂભ

ળૈક્ષચણક વ ધનોની
વભજ

શલશળષ્ટ શેતઓ

આદળશ પ્રશ્નત્રની
વભજ

શળક્ષણભ ું રયપ્રેક્ષ્મ

અન ત્ભરક્ષી પ્રશ્નોની
વભજ અને યચન

એકભ શળક્ષણ વુંકલ્ન

રેખન કૌળલ્મ
શલકવ લલ ભ ટે ની
પ્રયક્તતઓ

વર્જન ત્ભકત

ફ ગનેગ ય અને
તેન ું શળક્ષણ

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

સ

મ
1

કોડ : 0781801

સમય

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર

િવષય

વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૩૦-૧૦-૨૦૨૦, શિનવાર
િવષયવ તુના મુ ા

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન
ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ડો. નિલન પટેલ
- ભારતીય િશ ણમાં અસમાનતા
(આચાય,વી.ટી. ચો સી બી.એડ કોલેજ)
- ખાનગીકરણ અથ-સંક પના-ફાયદા-મયાદા

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

નધ
---

ી રા શકુમાર બી. માંગુ કયા

સેિમનાર મોડ

ી રા શકુમાર બી. માંગુ કયા

સેિમનાર મોડ

ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

---

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો
ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

- ખાનગીકરણ અથ-સંક પના-ફાયદા-મયાદા
- િવષય િશ ણણની િવિવધ પ ધિતઓનો અ યાસ

તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૦, રિવવાર
સ

મ

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

િવષય
ES-103
િશ ક- િશ ણ
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

5

3-45 થી 5-00

મારી નવતર વાત : મારો યોગ

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- ેઇન ટોિમગ અથ,સંક પના,ફાયદા -ગેર
ડો. ક પેશભાઈ ટંડેલ
ફાયદા અંગે ચચા
( ોફેસર,નવસારી બી.એડ કોલેજ)
-માઇ ો ટીિચંગ અથ,સંક પના, યા યા,સુ મ ડો. જ શ
ે કંથારીયા
ઇિતહાસ, અ યાપન કૌશ યોનો િવકાસ
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ
િવ ાંિત
- માગદશન અને સલાહ : અથ અને તફાવત,
ી જય ીબેન ંબૂચીયા
તેની જ રયાત અંગે માિહતી
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
ી ચેતનાબેન પટેલ
- શાળા આરો ય અંગે
તાલીમાથ
Page 1

નધ
-----

--સેિમનાર મોડ

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

સ

મ

કોડ : 0781801

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર

િવષય

વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૧-૧૧-૨૦૨૦, સોમવાર
િવષયવ તુના મુ ા

ES-121
ભારતમાં ાથિમક-મા યિમક િશ ણનો
િવકાસ
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

5

3-45 થી 5-00

ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

સ

મ

સમય

િવષય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો

3

1-00 થી 2-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

ES-103
િશ ક- િશ ણ
ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- ભારતીય સમાજમાં ીઓની સમ યાઓ:
ી તેજલબેન પટેલ
૧. અથ, ી િશ ણ, ીન િશ ણનું મહ વ,
તાલીમાથ ી
સામા જક સમ યાઓ, ઉપાયો અંગે સમજ
- અ યાપન કૌશલયનો િવકાસ
ડો. જ શ
ે કંથારીયા
- માઇ ો ટીિચંગના સોપાનો
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ
િવ ાંિત
- માગદશન અને સલાહ : િસ ધાતો,સોપાનો અંગે
ચચા અને માગદશન
- િવષય િશ ણણની િવિવધ પ ધિતઓનો અ યાસ

તા. ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ , મંગળવાર
િવષયવ તુના મુ ા

ી જય ીબેન ંબૂચીયા
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- સમાજનો અથ, લા ણકતા, અને ભારતીય ી ખુ બુબેન મકવાણા
સમાજની લા ણ તા અંગે ચચા
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ
- અ યેતાની ય તગત ભ તા :
- અથ, લ ણો, કારો, ભ તાના કારણો, અને
ય તગત ભ તાને અનુ પ િશ ણ યવ થા
િવ ાંિત
- િશ ક- િશ ણમાં િશ કોની ભૂિમકા
- િશ ક- િશ ણમાં આચાયની ભૂિમકા
- ઇનોવે ટવ આઇ ડયાસPage
ઓફ 2કૂ સ

ી જય ીબેન
િશ ણાથ

ંબુ

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર, IITE, ગાંધીનગર
ી ચેનકુમાર વસતાણી
તાલીમાથ

નધ
સેિમનાર મોડ
---

-----

નધ
---

સેિમનાર મોડ

--સેિમનાર મોડ

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

સ

મ

કોડ : 0781801

સમય

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર

િવષય

વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૩-૧૧-૨૦૨૦,બુધવાર
િવષયવ તુના મુ ા

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

3

1-00 થી 2-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

સ

મ

સમય

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ
ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો

િવષય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

3

1-00 થી 2-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

5

3-45 થી 5-00

ES-121
ભારતમાં ાથિમક-મા યિમક િશ ણનો
િવકાસ

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- જુથ સલાહ દશન : પગલાઓ
ી જય ીબેન ંબૂચીયા
- જુથ સલાહ દશન :
યા અંગે સમજ
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
વૃ ધની સંક પના, લા ણ તાઓ
ી અનીલાબેન સોની
- પ રપ વતા અને િશ ણ વ ચેનો સબંધ
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
- વૃિ અને િવકાસને અસરકરતાં પ રબળો
િવ ાંિત
- અ યાપનમાં િશ કની ભૂિમકા
- અ યાપન કૌશ યોનો િવકાસ અને તેનો અ ભગમ
- સામા ક પ રવતનમા ગાંધી નો ફાળો
- આધૂિનક િશ ણની સમાજ પર અસર

તા. ૦૪-૧૧-૨૦૨૦,ગુ વાર
િવષયવ તુના મુ ા

ડો. જ ેશ કંથારીયા
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ
ી નર િસંહ ગોિહલ
ોફેસર, VTચો સી બી.એડ કોલેજ

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- માનવ િવકાસ
ી અનીલાબેન સોની
- િવકાસની સંક પના, લા ણ તાઓ
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
- પ રપ વતા અને િશ ણ વ ચેનો સબંધ
- વગ યવહાર : અથ અને યા યા
ડો. દીપિતબેન દેસાઇ
- વગ યવહારના ઘટકો
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા
િવ ાંિત
- યા ક સંશોધન : અથ - યા યા-સંક પના
- યા મક સંશોધનના પગલાં
ડો. જ ેશ કંથારીયા
- યા મક સંશોધનમાં રાખવાની સાવચેતી
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ
- આદશ યા મક સંશોધન
- ાથિમક િશ ણની ગુણવતા પર અસર કરતાં
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પ રબળો
- ફર જયાત ાથિમક િશ ણના આનુષંગીક
ો

ી યોગેશકુમાર ટંડેલ
તાલીમાથ

નધ
-----

-----

નધ
-----

---

સેિમનાર મોડ

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

કોડ : 0781801

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૫-૧૧-૨૦૨૦, ગુ વાર
સ

મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-103
િશ ક- િશ ણ

3

1-00 થી 2-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

અ યાપન એક યવસાય: અથ, યા યા અને
સંક પના અને તેના લ ણોની ચચા કરવામાં આવી.

ડૉ. જય ીબેન બ
ં ૂચીયા
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

વગ યવહારના ઘટકો, સોપાનો અને પાંચ સુ ોની
ઉદાહરણ સિહત ચચા કરવામાં આવી.

ડો. રિ બેન દેસાઇ
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા

---

ડૉ.નર િસંહ ગોિહલ
ોફેસર, VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

એકમ : ૧ વૃિ અને િવકાસની લા ાનીકાતાઓમાં િવકાસના
ડૉ. અનીલાબેન સોની
તબ ાઓ અને તેની લા ણીકતા અંગે માગદશન
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
આપવામાં આ યું.

---

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો

5

3-45 થી 5-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

એકમ : 2 ભારતીય સમાજનું િશ ણીક ત વ ાન ની
માિહતી આપવામાં આવી.

તા. ૦૬-૧૧-૨૦૨૦, શુ વાર
સ

મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-103
િશ ક- િશ ણ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
અ યાપન એક યવસાય અને અ યાપનના
ડૉ. જય ીબેન બ
ં ૂચીયા
લ ણોની ચચા કરવામાં આવી.
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

3

1-00 થી 2-00

ES-103
િશ ક- િશ ણ

અ યાપન એક યવસાય અને અ યાપનના
િસ ધાંતોની ચચા કરવામાં આવી.

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦

5

3-45 થી 5-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

ડૉ. નલીનભાઈ પટેલ
આચાય, VTચો સી બી.એડ કોલેજ

િવ ાંિત
રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
ડૉ.નર િસંહ ગોિહલ
આપવામાં આવી.
ોફેસર, VTચો સી બી.એડ કોલેજ
યુ િ ટ : અથ, યા યા, સોપાનો, ઉદાહરણ સહીત ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
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સમજ આપી.
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

નધ
-----

-----

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

કોડ : 0781801

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૭-૧૧-૨૦૨૦, શિનવાર
સ

મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

ાના મક િવકાસની સરંચના અને તેના તાબા
અંગે િવ તૃત માિહતી આપવામાં આવી.

3

1-00 થી 2-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

અનુકુલન અને બચાવ ય ત અંગે માગદશન
આપવામાં આ યું.
િવ ાંિત

2-00 થી 2-30

ાઓ

ડૉ. અનીલાબેન સોની
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
ી ઉ ાતીબેન ભાવસાર
ચેરપસન : ડૉ. વીણચં પરમાર

--સેમીનાર મોડ

4

2-30 થી 3-45

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

િવ ાલયમાં િશ ક અને આચાયની ભૂિમકા અંગે સમજ ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
આપવામાં આવી.
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

5

3-45 થી 5-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

િવ ાલયમાં િશ ક અને આચાયની ભૂિમકા અંગે સમજ ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
આપવામાં આવી.
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

તા. ૦૮-૧૧-૨૦૨૦, રિવવાર
સ

મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦

રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
આપવામાં આવી.

ડૉ. નીલેશભાઈ ગુજર
આચાય, પાટણ બી.એડ કોલેજ

---

3

1-00 થી 2-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

મૂ યાંકન : અથ, યા યા અને કારો અંગે સમજ
આપવામાં આવી.

ડો. જ ેશ કંથારીયા
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ

---

રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
આપવામાં આવી.

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

ગૂગલ ફોમ બનાવવા અંPage
ગે શીખાવાવામાં
આ યું
5

ી જયેશભાઈ કાક ડયા
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર

સેમીનાર મોડ

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦

નવતર અને ટેકનોલો

all

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

કોડ : 0781801

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦, સોમવાર
સ

મ

1

સમય

િવષય

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

3

1-00 થી 2-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-121
ભારતમાં ાથિમક-મા યિમક િશ ણનો
િવકાસ

5

3-45 થી 5-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
પાઠ આયોઅજન : અથ, કારો અને સોપાનો અ વયે ડો. વીણચં પરમાર
માિહતી આપવામાં આવી.
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ
વ યુઅલ િશ ન અને તેના સાધનો અને તેના ઉપયોગ ડો. રિ બેન દેસાઇ
અંગે માિહતી આપી
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા
િવ ાંિત
ી રા શભાઈ માંગુ કયા
વતમાન િશ ણનું માળખું
તાલીમાથ
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
મુ ય િશ ણ
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

નધ
--સેમીનાર મોડ

-----

તા. ૧૦-૧૧-૨૦૨૦, મંગળવાર
સ

મ

સમય

િવષય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦

3

1-00 થી 2-00

રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

ો રી

પુણાહુતી કાય મ

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ી રા શભાઈ માંગુ કયા
રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
તાલીમાથ
આપવામાં આવી.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
ી ચેતનકુમાર વ તાની
રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
તાલીમાથ
આપવામાં આવી.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
િવ ાંિત
િશ ણને લગતા
ો,િશ ણનીિતને લગતા
ો,
ી રા શભાઈ માંગુ કયા
વકશોપના અને િવષયવ તુ સંદભ શોતારી અને
ી ચેતનભાઈ વ તાની
જવાબ આપવામાં આ યા.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
ડૉ.નલીન પટેલ
Page 6
શુભે છા સમારોહ
ડૉ. જયેશ ગો વામી
(આયોજન મુજબ)
ડૉ. િવણચં પરમાર

નધ
સેમીનાર મોડ

સેમીનાર મોડ

---

---

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - Ahmedabad
Study Center : Darbar Gopaldas Shikshan Maha Vidyalaya - Aliyabada
Study Center Code : 780601
First Year & Second Year B.Ed. Workshop Time Table (Date : 30-10-2020 To 10-11-2020)

મ

તાર ખ અને
દવસ

9:30 થી 11:00

1

2

3

4

5

6

7

8

દવસ - 1

ાથના અને

ારં ભ

31-10-2020 શૈ ણક હ ુ ઓ ુ ં
દવસ - 2

1-11-2020
દવસ - 3

2-11-2020
દવસ - 4

3-11-2020
દવસ - 5

4-11-2020
દવસ - 6

5-11-2020
દવસ - 7

6-11-2020
દવસ - 8

11:00 થી 12:30

1:30 થી 3:00

3:00 થી 4:30

યા યાન િવગત
Dr. P.K. Chauhan

30-10-2020

Second Year B.Ed.
સમય

વગ કરણ

ઓનલાઈન િશ ણના
મા યમ તર ક MS

TEAM

Dr. M.M. Hirpara

Dr. J.H. Limbachiya

વાગત પ રચય અને
અપે ાઓ ુ ં આદાનદાન

વકશોપકાય મની
પરખા

વકશોપના હ ુ ઓ ુ ં
િવહં ગાલોકન, ચચા
અને િતપોષણ બેઠકો

િશ ણમાં

ૂ ો- 1

રા

સં ઘષ અને વૈફ ય

િશ ણમાં

ૂ ો- 2

સહ યાિસક
ની જ રયાત

MS TEAMના
માગદશનના કારો મ યમથી ૂ ક ર ુ
શૈ ણક માગદશન
ેઝે ટશન ( ૂ થ ુ જબ)

ચોક ફલક િવશે સમજ

Dr. R.S. Mankad

યાવસાિયક અને
ગત માગદશન

ય િશ ણ નીિત

ૃિ ઓ

મનો ચ ક સક ના
સં દભમાં મનોરોગો

Swayam-પ રચય

મનો ચ ક સકની
પ ધિતઓ

DIKSHA-પ રચય

મા હતી યાયન અને
તકનીક સાધનો

અસરકારક યાયન
માટના ૂ ચનોઅને
વગખં ડ યાયન પર
અસરકતા પ રબળો

િશ ક ુ ં કત ય :
શાળામાં અ યાસે ર
ૃિ ઓ

ICT-િશ ણમાં
જ રયાત

ટ ચગ મશીન

કારની સમજ
અને િશ કની
િતબ ધતા પર ૂ થ
ચચાઓ

િશ ક ુ ં કત ય :
સમાજમાં અને વાલી
સાથે ુ ં સં કલન

સેવાકાલીન તાલીમ

શાળાક ય
િવિનયોગ

ન ૂ નાપસં દગી

ઓનલાઈન િશ ણના
લાભાલાભ

શાળામાં માગદશન
સેવા

યાયન

વાસમાં િશ કની
ૂ િમકા

9

7-11-2020
દવસ - 9

તાલીમ દરિમયાનની
સમ યાઓ અને તેને
ૂ ર કરવાના ઉપાયો

તાસપાઠ અને
એકમપાઠનો તફાવત

EQ – સં ક પના

યાયન અને તેના
ોત

MS TEAM

10

11

12

8-11-2020
દવસ - 10

9-11-2020
દવસ - 11

એ લકશનમાં
િશ ક સામેના પડકારો
ેઝે ટશન ( ૂ થ ુ જબ)
શૈ ણક ફ મ ુ ં ર ુ

િશ ણમાં OBS
એ લકશનનો ઉપયોગ

10-11-2020 િશ કની
દવસ - 12
િતબ ધતાઓ

ૂ યિશ કની સાં ત
ુ ગમાં જ રયાત

િશ ક-િવ ાથ અને
િશ ક-વાલી યાયન

યા મક સં શોધન-1

શૈ ણક સં શોધન જ રયાત

િશ ક-અિધકાર
યાયન

યા મક સં શોધન-2

આનં દ ુ ંિશ ણ

અ યયન અ યાપન

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - Ahmedabad
Study Center : Darbar Gopaldas Shikshan Maha Vidyalaya - Aliyabada
Study Center Code : 780601
First Year & Second Year B.Ed. Workshop Time Table (Date : 20-5-2021 To 31-5-2021)

ક્રમ

તારીખ અને
દદવસ

Second Year B.Ed.
વભમ

10 થી 11:00

11:00 થી 12:00

2

3

4

5

6

7

8

9

20-5-2021
રદલવ - 1

21-5-2021
રદલવ - 2

22-2-2021
રદલવ - 3

23-5-2021
રદલવ - 4

24-5-2021
રદલવ - 5

25-5-2021
રદલવ - 6

26-5-2021
રદલવ - 7

27-5-2021
રદલવ - 8

28-5-2021
રદલવ - 9

2:30 થી 3:30

વ્યાખ્યાન વવગત
Dr. P.K. Chauhan

1

1:30 થી 2:30

Dr. J.H. Limbachiya

Dr. R.S. Mankad

Dr. M.M. Hirpara

વુંિારન,
લકગ ળોકામગિભની
રૂયે ખા

પ્રાર્થના અને પ્રારં ભ

મ ૂલ્મ શળક્ષિ- િિાગ

શળક્ષિભાું સ ૂત્રો - 1

શળક્ષિભાું સ્થણગર્ર્ા,
અવ્મમ

અધ્મમન અને
અધ્માન વાભગ્રી
શલકાવ

ળૈક્ષણિક વુંળોધનભાું
ગિાત્ભક વુંળોધન

શળક્ષિભાું સ ૂત્રો - 2

ળૈક્ષણિક વાધનોન ું
લગીકયિ

ળૈક્ષણિક
ભનોશલજ્ઞાનનો
શળક્ષિભાું શલશનમોગ

EQ- ની વુંકલ્ના

ભાગગદળગનના પ્રકાયો ળૈક્ષણિક ભાગગદળગન

સ્લ જાગૃશર્ ડો. દળગનાફેન કોર્ે િા

વ્માલવાશમક અને
અંગર્ ભાગગદળગન

રપલ્ભ રયવ્યની વભીક્ષા,
વ ૃપ્ધ્ધ, શલકાવ અને
ર્ાવાઠ અને
રયક્લર્ા
એકભાઠનો ર્પાલર્

ળૈક્ષણિક ર્ેક્નોરજી

આત્ભ શલશ્વાવડો. દળગનાફેન કોર્ે િા

આનુંદન ું શળક્ષિ

શળક્ષકન ું કર્ગવ્મ :
ળાાભાું અભ્માવેત્તય
પ્રવ ૃશત્તઓ

ભોફાઈર અધ્મમન

વુંઘગ અને લૈપલ્મ

શળક્ષિભાું ળાબ્દદક
પ્રત્મામનન ું ભશત્લ

શળક્ષકન ું કર્ગવ્મ :
વભાજભાું અને લારી
વાથેન ું વુંકરન

MS TEAM

ભારશર્ી પ્રત્મામન
અને ર્કનીકી વાધનો
અને ર્કનીકી સ્ત્રોર્ો

વરાશ અને ભાગગદળગન એરયક એરયક્વન વુંકલ્ના
ડો. શલપરાફેન

એપ્લરકેળનભાું
પ્રેઝેન્ર્ેળન (જૂથ
મજફ) ળૈક્ષણિક
જીન શમજે શલપરાફેન

સ્ભાર્ગ ક્રાવ

ડો.

બાયર્ીમ ભનોશલજ્ઞાન
િારયત્ર ઘડર્યની
અંર્ગગર્
પ્રયક્ક્ર્ઓ
જ્ઞાનોાર્જનની પ્રરિમા

ઓનરાઈન શળક્ષિના
રાબારાબ

ભનો ણિરકત્વકની
ધ્ધશર્ઓ

શળક્ષક વાભેના ડકાયો

સ્લ શલકાવ અને
શળક્ષકની ભ ૂશભકા

10

11

12

29-5-2021
રદલવ - 10

30-5-2021
રદલવ - 11

31-5-2021
રદલવ - 12

ભનો ણિરકત્વકના
શળક્ષિભાું OBS
એપ્લરકેળનનો ઉમોગ વુંદબગભાું ભનોયોગો

શળક્ષકોથી ની
ઉમોણગર્ા

રિમાત્ભક વુંળોધન-1

શળક્ષિના શવધ્ધાુંર્ો

અધ્મેર્ાની ભાનશવક
શલિણરર્ર્ાઓ

ઓનરાઈન શળક્ષિભાું
શળક્ષકન ું દાશમત્લ

રિમાત્ભક વુંળોધન-2

દલ શપ્રિંર્ની યિના

ર્ીણિિંગ ભળીન

શળક્ષક પ્રશળક્ષન વાુંપ્રર્ પ્રશ્નો

પ્રત્મેક મદ્દાના વુંદબે
પ્રશ્નોર્યી, િિાગ

ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ
અભ્યાસ કેન્દ્ર

:

વી.ટી. ચોક્સી સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, સુરત

અભ્યાસકે ન્દ્ર કોડ : ૦૭૮૧૮૦૧

તા. ૧૭/૦૫/૨૦૨૧

પ્રતિ,
પ્રશિક્ષણાર્થીઓ(પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષ બી.એડ.])
અભ્યાસકે ન્દ્ર, વી.ટી. ચોક્સી સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, સુરત

વિષય : બી.એડ. પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષના કાર્યસત્ર(વર્ક શોપ)માં મીટ માધ્યમથી જોડવા અંગે.
ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે હાલમાં કોવિડ-૧૯ જેવી વૈશ્વિક મહામારીને કારણે ડો. બાબા સાહે બ આંબેડકર ઓપન
યુનિવર્સીટી, અમદાવાદ દ્વારા અભ્યાસ કે ન્દ્ર : વી.ટી. ચોક્સી સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, સુરતનાં માર્ગદર્શન હે ઠળ
બી.એડના પ્રથમ વર્ષના પ્રશિક્ષણાર્થીઓ માટે પ્રથમ કાર્યસત્ર(વર્કશોપ)નું આયોજન Meet નાં માધ્યમથી નીચેના આયોજન
મુજબ રાખવામાં આવેલ છે . જેમાં તમામ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ ફરજીયાત જોડાવાનું રહે શે.

કાર્યસત્ર નો સમયગાળો : તા. ૨૦/૦૫/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧
કાર્યસત્ર નો સમય

: સવારે : ૧૧-૦૦ થી ૫-૦૦ કલાક સુધી

 કાર્યસત્ર(વર્ક શોપ) અંગેની સામાન્ય સૂચનાઓ :
૧. દરે ક પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ પોતાના એન્ડ્ર ોઇડ મોબાઈલ ફોનમાં Meet એપ્લીકે શન ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહે શે.
૨. કાર્ય સત્ર શરુ થવાના ૧૫ મિનિટ અગાઉ તમામ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ Meet માં જોડાઈને પોતાની હાજરી પુરાવવાની
રહે શે. દરે ક સેશનમાં હાજરી લેવામાં આવશે. જેની ખાસ નોંધ લેશો.
૩. દરે ક પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ દરરોજનો સમગ્ર દિવસનો અહે વાલ તૈયાર કરવાનો રહે શે જે બીજા દિવસે પ્રાર્થના સંમેલનમાં
રે ન્ડમલી કોઈપણ તાલીમાર્થીને રજૂ કરવાનું કહે વામાં આવશે.
૪. વર્કશોપના અંતે બે પ્રાયોગિક કાર્ય રજૂ કરવાના રહે શે. (જેના ૫ ગુણ રહે શે.)
પ્રાયોગિક કાર્ય : ૧. સમગ્ર વર્કશોપનો અહે વાલ ૨૦-૨૫ પેઇજમાં રજૂ કરવાનો રહે શે.
પ્રાયોગિક કાર્ય : ૨. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ની સમીક્ષા : જેમાં બે પોઈન્ટની ચર્ચા કરી અહે વાલ જમા
કરવાવાનો રહે શે. ૧. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦માં આપને શું સારું લાગ્યું ?
૨. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ની સુધારાત્મક બાબતો કઈ ?
૩. શિક્ષણિક ક્રિયાત્મક સંશોધન
૪. ES-111 TO 120,131,136 માથી એક પાઠ વર્ક શોપ દરમ્યાન ppt સાથે રજૂ કરવાનો રહે શે.
ES-201-203,221,234,236 માથી એક પાઠ વર્ક શોપ દરમ્યાન ppt સાથે રજૂ કરવાનો રહે શે.
૫. દરરોજ આપેલ સમયપત્રકના આયોજન મુજબ દરે ક પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ જે-તે વિષય અને પાઠ આયોજન મુજબ
૧૫-૨૦ મિનીટ પોતાની હાજરી નબર મુજબ લાગુ પડતા પાઠ સ્વરૂપે રજુ કરવાનો પણ થઈ શકે , તો એ અંગે આપ સૌ
પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ તૈયારી કરવાની રહે શે. વર્ક શોપ સંચાલકશ્રી દ્વારા આપને જણાવવામાં આવે ત્યારે આપે જે-તે મુદ્દાની
ચર્ચા કરવાની રહે શે.
૬. પ્રાર્થના સંમેલનમાં તમામ પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ સામેલ અને આયોજન મુજબ ફરજિયાત ભાગ લેવાનો રહે શે.
જેમાં આપની ભાગીદારીને ગુણાંકનમાં ધ્યાને લેવામાં આવશે.
:: કાર્યસત્ર(વર્ક શોપ) આયોજન અને અમલીકરણ અંગેની વ્યવસ્થા ::(SY B.Ed માટે )
ક્રમ

કામગીરીની વિગત

૧.

કાર્યસત્ર(વર્કશોપ) સંચાલન

૨.

પ્રાર્થના સંમેલન

૩.
૪.

જવાબદાર પ્રશિક્ષણાર્થીનું નામ
શ્રી રાજેશકુ માર બાબુભાઈ માંગકિ
ુ યા
શ્રી ચેતનાબેન પટે લ
શ્રી જયશ્રીબેન જાંબુ
શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ

પરિશિષ્ટ
પરિશિષ્ટ : ૧/૨ મુજબ
પરિશિષ્ટ : ૨ મુજબ

હાજરી અને રે કોર્ડીંગ (સ્ક્રીન શોટ હાજરી

શ્રી હિતેષભાઈ પટે લ

સામાન્ય સુચનાના મુદ્દા નંબર :

અંગે)બધા દિવસની ppt બનાવવી

શ્રી ઉન્નતિબેન ભાવસાર

૨ મુજબ

સેમીનાર અંગે (સામાન્ય સૂચનાઓ મુદ્દા નં.૫)

શ્રી નીલમકુ મારી શુક્લા

પરિશિષ્ટ : ૩/૧ મુજબ

:: દ્વિતીય વર્ષ સમય પત્રક(પરિશિષ્ટ :૧/૨) ::
દરરોજ સવારે 11:00 થી 12:00 સમૂહ પ્રાર્થના સંમેલન
વિગત

તા.20/05/2021

તા. 21/05/2021

તા. 22/05/2021

તા. 23/05/2021

12:00 થી 1:15

સ્વાગત-પરિચય
અપેક્ષાઓનું આદાનપ્રદાન

દૂરવર્તી શિક્ષણ અંગે
સમજ

સામાજિકતામિતિ વિષે
વ્યાવહારિક સમજ

પુસ્તક સમીક્ષા અંગે
સૈંધાતીક સમજ

1:16 થી 2: 30

વર્ક શોપના ઉદ્દે શો-ધ્યેયો

દૂરવર્તી શિક્ષણ અંગે
સમજ

સામાજીકતામિતિ ની
રચના અને અમલીકરણ

2:31 થી 3:00

રિસેસ
શાળા પત્રકોનો અભ્યાસ

દૂરવર્તી શિક્ષણ અંગે
સમજ

પુસ્તકાલયમાથી એક

4:01 થી 5:00

શાળા પત્રકોનો અભ્યાસ

દૂરવર્તી શિક્ષણ અંગે
સમજ

સામાજીકતામિતિ ના
અમલીકરણ બાદ
નબળાઈઓ અને ઉકે લો
માટે હકારાત્મક સૂચનો
ની યાદી તૈયાર કરવી

વિગત

તા.24/05/2021

તા. 25/05/2021

તા. 26/05/2021

12:00 થી 1:15

MS WORD ની પ્રાથમિક
માહિતી

MS WORD માં
અરજી,NOC વગેરે તૈયાર
કરવું

INTERNET
આપત્તિ -વ્યવસ્થાપન
BROUSER અને
અંગે માર્ગદર્શન અને દરે ક
મોબાઈલએપ્લીકે શનની આફત અંગે ટૂં કો અહે વાલ
અધ્યાપન કાર્યમાં
બનાવવો
ઉપયોગીતા અંગે ચર્ચા
કરી અહે વાલ તૈયાર કરવો

1:16 થી 2: 30

MS EXEL ની પ્રાથમિક
માહિતી

MS EXEL માં પોતાની
શાળાનું સમયપત્રક અને
વાર્ષિક પરિણામ પત્રક
બનાવવું

તમારી શાળામાં યોજાયેલ કોરોના અંગે જાગૃતિ અને
સ્વચ્છતા કાર્યક્રમનો
બચવાના ઉપાયો અંગે
ફોટોગ્રાફ સાથેનો અહે વાલ વીડિયો કે અહે વાલ કે
તૈયાર કરવો.
કોઈ કાર્યક્રમ તૈયાર કરો .

3:01 થી 4:00

પુસ્તક લઈ તેની સમીક્ષા
અને અહે વાલ તૈયાર કરવો

તા. 27/05/2021

2:31 થી 3:00

રિસેસ

3:01 થી 4:00

વેસ્ટ માથી બેસ્ટ
શાળાના વૃક્ષારોપણ
બનાવવાની એક કારી કરી કાર્યક્રમનુ આયોજન અને
25 થી વધુ સ્લાઇડમાં
અહે વાલ બનાવો
અહે વાલ બનાવો.
પોતાની શાળાની સ્થાપના
થી આજ દિન સુધીનો
INTERNET
કોઈ એક સ્પર્ધાનું
પર્યાવરણ બચાવવા અંગે
ઇતિહાસ દર્શાવતી ppt
BROUSER અને
આયોજન બનાવી તેનો કોઈ કાર્યક્રમનુ આયોજન
બનાવવી
મોબાઈલએપ્લીકે શન અંગે
અહે વાલ તૈયાર કરો.
અને અહે વાલ બનાવો.
સમજ

4:01 થી 5:00

MS POWERPOINT
સમજ

વિગત

તા.28/05/2021

12:00 થી 1:15

યોગ-ધ્યાન અંગેનો
કાર્યક્રમ
તેનો અહે વાલ તૈયાર કરો

1:16 થી 2: 30

3 અને 4 તાસ મુજબ

4:01 થી 5:00

તા. 30/05/2021

તા. 31/05/2021

ગદ્ય-પદ્ય સમીક્ષા, નક્શા
પુર્તિ, રમતો, પાંચ -પાંચ
કરો

“જીવન કૌશલ્ય શિક્ષણનું
મહત્વ" અંગે 800
શબ્દોમાં આર્ટિકલ તૈયાર
કરવો

12 દિવસ અને 2 વર્ષના
વર્ક શોપના તમારા
અનુભાવો અને સૂચનો
રજૂ કરવા

રિસેસ

2:31 થી 3:00
3:01 થી 4:00

તા. 29/05/2021

પુસ્તકાલય,
મ્યુઝિયમ,વિજ્ઞાન
પ્રયોગશાળા ની મુકલાકાત
આયોજન અને અહે વાલ
અંગે

ગધ-પદ્ય સમીક્ષા, નક્શા
પુર્તિ, રમતો, પાંચ -પાંચ
કરો

“જીવન કૌશલ્ય શિક્ષણનું
મહત્વ" અંગે 800
શબ્દોમાં આર્ટીકલ તૈયાર
કરી રજૂ આત કરવી

વિદાય સમારંભ

SY કન્વીનરશ્રી : શ્રી નીલમકુ મારી શુક્લા (SY B.Ed ના તાલીમાર્થીઓ માટે ) (પરિશિષ્ટ : ૩/૧)
તારીખ

હાજરી નંબર

તારીખ

હાજરી નંબર

તારીખ

હાજરી નંબર

20/05/2021

1 TO 5

24/05/2021

21 TO 25

27/05/2021

36 TO 40

21/05/2021

6 TO 10

25/05/2021

26 TO 30

28/05/2021

41 TO 45

22/05/2021

11 TO 15

26/05/2021

31 TO 35

29/05/2021

46 T0 50

23/05/2021

16 TO 20

30/05/2021

51 TO 57

:: પરિશિષ્ટ : ૨ ::
:: પ્રાર્થના આયોજન::
SY કન્વીનરશ્રી : શ્રી જયશ્રીબેન જાંબુ

FY કન્વીનરશ્રી : શ્રી નિરમાબેન લહે રી

શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ ભટ્

શ્રી ભૂમિકાબેન પટે લ

સામાન્ય સુચનાના મુદ્દા નં. : ૬ મુજબ
ક્રમ

તારીખ

હાજરી નંબર

તારીખ

SY B.Ed

હાજરી નંબર
FY B.Ed

૧

૨૦/૦૫/૨૦૨૧

૧ થી ૧૦

૨૧/૦૫/૨૦૨૧

૧ થી ૧૦

૨

૨૨/૦૫/૨૦૨૧

૧૧ થી ૨૦

૨૩/૦૫/૨૦૨૧

૧૧ થી ૨૦

૩

૨૪/૦૫/૨૦૨૧

૨૧ થી ૩૦

૨૫/૦૫/૨૦૨૧

૨૧ થી ૩૦

૪

૨૬/૦૫/૨૦૨૧

૩૧ થી ૪૦

૨૭/૦૫/૨૦૨૧

૩૧ થી ૪૦

૫

૨૮/૦૫/૨૦૨૧

૪૧ થી ૫૦

૨૮/૦૫/૨૦૨૧

૪૧ થી ૫૦

૬

૩૦/૦૫/૨૦૨૧

૫૧ થી ૫૭

૩૧/૦૫/૨૦૨૧

૫૧ થી ૫૫

::પ્રાર્થના સંમેલન:: (સમય : દરરોજ ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૦૦)
ક્રમ

વિગત
નેત્રમણીનું પરિભ્રમણ, પદ્માસન, ૐકાર પ્રાણાયામ : બુધવાર
કાંડાનું પરિભ્રમણ,વજ્રાસન, અનુલોમ-વિલોમ : ગુરુવાર

૧.

સમય

રજુ કર્તાનું નામ

૫ મિનીટ

ગરદનનું પરિભ્રમણ, સુખાસન, ભ્રામરી પ્રાણાયામ : શુક્રવાર

આ મુજબ દરરોજ યોગ

સ્વરપેટીમાં ટકોરા, નમસ્કારાસન, કપાલભાટી : શનિવાર

અને ૐકાર પ્રાણાયામ

ખભાનું પરિભ્રમણ, પદ્માસન, તાડાસન : રવિવાર

દરરોજ કરાવવાનાં

નેત્રમણીનું પરિભ્રમણ, પદ્માસન, ૐકાર પ્રાણાયામ : સોમવાર

રહે શે.

નેત્રમણીનું પરિભ્રમણ, સૂર્યનમસ્કાર, ૐકાર પ્રાણાયામ : મંગળ

મિનીટ

૨.

શ્લોક

૩.

ભજન/પ્રાર્થના/બાળગીત

૫ મિનીટ

૪.

વક્તવ્ય/પ્રેરક પ્રસંગ/પ્રેરક વાર્તા

૫ મિનીટ

કન્વીનરશ્રીએ આ ઉપરોક્ત

૫.

સુવિચાર/જાણવા જેવું/ દિન-વિશેષ

૫ મિનીટ

આય્યોજન મુજબ દરરોજનું

૬.

પુસ્તક સમિક્ષા અને પરિચય/પ્રશ્નોત્તરી

૫ મિનીટ

આયોજન અને

૭.

સમાચાર(હકારાત્મક સમાચારો જ રજુ કરવા)

૫ મિનીટ

વ્યવસ્થાપન કરી ડે ટૂ ડે

૮.

સાંપ્રત મુદ્દાની નોંધ/વ્યક્તિગત
વિશેષતાની નવતર પ્રયોગની રજૂ આત

૯.
૧૦.

આગળના દિવસનો અહે વાલની રજૂ આત
સમાપન

નોંધ : પ્રાર્થના

રીપોર્ટ અને અહે વાલ
૫ મિનીટ

નીભાવવાનો રહે શે.

૧૫ મિનીટ
૫ મીનીટ

કન્વીનરશ્રી

::પ્રથમ વર્ષ સમય પત્રક (પરિશિષ્ટ :૧/૧)::
દરરોજ સવારે 11:00 થી 12:00 સમૂહ પ્રાર્થના સંમેલન
વિગત

તા.20/05/2021

તા. 21/05/2021

તા. 22/05/2021

તા. 23/05/2021

12:00 થી 1:15

પરિચય-સ્વાગત

માઈક્રોપાઠ -વિષયાભિમુખ

વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય
પાઠ આયોજન

સિમ્યુલેશનની સૈદ્ધાંતિક
સમજ

1:16 થી 2: 30

B.Ed અભ્યાસક્રમ
ઉદ્દે શો,ધ્યેયો,પાઠ્યક્રમ
ની ટૂં કી રૂપરે ખા

માઈક્રોપાઠ : પ્રશ્ન
પ્રવાહિતા કૌશલ્ય અંગે
સમજ અને નિદર્શન

માઈક્રોપાઠ : પ્રશ્ન
પ્રવાહિતા કૌશલ્ય પાઠ
આયોજન

વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ અને
સમજ અને નિદર્શન

2:31 થી 3:00

રિસેસ

3:01 થી 4:00

વર્ક શોપના હે તુઓનું
વિહંગાવલોક્ન

માઈક્રોપાઠ : પ્રશ્ન
પ્રવાહિતા કૌશલ્ય અંગે
સમજ અને નિદર્શન

માઈક્રોપાઠ : સુદ્રઢીકરણ
કૌશલ્ય પાઠ આયોજન અમલીકરણ

4:01 થી 5:00

માઈક્રોપાઠ સૈદ્ધાંતિક

વિગત

તા.24/05/2021

તા. 25/05/2021

તા. 26/05/2021

તા. 27/05/2021

12:00 થી 1:15

વિષય પદ્ધતિઓ અંગે
સમજ અને નિદર્શન

વિષય પદ્ધતિ મુજબ પાઠ
આયોજન અને મહાવરો

એકમ આયોજન અંગે
સમજ

બ્લ્યુ પ્રિન્ટ અને આદર્શ
પ્રશ્નપત્ર અંગે સમજ

1:16 થી 2: 30

વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ પાઠ
આયોજન અને મહાવરો

છૂટા પાઠ આયોજનની
સૈન્ધાંતિક સમજ

એકમ આયોજનના લેખિત
પાઠ આયોજ્ન અંગે ચર્ચા

25 ગુણનું આદર્શ પ્રશ્ન
પત્ર તૈયાર કરવું

માઈક્રોપાઠ : કા.પા. કાર્ય
માઈક્રોપાઠ : કા.પા. કાર્ય
કૌશલ્ય અંગે સમજ અને કૌશલ્યનું પાઠ આયોજન
નિદર્શન
જુ થ વિભાજન

3:01 થી 4:00

નિદર્શન પદ્ધતિ પાઠ
આયોજન અને મહાવરો

ધો.6 થી 12 માથી છૂટો
પાઠ આપવો.(પદ્ધતિ-1)

PPT દ્વારાએકમ
અધ્યાપન

4:01 થી 5:00

આગમન-નિગમન પદ્ધતિ
પાઠ આયોજન અને
મહાવરો

ધો.6 થી 12 માથી છૂટો
પાઠ આપવો.(પદ્ધતિ-2)

PPT દ્વારાએકમ
અધ્યાપન

વિગત

તા.28/05/2021

તા. 29/05/2021

તા. 30/05/2021

12:00 થી 1:15

ક્રિયાત્મક સંશોધન : અર્થ
-સમજ
શાળાસમસ્યા સબંધિત
ક્રિયાત્મક સંશોધન

2:31 થી 3:00
3:01 થી 4:00

4:01 થી 5:00

આગમન-નિગમન પદ્ધતિ
અંગે સમજ અને નિદર્શન

રિસેસ

2:31 થી 3:00

1:16 થી 2: 30

નિદર્શન પદ્ધતિ અંગે
સમજ અને નિદર્શન

પ્રશ્ન પત્રના ઉત્તરો અને
દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો અંગે આદર્શ ઉત્તરવહી નિદર્શન
સમજ
અને ચર્ચા

તાલીમાર્થી પસંદ કરે લ
પદ્ધતિ ૧ અને ૨ મા ધો.૬
થી ૧૨ના કોઈ સંપૂર્ણ
એકમ માટે બ્લ્યુ પ્રિન્ટ
સાથે ૨૫ ગુણનું આદર્શ
પ્રશ્ન પત્ર તૈયાર કરવું .

તા. 31/05/2021
વર્ક શોપના અનુભાવો
અને વધુ સારું
બનાવવાના સકારાત્મક
સૂચનો

રિસેસ
વિષય પદ્ધતિમાથી
તાલીમાર્થી દ્વારા
અધ્યાપન
વિષય પદ્ધતિમાથી
તાલીમાર્થી દ્વારા
અધ્યાપન

બંને વિષય પદ્ધતિમાથી
એક-એક સ્વ નિર્મિત
સાધન બનાવવું .

અગાઉના વર્ષના કોઈ
એક પ્રશ્નપત્રના આદર્શ FY B.Ed દ્વારા SY B,Ed
ઉત્તરવહી લખવી.
વિદાય સમારંભ

:: પ્રથમ વર્ષ સમગ્ર સંચાલન ::
:: કાર્યસત્ર(વર્કશોપ) આયોજન અને અમલીકરણ અંગન
ે ી વ્યવસ્થા :: (FY B.Ed માટે )
ક્રમ

કામગીરીની વિગત

૧.

કાર્યસત્ર(વર્કશોપ) સંચાલન

૨.

પ્રાર્થના સંમેલન

૩.
૪.

જવાબદાર પ્રશિક્ષણાર્થીનું નામ

પરિશિષ્ટ

શ્રી ધર્મેશભાઈ રાઠોડ

પરિશિષ્ટ : ૧/૧ મુજબ

શ્રી અલ્પેશભાઈ પટે લ
શ્રી નિરમાબેન લહે રી

પરિશિષ્ટ : ૨ મુજબ

શ્રી ભૂમિકાબેન પટે લ

હાજરી અને રે કોર્ડીંગ (સ્ક્રીન શોટ હાજરી

શ્રી યોગેશભાઈ વ્યાસ

સામાન્ય સુચનાના મુદ્દા નંબર :

અંગે)બધા દિવસની ppt બનાવવી

શ્રી હિમ્મતભાઈ પંચાલ

૨ મુજબ

સેમીનાર અંગે (સામાન્ય સૂચનાઓ મુદ્દા નં.૫)

શ્રી રાજેશભાઈ ધામેલિયા

પરિશિષ્ટ : ૩/૨ મુજબ

:: પાઠ આયોજન ::
FY કન્વીનરશ્રી : શ્રી હિમ્મતભાઈ પંચાલ
સામાન્ય સુચનાના મુદ્દા નંબર : ૫ મુજબ(પરિશિષ્ટ : ૩/૨)
લાગુ પડતા હાજરી નંબર મુજબ ૩૫-૪૫ મિનીટ પાઠ આપવાનો રહે શે.(FY B.Ed ના તાલીમાર્થીઓ માટે )
તારીખ

હાજરી નંબર

તારીખ

હાજરી નંબર

તારીખ

હાજરી નંબર

20/05/2021

1 TO 5

24/05/2021

21 TO 25

27/05/2021

36 TO 40

21/05/2021

6 TO 10

25/05/2021

26 TO 30

28/05/2021

41 TO 45

22/05/2021

11 TO 15

26/05/2021

31 TO 35

29/05/2021

46 T0 50

23/05/2021

16 TO 20

30/05/2021

51 TO 55

આ મુજબ દરે ક પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ તારીખ મુજબ લાગુ પડતાં હાજરી નંબર પ્રમાણે પરિશિષ્ટ : 1/1
મુજબ પણ તૈયારી કરીને પાઠ આપવાનો રહે શે.

કે ન્દ્ર સંયોજક

ઈ.ચા. આચાર્ય

ડૉ. પ્રવીણ પરમાર

ડૉ. નલીન પટે લ

વી.ટી ચોક્સી સાર્વજ્નીક કોલેજ ઓફ એજુ કે શ,સુરત

વી.ટી ચોક્સી સાર્વજ્નીક કોલેજ ઓફ એજુ કે શ,સુરત

1

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૩૦-૧૦-૨૦૨૦, શુ વાર

સ

સમય

મ
1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

નધ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

- ભારતીય િશ ણમાં અસમાનતા

ES-102
- ખાનગીકરણ અથ-સંક પનાવતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો ફાયદા-મયાદા

ડો. નિલન પટેલ
(આચાય,વી.ટી. ચો સી બી.એડ કોલેજ)

---

ી રા શકુમાર બી. માંગુ કયા
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર

સેિમનાર
મોડ

ી ચેતનભાઈ વ તાની
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર

સેિમનાર
મોડ

ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

---

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ES-102
- ખાનગીકરણ અથ-સંક પનાવતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો ફાયદા-મયાદા
ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

- િવષય િશ ણણની િવિવધ
પ ધિતઓનો અ યાસ

ભારતીય િશ ણમાં અસમાનતા રજુ કરતા આચાય ી
ડૉ. નિલન પટેલ સર

ખાનગીકરણ અથ-સંક પના-ફાયદા-મયાદા રજુ
કરતા રા શભાઈ માંગુ કયા અને ડૉ. વીણચં સર

ખાનગીકરણ અથ-સંક પના-ફાયદા-મયાદા રજુ
કરતા ચેતનભાઈ વ તાની અને ડૉ. વીણચં સર

િવષય િશ ણણની િવિવધ પ ધિતઓનો અ યાસ અંગે
માગદશન આપતા ડૉ. વીણચં સર...
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2

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૦, શિનવાર

સ
મ

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

નધ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ES-103
િશ ક- િશ ણ

- ઇે ન ટોિમગ અથ,સંક પના,ફાયદા -ગેર
ફાયદા અંગે ચચા

ES-111-120
-માઇ ો ટીિચંગ અથ,સંક પના, યા યા,સુ મ અ યાપન િવષય પ ધિતઓ ઇિતહાસ, અ યાપન કૌશ યોનો િવકાસ

ડો. ક પેશભાઈ ટંડેલ
( ોફેસર,નવસારી બી.એડ કોલેજ)

---

ડો. જ ેશ કંથારીયા
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ

---

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું
મનોિવ ાન
મારી નવતર વાત : મારો
યોગ

- માગદશન અને સલાહ : અથ અને તફાવત, ડૉ. જય ીબેન ંબૂચીયા
તેની જ રયાત અંગે માિહતી
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

- શાળા આરો ય અંગે

ી ચેતનાબેન પટેલ (તાલીમાથ )
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર

ેઇન ટોિમગ
અથ,સંક પના,ફાયદા -ગેર
ફાયદા અંગે ચચા કરતા સંજય
સર...

માઇ ો ટીિચંગ અથ, સંક પના,
યા યા,સુ મ -ઇિતહાસ,
અ યાપન કૌશ યોનો િવકાસ
સમ વતા
ેશ સર

માગદશન અને સલાહ : અથ
અને તફાવત,
તેની જ રયાત અંગે માિહતી
આપતા જય ી મેમ...

શાળા આરો ય અંગે અને પોતાની શાળાના
નવાતર યોગની રજૂઆત કારતા ચેતનાબેન
અને માગદશન આપતા ડૉ. િવણચં સર...

Page 1

--સેિમના
ર મોડ

3

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૧-૧૧-૨૦૨૦, રિવવાર

સ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

મ
1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

ES-121
- ભારતીય સમાજમાં ીઓની સમ યાઓ:
ી તેજલબેન પટેલ (તાલીમાથ ી )
ભારતમાં ાથિમક-મા યિમક ૧. અથ, ી િશ ણ, ીન િશ ણનું મહ વ,
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર
િશ ણનો િવકાસ
સામા જક સમ યાઓ, ઉપાયો અંગે સમજ

સેિમ
નાર
મોડ

3

1-00 થી 2-00

ES-111-120
ડો. જ ેશ કંથારીયા
અ યાપન કૌશલયનો િવકાસ અને માઇ ો
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ ટીિચંગના સોપાનો અંગે માગદશન આપવામાં આ યુ.ં આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ

---

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું
મનોિવ ાન
ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

માગદશન અને સલાહ : િસ ધાતો,સોપાનો અંગે ડૉ. જય ીબેન ંબૂચીયા
ચચા અને માગદશન આપવામાં આ યું.
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

િવષય િશ ણની િવિવધ પ ધિતઓનો
અ યાસ અંગે ચચા કરવામાં આવી.

---

ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

ભારતીય સમાજમાં ીઓની સમ યાઓ:
૧. અથ, ી િશ ણ, ીન િશ ણનું
↔
મહ વ, સામા જક સમ યાઓ, ઉપાયો
અંગે સમજ આપતા તેજલબેન...

અ યાપન કૌશલયનો િવકાસ અને
માઇ ો ટીિચંગના સોપાનો અંગે
માગદશન આપતા ડૉ.
ેશસર

→
માગદશન અને સલાહ : િસ ધાતો,સોપાનો અંગે
ચચા અને માગદશન આપતા ડૉ.જય ીમેમ..

િવષય િશ ણની િવિવધ પ ધિતઓનો
અ યાસ અંગે ચચા કરતા ડૉ. વીણસર

Page 1

4

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ ,સોમવાર

સ
મ
1
2

3

સમય

િવષય

1-00 થી 2-00

યા યાતા/માગદશકનું નામ ન ધ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

11-00 થી 12-00
12-00 થી 1-00

િવષયવ તુના મુ ા

ES-102
- સમાજનો અથ, લા ણકતા, અને ભારતીય વતમાન ભારતમાં િશ ણના
સમાજની લા ણ તા અંગે ચચા
પ રમાણો
ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું
મનોિવ ાન

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-103
િશ ક- િશ ણ

5

3-45 થી 5-00

ES-111 TO 120
િવષયિશ ણ પ ધિતઓ

ડૉ. ખુ બુબેન મકવાણા
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

- અ યેતાની ય તગત ભ તા :
ી જય ીબેન ંબુ (તાલીમાથ )
- અથ, લ ણો, કારો, ભ તાના કારણો, અને
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર
ય તગત ભ તાને અનુ પ િશ ણ યવ થા
િવ ાંિત
- િશ ક- િશ ણમાં િશ કોની ભૂિમકા
- િશ ક- િશ ણમાં આચાયની ભૂિમકા
- ઇનોવે ટવ આઇ ડયાસ ઓફ કૂ સ

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર, IITE, ગાંધીનગર
ી ચેનકુમાર વસતાણી
(તાલીમાથ )
ચેરપસન : ડૉ. િવણચં પરમાર

---

સેિમના
ર મોડ

--સેિમના
ર મોડ

ઇનોવેટીવ આઈડીયા અંગે રજૂઆત કરતા
ી ચેતનભાઈ વ તાની અને ડૉ. િવણચં
પરમાર સાહેબ

િશ ક- િશ ણ ભૂિમકા
અંગે માગદશન કરતા ડૉ.
ભાવેશ રાવલ સર

અ યેતાની ય તગત ભ તા અંગે
પોતાના િવચારો રજુ કરતા ી જય ીબેન
ંબુ
અને ડૉ. િવણચં પરમાર સર
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ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૩-૧૧-૨૦૨૦,મંગળવાર

સ
મ

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું મનોિવ ાન

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

5

3-45 થી 5-00

ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના પ રમાણો

ાથના સંમેલન : પુ તક સિમ ા

યા યાન આપતા ી અનીલાબેન સોની

- જુથ સલાહ દશન : પગલાઓ
- જુથ સલાહ દશન :
યા અંગે સમજ

ડૉ. જય ીબેન ંબૂચીયા
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

- માનવ િવકાસ – તાવના
- વૃ ધની સંક પના, લા ણ તાઓ
ડૉ. અનીલાબેન સોની
- પ રપ વતા અને િશ ણ વ ચેનો સબંધ
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
- વૃિ અને િવકાસને અસરકરતાં પ રબળો

---

િવ ાંિત
- અ યાપનમાં િશ કની ભૂિમકા
- અ યાપન કૌશ યોનો િવકાસ અને તેનો
અ ભગમ
- સામા ક પ રવતનમા ગાંધી નો ફાળો
- આધૂિનક િશ ણની સમાજ પર અસર

ડો. જ ેશ કંથારીયા
આચાય, સવ દય મંડળ બી.એડ કોલેજ

---

ડૉ.નર િસંહ ગોિહલ
ોફેસર, VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

યા યાન આપતા ી જય ીબેન

યા યાન આપતા ડો.
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બુ

યા

ેશ કંથારીયા સર

6

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ -૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)
તા. ૦૪-૧૧-૨૦૨૦,બુધવાર

સ
મ

સમય

િવષય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું
મનોિવ ાન

5

2-30 થી 3-45

3-45 થી 5-00

ES-111-120
અ યાપન િવષય
પ ધિતઓ

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
- માનવ િવકાસ
ડૉ. અનીલાબેન સોની
- િવકાસની સંક પના, લા ણ તાઓ
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ
- પ રપ વતા અને િશ ણ વ ચેનો સબંધ

- વગ યવહાર : અથ અને યા યા
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ - વગ યવહારના ઘટકો

2-00 થી 2-30
4

િવષયવ તુના મુ ા

િવ ાંિત
- યા ક સંશોધન : અથ - યા યા-સંક પના
- યા મક સંશોધનના પગલાં
- યા મક સંશોધનમાં રાખવાની સાવચેતી
- આદશ યા મક સંશોધન

ES-121
- ાથિમક િશ ણની ગુણવતા પર અસર કરતાં
ભારતમાં ાથિમકપ રબળો
મા યિમક િશ ણનો િવકાસ - ફર જયાત ાથિમક િશ ણના આનુષગ
ં ીક
ો

---

ડો. રિ બેન દેસાઇ
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા

---

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

ી યોગેશકુમાર ટંડેલ (તાલીમાથ )

ચેરપસન :
ડૉ. િવણચં પરમાર

ાથના સંમેલન રજુ કરતા
થમ વષના તાલીમાથ ઓ

યા મક સંશોધન અંગે યા યાન આપતા ડૉ. ભાવેશભાઈ રાવલ

વગ યવહારના ઘટકો સમ વતા યા યાતા ી ડૉ. રિ બેન દેસાઈ
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નધ

સેિમ
નાર
મોડ

7

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ - ૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૫-૧૧-૨૦૨૦, ગુ વાર
સ
મ

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ES-103
િશ ક- િશ ણ

અ યાપન એક યવસાય: અથ, યા યા અને
સંક પના અને તેના લ ણોની ચચા કરવામાં આવી.

વગ યવહારના ઘટકો, સોપાનો અને પાંચ સુ ોની
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ ઉદાહરણ સિહત ચચા કરવામાં આવી.

ડૉ. જય ીબેન ંબૂચીયા
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

ડો. રિ બેન દેસાઇ
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા

---

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-102
વતમાન ભારતમાં િશ ણના
પ રમાણો

5

3-45 થી 5-00

ES-101
અ યેતા અને િવકાસનું
મનોિવ ાન

એકમ : 2 ભારતીય સમાજનું િશ ણીક ત વ ાન ની ડૉ.નર િસંહ ગોિહલ
માિહતી આપવામાં આવી.
ોફેસર, VTચો સી બી.એડ કોલેજ

---

એકમ : ૧ વૃિ અને િવકાસની લા ાનીકાતાઓમાં
િવકાસના તબ ાઓ અને તેની લા ણીકતા અંગે
માગદશન આપવામાં આ યુ.ં

---

અ યાપન એક યવસાય: અથ, યા યા અને સંક પના
અને તેના લ ણોની ચચા કરતા ડૉ.જય ીમેમ

ડૉ. અનીલાબેન સોની
ોફેસર,VTચો સી બી.એડ કોલેજ

વગ યવહારના ઘટકો, સોપાનો અને પાંચ સુ ોની
ઉદાહરણ સિહત ચચા કરતા ડૉ. રિ મેમ

ાથના સંમેલન

એકમ : 2 ભારતીય સમાજનું િશ ણીક ત વ ાન
અંગે માહીરી આપતા ી નરે સર

એકમ : ૧ વૃિ
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અને િવકાસની લા ાનીકાતાઓમાં િવકાસના તબ ાઓ અને
તેની લા ણીકતા અંગે માગદશન આપતા ડૉ. અનીલાબેન સોની

11

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ - ૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦, સોમવાર
સ
મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

પાઠ આયોઅજન : અથ, કારો અને સોપાનો
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ અ વયે માિહતી આપવામાં આવી.

ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

---

3

1-00 થી 2-00

વ યુઅલ િશ ન અને તેના સાધનો અને તેના
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ ઉપયોગ અંગે માિહતી આપી

ડો. રિ બેન દેસાઇ
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા

સેમી
નાર
મોડ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-121
ભારતમાં ાથિમકવતમાન િશ ણનું માળખું
મા યિમક િશ ણનો િવકાસ

ી રા શભાઈ માંગુ કયા
તાલીમાથ
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર

---

5

3-45 થી 5-00

ES-111-120
મુ ય િશ ણ
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

પાઠ આયોઅજન : અથ, કારો અને
સોપાનો અ વયે માિહતી આપતા
ડૉ. વીણચં સર

વ યુઅલ િશ ન અને તેના સાધનો અને તેના
ઉપયોગ અંગે માિહતી આપતા ડૉ. રિ મેમ

મુ ય િશ ણ અંગે માિહતી
આપતા ડૉ. ભાવેશસર
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ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ - ૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૧૦-૧૧-૨૦૨૦, મંગળવાર
સ
મ

સમય

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

3

1-00 થી 2-00
2-00 થી 2-30

4

2-30 થી 3-45

5

3-45 થી 5-00

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

ાથના સંમેલન ( થમ વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )
ી રા શભાઈ માંગુ કયા
રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦
તાલીમાથ
આપવામાં આવી.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
ી ચેતનકુમાર વ તાની
રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી
રા ીય િશ ણનીિત-૨૦૨૦
તાલીમાથ
આપવામાં આવી.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
િવ ાંિત
િશ ણને લગતા
ો,િશ ણનીિતને લગતા
ો,
ી રા શભાઈ માંગુ કયા
ો રી
વકશોપના અને િવષયવ તુ સંદભ શોતારી અને
ી ચેતનભાઈ વ તાની
જવાબ આપવામાં આ યા.
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર
ડૉ.નલીન પટેલ
શુભે છા સમારોહ
પુણાહુતી કાય મ
ડૉ. જયેશ ગો વામી
(આયોજન મુજબ)
ડૉ. િવણચં પરમાર

રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦ અ વયે માિહતી આપતા ી રા શભાઈ અને
ચેતનભાઈ...

રા ીય િશ ણ નીિત- ૨૦૨૦
અ વયે માિહતી આપતા
ડૉ. ભાવેશ સર...
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નધ
સેમી
નાર
મોડ
સેમી
નાર
મોડ

---

---

11

ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસટી, અમદાવાદ
વી.ટી.ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

બી.એડ. (જનરલ) ઓનલાઈન વકશોપ તા.30-10-2020 થી તા.10-11-2020
કોડ : 0781801
કોડ નેટર ી : ડો. વીણચં પરમાર
વકશોપ - ૧ (F.Y. B..ED : Ad.August-2019)

તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦, સોમવાર
સ
મ

સમય

િવષય

િવષયવ તુના મુ ા

યા યાતા/માગદશકનું નામ

નધ

1

11-00 થી 12-00

2

12-00 થી 1-00

પાઠ આયોઅજન : અથ, કારો અને સોપાનો
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ અ વયે માિહતી આપવામાં આવી.

ડો. વીણચં પરમાર
ો.વી.ટી.ચો સી.બી.એડ કોલેજ

---

3

1-00 થી 2-00

વ યુઅલ િશ ન અને તેના સાધનો અને તેના
ES-111-120
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ ઉપયોગ અંગે માિહતી આપી

ડો. રિ બેન દેસાઇ
ઇ.ચા. આચાય બી.એડ કોલેજ,પાંડેસરા

સેમી
નાર
મોડ

ાથના સંમેલન (િ તીય વષ બી.એડ િશ ણાથ ઑ )

િવ ાંિત

2-00 થી 2-30
4

2-30 થી 3-45

ES-121
ભારતમાં ાથિમકવતમાન િશ ણનું માળખું
મા યિમક િશ ણનો િવકાસ

ી રા શભાઈ માંગુ કયા
તાલીમાથ
ચેરપસન:ડૉ. િવણચં પરમાર

---

5

3-45 થી 5-00

ES-111-120
મુ ય િશ ણ
અ યાપન િવષય પ ધિતઓ

ડો. ભાવેશભાઈ રાવલ
ોફેસર ી, IITE, ગાંધીનગર

---

પાઠ આયોઅજન : અથ, કારો અને
સોપાનો અ વયે માિહતી આપતા
ડૉ. વીણચં સર

વ યુઅલ િશ ન અને તેના સાધનો અને તેના
ઉપયોગ અંગે માિહતી આપતા ડૉ. રિ મેમ

મુ ય િશ ણ અંગે માિહતી
આપતા ડૉ. ભાવેશસર
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ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનીવસીટી, અમદાવાદ
અ યાસ કે

: વી.ટી. ચો સી સાવજિનક કોલેજ ઓફ એ યુકેશન, સુરત
અ યાસકે

કોડ : ૦૭૮૧૮૦૧

……………… ………… ……………… ………… ……………… ………… ……………… ………… …………

:: અહે વાલ ::
ડૉ. બ બા સાહે બ આંબેડકર ઓપન યુનીવસ ટી, અમદાવાદ સુરત
ઓફ એ યુકેશન, સુરત અ યાસકે

કોડ : ૦૭૮૧૮૦૧

ારા સંચાિલત વી.ટી. ચો સી સાવજિનક કોલેજ

ારા અને ડૉ. વીણચં પરમાર સરના માગદશન હે ઠળ

તા. ૩૦/૧૦/૨૦૨૦ થી તા. ૧૦/૧૧/૨૦૨૦ સુધી સમય : ૧૦-૩૦ થી ૫-૦૦ કલાક સુધી ગૂગલ મીટના
મા યમથી જુ દા-જુ દા િવષયો અ વયે િન ણાંત તજ ો

ારા િવષયને અનુ પ ખુબ સુદ
ં ર માગદશન આપવામાં

આવેલ. તેમજ આ સાથે સામેલ આયોજન મુજબ ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦ સુધી બી.એડના તમામ િશ ણાથ ઓના
હાજરી નંબર મુજબ વૈિવ ય સભર અને સમાન તક આપી વૈિવ ય સભર ાથના સંમેલન રજુ કરવામાં આવેલ. યાર
બાદ આ સાથે સામેલ આયોજન મુજબ ૧૨-૦૦ થી ૫-૦૦ દર યાન ઓનલાઈન તાસ લેવામાં આવેલ. આ ઉપરાંત
૩૧ મી ઓ ટોબર ના રોજ સરદાર પટે લ જ મ જયંતી િનમ ે ગૂગલ ફોમ

ારા ૩૦ ગુણની કસોટી લેવામાં આવેલ.

જેમાં FY
. . અને SY
. . ના તમામ તાલીમાથ મ ોએ ભાગ લીધેલ. તેમજ વકશોપના અંતે દરે ક તાલીમાથ

ારા

ઓનલાઈન તભાવ ગૂગલ ફોમ પણ ભરાવવામાં આવેલ. જેમાં ભાગ લીધેલ તમામ તાલીમાથ ઓને માણપ
પણ આપવામાં આવેલ.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University - Ahmedabad
Study Center : Darbar Gopaldas Shikshan Maha Vidyalaya - Aliyabada
Study Center Code : 780601
COUNSLING TIME TABLE- 2021
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DATE
7/3/2021
25/7/2021
1/8/2021
8/8/2021
5/9/2021
19/9/2021
26/9/2021
10/10/2021
24/10/2021
14/11/2021

DAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY
SUNDAY

Image
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Motibhai R Patel Education campus
Near Cambay five Star Hotel Gulab Tower.
Road,Thaltej,Ahemdabad-54
Pn-(79)27435195
-----------------------------------------------------------------------Naas Accrediated B Grade dated 29-1-2009
College code -Govt21.
Guj.uni54

અહેવાલ લેખન
દવસ-3

તાર ખ 22/05/2021 ને શ નવારના રોજ
વકશોપમાં

ી

દવસે

થમવષઁ અને બી

કાશ કોલેજ આયો જત

વષઁના તાલીમાથ

મ ો

સેશનમા ડા.રાકેશભાઈ સાહેબના માગઁદશઁન હેઠળ સૌ જોડાયાં.બી
તાલીમાથ મ

ુ તેમજ દ પકાબેન આપ જે તારા અંતરનો એક

યાલ બીજુ હુ કાઈ ના મા ુ...
આવી.વકશોપના સમયપ ક

એવી

ુંદર

ાથઁના રજુ કરવામાં

જ
ુ બ ચતન SY Bedના તાલીમાથ

વજયભાઈ રાવલ તરફથી ડો ટર આઈ કે વીજળ વાળા
ેરણાદાયીઅને

ુબ જ

મ

ી

ુ તકમાંથી

ુંદર વચાર તમામ તાલીમાથ ઓને હદય પશ વાત

માણે FY Bed ના તાલીમાથ

અ ાહમ લકન
સરસ મ

વષઁના

જેશભાઈ ારા આજના વકશોપની શ આત સૌ તાલીમાથ

મ ોને યાન કરાવવામાં આ

કર .એ જ

થમ

મ

ી લ લતભાઈ સોલંક

ત
ૂ ૂવ રા પ ત અમે રકા અને એમના

ત પધ ટે ટટનની

ની વાત કર કે જે પોતાના હર ફને પણ સાથે રાખી અને દેશના

વકાસને આગળ વધારવા માટે

દુ મન પણ માર ખામીઓ

ણે છે એટલે

મારા વ હવટની અંદર કેટલા અ કુ ૂ ળ છે અને ટે ટનને સાથે રાખી અને દેશને
આગળ કેવી ર તે વધારાય એવી
રજુ કર

ુંદર મ

યારબાદ વકશોપની

ની વાત દલીપભાઈ એમના વચારો

ણાલી

માણે બાબાસાહેબ આંબડે કર

ુ નવ સટ ગીત રજુ કરવામાં આ .ું તેમજ

કાશ કોલેજના

રાકેશભાઈ સર ારા જનરલ શેસનના સ હ
ૂ મા

ી

ૂચનો તથા FY ના તાલીમાથ

મ ોના વકશોપ અંતગત ABCDE એમ પાંચ કારના
અને ુપમા પાઠ આપવાની અને તેમના માગદશક

સીપાલ

ુપમાં વભા જત કર

યાપક ારા આપના પાઠ ું

અવલોકન કરવામાં આવશે દરેક તાલીમાથ ને પાઠ કોઈપણ શરમ સંકોચ કે જરા
પણ ભયભીત થયા વગર વના સંકોચે પાઠ આપવાની એફવાય ના તમામ મ ોને
ભ
ુ ે છાઓ આપી. તેમજ બી

કેટલીક વકશોપને લગતી અ ય મા હતી પણ

ડા.રાકેશભાઈ સાહેબના માગદશન હેઠળ તમામ તાલીમાથ ઓને આપવામાં
આવી.
બી

શેસનની અંદર તાલીમાથ ઓ

ારા કોરોના મહામાર પડેલી સમ યા

અને ભોગવેલી વેદના આવા કોરોનાની મહામાર ના કપરા કાળની અંદર જે
ન

કના નેહ જનો, મ ો પણ કોરોના ના દદ જોડે આવી શકતા ન હતા અને

બી

કેટલાક મ ો કે જે દદ સાથે નાન

કોરોનાના દદ ની સાર સંભાળ તેમજ અ ય બી

ૂતકનો પણ સંબધ
ં નહોતો છતાં
ઘણી ર તે લોકોએ અ ય ર તે

મદદ કર .એક માનવતાની મહેક મહેકાવી છે . એ બાબતની ચચા તાલીમાથ ઓ
ારા કરવામાં આવી તેમજ ડા. રાકેશભાઈ સર ારા મદદની આ મ ુ ણાઁ વશે
સરસ મ

ની વાતો કર અને આવા કોરોનાના કપરા કાળની અંદર એમણે પણ

પોતાના અ ભ
ુ વો તાલીમાથ ઓ આગળ શેર કયા. યારબાદ ડો ટર રાકેશ

સાહેબ

ારા હળવી અને મા મક ભાષાની અંદર બી

વષના તાલીમાથ ઓ

ારા લેસન આપવાનો છે તેની ચચા કર .20 પાઠ ુ ય વષયના અને 20 પાઠ
ગૌણ વષયના આપવાના રહેશ.ે તાલીમાથ ઓએ પાઠ

ાં અને કેવી ર તે

આપવાના એની તમામ મા હતી તથા કેટલીક યાનમાં રાખવાની અગ યની
બાબતોની સાહેબે ુંદર છણાવટ કર તથા સમયમયાદાની અંદર પાઠ આપી અને
તે ું સા હ ય કાશ કોલેજ જમા કરાવવા માટે વાત કર
છે લા શેસનમાં ુજરાત વ ાપીઠમાં ા યાપક ી ડો ટર ની તન કુ મ ાર ારા
ુ તક સમી ા વશે યા યાન ગોઠવવામાં આ

ું ડો ટર ની તનકુ મ ાર

ારા

ુ તક સમી ા શા માટે , ુ તક સમી ા ું મહ વ, શ ક ું ુ તક સમી ા વશે
ું મહ વ,વાં ચન એટલે તમા
સમી ા

ીજુ ને ખોલવા માટે મદદ પ થાય છે

ુ તક

ાના મક બોધા મક વચારો રજૂ કરે છે . ુ તક સમી ા ભંડાર અને

ભંગાર અલગ કરે છે . ુ તક સમી ા
લેખન ની સ જતા વધારે છે .પોતાને

ારા વાં ચન ચતન અને વચાર વધે છે .
સ

અપાવે છે . નવા વચારોની ા ત ું

મા યમ બને છે , ય ત વ વકસે છે . ડો ટર ની તન કુ મ ાર
ુજરાતના સમાજશા

ી તર કે

શોધક ચતક અને લેખકની

ારા ગૌરાગ

ની

ણીતા ુજરાત ુ નવ સટ ના અ યાપક સારા
તી ત કરાવી કે તેમની ુ લછાપ જેવા

સ

વતમાનપ ોના વાચકો એમની કાગડોળે રાહ જોઈને બેસતા એવા લેખકની
તી ત કરાવી

ુ તક સમી ા ના વ વધ ભાષાઓ જેવા કે

પ ર થ ત ું વણન કર શકાય
ુ તક સમી ા માં વષયવ

થ ત અને

ુ તક શા માટે અને કેવા સંજોગોમાં લખા ું

ુ નો ઉ લે ખ કરવો ુ તક સમી ા માં ભાષા અને

શૈલીની છણાવટ દરેક લેખકની લખવાની શૈલી અલગ અલગ હોય છે તેમજ

તેમની રજૂ આત ની ચચા કરો ુ તકના સારા- નબળા પાસા રજૂ કરવા, ભાષા
જોડણીદોષ વ વધ બાબતો લે આવર લઇ સરસ અને

ુંદર શૈલીની અંદર

તમામ તાલીમાથ ઓને ુ તક સમી ા પોતાના કે રયરમાં કેટ ું મહ વ છે પોતાના
યવસાય સંદભ કેટ ું ઉપયોગી છે તેની ુંદર વાતો અમારા
ઉપયોગી નીવડશે એવી અંતરની

વનકાળની અંદર

ભ
ુ ે છાઓ ડો ટર ની તન કુ મ ાર સૌ

તાલીમાથ ઓને પાઠવી તેમજ ડો ટર ની તનકુ મ ાર આપણી વ ચે બી
હાજર ર ા અને સૌ તાલીમાથ ઓને ુ તક સમી ા પે

વાર

ાન આ ું એ બદલ

જેશભાઈ એમનો કાશ કોલેજ વતી આભાર મા યો. અને આજના ી
દવસની ૂણાહુ ત કર .
સંકલન
(1)પટેલ શૈલૈષકુ મ ાર આર
SY 35
(2) પટેલ નયનાબેન
SY 33

zL 5|SFX SM,[H VMO V[HI]S[XG
VDNFJFN-0780102
VC[JF, ,[BG
TFZLBov 28/05/2021

lNJ;-9
તારીખ 28 /05/ 21ને

X]S|ળારના

રોજ પ્રકા કોેજ આયોજજત ળકક ોપમાાં

GJDF\ દદળશે પ્રથમ ળવક અને બીજા ળવકના શૌ તાીમાથીમમત્રો મનયત
શમયે શમયશર ડોક્ટર રાકેભાઈ શાષેબ TYF 5|wIF5S HI[zL D[0Dના માગકદકન
ષેઠલ શૌ જોડાયા ગયા.એશ.ળાયનાતાીમાથી મમત્ર બ્રિજેભાઈ પટે દ્વારા આજના
ળકક ોપની રૂઆત શૌ તાીમાથીમમત્રોને “ ધ્યાન” કરળામાાં આવ્ય.ાં tIFZAFN
SlJTFA[G

NF;GF

D]B[

UJFI[,L

5|FY¶GF

A]wWD

XZ6D

UrKFDLPPPPTYF

TF,LDFYL¶lD+ ;lZTFA[G §FZF AFZ AFZ J\NGFPPP W}G ZH] SZJFDF\ VFJLPtIFZAFN
H[GM ;}Z 5Z 5S0 VG[ ;F\E/JFG] DG YFI T[JM SMSL, S\9L VJFH VFH[ D{IZDF\
DG0]\ GYL ,FUT]PPP ULT ;\E/FJL JS¶XM5G[ 5|O]l<,T SZL NLWMPtIFZ 5KL SYGF
TF,LDFYL¶lD+ J\NGFA[G 5|HF5lT §FZF JFTFJZ6GF VFWFZ[ VF56] 30TZ YFI K[P
5M58GL JFTF¶ §FZF VFtD;FT SZFJLP TYF FY GF TF,LDFYL¶lD+ IMU[XEF. 5|[ZS

5|JRG VF5JFDF\ VFjI] CT]PT[DH FYGF Vl:DTFA[G §FZF SMZMGF V\U[GL DFlD¶S
JFT SZLPTYF l5|g;L5F, 0MPZFS[XEF. ;FC[A §FZF HGZ, ;}RGM TYF VFHGF
lNJ;GL ~5Z[BF VF5JFDF\ VFJL VG[ I]lGJl;¶8L ULT lA|H[XEF. §FZF ZH] SZJFDF\
VFjI]PtIFZAFN HGZ, ‘;[XG 5]6¶ SZJFDF\ VFjI]P

ALHF ;[XGGL V\NZ SYGF TF,LDFYL¶ lNl5SFA[G DF~ §FZF IMU lX1F6
V\U[GL ;DH VF5JFDF\ VFJL TYF IMU VG[ lGID TYF lOHLS, VG[ D[g8,L
V[8L8I]0GL HF6SFZL VF5LPTYF 5|6FIFD V[8,[ 5|F6GL p5Z SFD SZ[ K[PT[DH
lGI]W(NIYUDHDH) 4VF8¶ VMO ,LJL\U TYF lJ5F;GF V\U[GL p\0F6DF\ HF6SFZL
VF5L T[DH 5|CFZGF 5|SFZ GFl;SF D]lQ95|CFZ4;]I¶RS| D]lQ95|CFZ VG[ H9Z
D]lQ95|CFZGL lJ:T°T ;DH TYF HLJGDF\ p5IMUL YFI V[JL ALHL DFlCTL
VF5LPT[DH TF,LDFYL¶ lD+GM VFEFZ DFGL ;[XG 5}6¶ SSZJFDF\ VFjI]P
A5MZ 5KLGF ;[XGDF\ SEBI V\U[GL ;DH DF8[ V[S;58¶ 5,SAC[G
,M8LIF §FZF SEBI V[8,[ X[ZAHFZG[ lGIDG SZTL ;\:YF VF ;\:YFYL
X[ZAHFZDF\ ZMSF6 SZJFGL ;DH TYF ZMSF6 DF8[ lJlJW BFTFGL DFlCTL
H[JLS[ ;[lJ\U V[SFpg84l0D[8 V[SFpg8 TYF D]rR]V, O\0 JU[Z[ BFTFGL HF6SFZL
VF5L T[DH TDFZ] ZMSF6 S[8,] ;]Zl1FT K[ T[DH SM. ;D:IFGF ;DFWFG DF8[GL
lJX[QF HF6SFZL VF5L TYF TF,LDFYL¶lD+MGL D}h\JTF 5|`GMGL D[0DzL §FZF
NZ[S 5|`GGL lJ:T°T HF6SFZL VF5LP tIFZAFN I]lGJ;L8L¶GF l5|g;L5F,zL
ZFS[XEF. §FZF 5,S D[0DGM VFEFZ DFGL VFHGF ;O/ lNJ;GL 5]6F¶CT
] L¶
SZLPPPPPP

-

શાંકન(1)પટે શૈૈષકુ માર આર.SY 35

(2) પટે નયનાબેન--SY 33

26/02/2017

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

19/03/2017

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

16/07/2017

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

27/08/2017

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-333
DR.USHABEN SHARDA

ES-334
DR.USHABEN SHARDA

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

10/09/2017

ES- 333
DR. S. S. BORICHA

ES-332
DR. K. R. ANDHARIA

ES-335
DR. K. R. ANDHARIA

ES- 334
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

08/10/2017

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

12/11/2017

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY

24/09/2017
01/10/2017

26/11/2017
31/12/2017

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY
ES-333
DR.USHABEN SHARDA

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY
ES-333
DR.USHABEN SHARDA

04/02/2018

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

11/03/2018

ES-333
DR. DEVALBEN JOSHI

ES-331
DR. K. R. ANDHARIA

25/03/2018

ES- 333
HEMUBHAI PARMAR

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

08/04/2018

ES-333
DR. DEVALBEN JOSHI

ES-331
DR. K. R. ANDHARIA

15/07/2018

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

29/07/2018

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

12/08/2018

ES- 333
DR. R. P. UPADHYAY

ES-333
DR. R. P. UPADHYAY

09/12/2018

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

17/03/2019

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-334
DR.USHABEN SHARDA

ES-334
DR.USHABEN SHARDA

24/03/2019

ES- 333
HEMUBHAI PARMAR

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

ES- 335
HEMUBHAI PARMAR

07/04/2019

ES- 333
HEMUBHAI PARMAR

ES- 333
HEMUBHAI PARMAR

ES-335
DR.K.R.ANDHARIA

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY

21/04/2019

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

15/09/2019

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES- 335
HEMUBHAI PARMAR

ES- 335
HEMUBHAI PARMAR

22/09/2019

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

29/09/2019

ES- 332
DR. D. D. RATHOD

ES-333
DR. S. S. BORICHA

20/10/2019

ES- 332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-332
DR. R. P. UPADHYAY

ES-335
HEMUBHAI PARMAR

ES-335
HEMUBHAI PARMAR

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY

ES-363
DR. R. P. UPADHYAY
ES-334
DR. R. P. UPADHYAY

08/12/2019
22/12/2019

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad
Zoom Platform Lecture Schedule
Date : 20/04/2020 to Date: 02/05/2020
Sr.
No.
1

2

3

4

5

Name of
Faculty

Date

Time

Programme

અવા½ ચીન Ȥુજરાતી સાહƗયનાં ઘડતરબળો
દલપતરામȵુ ં ĥવન તથા કવન
નવલકથાȵુ ં સાહƗય ƨવĮપ

નાણાકય હસાબી
પćિત
પડતર હસાબી
પćિત
સંચાલકય
હસાબી પćિત

1. ભાગીદાર પેઢȵુ ં સંયોજન 2. ભાગીદાર
પેઢȵુ ં કંપનીમાં Įપાંતર

BCA - 202 DBMS
BCA - 402 ECommerce

Data Warehouse and Data Mining
E - COMMERCE WEBSITES, E - BANKING
ONLINE

BEd

ES 103, Block 2,
Unit 6
ES 103 Block2 Unit
7

B.Ed

ES 103, Block 2,

િશëક ̆િશëણ સંબિં ધત સમƨયાઓ અને
̆ĕો
િશëક િશëણમાં અƚયયન અƚયાપન -1
(Upto 7.3.3)
Unit 7 િશëક િશëણમાં અƚયયન
અƚયાપન -2 (7.3.4 onwards)

MLIE 102

Block 3 Research Methodology; Unit- 1
Research Methods

10:30 to 11:00
03:00 to 3:30
10:30 to 11:00

T.Y.B.A.
T.Y. B.A.
M.A. Part-1

21/04/2020

10:30 to 11:00

F.Y. B.Com.

28/04/2020

10:30 to 11:00

S.Y. B.Com.

30/04/2020

10:30 to 11:00

T.Y. B.Com.

22/04/2020

10:30 to 11:00

BCA

24/04/2020

03:00 to 3:30

BCA

23/04/2020

10:30 to 11:00

B.Ed.

27/04/2020

03:00 to 3:30

30/04/2020

11:15 to11:45

Prof. Nilesh
Modi

Prof. Ajitsinh
Rana

Dr. Priyanki Vyas
20/04/2020

3:45 to 4:15

Title of the Lecture Topic

Paper-6
Paper-6
Paper-1

Prof. Yogendra 20/04/2020
Parekh
23/04/2020
1/5/2020

Prof. Manoj
Shah

Course

MLISC

No. of Student
Participate
27
26

33

પડતર હસાબી પćિત-િવષય ̆વેશ
રોકડ Ӕદાજપ́
37

39

41

6

7

8

9

10

Dr. Awa Shukla

Dr. Hetal Gandhi

Dr. Kruti Chhaya

Dr. Jayshree
Gurjar

Dr. Nigam
Pandya

24/04/2020

10:30 to 11:00

MLISC

MLIE 102

Block 3 Research Methodology; Unit- 1
Interview Methods

21/04/2020
27/04/2020

3:45 to 4:15
10:30 to 11:00

MA J&MC
MA JMC

Paper 2
paper 2

Origin of Communication 1
origin of communication 1

20/04/2020

11:15 to11:45

Paper 10

22/04/2020

3:45 to 4:15

T.Y.B.A.
T.Y.B.A.
Ȥુજરાતી

30/04/2020

1:30 to 2:00

Paper 10
Guj-Com-03
T.Y.B.A. Ȥુજરાતી (Gujarati)

21/04/2020

11:15 to11:45

F.Y. B.A.

23/04/2020

3:45 to 4:15

T.Y. B.A.

1/5/2020

1:30 to 2:00

S.Y. B.A.

Economics Paper-1
Economics. Paper7
Economics. Paper5

અથ½શાĘનો પરચય (Introduction to
Economics)
Ĥહ°ર િવતરણ ƥયવƨથા (Public
Distribution System)
ӕકડાશાĘનો પરચય (Introduction to
Statistics)

21/04/2020

12:00 to 12:30

B.Ed.

ES-133 Guidance
and Counseling

BLOCK-4 Anecdotal Reports Or Records

24

22/04/2020

11:15 to11:45

B.Ed.

ES-133 Guidance
and Counseling

BLOCK-4 Case Study

18

2/5/2020

2:15 to 2:45

B.Ed.

ES-133 Guidance
and Counseling

BLOCK-4 Student Realisation

23/04/2020

11:15 to11:45

Spl. BEd

Issues in literacy Development of Students
SECD 02 , Unit 2.7 with Hearing Loss

બાર બહાર' કાƥયસં˴હ સમ˴લëી સઘન
અƚયયન ભાગ-૧
બાર બહાર' કાƥયસં˴હ સમ˴લëી સઘન
અƚયયન ભાગ-૨
જય જય ગરવી Ȥુજરાત : આƨવાદȺ ૂલક
સઘન અƟયાસ

8

23
24

16
3

72

11

12

13

14

15

Dr. Sanjay Patel

Dr. Dhaval
Pandya

Dr. Meena
Rajput

Dr. Himanshu
Patel

27/04/2020

3:45 to 4:15

20/04/2020

4:30 to 5:00

24/04/2020

11:15 to11:45

29/04/2020

2:15 to 2:45

F.Y.MASOCIOLOGY
FY MA
SOCIOLOGY
FY MA
SOCIOLOGY

21/04/2020

4:30 to 5:00

F.Y. B.Com.

27/04/2020

11:15 to11:45

F.Y. B.Com.

30/04/2020

2:15 to 2:45

F.Y.B.C.om.

ધંધાકય સંચાલન ̆ƨતાવના,માનવ સંસાધન આયોજન નો
-૧
Ɖયાલ, અથ½,લëણો,તેની જĮરયાતો
માનવ સંસાધન આયોજન ના
ુ ,̆કારો,આયોજન ને અસર કરતા
ધંધાકય સંચાલન- હ°ȱઓ
પરબળો
૧
ધંધાકય સંચાલન- માનવ સંસાધન આયોજન ની
૧
̆˲યા,ફાયદા અને મયા½ દાઓ

20/04/2020
22/04/2020
1/5/2020

12:00 to 12:30
4:30 to 5:00

BEd
B Ed

ES 118
ES 118 Block 2

2:15 to 2:45

B.Ed

ES 118 Block 2

Block 2, Unit 5, વાણીԌય િશëણ માઈ˲ો
પાઠ
Unit 6 વાણԌય િશëણમાં સેȱ ુ પાઠ
Unit 5&6 વાણԌય િશëણમાં માઈ˲ો અને
સેȱ ુ પાઠ આયોજનના ઉદાહરણો

5:15 to 5:45
3:45 to 4:15
1:30 to 2:00

BCA
BCA
BCA

BCA-102
BCA-102
BCA-102

Introduction to Operating System
Functions of Operating System
Windows Operating System

F.Y. B.A.

HISM-01/HISS01/EHI-2/MHIS-01 હડƜપીય સંƨȢૃ િત અને તેની નગર રચના

22/04/2020
24/04/2020
2/5/2020

Spl. BEd

Dr. Sonal
Chaudhari
22/04/2020

12:00 to 12:30

SESH -01, Unit 2.3 આકારણી અને જĮરયાતોની ઓળખ

PEPER-1-MSO-1

સમાજશાĘ પરચય

MSO-1

સમાજશાĘીય િસćાંત

MSO-1

કાયા½ Ɨમકવાદ

18

19

26
21

23

19

24/04/2020

4:30 to 5:00

F.Y. B.A.

HISM-01/HISS01/EHI-2/MHIS-01 હડƜપીય સંƨȢૃ િત અને તેȵ ુ ં સમાજ ĥવન

28/04/2020

3:00 to 3:30

F.Y. B.A.

HISM-01/HISSહડƜપીય સંƨȢૃ િત- આિથક અને ધાિમક
01/EHI-2/MHIS-01 ƨથિત તથા પતન

T.Y.B.A.

રાԌયશાĘ , પેપર
06
(PSCM06)એકમ ૦3 ...િવચારધારાઓનો પરચય.

T.Y.B.A.

રાԌયશાĘ, પેપર
06 (PSCM06)
એકમ ૦4

T.Y.B.A.

રાԌયશાĘ પેપર
06
(PSCM06)એકમ 14 ડૉ.બી.આર.ӕબેડકર

23/04/2020
16

Dr. Diptiba Gohil
27/04/2020

29/04/2020

17

12:00 to 12:30

Dr. Archana
Mishra

4:30 to 5:00

3:00 to 3:30

20/04/2020

5:15 to 5:45

24/04/2020

12:00 to 12:30

M.A. Final Year MHD-5
HNDM06 (Papaer
6)
TY BA Hindi

30/04/2020

3:00 to 3:30

SY BA Hindi

5:15 to 5:45

CITA (Theatre Arts) Paper-1 - Unit - 1

HNDM 05 (Paper
5)

18

રાĤ રામમોહનરાય

Block 1 - Sahitya Ki Avdharana; Unit 1 kavya Lakshan athava
Block 9 - Sahitya evam Uske Ang; Unit 33 Shabdshakti
Block 1 - Hindi Sahitya ke Itihas ki
Bhumika; Unit 3 - HIndi Sahitya ki
Prishthabhumi

22

Mr. Digish Vyas
21/04/2020

નાટક અને સાહƗયના અƛય ƨવĮપો: (અ)
નાટક અને કિવતા

6

27/04/2020

12:00 to 12:30

CITA (Theatre Arts) Paper-1 - Unit - 1

નાટક અને સાહƗયના અƛય ƨવĮપો: (બ)
નાટક અને નવલકથા

1/5/2020

3:00 to 3:30

CITA (Theatre Arts) Paper-2 - Unit - 6

રં ગમંચ, ર° ડયો, ફƣમ , ટવી િવગેર°
માƚયમોમાં અભનયની લાëણકતા

20/04/2020

12:45 to 1:15

B.Com.

21/04/2020

12:45 to 1:15

28/04/2020

3:45 to 4:15

2/5/2020

3:00 to 3:30

18

19

20

21

22

Dr. Hiren Parekh

Dr. Jainee Shah

Dr. Kishan Joshi

Dr. Dinu
Chudasama

22/04/2020

12:45 to 1:15

24/04/2020

5:15 to 5:45

29/04/2020

3:45 to 4:15

23/04/2020

12:45 to 1:15

27/04/2020

5:15 to 5:45

30/04/2020
23 Dr. Nikita Gadani 24/04/2020
28/04/2020

S.Y.B.A.
(English)
T.Y.B.A.
(English)
T.Y.B.A.
(English)
S.Y.B.A.
(English)
S.Y.B.A.
(English)
S.Y.B.A.
(English)

BCFAC 103

Amalgamation of Partnership firms

18

Paper 4 - Unit 12

The Post Master' by Rabindranath Tagore

15

Paper 9 - Unit 12
Paper 6 - Unit 10

Ghashiram Kotwal' by Vijay Tendulkar
Literary Movements (Oxford Movement
and War Poetry)

Paper 4 Unit 4

The Happy Prince

Paper4 - Unit15

A Day’s Wait

Paper4- Unit 2

The Cask of Amontillado

3:45 to 4:15

T.Y.B.A.(Gujara
ti)
Paper-9, Block-3
Ȥુજરાતી પેપર
TYBA
નંબર 9
Ȥુજરાતી પેપર
નંબર 9
tyba

િવવેચનના અભƥયƈતલëી અભગમ

12:45 to 1:15
12:45 to 1:15

B.A.
T.Y.B.A

The Lost Child - MulkRaj Anand
Advice to Youth - Mark Twin

paper 4 unit 11
Paper 8 Unit 12

સાહƗય િવવેચનની િવભાવના
સાહƗય સȏનની ̆˲યા

12

14

1/5/2020

27/04/2020

24

25

Dr. Paresh
Chauhan

Dr. Jivraj
Zapadiya

29/04/2020

27

Khushboo Modi

12:45 to 1:15

10:30 to 11:00

T.Y.B.A

Paper 10 Unit 1

Nature of Language and Linguistics

M.A. - 1

MSO - 3 ભારતીય
સમાજશાĘ

એમ.એન.̒ીિનવાસ : ĥવન પરચય
એમ.એન.̒ીિનવાસ : ભારતીય ગામ, ધમ½

M.A. - 1

MSO - 3
ભારતીય
સમાજશાĘ
MSO - 3
ભારતીય
સમાજશાĘ

એમ.એન.̒ીિનવાસ : સામાજક

2/5/2020

3:45 to 4:15

M.A. - 1

20/04/2020

1:30 to 2:00

F.Y.B.A

28/04/2020

4:30 to 5:00

F.Y. B.A.

Paper-01
paper-01 block02,unit-3

F.Y.B.A.

Paper-1 BLOCK02,UNIT-03

1/5/2020

26

3:45 to 4:15

11:15 to11:45

21/04/2020

1:30 to 2:00

29/04/2020

4:30 to 5:00

1/5/2020

5:15 to 5:45

F. Y. B. A.
(sanskrit)
Paper 2 - block 3
F.Y.B.A.(Sanskri
t)
Paper-2 Block-3
F.Y.B.A.(Sanskri
t)
Paper -2 Block -3

1:30 to 2:00
4:30 to 5:00
10:30 to 11:00

M.A
MA
M.A.

22/04/2020
Dr. Nitin Jadav 30/04/2020
2/5/2020

MSO-2
MSO-2
MSO-2

અને ìાિત ƥયવƨથા

ગિતશીલતા અને સંƨȢૃ િતકરણ
ƞલોક-02 Ȼુિનટ-૦૩ માંગનો
િસćાંત,માંગની Ⱥ ૂƣય સાપેëતા
માંગની Ⱥુƣયસાપેëતાઅથ½ અને ̆કારો
અને માંગની ƨથિતƨથાપકતા
ȶુરવઠાનો અથ½,િનયમ,ȶુરવઠા વ˲
,ȶુરવઠાની Ⱥ ૂƣયસાપેëતા અને અસર
કરતા પરબળો

કિવ જગđાથ અને ƨતો́કાƥયનો પરચય

16

11

કિવ જગđાથની Ȣૃ િતઓ તથા કાƥયકલા
ગંગાલહર (િનયત Ʀલોકો)
િનરëણ-અવલોકન
એકમ-2 ̆ĕાવલી
એકમ-3 અȵુɅ ૂચ

14

28

29

Dr. Viral Patel

23/04/2020

1:30 to 2:00

S.Y.B.A.

28/04/2020

11:15 to11:45

S.Y. B.A

1/5/2020

4:30 to 5:00

S.Y.B.A

Paper 03, block 2,
unit -3
भिÈत काåय का èवǾप और ͪवकास
PEPAR 3 CLOCK 3
UNIT 12
रȣǓत ͧसƨ काåय : ǒबहारȣ
PEPAR 4, BLOCK4,
UNIT 17
मैͬथलȣशरण गुÜत

1:30 to 2:00
11:15 to11:45
4:30 to 5:00

B.Ed.
B.Ed.
B.Ed.

ES113, એકમ-1
ES113, એકમ-1
ES113, એકમ-1

24/04/2020
Dr. Sonal Sevak 29/04/2020
2/5/2020

F.Y.B.A.
27/04/2020
30

Anand Pandya

1:30 to 2:00

(Sanskrit)

F.Y.B.A.

Ȥુજરાતીȵુ ં િશëણ
Ȥુજરાતીȵુ ં િશëણ
Ȥુજરાતીȵુ ં િશëણ

Paper -1 , Block -3 ગČકાર બાણભü : કિવ અને Ȣૃ િતપરચય
Paper -1 , Block -3 ગČકાર Ʌુબƛȴુ

28/04/2020

5:15 to 5:45

30/04/2020

5:15 to 5:45

(Sanskrit)

Paper -1 , Block -3 ગČકાર દં ડ

(Sanskrit)

F.Y.B.A.

13

Dr. Heena
Ankuya

20/04/2020
29/04/2020
1/5/2020

2:15 to 2:45
5:15 to 5:45
12:45 to 1:15

BLIS
BLIS
BLIS

BLIS-04P
BLIS-04P
BLIS-04P

AACR-II PRACTICAL UNIT-1
AACR-II PRACTICAL UNIT-2 & 3
BLIS-04P

37

31

Dr. Ganesh
Prajapati

21/04/2020
29/04/2020
2/5/2020

2:15 to 2:45
1:30 to 2:00
11:15 to11:45

F. Y. B. A
F. Y. B. A
F.Y.B.A

paper- 1
paper- 1
paper- 1

unit-1 Rajyshastrna mulbhut khyalo
unit-7 Rajyna mul Tatvo
unit-8 Rajyna karyo

16

32

33

22/04/2020

02:15 to 02:45

BLISC

BLISc-03

28/04/2020
29/04/2020

12:00 to 12:30
12:45 to 01:15

BLISc
MLISc

BLISc-03
MLII-103

Kinjal Parmar

Block-3, Unit-7, Fundamental Category of
Classification
Block-03, unit 7 Facet Analysis and Facet
Sequance
Network Topology

32

34

35

36

37

38

Urvika Patel

Dr. Vanmala
Baviskar

Dr. Archana
Bhatt

Dr. Binny
Vaghela

23/04/2020

02:15 to 02:45

S.Y.B.A.

28/04/2020

02:15 to 02:45

S.Y.B.A.

29/04/2020

12:00 to 12:30

S.Y.B.A.

24/04/2020
30/04/2020

02:15 to 02:45
12:00 to 12:30

SY BA
TY BA

2/5/2020

Paper 05, Block 2, Unit - 1
Paper 05, Block 2, Unit - 2
Paper - 05, Block 2, Unit - 3

હતા Ɨયાં ને Ɨયાં' : ȴ ૂમક°ȱ ુ : આƨવાદȺ ૂલક
સઘન અƟયાસ
માને ખોળે ' : Ʌુƛદરમ : આƨવાદȺ ૂલક સઘન
અƟયાસ
લોહȵુ ં ટȶુ'ં : જયંત ખ́ી : આƨવાદȺ ૂલક
સઘન અƟયાસ
BLOCK 2 भिÈतकाåय इकाई 4 :कबीर का
काåय
इकाई23 :छायावाद

05:15 to 05:45

HNDM/S 03
(Paper 3)
PAPER 6 BLOCK 7
ͪवभाग 2
आǑदकालȣन
SY BA PAPER 5 साǑह×य

27/04/2020
28/04/2020

02:15 to 02:45
01:30 to 02:00

B.Ed.
B.Ed.

Indective Method
Dedctive Method

1/5/2020

12:00 to 12:30

20/04/2020

14

इकाई 5 :आᳰदकालीन का᳞ कᳱ ᮧमुख ᮧवृितयाँ

B.Ed.

Science Method
Science Method
ES 111 Science
Method

Demonstration Method

03:00 to 03:30

TYBA(English)

Paper-8 Unit-3

Components and types of Essay

14

22/04/2020

03:00 to 03:30

SYBA(English)

Paper-5 Unit- 2

3

2/5/2020

12:00 to 12:30

TYBA(English)

Paper-10 Unit-5

Components and types of Novel
Language Aquisition/ Learning
Theories(Chomsky)

03:00 to 03:30
12:45 to 01:15
12:45 to 01:15

M.A(Sociology) MSO-4
M.A
MSO-4
M.A
MSO-4

21/04/2020
Dr. Ankur Balat
30/04/2020
2/5/2020

(1) Ęી અƟયાસો (2) Ęી અƟયાસોȵુ ં ƨવĮપ
અને કાય½ëે́
Ęી અƟયાસોȵુ ં મહƗવ અને અભગમો
Ęી અƟયાસોનો ઉĊવ અને િવકાસ

20

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad.
Schedule of Live Sessions through Zoom platform
21-05-2020 to 30-05-2020
No.

Time

1

10:30 to 11:00

2

11:05 to 11:35

3

11:40 to 12:10

4

12:15 to 12:45

5

12:50 to 01:20

6

01:25 to 01:55

7

02:00 to 02:30

8

02:30 to 03:00

9

03:05 to 03:35

10

03:40 to 04:10

11

04:15 to 04:45

12

04:50 to 05:20

13

05:25 to 05:55

21-05-2020(Thu.)
Dr. Nikita Gadani
(English)
Prof. Ajitsinh Rana
(Education)
Dr. Heena Ankuya
(Library Sci.)
Dr. Priyanki Vyas
(Library Sci.)
Dr. Dhaval Pandya
(Management)
Dr. Hiren Parekh
(Commerce)

22-05-2020 (Fri.)
Dr. Jainee Shah
(English)
Prof. Manoj Shah
(Commerce)
Dr. Ganesh Prajapati
(Political Sci.)
Dr. Kruti Chhaya
(Economics)
Dr. Himanshu Patel
(Computer Sci.)
Dr. Sonal Chaudhari
(History)

26-05-2020 (Tues.)
Dr. Kishan Joshi
(English)
Prof. Nilesh Modi
(Computer Sci.)
Dr. Jivraj Zapadiya
(Economics)
Dr. Hetal Gandhi
(Gujarati)
Dr. Nigam Pandya
(Spl. Education)
Dr. Archana Mishra
(Hindi)

27-05-2020(Wed.)
Dr. Binny Vaghela
(English)
Prof. Yogendra Parekh
(Gujarati)
Dr. Paresh Chauhan
(Sociology)
Dr. Sanjay Patel
(Sociology)
Dr. Diptiba Gohil
(Political Science)
Dr. Jayshree Gurjar
(Education)

Lunch Break

Lunch Break

Lunch Break

Lunch Break

Dr. Viral Patel
(Hindi)
Dr. Sonal Sevak
(Education)
Dr. Archana Bhatt
(Education)
Dr. Binny Vaghela
(English)
Dr. Diptiba Gohil
(Political Science)
Dr. Ankur Balat
(Sociology)

Dr. Vanmala Baviskar
(Hindi)
Mrs. Khushbu Modi
(Sanskrit)
Ms. Urvika Patel
(Gujarati)
Prof. Yogendra Parekh
(Gujarati)
Dr. Jayshree Gurjar
(Education)
Prof. Ajitsinh Rana
(Education)

Dr. Dinu Chudasama
(Gujarati)
Dr. Anand Pandya
(Sanskrit)
Dr. Nitin Jadav
(Sociology)
Dr. Paresh Chauhan
(Sociology)
Dr. Meena Rajput
(Education)
Prof. Manoj Shah
(Commerce)

Dr. Meena Rajput
(Education)
Mrs. Kinjal Parmar
(Library Science)
Dr. Ankur Balat
(Sociology)
Dr. Priyanki Vyas
(Library Sci.)
Dr. Sonal Sevak
(Education)
Prof. Nilesh Modi
(Computer Sci.)

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad.
Schedule of Live Sessions through Zoom platform
21-05-2020 to 30-05-2020
No.

Time

28-05-2020(Thu.)
Dr. Nikita Gadani
(English)
Prof. Ajitsinh Rana
(Education)
Dr. Heena Ankuya
(Library Sci.)
Dr. Kruti Chhaya
(Economics)
Dr. Dhaval Pandya
(Management)
Dr. Hiren Parekh
(Commerce)

29-05-2020 (Fri.)
Dr. Jainee Shah
(English)
Prof. Manoj Shah
(Commerce)
Dr. Ganesh Prajapati
(Political Sci.)
Dr. Hetal Gandhi
(Gujarati)
Dr. Himanshu Patel
(Computer Sci.)
Dr. Sonal Chaudhari
(History)

30-05-2020 (Sat.)
Dr. Kishan Joshi
(English)
Prof. Nilesh Modi
(Computer Sci.)
Dr. Jivraj Zapadiya
(Economics)
Dr. Sanjay Patel
(Sociology)
Dr. Nigam Pandya
(Spl. Education)
Dr. Archana Mishra
(Hindi)

1

10:30 to 11:00

2

11:05 to 11:35

3

11:40 to 12:10

4

12:15 to 12:45

5

12:50 to 01:20

6

01:25 to 01:55

7

02:00 to 02:30

Lunch Break

Lunch Break

Lunch Break

8

02:30 to 03:00

9

03:05 to 03:35

10

03:40 to 04:10

11

04:15 to 04:45

12

04:50 to 05:20

13

05:25 to 05:55

Dr. Viral Patel
(Hindi)
Mrs. Kinjal Parmar
(Library Science)
Dr. Archana Bhatt
(Education)
Dr. Hetal Gandhi
(Gujarati)
Dr. Himanshu Patel
(Computer Sci.)
Dr. Diptiba Gohil
(Political Science)

Dr. Vanmala Baviskar
(Hindi)
Mrs. Khushbu Modi
(Sanskrit)
Ms. Urvika Patel
(Gujarati)
Dr. Sanjay Patel
(Sociology)
Dr. Nigam Pandya
(Spl. Education)
Dr. Archana Mishra
(Hindi)

Dr. Dinu Chudasama
(Gujarati)
Dr. Anand Pandya
(Sanskrit)
Dr. Nitin Jadav
(Sociology)
Dr. Kruti Chhaya
(Economics)
Dr. Dhaval Pandya
(Management)
Dr. Sonal Chaudhari
(History)

