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�व�यापीठ�तर�य �ा�यापकां�या गणुव�ा सधुार�यासाठ� 

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाचा पढुाकार 

- देशभरातील �व�यापीठ व महा�व�यालय �ा�यापक ��श�ण काय��माला स�ुवात 

पणेु - 

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठा�या वतीने देशभरातील आ�ण महारा��ातील सव�         
�व�यापीठ �तरावर उप�मशील �श�ण काय��म राबव�यासाठ� �ा�यापक ��श�ण        
आयोिजत केले जात आहेत. या उप�मातील दोन �दवसीय काय�शाळा वन�प�तशा��          
�वभागा�या वतीने नकुतीच पार पडल�. 

वन�प�तशा�� �वभागातील सहा�यक �ा�यापक डॉ. अजंल� कुलकण� यांनी        
या�वषयी अ�धक मा�हती �दल�. �या �हणा�या, �श�क व �श�ण प�धती याम�ये           
गुणव�ा सधुार काय��म हाती घे�यासाठ� �व�यापीठ �तरावर �य�न स�ु आहेत. क� �           
शासना�या पं�डत मदन मोहन मालवीय रा���य �मशन अतंग�त या काय�शाळा आयोिजत           
कर�यासाठ� �ो�साहन �दले जात.े वन�प�तशा�� शाखेसबंधंी ��वतीय वषा��या        
अ�यास�मात असणारे �वषय �ाथ�मक मा�हती देणारे असतात आ�ण �या�याशी         
संबं�धत सखोल मा�हती एम.ए�सी. �तरावर दे�यात येत.े �यामळेु आधी �शकवलेले          
�वषय प�ुहा न�याने �व�ततृ प�धतीने �शकवताना �यात वेगळेपणा कसा असावा यावर           
काय�शाळेत ल� क� ��त केले होत.े 

या काय�शाळेसाठ� पणेु शहरातनू ११ तर ना�शक आ�ण अहमदनगर िज��यातनू          
समुारे १३ �ा�यापक सहभागी झाले होत.े �यासाठ� त�� �हणनू �द�ल� �व�यापीठाचे डॉ.            
यशवतं म�ु�गल, सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठा�या डॉ. सजुाता भाग�व आ�ण रा���य           
रासाय�नक �योगशाळातील डॉ. चेतन गाडगीळ यांना �नम�ं�त कर�यात आले होत.े          
यावेळी वन�प�तशा�� �वभागा�या �वभाग�मखु डॉ. नतून मालपाठक उपि�थत हो�या. 

 



 

क� � शासना�या मन�ुयबळ �वकास म�ंालया�या वतीने सा�व�ीबाई फुले पणेु         
�व�यापीठात ट�चस� ल�न�ग स�टर स�ु झाले आहे. या उप�मांतग�त �व�यापीठ सलं�न           
महा�व�यालये आ�ण रा�यातील सव� महा�व�यालयांमधील �ा�यापकां�या �व�वध       
काय�शाळा आयोिजत के�या जातात. याम�ये देशभरातनूह� �ा�यापक सहभागी होत         
आहेत. �व�यापीठा�या ट�चस� ल�न�ग �वभागा�या वतीने आयोिजत काय�शाळेत सहभागी         
�ा�यापकांनी �व�या�या�ना अ�यास�म �शकवताना �योगशीलतवेर भर �यावा यासाठ�        
खास ��श�ण �दले जात.े 

--- चौकट ---  

ट�चस� ल�न�ग �वभागा�या सचंालक �ा. �दपाल� मालखेडे �हणा�या, “�ा�यापकांनी         
नवीन कौश�य आ�मसात क�न �व�याथ� ��श�ण कौश�य वाढव�यावर भर �दला          
पा�हजे हा या काय��माचा म�ुय उ�देश आहे. सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाने           
महारा��ातील सव� �व�यापीठांमधील �ा�यापकांसाठ� �व�वध �वषयांना अनसु�न       
��श�ण वग� स�ु केले आहेत. क� � शासना�या �वशषे तरतदु�मळेु स�या �वनामोबदला हे            
��श�ण �दले जात आहे. या काय�शाळेत झाले�या ��श�णा�या आधारे �ा�यापकांनी          
कालब�ध काय��म �यां�या इथे आखणे व इतर सहकार� �ा�यापकांना ��श��त करणे           
अपे��त आहे.” �व�यापीठात आयोिजत के�या जात असणा�या �नयोिजत        
काय��मांपल�कडे जाऊन एखा�या िज��यासाठ� �वतं� असे ��श�ण काय�शाळा        
भ�व�यात राबव�याचा �वचार अस�याचेह� �यांनी सां�गतले.  

श�ै�णक वष� २०१८-१९म�ये होणा�या काय�शाळेत सहभागासाठ� �व�वध �व�यापीठ        
आ�ण महा�व�यालयांनी tlcchemsppu@gmail.com या इमेल आयडीवर सपंक�       
साधावा, असे आवाहन �व�यापीठा�या वतीने कर�यात आले आहे. 
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