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Secondary Level
ऑनलाईन ननष्ठा २.० प्रनिक्षण (माध्यमनम )

निष्ठा प्रनिक्षण
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निष्ठा प्रनिक्षण
(प्राथनिक स्तर)
निक्षक आनण िख्
ु याध्यापक ’
(इयत्ता १ ली ते ८ वी)
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02

निष्ठा प्रनिक्षण
(िाध्यनिक व उच्च िाध्य.)
निक्षक आनण िुख्याध्यापक ’
(इयत्ता ९ वी ते १२ वी )

निष्ठा प्रनिक्षण निपुण
भारत
निक्षक व िख्
ु याध्यापक

दीक्षा अॅप वर निक्षक िोंदणी

निष्ठा प्रनिक्षण – िोड्यूल्स
सािान्य अभ्यासक्रिावर आधाररत घटकसंच (िोड्यूल्स)
1 अभ्मासक्रम आनण अध्यममन ें नित सर्व समार्ेि निक्षण
2 मानिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे अध्यममन अध्यमापन आनण मलू मां न ए ात्मी रण

अ.क्र.

सरु नक्षत आनण नन ोप िालेम र्ातार्रण नननमवतीसाठी र्ैमनि र् सामानि गणु र्ैनिष्ट्माचे नर् सन.
ला ए ानत्म अध्यममन
4
5 नितीम टप्पप्पमातील निक्षण : मागवदिवन आनण समपु देिन

13 A

अ.क्र.

3

िाळामं धील आरोग्म र् स्र्ास््म
7 िालेम निक्षणातील पढु ा ार
8 व्मार्सानम निक्षण
6

निक्षणातील नर्नर्ध समस्मा
10 िालेम नेतत्ृ र् (माध्यमनम स्तर) : सं लपना र् उपमोिन
11 खेळणीधाररत अध्यमापनिास्त्र
9

12 िाळा आधाररत मलु मां न

13 B
13 C
13 D
13 E
13 F
13 G

नवषयनिहाय अध्यापििास्त्र
आधाररत घटकसंच
(िोड्यूल्स)
इग्रं िी नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
निदं ी नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
उदवू नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
संस् ृ त नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
गनणत नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
नर्ज्ञान नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र
सामानि िास्त्र नर्षमाचे
अध्यमापनिास्त्र

अ.क्र.

ालार्धी

ननष्ठा २.० प्रनिक्षण र्ेळापत्र

ोसव क्रमां र् नार्

१.

नद. २१ सप्पटेंबर ते ४ ऑक्टोबर, २०२१

DIKSHA अॅप र्र निक्ष नोंदणी

२.

नद. ५ ऑक्टोबर ते ३ नोव्िेंबर, २०२१

१)
२)
३)

३.

४ नोव्िेंबर ते ३ निसेंबर, २०२१

४.

४ निसेंबर २०२१ ते ०२ िानेर्ारी २०२२

५.

३ िानेर्ारी ते १ फे ब्रर्ु ारी २०२२

१)
२)
३)
१)
२)
३)
१)
२)
३)

६.

२ फे ब्रर्ु ारी २०२२ ते ३ माचव, २०२२

७.

४ माचव ते ३ एनप्रल २०२२

अभ्मासक्रम आनण अध्यममन ें नित सर्व समार्ेि निक्षण
मानिती सप्रं ेषण तंत्रज्ञानाचे अध्यममन अध्यमापन आनण मलू मां न ए ात्मी रण
सरु नक्षत आनण नन ोप िालेम र्ातार्रण नननमवतीसाठी र्ैमनि र् सामानि गणु र्ैनिष्ट्माचे नर् सन.

ला ए ानत्म अध्यममन
नितीम टप्पप्पमातील निक्षण : मागवदिवन आनण समपु देिन
िाळांमधील आरोग्म र् स्र्ास््म
िालेम निक्षणातील पढु ा ार
व्मार्सानम निक्षण
निक्षणातील नर्नर्ध समस्मा
िालेम नेतत्ृ र् (माध्यमनम स्तर) : सं लपना र् उपमोिन
खेळणीधाररत अध्यमापनिास्त्र
िाळा आधाररत मलु मां न
नर्षमननिाम अध्यमापनिास्त्र आधाररत घट संच (मोि्मलू स)
नर्षमाचे अध्यमापनिास्त्र- इग्रं िी / उदवू / संस् ृ त /गनणत/ नर्ज्ञान / सामानि िास्त्र
सर्व ोसव उपलब्ध रून देण्मात मेतील मा ालार्धीमध्यमे उर्वररत प्रनिक्षणार्थी मांनी सदरचे ोसव पणू व रार्ेत.

ऑिलाईि प्रनिक्षणाची नविेषता
लाइव्ह सत्र
नलनखत सानित्म

मागवदिव र् स्पष्टी रणार्र
आधाररत नव्ििीओ

ऑनलाईन र् ऑफलाईन इ सानित्म

िोड्यूल निहाय चाचणी

संदभीय सानहत्य

नडनिटल प्रिाणपत्र

प्रनिक्षण सूचिा
आपलमा निलयातील निक्ष ांची दीक्षा अॅप र्र नोंदणी रून घेणे.
सामान्म अभ्मासक्रमार्रील मोि्मलू स (Generic Modules) िे ३ ते ४ तासाचे असणार आिे.

नर्षमननिाम अध्यमापनिास्त्रर्रील मोि्मल
ू (Pedagogy Based Modules) िे २४ ते २५ तासांचे असणार
आिे .
मामधील माध्यमनम र् उच्च माध्यमनम
आिे

निक्ष ास सर्व १२ सामान्म अभ्मासक्रमार्रील मोि्मलू स पणू व रार्े लागणार

आपलमा नर्षमाचे ए नर्षम अध्यमापनिास्त्रार्रील मोि्मल
ू पणू व रार्े लागणार आिे.

प्रनिक्षण सूचिा
र्रील र्ेळापत्र ानसु ार ३ मोि्मलू स ३० नदर्सांसाठी उपलब्ध रून नदले िाणार आिेत. प्रनिक्षणा्मावने मा ालार्धीमध्यमेच

सदरचे मोि्मलू स पणू व रार्माचे आिेत.

निक्ष ांसाठी सदरचा प्रनिक्षण ामवक्रम िा िराठी, इग्रं िी,नहंदी व उदू भाषेमध्यमे उपलब्ध िोणार आिे .

प्रनिक्षणार्थी आपलमा पसतं ीनसु ार उपलब्ध ३ मोि्मलू स पै ी ए न ं र्ा अनध मोि्मलू स चे प्रनिक्षण ए ा र्ेळी घेऊ ि तो.

उपलब्ध रून देण्मात आलेले ३ मोि्मलू स िे प्रनिक्षणा्मावने नर्नित र्ेळेमध्यमे म्िणिे ३० नदर्सांत पणू व रणे आर्श्म आिे.

प्रनिक्षण सूचिा
मा प्रनिक्षणासाठी प्राचामव मांना नोिल अध्य ारी म्िणनू तर आपण गगु ल निट मध्यमे परु नर्लमा प्रमाणे प्रनिक्षण समन्र्म र्
तांनत्र समन्र्म मांची नेमणू

रण्मात मेत आिे.

राज्मस्तरार्रून प्राप्त मोि्मल
ू ननिाम आपलमा निलयाच्मा अिर्ालानसु ार आर्श्म

ामवर्ािी प्रनिक्षण समन्र्म मांनी

रार्माची आिे.

सदरच्मा ऑनलाईन प्रनिक्षणासाठीचा पणू व तांनत्र समन्र्म तांनत्र समन्र्म मांनी रार्माचा आिे.
प्रनिक्षण ामवक्रम र् मोि्मल
ू ननिाम ोसव मांना आर्श्म ती र्ेळोर्ेळी प्रनस्ी देण्मात मार्ी.

प्रनिक्षण सूचिा
सदरच्मा ऑनलाईन प्रनिक्षणाचे प्रमाणपत्र िे िो प्रनिक्षणार्थी ोसव र्र आधाररत मलु मां नामध्यमे न मान ७०% गणु ां न प्राप्त
रे ल अिाच प्रनिक्षणा्मावस प्रनिक्षणाचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन स्र्रूपामध्यमे प्राप्त िोणार आिे.
राज्मस्तरार्रून मा प्रनिक्षण ामवक्रमाच्मा ऑनलाईन सननमंत्रणासाठी ऑनलाईन प्रणालीचे नर् सन रण्मात आलेले आिे.

मा ऑनलाईन प्रणालीचे लॉगीन नोिल अनध ारी मांच्मा नार्े लर् रच उपलब्ध रून नदले िाणार आिे.
मा प्रनिक्षण ामवक्रमाच्मा सनर्स्तर मागवदिव सचू ना ननगवनमत े लमा आिेत.

थोडक्यात...
DIKSHA App इस्ं टॉल करणे/
DIKSHA Portal च्या िाध्यिातूि
िोंदणी करणे
DIKSHA App वर Email ID नकंवा
िोबाईल क्रिांकािे िोंदणी करणे

उपलब्ध कोसू (िोड्यल्ू स) सरुु करणे

●

िोड्यूल्स वर आधाररत ईसानहत्याचा अभ्यास करूि कोसू
पूणू करणे

चाचणी सोडवा ,नकिाि 70% गुणांकि
असेल तरच नडनिटल प्रिाणपत्र प्राप्त हो होईल

DIKSHA पोटू ल व िोबाईल अॅप

धन्यवाद....

