
 

 

An Important offline 2 days state level FDP on 

“Creative & Effective Blended Teaching” 

at TSSM's Padmabhooshan Vasantdada Patil Institute of Technology (PVPIT), Bavdhan Pune 

 

PVPIT पुणे आणण नॉलेज णिज अहमदनगर याांच्या सांयुक्त णिद्यमाने आयोणजत..  

 

विना एविव िंग - इन्स्टिं  - उच्च दर्ााची चे किं  ें   वनवमाती आवि ब्लेंिेि व वचिंग ची लॉकिाऊन निंतरची 

पविली राज्यस्तरीय ऑफलाईन कायाशाळा  

 

प्रवशक्षक- श्री. भूषि कुलकिी ि श्री. एकनाथ कोरे, नॉलेर् विर्, अिमदनगर 

ऑनलाईन परीके्षत भरपूर मार्क्स घेिून णिद्यार्थी िरच्या िगासत आले आहेत खरे !!!  

पण आता पुढचे णिषय णिकिताना त्ाांच्या आधीच्या मूलभूत सांकल्पना स्पष्ट नाहीत हे प्रकषासने जाणित आहे… 

 

चालू अभ्यासक्रमा बरोबरच बॅक लॉग क्लिअर करायचा असेल आणण आपले णिकिणे स्मार्स करायचे असेल तर 

ब्लेंडेड तांत्रज्ञान िापरािे लागणार. विवर् ल आवि वफवर्कल यातील योग्य मेळ साधून ब्लेंिेि तिंत्रज्ञान कसे 

िापरले र्ाते?  विद्यार्थ्ाांची विषयातील रुची िाढािी यासाठी पाठात रिंर्कता कशी आिता येईल?  

यासाठी िाय ेक किं  ें  वनवमाती इन्स्टिं  कशी िोते याबाबत याबत सविस्तर मागादशान करिारी िी विशेष 

कायाशाळा.  

 

या कायसिाळेस उपक्लथर्थत राहण्यास इचु्छक असाल तर पुढे णदलेल्या णलांक िर क्लिक करून आपली माणहती 

भरािी आणण व्हार््स अँप गु्रप जॉईन करािा. 

https://forms.gle/gJTD9kgQLkyQABN76 

 

कायाशाळा स्थळ, िेळ ि वदनािंक- 

स्थळ-   TSSM's Padmabhooshan Vasantdada Patil Institute of Technology (PVPIT),  

Sr. No. 33/22, off Pirangut Road, After Chandani Chowk, Bavdhan, Pune 411021. 

Map Location: 

https://maps.app.goo.gl/3ktraAw8sbK9ZEaT9 

 

वदनािंक- 26 ि 27 ऑगस्ट 2022    

िेळ- सकाळी  १०  ते दुपारी ५,   

 

 

https://forms.gle/gJTD9kgQLkyQABN76
https://maps.app.goo.gl/3ktraAw8sbK9ZEaT9


 

Registration Details- 

Registration fees: Rs. 1200/-   

Registration fees should be paid in cash/Online using QR code given on banner or using link below. 

Payment Link: 

https://imjo.in/p3qdqt 

 

Registration fees include Training, breakfast, tea and Lunch. 

Seats are limited so confirm your participation as early as possible.   

 

मित्वाची  ीप- 

पुढील सिस सूचना आपणास WhatsApp गु्रप िर णदल्या जातील.  

व्हार्स अप्प णलांक - https://rebrand.ly/pvpit 

 

बाहेगािच्या व्यक्तीांसाठी अल्प दरात राहण्याची सोय करता येईल. 

 

सूचना-  

ही कायसिाळा ऑनलाईन नाही, कायसिाळेत लॅपर्ॉप आणणे कम्पल्सरी नाही. या पूिी तयार केलेले कुठलेही पॉिर 

पॉइांर् चे पे्रझेंरे्िन पेन डर ाइव्ह मधे्य कॉपी करून सोबत ठेिािेत.  

 

For Details please contact- 

कायसिाळेच्या ताांणत्रक माणहती ि आयोजनासाठी सांपकस - श्री. एकनार्थ कोरे:- 9373412443, 9822057786 

व्हिविओ वनवमाती साठी आिश्यक सावित्य कायाशाळेस्थळी िार्िी दरात खरेदी साठी उपलब्ध असेल. 

https://imjo.in/p3qdqt
https://rebrand.ly/pvpit

