शालेय िशक्षण िवभाग, महारा शासन
यशं वतराव च हाण िवकास शासन बोिधनी (यशदा), पुणे
राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे-7
रा ीय माध्यिमक िशक्षा अिभयान: िशक्षक िशक्षण कायर् म 2011-12
तज्ज्ञ मागर्दशर्क यांची िज हा तरावरील िशक्षणामधील भूिमका व कामे
01.

तावना
रा ीय माध्यिमक िशक्षा अिभयान हे मानव संसाधन िवकास मं ालय, भारत सरकार व शाले य िशक्षण िवभाग,

महारा

शासन यांनी संयक्
ु तपणे हाती घे तले ले अिभयान आहे . माध्यिमक िशक्षणाचे सावर्ि कीकरण, गुणव ा वाढ व

माध्यिमक िशक्षणाची सव ना समान संधी दे णे ही माध्यिमक िशक्षा अिभयानाची उि टे आहे त. ही उि टे साध्य करण्याकरीता
शाळांचे नवीन बांधकाम, शाळांना भौितक सुिवधा पुरिवणे, माध्यिमक तरावर नवोप म, संशोधन व

िशक्षण इ.

कायर्योजना शासन राबवत आहे .
02.

िशक्षण सं था
सवर् माध्यिमक शाळांचे मुख्याध्यापक व माध्यिमक तरावरील सवर् िशक्षकांचे िशक्षण हा रा ीय माध्यिमक िशक्षा

अिभयान क पातील महत्वाकांक्षी उप म आहे . सन 2010-11 मध्ये महारा ातील मुख्याध्यापक व िशक्षक यांचे िशक्षण
महारा

शासनाची िशखर िशक्षण सं था, यशवंतराव च हाण िवकास शासन बोिधनी (यशदा), पुणे यांचे माफर्त केले

आहे .
सन 2011-12 मध्ये यशदा, महारा
संशोधन व

राज्य माध्यिमक व उच्च माध्यिमक िशक्षण मंडळ, महारा

िशक्षण पिरषद व संलग्न सं था, महारा

राज्य शैक्षिणक

राज्य शैक्षिणक िनयोजन व शासन सं था यांनी संयक्
ु तपणे

िशक्षणाचा कायर् म आखला आहे . सन 2011-12 मध्ये यशदातफ खालील ल यगटांना िशक्षण िदले जाणार आहे .

•
•
•
•
•
•
•
•

मुख्याध्यापक
इं जी िवषय िशक्षक
भूगोल िवषय िशक्षक
िंहदी िवषय िशक्षक
सं कृ त िवषय िशक्षक
ऊदूर् ( थम भाषा) िवषय िशक्षक
गुजराथी ( थम भाषा) िवषय िशक्षक
कन्नड ( थम भाषा) िवषय िशक्षक
वरील सवर् िशक्षण कायर् मांचा िशक्षण आराखडा वेबसाईटवर िदलेला आहे . िशक्षणासाठी मुख्याध्यापक व

िशक्षक यांना िशिक्षत करु शकतील अशा तज्ज्ञ मागर्दशर्काची मुलाखती ारे िनवड करायची आहे .
03.
तज्ज्ञ मागर्दशर् क अपेिक्षत अहर् ता
तज्ज्ञ मागर्दशर्क हणून काम करु इिच्छणाऱ्या यक्तीकडे खालील अहर् ता असणे अपेिक्षत आहे .

•
•
•
•

वय वष 35 ते 50 दर यान
अध्यापनाचा कमीत कमी 5 वष चा अनुभव
संगणक साक्षरता अिनवायर्
बी. एड. असणे आव यक

मुख्याध्यापक व िशक्षक यांच्याकरीता िज हा तरावर आयोिजत करण्यात येणाऱ्या िशक्षण कायर् मांमध्ये तज्ज्ञ
मागर्दशर्कांची भूिमका ही फारच महत्त्वाची आहे . ही भूिमका कोणती आहे तसेच त्यांना कोणत्या सोयी सुिवधा पुरिव या
जाणार आहे त याची मािहती खालील माणे आहे .
04.
(अ)

तज्ज्ञ मागर्दशर् कांसाठी सोयी व सुिवधा
िशक्षकांचे िशक्षण:
िनवड करण्यात आले या तज्ज्ञ मागर्दशर्कांसाठी यशदा, पुणे येथे पाच िदवसाचा ' िशक्षकांचे िशक्षण' कायर् म

आयोिजत करण्यात येतो. यामध्ये िशक्षक हणून आव यक असणारी कौश ये व िवषयज्ञान वाढीसाठी भर दे ण्यात येतो. या
िशक्षण कायर् मास उपि थती अिनवायर् असते. हे िशक्षण पूणर् केले तरच िज हा तरावर तज्ञ मागर्दशर्क हणून काम
करण्यास मान्यता िमळते. तसेच यशदामधील िशक्षण पूणर् के यानंतर िज हा तरावर तज्ज्ञ मागर्दशर्क हणून काम केले
नाही तर यशदामधील िशक्षणाचा संपण
ू र् खचर् यशदाला परत करावा लागेल.
(आ) यशदा ये थे िशक्षणासाठी आ यास वास भत्त्यांिवषयी महत्त्वाच्या सुचना :
या िशक्षणासाठी उपि थत राहण्याकरीता पूणर् वास खचर् यशदातफ िशक्षणाच्या शेवटच्या िदवशी रोख वरुपात
अदा करण्यात येतो. यासाठी खालील सूचना महत्त्वपूणर् आहे त :

•

महारा

राज्य पिरवहन महामंडळाची बस / खाजगी बस (Travals) अथवा रे वे ि तीय ेणीने (sleeper)

केलेला वास ा आहे .

•

वास खच च्या ितपूत साठी वास भ ा दे यकासोबत वासाची ितकीटे जोडणे आव यक आहे .
ितकीटे नस यास वासभ ा अदा केला जाणार नाही.

•
•

वत:च्या गाडीने वास के यास खचर् िदला जाणार नाही याची कृ पया न द घ्यावी.
पुणे शहरांतगर्त िरक्षा (ऑटो) ने वास के यास यशदा िनयमानुसार पुढील माणे भाडे अदा करण्यात
येईल.
1

िशवाजीनगर

यशदा

रु. 50/-

2

पुणे टे शन

यशदा

रु. 80/-

3

वारगेट

यशदा

रु. 80/-

(रा ी 12:00 ते पहाटे 6:00 वा. पयत एकूण िरक्षा भाडे च्या रकमेवर िदडपट भाडे आकारले जाते.)
िशक्षणा दर यान यशदा, पुणे येथे िनवास व भोजनाची सुिवधा िशक्षण कालावधीमध्ये िवनामू य पुरिवण्यात
येईल. िज हा तरावर आयोिजत करावयाच्या िशक्षण कायर् माचे ेिंनग मॉ

ूल व इतर सािहत्य िशक्षणाच्या वेळी

यशदातफ दे ण्यात येईल. (मागील वष चे िशक्षण िवषयक सािहत्य utkarsh.yashada.org या वेबसाईटवर "Training
Module" या मेनु खाली उपल ध आहे .)
(इ)

मानधन / माणप :
िज हा तरावरील िशक्षणासाठी तज्ज्ञ मागर्दशर्कांना त्येक स ासाठी (3 तास) रु. 750/- माणे मानधन िमळे ल.

या मानधनाच्या रक्कमेतच याख्यानासाठी आले या वास खच चा समावेश असेल. तसेच िज हा तरावर तज्ज्ञ मागर्दशर्क
हणून काम के यानंतर यशदाचे माणप िमळते
05.
•

तज्ज्ञ मागर्दशर् क यांच्या भूिमका व कामे पुढील माणे आहे तिशक्षणामध्ये स े घे णे.

•

िज हा तरावरील इतर तज्ज्ञ मागर्दशर्क यांच्याशी समन्वय साधणे.

•

यशदातील िवभागीय समन्वयक यांना शासकीय कामामध्ये सहा य करणे.

•
•

िशक्षणादर यान िशक्षणाथ कडू न मािहती घे णे, एक ीत करणे व यशदा ितिनधीस दे णे.
उपिशक्षणािधकारी (माध्यिमक) तथा िज हा िशक्षण समन्वयक यांना आव यकतेनस
ु ार सहकायर् करणे.

06.

सदर वेबसाईटवरील अजर् भर यावरील अजर् भर यावर िवषयिनहाय या ा िशक्षणािधकारी (माध्यिमक)

यांच्याकडे पाठिवण्यात येतील. त्यांच्याकडू न मुलाखतीची तारीख सव ना कळिवण्यात येईल. अंितम तज्ज्ञ मागर्दशर्कांची
िनवड मुलाखती ारा करण्यात येईल. मुलाखतीसाठी वतं पणे वासभ ा िमळणार नाही याची कृपया नां◌ेद घ्यावी.
. . .

