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DETAILED SYLLABUS of M. A. (EDUCATION) 

SECOND SEMESTER 
 

MAEduC-202     શિક્ષણની તાશવિક અન ેસમાજિાસ્ત્રીય આધારશિલાઓ – II 

 

 

 

UNIT COURSE CONTENT Credit 

    1 ભારતીય ચ િંતકો અન ેભારતીય શિક્ષણ પર તનેો પ્રભાિ 1 

   1.1 મહાવમા ગાિંધી  

1.2 ૨. મહર્ષિ અરચિિંદ  

1.3 ૩. રશિન્દ્રનાથ ટાગોર  

1.4 ૪. સ્ત્િામી શિિકેાનિંદ   

   

 2 શિક્ષણના સિંદભિમાિં શિશિધ િાદોનો પરર ય 1 

2.1 શિશિધ િાદોના તવિજ્ઞાનનો તવિમીમાિંસા, જ્ઞાનમીમાિંસા અન ેમલૂ્યમીમાિંસાના સિંદભિમાિં અભ્યાસ 

 

 

2.2  આદિિિાદ 
 પ્રકશૃતિાદ 
 વ્યિહારિાદ 
 અશસ્ત્તવિિાદ   

 

   

   3 શિક્ષણ અન ેસામાશજક પરરિતિન 1 

3.1 સામાશજક પરરિતિન – અથિ અન ેસિંકલ્પના  

3.2 સામાશજક પરરિતિનન ેઅસર કરતા પરરબળો  

3.3 સામાશજક પરરિતિનમાિં શિક્ષણની ભશૂમકા  

3.4 સામાશજક પરરિતિનમાિં િાળા અન ેશિક્ષકની ભશૂમકા   

   

4 ભારતીય સમાજના  શિકાસમાિં શિક્ષણ     1 

4.1 બહુભાશષતા, બહુસિંસક્ૃશત, જાશત, સમાનતા, ગરીબી, શિશિધતા, માનિ અશધકારો અન ે બાળ 

અશધકારોના સિંદભિમાિં સાિંપ્રત ભારતીય સમાજની સમજ 

 

4.2 ભારતીય સમાજ પરરિતિનની પ્રરિયાના કેટલીક મહવિપણૂિ સિંકલ્પનાની સમજ – ઔધોશગકીકરણ, 

આધશુનકીકરણ, ઉદારીકરણ, િશૈ્િીકરણ, ખાનગીકરણ 

 

4.3 ધમિશનરપકે્ષતા માટને ુિં શિક્ષણ  

4.4 શિક્ષણ અન ેલોકતિંર   
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ગજુરાતી સિંદભો:- 
16. કાટદરે ઇન્દ્દમુતી (અનુ.) (૧૯૯૧) ભારતીય શિક્ષણના મળૂતવિો. અમદાિાદ : સિંસ્ત્કાર ગજુિરી પ્રકાિન  
17. જોિી હરરપ્રસાદ (૨૦૦૦). પ્રથમ આિશૃત. િકૈ્ષશણક તવિજ્ઞાન. રાજકોટ: 
18. ઝિરેી મહને્દ્ર કષૃ્ણલાલ (૧૯૭૭) સામાશજક પરરિતિન અમદાિાદ : ગજુરાત યુશનિર્સિટી 
19. પરમાર ગણિે (૨૦૦૭) શિક્ષણની સમાજિાસ્ત્રીય આધારશિલાઓ. અમદાિાદ : અક્ષર પશલલકિેન  
20. પિંડ્યા કલુીન (૧૯૭૬) પ્રથમ આિૃશિ. તાશવિક શિ ારધારાઓ અને શિક્ષણ. અમદાિાદ. બાલગોચિિંદ પ્રકાિન 

21. ભટ્ટ એમ ક ે. (૧૯૮૫) શ્રી અરચિિંદનુિં તવિજ્ઞાન. અમદાિાદ : યુશનિર્સિટી ગ્રિંથ શનમાિણ બોર્િ 
22. ભાણદિે (૧૯૯૮) ઉપશનષદશિદ્યા. રાજકોટ : પ્રિીણ પ્રકાિન  
23. શરિદેી આર.એસ. અને જે. ક ે દિે (૧૯૮૮) ગાિંધી શિક્ષણ શિ ાર. િલ્લભ શિદ્યાનગર : સરદાર પટલે યુશનિર્સિટી  
24. રાિલ નટભુાઈ (૨૦૦૩) શિકાસમાન ભારતીય સમાજમાિં શિક્ષક અમદાિાદ : નીરિ પ્રકાિન  
25. વ્યાસ ક ે.સી. (૧૯૯૧)શવિતીય આિૃશિ  કળેિણીના સામાશજક પાયા, અમદાિાદ. યુશનિર્સિટી ગ્રિંથ શનમાિણ બોર્િ 
26. િાસ્ત્રી જયને્દ્ર દિે (૧૯૮૩)  તથુિ આિશૃિ. કળેિણીના તાશવિક આધારો. અમદાિાદ. યશુનિર્સિટી ગ્રિંથ શનમાિણ બોર્િ 
27. િાહ ગણુિિંત (૧૯૬૫) છઠ્ઠી આિૃશિ. શિક્ષણ દિિન. અમદાિાદ. બી.એસ. િાહ પ્રકાિન 

28. િાસ્ત્રી જયને્દ્ર દિે (૧૯૮૬)  તથુિ આિશૃિ. ભારતીય ચ િંતકોનુિં શિક્ષણચ િંતન. અમદાિાદ. યશુનિર્સિટી ગ્રિંથ શનમાિણ બોર્િ 
29. િાસ્ત્રી જયને્દ્ર દિે (૧૯૮૩)  તથુિ આિશૃિ. શિક્ષણ ચ િંતકોનુિં શિક્ષણદિિન. અમદાિાદ. બી.એસ. િાહ પ્રકાિન 

30. િાહ બુશવધ િંર અને િાહ કૌિલ્યા (૧૯૮૭) શિક્ષણનુિં સમાજિાસ્ત્ર અમદાિાદ. યશુનિર્સિટી ગ્રિંથ શનમાિણ બોર્િ 
 


