
 

“SAMARTH: ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS” 

  
  

“Educational Innovations Bank”  
Ravi J. Matthai Centre for Educational Innovation 

Indian Institute of Management Ahmedabad  
In partnership with  

SARVA SHIKSHA ABHIYAN GUJARAT 



“SAMARTH” 
Helping students learn, through you 

 



હતે ુ 

1. વિદ્યાર્થીઓને શીખિામાાં મદદ કરિી, તમારા ર્થકી. 
2. તે માટે: અમે તમને પોતાને વિકસાિિાની તક 

આપિાનુાં લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. 
 



કેિી રીતે? 
1. ટેકનોલોજીના માધ્યમ દ્વારા વશક્ષકોન ે વશક્ષણ પોતાની અનકુુળતાએ પ્રાપ્ત 

ર્થાય.  
2. નિા સત્રર્થી શરુ ર્થનાર NCERT અભ્યાસક્રમના આધારે બનેલ નિી 

પસુ્તીકાઓ ગણણત અન ે વિજ્ઞાન વિષયન ે ધ્યાનમાાં રાખીન ે સાહહત્ય રજુ 
કરિામાાં આિેલ છે.  

3. વશક્ષકોના સફળ નિીન પ્રયોગોનો તાલીમ સાહહત્યમાાં સમાિશે કરી એક નિો 
અણિગમ કેળિિો. 

4. આ ઉપરાાંત િગગખાંડ સાંચાલન, શાળા સિગગ્રાહી મલૂયાાંકન અન ેશાળામાાં ICT 
નો ઉપયોગ અંગેના િતગમાન ખ્યાલો અને પદ્ધવતઓની આપ સમજણ 
મેળિશો. 

5. ટેકનોલોજી દ્વારા વશક્ષકોના નિીન પ્રયોગોની આપ-લે િધારિી/ફેલાિો 
કરિો. 



કાયગક્રમની રૂપરેખા 
1. આ કાયગક્રમમાાં ગજુરાતના ધોરણ ૬,૭ અને ૮ ના 

ગણણત અને વિજ્ઞાનના વિષય વશક્ષકો ને જોડિામાાં 
આિેલ છે.  

2. આ કાયગક્રમમાાં વશક્ષકો ૨ ગ્રપુમાાં વિિાજીત હશે.  
3. ગ્રપુ A ના વશક્ષકો નો ટીચર કોડ “SA” ર્થી શરુ ર્થશે. 

અને ગ્રપુ B નો “SB” ર્થી શરુ ર્થશે. 
4. ગ્રપુ A ની તાલીમ તારીખ ૨૦/૦૫/૨૦૧૮ 

(સાંિવિત)ર્થી શરુ ર્થશે. ગ્રપુ B ની તાલીમ ઓગસ્ટ 
મહહનામાાં (સાંિવિત) શરુ કરિામાાં આિશે જેની વિગત 
િેબસાઈટ પર મકુિામાાં આિશે અને ઇ-મેલ તર્થા 
SMS દ્વારા જણાિિામાાં આિશે.   



 તાલીમ કાર્યક્રમના મોડ્યલુ નીચે મજુબ બે વિભાગમાાં િહચેારે્લ છે.  
 

 તાલીમમાાં સમાવિષ્ટ મોડયલુ 

વિિાગ - ૧ વિિાગ - ૨ 

MODULE 1.1 - ગણણત MODULE 2.1 - િગગખાંડ સાંચાલન : 
હકારાત્મક શૈક્ષણણક િાતાિરણનુાં 
વનમાગણ કરવુાં 

MODULE 1.2 - વિજ્ઞાન MODULE 2.2 - શાળા સિગગ્રાહી 
મલૂયાાંકન પદ્ધવતની સમજ અન ે
અમલીકરણની પદ્ધવતઓ 

  MODULE 2.3 - શાળામાાં ઇન્ફોમેશન 
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 



દરેક મોડયલુમાાં આપને નીચે મજુબનુાં 
િાાંચન મટીરીયલ ઉપલબ્ધ હશે 

1. મોડયલુને શીખિાનો હતે ુ

2. વિષય િસ્તનુે લગતી માહહતી/સમજણ    

3. વિષય િસ્ત ુઆધાહરત કેસ સ્ટડી 
4. કેસ સ્ટડી આધાહરત અધ્યયન 
5. છેલલે ૧૦ પ્રશ્નો આધાહરત અધ્યયન કરિાનુાં રહશેે.  

 

 



આપની ભવૂમકા શુાં છે? 

• દરેક મોડયલુમાાં કેટલાક પેટા-મોડયલુ છે. દરેક મોડયલુમાાં 
મદુ્દાઓની યાદી છે જે તમારે આિરી લેિાના છે. જયારે તમે મદુ્દા 
પર ક્લલક કરશો ત્યારે એ મદુ્દાનુાં પાનુાં ખલૂશે;  

• જેમાાં મદુ્દાનો પહરચય મદુ્દાને આધાહરત ગજુરાતની સરકારી પ્રાર્થવમક 
શાળાના વશક્ષકો દ્વારા કરિામાાં આિેલ નિતર પ્રયોગની વિગત, 
ફોટા અને વિડીઓ લીંક આપિામાાં આિેલ છે. 

• તમે મદુ્દો પરૂો કરો એટલે ડાયરીમાાં તમારા વનરીક્ષણો નોધી લો, જો 
કે આ ફરજીયાત નર્થી. જો તમે ઈચ્છો તો મોડયલુના અંતે ડાયરીની 
વિગત (ફોટો, સ્કેન) અમારી પાસે જમા કરાિી શકો છો. 

• તમારા બધા પ્રકરણો પતી જાય પછી પ્રશ્નોનો પર ણચિંતન કરો અને 
તમારા માંતવ્ય રજુ કરો.  

• કોસગના અંતે પ્રોજેલટ બનાિીને જમા કરાિો. પ્રોજેલટ જમા કરાિિા 
અંગેની િધારાની વિગતો મોડયલુમાાં જણાિિામાાં આિેલ છે.  

 



આપે અમકુ વસદ્ધાાંતોનુાં પાલન કરિાનુાં રહશેે. 

1. કાયગક્રમ પણૂગ કરિા માટેની સમયસીમા વનવિત હશે 
તે સમયસીમાનુાં પાલન કરવુાં. 

2. આપના પ્રશ્નો ની તર્થા કાયગક્રમ વિષયક ચચાગ ફલત 
FACEBOOK PAGE (જેમાાં આપને જોડિામાાં આિશે) 
તેમાાં જ કરિાની રહશેે. 

3. ગ્રપુ B ના વશક્ષકો સાર્થે કોઈ પણ મટીરીયલ શેર ન 
કરવુાં, નહીતો તેમની તાલીમની અસરકારકતા પર 
ફેર પડશે.  

4. પ્રમાણ પત્ર મેળિિા માટે આપે તાલીમ પણૂગ 
કરિી જરૂરી છે.   



ઓનલાઈન તાલીમ દરવમયાન ખાસ ધ્યાનમાાં રાખિાની 
બાબતો  
 1. આ કાયગક્રમમાાં િાગ લેનારા બધા વશક્ષકો માટે ફેસબકુ ગ્રપુ 

બનાિેલ છે જેની લીંક અહી છે 
(https://www.facebook.com/groups/1991716644473195/). 
આપ ેઆ ગ્રપુમાાં જોડાિિાનુાં રહશેે. 

2. આપના કોઈ પણ પ્રશ્નો કે મુાંજિણ હોય તે આપ ેફલત ફેસબકુ 
ગ્રપુમાાં જ જણાિિાના રહશેે. (ફેસબકુ ગ્રપુ વસિાય કોઈ પણ 
માધ્યમર્થી પ્રશ્નો પછૂિા નહહ.)   

3. તમે તમારો મોબાઈલ ડેટા, ઈન્ટરનેટની સગિડિાળાં શાળાનુાં 
અર્થિા ઘરનુાં કમ્પપ્યટુર િાપરીન ેતાલીમ મોડયલુનુાં અધ્યયન 
કરી ને તાલીમ પણૂગ કરી શકો છો. આપ આપની અનકુુળતાએ 
સમય ફાળિીને તાલીમ કરી શકો છો.   

4. કાયગક્રમ સાંતોષકારક રીત ે પણૂગ કયાગ પછી (પ્રોજેલટ જમા 
કરાિિામાાં આિ ે પછી) આપન ે તાલીમ પણૂગ કયાગન ુાં 
પ્રમાણપત્ર(ઈ-સટીફીકેટ) SSA દ્વારા આપિામાાં આિશે. 
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સમર્થગ કાયગક્રમમાાં જોડિા માટે www.inshodh.org website પર જાઓ. ત્યાાં 
તમને “સમર્થગ” કાયગક્રમની લીંક દેખાશ.ે 
 

http://www.inshodh.org/


તેના પછી આપ LOGIN પેજ પર જશો. 
સૌર્થી પેહલા આપે જે મોબાઈલ નાંબર આપ્યો હશે તે લખો. ટીચર કોડ લખો. અને 

અમારા દ્વારા આપિામાાં આિેલ કોમન પાસિડગ લખિાનો રહશેે. 
 



કોમન પાસિડગ બદલી તમારો પોતાનો ખાનગી 
PASSWORD રાખો. 

 



ત્યાર બાદ આપે આપની પ્રોફાઈલ 
અપડેટ કરિાની રહશેે. 

 



પછી આપની સમક્ષ ણચિંતન માટેનુાં પેજ આિશે જેમાાં આપને 
કોઈ એક ઉત્તર ચયન કરી તેના પર હકલક કરિાનુાં રેહશે. 
 

 



ણચિંતન પણૂગ કયાગ બાદ આપ કાયગક્રમની પ્રસ્તાિના પર 
જશો જે આપે ધ્યાનર્થી િાાંચિાની રહશેે. 

 



ત્યારબાદ આપ હોમ પેજ પર જઈ શકશો, જેના પર 
આપને પાાંચ મોડયલુ જોિા મળશે. 

 



મોડયલુના પેહલા મદુ્દા પર હકલક કરો એટલે સાહહત્ય વિગત 
દેખાશે, જે આપ વિસ્તાર પિૂગક િાાંચજો. 
  



દરેક મદુ્દામાાં ગજુરાતની સરકારી પ્રાર્થવમક શાળાના 
વશક્ષકો દ્વારા કરિામાાં આિેલ નિતર પ્રયોગની 
વિગત, ફોટા અને વિડીઓ લીંક આપેલ છે. 

 



જેનુાં અધ્યયન કરવુાં અને નિતર પ્રયોગની વિગત બાદ આપેલ 
“અધ્યયન કરો” લીંક પર ક્લલક જિાબ આપિા વિનાંતી. 
 

 



મોડયલુના તમામ મદુ્દા પરુા ર્થયા પછી એક ણચિંતન કરિામાાં 
આિશે તેની લીંક મોડયલુ ૧૦૦% પણૂગ કયાગ બાદ ખલુશે. 
 
 



બાકીના મોડયલુ 

• આજ પ્રમાણ ેબીજા મોડયલુ પણૂગ કરો. 
• બધા (પાાંચ) મોડયલુ પણૂગ કયાગ બાદ જ આપ   
પ્રોજેલટ સબમીશન પર જઈ શકશો. 

• પ્રોજેલટ સબમીશન માટેની માગગદવશિકા આપ ત્યાાં 
જોઈ શકશો. 
 



પ્રોજેલટ 

• પ્રોજેલટ માટેની વિગતિાર ગાઈડલાઈન્સ પણ તમન ે
મોકલિામાાં આિશે અને તમને WEBSITE પર પણ જોિા મળશ.ે 
 

• પ્રોજેલટની વિગત સાર્થ ે ફોટા અને નાનો િીહડયો પણ 
મોકલિાનો રેહશે. 
 

• પ્રોજેલટ તમારે ONLINE સબવમટ કરિાનો રેહશે ત્યાર બાદ એક સ્િચીંતનનુાં પત્રક િરિાનુાં રેહશે જે ફરજીયાત છે. પછીજ 
આપની તાલીમ પણૂગ ગણાશે. 
 

• તાલીમ પણૂગ ર્થયા બાદ આપને તાલીમ પણૂગ ર્થયાનુાં ઈ-પ્રમાણ 
પત્ર મળશે. 
 



મુાંજિણ/પ્રશ્નો 
• આપ અમન ેઈ-મેલ (samarth@iima.ac.in)  મારફત ે
અર્થિા Facebook Page: SAMARTH: “ONLINE 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS” પર 
આપની મુાંજિણ જણાિી શકો છો અમ ે તેન ે
સફળતાપિૂગક ઉકેલિાનો પ્રયત્ન કરીશુાં. 

• મુાંજિણ જણાિતી િખત ે આપનો કોડ નાંબર 
જણાિિો જરૂરી છે.   

• આ ઉપરાાંત આપ ેઅપનો ઈ-મલે તર્થા SMS વનયવમત 
રૂપ ેચેક કરતા રહવે ુાં. કાયગક્રમની તમામ વિગત આ 
માધ્યમર્થી જણાિિામાાં આિશે. 
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આિાર 

નિા પ્રકારના અણિગમના પ્રયાસમાાં પણૂગ સહકાર 
આપશો એિી અપેક્ષા છે. ક્ષમતા િધગનના ક્ષેત્રમાાં એક 

નવુાં પગલુાં િરીયે. 
 


