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એકમ : ૧   માગદશન યા પ રચય 

૧.૧ માગદશનની યા યા અને સકં પના 

૧.૨ શાળા તર પર માગદશનના હ ઓુ 

૧.૩ માગદશનની ળૂ તૂ ધારણા 

૧.૪  શાળા તર પર માગદશન માટ જ ર 

 એકમ : ૨ માગદશનના િસ ાતં અને કાર 

૨.૧ માગદશનના કાર: શૈ ણક, યવસાિયક અને ય તગત 

૨.૨ ો અને ો અ સુાર માગદશનનો િસ ાતં 

૨.૩ માગદશન અને પરામશ વ ચેનો તફાવત 

૨.૪ માગદશનમા ંિશ કની િૂમકા 
   

એકમ : ૩     પરામશ યા આવ યકતા 

૩.૧ પરામશની સકં પના અને યા યા 

૩.૨ અસરકારક પરામશ યાના પગલા ં

૩.૩ પરામશ યાને અસર કરતા પ રબળો 

૩.૪ આવ યક મદદ અન ેકટોકટ  

 એકમ : ૪       પરામશ તકનીકો અને પરામશ ુશળતા 

૪.૧ પરામશની િવિવધ તકનીકો અને ુશળતા 

પ રચય તકનીકો, યાન આપનાર વત કૂો, વી ૃિત તકનીકો, િત બબ 

તકનીક, અથઘટન તકનીકો, ો છૂવાની તકનીકો, િન કષ તકનીકો, મૌ ખક 

સચંાર, સાભંળવાની તકનીકો, િનદિશક તકનીકો, ખાતર  આપવાની તકનીકો 

૪.૨ અ ય ઉપયોગી પરામશ ુશળતા (િનર ણ ુશળતા, ાવલી ુશળતા, 

સદંશા યવહાર કૌશ ય, સાભંળ , અ ભ ાય, નોવેબલ મે કગ, ન ધો અને 

િત બબ, સલાહ અન ે લુાકાત) 

૪.૩ અસરકારક સલાહકારની ણુવ ા અને સ મતાઓ 

૪.૪ યાવસાિયક નીિતમ ા અને સલાહકારની િૂમકા 
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