
HITC Training (27-09-2018)
പരരിശശീലന മമമൊഡഡ്യൂള

1. കകമൊഴഴ്സ് ബശീഫരിങഴ്സ് (9.30 – 10)

1.1 ഹഹൈമടെകഴ്സ് സ്കൂള ുകള (9.30 – 9.45)
1.2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് സ്കൂള ുകള - ആവശശ്യകത (9.45 – 10)

2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങള (10 – 10.30)

2.1. സ്കൂളുകളരികലകഴ്സ് ലഭശ്യമമൊകരിയ ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങള (10 – 10.10)

2.2. 2.2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഉപകയമൊഗഗം ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഉപകയമൊഗഗം - - ആവശശ്യമമൊയ രജരിസ്റ്ററുകള ആവശശ്യമമൊയ രജരിസ്റ്ററുകള (10. 10 – 10.30)(10. 10 – 10.30)

3. 3. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ പരരിപമൊലനഗം ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ പരരിപമൊലനഗം (10.30 – 1.00)(10.30 – 1.00)

3.1. 3.1. ഹൈമൊര്ഡഴ്സ് മവയര് പരരിപമൊലനഗം ഹൈമൊര്ഡഴ്സ് മവയര് പരരിപമൊലനഗം (10.30 – 11)(10.30 – 11)

3.2. 3.2. ട്രബരിള ഷൂടരിങഴ്സ് ട്രബരിള ഷൂടരിങഴ്സ് (Hands on (Hands on ആയരി ക്രമശീകരണഗംആയരി ക്രമശീകരണഗം) (11 – 12.30)) (11 – 12.30)

  
4. സമഗ്ര (12.30 – 3.15)

4.1. 4.1. സമഗ്ര കപമൊര്ടലരിമല ഉള്ളടെകഗം സമഗ്ര കപമൊര്ടലരിമല ഉള്ളടെകഗം (12.30 – 1 pm)(12.30 – 1 pm)

Lunch Break (1 pm – 1.45)Lunch Break (1 pm – 1.45)

4.2. സമഗ്ര കലമൊഗരിനഗം പമൊന് അപഴ്സ് കലമൊഡരിങഗം (1.45 – 2.15)
4.3. പമൊന് കസ്റ്റഹമകസഷന് (2.15 – 2.45)
4.4. സമഗ്ര റരികസമൊഴ്സുകള കമൊസഴ്സ് മുറരിയരികലകഴ്സ് (2.45 – 3.15)
44.5. .5. സമഗ്ര അപ്രൂവലഗം പബരിഷരിങഗം സമഗ്ര അപ്രൂവലഗം പബരിഷരിങഗം (Demonstration) (3.15 – 3.30)(Demonstration) (3.15 – 3.30)

5. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഫലപ്രദമമൊയ ഉപകയമൊഗഗം (3.30 – 4)

6. 6. ഭമൊവരിയരിമല കമൊസഴ്സ് മുറരികള ഭമൊവരിയരിമല കമൊസഴ്സ് മുറരികള (4 – 4.30)(4 – 4.30)



HITC Training (27-09-2018)
പരരിശശീലന മമമൊഡഡ്യൂള

ആമുഖഗം

പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ  സസംരക്ഷണയജ്ഞതവിപന്റെ  ഭപൊഗമപൊയുള്ള  സമഗ്ര  വവിദദപൊഭദപൊസ  നവവീകരണ
പദ്ധതവികക്ക്  നപൊസം  തുടകസം  കുറവിചവിരവിക്കുയപൊണലലപൊ.  ഒനക്ക്  മുതൽ  പന്ത്രണക്ക്  വപരയുള്ള  കപൊസുകളവിപലെ  എലപൊ
കുടവികൾക്കുസം,  ഓലരപൊ  കപൊസവിലസം  കകവരവിലകണ  ലശേഷവികളസം  ധപൊരണകളസം  ലനടവി  അന്തർലദശേവീയ
നവിലെവപൊരതവിൽ  സ്കൂൾ  പഠനസം  പൂർതവിയപൊക്കുനതവിനുള്ള  സസംവവിധപൊനസം  പപപൊതുവവിദദപൊലെയങ്ങളവിൽ  ഉറപ
വരുത്തുക എനതപൊണക്ക് പദ്ധതവിയുപട പ്രധപൊന ലെക്ഷദസം. ഈ ലെക്ഷദസം ലനടവിപയടുക്കുനതവിനപൊയവി തപൊപഴെ പറയുന
പ്രവർതനങ്ങൾ ഇതവിലനപൊടകസം പചെയ്തു കഴെവിഞ.

• 8  മുതൽ  12  വപരയുള്ള 4752 പപപൊതുവവിദദപൊലെയങ്ങളവിപലെ  40,083  കപൊസക്ക് മുറവികൾ  കഹൈപടകക്ക്
നവിലെവപൊരതവിലലെ  ക്കുയർതവികഴെവിഞ.  ഈ  കപൊസക്ക്  മുറവികൾ   അടച്ചുറപള്ളതപൊകവി
കവദദ്യുതവീകരവിക്കുകയുസം വ ൃതവിയുള്ള തറയുസം ഉറപള്ള സവീലെവിങസം നവിർമവികപപ്പെടുകയുസം പചെയ്തു.

• കപൊസക്ക് മുറവികളവിൽ ലെപൊപക്ക് ലടപൊപ്പെക്ക്,  പപ്രപൊജക്റ്റർ,  ശേബ്ദസസംവവിധപൊനങ്ങൾ,  പനറക്ക് വർകക്ക് കണക്റ്റവിവവിറവി എനവിവ
സജവീകരവികപപ്പെട്ടുപകപൊണവിരവിക്കുന.

• കമമ്പ്യൂടർ  ലെപൊബുകളവിലലെയുസം  അടച്ചുറപ്പെവിലപൊത  കപൊസക്ക്  മുറവികളവിലലെയുസം  ഉപലയപൊഗതവിനപൊയവി  16,500
ലെപൊപക്ക് ലടപൊപകളസം ലപ്രപൊജക്റ്ററുകളസം വവിതരണസം പചെയ്തുവരുന.

• കപ്രമറവി,  കഹൈസ്കൂൾ,  ഹൈയർ  പസകന്റെറവി  തലെങ്ങളവിൽ  ഓലരപൊനവിലമപൊയവി  16,786  (9045  കപ്രമറവി
സ്കൂളകൾ) കഹൈ-സവീഡക്ക് ലബപൊഡക്ക്ബപൊന്റെക്ക് (FTTH) കണക്ഷന് നലവിയവിട്ടുണക്ക്.

• 60,000  ലെധവികസം കുടവികപള ലെവിറവിൽ കകറക്ക്സക്ക് പദ്ധതവിയവിൽ ഉൾപപ്പെടുതവി പ്രലതദക പരവിശേവീലെനങ്ങൾ
നലവിവരുന.

• കഹൈപടകക്ക്  കപൊസക്ക്  മുറവികളവിൽ  ഉപലയപൊഗവികപൊവുന  രവീതവിയവിൽ,  നവസപൊലങ്കേതവികവവിദദയുപട
സപൊധദതകൾ  ഉപലയപൊഗപപ്പെടുതവി  പപൊഠവവിനവിമയസം  സമ്പുഷ്ടവുസം  കപൊരദക്ഷമവുമപൊക്കുനതവിനുള്ള
വവിഷയപൊധവിഷ്ടവിത പരവിശേവീലെനസം കഹൈസ്കൂൾ,  ഹൈയർ പസകന്റെറവി തലെതവിലള്ള  74,668  അധദപൊപർകക്ക്
നലവി.

• കപൊസക്ക്  ലെവീഡർ/ലമപൊണവിറർമപൊർകക്ക്  പ്രലതദക  പരവിശേവീലെനസം  എലപൊ  വർഷവുസം  നടതപൊനുള്ള
തയപൊപറടുപകൾ നടന വരുന.

പപൊഠപൊസൂത്രണസം,  പഠനവവിഭവനവിർമപൊണസം,  പപൊഠവവിനവിമയസം,  മൂലെദനവിർണയസം,  തുടർപ്രവർതനസം തുടങ്ങവി
എലപൊ ലമഖലെകളവിലസം വവിവരവവിനവിമയ സപൊലങ്കേതവികവവിദദ  ഉപലയപൊഗപപ്പെടുതപൊനപൊകുസം എനതപൊണക്ക്  കഹൈപടകക്ക്
കപൊസക്ക്മുറവികളപട  മപറപൊരു  സപൊധദതയപൊയവി  നപൊസം  കപൊണുനതക്ക്.  പുതവിയ  തലെമുറപയ,  കപൊലെഘടതവിപന്റെ
സപൊലങ്കേതവികവവിദദ  ഉപലയപൊഗവിചക്ക്  മപൊത്രലമ  അഭവിമുഖവീകരവികപൊനപൊവുകയുള.  നപൊപമലപൊവരുസം  അതവിനനുസരവിചക്ക്
മപൊലറണതക്ക് നമ്മുപടതപന ആവശേദമപൊണക്ക്.

വവിദദപൊഭദപൊസലമഖലെയവിൽ  മുന്പങമവിലപൊതവവിധസം  വന്തുകയപൊണക്ക്  ഇതവിനപൊയവി  സർകപൊർ  മുടകപൊന്
തയപൊറപൊയവിട്ടുള്ളതക്ക്.  ലകപൊടവികണകവിനക്ക്  രൂപ  ചെവിലെവഴെവിചപൊണക്ക്  കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങൾ  കപൊസക്ക്
മുറവികളവിപലെതവികപൊന്  സർകപൊർ  തയപൊറപൊയവിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതവിനു  പുറലമ   ആദദഘടമപൊയവി,  ഓലരപൊ
നവിലയപൊജകമണ്ഡലെതവിലസം ചുരുങ്ങവിയതക്ക് ഒരു സ്കൂപളങ്കേവിലസം അന്തപൊരഷ്ട്ര നവിലെവപൊരതവിപലെതവികപൊന് സർകപൊർ
തവീരുമപൊനവിചവിട്ടുണക്ക്.  ഇതവിനുള്ള പ്രവർതനങ്ങൾ തുടങ്ങവികഴെവിഞ.  അന്തപൊരപൊഷ്ട്ര നവിലെവപൊരമുള്ള പകടവിടങ്ങളസം,
കപൊസക്ക് മുറവികളസം കളവിസ്ഥലെവുസം മപറലപൊ സസൗകരദവുസം സ്കൂളകളവിലലെകക്ക് എതവിക്കുനതവിനുള്ള പ്രവർതനങ്ങളപൊണക്ക്
ഇവവിപട  നടക്കുനതക്ക്.  ഇലതപൊപടപൊപ്പെസം  അന്തപൊരപൊഷ്ട്ര  നവിലെവപൊരമുള്ള  പഠനസസൗകരദങ്ങളസം  ഉണപൊകണസം.
അധദപൊപനതവിപന്റെ നവിലെവപൊരവുസം ഉയർതപൊനപൊവശേദമപൊയ പ്രവർതനങ്ങൾ നമ്മുപട ഭപൊഗത്തുനവിനക്ക് ഉണപൊകണസം.



1. കകമൊഴഴ്സ് ബശീഫരിങഴ്സ് (9.30 – 10)

1.1 ഹഹൈമടെകഴ്സ് സ്കൂള ുകള (9.30 – 9.45)

മുന് മമൊതൃകകള: സ്കൂളകളവിൽ മുന്കപൊലെങ്ങളവിൽ നടന ഐടവി അനുബന്ധ പദ്ധതവികളസം പ്രവർതനങ്ങളസം
ചുരുകവി പറയുക – ഐസവിടവി സവീസം, ലമപൊഡൽ സ്കൂളകൾ, പഠന വവിഭവ ലപപൊർടൽ, തുടങ്ങവിയവ.
ഹഹൈമടെകഴ്സ് സ്കൂളുകള ഇനഴ്സ്: ആമുഖതവിൽ പറഞ്ഞ കപൊരദങ്ങൾ ചുരുകവി അവതരവിപ്പെവിക്കുക. 

1.2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് സ്കൂള ുകള - ആവശശ്യകത (9.45 - 10)

സമൊമൂഹൈശ്യമമൊറഗം : ആധുനവിക സപൊലങ്കേതവിക വവിദദ വദപൊപകമപൊയവി ഉപലയപൊഗവിക്കുന ഇനപത സമുഹൈസം.
പുതരിയ  ഉപകരണങള,  ഡരിജരിറല്  വരിപവഗം:  ഡവിജവിറൽ  സപൊലങ്കേതവിക  വവിദദകൾ  ഉപലയപൊഗവിചക്ക്
പ്രവർതവിക്കുന പഠലനപൊപകരണങ്ങളപട ലെഭദത.
പുതരിയ വരിദശ്യമൊഭശ്യമൊസ രശീതരിശമൊസഗം: പുതവിയ പഠന രവീതവിശേപൊസ്ത്രങ്ങളപട പ്രചെപൊരസം (Blended learning, etc)
പുതരിയ  കമൊലഘടതരിമല  അധശ്യമൊപകന്  (TPACK,  Techno  Pedagogue):   അധദപൊപകപന്റെ
അവശേദലശേഷവിയപൊയവി TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge) നവിർവ്വചെവികപപ്പെട്ടു.
വരിദശ്യമൊഭശ്യമൊസ  രഗംഗമത  ആധുനരികവല്കരണഗം  (Modernisation): ആധുനവികവൽകരണതവിപന്റെ
ഭപൊഗമപൊയവിപലങ്കേവിൽ  നമ്മുപട  വവിദദപൊഭദപൊസ  സമ്പ്രദപൊയസം  (അധദപൊപകനുസം)  പവിന്തള്ളപപ്പെടുസം  എന
തവിരവിചറവിവക്ക്.  tpack.pdf എന ഫയൽ ഈ പസഷനവിൽ പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതപൊസം.
ഉപസഗംഹൈമൊരഗം: ഹഹൈമടെകഴ്സ് കമൊസഴ്സ് മുറരികള കമൊലഘടതരിമന്റെ ആവശശ്യമമൊണഴ്സ്. 

2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങള (10 – 10.30)

2.1. സ്കൂളുകളരികലകഴ്സ് ലഭശ്യമമൊകരിയ ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങള (10 – 10.10)

സ്കൂളകളവിലലെകക്ക്  നവിലെവവിൽ  ലെഭദമപൊകവിയ  കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങപള  കുറവിചക്ക്  പ്രതവിപപൊദവിക്കുന
പ്രസലന്റെഷന് (hitech.pdf)  ആമുഖമപൊയവി കപൊണവികപൊസം.  ലെഭദമപൊകവിയ ഉപകരണങ്ങൾ മസൗണക്ക് പചെയൽ,
ഇതുപലയപൊഗപപ്പെടുതൽ എനവീ കപൊരദങ്ങളവിൽ സപൊന്ദർഭവികമപൊയവി ചെർച പചെയപൊസം.
ഇനവി  ലെഭദമപൊകപൊന്  ലപപൊകുന  കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങപള  കുറവിചക്ക്  പറഞ  പകപൊണക്ക്  പസഷന്
അവസപൊനവിപ്പെവികപൊസം.

2.2. 2.2. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഉപകയമൊഗഗം ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഉപകയമൊഗഗം - - ആവശശ്യമമൊയ രജരിസ്റ്ററുകള ആവശശ്യമമൊയ രജരിസ്റ്ററുകള (10.10 – 10.30)(10.10 – 10.30)

കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങളമപൊയവി  ബന്ധപപ്പെടക്ക്  സൂക്ഷവിലകണ രജവിസ്റ്റരുകൾ തപൊപഴെ പറയുനവയപൊണക്ക്.
ഇവയുപട  മപൊതൃകകൾകക്ക്  (കഹൈപടകക്ക്  പദ്ധതവി  നടതവിപമപൊയവി  ബന്ധപപ്പെട  കകപസ്തകസം
പരവിലശേപൊധവിക്കുക) ഓലരപൊനപൊയവി ആർപവി പഡലമപൊ പചെയ്യുന.

കസ്റ്റമൊകഴ്സ് രജരിസ്റ്റര് : സ്കൂളവിലലെകക്ക് ലെഭവിച എലപൊ ഉപകരണങ്ങളസം ലസ്റ്റപൊകക്ക് രജവിസ്റ്ററവിൽ ലരഖപപ്പെടുതണസം.
വപൊറന്റെവി തവീർന ഉപകരണങ്ങളപട സർവവീസവിനപൊയവി എലപൊ വർഷവുസം ഹൈപൊർഡക്ക് പവയർ റവിപ്പെയർ കവിനവികക്ക്
നടത്തുനണക്ക്.  ഉപകരണങ്ങൾ  ഇവവിപടപയതവിചക്ക്  നനപൊകവിപയടുക്കുലമപൊൾ  അതക്ക്
ലരഖപപ്പെടുത്തുനതവിനുസം ലസ്റ്റപൊകക്ക് രജവിസ്റ്ററവിൽ സ്ഥലെസം കപണതണസം.

പുതവിയതപൊയവി ഉപകരണങ്ങ ൾ ലസ്റ്റപൊകക്ക് രജവിസ്റ്ററവിൽ ലചെർക്കുലമപൊൾ,

◦ ഒരു ഉപകരണതവിനക്ക്  അ ര ലപപജങ്കേവിലസം അലലെപൊടക്ക് പചെയ്യുക.

◦ ഓലരപൊ ഉപകരണവുസം പ്രലതദകസം ലചെർക്കുക. (ലലെപൊടക്ക് ആയവി ലചെർക്കുനതക്ക് ഒഴെവിവപൊക്കുക.)



◦ ഉപകരണതവിൽ  ഓലരപൊ  തവണയുസം  പുതവിയതപൊയവി  ലചെർത  ഘടകങ്ങൾ
ലരഖപപ്പെടുതണസം.

കസ്റ്റമൊകഴ്സ് രജരിസ്റ്ററരിമന്റെ മമൊതൃക

ആദശ്യ കപജഴ്സ് 

സമൊകശ്യ പതഗം

               ഈ ലസ്റ്റപൊകക്ക് രജവിസ്റ്റർ ........................................... (തവീയതവി/മപൊസസം/വർഷസം) ആരസംഭവിചവിട്ടുള്ളതുസം 

ഒന മുതൽ ....... (ആപക ലപജുകളപട എണസം) വപര ക്രമമപൊയ ലപജുകലളപൊടക്ക് കൂടവിയതുസം ലപജു നമരുകൾ 

അചടവിചവിട്ടുള്ളതുമപൊപണനക്ക് ഇതവിനപൊൽ സപൊക്ഷദപപ്പെടുത്തുന.

ഉളകപജുകള

(As per Govt. Order 86/2010 fin)

മമയരിന്റെനന്സഴ്സ്  &  റരിപ്പയര്  രജരിസ്റ്റര്  :  കഹൈപടകക്ക്  പദ്ധതവി  പ്രകപൊരസം  വവിതരണസം  പചെയ
ഉപകരണങ്ങപളലപൊസം  5  വർഷസം  വവീതസം  വപൊറന്റെവിയുള്ളതപൊണക്ക്.  അതുപകപൊണ്ടുതപന  ഇവയ്ക്കുണപൊകുന
സപൊലങ്കേതവിക പ്രശ്നങ്ങൾ ശേരവിയപൊയവി  രജവിസ്റ്റർ പചെയ്യുപപ്പെടുനതക്ക്  പരമപ്രധപൊനമപൊണക്ക്.   തപൊപഴെ  പറയുന
കപൊരദങ്ങൾ വവിശേദവീകരവികണസം.

◦ തകരപൊറവിലെപൊകുന ഉപകരണങ്ങളപട വവിവരങ്ങൾ ലരഖപപ്പെടുതവിയ ഒരു പമയവിന്റെനന്സക്ക്  രജവിസ്റ്റർ
ലവണസം.

◦ കപൊസക്ക്മുറവിയവിപലെലയപൊ ലെപൊബവിലലെലയപൊ ഉപകരണങ്ങളവിലലെപതങ്കേവിലസം തകരപൊറവിലെപൊയപൊൽ ഉടന്തപന
പരപൊതവി  പരവിഹൈപൊര  ലടപൊൾ ഫവീ  പടലെവിലഫപൊണ് നമരവിൽ  വവിളവിചക്ക്  (ഓലരപൊ  ഉപകരണതവിലന്റെയുസം
പുറകവിൽ  പകപൊടുതവിട്ടുണക്ക്.)  രജവിസ്റ്റർ  പചെയ്യുകയുസം  രജവിസ്റ്റലറഷന്  ലഡപൊകറക്ക്  നമരുസം  പരപൊതവി
പരവിഹൈരവിചതവിപന്റെ വവിവരങ്ങളസം പമയവിന്റെനന്സക്ക് രജവിസ്റ്റരവിൽ ലരഖപപ്പെടുതണസം. 

◦ പരപൊതവികൾ  3  ദവിവസങ്ങൾകകസം  കൃതദമപൊയവി  പരവിഹൈരവികപപ്പെടുനവിപലങ്കേവിൽ  ആ  വവിവരസം
ബന്ധപപ്പെട അധവികപൊരവികപള അറവിയവികണസം.

(സർവവീസക്ക് രജവിസ്റ്ററവിപന്റെ മപൊതൃകയക്ക് മപൊർഗ നവിർലദശേ പുസ്തകസം കപൊണുക)



വരിതരണ  രജരിസ്റ്റര്:  കപൊസക്ക് മുറവിയവിലലെലകപൊ  ലെപൊബവിലലെലകപൊ  ലെഭവിച  ഉപകരണങ്ങൾ  ഏപതങ്കേവിലസം
കപൊരണവശേപൊൽ  അധദപൊപകർലകപൊ  മറപൊർപകങ്കേവിലലമപൊ  നൽകുനപണങ്കേവിൽ  അതക്ക്  കൃതദമപൊയവി
ലരഖപപ്പെടുതണസം. കൂടപൊപത കപൊസക്ക് നടക്കുന സമയങ്ങളവിൽ ഒരു കപൊരണവശേപൊലസം ഈ ഉപകരണങ്ങൾ
ആർക്കുസം അനുവദവികരുതക്ക്.

(വവിതരണ രജവിസ്റ്ററവിപന്റെ മപൊതൃകയക്ക് മപൊർഗ നവിർലദശേ പുസ്തകസം കപൊണുക)

3. 3. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ പരരിപമൊലനഗം ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ പരരിപമൊലനഗം (10.30 – 1.00)(10.30 – 1.00)

ഉപകരണങ്ങളപട  സുരക്ഷ  ഉറപ  വരുതൽ  വളപര  പ്രധപൊനപപ്പെടതപൊണക്ക്.  അധദപൊപകർ,  കുടവികൾ
എനവിവരുപട പങ്കേപൊളവിതലതപൊപട ഇതക്ക് ഉറപ വരുതപൊസം.  എലമൊ അധശ്യമൊപകര്കഗം തരിരമഞ്ഞെടുത കുടരികളകഗം
ഇതരിനള്ള  പരരിശശീലനഗം  നല്കകണ്ടതുണ്ടഴ്സ്.  ഇതവിനക്ക്  HITC പയ   പ്രപൊപ്തനപൊക്കുക  എനതപൊണക്ക്  ഈ  പസഷപന്റെ
ഉലദ്ദേശേദപമനക്ക് പറഞപകപൊണക്ക് തപൊപഴെ പറയുന പ്രവർതനങ്ങൾ Hands on ആയവി ക്രമവീകരവിലകണതപൊണക്ക്.

3.1. ഹൈമൊര്ഡഴ്സ് മവയര് പരരിപമൊലനഗം (Hands on ആയരി ക്രമശീകരണഗം)

കപൊസക്ക്  മുറവിയവിൽ  ഉപലയപൊഗവിക്കുന  ലെപൊപക്ക് ലടപൊപ്പെവിലന്റെയുസം  ലപ്രപൊജക്റ്ററവിലന്റെയുസം  ചെവിലെ  അടവിസ്ഥപൊന
പസറപകൾ പരവിചെയപപ്പെടുതണസം.  ആർപവി സപൊഹൈചെരദസം അവതരവിപ്പെവിചലശേഷസം പ്രവർതനസം പഡലമപൊ
പചെയ്യുന. ആവശേദപമങ്കേവിൽ തപൊല്പരദപപ്പെട ഒലനപൊ രലണപൊ ലപർ പ്രപൊലയപൊഗവിക മപൊയവി (ഡവിസക്ക് ലപ, ബപൊങ്കേക്ക്)
പചെയപട.

ലമൊപഴ്സ് കടെമൊപ്പഴ്സ്

ലെപൊപക്ക് ലടപൊപ്പെവിൽ കണക്റ്റക്ക് പചെയ ലപ്രപൊജക്റ്ററവിൽ ഡവിസക്ക് ലപ ശേരവിയപൊയവി ലെഭവിക്കുനവിപലങ്കേവിൽ,

• Left  Win,  P  എനവീ  കവീകൾ  ഒരുമവിചക്ക്  അമർത്തുക.  (ആദദപത  തവണ  അമർത്തുലമപൊൾ
ഉലദ്ദേശേവിച ഫലെസം ലെഭവിക്കുനവിപലങ്കേവിൽ ഈ കവീകൾ വവീണ്ടുസം അമർത്തുക.)

 ഇതുപകപൊണക്ക് ശേരവിയപൊയവിപലങ്കേവിൽ Display പസറവിങക്ക്സക്ക് തുറക്കുക. 

• (Applications → System Tools → Preferences → Displays അപലങ്കേവിൽ Settings→ System
Settings → Displays )

• തുറന വരുന Displays ജപൊലെകതവിൽ Mirror displays എന ലബപൊകക്ക് പചെകക്ക് പചെയ്യുക.

•  Resolution എന ഭപൊഗതക്ക് അനുലയപൊജദമപൊയതക്ക് (1024x768 ആണക്ക് നലതക്ക്) പസലെകക്ക് ടക്ക് പചെയ്യുക

• Apply  കവികക്ക് പചെയ്യുക.

• തുടർനവരുന ഡയലലെപൊഗക്ക് ലബപൊകവിൽ Keep this Configuration ൽ കവികക്ക് പചെയ്യുക

മപ്രമൊജക്റ്റര്

• ഒരു കപൊസക്ക് മുറവിയവിൽ ലപ്രപൊജക്റ്ററുപലയപൊഗവികപൊത സമയത്തുസം അതക്ക് പ്രവർതവിപ്പെവിലകണതവില.
എനപൊൽ ഓലരപൊ സമയത്തുസം പപ്രപൊജക്റ്റർ ഓഫപൊക്കുനതുസം ഓണപൊക്കുനതുസം ആശേപൊസദവുമല. 

• പപ്രപൊജക്റ്റർ റവിലമപൊടവിലസം കണ്ലടപൊൾ പപൊനലെവിലസം Hide/Blank/Ecoblank  തുടങ്ങവിയ ലപരുകളവിൽ
പകപൊടുതവിട്ടുള്ള ഡവിസക്ക് ലപ കഹൈഡക്ക് സസംവവിധപൊനസം ഫലെപ്രദമപൊയവി ഉപലയപൊഗപപ്പെടുതണസം.



ഇത്രയുസം  കപൊരദങ്ങൾ  നവിർബന്ധമപൊയുസം  കുടവികൾക്കുസം  അധദപൊപകർക്കുസം  നൽകുന  പരവിശേവീലെനതവിൽ
ഉൾപപടുതപൊന്  ആവശേദപപ്പെടണസം.  അതവിനു  ലശേഷസം  തപൊപഴെ  പറയുന  കപൊരദങ്ങൾ  കൂടവി
അവതരവിപ്പെവികണസം.

3.2. 3.2. ട്രബരിള ഷൂടരിങഴ്സ് ട്രബരിള ഷൂടരിങഴ്സ് (Hands on (Hands on ആയരി ക്രമശീകരണഗംആയരി ക്രമശീകരണഗം))

ഹൈയർ പസകന്റെറവി പഠന പ്രവർതനങ്ങൾ ഉബുണ്ടു പപൊറലഫപൊമവിലലെക്കു മപൊറവിയലപ്പെപൊൾ അധദപൊപകർ
ലനരവിടുന  സസംശേയങ്ങളപട  ലക്രപൊഡവീകരണവുസം  അവക്കുള്ള  പരവിഹൈപൊര  നവിർലദശേങ്ങളമപൊണക്ക്  ഈ
പസഷനവിൽ നടലകണതക്ക്.  RP  തപൊപഴെ പകപൊടുതവിട്ടുള്ളവ  അവതരവിപ്പെവിചതവിനക്ക്  ലശേഷസം കൂടുതലെപൊയുള്ള
സസംശേയങ്ങൾ ലക്രപൊഡവീകരവിച്ചു അവക്കുള്ള പരവിഹൈപൊരങ്ങൾ നവിർലദ്ദേശേവിക്കുന.

ലെവിനകക്ക് ഉപലയപൊഗവിക്കുലമപൊൾ ഉണപൊകപൊന് സപൊധദതയുളള പ്രശ്നങ്ങളസം അതവിനുളള പരവിഹൈപൊരവുസം.

പ്രശഗം: IT@School HSS Ubuntu 14.04 ഇന്സ്റ്റമൊള മചെയ്ത സരിസ്റ്റങളരില് മനറഴ്സ് വര്കഴ്സ് മസറഴ്സ് മചെയ്യുനതരിനഗം
ഇന്റെര്  മനറ്റുമമൊയരി  കണകഴ്സ്  മചെയ്യുനതരിനമുള്ള  സഗംവരിധമൊനങള  തമൊമഴെ  നല്കരിയ  ക്രമതരില്  റരികസമൊഴഴ്സ്
കപഴണ് Demonstrate മചെയ്യുന.

പരരിഹൈമൊരഗം

NM applet  - Connection information - Manual  IP setting

അതവിനു ലശേഷസം, പടയവിങ്ങക്ക് സമയതക്ക് ലെഭദമപൊയ വദതദസ്ത ഇന്റെർപനറക്ക് കണക്ഷനുകൾ
കമമ്പ്യൂടറവിൽ ലെഭദമപൊക്കുനതവിനുള്ള അവസരസം Participants നു നൽകണസം.

പ്രശഗം:  യൂസര് പമൊസഴ്സ് കവര്ഡഴ്സ് മറനകപമൊയമൊല് റശീമസറഴ്സ് മചെയ്യുന വരിധഗം (Page 13 - IT@School OS User
Guide).

1. Reboot your computer.

2 Hold Shift during boot to start GRUB menu. 

3 Select advanced options for ubuntu 

4 Select the option with recovery mode 

5 Select root and press enter 

6. Give command - passwd your_username

7 Give new password 

8 reboot

പ്രശഗം: ഗ്രബഴ്സ് പ്രകതശ്യകമമൊയരി എങമന ഇന്സ്റ്റമൊള മചെയമൊഗം?

പരരിഹൈമൊരഗം

I. Install grub-32 using live OS

1. find the root partition of the OS using the software 'disks' (eg. /dev/sda7)
2. mount the partition (eg. /dev/sda7) to /mnt
sudo mount /dev/sda7 /mnt

3. install grub
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda

4. reboot computer
II. Install grub-efi using live OS

1. find the root partition of the OS using the software 'disks' (eg. /dev/sda7)
2. find the EFI partition using the software 'disks' (eg. /dev/sda1)



3. run the following commands one by one
sudo mount /dev/sda8 /mnt
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount -B $i /mnt$i; done
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sda
update-grub
exit

4. reboot computer

പ്രശഗം:  Interface of an App (eg. gimp) changed ( not the default look), Some tools of the apps
missing or not working, the app freezes.

പരരിഹൈമൊരഗം : Reset the app to the default settings. To do this

a. Open the folder reset-settings in HOME and double click the icon of the app, if it is there.
b. If the re-setter for the app is not in the folder reset-settings, then 

• open HOME
• Press Ctrl +H (to show hidden files)
• Check for the existence of hidden folder with the name of the app (eg .gimp-

xxx)
• Delete this folder. 
• If such folders are not found in HOME, then open .config or .local/share 

folders. (eg. Settings folder for inkscape is in .config) Find the folder of the 
app which is to be reset and delete it. 

• Open .cache folder and delete the folder of the app, if it is there.

പ്രശഗം: Files or folders are not visible in a folder or drive (when tries to copy or create folder, 
the message 'already exist' appears).

പരരിഹൈമൊരഗം:  stop file manger and open it again. For this do the steps given below
a. Run the command killall nautilus (now file manager is stopped)
b. Click Places -> Home Folder (to reopen file manager)

പ്രശഗം: Update firefox (Run the commands given below)

പരരിഹൈമൊരഗം:  സവിസ്റ്റസം  ഇന്റെർപനറ്റുമപൊയവി  കണകക്ക്  പചെയക്ക്  തപൊപഴെ  നൽകവിയവിരവിക്കുന  കമപൊന്റുകൾ
ഓലരപൊനപൊയവി പടർമവിനലെവിൽ പ്രവർതവിപ്പെവിക്കുക.

a. sudo apt update
b. sudo apt install firefox

പ്രശഗം: ഏമതങരിലഗം ഫയല് /അപരികകഷന് പ്രവര്തരിപ്പരികകമമൊള ഹൈമൊങമൊയരി നരില്കക.

പരരിഹൈമൊരഗം:  ഡസക്ക്ലടപൊപ്പെക്ക്  പപൊനലെവിൽ  Force  Quit  എന  അപക്ക് ലെറക്ക്  ഉൾപപ്പെടുതവിയവിട്ടുപണങ്കേവിൽ  അതക്ക്
പ്രവർതവിപ്പെവിചപൊൽ മതവി.  കവീലബപൊർഡവിപലെ Left Alt  അമർതവിപ്പെവിടവിചക്ക് പപൊനലെവിൽ RightClick  പചെയപൊൽ
Add to Panel എന ഓപക്ക് ഷന് കവിട്ടുസം. ഇതക്ക് തവിരപഞ്ഞടുതക്ക് തുറനവരുന ജപൊലെകതവിൽ നവിനക്ക് Force
Quit പസലെകക്ക് പചെയക്ക് പപൊനലെവിലലെകക്ക് ലചെർകപൊസം.

ഏപതങ്കേവിലസം  ഫയൽ  /അപവിലകഷന്  പ്രവർതവിപ്പെവിക്കുലമപൊൾ  ഹൈപൊങ്ങപൊയപൊൽ  Force  Quit

പ്രവർതവിപ്പെവിചക്ക്  ഹൈപൊങ്ങപൊയവി  ജപൊലെകതവിൽ  കവികക്ക്  പചെയ്യുക.  തുറന  വരുന ഡയലലെപൊഗക്ക്  ലബപൊകവിൽ
നവിനസം Force quit പസലെക ക്ക് പചെയ്യുക.



4. സമഗ്ര (1.45 – 3.15)

ഡവിജവിറൽ കപൊസക്ക് മുറവികൾകനുലയപൊജദമപൊയ പഠനവവിഭവങ്ങൾ കപൊസക്ക്മുറവികളവിൽ ലെഭദമപൊക്കുകഡവിജവിറൽ കപൊസക്ക് മുറവികൾകനുലയപൊജദമപൊയ പഠനവവിഭവങ്ങൾ കപൊസക്ക്മുറവികളവിൽ ലെഭദമപൊക്കുക,  ,  ഡവി ജവിറൽഡവി ജവിറൽ
വവിഭവങ്ങളപട  കൂടവി  സഹൈപൊയലതപൊപട  ആകർഷകമപൊയ  രവീതവിയവിൽ  പഠന  പ്രവർതനങ്ങൾ  ആസൂത്രണസംവവിഭവങ്ങളപട  കൂടവി  സഹൈപൊയലതപൊപട  ആകർഷകമപൊയ  രവീതവിയവിൽ  പഠന  പ്രവർതനങ്ങൾ  ആസൂത്രണസം
പചെയപൊന് അധദപൊപകപന പ്രപപൊപ്തനപൊവുക എനവീ കപൊരദങ്ങൾകപൊയവി വവിദദപൊഭദപൊസ വകുപ്പെക്ക് തയപൊറപൊകവിയ പവബക്ക്പചെയപൊന് അധദപൊപകപന പ്രപപൊപ്തനപൊവുക എനവീ കപൊരദങ്ങൾകപൊയവി വവിദദപൊഭദപൊസ വകുപ്പെക്ക് തയപൊറപൊകവിയ പവബക്ക്
ലപപൊർടലെപൊണക്ക് സമഗ്രലപപൊർടലെപൊണക്ക് സമഗ്ര..

4.1. സമഗ്ര കപമൊര്ടലരിമല ഉള്ളടെകഗം (12.30 – 1 pm)

ബസൗസർ തുറനക്ക് അഡ്രസക്ക് ബപൊറവിൽ  samagra.itschool.gov.in  എനക്ക് കടപ്പെക്ക്  പചെയക്ക്  ലപപൊർടലെവിലലെകക്ക്
പ്രലവശേവിക്കുന. ലലെപൊഗവിന് പചെയപൊപത സമഗ്രയവിൽ ലെഭദമപൊയ വവിവവിധ റവിലസപൊഴ്സുകൾ എപന്തപൊപകയപൊണക്ക്?
ആർപവി പരവിലശേപൊധവികപൊന് ആവശേദപപ്പെടുന.  തപൊപഴെ നൽകവിയ കുറവിപ്പെവിപന്റെ സഹൈപൊയലതപൊപട സമഗ്ര
വവിഭവങ്ങൾ പരവിചെയപപ്പെടുത്തുന.

ഇ – റരികസമൊഴ്സുകള:  എലപൊ കപൊസ്സുകളവിപലെയുസം വവിവവിധ വവിഷയങ്ങളവിപലെ പപൊഠഭപൊഗങ്ങളമപൊയവി ബന്ധപപ്പെട
 ഡവിജവിറൽ  റവിലസപൊഴ്സുകൾ  ക്രമവീകരവിചവിരവിക്കുനതക്ക്  പരവിചെയപപ്പെടുന.  അധദപൊയങ്ങപള  വവിവവിധ
ലടപൊപവിക്കുകളപൊയവി തവിരവിചവിരവിക്കുനതുസം ഓലരപൊ ലടപൊപ്പെവികവിലസം ഇനങ്ങളവിലെപൊയവി (Videos, Audios, Images,
Interactives,  Other  resources  എനവീ  വവിഭപൊഗങ്ങൾ)  ക്രമവീകരവിചവിരവിക്കുന  റവിലസപൊഴ്സുകൾ
പരവിചെയപപ്പെടുന. 

ഓലരപൊരുതരുസം സസ്വന്തസം വവിഷയവുമപൊയവി ബന്ധപപ്പെട ചെവിലെ റവിലസപൊഴ്സുകൾ പരവിലശേപൊധവിക്കുന. 

പമൊഠപുസ്തകങള: 1 മുതൽ 12 വപരയുള്ള പപൊഠപുസ്തകങ്ങളപട ഡവിജവിറൽ പതവിപകൾ ഇവവിപട ലെഭദമപൊണക്ക്.
ഇതക്ക്  കുടവികൾക്കുസം  രക്ഷവിതപൊകൾക്കുസം  പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതപൊവുനതപൊണക്ക്.  ഡസൗണ്ലലെപൊഡക്ക്  പചെയക്ക്
ഉപലയപൊഗവിക്കുനതവിലനപൊ,  കപൊസവിൽ  പപൊഠപുസ്തകസം  തപന  റവിലസപൊഴക്ക്  ആയവി  ഉപലയപൊഗവിക്കുനതവിലനപൊ
സപൊധദമപൊണക്ക്.

ഓലരപൊരുതരുസം സസ്വന്തസം വവിഷയതവിപലെ പപൊഠപുസ്തകസം പരവിലശേപൊധവിക്കുന.

കചെമൊദശ്യകശഖരഗം:  എസക്ക്.സവി.ഇ.ആർ.ടവി.യുപട  ലനതൃതസ്വതവിൽ  നവിർമവിക്കുന  വവിവവിധ  വവിഷയങ്ങളവിപലെ
ലചെപൊദദങ്ങളപട കപൊസക്ക് തവിരവിച്ചുള്ള ലശേഖരമപൊണക്ക് ഇവവിപട ഉണപൊവുക. അധദപൊപകർ നവിർമവിചക്ക് അപക്ക് ലലെപൊഡക്ക്
പചെയ  ലചെപൊദദങ്ങളസം  ഇവവിപട  ലെഭദമപൊകുസം.  വവിദദപൊർതവികൾകക്ക്  ഇതക്ക്  പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതപൊവുനതപൊണക്ക്.
പവിനവീടക്ക് പരവീക്ഷകൾക്കുള്ള ലചെപൊദദബപൊങ്കേപൊയുസം ഈ ലശേഖരസം മപൊറവിപയടുകപൊനപൊകുസം.

4.2. സമഗ്ര കലമൊഗരിനഗം പമൊന് അപഴ്സ് കലമൊഡരിങഗം (1.45 – 2.15)

സമഗ്രയവിൽ  ലലെപൊഗവിന്  പചെയതവിന  ലശേഷമുള്ള  പ്രലതദകതകളപൊണക്ക്  ഇവവിപട  ചെർച  പചെലയണതക്ക്.
സമഗ്രയവിപലെ  അധദപൊപകർക്കുള്ള  ലലെപൊഗവിന്  യൂസർപനയവിമുസം  പപൊസക്ക്  ലവർഡസം  ഉപലയപൊഗവിചക്ക്
ഓലരപൊരുതരുസം ലലെപൊഗവിന് പചെയണസം. 

തുടർനക്ക് തപൊപഴെ പറയുന കപൊരദങ്ങൾ ആർപവി വവിശേദവീകരവിക്കുന.
ലലെപൊഗവിന്  പചെയ്തു  സമഗ്രക്കുള്ളവിൽ  പ്രലവശേവിചപൊൽ  എപന്തപൊപക  മപൊറങ്ങളപൊണക്ക്  കൂടുതലെപൊയവി
കപൊണപൊനപൊവുനതക്ക്?
Planning എന പമനു. അതവിൽ,

• Teacher Plans

• My Plan 
ഈ  പമനുവവിൽ  എലപൊ  പപൊഠങ്ങളപടയുസം  സമഗ്രപൊസൂത്രണങ്ങളസം  സൂക്ഷ്മതലെപൊസൂത്രണങ്ങളസം



കപൊണപൊസം. എസക്ക്.സവി.ഇ.ആർ.ടവി തയപൊറപൊകവിയ ആസൂത്രണ ലരഖകളപൊണക്ക് ഇവവിപട കപൊണുനതക്ക്. 

• ഇതവിൽ  ആവശേദമപൊയ  ആസൂത്രണലരഖകൾ  (ഓലരപൊ  സൂക്ഷമതലെപൊസൂത്രണതവിപന്റെയുസം
അടവിയവിലള്ള) Download ബടണ് ഉപലയപൊഗവിചക്ക് ഡസൗണ്ലലെപൊ ഡക്ക് പചെയപൊവുനതപൊണക്ക്. 

• ഓലരപൊ ടവീചറുസം പ്രധപൊനപൊധദപൊപകനക്ക് സമർപ്പെവിച ആസൂത്രണ ലരഖകളസം അവയുപട എണവുസം മറ്റു
വവിവരങ്ങളമുള്ള ലക്രപൊഡവീകരണസം My Plan ൽ കപൊണപൊവുനതപൊണക്ക്. 

4.3. പമൊന് കസ്റ്റഹമകസഷന് (2.15 – 2.45)

ലകപൊഴ്സുസം വവിഷയവുസം അധദപൊയവുസം തവിരപഞ്ഞടുതക്ക് കഴെവിഞ്ഞപൊൽ വവിഷയവുമപൊയവി ബന്ധപപ്പെട LO
തവിരപഞ്ഞടുകണസം. All എനതവിൽ കവികക്ക് പചെയപൊൽ ആ അധദപൊയവുമപൊയവി ബന്ധപപ്പെട മുഴുവന് LO കളസം
ലെവിസ്റ്റു  പചെയ്യുസം.  ഓലരപൊ  LO യ്ക്കുസം  കവീപഴെ  അതുമപൊയവി  ബന്ധപപ്പെട  സമഗ്രപൊസൂത്രണസം  പ്രതദക്ഷപപ്പെടുന.
(സമഗ്രയവിൽ യൂണവിറക്ക്  പപൊന്  LO പയ ആശ്രയവിച്ചുള്ള പചെറവിയ ഭപൊഗങ്ങളപൊയപൊണക്ക്  നൽകവിയവിരവിക്കുനതക്ക്
എനതക്ക്  പ്രലതദകസം  ഓർമപപ്പെടുതണസം.  ഓണ്കലെന്  ലപജവിൽ  പസറക്ക്  പചെയ്യുലമപൊൾ  വവിവരങ്ങളപട
സങ്കേവീർണത  ഒഴെവിവപൊകപൊനപൊണതക്ക്.)  സമഗ്രപൊസൂത്രണതവിൽ  കവികക്ക്  പചെയപൊൽ  അവയുപട  സൂക്ഷ്മതലെ
ആസൂത്രണസം  (ചെവിലെലപ്പെപൊൾ  ഒനവിൽ  കൂടുതൽ  സൂക്ഷ്മതലെ  ആസൂത്രണങ്ങൾ)  വലെതക്ക്  വശേതക്ക്
പ്രതദക്ഷപപ്പെടുനതുസം ആർപവി വവിശേദവീകരവിക്കുന. 

 SCERT തയപൊറപൊകവിയ എലപൊ വവിഷയതവിലന്റെയുസം പപൊനുകൾ സമഗ്രയവിൽ ലെഭദമപൊണക്ക്. എനപൊൽ,
ഓലരപൊ  കപൊസവിലലെയുസം  കുടവികളപട  പഠന  സപൊഹൈചെരദങ്ങൾ  വദതദസ്തമപൊയവിരവിക്കുമലലപൊ.  മപൊത്രമല
പപൊഠപൊവതരണസം  പപപൊതുലവ  അധദപൊപവികയുപട  ഭപൊവനലയയുസം  ചെവിന്തലയയുസം  ആസൂത്രപതയുസം  കൂടവി
ആശ്രയവിചപൊണക്ക്.  അതവിനപൊൽ  ഓലരപൊ  അധദപൊപവികയുസം  തങ്ങളപട  കപൊസക്ക്  മുറവിയവിലലെകപൊവശേദമപൊയ
മപൊറങ്ങളസം  മുപനപൊരുകങ്ങളസം  സസ്വയസം  പചെലയണതുമുണക്ക്.  മപൊറസം  വരുതവിയ  പപൊനുകലളപൊപടപൊപ്പെസം
അധദപൊപവിക നവിർമവിചലതപൊ ലശേഖരവിചലതപൊ ആയ പുതവിയ വവിഭവങ്ങളസം ഉൾപപ്പെടുതണസം. ഇകപൊരദങ്ങൾ
എങ്ങവിപന പചെയപൊസം എന വവിശേദവീകരവിക്കുനതപൊണക്ക് അടുത പ്രവർതനസം.

• ലലെപൊഗവിന് പചെയതവിനു ലശേഷസം നവിങ്ങൾകപൊവശേദമപൊയ പപൊഠഭപൊഗസം തവിരപഞ്ഞടുതക്ക് Teachers Plan
കവികക്ക് പചെയ്യുക. 

• ആവശേദമപൊയ LO തവിരപഞ്ഞടുക്കുക.

• സമഗ്രപൊസൂത്രണതവിൽ  ആവശേദമപൊയ  മപൊറങ്ങൾ  എപന്തപൊപകയപൊപണനക്ക്  തവീരുമപൊനവിചക്ക്
ചുവപടയുള്ള Customize ബടണവിൽ കവികക്ക് പചെയ്യുക.

• ആക്റ്റവിവവിറവി, സപൊമഗ്രവികൾ, ആശേയങ്ങൾ, ധപൊരണകൾ, ഉൽപനങ്ങൾ, വവിലെയവിരുതൽ, സമയസം
തുടങ്ങവി എലപൊ ഫവീൽഡകളവിലസം ആവശേദമപൊയ മപൊറങ്ങൾ വരുതവി അടവിയവിപലെ Save ബടണവിൽ
കവികക്ക് പചെയ്യുക.

• LO  ഒന കൂടവി റവീലലെപൊഡക്ക് പചെയപൊൽ SCERT  പപൊനവിനു തപൊപഴെയപൊയവി  My Plans  എനതവിൽ മപൊറസം
വരുതവിയ സമഗ്രപൊസൂത്രണസം കപൊണപൊസം. 

• സമഗ്രപൊസൂത്രണതവിൽ  കവികക്ക്  പചെയപൊൽ  അതുമപൊയവി  ബന്ധപപ്പെട  സൂക്ഷ്മതലെ  ആസൂത്രണസം
അവവിപട  പ്രതദക്ഷപപ്പെടുന.  ഇതക്ക്  SCERT  പപൊനവിപന്റെ ഒരു ലകപൊപ്പെവിയപൊയവിരവിക്കുസം.  പൂർണമപൊയുസം
മപറപൊരു പപൊനപൊണക്ക് ലവണപതങ്കേവിൽ നവിലെവവിലള്ളതക്ക് പൂർണമപൊയുസം ഡവിലെവീറക്ക്  പചെയപൊന് അതവിനക്ക്
മുകളവിൽ വലെതു വശേതപൊയവി Delete  ബടണ് ലെഭദമപൊണക്ക്.  ഭപൊഗവികമപൊയ മപൊറങ്ങളപൊപണങ്കേവിൽ Edit
ബടണവിൽ കവികക്ക് പചെയക്ക് സൂക്ഷ്മതലെപൊസൂത്രണതവിലസം ആവശേദമപൊയ മപൊറങ്ങൾ വരുത്തുക. 

• നവിലെവവിലള്ള ഡവിജവിറൽ റവിലസപൊഴ്സുകൾക്കു പകരസം സമഗ്രയവിൽ നവിനള്ള കൂടുതൽ റവിലസപൊഴ്സുകൾ
പപൊനവിൽ ഉൾപപ്പെടുതണപമങ്കേവിലലെപൊ?

✔ സൂക്ഷ്മതലെപൊസൂത്രണസം എ ഡവിറ്റു പചെയ്യുലമപൊൾ അതവിനു വലെതു വശേതപൊയവി ആ അധദപൊയതവിൽ



ലെഭദമപൊയ  എലപൊ  സമഗ്ര  റവിലസപൊഴ്സുകളസം  നവിശവിത  ടപൊബുകളവിലെപൊയവി  ലെഭദമപൊകുസം.  ആവശേദമപൊയ
റവിലസപൊഴവിനു  ലനപരയുള്ള  ചെതുരതവിൽ  ടവികക്ക്  പചെയപൊൽ  ആ  റവിലസപൊഴ്സുകൾ  കൂടവി  പപൊനവിൽ
ഉൾപപ്പെടുതപൊസം. 

✔ ആവശേദമപൊയ എലപൊ മപൊറങ്ങളസം വരുതവിയ ലശേഷസം ലസവക്ക് പചെയ്യുക.
പപൊനുമപൊയവി ബന്ധപപ്പെടക്ക്  ഈ പ്രവർതനങ്ങൾ പൂർതവീകരവിക്കുനലതപൊപട സമഗ്രപൊസൂത്രണവുസം

സൂക്ഷതലെപൊസൂത്രണവുസം  ഇവലയപൊടക്ക്  ലചെർനക്ക്  ഉപലയപൊഗവിലകണ  ഡവിജവിറൽ  റവിലസപൊഴ്സുകളസം
അധദപൊപകപന്റെ സസ്വന്തസം ആയവികഴെവിഞ.
ഓലരപൊ പഠവിതപൊവുസം ഒരു പപൊന് കസ്റ്റകമസക്ക് പചെയക്ക് സബക്ക്മവിറക്ക് പചെയ്യുന.

4.4. സമഗ്ര റരികസമൊഴ്സുകള കമൊസഴ്സ് മുറരിയരികലകഴ്സ് (2.45 – 3.15)

തലന്റെതപൊകവി കസ്റ്റകമസക്ക് പചെയ സൂക്ഷ്മതലെ ആസൂത്രണവുസം ഡവിജവിറൽ റവിലസപൊഴ്സുകളസം കപൊസക്ക് മുറവിയവിൽ
അവതരവിപ്പെവിക്കുനതവിനുള്ളതപൊണക്ക്.  ഏപതപൊരു  ടവീചറുസംകപൊസക്ക്  മുറവിയവിൽ  അവതരവിപ്പെവിക്കുനതവിനക്ക്  മുലന
തയപൊറപൊകവിയ  ആസൂത്രണലരഖ  പ്രധപൊനപൊധദപൊപകപന്റെ  അസംഗവീകപൊരതവിനപൊയവി  സമർപ്പെവിലകണതുണക്ക്.
അതവിനപൊയവി സൂക്ഷ്മതലെ ആസൂത്രണലരഖയുപട അടവിവശേതപൊയവി  Request Approval  എന ബടണവിൽ
കവികക്ക്  പചെയപൊൽ  മതവി.  ആ  പപൊഠപൊസൂത്രണസം  പ്രധപൊനപൊധദപൊപകനക്ക്  സ്ക്കൂൾ  ലലെപൊഗവിനവിൽ  കപൊണപൊനുസം
പരവിലശേപൊധവികപൊനുസം മപൊറങ്ങൾ നവിർലദശേവികപൊനുസം, അനുലയപൊജദപമങ്കേവിൽ അപ്രൂവക്ക് പചെയപൊനുസം സപൊധവിക്കുസം.
അപ്രൂവക്ക്  പചെയ  പപൊനുസം  റവിലസപൊഴ്സുകളസം  കപൊസക്ക്  മുറവിയവിലലെക്കുള്ളതപൊണക്ക്.  പപൊന്  ടവീചറുപട
പഠനപ്രവർതനങ്ങളപട  മുന്കൂടവി  തയപൊറപൊകവിയ  ആസൂത്രണലരഖയപൊണക്ക്.  എനപൊൽ  ഡവിജവിറൽ
വവിഭവങ്ങൾ  മറക്ക്  പഠനസപൊമഗ്രവികൾപകപൊപ്പെസം  കപൊസവിൽ  ഉപലയപൊഗവിലകണതപൊണലലപൊ.  എലപൊ  കപൊസക്ക്
മുറവികളസം  പനറക്ക് വർകക്ക്  പചെയപപ്പെടുനലതപൊപട  ഇന്റെർപനറക്ക്  വഴെവിയുള്ള  സമഗ്രയുപട  ഉപലയപൊഗസം  ലനരവിടക്ക്
കപൊസവിൽ  സപൊധദമപൊലയകപൊസം.  എനപൊൽ  കൂടുതൽ  സസൗകരദപ്രദമപൊയവി,  ഒരു  പമൊഠമൊസൂതണവുമമൊയരി

ബന്ധമപ്പടഴ്സ്  പമൊഠഭമൊഗതരിനമൊവശശ്യമമൊയ  റരികസമൊഴ്സുകള   കനരമത   ഡഡൗണ്കലമൊഡഴ്സ്  മചെയ്തഴ്സ്  ലമൊകപമൊപ്പരികലമൊ
മപന്ഹഡ്രൈവരികലമൊ  സൂകരിചഴ്സ്  കമൊസരില്  ഉപകയമൊഗരികമൊവുനതമൊണഴ്സ്. അപതങ്ങവിപന  എനക്ക്
വവിശേദവീകരവിക്കുകയപൊണക്ക് ഈ പ്രവർതനതവിൽ പചെയ്യുനതക്ക്.

• എഡവിറ്റു പചെയ്തു മപൊറസം വരുതവിയ കൂടവിലചർത റവിലസപൊഴ്സുകളടകമുള്ള പപൊനുകളപട അടവിയവിൽ
ഉള്ള Download Offline Class എന ബടണവിൽ കക്ക്ളവികക്ക് പചെയ്യുക.

• കമമ്പ്യൂടറവിപന്റെ ലഹൈപൊസം ലഫപൊൾഡറവിൽ ഒരു zip ഫയൽ രൂപസം പകപൊള്ളുന.

• ആ ഫയൽ കററക്ക് കവികക്ക് പചെയക്ക് എകക്ക്ടപൊക്റ്റക്ക് പചെയ്യുക.

• ലെഭവിക്കുന ലഫപൊൾഡറവിപലെ index.html എന ഫയൽ തുറക്കുക. പപൊനുസം ആ പപൊനവിൽ ലനരപത
ലചെർത റവിലസപൊഴ്സുകളസം അതവിലൂപട ലെഭദമപൊകപൊസം.

ഇന്റെർപനറക്ക്  ലെഭദമലപൊപത  വരുലമപൊൾ  ഈ  രവീതവിയവിൽ  റവിലസപൊഴ്സുകൾ  എങ്ങവിപന
പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതപൊപമനക്ക് ചെർച പചെയ്യുക. ഈ പ്രവർതനസം ശേരവിയപൊയ രവീതവിയവിൽ നടകണപമങ്കേവിൽ
എപന്തപൊപക നവിർലദശേങ്ങളപൊണക്ക് സഹൈപ്രവർതകർകക്ക് സ്ക്കൂളവിൽ നൽലകണവി വരവിക?

• ഓലരപൊ അധദപൊപകനുസം പപൊനുസം ആവശേദമപൊയ റവിലസപൊഴ്സുകളസം മുന്കൂടവി തയപൊറപൊകവിയവിരവികണസം.

• അവ പ്രഥമ അധദപൊപകനക്ക് സബക്ക്മവിറക്ക് പചെയക്ക് അപ്രൂവക്ക് പചെയതപൊയവിരവികണസം.

• ഓഫക്ക് കലെന് പപൊന് കപൊസവിലലെകക്ക് പകപൊണ്ടുലപപൊകുനതവിനക്ക്  സസൗകരദപ്രദമപൊയ പപന്കഡ്രലവപൊ
അതുലപപൊലള്ള മറക്ക് ലസ്റ്റപൊലറലജപൊ എലപൊ അധദപൊപകരുലടയുസം കകവശേസം ഉണപൊയവിരവികണസം.

• .... ........................................................................................................................................
ഓലരപൊ പഠവിതപൊവുസം തപൊന് കസ്റ്റകമസക്ക് പചെയക്ക് സബക്ക്മവിറക്ക് പചെയ പപൊന് ഡസൗണ്ലലെപൊഡക്ക് പചെയ്യുന.

ഇന്റെർപനറക്ക് ലവഗത ലപപൊപരങ്കേവിൽ ആർപവി തപന ഇതക്ക് പഡലമപൊ പചെയപൊൽ മതവിയപൊകുസം.



കുറരിപ്പഴ്സ്
SCERT  തയപൊറപൊകവിയ പപൊനുകൾ മപൊറസം  വരുതപൊപത ഉപലയപൊഗവിക്കുനതക്ക്  സപൊധദമപൊപണങ്കേവിലസം  അതക്ക്
ശേരവിയല എനക്ക് അധദപൊപകപര ലബപൊധദപപ്പെടുലതണതുണക്ക്.  സബക്ക് ജക്റ്റക്ക് കസൗണ്സവിൽ കൂടവി പപൊഠങ്ങളസം
റവിലസപൊഴ്സുകളസം  ചെർച  പചെയക്ക്  ശേരവിയപൊയ  തവിരപഞ്ഞടുപസം  വവിനവിമയവുസം  കപൊസവിൽ  നടക്കുന  എനക്ക്
പ്രഥമപൊധദപൊപകന് ഉറപവരുതണസം.
ഇകതമൊമടെമൊപ്പഗം അധശ്യമൊപരിക സമര്പ്പരികന പമൊനകള മരികച നരിലവമൊരഗം പുലര്ത്തുനവയമൊമണങരില് അതഴ്സ്
കകരളതരിമല  എലമൊ  അധശ്യമൊപര്കഗം  ലഭശ്യമമൊകവമൊനള്ള  publish  സഡൗകരശ്യവുഗം  സ്ക്കൂള  കലമൊഗരിനരില്
ഉടെമനതമന ലഭശ്യമമൊകനണ്ടഴ്സ്.

4.5. സമഗ്ര അപ്രൂവലഗം പബരിഷരിങഗം (3.15 – 3.30)

സമഗ്ര  അപ്രൂവലഗം  പബരിഷരിങഗം  പ്രരിന്സരിപ്പല്മമൊരുമടെ  ചുമതലകളരില്  മപടുന.  അതരിനമൊല്  Hands  on
പരരിശശീലനഗം  ആവശശ്യമരില.  എനമൊല്  എങമനയമൊണഴ്സ്  സ്കൂള  തല  അഡരിനരികസ്ട്രേഷന്  നടെകനതഴ്സ്  എന
അറരിവഴ്സ് എലമൊ അധശ്യമൊപര്കഗം ലഭരികന തരതരില് ഒരു  Demonstration  നടെകതണ്ടതമൊണഴ്സ്.  സ്കൂള തല
പരരിശശീലനതരിലഗം  Demonstration ഉളമപ്പടുതമൊനള്ള നരിര്കദ്ദേശഗം നല്കണഗം. ഇതവിനു തപൊപഴെ പറയുന
വവിവരണസം ഉപലയപൊഗപപ്പെടുതണസം.
ഒരു സ്കൂൾ ലലെപൊഗവിനവിൽ പ്രലവശേവിചക്ക് തപൊപഴെ പറയുനവ പഡലമപൊ പചെയ്യുന.

എപന്തപൊപക ബടണുകളപൊണക്ക് Dash board ൽ കപൊണുനതക്ക്? 

• Manage User
• Teachers
• Plan Consolidation
• Pending Plan
• ................................
• ....................................................

ഇവയുപട ഉപലയപൊഗസം തപൊപഴെ നൽകവിയവിരവിക്കുന.

Manage  User:  പുതുതപൊയവി  ഒരു  ടവീചർ  ലലെപൊഗവിന്  റവികസ്വസ്റ്റക്ക്  പചെയപൊൽ  അതക്ക്  നൽലകണതക്ക്  ഈ
ഓപക്ക്ഷപന്റെ സഹൈപൊയലതപൊപടയപൊണക്ക്.

Teachers:  ഈ  ബടണവിൽ  സ്ക്കൂളവിപലെ  മുഴുവന്  ടവീലചഴവിപനയുസം  ലെവിസ്റ്റക്ക്  പചെയവിരവിക്കുന.  എലപൊ
ടവീലചഴവിപന്റെയുസം  ലപരക്ക്,  യൂസർനപൊമസം,  പമപൊകബൽ  നമർ,  പപന്നമർ  എനവിവ  ഇവവിപട  കപൊണപൊസം.
കൂടപൊപത ഓലരപൊരുതർക്കുസം ലനപര Reset Password, Ban/Release  User, Transit User, Delete എനവീ
ബടണുകളസം കപൊണപൊസം. 

Reset  Password:  അധദപൊപകരുപട സമഗ്ര  പപൊസക്ക് ലവഡക്ക്  റവീപസറക്ക്  പചെയ്തു നൽകപൊന് ഈ ഓപക്ക്ഷന്
ഉപലയപൊഗവികപൊസം.

Temporary Block User:  ഒരധദപൊപവികപയ തപൊൽകപൊലെവികമപൊയവി ഒഴെവിവപൊക്കുനതവിനപൊണക്ക്  Ban  ബടണ്
പ്രലയപൊജനപപ്പെടുക. പവിനവീടക്ക് വവീണ്ടുസം ആ അധദപൊപകപന ഉൾപപ്പെടുതപൊന് അവവിപട മപൊറവിവരുന Release
ബടണവിൽ കവികക്ക് പചെയപൊൽ മതവി.

Transit:  ഏപതങ്കേവിലസം അധദപൊപകന് സ്ഥലെസം മപൊറവിലപ്പെപൊവുകലയപൊ സ്ക്കൂൾ പതറപൊയവി ലരഖപപ്പെടുത്തുകലയപൊ
പചെയപൊൽ അലദ്ദേഹൈപത Transit ബടണവിലൂപട ഒഴെവിവപൊകപൊവുനതപൊണക്ക്. Transit ൽ ഉള്ള ഒരപൊൾ ലലെപൊഗവിന്
പചെയ്യുലമപൊൾ ആദദസം പപ്രപൊകഫൽ പൂർതവിയപൊകപൊനുള്ള ജപൊലെകമപൊണക്ക് ലെഭവിക്കുക.  തുടർനക്ക് ശേരവിയപൊയ
സ്ക്കൂളവിലലെകക്ക് അയപൊൾകക്ക് മപൊറപൊനപൊവുസം.  ആ സ്കൂളവിപലെ സമഗ്രയവിൽ ലചെരുനതവിനക്ക് ആ സ്കൂളവിലലെയുസം പ്രഥമ
അധദപൊപകപന്റെ അസംഗവീകപൊരസം ആവശേദമപൊണക്ക്.

Delete: ഈ ബടന് ഉപലയപൊഗവിചക്ക് സ്കൂളവിൽ നവിലെവവിലെവിലപൊതവപര ഒഴെവിവപൊകപൊസം. അവസപൊനമുള്ള Delete
ബടണ് ഉപലയപൊഗവിചക്ക് ഒരു അകസൗണക്ക് ഇലപൊതപൊകപൊസം. 



ടെശീചര് പമൊന് കണ്കസമൊളരികഡഷന്

സ്ക്കൂൾ ലലെപൊഗവിന് പചെയപൊൽ സമഗ്രയുപട  ഡപൊഷക്ക് ലബപൊർഡവിൽ കപൊണുന മപറപൊരു ബടണപൊണക്ക്  Teacher
Plan  Consolidation.  ഇതവിൽ സ്ക്കൂളവിപലെ ഓലരപൊ ടവീചറുസം  സബക്ക്മവിറക്ക്  പചെയ പക്ക്ളപൊനുകൾ,  അപ്രൂവക്ക്  പചെയ
പപൊനുകൾ,  റവിജക്റ്റക്ക്  പചെയ  പപൊനുകൾ,  ഇനവി  പരവിഗണവികപൊനുള്ള  പപന്ഡവിങ്ങക്ക്  പപൊനുകൾ  എനവിവ
കപൊണപൊസം.

അധദപൊപകർ ആപക സബക്ക്മവിറക്ക് പചെയ പപൊനുകപളലപൊസം അവവിപട കപൊണപൊസം. അലതപൊപടപൊപ്പെസം പപന്ഡവിങ്ങക്ക്
പപൊനുകൾ അവവിപടപവച്ചുസം അപ്രൂവക്ക് പചെയപൊവുനതപൊണക്ക്.

മപന്ഡരിങഴ്സ്  പമൊന് പരരികശമൊധന

അധദപൊപകന്   സമഗ്രയവിൽ  ഒരു  പപൊന്  കസ്റ്റകമസക്ക്  പചെയക്ക്  മപൊറസം  വരുതവി  കൂടുതൽ  റവിലസപൊഴ്സുകൾ
ലചെർതക്ക്  പ്രന്സവിപ്പെലെവിനക്ക്  സമഗ്രയവിലൂപട  തപന  അപ്രൂവലെവിനപൊയവി  സമർപ്പെവിക്കുകയപൊണലലപൊ
പചെലയണതക്ക്. ഇങ്ങപന സമർപ്പെവിക്കുന പപൊനുകൾ ഈ ബടന് കവികക്ക് പചെയപൊൽ കപൊണപൊവുനതപൊണക്ക്.

എപന്തപൊപക സസൗകരദങ്ങളപൊണക്ക് അവവിപട ഉള്ളതക്ക്?

അധദപൊപകപന്റെ  ലപരവിനു  ലനപര  ചെപൊപക്ക്ററുസം  ആക്റ്റവിവവിറവിയുപട  ലപരുസം  കപൊണപൊ.  തുടർനക്ക്  View  Plan,
Approve, Suggest Change  എനവീ ബടണുകളപൊണക്ക് കപൊണുക. View Plan  എനതവിൽ കവികക്ക് പചെയപൊൽ
ടവീചർ സബക്ക്മവിറക്ക് പചെയ പപൊന് പ്രധപൊനപൊധദപൊപകനക്ക് വപൊയവികപൊസം. 

• ടവീചർ  പപൊന്  വപൊയവിക്കുലമപൊൾ  SCERT  യുപട  പപൊന്  കൂടവി  കപൊണണപമങ്കേവിൽ  പപൊനവിപന്റെ
വലെതുവശേത്തുള്ള  Reference  എന  ബടണവിൽ  കവികക്ക്  പചെയപൊനുസം  തപൊരതമദസം  പചെയപൊനുസം
സപൊധവിക്കുസം.  കസ്റ്റകമസക്ക്  പചെയ പപൊനവിൽ എസക്ക്.സവി.ഇ.ആർ.ടവി  നവിർലദശേവിച പപൊനവിലനകപൊൾ
പ്രവർതനങ്ങൾ കുറവപൊകപൊപത ശ്രദ്ധവിലകണതുണക്ക്.

• പപൊന് അസംഗവീകരവികപൊന് തുടർനള്ള  Approve  എന പച നവിറതവിലള്ള ബടണവിൽ  കവികക്ക്
പചെയപൊൽ മതവി. 

• സമർപ്പെവികപപ്പെട  പപൊനവിൽ  കപൊരദമപൊയ  മപൊറങ്ങൾ  ആവശേദമപൊപണനക്ക്  പ്രധപൊനപൊധദപൊപകനക്ക്
ലതപൊനകയപൊപണങ്കേവിൽ ഏറവുസം വലെതു വശേതക്ക് ചുവപ നവിറതവിൽ കപൊണുന Suggest Changes
ബടണവിൽ  കവികക്ക്  പചെയപൊൽ  മതവി.  അലപ്പെപൊൾ  പ്രതദക്ഷപപ്പെടുന  ജപൊലെകതവിൽ  റവിമപൊർകക്ക്
എനതവിൽ എന്തക്ക് മപൊറങ്ങളപൊണക്ക് ലവണപതനക്ക് പ്രധപൊനപൊധദപൊപകനക്ക് നവിർലദ്ദേശേവികപൊവുനതപൊണക്ക്.
അതക്ക് ബന്ധപപ്പെട അധദപൊപകന് ലലെപൊഗവിന് പചെയ്യുലമപൊൾ അലദ്ദേഹൈതവിനക്ക് ലെഭദമപൊകുസം. 

ഇതരസം  സസൗകരദങ്ങൾ  എങ്ങപനയപൊണക്ക്  സമഗ്രമപൊയ  കപൊസക്ക്  റസം  ഇടപപടലകൾക്കുസം
അകപൊദമവിക   ലമൽലനപൊടതവിനുസം  സസൗകരദപ്രദമപൊകുക  എനസം  എങ്ങപനയപൊണക്ക്ഫലെപ്രദമപൊയ
ലമപൊണവിററവിങ്ങക്ക്  സപൊധദമപൊക്കുക  എനസം  അതുവഴെവി  ഗുണലമന്മയുള്ള  വവിദദപൊഭദപൊസസം  നൽകപൊനപൊവുക
എനസം സൂചെവിപ്പെവിച്ചു ലവണസം ലക്രപൊഡവീകരണസം നടതപൊന്. 

5. ഹഹൈമടെകഴ്സ് ഉപകരണങളുമടെ ഫലപ്രദമമൊയ ഉപകയമൊഗഗം (3.30 - 4)

കൃതദമപൊയ  ആസൂത്രണസം  പചെയക്ക്  കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങൾ  പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതവിയപൊൽ  കപൊസക്ക്  റുസം
പ്രവർതങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലെപ്രദമപൊകപൊസം.  തപൊപഴെ പറയുന പ്രവർതങ്ങളവിലൂപട  കപൊസക്ക്  റസം  പ്രവർതങ്ങളപട
കപൊരദക്ഷമത ഉറപ വരുതപൊസം.

സ്കൂള  തല  പരരിശശീലനഗം:  HITC  പരവിശേവീലെനസം  കഴെവിഞ്ഞക്ക്  ഒരപൊഴ്ചകകസം  സ്കൂൾ  തലെ  പരവിശേവീലെനസം
ക്രമവീകരവികണസം.  ഇതവിനപൊയവി സ്കൂൾ തലെ പരവിശേവീലെന പമപൊഡമ്പ്യൂൾ  (SchoolTraining.pdf)  HITC  മപൊർകക്ക്
നൽകണസം.  ഏപതങ്കേവിലസം  ലസപൊഫക്ക് പവയർ  ഉപലയപൊഗവിക്കുനതവിനക്ക്  പ്രലതദക  പരവിശേവീലെനസം
ആവശേദപമങ്കേവിൽ  അതവിപന്റെ ആസൂത്രണവുസം  ആദദ  പരവിശേവീനതവിലനപൊടനുബന്ധവിചക്ക്  നടകണസം.  ഇതക്ക്



മവിനുടക്ക്സക്ക്  ബുകവിൽ  ലരഖപപ്പെടുത്തുകയുസം  ലവണസം.  കഹൈപടകക്ക്  പ്രവർതനങ്ങളമപൊയവി  ബന്ധപപ്പെട
കപൊരദങ്ങൾ ലരഖപപ്പെടുത്തുനതവിനക്ക് ഒരു മവിനുടക്ക്സക്ക് ബുകക്ക് പ്രലതദകസം കരുലതണതപൊണക്ക്. 
സമയ ക്രമശീകരണഗം: അധദപൊപകർ പപൊഠപൊസൂത്രണസം നടത്തുനലതപൊപടപൊപ്പെസം തപന മുന്കൂടവി ആവശേദമപൊയ
റവിലസപൊഴ്സുകൾ  കപണത്തുകയുസം  അവ  ഡസൗണ്ലലെപൊഡക്ക്  പചെയക്ക്  സൂക്ഷവിക്കുകയുസം  ലവണസം.  കൃതശ്യമമൊയ
മുമനമൊരുകഗം കമൊരശ്യകമതകയമൊമടെമൊപ്പഗം സമയലമൊഭവുഗം പ്രദമൊനഗം മചെയ്യുഗം.  ഇതഴ്സ്  origine of life.swf എന
റരികസമൊഴഴ്സ് Demonstrate മചെയ്തു മകമൊണ്ടഴ്സ് RP സമര്തരികണഗം.
കുടരികളകഴ്സ് ചുമതല നല്കല്: ഉപകരണങ്ങളപട സുരക്ഷ ഉറപ വരുതൽ വളപര പ്രധപൊനപപ്പെടതപൊണക്ക്.
അധദപൊപകർ,  കുടവികൾ  എനവിവരുപട  പങ്കേപൊളവിതലതപൊപട  ഇതക്ക്  ഉറപ  വരുതപൊസം.  കപൊസക്ക്
ലെവീഡർമപൊർക്കുള്ള പരവിശേവീലെസം സ്കൂൾ പപൊർലെപമന്റെക്ക് തവിരപഞ്ഞടു പ്പെവിനക്ക്  ലശേഷസം നടക്കുസം.  എനവിരുനപൊലസം
കപൊസക്ക് മുറവിയവിപലെ കഹൈപടകക്ക്  ഉപകരണങ്ങളപട  പരവിപപൊലെനതവിനപൊയവി  കുറചക്ക്  കുടവികപള കപണതവി,
അതദപൊവശേദ  പരവിശേവീനസം  നൽകപൊവുനതപൊണക്ക്.  സ്കൂൾ  തലെ  പരവിശേവീലെന  പമപൊഡമ്പ്യൂളവിപലെ
(SchoolTraining.pdf) ടബവിൾ ഷൂടവിങ്ങക്ക് പസഷന് ഇതവിനപൊയവി ഉപലയപൊഗവികപൊവുനതപൊണക്ക്.
അവകലമൊകനഗം, റരികപ്പമൊര്ടരിങഴ്സ്: കഹൈപടകക്ക് സസംവവിധപൊനങ്ങളപട ഉപലയപൊഗവുമപൊയവി ബന്ധപപ്പെട പ്രശ്നങ്ങൾ
ചെർച പചെയ്യുനതവിനക്ക് എലപൊ മപൊസങ്ങളവിലസം അവലലെപൊകന ലയപൊഗങ്ങൾ നടലതണതപൊണക്ക്. ലയപൊഗങ്ങളവിൽ
തവിരപഞ്ഞടുത അധദപൊപകരുപട അവതരണസം ഉൾപപടുതപൊവുനതപൊണക്ക്.  ലയപൊഗതവിപലെ അറന്റെന്സുസം
പ്രധപൊന  തവീരുമപൊനങ്ങളസം  മവിനുടക്ക്സക്ക്  ബുകവിൽ  ലരഖപപ്പെടുതണസം.  സ്കൂള  തലതരില്  പരരിഹൈരരികമൊന്
കഴെരിയമൊത കസമൊഫഴ്സ് മവയര് പ്രശങള മരിനടെഴ്സ്സഴ്സ്  ബുകരില് കരഖമപ്പടുതരി  ചുമതലയുള്ള ഹകറഴ്സ്  മമൊസ്റ്റര്
മട്രയ്നമറ അറരിയരികകണ്ടതമൊണഴ്സ്. ഹൈമൊര്ഡഴ്സ് മവയര് പ്രശങള സമയബന്ധരിതമമൊയരി  ബന്ധമപ്പട കടെമൊള ഫശീ
നമറരില് വരിളരിചഴ്സ് രജരിസ്റ്റര് മചെകയണ്ടതമൊണഴ്സ്. 

6. ഭമൊവരിയരിമല കമൊസഴ്സ് മുറരികള (4 – 4.30)
ഒരു  ആധുനവിക  ലലെണവിങക്ക്  മപൊലനജക്ക്പമന്റെക്ക്  സവിസ്റ്റതവിപന്റെ  എലപൊ  പ്രലതദകതകളസം  ഉൾപകപൊള്ളുന

പവബക്ക്ലപപൊർ ടലെപൊയവി 'സമഗ്ര' മപൊറവിപകപൊണവിരവിക്കുകയപൊണക്ക്.  തപൊപഴെ പറയുന സസംവവിധനങ്ങൾ വളപര പപപടന
തപന സമഗ്രയുപട ഭപൊഗമപൊകുസം.

◦ കുടവികളപട ഇന്റെർലഫസക്ക്  :  റവിലസപൊഴ്സുകൾ എലപൊവർക്കുസം കപൊണുനതവിനുള്ള സസംവവിധപൊനസം ഇലപ്പെപൊൾ
തപന  സമഗ്രയവിലണക്ക്.  അതവിനു  പുറപമ,  അധദപൊപകർക്കുസം  പ്രധപൊന  അധദപൊപകർക്കുമുള്ള
ഇന്റെർലഫസുകളസം  തയപൊറപൊയവികഴെവിഞ.  ഇനവി  ലവണതക്ക്  കുടവികൾകക്ക്  പ്രലതദകമപൊയവി  ഒരു
ഇന്റെർലഫസപൊണക്ക്.  കുടവികൾകക്ക്  റവിലസപൊഴ്സുകൾ കപൊണുനതവിനുസം തപന്റെ അധദപൊപകരുമപൊയുസം അതതു
വവിഷയങ്ങളവിപലെ  വവിദഗക്ക്ധരുമപൊയുസം  സസംവദവിക്കുനതവിനുസം  സഹൈപൊയവിക്കുന  ഇന്റെർലഫസപൊണക്ക്
വവിഭപൊവനസം  പചെയ്യുനതക്ക്.  അതവിനനുസൃതമപൊയവി  ബപൊച്ചുകൾ  നവിർമവിക്കുനതവിനുസം  അതവിൽ  കുടവികപള
എന്ലറപൊൾ  പചെയ്യുനതവിനുള്ള  സസംവവിധപൊനങ്ങൾ  അധദപൊപകർകപൊയുള്ള  ഇന്റെർലഫസവിലസം
ഉണപൊലകണതുണക്ക്.

◦ സസ്വയസംപഠനതവിനപൊയവി പമപൊകബൽ ലഫപൊണ് വഴെവി കുടവികളവിലലെകക്ക്  :   സ്കൂളകളവിപലെ നവിലെവവിലള്ള
സപൊഹൈചെരദതവിൽ പമപൊകബൽ ലഫപൊണ് വഴെവിയുള്ള പഠനസം അസപൊധദമപൊണക്ക്.  എനപൊൽ, വവീടുകളവിൽ
രക്ഷവിതപൊകളപട  സപൊനവിധദതവിൽ  ഒരു  സസ്വയസം  പഠന  ഉപപൊധവി  എന  നവിലെയവിൽ  പമപൊകബൽ
ലഫപൊണുകൾ  ഉപലയപൊഗപപ്പെടുതപൊവുനതപൊണക്ക്.  ഇതവിനുള്ള  പമപൊകബൽ  ആപ്പെക്ക്
തയപൊറപൊയവിട്ടുപണങ്കേവിലസം  കുടകൾകക്ക്  പഠനതവിനപൊയുള്ള  അധവിക  സസംവവിധപൊനങ്ങൾ
വരപൊനവിരവിക്കുനലതയുള.

◦ ആർടവികവിളകൾ,  ഫവീചറുകൾ -  ഇ-മപൊഗസവിന് :  പഠനപൊനുബന്ധ പ്രവർതനങ്ങൾക്കുള്ള ഇടങ്ങളസം
സമഗ്ര  ലപപൊർടലെവിപന്റെ  ഭപൊഗമപൊലകണതുണക്ക്.  ഈ  ലെക്ഷദസം  സപൊധദമപൊക്കുനതവിനക്ക്  വവിവവിധ
വവി  ഷയങ്ങപള അധവികരവിച്ചുള്ള ആർടവികവിളകൾ, ഫവീചറുകൾ, ഇ-മപൊഗസവിന് എനവിവ ലപപൊർടലെവിപന്റെ
ഭപൊഗമപൊകപൊന് ലപപൊകുകയപൊണക്ക്.

◦ രക്ഷവിതപൊകൾകക്ക്  :  പഠനപ്രവർതനങ്ങളവിൽ  സപൊമൂഹൈദ  ഇടപപടലകൾകക്ക്  വളപരലയപറ
പ്രപൊധപൊനദമുണക്ക്.  അതുലപപൊപലെ തപന സ്കൂൾ പ്രവർതനങ്ങപള കുറവിച്ചുള്ള ഒരു ഏകലദശേ ധപൊരണ
രക്ഷവിതപൊകൾക്കുസം  ഉണപൊലകണതുണക്ക്.  ഇതവിനപൊയവി  കുടവികളപട  പഠനപ്രവർതനങ്ങളമപൊയവി
ബന്ധപപ്പെട  പപപൊതു  അറവിവുകൾ,  രക്ഷവിതപൊകൾകപൊയുള്ള  നവിർലദ്ദേശേങ്ങൾ,  അഭവിപ്രപൊയങ്ങൾ
ലരഖപപ്പെടുത്തുനതവിനുള്ള സസംവവിധപൊനസം എനവിവ വവിഭപൊവനസം പചെയ്യുനണക്ക്.



◦ അകപൊദമവിക  അഡവിനവിലസ്ട്രേഷന്  :  സമഗ്രയവിൽ  HM/Principal  തലെസം  വപര  മപൊത്രപമ  ഇലപ്പെപൊൾ
അകപൊദമവിക അഡവിനവിലസ്ട്രേഷന് ഉൾപപടുതവിയവിട്ടുള്ളു.  ഉപജവില,  ജവില,  സസംസ്ഥപൊന തലെങ്ങളവിലള്ള
അകപൊദമവിക അഡവിനവിലസ്ട്രേഷന് അധവികസം തപൊമസവിയപൊപത സമഗ്രയുപട ഭപൊഗമപൊകുസം.

പരവീക്ഷ ലവലണപൊ ? ആർക്കുസം എലപ്പെപൊൾ ലവണപമങ്കേവിലസം എവവിപടപവച്ചുസം !
പഠവിതപൊകൾകക്ക് എലപ്പെപൊൾ ലവണപമങ്കേവിലസം സസ്വയസം മൂലെദനവിർണയസം നടത്തുനതവിനുള്ള സസംവവിധപൊനവുസം

തപൊമസവിയപൊപത സമഗ്രയുപട ഭപൊഗമപൊകുസം. എനപൊൽ പപൊനുകൾ തയപൊറപൊകവിയതു ലപപൊപലെ തപന ശ്രമകരമപൊയ ഒരു
ദസൗതദമപൊണക്ക്.  അതപൊതു  വവിഷയങ്ങൾ  കകകപൊരദസം  പചെയ്യുന  അധദപൊപരുപട  ലസവനസം  പ്രലയപൊജനപപ്പെടുതവി
മപൊത്രലമ പൂർണമപൊയുസം ഈ ലെക്ഷദതവിപലെതപൊന് കഴെവിയൂ. 

ഭമൊവരിയരില് വരമൊവുന മമൊറങള
മുകളവിൽ  പറഞ്ഞവപയലപൊസം  സമഗ്രയവിൽ  എളപ്പെതവിൽ  വരപൊന്  ലപപൊകുന  ചെവിലെ  സപൊധദതകളപൊണക്ക്.

ഇതവിനു  പുറപമ  ദവീർഘകപൊലെപൊടവിസ്ഥപൊനതവിൽ  ലനടവിപയടുകപൊവുന  ചെവിലെ  സപൊധദതകളവിലലെയ്ക്കുസം  സമഗ്ര  വവിരൽ
ചൂണ്ടുനണക്ക്.

MOODLE,  Blackboard Learn  തുടങ്ങവിയ  LMS  കളപൊണക്ക് നമുക്കു ലെഭദമപൊയ മവികച മപൊതൃകകൾ.  ഇതവിൽ
MOODLE  എനതക്ക്  ഫവീലസപൊഫക്ക് പവയർ  ആയതുപകപൊണക്ക്  തനതപൊയ  രവീതവിയവിൽ  തപന  സമഗ്രയവിൽ 
ഉൾപപടുതവിയവിട്ടുണക്ക്.  ഇതു  പ്രലയപൊജനപപ്പെടുത്തുനലതപൊപടപൊപ്പെസം,  അതവിനുപരവിയപൊയുള്ള  നമ്മുപട  തനതപൊയ
പ്രവർതനങ്ങളസം സമഗ്രയവിൽ സമനസ്വയവികപപ്പെടവിട്ടുണക്ക്. 

അധദപൊപകർകപൊയവി  ഒരുകവി  നൽകവിയവിരവിക്കുന  റവിലസപൊഴക്ക്  ഉപലയപൊഗവിക്കുനലതപൊപടപൊപ്പെസം,  സമഗ്രപയ
കൂടുതൽ  സമ്പുഷ്ടമപൊകൽ  എനതക്ക്  ഓലരപൊ  ആധദപൊപകരുസം  സസ്വന്തസം  കടമയപൊയവി  കപൊലണണതുണക്ക്.  എനപൊൽ
തവീർചയപൊയുസം സമഗ്ര ഒരു മവികച LMS ആയവി പരവിണമവിക്കുസം.

നവിരന്തര  മൂലെദനവിർണയസം  ഇനക്ക്  പരവിഹൈപൊസദമപൊയവിപകപൊണവിരവിക്കുകയപൊണലലപൊ.  വസ്തുനവിഷ്ഠത
ഉറപവരുതപൊനപൊവുനവില  എനതപൊണക്ക്  ഇതവിനുള്ള  പ്രധപൊന  കപൊരണസം.  ഈ  ലമഖലെയവിൽ  വളപരലയപറ
മപൊറങ്ങളണപൊകപൊന്  ഈ  പവബക്ക്  ലപപൊർടലെവിനപൊകുസം.  നവിരന്തര  മൂലെദനവിർണയ  പ്രക്രവിയയവിൽ  നപൊസം
അളവുലകപൊലകളപൊയവി  ഉപലയപൊഗപപ്പെടുത്തുന  അകസന്പമന്റുകൾ,  ചെർചകൾ,  പസമവിനപൊറുകൾ,  ലപപൊർടക്ക്
ലഫപൊളവിലയപൊ  തുടങ്ങവിയവ  കപൊരദക്ഷമതലയപൊടുകൂടവി  അവതരവിപ്പെവിക്കുനതവിനുസം  ലശേഖരവിക്കുനതവിനുസം  വസ്തു
നവി ഷ്ടമപൊയവി  മൂലെദനവിർണയസം  നടനത്തുനതവിനുസം  ഈ  സസംവവിധപൊനതവിനു  കഴെവിവുണക്ക്.  ഈ  സസ്വപ്തസം
പൂർണതവിയവിപലെതവിയപൊൽ  തവീർചയപൊയുസം  നമുക്കു  രപൊജദതവിനു  നൽകപൊന്  കഴെവിയുന  ഏറവുസം  വലെവിയ
മപൊതൃകയപൊയവിരവിക്കുമതക്ക്.

ഒരു  കുടവികക്ക്  റഗുലെർ  കപൊസക്ക്  നഷ്ടപപ്പെടപൊലസം  സസ്വയസം  പഠനതവിനുള്ള  ലസപൊട്ടുകൾ  സമപൊന്തരമപൊയവി
നൽകുനതവിനുള്ള  സസംവവിധനങ്ങൾ  വരവികയപൊപണങ്കേവിൽ  വവിദദപൊർതവികൾകക്ക്  ഉപകപൊരപ്രദമപൊയവിരവിക്കുസം.
അലതപൊപടപൊപ്പെസം  തപന,  കുടവികളപട  സസ്വയസം  മുലെദനവിർണയതവിനുള്ള  സസംവവിധപൊനസം  കപൊരദക്ഷമമപൊയവി
അവതരവിപ്പെവികപൊന് കഴെവിയണസം.  അതപൊയതക്ക്,  പപപടനള്ള ഫവീഡക്ക്ബക്ക്കക്ക് നൽകുനതവിനുസം,  പവിലനപൊകസം ലപപൊയ
ലമഖലെകൾ  സസ്വയസം  കപണത്തുനതവിനുസം,  പവിലനപൊകസം  ലപപൊയതവിനുള്ള  കപൊരണസം  തവിരവിചറവിഞ്ഞക്ക്  പരവിഹൈപൊരസം
നവിർലദ്ദേശേവികപൊനുസം കഴെവിയുനതപൊയവിരവികണസം ഈ സസംവവിധപൊനസം.

എന്തപൊയപൊലസം,  പരവിശേവീലെനതവിലൂപടയുസം  പങ്കേപൊളവിതതവിലൂപടയുസം  കപൊരദക്ഷമതലയപൊപട  ഐടവി
അനുബന്ധ സസംവവിധപൊനങ്ങൾ ഉപലയപൊഗവിക്കുന ഒരു അധദപൊപക സമൂഹൈസം ഉണപൊവുകയപൊപണങ്കേവിൽ ഇവപയലപൊസം
നമുകക്ക് തവീർചയപൊയുസം സസ്വപസം കപൊണപൊസം.


