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गृ हपाठ सोडव यासाठ  वशेष सूचना  

(01) गृ हपाठ हे अं तम पर ेची तयार  व तुम या गतीचे वयं-मू यमापन कर या या ट ने उपयोगी आहेत. 

(02) गृ हपाठातील येक न व यांचे गुण थम काळजीपूवक वाचा. पा रभा षक सं ाचा अथ नीट समजून या. 

(03) गृहपाठाशी संबं धत पु तक, अ यास म, आशय व पाठयांश काळजीपूवक वाचवा. 

(04)    गृ हपाठातील नांची उ तरे ह  पु तकामधील आशय, मु ,े  मजकूर, जसे या तसा लहू  नका तर वत: या भाषेत 

        लहा. आव यक तेथे वत:चे मत मांडा. 

(05)    हा श ण म पूण के यानंतर मळ वलेले ान य  काय करताना तु ह  कसे उपयोगात आणाल यांचाह उ लेख  

        उ तरात असावा. आव यक तेथे पु तकातील उदाहरणांबरोबरच पु तकाबाहेर ल उदाहरणेदेखील नमूद करावेत. 

(06)    गृ हपाठ ल ह यासाठ  फुल केप आकाराचे आखीव कागद वापरावेत. यावर खाल ल माणे मचकूर लहावा. 

 

व याथाचे नाव--------------------------------       अ यास म/ वषय------------------------------------- 

कायम न दणी मांक--------------------------  गृहपाठ पूण के याचा दनांक------------------------                  

अ यासक ाचे नाव व प ता -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

मळालेले गुण------      एकूण गुण-  25            

                                                     गृहपाठ पर काची वा र  

 

(07)    आखीव कागदा या/उ तरप के या येक पानावर डावीकडे द ड इंच (4 सेमी) समास सोडून यावा. येक नाची 

उ तरे वतं  पृ ठावर लहावेत. (संमं क या जागेचा उपयोग शेरा/सूचना लह यासाठ  क  शकतील.)     

(08)    गृ हपाठातील सव नांची उ तरे सुवा च अ रात लहावीत. टंक ल खत/छापील उ तर हणून वीकार यात येणार नाह . 

(09)    गृ हपाठ मळालेले गुण व उपचारा मक सूचनांसह तु हास संमं क हे गृहपाठ तपास यानंतर परत करतील.. 

(10)    व या याना मा हतीपु तकेतील सूचना व नयमांचे पालन क न गृ हपाठ सादर करावा. व यापीठाशी प यवहार 

        कर यापूव  थम मा हतीपु तकेतील नयम, सूचना वाचा यात व अ यासक ामाफत प यवहार करावा. 

(11)    येक गृहपाठ/ वा याय हा वीस गुणांचा असून यातील येक न पाच गुणांचा आहे. 

 

 
 

(डॉ. स जन थूल) 

श ण म संयोजक, मू यमापन वभाग, 

                                                    यशवंतराव च हाण महारा  मु त व यापीठ, ना शक 
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एम.ए. ( वषय सं ेषण) / एम.ए. (शै णक सं ेषण) / एम.ए. (दूर श ण) / एम.कॉम. ( वषय सं ेषण)(M31/M32/M33/M35) 

स  तसरे  ( Semester-III)  Year 2018-19 

 

EDU515: ौढ व नरंतर श ण   (Adult and Continuing Education) 

1) आजीवन श णाची उ पती वषयक संक पना प ट करा.     (5गुण) 
Explain the theory of Life long learning. 

2) समाज श णकायात नरंतर श णाची भू मका प ट करा.     (5गुण) 
Explain the role of continuing Education in the work of social Education.  

3) ौढ अ ययनाथ ची मानसशा ीय वै श ये प ट करा.      (5गुण) 
Explain the characteristics of adult learner’s psychology. 

4) नरंतर श णाच े शासन आ ण यव थापन कसे करतात त ेस व तर लहा.   (5गुण) 
Explain in detail administration and management of continuing Education. 

 

EDU512- श णातील सं ापन कार   (Communication Modes in Education) 
1) दूर श णातील सं ापनाच े व वध रचना व कार लहा.      (5गुण) 

Write the different structure and types of communication modes In Distance Eeducation. 

2) दूरदशन ि हडीओच े कार, फायदे व मयादा लहा.      (5गुण) 

Write the types, benefits and limitation of Television videos. 

3) शै णक वण काय हणज ेकाय? फायदे व मयादा प ट करा.     (5गुण) 
What is the concept of educational listening work? Explain benefits,  
and Limitationof Education Listing. 

4) अनुदेशनाच े नयोजन व अ भक प प ट करा.       (5गुण) 
Explain the instructional planning. 

  

EDU516: अनौपचा रक श ण   ( Non Formal Education ) 

1) शासक य व अशासक य सं थांची अनौपचा रक श णाबाबत भू मका प ट करा.   (5गुण) 

Explain the role government and private institutes regarding Non - Formal Education. 

2) भारतातील सा रता आ ण ाथ मक श ण याम ये येणा या सम या प ट करा.   (5गुण) 
Explain the various problems comes in Indian Literacy and primary education 

3) अनौपचा रक श णाच े व वध माग वशद करा.       (5गुण) 
Explain the different way’s of non-formal Education 

4) अनौपचा रक श णप तीम ये श काची भू मका प ट करा.     (5गुण) 
Explain the role of the teacher in non-formal Education. 


