
 

 

 

शासकीय ततं्रनिकेति, मालवण आनण निल्हा नशक्षण व 

प्रनशक्षण संस्था, ससधंदरु्ग याचं्या सयंकु्त नवद्यमािे 

ससधंदुरु्ग निल्यातील नशक्षकासंाठी ७ ददवसीय ऑिलाईि प्रनशक्षण – वर्ग २ 

प्रनशक्षण कालावधी - २८ िलु ै२०२० त े०३ ऑर्स्ट २०२०  

अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत आधुक्रनक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर 

प्रनशक्षणाचे वेळापत्रक 

ददिाकं  प्रनशक्षण 

ददवस  

प्रनशक्षण तपशील तज्ञ 

28/07/2020 पनहला  कायगक्रमाचे उद्घाटि ( ऑिलाईि पद्धतीिे) प्राचायग डॉ. सुरेश पाटील (GP 

मालवण), प्राचायग डॉ. प्रकाश 

िाधव (DIET, ससंधुदरु्ग)  

श्री. एकिाथ आंबोकर 

(नशक्षणानधकारी प्राथनमक)  

कायगक्रमाची रूपरेषा  श्री. शनशकांत सशंद े(DIET, 

ससंधुदरु्ग) 

मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईट  प्रा.योर्ेश महानडक (GP 

मालवण) 

मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईटच्या माध्यमातूि 

एनिमेशि, एिीमेकर वापरणे 

प्रा.योर्ेश महानडक (GP 

मालवण) 

मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईट स्लाईड रेकॉडग 

करणे  
प्रा.योर्ेश महानडक (GP 

मालवण) 

मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईट पे्रझेन्टेशि पासूि 

नहहडीओ बिवणे  
प्रा.योर्ेश महानडक (GP 

मालवण) 

नववज़ व असाईिमेंट-१    

  



29/07/2020 दसुरा  र्ुर्ल फॉमगचा सहह ेव नववज़साठी वापर  प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

नववज़ व असाईिमेंट   

30/07/2020 नतसरा  ओ बी एस स्टुडीओ स्क्रीि रेकॉरडर 

सोफ्टवेअर वापरूि नहहडीओ बिवणे  
प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

31/07/2020 चौथा  मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईट पे्रझेन्टेशि पासूि 

एक्टीहह प्रेझेंटर स्क्रीि रेकॉरडर सोफ्टवेअर 

वापरूि नहहडीओ बिवणे  

प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

हहाईटबोडग सोफ्टवेअरचा प्रभावी वापर  प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

हहीडीओ एनडटर सोफ्टवेअर ओपिशॉटचा 

वापर   
प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

नववज़ व असाईिमेंट-३    

01/08/2020 पाचवा  मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मायक्रोसॉफ्ट वडग प्रा. सनचि कांबळे (GP 

मालवण)  

नववज़ व असाईिमेंट-४    

02/08/2020 सहावा  र्ुर्ल क्लासरूम  प्रा. योर्ेश महानडक (GP 

मालवण) 

नववज़ व असाईिमेंट-५    

03/08/2020 सातवा  एच५पी सोफ्टवेअर वापरूि इंटरआक्टीव 

नहहडीओ बिवणे  
प्रा. सनचि कांबळे (GP 

मालवण) 

र्ुर्ल ड्राइहह आनण र्ुर्ल डॉक्युमेंटचा 

प्रभावी वापर  
श्री. शनशकांत सशंद े(DIET, 

ससंधुदरु्ग) 

झूम सोफ्टवेअरचा वापर  प्रा. दत्तप्रसाद र्ोलतकर (GP 

मालवण) 

नववज़ व असाईिमेंट-६    

कायगक्रमानवषयी सहभार्ी नशक्षकांचे 

अनभप्राय ( ऑिलाईि पद्धतीिे) 

सहभार्ी नशक्षक  

04/08/2002   कायगक्रमाचा समारोप ( ऑिलाईि पद्धतीिे) प्राचायग डॉ. सुरेश पाटील (GP 

मालवण), प्राचायग डॉ. प्रकाश 

िाधव (DIET, ससंधुदरु्ग)  

श्री. एकिाथ आंबोकर 

(नशक्षणानधकारी प्राथनमक)  



प्रनशक्षणार्थयाांसाठी महत्वाच्या सचूिा 

1. सदरचे प्रनशक्षण ह ेफक्त िोंदणीकृत प्रनशक्षणाथीसाठीच आह.े  

2. दररोि सकाळी १० पूवी video, quiz आनण assignment सलंक ग्रुपवर पाठनवण्यात येईल. 

3.  तुम्ही तुमच्या उपलब्ध वेळेिुसार video बघूि समिूि घ्यावयाचे आह.े 

4. Quiz दररोि त्याच ददवशी रात्री १० वािेपयांत पूणग करावयाचे आह.े 

5. Assignment दसुऱ्या ददवशी रात्री १० वािेपयांत पूणग करावयाचे आह.े 

6. प्रनशक्षण पूणग झाल्यािंतर ०४-०८-२०२० रोिी सकाळी ११ वािता final exam घेण्यात येईल. या 

परीक्षेमध्ये ५०% र्ुण नमळणे अनिवायग आह.े 

7. सवां quiz आनण assignment पूणग करणारे आनण final exam मध्ये ५०% र्ुण नमळवणाऱ्या 

प्रनशक्षणाथाांिाच प्रमाणपत्र दणे्यात येईल. िर काही कारणास्तव यामध्य ेअपयश आले तर त्यांिा पुढील 

प्रनशक्षण वर्ागस प्रवेश दणे्यात येईल. 

8. प्रनशक्षण बाबतच्या सवां सूचिा Telegram ग्रुपवर पाठनवण्यात येतील व त ेपाहण्याची िबाबदारी 

आपली राहील. 

9. आपल्या शंका दकवा प्रश्न दररोि सायकंाळी ६ ते ८ या वळेेत Telegram ग्रुपवर नवचारता यतेील. 

10.  एकसमाि assignment िर दोि ककंवा त्यापेक्षा िास्त प्रनशणार्थयागिी submit केले असेल तर सवाांच े

assignment रद्द समिण्यात येतील आनण यातील कोणालाही प्रमाणपत्र नमळणार िाही. 

11.  सदरचे प्रनशक्षण ह ेफक्त नशक्षकांचे सातत्यपूणग व्यावसानयक नवकास हहावे याठीच आह.े 

12.  Quiz, assignment आनण final exam यावरूि प्रमाणपत्र दणे्याचे अनधकार शासकीय तंत्रनिकेति 

मालवण आनण निल्हा नशक्षण व प्रनशक्षण संस्था, ससंधदरु्ग यांच्याकड ेराखीव आहते.  

13. सदरचे प्रनशक्षण बंधिकारक िाही. तरीसुद्धा आपण ह ेपूणग करण्यासाठी इच्छुक आहात.  

14. सदरचे प्रनशक्षण ह ेमुख्याध्यापक व वररष्ठ अनधकारी यांिी सोपवलेली कामे व शालेय कामकाि पूणग 

करूि घ्यावयाच ेआह ेह ेआपणास मान्य आह.े 


