LP/ UP SITC
പരിശീലന ോമോഡയള - 4 Days
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ആമഖം
വിവരവിനിമയ
ഉപോയോഗെപടതോത

സോോങതികവിദയ(ഐ.സി.ടി)യെട

ോമഖലകള

നമെട

ോസവനം

നിതയജീവിതതില

കെണതോന

പയോസമോയിരികം. അത് െകോണ് തെന ജീവിതം വിജയകരമോയി നയികോന ഐ.സി.ടി.
അറിയോെത സോധികില എന ഒരവസ വന ോചരനിരികന. ോകരള പോഠയപദതി
സമീപനോരഖയിലം

(KCF-2005)

പരിചയെപടതോവനതോെണന്

ൈപമറിയില

ഒര

നിരോദശിചിടണ്.

കളിരീതിയില
മോതമല,

കമയടര

വിദയോരഥികളെട

ബഹമഖങളോയ ബദിവികോസതിനനോയോജയമോയ പഠനോനഭവങെളോരകോന ഐ.സി.ടി.
ശോകീകത പഠനതിനോവെമന് െതളിയികെപടിടമണ്.
സദോ പവരതനനിരതമോകോനം സവയം കെണതലകളില ഏെറ
സോനോഷികോനം ഭോവനോതകമോയി കോരയങെള സമീപികോനെമലോമള ൈനസരഗികവം
സവിോശഷവമോയ സവഭോവോതോെടയോണ് വിദയോരഥികള ോലോവര ൈപമറി കോസകളില
എതനത്. വിദയോരഥിയെട പകതതിനനസതമോയി പഠനപവരതനങെളോരകോനം,
കളികളില ഏരെപടന തരതില സോനോഷോതോെട പവരതനങള പരതീകരിച്
പഠനം

ആസവോദയകരമോെയോരനഭവമോകോനം

ൈപമറിതലതിോലകള

ഐ.സി.ടി.

സഹോയികന

രപതിലോണ്

പവരതനങള.

ഇതരം

പവരതനങളിോലരെപടനത് വഴി സവോഭോവികമോയി തെന കമയടറമോയി ഇടെപഴകോനം
വിവിധ ോശഷികള െപോതവോയി ോനടോനം ോനടിയവ പബലനം െചയോനം വിദയോരഥികളക്
സോധികന.
കമയടര

പവരതിപികോനള

ആഴതിലള

അറിവ്

വിദയോരഥികളോകോ അധയോപകരോകോ ആവശയം വരോത രീതിയിലള പവരതനങളോണ്
ൈപമറി പോഠപസകതില ഉളെപടതിയിരികനത്. അത് െകോണ് തെന ൈപമറിയില
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ഐ.സി.ടി. പവരതനങള പോവരതികമോകനതിന് വലിയ പയോസം ോനരിോടണി
വരികയമില.

ൈപമറി കോസകളിോലക് തയോറോകിയിരികന പോഠപസകം വിനിമയം

െചയനതിനം മറ് വിഷയങളെട പഠന പവരതനങളില ഐ സി ടി സോദയതകള
പോയോജനെപടതനതിനമള പോോയോഗിക പരിശീനലവമോണ് നോല് ദിവസങളോയള
പരിശീല പരിപോടിയില ഉളെപടതിയിടളത്.
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ഒനോം ദിവസം
9 .30am

:

Registration

Course Briefing(10 .00 am മതല 10.15 am വെര)
(പരീശീലനതിെനകറിച് RP വിവരികന, SITC മോര സള ICT പവരതനങളക്
ോനതതവം നലോകണവരോണ് എനത് ോബോധയെപടതണം.)
പവരതനം (10. 15 am മതല 11.00 am വെര)
ICT അധിഷിത പഠനതിെന LP / UP കോസകളിെല സോധയത – ചരച
ICT സോധയതകള കോസകളില പോയോജനെപടതോവന മന് , നോല് സോധയതകള
പരിചയെപടതന.
1. Download െചയ ചിതങള
2. വീഡിോയോ
3. Educational Gcompris െല ഒര െഗയിം
ഇതരം ടളകള പഠനപവരതനതില എങെന പോയോജനെപടതോം . ചരച െചയ്
ോകോഡീകരികന.
•

കടിക് കടതല അനഭവങള പദോനം െചയണം

•

സവനം ചറപോടില നിന് ലഭയമോകോത അനഭവങള നലകോന

•

ോനരിടള ഒരനഭവവം ICT സോധയതകള ഉപോയോഗികക വഴി തടസെപടതരത്

•
•
•
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പവരതനം (11. 00 am മതല 11.45 am വെര)
കമയടര എനോല എന് , കമയടറിെന ഭോഗങള ഏവ ?
കമയടറിെന ഉപോയോഗങള െപോതവോയ ചരച നടതന. കമയടറിെന ഭോഗങള
ലിസ് െചയന, ആവശയമോയ കടിോചരകല നടതന. ഓോരോനിെനയം ഉപോയോഗങള
വിവരികന. Computer ഉപോയോഗതിെന ആവശയകത ചരച െചയെപടണം.
കമയടറിെന പവരതനം
Hardware, Software എനിവ ചരചയിലെട വിശദീകരികന. ഓപോററിംഗ് സിസം ,
ആപിോകഷന ോസോഫ് െവയര എനിവ ഉദോഹരണ സഹിതം പരിചയെപടതന.
എനെകോണ് ലിനക് ?
Proprietary, Free Software വയതയോസങള ചരച െചയന. Free Software (Ubuntu
Linux) െതരെഞടകവോനളള കോരണങള ോബോധയെപടന. (ലളിതമോയ വിശദീകരണം)
പവരതനം (11. 45 am മതല 12.00 pm വെര)
െഡസ് ോടോപ് െമന പരിചയെപടക .
Applications, Places, System തടങിയ െമനവിലള ോപോഗോമകളം പരിചയെപടക.
RP ഒര Application ോപോഗോമിെന ോപര് പറയന, ഇത് എങെന കെണതോം എ
ന demo െചയന. തടരന് RP നിരോദശികന ോപോഗോമകള കെണതന.

പവരതനം (12.00 pm മതല 12.30 pm വെര)
െഗയിമകളില പരിശീലനം
Educational Suit Gcompris പരിചയെപടതന. ഇതില ഉളെപടിടള െഗയിമകള
പവരതിപികന. Gcompris െഗയിമകളില പഠന സനരഭങളില പോയജനെപടതോന
കഴിയനവ കെണതി പടികെപടതന. ( LP പോഠ പസകം പരിചയെപടതന ഘടതില
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കടതല െഗയിമകള പരിചയെപടകയം ചരച െചയകയം ആകോം.
പവരതനം (12.30 pm മതല 01.15 pm വെര)
ചിതം വരകോം
Tux Paint, ോസോഫ് െവയര ഉപോയോഗിച് ചിതം വരയോം. TuxPaint ോസോഫ്ട്െവയര RP
പരിചയെപടതന. കഥോരചനകള ഒര ചിതം തയോറോകി കോണികന. തടരന് കോസ്
റം സോഹചരയതില പോയോജനെപടതോവന ചിതങള തയോറോകന.

1. സൗരയഥതിെന മോതക വരയക
2. വിവിധ രപങള വരയക
3. രോതിയിെല ആകോശകോഴ.
4. ആലബങള നിരമികല
5. മോപ് നിരമോണം തടങിയ സോധയതകള പരിോശോദികന.

പവരതനം (02.00 pm മതല 03.00 pm വെര)
File, Folder എനിവെയകറിചളള ചരച – ോഫോളഡര ടീ നിരമോണം . െടകസ്
എഡിററില

ൈടപ്

െചയ ോസവ് െചയല. തടരന് എലോ ോഡോകെമനകളം save

െചോയണതിെന ആവശയകത ചരചയിലെട രപെപടതന.
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ഉദോഹരണം

Activity .
Desktop ല Group 1 എന ോഫോളഡര നിരമികക. ഇതിനളില Images, Sounds,
Documents, Presentation എനീ sub folder കള നിരമികക
തടര പവരതനം
Folders and files naming, renaming, deletion, file extension etc., open saved
files. Familiarizing Save, save as options. Gedit െന െമചങള, നയനതകള
പവരതനം (03.00 pm മതല 04.30 pm വെര)
ോഡോകയെമനകള തയോറോകോം
Open Office Writer എന െടകസ് എഡിറിംഗ് ോസോഫ് െവയര പരിചയെപടല.
പരിശീലകന നലകിയ മോതക അനസരിച് ഇംഗീഷില ൈടപ് െചയന.
പവരതനം 1
ഒര കത് തയോറോകന. മനകടി തയോറോകിയ മോതക കോണിച് ൈടപ് െചയ് save
െചയന. ( അനബനം) അകര – ഖണികോ കമീകരണങള, പടിക ഉളെപടതല
പവരതനം 2
അഡസ് സിപ്, െനയിം സിപ് നിരമോണം. - copy, cut paste സോങതങള, Text
box / Frame ഇനസരട് െചയല
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രണോം ദിവസം
പവരതനം (09.30 am മതല 10.30 am വെര)
പവരതനം 3
ചിതകോരഡകള തയോറോകന
ചിതങള ഇനോസരട് െചയല, ോപജ് ോബോരഡര, പശോതല നിറം എനീ
സൗകരയങള പോയോജനെപടതണം . മന കടി ചിതങള നലകണം

CAMEL
പവരതനം (10.30 am മതല 12.30 am വെര)
മലയോളം ൈടപിംഗ് Open Office Writer ല
മലയോളം കമയടിംഗ് സോധയതകളം, ആവശയകതയം ചരച െചയന. തടരന്
മലയോളം കീോബോരഡ് െസറ െചയനത് പരിചയെപടന. തോെഴ കോണന പടിക
പരതിയോകനതിലെട മലയോളം കീോബോരഡ് െല ഔട് പരിചയെപടന.
പരിശീലകന നലകന വോകകള ൈടപ െചയന.
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•

സവരോകരങളം വയഞനോകരങളം മോതം
ോകരളം, വനം, മധരം മലയോളം , ോറഡിോയോ, െടലിവിഷന

•

കടകരങളം ചിലകളം
തണിമതന
വണിചകം
ഇനയ എെന രോജയം

ഓപണ
ഓഫീസ്
ൈറററിെന
എെനലോ
സോദയതകള
സോഹചരയങളില പോയോജനെപടതോന കഴിയം എന് ചരച െചയന.

കോസകളിെല

•

ചോരടകളെട നിരമോണം.

•

സള പവരതന കലണര നിരമോണം (തീയതി , ദിവസതിെന പോതയകത,
പരിപോടികള / ആോഘോഷങള എനിവ ഉളെപടതി പടികോ രപതില)

•

കഥോ ചിതങള

•

അകരകോരഡകള

•

പകോരഡ്

ശചിതവ ോകരളം
സനര ോകരളം
പവരതനം (12.30 am മതല 01.15 am വെര)
ലിനക് െഡസ് ോടോപ് പരിചയെപടക .
RP യെട വിശദീകരണതിന ോശഷം തോെഴപറയന പവരതനങള കമമോയി െചയത
ോനോകക.
•
െഡസ്ോടോപില പതിയ പോനല നിരമികക.
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•

നിരമിച പോനല ഒഴിവോകക.

•

പോനലില അെപറകള കടി ോചരകക.

•

പോനലില menu ഒഴിവോകകയം കടി ോചരകകയം െചയക.

•

െഡസ്ോടോപ് പശോതലം മോറക.

•

പോതയകം െഡസ്ോടോപകള സജീകരികക.

പവരതനം

(2 pm മതല 4.30 pm വെര)

Open Office Calc
പവരതനം 1
കോലക് ോസോഫ് െവയര ോസോഫ് െവയര പരിചയെപടല. കോസിെല കടികളെട
മോരക് ലിസ് ൈടപ് െചയന പവരതനോതോെട ആരംഭികക.
•

തക , ശതമോനം , ശരോശരി എനിവ കണകോകല

•

ഫില സീരിസ്

•

വരികളം , നിരകളം കടിോചരകല

•

െസല െമലജിംഗ്

•

ോപജ് പവയ - െസല ോബോരഡര എനീ കോരയങള ഉളെപടതണം

പവരതനം 2
സംഖയോ ചോരടകളെട നിരമോണം - ഫിലസീരീസ്
കലണര നിരമോണം - നവംബര മോസെത കലണറിെന മോതക കോണിച് Spred
Sheet ല തയോറോകോന ആവശയെപടന. (ഫില സീരിസ്, െസല െമലജിംഗ്, െസല
ോഫോരമോറിംഗ്)
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മനോം ദിവസം
പവരതനം ( 9.30 pm മതല 11.00 pm വെര)

Internet
ഇനരെനറ് സോദയതകള RP വിശദീകരികന. തടരന് ൈപമറി കോസകളില
ഇതിെന സോദയതകെള കറിച് ചരച െചയന.
Web Browser - Mozilla , Chromium, ....
വിവിധ ൈസറകള സനരശികന. ഉതരവകള ഡൗണോലോഡ് െചയന.
www.kerala.gov.in,
www.education.kerala.gov.in,
www.itschool.gov.in,
•

•

www.education.kerala.gov.in ൈസറ് സനരശിച് കോലോതവതില വന
മോറെത സംബനിച സരകലര ഡൗണോലോഡ് െചയ് സകികന.
www.itschool.gov.in, ൈസറ് സനരശിച് ICT പോഠപസകങള
ഡൗണോലോഡ് െചയ് സകികന.

•

െസരച് എനജിന പരിചയെപടന

•

ൈപമറി പോഠഭോഗങളമോയി ബനെപട ഒര Presentation അവതരിപികന.
ചിതങളോടയം , ചലചിതങളോടയം ഉപോയോഗതിെല െമചങള ചരച െചയന.
സവനമോയി തയോറോകോന ോപോകന Presentation ലകയമോകി ചിതങള, െചറിയ
ചലചിതങള, ോഡോകയെമനകള ഇനരെനറില നിനം െതരഞ് കെണതന, ഇവ
പോതയകം ോഫോളഡറകളില ോസവ് െചയന

പവരതനം (11.00 am മതല 1.15 pm വെര)

Open Office Impress
കോസ് റം പവരതനങളില ശബവം ചിതവം ഉപോയോഗിോകണി വരോമോള
ോനരിടന പശങള ചരചയിലെട ലിസ് െചയന. ഇവെയലോം മനകടി തയോറോകി
അവതരിപിചോലളള െമചങള ചരച െചയന. ഇനരെനറില നിനം ോശഖരിച ചിതങളം
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ോഡോകയെമനം പോയജനെപടതി ഏെതങിലം ഒര പഠന സനരഭതിനോവശയമോയ
പസോനഷന തയോറോകല . തടരന് ഓോരോ ഗപം ഇത് അവതരിപികന.

ഒര

പവരതനം (02.00 am മതല 03.00 pm വെര)
Music, Video തടങിയ CD/DVD തടങിയവ പവരതിപികല
ആവശയമോയ CD/DVD തടങിയവ പഠിതോകള െകോണവരനതിനള നിരോദശം
മനകടി നലോകണതോണ്. ഓോരോരതരം അവര െകോണ വനിടള CD/DVD
പവരതിപിച് പരിശീലിോകണതോണ്. VCD, DVD തടങിയവ play െചയനതിന്
CD/DVD drive ല ഇടതിനോശഷം panel ല നലകിയിടള applet ഉപോയോഗി
കോവനതോണ്.
•

വയതയസ ോഫോരമോറിലള CD / DVD എനിവ പവരതിപികന

•

പസോനഷനകള, മവികള , ശബഫയലകള , െടകസ് ഫയലകള

•

ോഫോണ് പശം പരിഹരികല

•

ശബ കമീകരണങള

പവരതനം (03.00 pm മതല 04.00 pm വെര)
Internet - തടരച
Creating email account , Sending letters , login and logout

പവരതനം (04. 00 am മതല 04.30 വെര )
CD/DVD writting
ആവശയമോയ CD/DVD പഠിതോകള െകോണവരവോന ോനരെത നിരോദശം
നലകണം. Ubuntu OS DVD, ഇതവെര
ഇനരെനറില

നിനം

ോശഖരിചവ

എനിവ

ഓോരോരതരം െചയ പവരതനങള,
DVD

യിോലക്

write

െചയവോന

ആവശയെപടക. ( RP-demonstration)
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പവരതനം (11.00 am മതല 12.00 വെര)
ആശയപകാശനതിന് ോബാഗ്
സവനം സരഗസഷി ഒര അചടി മാധയമതില പസിദീകരികെപടണെമങില ഒോടെറ കടമകള
കടോകണതായി വരം. എഡിററെട പരിോശാധനയം അംഗീകാരവമടകമള വിവിധ ഘടങളിലെട
കടനാണ് ഒടവില അത് അചടികെപടനത്. എനാല ഇലോകാണിക് മാധയമങളെട കടനവരോവാെട
തങളെട സഷികള (ൈസബര നിയമങളക് വിോധയമായി) എോപാള ോവണെമങിലം ഇനരെനറിലെട
പസിദീകരികാനാകം. അതിനള ഉപാധിയാണ് ോബാഗ്.
വിവിധ ോബാഗകള സനരശികന.
www.kavyamsugeyam.blogspot.in, www.indradhanuss.blogspot.in, etc.
ോബാഗണാകനതിെന വിവിധ ഘടങള RP വിശദീകരികന.
ോബാഗര, ോബാഗ് നാമം (Blog Title), ോബാഗ് വിലാസം (Blog Address / URL), തലികാനാമം (Display
Name), etc.
പഠിതാകള സവനമായി ോബാഗ് നിരമികന. ോബാഗില ോപാസകള ഉളെപടതന.
ോബാഗ് ോപാസകള, െടംോപറ് എനിവയില മാറം വരതന.

•

(5,7 കോസകളിെല വിവിധ പവരതനങള)
Biology Resources

Respiration, lungs, digestive system, heart valves തടങിയവയെട
പവരതനങള - പരിചയെപടല

പവരതനം ( 2.00 pm മതല 3.00 pm വെര)
•

Connecting a Computer

•

Connect projector, printer, speaker – RP demonstration

•

Sound and Monitor resolution setting – RP demonstration

പവരതനം (3.00 pm മതല 4.15 pm വെര)
Ubuntu OS installation – RP demonstration (ഇതിോനോെടോപം നലകിയിരികന ഫയല
പദരശിപികോവനതോണ്.)

പവരതനം (4.15 pm മതല 4.30 pm വെര)
പരിശീലനം വിലയിരതല
######################################################
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അനബനം
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