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परिषदचेे माहितीपत्र 



  अहवाल:  ५ वी शिवाजी शवज्ञान परिषद २०१८, २८ ते ३० शिसेंबि, २०१८  3 | P a g e  

 



  अहवाल:  ५ वी शिवाजी शवज्ञान परिषद २०१८, २८ ते ३० शिसेंबि, २०१८  4 | P a g e  

 
 



  अहवाल:  ५ वी शिवाजी शवज्ञान परिषद २०१८, २८ ते ३० शिसेंबि, २०१८  5 | P a g e  

अहवाल  

 

श्री हिवाजी हिक्षण संस्था, अमिावती तसेच िोमी भाभा हवज्ञान हिक्षण कें द्र, म बंई यांच्या संय क्त हवद्यमाने 

आयोहजत  

 

५ वी शिवाजी शवज्ञान परिषद २०१८  

शवषय : शवज्ञान अध्यापन, अध्ययन व मुलयाांकन – अनूभव आशि आव्हाने 

 

स्थळ : श्री शिवाजी शवज्ञान महाशवद्यालय, अमिावती 

शद. २८ ते ३० शिसेंबि २०१७ 

 

श्री हिवाजी हिक्षण संस्था, अमिावती तसेच िोमी भाभा हवज्ञान हिक्षण कें द्र, म बंई यांच्या संय क्त हवद्यमाने श्री हिवाजी 

हवज्ञान मिाहवद्यालय, अमिावती येथे शवज्ञान अध्यापन, अध्ययन व मुलयाांकन – अनूभव आशि आव्हाने या 

हवषयावि तीन हदवसीय  शिवाजी शवज्ञान परिषदेचे आयोजन हदनांक २८ ते ३० हिसेंबि २०१७ दिम्यान किण्यात 

आले िोते. या परिषदचेे आयोजन प्रस्ताहवत िॉ. पंजाबिाव दिेम ख स्मतृी हवज्ञान कें द्र आहण श्री हिवाजी हिक्षण 

संस्थेअतंर्गत कायगित मानव संसाधन हवकास व प्रहिक्षण कें द्र यांच्या सियोर्ाने माध्यमीक िाळास्तिावि हवज्ञान / र्हणत 

हवषय हिकहवणाऱ्या हिक्षकांसाठी शद. २८ ते ३० शिसेंबि २०१७ दिम्यान किण्यात आले िोते. 

परिषदचेे उदघाटन हदनांक २८ हिसेंबि, २०१७ िोजी मा. िषगवधगन दिेम ख, अध्यक्ष, श्री हिवाजी हिक्षण संस्था, 

अमिावती याच्या अध्यक्षतेत तसेच मा. श्री िाठोि सािबे, हिक्षण उपसंचालक, अमिावती हवभार् याचे िस्ते पाि पिले. 

परिषदचेे बीजभाषण नेिरू कें द्र, म बंईचे िॉ. स िास नाईक-साटम यांनी केले. िोमी भाभा हवज्ञान हिक्षण कें द्र, म बंईच े

प्रहतहनहधत्व कित िॉ. निेंद्र देिम ख याप्रसंर्ी प्रम ख अहतथी म्िणनू व्यासपीठावि उपहस्थत िोते. याप्रसंर्ी व्यासपीठावि 

इति मान्यविांमध्ये प्राम ख्याने श्री हिवाजी हिक्षण संस्था, अमिावतीचे कोषाध्यक्ष मा. श्री. हदलीपबाब ूइरं्ोले, कायगकािी 

परिषदचेे सदस्य मा. अिॅ. अिोकजी ठ से, सहचव मा. िेषिावजी खािे तसेच परिषदचेे आयोजक प्राचायग िॉ. हव्ि. जी. 

ठाकिे आहण समन्वयक िॉ. हदनेि खिेकि उपहस्थत िोते.  कायगक्रमाचे संचालन भाषा हवभार्प्रम ख प्रा. वसंत िबे्बि 

आहण वनस्पहतिास्त्राच्या िॉ. िेखा मग्र्ीिवाि यांनी केले. 
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परिषदचे्या उदघाटन समािंभात “Learning Science: Practices and Challenges” या परिषद स्मिहणकेचे 

संर्णीकृत तसेच प स्तकरूपाने प्रकाहित साहित्याचे मान्यविांच्या िस्ते हवमोचन किण्यात आले. 

 

परिषद स्मिशिकेचे मान्यविाांच्या हस्ते शवमोचन 
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माध्यहमक िाळास्तिावि हवज्ञान आहण र्हणत हवषय हिकहवणाऱ्या हिक्षकांसाठी या परिषदचेे हविषे आयोजन किण्यात 

आलेले िोते. त्याअन षरं्ाने अध्यापनाची नवनवीन तंते्र तसेच हवज्ञानातील नाहवन्यपणूग संकल्पना समजणे आहण जार्हतक 

स्तिावि िोत असलेल्या हवज्ञान अध्यापन पद्धतीतील बदलांची आहण नवीन प्रवािांची अद्ययावत माहिती हिक्षकांपयंत 

पोिचहवण्याची मोठी कामहर्िी ह्या परिषदनेे पाि पािली.  ग्रामीण तसेच िििी भार्ात हवज्ञान / र्हणत हवषय हिकहवतांना 

हिक्षकांना अनेक अिचणींचा सामना किावा लार्तो. हवषयातल्या हललष्ट संकल्पना हवद्यार्थयांना समजावनू सांर्त 

असतांना कािी हिक्षक अहतिय आनंददायी तसेच अनोख्या पध्दतीने अध्यापन करून म ळ संकल्पना हवद्यार्थयांना मनात 

रुजवतात. अश्या हवहिष्ट पद्धतींची दवेाणघवेाण याहनहमत्ताने झाली. हिक्षक तसेच हनमहंत्रत मार्गदिगकांमध्ये झालेल्या 

चचेम ळे िाष्ट्रीय तसेच आतंििाष्ट्रीय स्तिावि मार्गदिगनाचे कायग किणाऱ्या तज्ञांिी हितर् ज साधल्या र्लेे.  

सदि परिषद तीन मित्वपणूग भार्ांमध्ये हवभार्ल्या र्लेेली िोती. ज्यामध्ये हिक्षक, हवद्याथी आहण पालकांसाठी हविेष 

संधी उपलब्ध करून दणे्यात आल्या िोत्या.  

शिक्षकाांसाठी 

प्राम ख्याने हि परिषद माध्यहमक िाळामध्य े हवज्ञान आहण र्हणत ि े हवषय हिकहवणाऱ्या हिक्षकांसाठी आयोहजत 

किण्यात येत िोती. या तीन हदवसीय परिषदमेध्ये तज्ञ मार्गदिगकांचे व्याख्यान, अध्यापन साहित्य हनहमगती, िाळा-समाज 

सांर्ि घालनू र्ाव समदृ्धी, ई. हवषयांवि तज्ञांच्या कायगिाळा घणे्यात आल्या. परिषदेत सिभार्ी िोण्यासाठी हिक्षकांना 

श्री हिवाजी हवज्ञान मिाहवद्यालय, अमिावती www.shivajiscamt.org या संकेतस्थळावि संपकग  साधनू ऑनलाईन 

अजग भरून नोंदणी किण ेअत्यावश्यक िोते. सिभार्ी सवग हिक्षकांना इहंियन इसं्टीट्य ट ऑफ सायन्स एज्यकेूिन एिं 

रिसचग प णदे्वािा खास अध्यापनासाठी हनहमगत संच प्राप्त िोणाि असल्याची तसेच हविेष आकषगण म्िणज ेया परिषदते 

सिभार्ी हिक्षकांमधनू एका हिक्षकाची हनवि “उत्कृष्ट शवज्ञान शिक्षक” या प िस्कािासाठी किण्यात येणाि आि ेअिी 

माहिती िाळांना पाठहवण्यात आलेल्या माहितीपत्रकातनू दणे्यात आलेली िोती.  

 

शवद्यार्थयाांसाठी  

या परिषदचेे आणखी एक आकषगण म्िणज ेवर्ग ८ ते १० मध्ये हिकणाऱ्या हवद्यार्थयांकरिता आयोहजत हवदभगस्तिीय 

हवज्ञान प्रदिगन. हदनांक २८ ते २९ हिसेंबि २०१७ या दिम्यान हवज्ञान प्रदिगनातील उत्कृष्ट ठिणाऱ्या हवद्यार्थयांना 

“Budding Scientist” (बालिास्त्रज्ञ) या प िस्कािाने र्ौिहवण्यात येणाि असल्याची माहिती वतृ्तपत्राच्या माध्यमातनू 

प्रसारित किण्यात आली िोती. सदि हवज्ञान प्रदिगनासाठी सिभार्ी िोण्यासाठी अनेक हवषयाची माहिती तसेच नोंदणी 

अजग श्री हिवाजी हवज्ञान मिाहवद्यालयाच्या या संकेतस्थळावि उपलब्द करून दणे्यात आलेला िोता.  

http://www.shivajiscamt.org/
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पालकाांसाठी 

हवद्यार्थयांसोबतच पालकांसाठी स द्धा या परिषदते संधी उपलब्ध करून दणे्यात आली िोती. हदनांक २८ ते २९ हिसेंबि 

२०१७ दिम्यान भटे दणे्यासाठी चाि शवज्ञान गॅलिीज स्थाहपत किण्यात आल्या िोत्या. यामध्ये वजै्ञाहनक संकल्पनांचा 

प्रत्यक्ष अन भव तज्ञ मार्गदिगक हवद्यार्थयांना तसेच पालकांना दणे्याचा मानस ठेवण्यात आला िोता. या मध्ये िोमी भाभा 

हवज्ञान हिक्षण कें द्र, म बंईचे श्री करुण िबंीि यांच ेयस, य  कॅन िू इट! सिस्वती हवद्यालय, पािसचे प्रा. िाजिे पाटील याचं े

जवैहवहवधता व आपले पयागविण; हभल्ली या र्ावचे श्री िमिे साखिकि यांचे पिंपिार्त हबज संपदा; संजय टीकािीया 

यांच्या जर् प्रकािाचे! या चाि हवज्ञान र्लॅिीज तयाि किण्यात आल्या िोत्या. 

या हवज्ञान प्रदिगन तसेच हवज्ञान र्लॅिीजना अमिावती िििातील पंधिा िाळांचे १३५० हवद्यार्थयांनी तसेच अनेक 

पालकांनी भटे हदली.  
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शवज्ञान प्रदिशन – २०१८ चे पिीक्षि किताना िॉ. नेहा भटकि, िॉ. अचशना बुिघाटे आशि िॉ. अचशना मोहोि 

 

 

शवज्ञान प्रदिशन – २०१८ 
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गॅलिी १: वलिश ऑफ लाईट 

 

गॅलिी २: यु कॅन िू ईट 
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गॅलिी ३: बीज सांपदा  

 

गॅलिी ४ : आपली जैवशवशवधता व शनसगश   
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“उत्कृष्ट हवज्ञान हिक्षक” या प िस्कािासाठी स्पधेत ज्या हिक्षकांना सिभार्ी व्िायचे आि ेत्यांना अध्यापनाच्या हविषे 

पद्धतीं, हवज्ञान हवषयक माहिती, अध्यापनाच्या प िातन िाश्वत पद्धती यासािख्या हवषयांवि सादिीकिण किावयाचे िोत.े 

याकरिता हिक्षकांनी परिषदसेाठी ठिलेल्या हनविक हवषयांवि एक सािांि लेखन करून आयोजकांना पाठवायचे िोते. 

या सवग सािांि लेखांचे प्रकािन ISBN नोंद असलेल्या “Learning Science: Practices and Challenges” या 

परिषद स्मिहणकेत किण्यात आले. या माध्यमातनू हवज्ञान हिक्षकांना लेख प्रकािनाचे धिे तसेच मानांकन प्राप्त िोऊ 

िकले. परिषदचे्या कायगक्रम पहत्रकेन साि दोन सत्रांमध्ये खालील हनविक हिक्षकांनी त्यांचे सादिीकिण केले –  

 

S.N TITLE NAME OF THE TEACHER 

1.  Recent Trends in Scientific 

Information 

Mangala Manikrao Maraskolhe 

New English Higher Secondary School, Warud 

2.  My science teaching, learning and 

evaluation practice 

Rajani A Borkute 

School of Scholars, Yavatmal 

3.  मी आहण माझी िाळा Rajesh W Bhokare 

Smt. Rukhminidevi Wadnere Vidyalaya, Nipani, Tq: 

Nandgaon (Kh), Dist: Amravati  

4.  Modern Teaching Methods :- Angle 

(Activity Based Learning)  

Ranjana P. Deshmukh 

Janata High School, Purnanagar 

5.  An analytical study of current 

approaches in science education with 

reference to teaching on elementary 

and high school level. 

Rupali S. Talegaonkar 

Z. P. High School and Jr. College, Chandur railway 

6.  Reduction of the weight of the School 

Bags 

Nilesh Chaflekar 

BDS High School and Jr. College, Chandur Railway 

 

7.  New innovative teaching methodology 

for science subject while teaching in 

high school education: A study  

Shital M. Jadhav 

School Of Scholars , Amravati 

8.  Teaching of Mathematics with 

Constructivist Approach 

Dr. Vrushali Chaukhande 

Shivaji Multipurpose Higher Secondary School, 

Amravati 

9.  Let’s do students active when teaching 

science  

H. S. Doifode  

Janata Vidyalaya,  Ner Pingalai 

10.  Learning from Learner Anupkumar B Agrawal 

Seth Fattelal Labhchand High School, Dhamangaon 

Rly. 

11.  Advances in Science Education Dr. Sangita Nilesh Hedaoo 

Aadarsh High School, Daryapur, Dist-Amravati  

12.  Concept of Circle through Activities Nitin Devidas Kadu 

Shri Mannalal Gupta Vidyalaya Chandur Rly 

 

या सवग सादिीकिणांच ेपिीक्षण िॉ. स धीि क ं भाि तसेच प्रा. िाजिे पाटील या परिषदचे्या तज्ञ मार्गदिगकांनी केले. सदि 

सादिीकिणामंधनू स्कूल ऑफ स्कॉलि च्या श्रीमती िजनी बोिाक टे उत्कृष्ट हवज्ञान हिक्षक प िस्कािासाठी पात्र ठिल्या.   
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शिक्षकाांच्या सादिीकििाांचे पिीक्षि किताांना िॉ. सुधीि कुां भाि तसेच प्रा. िाजेि पाटील 

सोबतच तीन हदवसांच्या हवहवध सत्रातील पहिल्या सत्रामध्ये नेिरू कें द्र, म बंईचे िॉ. स िास नाईक-साटम यांनी 

Astronomy Tilted Our Awesome Universe या हवषयावि हबजभाषणातनू मार्गदिगन केले. आपल्या 

ग्रिमालेतील ग्रिांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात असलेल्या अनेक प्रश्ांची उकल या माध्यमातनू किण्यात आली. 

 

िॉ. सुहास नाईक-साटम, नेहरू कें द्र, मुांबई याांचे शबजभाषि 
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द पािच्या सत्रामध्ये ियत हिक्षण संस्थेच ेहिक्षक िॉ. स धीि क ं भाि यांनी 5 E’s – Unique Learning Methods या 

हवषयावि कृहतय क्त मार्गदिगन केले. या सत्रामधील हिक्षकांचा सिभार् उल्लेखनीय िोता.  

 

िॉ. सुधीि कुां भाि, सहा. शिक्षक, कमशवीि भाऊिाव पाटील शवद्यालय, ढेबेवािी, ता: पाटि, शज: सातािा याांचे 

व्याख्यान 

द सऱ्या हदविीचे प्रथम सत्र इहंियन इसं्टीट्य ट ऑफ सायन्स एज्यकेूिन एिं रिसचग प ण ेअतंर्गत कायगित सेंटि ऑफ 

एलसलंस इन सायन्स अिँ मॅथ येथील िॉ. अिोक रुपनेि यांचे Let’s Craft our Own Way of Teaching या 

हवषयावि प्रात्यहक्षकाद्वािे अध्यापन प्रहक्रया आनंददायी व अन भवसंपन्न किणािे सत्र पाि पिले. या सत्रात सवग सिभार्ी 

हिक्षक स्वतः हवद्यार्थयांच्या भहूमकेत जाऊन अध्ययनाचा अन भव घेतांना अत्यंत आनंहदत िोते. भौहतकिास्त्र, 

िसायनिास्त्र, इलेलरोहनलस यासािख्या हवषयातील हललष्ट संकल्पना सोप्या आहण प्रत्यक्ष अन भवावि आधारित अध्यापन 

पद्धतीने हिकहवण्याचे सतू्र हिक्षकांना दणे्यात आले.  
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िॉ. अिोक रुपनेि, CoESME, IISER, Pune याांचा आनांशदत वगश 

 

द पािच्या सत्रात हवज्ञान आश्रम, पाबळचे संचालक िॉ. योर्िे क लकणी यांनी Rural Development through 

Education System या हवषयावि आपल्या हिक्षण पद्धतींत कािी बदल कित नवनवीन अभ्यासक्रमाद्वािा ग्रामीण 

हवकास कसा साधता येऊ िकतो याचे प्रत्यक्ष उदाििणासि हसद्ध करून दाखहवले. हवद्यार्थयांच्या यिप्राप्तीची प्रत्यक्ष 

प िाव ेपािताना सवग हिक्षक मतं्रम ग्ध झाले िोते. िॉ. कलबार् यांनी सांहर्तलेल्या संकल्पनेवि आधारित मिात्मा र्ांधी 

प िस्कृत ‘उत्पादक कामातनू’ हिक्षण िा हवचाि िॉ क लकणी यांनी त्यांच्या व्याख्यानातनू मांिला. 
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िॉ. योगेि कुलकिी महात्मा गाांधीचा ‘उत्पादक कामातून’शिक्षि हा शवचाि त्याांच्या व्याख्यानातून माांिताांना 

िवेटचे सत्र हबझी माइिं अकादमी प ण ेच्या िॉ. अचगना मोिोि यांच्या हविेष अध्यापन पद्धतीद्वािे सकू्ष्मजीव हवहवधतेच्या 

अभ्यासावि आधारित िोते. छोट्या छोट्या उदाििणातनू तसेच प्रात्यहक्षकातनू सकू्ष्मजीव हवषयीचे अध्यापन किे 

आनंददायी आहण परिणामकािक किता येईल याचे सादिीकिण त्यांनी केले. प्रत्येक प्रात्यहक्षकात हिक्षकांचा सिभार् 

असल्याम ळे ि ेसत्र अहधक मजिेीि झाले. 

 

िॉ. अचशना मोहोि याांच्या प्रात्याशक्षकामध्ये सहभागी शिक्षक 
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हतसऱ्या हदवसाचे प्रथम सत्र पित एका कृहतय क्त अध्यापन पद्धतीवि आधारित सादिीकिणाचे िोते. या सत्रात टीकािीया 

हवज्ञान छंद कें द्र जालना येथील श्री संजय टीकािीया यांनी स्वतः तयाि केलेल्या अनेक अध्यापन साहित्याचे सादिीकिण 

केले. “ Making a Teaching Fun Filled Experience” या हवषयावि बोलतांना श्री टीकािीया यांचे स्वतः च े

प्रेिणादायी अन भव सांर्त सिज उपलब्ध िोऊ िकणाऱ्या साहित्यातनू आपले अध्यापन साहित्य कसे हनमागण किता 

येईल यावि भि दते अनेक हवषयाचे अध्यापन साहित्य संच हिक्षकांना दाखहवले व त्यांची उपयोहर्ता हसद्ध केली. 

  

श्री सांजय टीकािीया मुलभूत सांकलपना शवद्यार्थयाांपयांत पोहचशवण्याचे तांत्र शिक्षकाांना साांगताांना 

यानंतिच्या सत्रात िोमी भाभा हवज्ञान हिक्षण कें द्र, म बंईच ेिॉ. निेंद्र दिेम ख यांनी “ Teacher Loves Teaching” 

आहण “Pedagogical Knowledge Content and Our Science Teacher” या दोन हवषयांवि मोलाचे मार्गदिगन 

केले. परिषदचे्या हवषयावि आधारित हिक्षकांचे प्रत्यक्ष अन भव आहण आव्िानांवि हिक्षकांना सिभार्ी करून घेत 

त्यांच्या अध्यापन पद्धतीत कश्या पद्धतीचे बदल अपेहक्षत आिते? तसेच आपली अध्यापन पद्धती परिणामकािक 

किण्यासाठी काय काय उपाययोजना किता येऊ िकतात ? यावि हिक्षकांिी चचागत्मक सादिीकिण केले.  
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परिषदचेे िवेटचे सत्र म्िणज ेचचागसत्र. या मध्ये पोदाि इटंिनॅिनल िाळांचे प्राचायग श्री स धीि मिाजन तसेच लोकसत्ता 

इहंिअन एलस्प्रेस ग्र प चे श्री मोिन अटाळकि यांनी समाजामध्ये वजै्ञाहनक दृष्टीकोन हनमागण किण्यासाठी हमहियाचे योर्दान 

या हवषयावि मत प्रदहिगत केले.  

             

चचाशसत्रामध्ये लोकसत्ता इांशिअन एक्स्पस्पे्रस गु्रप चे श्री मोहन अटाळकि तसेच  प्राचायश श्री सुधीि महाजन मत 

माांिताना 

परिषदचेा समािोप मा. प्राचायग िॉ. हव्ि. जी. ठाकिे यांच्या अध्यक्षतेत तसेच श्री हिवाजी हिक्षण संस्थेचे सहचव श्री 

िषेिावजी खािे यांच्या प्रम ख उपहस्थतीत पाि पिला. याप्रसंर्ी व्यासपीठावि इति मान्यविांमध्ये िॉ. निेंद्र दिेम ख, श्री 

स धीि मिाजन, श्री मोिन अटाळकि, श्री करून िबंीि आहण परिषदचेे समन्वयक िॉ हदनेि खिेकि उपहस्थत िोते. प िस्काि 

हवतिणामध्ये स्कूल ऑफ स्कॉलि च्या श्रीमती िजनी बोिाक टे यांना “उत्कृष्ट हवज्ञान हिक्षक” तसेच ति सोिम लोहिया 

आहण श्री कोिे यांना “बालवजै्ञाहनक” प िस्काि प्रदान किण्यात आले. त्याचप्रमाण े परिषदते सादिीकिण किणाऱ्या 

हिक्षकांना सन्माहनत किण्यात आले.  
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समािोप सत्र 

 

 

श्रीमती िजनी बोिाकुटे याांना “उत्कृष्ट शवज्ञान शिक्षक” स्वीकािताांना 
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सोहम लोशहया आशि श्री कोिे “बालवैज्ञाशनक” पुिस्कािाचे मानकिी 

   

 

   

        

 

 

शवज्ञान सांकलपना शिकताांना आनांशदत शवद्याथी  

शवद्याथी आशि तज्ञाची चचाश  परिषदेला उपशस्थत शिक्षक वगश 
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