
 

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY - JUNAGADH 
B.Ed. COMPUTER (IMPLEMENTED FROM 2020 -21) 

SYLLABUS FOR PEDAGOGY OF COMPUTER EDUCATION 
SEMESTER – 1 

 

��પ� �માકં 

EC – 2.6 

ક���ટુર પ�ધિત 

Computer Method 

�ુલ �ણુ : ૫૦ 

Credit : 3 
Hours : 45 

 

એકમ-૧ ક���ટુર િશ�ણનો અથ� અને તેનો �યાપ.      ૨૫% 

 ૧.૧. ક���ટુર િશ�ણ : અથ� અને સકં�પના 

 ૧.૨ માનવ�વન સદંભ� ક���ટુરની જ�ર�યાત 

 ૧.૩ ભારતીય સદંભ� ક���ટુર િશ�ણની સમ�યાઓ 

 ૧.૪ ક���ટુર �ે�ે વૈ�ાિનકો�ુ ં�દાન: 

૧.૪.૧  Charles Babbage (inventor of Computer) 

૧.૪.૨  Jack Kilby (Inventor of Integrated Circuit) 

૧.૪.૩  Rey Johnson (Father of Disk Drive) 

૧.૫ ક���ટુર િશ�કના કૌશ�ય અને તેની લાયકાત 
 
 

એકમ-૨ માઈ�ોટ��ચ�ગ અને હ��ઓુ        ૨૫% 

 ૨.૧ માઈ�ોટ��ચ�ગ : સકં�પનાઓ અને હ��ઓુ 

 ૨.૨ કૌશ�યનો પ�રચય : િવષયા�ભ�ખુ, ���વા�હતા, �યામફલક, ઉદાહરણ, ��ુઢ�કરણ, �પ�ટ�કરણ 

 ૨.૩ ક���ટુર િશ�ણના સામા�ય અને િવિશ�ટ હ��ઓુ : અથ� અને �લુના 

  ૨.૩.૧ સામા�ય હ��ઓુ : અથ�, સકં�પના 

  ૨.૩.૨ િવિશ�ટ હ��ઓુ : અથ�, સકં�પના (�ાન, સમજ, ઉપયો�ન, કૌશ�ય) 
 

 

એકમ-૩ ક���ટુર િશ�ણમા ંપાઠ આયોજન અને સાધન સદંભ�     ૨૫% 

 ૩.૧ સે�પુાઠ : સકં�પના, અગ�ય 

 ૩.૨ સે�પુાઠ�ુ ંઆયોજન 

 ૩.૩ ક���ટુર િશ�ણમા ંસાધન-સદંભ�(પ�રચય અને અગ�ય) 

  ૩.૩.૧ ચા�સ�, િવડ�યો, પીપીટ�, ન�નુા, � ુટ�બુ ચેનલ 

  ૩.૩.૨ ક���ટુર િશ�ણ વેબસાઈટ પ�રચય (કોઈ બે) 

  ૩.૩.૩ ક���ટુર િશ�ણ સામાિયક પ�રચય(કોઈ બે) 

  ૩.૩.૪ ક���ટુર �ડકશનર�નો પ�રચય અને ઉપયોગ 
 
 

એકમ-૪ શાળા િશ�ણમા ંઅને વહ�વટમા ંક���ટુર      ૨૫% 

 ૪.૧ શાલેય વહ�વટમા ંઅને િશ�ણમા ંક���ટુર : અથ� અને ઉપયોગો 

 ૪.૨ શાળા ક�ાએ નીચે �દુાને અ�લુ�ીને ક���ટુરનો ઉપયોગ કર� �ો��ટ કરવો. 

  (��િૃ�ના અહ�વાલ, પગારબીલ, ર� ર�પોટ� , વહ�વટ� ��યાયન, ��ૂયાકંન, હાજર� પ�ક) 

 ૪.૩ ક���ટુરના મા�યમોનો ઉપયોગ કર� બ ેમાઈ�ો કૌશ�ય અને બે સે�પુાઠ તૈયાર કરવા 

 ૪.૪ કોઈપણ બ ેશૈ��ણક સો�ટવેરની ઉપયોગ માગ�દિશ�કા (Manual) તૈયાર કરવી.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY - JUNAGADH 
B.Ed. COMPUTER (IMPLEMENTED FROM 2020 -21) 

SYLLABUS FOR PEDAGOGY OF COMPUTER EDUCATION 
SEMESTER – 2 

 

��પ� �માકં 

EC – 4.6 

ક���ટુર પ�ધિત 

Computer Method 

�ુલ �ણુ : ૫૦ 

Credit : 3 
Hours : 45 

 

એકમ-૧ ક���ટુર િશ�ણમા ંપાઠ આયોજનનો િવકાસ      ૨૫% 

 ૧.૧. તાસ આયોજન (સકં�પના, સોપાનો) 

 ૧.૨ તાસ આયોજન અને એકમ આયોજન વ�ચેનો તફાવત 

 ૧.૩ ��િુ��ટના આધાર� એકમ કસોટ�ની રચના 

 
 

એકમ-૨ ક���ટુર િશ�ણની પ�િત અને ���ુ�તઓ (સકં�પના, લાભાલાભ સદંભ�)   ૨૫% 

 ૨.૧ �યા�યાન પ�િત  

 ૨.૨ �વા�યાય પ�િત 

 ૨.૩ િનદશ�ન પ�િત 

 ૨.૪ �ો��ટ પ�િત 

 ૨.૫ આભાસી વગ�ખડં (Virtual Classroom) : સકં�પના અને લ�ણો 

 ૨.૬ ઓનલાઈન િશ�ણ (Online Education) : સકં�પના અને લાભાલાભ 

 
 

એકમ-૩ ક���ટુર િશ�ણ અને ��ૂયાકંન        ૨૫% 

 ૩.૧ ��ૂયાકંનની સકં�પના અને ��ૂયાકંનના િસ�ાતંો 

 ૩.૨ આદશ� ��પ�ના લ�ણો 

 ૩.૩ િવિવધ �કારના ��ૂયાકંન ��ો (સકં�પના તથા સરંચના સદંભ� 

  (વ��લુ�ી ��ો, �ૂંકોતર� ��ો, િનબધંા�મક ��ો) 

 ૩.૪ ��યા�મક સશંોધન : સકં�પના, સોપાન, મહ�વ 

   

 

એકમ-૪ શાળા િશ�ણ અને સામા�જક ��યાયનમા ંક���ટુર િશ�ણ    ૨૫% 

 ૪.૧ શાળા ક�ાએ ક���ટુર લેબ (આયોજન, મહ�વ અને �ળવણી) 

 ૪.૨ ક���ટુરના મા�યમોનો ઉપયોગ કર� બ ેતાસ પાઠ તૈયાર કરવા તેની Soft Copy બનાવવી. 

 ૪.૩ શાળા ક�ાએ નીચેની િવગત બનાવી અને તેને અ�લુ�ીન ેક���ટુર�ુ ંસામા�જક મહ�વ સમ�વો. 

     (શાળા/કોલેજ પ�રચય PPT તૈયાર કર�ુ,ં શાળા/કોલેજની વબેસાઈટ અથવા �લોગ બનાવવો.) 
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BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY - JUNAGADH 
B.Ed. COMPUTER (IMPLEMENTED FROM 2020-21) 

COMPUTER CONTENT SYLLABUS 
 

Semester – 1 

Semester – 2 

Semester – 4 

 

��પ� �માકં 

SSC – 2.6 

ક���ટૂર  ક�ટ��ટ 

Computer Content 

�ુલ �ણુ : ૫૦ 

Credit : 3 
Hours : 45 

�કરણ- 1 

�કરણ- 2 

�કરણ- 3 

�કરણ- 4 

�કરણ-5 

�કરણ-6 

�કરણ-7 

ક���ટૂર પ�રચય  

ક���ટૂરનો ઇિતહાસ અને તનેો �િમક િવકાસ 

ઈન�ટુ અને આઉટ�ટુ એકમો 

મેમર�,સ�ંહ કરવાના એકમો અને ડ�ટા-િન�પણ 

ઓપર�ટ�ગ િસ�ટમનો પ�રચય 

ઉ��ુ�ુ �લન�સનો પ�રચય 

ઉ��ુ�ુ �લન�સ GUI નો પ�રચય 

ધોરણ- ૯  ક���ટૂર અ�યયન 

�જુરાત રા�ય શાળા પાઠ���ુતક 

મડંળ�ુ ંપાઠ���ુતક 

(�કરણ- 1 થી �કરણ-૭) 

��પ� �માકં 

SSC – 4.6 

ક���ટુર ક�ટ��ટ 

Computer Content 

�ુલ �ણુ : ૫૦ 

Credit : 3 
Hours : 45 

�કરણ- 8 

�કરણ- 9 

�કરણ- 10 

�કરણ- 11 

�કરણ- 12 

�કરણ- 13 

�કરણ- 14 

ઉ��ુ�ુ �લન�સની મહ�વની ઉપયોગી �િુવધાઓ 

શ�દ-���યકનો પ�રચય 

દ�તાવેજોમા ં�ધુારા-વધારા અને ગોઠવણી 

ટ�બલ અને મેઈલમ� 

�ેઝ�ટ�શન સો�ટવેરનો પ�રચય 

ઈ�ટરનેટનો પ�રચય 

ઈ�ટરનેટ, ઈ-મેઈલ અને સલામતી 

ધોરણ- ૯  ક���ટૂર અ�યયન 

�જુરાત રા�ય શાળા પાઠ���ુતક 

મડંળ�ુ ંપાઠ���ુતક 

(�કરણ- ૮ થી �કરણ-૧૪) 

 

��પ� �માકં 

SSC – 6.6 

ક���ટુર ક�ટ��ટ 

Computer Content 

�ુલ �ણુ : ૫૦ 

Credit : 3 
Hours : 45 

�કરણ- 1 

�કરણ- 2 

�કરણ- 5 

�કરણ- 6 

�કરણ- 7 

�કરણ- 10 

�કરણ- 11 

HTML નો પ�રચય 

HTML મા ંHead અને Body િવભાગ 

ક��સીનો પ�રચય 

ક��સીમા ંડ�ટા ઓપર�ટ�ગ અને ફોમ��ટ�ગ 

ક��સીમા ંિવધેય 

સી ભાષાનો પ�રચય 

સી ભાષામા ંડ�ટા �કાર, ���યકો અને પદાવ�લઓ 

ધોરણ- ૧૦  ક���ટૂર અ�યયન 

�જુરાત રા�ય શાળા પાઠ���ુતક 

મડંળ�ુ ંપાઠ���ુતક 

(�કરણ- ૧,૨,૫,૬,૭,૧૦,૧૧) 

 




