
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : PGDDE Date : 07/07/2018 

Subject Code : ES-311 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : દૂરવર્તી શિક્ષણનો શવકાસ અને ર્તત્વદિશન Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 75 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. શિક્ષણ પ્રણાલીના ચાર માપદંડો સમજાવી દૂરવર્તી શિક્ષણને અસરકારક બનાવવા અધ્યેર્તાઓ 

પાસે કેવા કૌિલ્યો હસ્ર્તગર્ત કરાવવા જોઈએ? 

2. પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ અને દૂરવર્તી શિક્ષણ શવિે પીટસસની શવચારધારાના િૈક્ષણિણક પાસાઓની ચચાસ 
કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈ પાાંચ પ્રશ્નોના આિરે ૩૦૦ િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.    (25) 
1. STOU એટલે શ ?ં રે્તની અધ્યાપન પદ્ધશર્તના ર્તબક્કાની જાણકારી આપો. 
2. બહ  માધ્યમ અણિિગમ ર્તરીકે ACPOન  ંમહત્વ જણાવો. 
3. શિ-55 શિક્ષણ એટલે શ ?ં રે્તનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો. 
4. “શિક્ષણન  ંસાવસિીકરણ અને સહ  માટે સમાન ર્તક” આ શવધાન શિક્ષણના શસદ્ધારં્ત ર્તરીકે 

સ્વીકારેલ છે સમજાવો. 
5. ચાલ્સસ વેડેમેયરના િણ પ્ર થક્કરણ નામ જણાવી કોઈ એકનો અથસ સમજાવો. 
6. બહ શવધ ગણકન  ંઅમલીકરણ સમજાવો. 
7. કઈ ય શનવશસિટી દ્વારા સ્ત્રીઓ માટે અભ્યાસક્રમો ચાલ  કરવામા ંઆવ્યા રે્તવા અભ્યાસક્રમોની 

ટૂંકમા ંસમજ આપો. 
 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. દૂરવર્તી શિક્ષણની વ્યાખ્યા આપી રે્તની લાક્ષણિણકર્તાઓની ચચાસ કરો. 
2. ય નાઇટેડ સ્ટેટની લશ્કરી સસં્થા શવિે શવસ્ર્તારથી સમજાવો. 

 
 

________________ 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : PGDDE Date : 08/07/2018 

Subject Code : ES-312 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : સ્વ-અધ્યયન માટેની મદુ્રિત સામગ્રીની 
રૂપરેખા અને વવકાસ 

Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 75 

 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. અધ્યયનના વર્તનવાદ અને જ્ઞાનાત્મક અભિગમ સિદ્ાાંર્ોની સવગરે્ ચચાત કરો. 
2. સ્વ-ધ્યયન માટેના પસુ્ર્કોના જુદા-જુદા પ્રકારો જણાવી દરેકની ચચાત કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈ પાાંચ પ્રશ્નોના આશરે ૩૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.    (25) 
1. પાઠ્યક્રમ સવકાિના િોપાનો જણાવી ચચાત કરો. 
2. પાઠ્યક્રમનુાં પનુ:િાંસ્કરણ કે પનુ:સધુારણા અંગે િમજૂર્ી આપો. 
3. અભ્યાિક્રમ આયોજનમાાં મલૂયાાંકનનુાં સ્થાન સ્પષ્ટ કરો. 
4. પ્રત્યાયનના સિદ્ાાંર્ો જણાવી રે્ની ચચાત કરો. 
5. માધ્યમની પિાંદગીના સિદ્ાાંર્ોની ચચાત કરો. 
6. અભ્યાિ િામગ્રીમાાં સવષયવસ્તનુી રજૂઆર્ની પદ્સર્ િમજાવો. 
7. અભ્યાિ િામગ્રીમાાં આલેખો ર્થા આકૃસર્ઓની સવુાચ્યર્ાના ફાયદાઓની ચચાત કરો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. દૂરવર્ી સિક્ષણમાાં િાંપાદનની પ્રક્રક્રયાની સવગરે્ ચચાત કરો. 
2. દૂરવર્ી સિક્ષણમાાં મલૂયાાંકનના ર્બક્કાઓ જણાવી રે્ની ચચાત કરી રે્ની િમસ્યાઓ જણાવો. 

 
 

___________________ 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : PGDDE Date : 09/07/2018 

Subject Code : ES-313 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : અધ્યેતા સહાયક સેવાઓ Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 75 

 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. અધ્યેતા સહાય માટે પ્રાદેશિક કેન્દ્રોની શિગતે ચચાા કરો. 
2. ઓપન યશુનિશસિટી ઓફ શ્રીલકંાની શિગતે છણાિટ કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈ પાાંચ પ્રશ્નોના આશરે ૩૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.    (25) 
1. પરંપરાગત પ્રણાલી અને રૂરિતતી  શિ્ષણણ પ્રણાલીનો તફાિત ્પ્ટ કરો. 
2. િાચન  અર્ાગ્રહણ કૌિલ્યોનુ ંઅધ્યાપન શિિે ચચાા કરો. 
3. અભ્યાસ કેન્દ્રના કાયોમા ંઅધ્યાપનના જરર્ો શિિે ટરંકમા ંનોંધ કરો. 
4. સલાહના માધ્યમમા ંહને્દ્ડબકુ દ્વારા સલાહની ચચાા કરો. 
5. સહાયક સેિાના ્ટાફની ભ રશમકા િણાિો. 
6. રૂરિતતી  શિ્ષણણ સારે્ સકંળાયેલી મશુ્કેલીઓ જણાિો. 
7. શિ્ષણકની ટીપ્પણીનુ ંમહત્િ સમજાિો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. પરરિતાનિીલ આજીિન અધ્યયનનુ ંિૈશિકીકરણ સદંર્ભે જેમ્સ સી. ટેલરના શિચારો રજર કરો. 
2. િાચન કૌિલ્યોમા ંિાચન ગેગનેા મ રળભ રત પાયાની શિગતે છણાિટ કરો. 

 
__________________ 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : PGDDE Date : 10/07/2018 

Subject Code : ES-314 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : દૂરવર્તી શિક્ષણન ું વ્યવસ્થાપન Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 75 

 

 

પ્ર-1 નીચેનામાુંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાું ઉત્તર લખો.   (25) 
1. પરિવર્તન એટલે શ ું? પરિવર્તનન ું સ્વરૂપની વવગરે્ ચચચત કિો. 
2. ભચિર્મચું દૂિવર્ી વિક્ષણ મચટે ટોચની સુંસ્થચ ઇગ્નનૂી ભવૂમકચ વવગરે્ ચચચત કિો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાુંથી કોઈ પાુંચ પ્રશ્નોના આિરે ૩૦૦ િબ્દોમાું ઉત્તર લખો.    (25) 
1. મચરિર્ી-પ્રણચલીન ું વ્યવસ્થચપન સમજાવો. 
2. ય વનવવસિટીઓનચ પ્રકચિોની ચચચત કિો. 
3. સચમચજિક પ્રથચની અિોડ સુંસ્થચ ર્િીકે ય વનવવસિટીની ભવૂમકચ વણતવો. 
4. સુંગઠનનચ લક્ષણોની ચચચત કિો. 
5. પચુંચ િબ્દોની પચરિભચવિક વ્યચખ્યચઓ િણચવો. (મચળખ ું, પયચતવિણ, કેન્દ્રિકિણ, સોંપણી, 

િેખચકયો) 
6. બી.આિ.આંબેડકિ ઓપન ય વનવવસિટી વવિે ટૂુંકનોંધ લખો. 
7. દૂિવર્ી વિક્ષણ અને પરિવર્તનમચું પ  ન:યોિનચની સુંકલ્પનચ સ્પષ્ટ કિો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાુંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાું ઉત્તર લખો.   (25) 
1. ઉચ્ચર્િ દૂિવર્ી વિક્ષણ સુંસ્થચનચ પ્રકચિો િણચવી કોઇપણ બે પ્રકચિોની વવગરે્ છણચવટ કિો. 
2. ય વનવવસિટીઓનચ પદચવધકચિીઓની વવગરે્ ચચચત કિો. 

 
 

________________



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : ES-318 Date : 12/07/2018 

Subject Code : ES-318 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : દૂરવર્તી શિક્ષણ માટે પ્રત્યાયન ર્તકનીકી Duration :  

  Max. Marks : 70 

 

પ્ર-1 નીચેનામાુંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નો આિરે 1200 િબ્દોમાું ઉત્તર લખો.    (25) 
1. પ્રત્યચયનની સુંકલ્પનચ સ્પષ્ટ કિી પ્રત્યચયનનચ કચયો અને પ્રત્યચયનનચું સચધનોની ચચચત કિો. 
2. ભચિર્મચું આકચિવચણીનો ઉદ્દભવ અને વવકચસની ચચચત કિો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાુંથી કોઈ પાુંચ પ્રશ્નોના આિરે ૩૦૦ િબ્દોમાું ઉત્તર લખો.    (25) 
1. પ્રત્યચયન ઉપગ્રિો વવિે ટૂુંકનોંધ લખો. 
2. કમ્પ્ય ટિની િચનચ આકૃવર્ દ્વચિચ સમિ આપો. 
3. કચયતક્રમ વનમચતણ પ્રરક્રયચની સમિ આપો. 
4. વીડીયો કચયતક્રમો મચટે સચઉરડ િેકોડીંગ ટૂુંકમચ ું ચચચત કિો. 
5. મ રિર્ મચધ્યમની વવિેિર્ચઓ િણચવો. 
6. દૂિવર્ી વિક્ષણમચું બહ મચધ્યમ અભભગમની ચચચત કિો. 
7. દૂિવર્ી વિક્ષણમચું મચધ્યમની પસુંદગી કેવી િીરે્ કિિો રે્ િણચવો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાુંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નો આિરે 1200 િબ્દોમાું ઉત્તર લાખો.   (25) 
1. દૂિવર્ી મચધ્યમનચ સુંદભતમચ ું મચધ્યમોની ભવૂમકચ વણતવો. 
2. દ િદિતન અને દશ્ય ઘટકોમચું ભચિર્મચું ટેલી પચઠયપ સ્ર્કનો વવવનયોગ અને વવડીયો રડસ્કની 

સમિ આપો. 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Term End Examination July – 2018 

 

Course : PGDDE Date : 12/07/2018 

Subject Code : ES-318 Time : 03:00pm to 06:00pm 

Subject Name : દૂરવર્તી શિક્ષણ માટે પ્રત્યાયન ર્તકશનકી Duration : 3 Hours 

  Max. Marks : 75 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. પ્રત્યાયનની સકંલ્પના સ્પષ્ટ કરી પ્રત્યાયનના કાયો અને પ્રત્યાયનના ંસાધનોની ચચાા કરો. 
2. ભારતમા ંઆકાશવાણીનો ઉદ્દભવ અને વવકાસની ચચાા કરો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈ પાાંચ પ્રશ્નોના આિરે ૩૦૦ િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.    (25) 
1. પ્રત્યાયન ઉપગ્રહો વવશે ટ ંકનોંધ લખો. 
2. કમ્પ્યટુરની રચના આકૃવત દ્વારા સમજ આપો. 
3. કાયાક્રમ વનમાાણ પ્રક્રક્રયાની સમજ આપો. 
4. વીક્રિયો કાયાક્રમો માટે સાઉન્િ રેકોક્રિિંગ ટ ંકમા ંચચાા કરો. 
5. મકુ્રિત માધ્યમની વવશેષતાઓ જણાવો. 
6. દ રવતી વશક્ષણમા ંબહમુાધ્યમ અભભગમની ચચાા કરો. 
7. દ રવતી વશક્ષણમા ંમાધ્યમની પસદંગી કેવી રીતે કરશો તે જણાવો. 

 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી ગમે રે્ત એક પ્રશ્નનો આિરે 1200 િબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 
1. દ રવતી માધ્યમના સદંભામા ંમાધ્યમોની ભ  વમકા વણાવો. 
2. દ રદશાન અને િશ્ય ઘટકોમા ંભારતમા ંટેભલ પાઠ્યપસુ્તકનો વવવનયોગ અને વીક્રિયો ક્રિસ્કની 

સમજ આપો. 
 

________________ 


