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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील
‘फॅकल्टी डेव्हलपमें ट सेंटर’ची मोठी आघाडी
 दोन वर्ाांमध्ये १३ हजार शिक्षकाांर्े थेट व ऑनलाईन प्रशिक्षण
 शिक्षकाांच्या गरजा पाहून वविेर् कोर्सेर्सर्ी रर्ना
पण
ु े केंद्रीय मनुष्यबळ ववकार्स मांत्रालयाांतगचत र्साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठात स्थापन
करण्यात आलेल्या ‘फॅकल्टी डेव्हलपमेंट र्सेंटर’ने (एफडीर्सी) गेल्या दोन वर्ाांत मोठी
आघाडी घेतली आहे . या काळात या केंद्राने तब्बल तीन हजार शिक्षकाांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण
दे ऊन, तर १० हजाराांहून अधिक शिक्षकाांना ऑनलाईन प्रशिक्षण दे ऊन त्याांर्ी क्षमता
बाांिणी केली आहे . इतकेर् नव्हे तर शिक्षकाांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यानर्स
ु ार ववववि
कोर्सेर्सर्ी रर्ना करण्यात आली आहे .
केंद्रीय मनष्ु यबळ ववकार्स मांत्रालयाने पार् वर्ाांपव
ू ी ‘पांडडत मदन मोहन मालवीय नॅिनल
शमिन फॉर टीर्र्सच अँड टीधर्ांग’ हा उपक्रम जाहीर केला. त्याअांतगचत दे िातील ववववि २०
ठठकाणी ‘फॅकल्टी डेव्हलपमेंट र्सेंटर’ (एफडीर्सी) जाहीर करण्यात आली. त्यापैकी एक केंद्र
२०१८ र्साली र्साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठामध्ये र्सुरू करण्यात आले. या केंद्रामध्ये
शिक्षकाांर्ी क्षमताबाांिणी होण्याच्या दृष्टीने ववववि प्रशिक्षणे दे ण्यार्ी र्सवु विा उपलब्ि
करून दे ण्यात आली आहे . आता या केंद्राांना दोन वर्े पूणच झाली आहे त. या काळातील

आढावा केंद्रातफे जाहीर करण्यात आला आहे . त्यानुर्सार केंद्राने मोठी या काळात मोठी
आघाडी घेतल्यार्े पाहायला शमळाले आहे , अिी माठहती या केंद्रार्े र्सांर्ालक प्रा. र्सांजीव
र्सोनावणे आणण र्समन्वयक डॉ. र्सधर्न र्सव
ु े याांनी ठदली.
गेल्या दोन वर्ाांच्या काळात ववद्यापीठातील केंद्राने र्सलग ७८ कोर्सेर्स आयोजजत केले होते.
त्यात प्रत्यक्ष २९६७ शिक्षकाांनी र्सहभाग घेतला. याशिवाय या केंद्राला पठहल्यार् वर्ी
ऑनलाईन प्रशिक्षणार्साठी ‘नॅिनल रीर्सोर्सच र्सेंटर’ बहाल करण्यात आले होते. त्याअांतगचत
एक ऑनलाईन ररफ्रेिर कोर्सच र्ालवण्यात आला होता. या केंद्रार्ी पठहल्या वर्ाचतील
कामधगरी उत्तम झाल्यामळ
ु े पढ
ु च्या वर्ी (२०१९-२०) दोन ‘नॅिनल रीर्सोर्सच र्सेंटर’ आणण
दोन ऑनलाईन कोर्सेर्स (‘लीडरिीप अँड गव्हनचन्र्स इन हायर एज्युकेिन’ आणण ‘ठटधर्ांग
अँड टीर्र्सच इन हायर एज्युकेिन’) बहाल करण्यात आले. या केंद्रात ऑनलाईन
प्रशिक्षणाद्वारे दोन वर्ाांमध्ये तब्बल १०,०७३ इतक्या शिक्षकाांना प्रशिक्षण दे ण्यात आले.
याशिवाय ववद्यापीठ व महाववद्यालयाांमिील शिक्षकाांर्साठी राज्य र्सरकार ‘महाराष्र राज्य
शिक्षक ववकार्स प्रबोधिनी’ या प्रशिक्षण केंद्रार्ी स्थापना करत आहे . या प्रककयेतही
ववद्यापीठातील केंद्रार्ा र्सक्रीय र्सहभाग आहे .
शिक्षकाांच्या गरजा पाहून काययक्रम
या केंद्रार्े वैशिष््य म्हणजे त्यात शिक्षकाांच्या गरजा लक्षात घेऊन ववववि प्रशिक्षण
कायचक्रम आयोजजत करण्यात आले आहे त. त्यामुळे ते शिक्षकाांर्साठी अधिक उपयुक्त ठरत
आहे त.
प्रशिक्षणाची ननष्पत्ती १. शिक्षकाांच्या शिकवण्याच्या पद्ितीत र्सुिारणा.
२. शिक्षकाांना ववद्यार्थयाांिी र्सांवाद वाढवण्यात उपयुक्त.
३. शिकवणे व शिकणे या दोन्ही प्रकक्रयाांर्ी पररणामकारकता वाढली.
४. शिक्षकाांच्या वैयजक्तक ववकार्साच्या दृष्टीने उपक्रम फायद्यार्े ठरले.

विद्यापीठाच्या केंद्रातील सुविधा
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