
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6gm Ljsf; vg[ tÿjnx"g (ES-311)  Numerical Code: 0200 

Tffzlb  O 10/07/2016       gm\w6l g\az O   

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p   s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 

1. દૂરવતી શિક્ષણની સકંલ્પના સ્પષ્ટ કરી દૂરવતી શિક્ષણના કાર્યક્રમો અને માર્ાયદાઓ પર 
સશવસ્તાર ચચાય કરો. 

2. દૂરવતી શિક્ષણમા ંઅધ્ર્ાપક અને અધ્રે્તાના સબંધંો પર સશવસ્તાર ચચાય કરો. 
 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોના આશરે 300 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.  (25) 

1. ચીનના દૂરવતી શિક્ષણની શવિેષતાઓ ચચો. 
2. દૂરવતી નશક્ષણના નસદ્ાાંતોની ચચાા કરો. 
3. દૂરવતી શિક્ષણનુ ંકાર્ય સમજાવો. 
4. ભારતમા ંદૂરવતી શિક્ષણની ચચાય કરો. 
5. વતયમાન પરરસ્સ્િશતમા ંદૂરવતી શિક્ષણની યપર્ો િતા સમજાવો. 
6. કોમન વેલ્િ ઓફ લશનિંિ (COL) પર ટૂંકનોંધ લખો. 
7. પત્રાચાર શિક્ષણના ંતાત્વવક પાસાનંો ખ્ર્ાલ આપો. 

 
પ્ર-૩ નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.  (25) 

1. દૂરવતી શિક્ષણના ંસધુારાવાદી લઘતુમ કાર્યક્રમો કર્ા કર્ા છે? તેની ચચાય કરી સામાત્િક 
પરરવતયનમા ંદૂરવતી શિક્ષણની ભશૂમકા સ્પષ્ટ કરો. 

2. દૂરવતી શિક્ષણ એક અસરકારક અને હતેલુક્ષી પ્રરક્રર્ા છે. નીચેના મદુ્દાને આધારે ચચાય કરો. 
(a) સસુસં્કૃત સમાિનુ ંશનમાયણ. 
(b)  બનસાપં્રદાશર્કતાની સમિ માટેની કેળવણી.    

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE)Numerical Code: 0034 

5f9is~d O :jvWiig df8[gl d]LÌt;fdu~lgl Í5z[bf vg[ Ljsf; (ES-312) 

         Numerical Code: 0201 

Tffzlb O 11/07/2016      gm\w6l g\az O ________ 

;di O 03.00 to 06.00 

;}rgf O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ આપો.   (25) 

1. પ્રવર્ાર્નનો અિય અને પ્રકારો િણાવી પ્રવર્ાર્નના શસધ્ધાતંોની શવસ્તારિી ચચાય કરો.  
2. પાઠ્યક્રમ રચનાની સમિ આપી પાઠ્ય સામગ્રી રચનાનુ ંવ્ર્વસ્િાપન શવિે શવસ્તતૃ સમજૂતી 

આપો. 
 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ પાાંચ પ્રશ્નો આશરે 300 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.    (25) 

1. સ્વ-અધ્ર્ર્ન માટેના અભ્ર્ાસક્રમનુ ંઆર્ોિન કરવા માટે મખુ્ર્ કેટલા પ્રશ્નો િરૂરી છે અને કર્ા 
કર્ા?  

2. બ્રનુરનુ ંિોધમલૂક અધ્ર્ર્ન શવષે ટૂંકમા ંસમિ આપો. 
3. અભ્ર્ાસક્રમ રચનાના કાર્યને કેટલા અને ક્ા ંક્ા ંતબક્કામા ંવહેંચવામા ંઆવ્ર્ા છે? 

4. પવૂય સરં્ોિકોનુ ંસ્વરૂપ અને કાર્ો િણાવો. 
5. સ્વ-અધ્ર્ર્ન માટેના અભ્ર્ાસક્રમ આર્ોિનની સમસ્ર્ાઓ વણયવો. 
6. અધ્ર્ાપનની મહવવની ઘટનાઓ િણાવી તેની ટૂંકમા ંસમિ આપો. 
7. CADE એટલે શુ?ં તેના કાર્ોના નામ િણાવી મલૂ્ર્ાકંન શવષે ચચાય કરો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.   (25) 

1. સ્વ-અધ્ર્ર્નની સકંલ્પના સમજાવી અધ્ર્ર્નની પાર્ાની િરતો સમજાવો. 
2. દૂરવતી શિક્ષણ સામગ્રીની માટે લેખનકાર્ય કરતા તેમા ંકેટલા મદુ્દાઓ, વાક્રચના, ભાષા, 

િબ્દભડંોળ અને લક્ષણો શવષેની શવસ્તતૃ ચચાય કરો. 
 
 

     ______________________ 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ-2016 

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O vWi[tf ;cfis ;[jfvm  (ES-313)    Numerical Code: 0202 

Tffzlb  O 12/07/2016       gm\w6l g\az O ______ 

;di  O 03.00 to 6.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 િમે તે એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમા ંયતર લખો.      (25) 

1. વાચનના તબક્કાઓ િણાવી તેની સશવસ્તાર સમિ આપો. 
2. દૂરવતી અધ્ર્ેતામા ંઅભ્ર્ાસની સટેુવોનુ ંશનમાયણ કરવા માટે કઈ-કઈ પ્રવશૃિઓનુ ંસકંલન કરિો. 

 

પ્ર-2 નીચેના માિંી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નનો આિરે ૩00 િબ્દોમા ંયતર લખો.    (25) 

1. પ્રાદેશિક કેન્દ્રો એટલે શુ?ં તેની સશુવધા અને મહકેમ શવિે િણાવો. 
2. દૂરવતી શિક્ષણમા ંઅધ્રે્તા અને સસં્િાની ખાસીર્તો િણાવો. 
3. જૂિ સલાહ એટલે શુ?ં તેના શવિે ચચાય કરો. 
4. દૂરવતી શિક્ષણમા ંએક ચતષુ્પદી પ્રરક્રર્ાની સમિ આપો. 
5. શિક્ષકની ટીપ્પણીના પ્રકારો જાણવી. કોઈપણ બે શવિે સમિ આપો. 
6. વૈર્સ્તતક પ્રવર્ાર્ન એટલે શુ?ં 

7. SQ3R ના ંસોપાનોની સમજૂતી આપો. 
 

પ્ર-3 નીચેના માાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.    (25) 

1. દૂરવતી શિક્ષણમા ંસહાર્ક સેવાઓના ંમાળખાની  આકૃશત સમજાવી. તેના શવભાિીર્ સમિ  
આપતી ચચાય કરો. 

2. દૂરવતી શિક્ષણના ંઅભ્ર્ાસ કેન્દ્રોના કાર્ોની સચૂી બનાવી દરેક શવિે શવસ્તતૃ ચચાય કરો. 
 

 

     ______________________ 
 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સાંત્રાત પરીક્ષા જુલાઈ-2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6g]\ Jij:yf5g (ES-314)   Numerical Code: 0203 

Tffzlb  O 13/07/2016       gm\w6l g\az O    

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 િમે તે એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમા ંયતર લખો.      (25) 

1. ભારતની યશુનવશસિટીના પ્રકારોની સમિ આપી  યશુનવશસિટીના શવશિષ્ટ કાર્ો અન ેસિંરઠ્ત 

માળખાની શવિતે ચચાય  કરો. 
2. વ્ર્વસ્િાપન એટલે શુ?ં વ્ર્વસ્િાપન પ્રરક્રર્ાની શવિતે છણાવટ કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેના માિંી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોનો આિરે ૩00 િબ્દોમા ંયતર લખો.    (25) 

1. પરરવતયન એટલે શુ?ં પરરવતયનનુ ંસ્વરૂપની સમાિ આપો. 
2. સસં્િાના સર્જન માટે યચ્ચસ્તરીર્ વહીવટકતાયની ભશૂમકા સમજાવો. 
3. શવદ્યાિાખાનો શવકાસ અન ેવ્ર્વસ્િાપનની સમિ આપો. 
4. યચ્ચતર દૂરવતી શિક્ષણ સસં્િામા ંબેવડી-પ્રિા પ્રણાલીની સમિ  આપો. 
5. મતુત શવદ્યાપીઠ્ પ્રણાલીમા ંવધૃ્ધ્ધનુ ંરેખા ચત્ર વણયવો. 
6. આર્ોિનની પ્રરક્રર્ામા ંવ્યહુાવમક આર્ોિન અને ર્ોિનાની સમિ  સ્પષ્ટ કરો. 
7. દૂરવતી શિક્ષણ અને પરરવતયનના પ્રશતભાવો આપો. 

 

 

 પ્ર-3 નીચેના માાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો   (25) 

1. દૂરવતી શિક્ષણ પ્રણાલીમા ંશિક્ષણ સસં્િા અને તેની કાર્ાયસ્ન્દ્વત પ્રવશૃિઓ અને શિક્ષણ સસં્િાની 
પેટા વ્ર્વસ્િાઓ શવિે ચચાય કરો. 

2. રાષ્રીર્ કક્ષાએ મતુતશવદ્યાપીઠ્ પ્રણાલી ઇગ્ન ુઅને રાજ્ર્કક્ષાએ મતુતશવદ્યાપીઠ્ પ્રણાલી યદ્દભવ 
અને શવકાસની ભશૂમકા વણયવો. 

 

 

________________ 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સાંત્રાત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 003 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6 df8[ 5~Tifig ts=Lgsl (ES-318)  Numerical Code: 0204 

Tffzlb  O 15/07/2016       gm\w6l g\az O_______ 

;di  O 03.00 to 06.00 
;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.     (25) 

1. પ્રવર્ાર્ન તક=શનકીનો શવકાસ અને સમસ્ર્ાઓ શવિે શવિતે છણાવટ કરો. 
2. દૂરસચંાર પાઠ્યસામગ્રી અને વીરડર્ો પાઠ્યસામગ્રીની યદાહરણ સરહત ચચાય કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.    (25) 

1. પ્રવર્ાર્ન તક=શનકી વપરાિના ંકૌિલ્ર્ોની સમિ આપો. 
2. ભારતમા ંઆકાિવાણીનો યદ્દભવ અને શવકાસની સ્પષ્ટતા કરો. 
3. ટે લશવઝન કાર્યક્રમમા ંસ્ટુરડર્ો રેકોરડિંિની ભશૂમકા વણયવો. 
4. દૂરવતી માધ્ર્મના સદંભયમા ંમાધ્ર્મોની ચચાય કરો. 
5. સ્ક્સ્ક્રપ્ટ લેખનમા ંિૈલી અને િોઠ્વણીની  સમિ આપો. 
6. પ્રવર્ાર્ન એટલે શુ?ં પ્રવર્ાર્નના ંસાધનો શવિે મારહતી આપો. 
7. યપગ્રહ આધારરત પ્રવર્ાર્ન અને દૂરવતી શિક્ષણની આકૃશત સરહત સમિ આપો. 

 

 પ્ર-3 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 

1. વીરડર્ો  શનમાયણમા ંઆર્ોિન કાર્યસ ૂચ અને અમલીકરણની સ્પષ્ટતા કરો. 
2. િૈક્ષ ણક સાધન તરીકે કમ્પપ્યટુરની ભશૂમકા વણયવો. 

  

 

 

 

 


