
 

 

SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE, GANDHINAGAR 

PROGRAMME AND COURSE OUTCOMES OF SANSKRIT FOR ACADEMIC YEAR 2020-2021 

(LOCF AS PER UGC MANDATE – 2020) 

(Department of Sanskrit) 

PROGRAMME OUTCOMES 

 

વિદ્યાર્થીસંસ્કૃત વિષય સાર્થ ેબી.એ. (ગ્રજે્યુએટ) ર્થઈને બહાર નીકળશ ેત્યાર ેવિદ્યાર્થી - 

(૧) સંસ્કૃત વ ંગ્મયન  ંબધ  સ્વરૂપોથી પરિરિત હશ.ે  

(૨)સંસ્કૃત વ ંગ્મયમ ં િહેલ સન તન જીવનમૂલ્યોથી પરિરિત હશ.ે 

(૩) નતૂન ટેકનોલોજીનો સંસ્કૃત સ થે રવરનયોગ કિી શક શે, જ ેસમ જ મ ટે અને પોત ન  મ ટે સક િ ત્મક િીતે ઉપયોગી બનશે. 

(૪)સંસ્કૃતની જુદી જુદી કૃરતઓન  અભ્ય સ દ્વ િ કોમ્યુનીકેશન સ્કીલ પ્ર પ્ત કિી શકશ.ે 

(૫)સંસ્કૃતમ ં િહેલ રવજ્ઞ ન અન ેમુલ્યો ને સમજીને સમ જને ઉપયોગી બનવ ન ંગુણોરવદ્ય થીમ રંવકસેલ  હશ.ે 

(૬)સંસ્કૃતન  અભ્ય સ દ્વ િ  પોત નંુ જીવનઘડતિ અનપેોત નો જીવન રનવ ાહ સ િી િીતે કિી શક શે તથ  બીજાને પણ જીવન રનવ ાહ આપવ  સક્ષમ હશ.ે 

 

COURCE OUTCOMES 

 

SR. SEMESTER  PAPER NO. 
& NAME 

COURSE OUTCOMES 
 

TEACHING METHOD ASSESSMENT METHOD 

1 1 COMP.  
(NITI 
SHATAKAM) 

૧. રવદ્ય થી જીવન મૂલ્યોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે અન ેતેનો  

જીવનમ ં રવરનયોગ કિ.ે 

૨.રવદ્ય થીમ  ંિહેલી િિન ત્મક શરિ બહ િ આવે. 

૩. સ રહત્ય દ્વ િ  વ્યરિત્વ ન ં ગુણો રવકસશે. 

૧. િ ટા ,પોસ્ટિ. 

૨. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ  

૩. પ્રોજકે્ટ 

૪. એસ ઈન્મેન્ટ 

૧. સત્ ંત પિીક્ષ  

૨. દિકે પ્રવૃરિમ  ંરવદ્ય થીની 

સહભ ગીત    

૩. એસ ઈન્મેન્ટ 



 

 

2 1 101  
(SHRIMAD  
BHAGAVAD  
GEETA) 

૧. સ મ રજકઅન ેવૈરિક મુલ્યો સમજ,ે 

૨. નેતૃત્વન ગણુો રવકસસ.ે 

૩. વ્યવસ્થ પન ન ં ગુણો રવકસે. 

૪. ડીજીટલ ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિતો થશ.ે 

૫. ઓનલ ઈન લરનિંગ કિતો થશ.ે 

૬.ઓનલ ઈન સેલ્ફ સ્ટડી કિતો થશ.ે 

૧. વ્ય ખ્ય ન પધ્ધરત. 

૨. PPT રનદશાન. 

૩. રવરકપીરડય , ય-ુટ્યુબનો 

ઉપયોગ, ઓનલ ઈનરલન્કેજ. 

૪. િ ટા  રનદશાન. - ક ડા  ગેમ. 

૫. ઓનલ ઈન વેબ સિા. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪.પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

3 1 102 
(PLAY)  
(SWAPNA 
VASAVA 
DATTAM) 

૧. ન ટ્ય ગુણો રવકસે. 

૨. અરભનય ક્ષમત  રવકસે. 

૩. મ નવમનનો મનોવૈજ્ઞ રનક અભ્ય સ કિતો થ ય. 

૪. ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિશ.ે 

૫. સમસ્ય  રનવ િણ નુ ંકૌશલ્ય રવક શે.  

૬. પોત ન  રવિ િો અસિક િક િીતે િજુ કિશ.ે 

૧. ન ટ્ય રનદશાન. 

૨. પ્રોજકે્ટ વકા . 

૩. વ્ય ખ્ય ન – િોક એન્ડ ટોક  

પધ્ધરત. 

૪. PPT  

૫. ન ટ્ય ંશની અરભનય પ્રસ્તુરત. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

4 3 201  
(PRASTAVIK 
VILAS) 

૧. રવદ્ય થી જીવન મૂલ્યોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે અન ેતેનો  

જીવનમ ં રવરનયોગ કિ.ે 

૨.રવદ્ય થીમ  ંિહેલી િિન ત્મક શરિ બહ િ આવે. 

૩. સ રહત્ય દ્વ િ  વ્યરિત્વ ન ં ગુણો રવકસશે. 

૧. િ ટા , પોસ્ટિ. 

૨. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ  

૩. પ્રોજકે્ટ 

૪. એસ ઈન્મેન્ટ 

૧. સત્ ંત પિીક્ષ  

૨. દિકે પ્રવૃરિમ  ંરવદ્ય થીની 

સહભ ગીત    

૩. એસ ઈન્મેન્ટ 
5 3 202  

(KAVYA 
PRAKASH) 

૧. સ રહત્યનુ રવવેિ નતમક પ સુ ંમજબુત બન.ે 

૨. સ રહત્યનું સમીક્ષ ત્મક અધ્યયન કિ.ે 

૩. સ રહત્ય િિન નો અભ્ય સ કિતો થ ય. 

૪. સજાન ત્મકત  રવકરસત થ ય. 

૫. જીવનની દિકે પરિરસ્થરતનુ ંસમીક્ષ ત્મક મૂલ્ય ંકન  

કિીને તેમ ંથી મ ગા શોધે અને અન્યને દોિવણી આપે. 

૧. ક્લ સ રૂમ ટીરિંગ. 

૨. િ ટા  અને પોસ્ટિ. 

૩. PPT 

૪. ઈ-બુક અન ેઈ- લરનિંગ. 

૫. જૂથ િિ ા. 

૬. ક્વીઝ. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

6 3 203  
(VEDAS ) 

૧. ભ િતીય સભ્યત  અન ેપિંપિ ને ઓળખે. 

૨. જીવન મુલ્યોન ેસમજ ેઅને સમ જમ ં એ અંગે  

જાગૃતત  લ વે. 

૩. પ્રકૃરત અન ેસમ જ, વ્યરિ અન ેસમ જ, વચ્િે 

સ યજુ્ય સ ધે. 

૪. દેશપ્રેમ અન ેદેશની સંસ્કૃરત ને ઓળખે. 

૫. ડીજીટલ ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિતો થ ય. 

૧. વગાખંડ વ્ય ખ્ય ન. 

૨. પ્રકૃરતન  તત્વોનું રનિીક્ષણ. 

૩. મેપ. અનેએની ઓળખ  

રનદશાન. 

૪. ઓનલ ઈન રનદશાન. 

૫. વૈરદક સ્વિોનુ ંગ ન. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

7 5 301  
(GRAMMAR) 

૧. ભ ષ  કૌશલ્ય રવકસ.ે કોમ્યુનીકેશન સ્કીલ ડેવલપ  ૧. વગાખંડ વ્ય ખ્ય ન  ૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 



 

 

થ ય. 

૨. ભ ષ ની વૈજ્ઞ રનકત  સમજ.ે 

૩. ભ ષ નુ ંવ િન, લખેન, શ્રવણ, ઉચ્િ િણ અસિક િક  

િીતે કિી શક શે. 

૪. રવશેષ અધ્યયન ની રૂિી કેળવ ય અન ેસંસ્કૃત 

ભ ષ નો ઊંડો અભ્ય સી બને. 

૫. સંસ્કૃતેતિ ભ ષ ઓનું મૂળભૂત બંધ િણ સમજતોથ ય. 

૬. ભ િતીય પ્ર િીન રવજ્ઞ નમ  ંિસ કેળવીને ઉચ્િ  

અભ્ય સ મ ટે ઉત્સ રહત થ ય. 

૭. ભ િતનીપ્ર િીન સભ્યત ને વતામ ન સમય સ થે  

જોડી શકે. 

૨. રફલ્ડ રવઝીટ- શૈક્ષરણક 

પ્રવ સ. 

૩. ppt તથ  રવરવધ મોડ્યુલ દ્વ િ   

અધ્યન  

૪. ઓનલ ઈન વ્ય કિણ નો કોષા  

૫. લ ઈબ્રેિી વકા  

૬.સ્વયમ ઓનલ ઈન અભ્ય સ  
 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

8 5 302  
(SAMKHYA) 

૧. ભ િતીય શ સ્ત્રોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે. 

૨. સ ંખ્યદશાનની વૈજ્ઞ રનકત  સમજ.ે 

૩. સમ જ અન ેિ ષ્ટ્ર  તિફ એકત ની ભ વન  કેળવ ય. 

૪. મ નવ મુલ્યો અન ેસન તન સૃરષ્ટ્ ઉત્પરિન  રવજ્ઞ નને  

સમજ ેઅન ેસમ જન ેએ રદશ  તિફ અરભમુખ કિ.ે 

૫. પય ાવિણ તિફ અરભમુખ બન ેઅને એની જાળવણી 

કિતો થ ય. 

૧. ક્લ સરૂમ ટીરિંગ. 

૨. ppt અને ટેકનોલોજી નો 

ઉપયોગ. 

૩. પય ાવિણ રવષયક ડોક્યમેુન્ટર ી  

રનદશાન. 

૪. સૃરષ્ટ્ઉત્પરિ રવષયક રસદ્ ંતો 

વણાવતી વૈજ્ઞ રનકડોક્યુમેન્ટર ી. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

9 5 303  
(VEDANTA) 

૧. ભ િતીય શ સ્ત્રોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે. 

૨. વેદ ંતની વૈજ્ઞ રનકત  સમજ.ે 

૩. વ્યરિ અન ેસમ જ, વ્યરિ–વ્યરિ તથ િ ષ્ટ્ર   

તિફ એકત ની ભ વન  કેળવ ય. 

૪. મ નવ મુલ્યો અન ેિ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યોન  રવજ્ઞ નન ેસમજ ે 

અને સમ જન ેએ રદશ  તિફ અરભમુખ કિ.ે 

૫. ઈ-જ્ઞ ન અન ેટેકનોલોજી નો અસિક િક ઉપયોગ  

કિતો થ ય. 

૧. ક્લ સરૂમ ટીરિંગ. 

૨. ppt અને ટેકનોલોજી નો 

ઉપયોગ. 

૩. િ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યો રવષયક  

ડોક્યુમેન્ટર ી રનદશાન. 

૪.રવરકપીરડય , વેદ ંત 

વેબસ ઈટ, યુટ્યુબ વગેિનેો  

ઉપયોગ. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

10 5 304  
(UNSEEN) 

૧. સંસ્કૃત અનેમ તૃભ ષ  વચ્િેનુ ંસ યજુ્ય કેળવે. 

૨. સંસ્કૃતેતિ ભ ષ ઓ તિફ અરભમુખ બન.ે 

૩. અન્ય રવદેશી ભ ષ ઓ ભણવ  તિફની રૂિી કેળવીને  

એ દ્વ િ  જીવનરનવ ાહ કિી શકે તથ  રવદેશી સંસ્કૃરત  

અને ભ િતીય સંસ્કૃરત વચ્િે સેતુ બને. 

૧. ક્લ સરૂમ ટીરિંગ. 

૨. રવદેશી ભ ષ  રવષયક  

વકાશોપ. 

૩.િ ટા , મોડ્યુલ 

૪. સ્વયમઓનલ ઈન કોષા  

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 



 

 

૪. સજાન ત્મક લેખન શૈલી રવકસશે. ૫. ઈ-બૂક  
11 5 305  

( EPIC) 
૧. વ્યવસ્થ પન ન ં ગુણો રવકસે. 

૨. ભ િતીય પ્ર િીન સ રહત્ય અન ેઈરતહ સને સમજ.ે 

૩. જીવનમૂલ્યો થી પરિરિત થ ય અને જીવનમ  ંઉત િ.ે 

૪. સમસ્ય ઉકેલનુ ંકૌશલ્ય રવકસે. 

૧. વગાખંડ રશક્ષણ. 

૨. પ્રોજકે્ટ વકા . 

૩. જૂથ િિ ા. 

૪. કેસ સ્ટડી. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 
12 5 306  

( ASSEY) 
૧. લેખન ક્ષમત  કેળવ ય. 

૨. સજાન ત્મક લેખનની િસ-રૂિી કેળવ ય. 

૩. પોત ન  રવિ િો ક્રમબદ્ અન ેઅસિક િક િીતિેજુકિ.ે 

૪. સંવ દ કૌશલ્ય કેળવ ય.  

૧. વગાખંડ રશક્ષણ. 

૨. વ ત ા કથન- લેખન. 

૩. જૂથ િિ ા. ક્વીઝ. 

૪. વકતતૃ્વ લેખન – કથન 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

13  2 COMP.  
(PLAY)  
(KARNABHAR) 

૧. ન ટ્ય ગુણો રવકસે. 

૨. અરભનય ક્ષમત  રવકસે. 

૩. ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિશ.ે 

૪. સમસ્ય  રનવ િણનું કૌશલ્ય રવકસે.  

૫. પોત ન  રવિ િો અસિક િક િીતે િજુ કિશ.ે 

૧. ન ટ્ય રનદશાન. 

૨. પ્રોજકે્ટ વકા . 

૩. વ્ય ખ્ય ન –િોક એન્ડ ટોક 

૪. PPT  

૫. ન ટ્ય ંશની અરભનય પ્રસ્તુરત. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

14 2 111  
(GEETA) 

૧. સ મ રજકઅને વૈરિક મુલ્યો સમજ,ે 

૨. નેતૃત્વન ગણુો રવકસે. 

૩. વ્યવસ્થ પન ન ં ગુણો રવકસે. 

૪. ડીજીટલ ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિતો થશ.ે 

૫. ઓનલ ઈન લરનિંગ કિતો થશ.ે 

૬. ઓનલ ઈન સેલ્ફ સ્ટડી કિતો થશ.ે 

૧. વ્ય ખ્ય ન પધ્ધરત. 

૨. PPT રનદશાન. 

૩. રવરકપીરડય , ય-ુટ્યુબનો 

ઉપયોગ. 

૪. ઓનલ ઈનરલન્કેજ,વેબસિા. 

૫. િ ટા  રનદશાન, ક ડા  ગેમ. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

15 2 112  
(MAHAKAVYA)  
RAGHU 
VAMSHAM) 

૧. ભ િતીય ઈરતહ સગ્રંથ ને ઓળખ.ે 

૨. પય ાવિણની સમ જ કેળવ ય. 

૩. સ મ રજક સહ અરસ્તત્વન  ગુણો કેળવ ય. 

૪. જીવનમૂલ્યોનજેીવનમ ં ઉત િ.ે 

૧. વ્ય ખ્ય નપધ્ધરત, 

૨. ઈ-બુક, રવડીયો રનદશાન, 

૩. ઓનલ ઈન રલન્કેજ. 

૪. ppt,  

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 
16 4 211  

(PLAY)  
(RATNAVALI) 

૧. ન ટ્ય ગુણો રવકસે. 

૨. અરભનય ક્ષમત  રવકસે. 

૩. ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિશ.ે 

૪. સમસ્ય  રનવ િણનું કૌશલ્ય રવકસે.  

૫. પોત ન  રવિ િો અસિક િક િીતે િજુ કિશ.ે 

૧. ન ટ્ય રનદશાન. 

૨. પ્રોજકે્ટ વકા . 

૩. વ્ય ખ્ય ન –િોક એન્ડ ટોક 

૪. PPT  

૫. ન ટ્ય ંશની અરભનય પ્રસ્તુરત. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

17 4 112 ૧. સ રહત્યનુ રવવેિ નતમક પ સુ ંમજબુત બન.ે ૧. ક્લ સ રૂમ ટીરિંગ. ૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 



 

 

૨. સ રહત્યનું સમીક્ષ ત્મક અધ્યયન કિ.ે 

૩. સ રહત્ય િિન નો અભ્ય સ કિતો થ ય. 

૪. સજાન ત્મકત  રવકરસત થ ય. 

૫. જીવનની દિકે પરિરસ્થરતનુ ંસમીક્ષ ત્મક મૂલ્ય ંકન  

કિીને તેમ ંથી મ ગા શોધે અને અન્યને દોિવણી આપે. 

૨. િ ટા  અને પોસ્ટિ. 

૩. PPT 

૪. ઈ-બુક અન ેઈ- લરનિંગ. 

૫. જૂથ િિ ા. 

૬. ક્વીઝ. 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

18 4 213  
(UPANISHADA)  

૧. ભ િતીય શ સ્ત્રોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે. 

૨. વેદ ંતની વૈજ્ઞ રનકત  સમજ.ે 

૩. તદુંિસ્ત વ્યરિ, તંદુિસ્ત સમ જ અને તંદુિસ્ત  

   િ ષ્ટ્રન  રનમ ાણમ  ંમનોવૈજ્ઞ રનક મહત્વ સમજ.ે 

૪. મ નવ મુલ્યો અન ેિ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યોન  રવજ્ઞ નન ેસમજ ે 

અને સમ જન ેએ રદશ  તિફ અરભમુખ કિ.ે 

૫. ઈ-જ્ઞ ન અન ેટેકનોલોજી નો અસિક િક ઉપયોગ  

કિતો થ ય. 

૧. ક્લ સરૂમ ટીરિંગ. 

૨. ppt અને ટેકનોલોજી નો 

ઉપયોગ. 

૩. િ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યો રવષયક  

ડોક્યુમેન્ટર ી રનદશાન. 

૪. રવરકપીરડય , વેદ ંત 

વેબસ ઈટ, યુટ્યુબ વગેિનેો  

ઉપયોગ. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

19 6 311  
( SHASTRA)  
(SAHITYA 
DARPAN) 

૧. સ રહત્યનુ રવવેિ નતમક પ સુ ંમજબુત બન.ે 

૨. સ રહત્યનું સમીક્ષ ત્મક અધ્યયન કિ.ે 

૩. સ રહત્ય િિન નો અભ્ય સ કિતો થ ય. 

૪. સજાન ત્મકત  રવકરસત થ ય. 

૫. જીવનની દિકે પરિરસ્થરતનુ ંસમીક્ષ ત્મક મૂલ્ય ંકન 

કિ,ેયોગ્ય મ ગા શોધે અન ેઅન્યને દોિવણી આપે. 

૧. ક્લ સ રૂમ ટીરિંગ. 

૨. િ ટા  અને પોસ્ટિ. 

૩. PPT 

૪. ઈ-બુક અન ેઈ- લરનિંગ. 

૫. જૂથ િિ ા. 

૬. ક્વીઝ. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

20 6 312  
(LITERATURE)  
(D.K.C.) 

૧. ભ ષ  કૌશલ્ય રવકસ.ે(લખે, વ ંિ,ે સંભ ળે, બોલે,સમજ ે

૨. રવ.મ  ંિહેલી સજાન ત્મકત  રવકસે. 

૩. પોત ન  રવિ િો અસિક િક િીતે િજુ કિ.ે 

૧. ક્લ સ રૂમ ટીરિંગ. 

૨. વ ત ા કથન સ્પધ ા. 

૩. જૂથ િિ ા અન ેક્વીઝ 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 
21 6 313  

(SHASTRA)  
(NYAYA)  

૧. ભ િતીય શ સ્ત્રોનુ ંજ્ઞ ન મેળવે. 

૨. ન્ય યની વૈજ્ઞ રનકત  સમજ.ે 

૩. વ ક કૌશલ્ય રવકસ,ે સમજદ િી પૂવાક દલીલ કિતો  

થ ય. પોત ન  રવિ િો રનભીક િજુ કિી શકે. 

૪. મ નવ મુલ્યો અન ેિ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યોન  રવજ્ઞ નન ેસમજ ે 

અને સમ જન ેએ રદશ  તિફ અરભમુખ કિ.ે 

૫. ઈ-જ્ઞ ન અન ેટેકનોલોજી નો અસિક િક ઉપયોગ  

૧. ક્લ સરૂમ ટીરિંગ. જૂથ િિ ા. 

૨. ppt અને ટેકનોલોજી નો 

ઉપયોગ. 

૩. િ ષ્ટ્ર ીય મુલ્યો રવષયક  

ડોક્યુમેન્ટર ી રનદશાન. 

૪. રવરકપીરડય , વેદ ંત 

વેબસ ઈટ, યુટ્યુબ વગેિનેો  

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 



 

 

કિતો થ ય. ઉપયોગ. 
22 6 314  

(PLAY)  
(VIKRAM 
ORVASHIYAM) 

૧. ન ટ્ય ગુણો રવકસે. 

૨. અરભનય ક્ષમત  રવકસે. 

૩. ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કિશ.ે 

૪. સમસ્ય  રનવ િણનું કૌશલ્ય રવકસે.  

૫. પોત ન  રવિ િો અસિક િક િીતે િજુ કિશ.ે 

૧. ન ટ્ય રનદશાન. 

૨. પ્રોજકે્ટ વકા . 

૩. વ્ય ખ્ય ન –િોક એન્ડ ટોક 

૪. PPT  

૫. ન ટ્ય ંશની અરભનય પ્રસ્તુરત. 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

23  6 315  
(ESSAY) 

૧. લેખન ક્ષમત  કેળવ ય. 

૨. સજાન ત્મક લેખનની િસ-રૂિી કેળવ ય. 

૩. પોત ન  રવિ િો ક્રમબદ્ અન ેઅસિક િક િીતિેજુકિ.ે 

૪. સંવ દ કૌશલ્ય કેળવ ય.  

૧. વગાખંડ રશક્ષણ. 

૨. વ ત ા કથન- લેખન. 

૩. જૂથ િિ ા. ક્વીઝ. 

૪. વકતતૃ્વ લેખન – કથન 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 

24  6 316  
(ESSAY) 

૧. લેખન ક્ષમત  કેળવ ય. 

૨. સજાન ત્મક લેખનની િસ-રૂિી કેળવ ય. 

૩. પોત ન  રવિ િો ક્રમબદ્ અન ેઅસિક િક િીતિેજુકિ.ે 

૪. સંવ દ કૌશલ્ય કેળવ ય.  

૧. વગાખંડ રશક્ષણ. 

૨. વ ત ા કથન- લેખન. 

૩. જૂથ િિ ા. ક્વીઝ. 

૪. વકતતૃ્વ લેખન – કથન 

૧.સત્ ંત પિીક્ષ . 

૨. ઓનલ ઈન પિીક્ષ . 

૩. એસ ઇન્મેન્ટ. 

૪. પ્રવૃરિમ  ંસહભ ગીત . 
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