
PGDSC-101-  શૈ ણક મનોિવ ાનના ં ળૂ ત વો 
એકમ : ૧ મનોિવ ાન અને અ યેતા ુ ં વ પ 

૧.૧ મનોિવ ાન અને શૈ ણક મનોિવ ાન : સકં પના, વ પ, યાપ અને કાય  

૧.૨ ુ  અને િવકાસ : અથ અને સકં પના 

૧.૩ ુ  અને િવકાસન ેઅસર કરતા ંપ રબળો અને િવકાસના સોપાનો 

૧.૪ િવકાસના ે ો, તનેા લ ણો અને યેક તબ ામા ંઅ યતેાની શૈ ણક આવ યકતા 

એકમ : ૨ િશ  ુઅવ થા અને તા ુ ય 

૨.૧ િશ  ુઅવ થા અને તા ુ ય : અથ, સકં પના અને લ ણો 

૨.૨ િશ  ુઅવ થાના માગદશન અને શૈ ણક ૂચતાથ  

૨.૩ તા ુ યની સમ યાઓ 

૨.૪ ત ુણાવ થા દરિમયાન માગદશન અને િવકાસા મક િૃ ઓ 

એકમ : ૩ વુાવ થા અને ૃ ાવ થા 

૩.૧ વુાવ થા : શાર રક અને ાના મક િવકાસ 

૩.૨ વુાવ થા : સામા જક અને ય ત વ િવકાસ 

૩.૩ ૃ ાવ થા : શાર રક, ાના મક, સામા જક અને ય ત વ િવકાસ 

૩.૪ ૃ  ુઅને િવયોગ 

એકમ : ૪ વૈય તક તફાવતો, બચાવ ુ તઓ અને ેરણાની િૂમકા 

૪.૧ વૈય તક તફાવતો : અથ, સકં પના અને કાર 

૪.૨ વૈય તક તફાવતો માટના જવાબદાર પ રબળો, વયૈ તક તફાવતો સદંભ પરામશન 

અને શૈ ણક જ રયાતો 

૪.૩ બચાવ ુ તઓ : અથ, વગ કરણ ( ય ીકરણ, િત િૂત, યૌ તક કરણ, ઓળખ 

અને પીછેહઠ 

૪.૪ ેરણા : અથ, સકં પના અને વ પ મે લોની વ ય ીકરણનો િસ ાતં 
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