
ഐടടഐടട@@സ്കൂള് പപപ്രോജകകസ്കൂള് പപപ്രോജകക

സമഗ്ര സമഗ്ര : : ഇഇറടപസപ്രോഴക മപ്രോപനേജകമമനക സടസസറടപസപ്രോഴക മപ്രോപനേജകമമനക സടസസ

കകേരള സര്കക്കാററിനന്റെ നപക്കാതുവറിദദക്കാഭദക്കാസ സസംരക്ഷണയത്നതറിനന്റെ ഭക്കാഗമക്കായറി സ്കൂളുകേനളലക്കാസം ഹഹൈനടെകേക

സ്കൂളുകേളക്കായസം കക്കാസകറൂമുകേള് സക്കാര്ടെകകക്കാസുകേളക്കായസം പരറിവര്തനനപ്പെട്ടുനകേക്കാണറിരറിക്കുകേയക്കാണകലക്കാ.  ഇതരതറിലുള

ഒരു കക്കാസകറൂസം വറിഭക്കാവനസം നചെയ്ത രരീതറിയറില് പക്കാവര്തറികേമക്കാകുകമക്കാള്, അതറില് പക്കാഠഭക്കാഗങ്ങള് സക്കാകങ്കേതറികേവറിദദ
ഉപകയക്കാഗറിചക  ഫലപദമക്കായറി  അവതരറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനുതകുന്ന  ഉപകേരണ ങ്ങളുസം  മറ്റു  സസംവറിധക്കാനങ്ങളുസം

ഉണക്കായറിരറിക്കുസം.  കൂടെക്കാനത,  ഭക്കാവറിയറില് വരക്കാവുന്ന പക്കാഠപുസ്തകേങ്ങള് പഠനപക്കാഠദ ആവശദങ്ങള്കക്കായറി ഐസറിടെറി

സഹൈക്കായകതക്കാനടെയള  ററികസക്കാഴ്സുകേള്  ഉപകയക്കാഗറിക്കുവക്കാനുള  പകതദകേ  പരക്കാമര്ശങ്ങളുളവകയക്കാ,  അവ

ഉപകയക്കാഗറിച്ചുതനന്ന  പക്കാഠഭക്കാഗങ്ങള്  അവതരറിപ്പെറികനപ്പെട്ടവകയക്കാ  ആയറിരറിക്കുസം.  ഭക്കാഷക്കാശക്കാസ

വറിഷയകഭദമറിലക്കാനതതനന്ന  സക്കാകങ്കേതറികേവറിദദ  ഉപകയക്കാഗറിക്കുന്നവരക്കായറിരറിക്കുസം  വരക്കാന്കപക്കാകുന്ന  തലമുറയറിനല

അധദക്കാപകേരുസം വറിദദക്കാര്തറികേളുസം. ഇതരതറില് കക്കാസകറൂമുകേള് പരറിവര്തനസം നചെയ്യ നപ്പെടുകമക്കാള് അധദക്കാപകേര്കക
പഠറിപ്പെറിക്കുവക്കാനുസം  വറിദദക്കാര്തറികേള്കക  പഠറിക്കുവക്കാനുസം  ആവശദമക്കായത്രയസം  ഡറിജറിറ്റല്  ററികസക്കാഴ്സുകേള്

കേനണകതണതക്കായറി വരുസം. കൂടെക്കാനത, ഇവ കക്കാസകറൂമുകേളറില് ഫലപദമക്കായറി വറിനറിമയസം നചെയ്യക്കാനുസം അധദക്കാപകേരുനടെ

ഇടെയറില്  പങ്കുനവകക്കാനുസം  ഉതകുന്ന  ഒരു  സറിരസം  സസൗകേരദവുസം  ആവശദമക്കാണക.  ഈ  സക്കാഹൈചെരദസം  മുന്നറില്

കേണ്ടുനകേക്കാണക എസക.  സറി.  ഇ.  ആര്.  ടെറി യനടെ കമല്കനക്കാട്ടതറില് ഐടെറി@സ്കൂള് തയ്യക്കാറക്കാകറിയ ഒരു ഇ—ററികസക്കാഴക

മക്കാകനജകനമന്റെക കപക്കാര്ട്ടലക്കാണക സമഗ.

സമഗ പപപ്രോര്ട്ടലടമന അഡ്രസസ ഇനര്പഫേസസ

https://samagra.itschool.gov.in എന്ന നവബക വറിലക്കാസതറില് സമഗ ററികസക്കാഴക കപക്കാര്ട്ടല് ലഭദമക്കാണക.

ഒരു നവബക ബസൗസററില് ഇതു തുറന്നുവരുന്ന ജക്കാലകേതറിനന്റെ ദൃശദമക്കാണക തക്കാനഴെ കേക്കാണുന്നതക.

ചെറിത്രസം 1 സമഗ ഇററികസക്കാഴക മക്കാകനജകനമന്റെക കപക്കാര്ട്ടല്  ഇന്റെര്കഫസക കപജക

ഈ ജക്കാലകേതറില് കലക്കാഗറിന് നചെയ്യക്കാനതതനന്ന ഏനതക്കാരക്കാള്ക്കുസം ലഭദമക്കാകുന്ന രണ്ടുതരസം ഉളടെകങ്ങളക്കാണക

നറിലവറിലുളതക.

https://samagra.itschool.gov.in/


✔ പഠനക്കാവശദങ്ങള്ക്കുള ഇ -ററികസക്കാഴ്സുകേള് കശഖരറിചറിട്ടുള ററികസക്കാഴക ഹലബററി
✔ 1 മുതല് 10 വനരയള പക്കാഠപുസ്തകേങ്ങളുസം മറ്റു അധദക്കാപകേ  -വറിദദക്കാര്തറി സഹൈക്കായറികേളുസം പറിഡറിഎഫക രൂപതറില് 

ഡസൗണ്കലക്കാഡക നചെയ്യുന്നതറിനുള സസൗകേരദസം

അസംഗമക്കാകേക്കാനത തനന്ന ഏനതക്കാരക്കാള്ക്കുസം ഇവ സമഗയറില് നറിന്നക ബസൗസക നചെനയ്തടുകക്കാസം.

ചെറിത്രസം 2 ഇ ററികസക്കാഴ്സുകേളുസം പക്കാഠപുസ്തകേങ്ങളുസം

അധദക്കാപകേര് കലക്കാഗറിന് നചെയ്യുകമക്കാള് മക്കാത്രസം ലഭദമക്കാകുന്ന ചെറില സസൗകേരദങ്ങളുസം കപക്കാര്ട്ടലറിലുണക.

➢ ഏനതക്കാരു അധദക്കാപകേനുസം പുതറിയ വറിഭവങ്ങള് അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുന്നതറിനുള സസൗകേരദസം
➢ നറിലവറിലുള വറിഭവങ്ങള് എഡറിറ്റു നചെയ്യുന്നതറിനുള സസൗകേരദസം (എകകകപര്ട്ടക അധദക്കാപകേര്കക)
➢ എസക.സറി.ഇ.ആര്.ടെറി തയ്യക്കാറക്കാകറിയ മക്കാതൃകേക്കാ യൂണറിറ്റകപക്കാനുകേള്, സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണങ്ങള് എന്നറിവ 

ഡസൗണ്കലക്കാഡക നചെയ്യക്കാനുസം എഡറിറ്റക നചെയ്യക്കാനുസം പുതറിയ പവര്തനങ്ങള് കൂട്ടറികചര്കക്കാനുസം
➢ സസ്വന്തമക്കായ ടെരീചറിങ്ങക മക്കാനസ്വല് തയ്യക്കാറക്കാകറി സബകമറിറ്റക നചെയ്യുന്നതറിനക 

  കലക്കാഗറിന്  നചെയ്യണനമങ്കേറില്  ഓകരക്കാ  അധദക്കാപകേരുസം  കപക്കാര്ട്ടലറില്  രജറിസ്റ്റര്  നചെയ്തറിരറികണസം.അതറിനുള

രജറികസ്ട്രേഷന് കഫക്കാറസം ഹസന്അപക (Sign up) എന്ന ലറിങ്കേറില് നറിന്നുസം ലഭറിക്കുസം

ചെറിത്രസം 3  ഹസന് അപക നചെയ്യുന്നതറിനക

സമഗ യടല് അസഗതതസ എടുക്കുന്ന വടധസ

അസംഗതസ്വസം  ഇലക്കാത  അധദക്കാപകേര്  അസംഗതസ്വതറിനക്കായറി  പധക്കാന  ജക്കാലകേതറിനല  Sign   Up  ല്  കറിക്കു

നചെയ്യുകേ.  തുടെര്ന്നു  തുറന്നുവരുന്ന  ജക്കാലകേതറില്  ആവശദമക്കായ  വറിവരങ്ങള്  നകേക്കാടുക്കുകേ.  വറിവരങ്ങള്



അപൂര്ണ്ണമക്കായതുസം ശരറിയലക്കാതതുമക്കായ അകപക്ഷകേള് അസംഗരീകേരറിക്കുകേയറില എന്നക പകതദകേസം ശ്രദറിക്കുമകലക്കാ.

• Username എന്ന field ല് space ഉപകയക്കാഗറികക്കാതറിരറിക്കുകേ. 

• User Type എന്ന field ല് Teacher എന്നതക നതരനഞ്ഞെടുക്കുകേ. 

• സ്കൂളറിനന്റെ കപരക വദക്തമക്കായസം പൂര്ണമക്കായസം നകേക്കാടുക്കുകേ. ഉദക്കാ. GHSS Cheruthuruhty

വറിവരങ്ങള് പൂര്ണമക്കായസം കരഖനപ്പെടുതറിയ കശഷസം Sign Up അമര്ത്തുകേ.

ചെറിത്രസം 3  കലക്കാഗറിന് കഫക്കാസം  തറിരറിചററിയല് വറിവരങ്ങള് ഇവറിനടെ നകേക്കാടുകണസം.

എസക സറിഇആര്ടെറിയറിനല  വറിദഗകധര്,  വറിഷയക്കാടെറിസക്കാനതറില്  വറിദഗകധരക്കായവര്,  പധക്കാന  അധദക്കാപകേര്

(സ്കൂള്), അധദക്കാപകേര് എന്നറിവര്ക്കുള കലക്കാഗറിന് സസൗകേരദങ്ങളക്കാണക നറിലവറില് ക്രമരീകേരറിചറിരറിക്കുന്നതക. കുട്ടറികേള്,

അകക്കാദമറികേ ഭരണക്കാധറികേക്കാരറികേള് തുടെങ്ങറിയവര്ക്കുള കലക്കാഗറിന് സസൗകേരദങ്ങളുസം തയ്യക്കാറക്കാകറി വരുന്നു.  കലക്കാഗറിന്

നചെയ്യക്കാന് തക്കാല്പരദമറിലക്കാതവര്,  നപക്കാതുജനങ്ങള്,  രക്ഷറിതക്കാകള് തുടെങ്ങറിയവര്ക്കുസം ഇകത ററികസക്കാഴ്സുകേള് തനന്ന

ലഭദമക്കാണക (ഇററികസക്കാഴസക ടെക്കാബക വഴെറി). കലക്കാഗറിന് കഫക്കാറസം പൂര്തറിയക്കാകറി, സബകമറിറ്റക നചെയ്തക അതറിനക പവര്തന

അനുമതറി  ലഭറിച്ചുകേഴെറിഞ്ഞെക്കാല് സമഗയറില്  യൂസര്നനയറിസം,  പക്കാസക കവഡക  എന്നറിവ  ഉപകയക്കാഗറിചക  പകവശറി

കക്കാവുന്നതക്കാണക യൂസര്നനയറിസം പക്കാസക കവഡക എന്നറിവ കലക്കാഗറിന് ജക്കാലകേതറില് നകേക്കാടുതക Log in ല് അമര്ത്തുകേ.

ചെറിത്രസം 4  കലക്കാഗറിന് ജക്കാലകേസം

ഒരു അധദക്കാപറികേ കലക്കാഗറിന് നചെയ്തു കേഴെറിഞ്ഞെക്കാല് ലഭറിക്കുന്ന ആദദ കപജക്കാണക തക്കാനഴെ കചെര്ക്കുന്നതക. ഇതക്കാണക

സമഗയനടെ  അധദക്കാപകേര്ക്കുള  ഡക്കാഷകകബക്കാര്ഡക.  ഇവറിനടെനറിന്നുസം  വലതുവശതക  മുകേളറിലുള  Courses  എന്ന



നമനുവറില് കറികക നചെയ്തക്കാല് സമഗയനടെ പധക്കാന ററികസക്കാഴക കപജറികലകക എതക്കാനക്കാകുസം.

ചെറിത്രസം 5 – കകേക്കാഴ്സുകേള് തറിരനഞ്ഞെടുകക്കാന്

ഈ കശഖരതറില് കചെര്തറിരറിക്കുന്ന മുഴുവന് ററികസക്കാഴ്സുകേളുസം ബസൗസക നചെനയ്തടുക്കുകേയസം അവ കുട്ടറികേളുനടെ

മുന്നറില് കനരറിട്ടക  അവതരറിപ്പെറിക്കുകേയസം നചെയ്യക്കാന് സക്കാധറിക്കുന്ന വറിധതറിലക്കാണക ഈ കപജറിനന്റെ നറിര്മറിതറി.

ററികസക്കാഴ്സുകേള് പവര്തറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനുളള ജക്കാലകേസം,  ആവശദമക്കായ ഉളടെകസം ബസൗസക  നചെയ്യുന്നതറികനക്കാ,

തറിരയന്നതറികനക്കാ  ഉള  കസര്ചക  സസംവറിധക്കാനങ്ങള്,  ഓകരക്കാ  ഉളടെകകതക്കാടുസം  കചെര്തക  ഉപകയക്കാഗറികകണ

അനുബന്ധ സസംവറിധക്കാനങ്ങള് തുടെങ്ങറി പലതരതലുള പറിന്തുണക്കാ സജരീകേരണങ്ങ ള് ഈ കപജറിലുണക.

ചെറിത്രസം 6  കപക്കാര്ട്ടലറില് തയ്യക്കാറക്കാകറിയറിരറിക്കുന്ന ഒരു ററികസക്കാഴക കപജക. 

ഇററികസക്കാഴകേള് കപജറില് ക്രമരീകേരറിചറിരറിക്കുന്ന രരീതറി പരറികശക്കാധറികക്കാസം.

1. ററികസക്കാഴ്സുകേള് ഭക്കാഷ, കക്കാസക, വറിഷയസം, അധദക്കായസം, കടെക്കാപ്പെറികേക എന്ന രരീതറിയറിലക്കാണക ക്രമരീകേരറിചറിരറിക്കുന്നതക.

ഇതറിനക്കായറി ബസൗസക കബക്കാക്സുകേള് നറിര്മറിചറിട്ടുണക.  ഇങ്ങനന ബസൗസക നചെയ്യക്കാനതതനന്ന ഒരു പകതദകേ ററികസക്കാഴക

കേണ്ടുപറിടെറികക്കാന് കസര്ചക സസൗകേരദസം കൂടെറിയണക.  ഉദക്കാരഹൈരണമക്കായറി, sound എന്ന കടെക്കാപ്പെറികറിലുള ഒരു ററികസക്കാഴക

ആവശദനമങ്കേറില് കസര്ചക ഫരീല്ഡറില്  sound  എന്നക തറിരഞ്ഞെക്കാല് ഭക്കാഷ,  കക്കാസക,  വറിഷയ കഭദമറിലക്കാനത    ഇകത

വറിഷയതറിലുള  (ടെക്കാഗക  നചെയ്തറിട്ടുള)  ഒരു  ററികസക്കാഴക  കപക്കാര്ട്ടലറിലുനണങ്കേറില്    അതക  ലറിസ്റ്റക  നചെയ്യനപ്പെടുസം.

ഇതരതറില്  ഒരു  അധദക്കാപകേന്  അതതക  വറിഷയതറില്  ഏറ്റവുസം  കൂടുതല്  തറിരയന്ന  (അകദ്ദേഹൈസം  കൂടുതല്



തക്കാല്പരദനപ്പെട്ട) വക്കാക്കുകേള് ടെക്കാഗക കസൗഡക എന്ന കപരറില് കപജറിനന്റെ തക്കാഴെകഭക്കാഗതക ലഭദമക്കാണക. ഈ വക്കാകറില് കറികക

നചെയ്തുസം ആവശദമക്കായ ററികസക്കാഴ്സുകേള് കപക്കാര്ട്ടല് ഡക്കാറ്റക്കാകബസറില് നറിന്നക എളുപ്പെതറില് കേനണതക്കാസം.

2.  ഓകരക്കാ  കടെക്കാപ്പെറികറികന്റെയസം  ലഭദമക്കായ  ഇററികസക്കാഴ്സുകേള്  അതറിനന്റെ  സക്കാകങ്കേതറികേ  സസ്വഭക്കാവസം  അനുസരറിചക

തരസംതറിരറിചറിരറിട്ടുണക.  ഇവ  ചെലചറിത്രസം(Video),  ഓഡറികയക്കാ(Audio),  ചെറിത്രങ്ങള്(Images),

ഇന്റെറക്കാകരീവക/അനറികമഷന്(Interactive),  മറ്റുളവ(Others)  എന്നരീ ടെക്കാബുകേളറിലക്കായക്കാണക  ക്രമരീകേരറിചറിരറിക്കുന്നതക.

പറിന്നരീടെക  കൂടുതല്  ററികസക്കാഴ്സുകേള്  അധദക്കാപകേരക്കാല്  പങ്കുനവകനപ്പെടുകമക്കാഴുസം  അതതക  ഫയലറിനന്റെ  സക്കാകങ്കേതറികേ

സസ്വക്കാഭക്കാവമനുസരറിചക  സസ്വയസം  തരസംതറിരറികനപ്പെട്ടക്കായറിരറിക്കുസം  അവ  പതദക്ഷനപ്പെടുകേ.  ഉദക്കാഹൈരണമക്കായറി,  ഒരു

അധദക്കാപറികേ  ear.jpg  എന്ന ഫയല് കപക്കാര്ട്ടലറില് പങ്കുനവക്കുകമക്കാള് അതക  Images  എന്ന ടെക്കാബറിലക്കായറിരറിക്കുസം

ഉള്നപ്പെടുതനപ്പെടുകേ.

3.  ഇവയറില്  ഒരു  ഇനസം  (ഉദക്കാഹൈരണമക്കായറി,  വറിഡറികയക്കാ)  തറിരനഞ്ഞെടുതക്കാല്  ആ   ഇനതറില്നപട്ട

ററികസക്കാഴ്സുകേള് തക്കാനഴെ ലറിസ്റ്റക നചെയ്യനപ്പെടുസം. ഇതറില് ഏതുസം കറികക നചെയ്തക പധക്കാന കേക്കാന്വക്കാസറില് പവര്തറിപ്പെറികക്കാസം.

ഓകരക്കാ ഇനതറിലുസം നറിലവറില് ഏത്രവരീതസം ററികസക്കാഴ്സുകേള് ഉണക എന്നതക  ഓകരക്കാ ടെക്കാബറിലുസം ചുവന്ന വട്ടങ്ങളറില്

പദര്ശറിപ്പെറികനപ്പെടുന്നുണക. അനക്കാവശദമക്കായ തറിരയലുകേള് ഒഴെറിവക്കാകക്കാന് ഇതക സഹൈക്കായറിക്കുസം.

4.  ലഭദമക്കാകറിയറിരറിക്കുന്ന  കപ  ജക്കാലകേതറില്  ഒതുങ്ങക്കാതവനയ  സറിസ്റ്റസം  അപറികകഷനുകേള്  ഉപകയക്കാഗറിചക

പവര്തറിപ്പെറികക്കാന്  സസൗകേരദസം  നചെയ്തറിട്ടുണക.  ഉദക്കാഹൈരണമക്കായറി,  പറിഡറിഎഫക  ഫയലുകേള്  സമഗയറില്

ലഭദമക്കാകറിയറിരറിക്കുന്ന  ജക്കാലകേതറില്  തുറകക്കാനക്കാവറില.  പകേരമക്കായറി,  ഇവ  കറിക്കു  നചെയ്യുകമക്കാള്  Open   with:

Document   Viewer  എന്ന  സകന്ദേശമക്കായറിരറിക്കുസം  ലഭറിക്കുകേ.  ഇകതക്കാനടെക്കാപ്പെമുള  OK  കറിക്കു  നചെയ്തക്കാല്  ഫയല്

പദര്ശറിപ്പെറികനപ്പെടുസം.

കുററിപ്പെക : നകേമറിസ്ട്രേറിയറിനല pdb എന്നക കഫക്കാര്മക്കാറ്റുള ഫയലുകേള് അവഗക്കാകഡക്കാ എന്ന കസക്കാഫക നവയററിലക്കായറിരറിക്കുസം

പവര്തറിപ്പെറികക്കാന് നലതക.

5.  സക്കാകങ്കേതറികേമക്കായറി  ഏതുതരസം  ററികസക്കാഴ്സുസം  ജക്കാലകേതറികലകക  കചെര്കക്കാനുസം  കക്കാസകറൂസം  അന്തരരീക്ഷതറില്

കേക്കാണറികക്കാനുസം തുടെര്പവര്തനങ്ങള് നചെയ്യക്കാനുസം സക്കാധറിക്കുസം.

6. ഫേഫീഡകബപ്രോകക, കഫീപപപ്രോയടനകസക, ലടങ്കുകള്, പവര്ത്തനേ ക്രമസ എന്നടവ.

ഓകരക്കാ  ററികസക്കാഴറികനക്കാടുനമക്കാപ്പെസം  അനുബന്ധ  വറിവരങ്ങളുമുണക.  പക്കാഠവറിവരണസം,  കടെക്കാപ്പെറികക  വറിവരണസം,

ററികസക്കാഴക  എങ്ങനന ഉപകയക്കാഗറികനപ്പെടെണസം എന്ന സഹൈക്കായസം,  കക്കാസറില് നന്നക്കായറി അവതരറിപ്പെറിച്ചു കേഴെറിഞ്ഞെക്കാല്

ലഭറികകണ ഫരീഡകബക്കാക്കുകേനള കുററിച്ചുള ചെറില സൂചെനകേള്, കൂടുതല് ചെര്ച നചെയ്തക ഉറപ്പെറികകണ കേരീകപക്കായറിന്റെകസക,

അധറികേ റഫറന്സുകേള്, ഇന്റെര്നനറ്ററികലക്കുള ലറിങ്കുകേള് എന്നറിവ ഓകരക്കാ ററികസക്കാഴറിനനക്കാപ്പെവുസം ആ ററികസക്കാഴക പങ്കേക

നവക്കുന്നയക്കാള്കക  നറിര്കദശറികക്കാസം.  കൂടുതല്  കേക്കാരദങ്ങള്  ആവശദനമങ്കേറില്  ഓകരക്കാ  അധദക്കാപറികേയസം  തത്സമയസം

സസ്വന്തസം നറിലയറില് നകേക്കാടുക്കുകേയസം ആകേക്കാമകലക്കാ. ഇതരതറില് ഒരു ററികസക്കാഴക തനന്ന സമ്പൂര്ണമക്കായ കലണറിങ്ങക 

റഫറന്സക  കക്കാസക ഡറിസ്കഷന് മക്കാധദമമക്കായറി മക്കാറ്ററിനയടുകക്കാന് സക്കാധറിക്കുസം.

കുററിപ്പെക:  ചെറിത്രങ്ങളുസം  അവകയക്കാനടെക്കാപ്പെസം  കചെര്കക്കാനുള  വറിശദരീകേരണങ്ങളുസം  ഇങ്ങനന  കചെര്കക്കാനക്കാകുകമക്കാള്

പസകന്റെഷനുകേള്കക പകതദകേറിചക പസക്തറിനയക്കാന്നുമറില.  ഈ കപക്കാര്ട്ടല് സസംവറിധക്കാനസം തനന്ന പസകന്റെഷനക്കായറി



ഉപകയക്കാഗറികക്കാന് സക്കാധറിക്കുസം. അതുനകേക്കാണക ചെറിത്രങ്ങള് പങ്കുനവക്കുകമക്കാള്, ചെറിത്രങ്ങളുസം അവകയക്കാടെനുബന്ധറിച്ചുള

വറിവരങ്ങളുസം പസകന്റെഷനുകേളക്കാകക്കാനത കനരറിട്ടക അപക കലക്കാ ഡക നചെയ്തക്കാല് മതറിയക്കാകുസം.

7.  റടപസപ്രോഴടല് നേടന്നുള്ള മൂഡകല് ലടങക

മൂഡകല് എന്ന ലറിങ്കേക എതറിക്കുന്നതക ഒരു കലണറിങ്ങക മക്കാകനജകനമന്റെക സറിസ്റ്റതറികലകക്കാണക. ഇതക കുട്ടറികേള്കക

കവണറിയക്കാണക  തയ്യക്കാറക്കാക്കുന്നതക.  ഈ  സസംവറിധക്കാനസം  തയ്യക്കാറക്കായറി  വരുന്നകതയള.  അധദക്കാപറികേയനടെ

കലക്കാഗറിനറിലക്കായറിരറിക്കുകമക്കാള്  അവര്ക്കു  ലഭറിക്കുന്ന  ഓകരക്കാ  കടെക്കാപ്പെറികറിനലയസം  Moodle  എന്ന  ലറിങ്കേറില്  കറിക്കു

നചെയ്തക്കാല്  മൂഡകല്  എല്എസംസറില്  അധദക്കാപറികേ  കുട്ടറികേള്കക  കവണറി  നചെയ്തുനവച  സ്റ്റുനഡന്റെക  കപജക

പതദക്ഷനപ്പെകടെണതുണക. അവറിനടെ കനരനത തയ്യക്കാറക്കാകറി നവചറിക്കുന്ന അഹസന്നമന്റെക കേക്കാണക്കാസം. അധദക്കാപറികേകക

അഹസന്നമന്റെക  വറിശദരീകേരറികക്കാസം.  മൂലദനറിര്ണയ  പവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതറിനുസം  കുട്ടറികേള്കക

അഹസന്നമന്റുകേള്  സബകമറിറ്റക  നചെയ്യുന്നതറിനുസം  അധദക്കാപറികേയക  അവ  വറിലയറിരുത്തുന്നതറിനുസം  സക്കാധറികണസം.

അഹസന്നമന്റുകേള്  കുട്ടറികേള്  നചെയ്തക്കാല്  വറിവരസം  ലഭദമക്കാക്കുന്നതറിനുസം  പഠനസം  മക്കാകനജക  നചെയ്യുന്നതറിനുമുള

സകങ്കേതങ്ങള്  ഇവറിനടെയണക്കാകുസം.  മൂഡറില്  എന്ന  സസ്വതന്ത്ര  കലണറിങ്ങക  മക്കാകനജകനമന്റെക  കസക്കാഫക നവയര്  ഇവറിനടെ

നകേക്കാളക്കാനബക്കാകററ്റക  നചെയ്തറിരറിക്കുകേയക്കാണക.  ഇതറില്  ററികസക്കാഴകേള്  കചെര്ക്കുന്നതറിനുള  പവര്തനസം  ഇകപ്പെക്കാള്

നടെന്നുവരുന്നകതയള.  സ്കൂള് ഇതര കകേക്കാഴ്സുകേളുസം  (ഉദക്കാഹൈരണമക്കായറി ഡറിഎഡക,  കപക്കാകബഷനുകവണറിയള ഐടെറി

പരറിശരീലനസം തുടെങ്ങറിയവ) ഇതറില്തനന്ന സസംവറിധക്കാനസം നചെയ്യക്കാസം. ഇതരതറില് കപക്കാര്ട്ടലറിനന നമക്കാതതറില് ഒരു

MOOC – Massive Open Online Course) സകങ്കേതമക്കായറി മക്കാറ്ററിനയടുകക്കാന് സക്കാധറിക്കുസം.

8.  മപപ്രോതു ചര്ചപ്രോ പഫേപ്രോറസ

അതക്കാതക  വറി ഷയതറില്  വരുന്ന  സസംശയങ്ങള്  പങ്കുനവക്കുന്നതനുസം  ചെര്ച  നചെയ്യുന്നതറിനുസം  ഒരു  ചെര്ചക്കാ

കഫക്കാറസം ഇവറിനടെ ഇസംപറിനമന്റെക നചെയ്യുന്നുണക. പധക്കാന കപജറിലുള (കഹൈക്കാസം കപജക കേക്കാണുമകലക്കാ) Discussion Forum

എന്നു കപരുള ലറിങ്കുപകയക്കാഗറിച്ചുസം കഫക്കാറതറികലകക വരക്കാസം.  ഇങ്ങനന പധക്കാന കപജറില്നറിന്നുസം വരുകമക്കാള്,  ഒരു

നപക്കാതു ചെര്ചക്കാ  കഫക്കാറമക്കായറിരറിക്കുസം ലഭറിക്കുകേ.  ഇതറിനന്റെ ഇടെതു വശതക  ഓകരക്കാ  വറിഷയങ്ങള്ക്കുമുള പകതദകേ

കപജുകേളറികലകക കപക്കാകേക്കാസം. എന്നക്കാല് അതതു വറിഷയതറില് ഓകരക്കാ കടെക്കാപ്പെറികറിനന്റെയസം തക്കാനഴെയള Forum എന്ന

ലറിങ്കേറില് കറിക്കു നചെയ്തക്കാല് ആ കപജറില് നറിന്നക  അതതക  വറിഷയതറിനന്റെ ചെര്ചക്കാ ഗ്രൂപ്പെറികലകക കനരറിട്ടക്കായറിരറിക്കുസം

എത്തുകേ. ഇവറിനടെയള ചെര്ചകേള് യക്തവുസം കേക്കാരദമക്കാത്ര പസക്തവുമക്കാകേക്കാന് പകതദകേസം ശ്രദറിക്കുമകലക്കാ.

9.  പകപ്രോളപ്രോമബപ്രോപറഷന

ഏതു  കടെക്കാപ്പെറികറികലക്കുമുള  ററികസക്കാഴ്സുകേള്
കലക്കാഗറിന്  നചെയ്ത  അധദക്കാപറികേകക  ഏതു  സമയത്തുസം

സസംഭക്കാവന  നചെയ്യക്കാസം.  ഇതറിനക്കായറി  ഓകരക്കാ  കടെക്കാപ്പെറികറിലുസം

Collaborate  ബട്ടന് കചെര്തറിട്ടുണക.  ഈ ബട്ടന് കറിക്കു

നചെയ്തക്കാല്  വലതുവശത്തു  കേക്കാണുന്ന  ജക്കാലകേമക്കായറിരറിക്കുസം

ലഭറിക്കുകേ.  ഈ  കഫക്കാസം  ഉപകയക്കാഗറിചക  ററികസക്കാഴ്സുകേള്

പങ്കുനവകക്കാന് സക്കാധറിക്കുസം.  ഇതരസം ററികസക്കാഴ്സുകേള് പരറികശക്കാധറിചക  അസംഗരീകേരറിക്കുന്നതക  സബ്ജകക  എകകപര്ട്ടുകേള്

അടെങ്ങറിയ ഒരു സസംഘമക്കായറിരറിക്കുസം.



 ഉപപയപ്രോകപ്രോകളസ പമങ്കുവകമപ്പെട്ട റടപസപ്രോഴ്സുകളമട പസടദഫീകരണവസ

അപക കലക്കാഡ ക  നചെയ്യനപ്പെട്ട  ററികസക്കാഴ്സുകേളുനടെ  സസ്വരീകേക്കാരദതയസം  ഉപയക്തതയസം  നറിശ്ചയറികക്കാന്  പല

തലങ്ങളറിലുള സസംരക്ഷക്കാ സസംവറിധക്കാനങ്ങള് കപക്കാര്ട്ടലറിലുണക.

A. സബക ജകക എകകകപര്ട്ടക അധദക്കാപകേര്

എസക സറി ഇ ആര് ടെറികയക്കാ അതുകപക്കാലുള നറിയക്തമക്കായ ഒരു സമറിതറികയ ക്കാ നറിര്കദ്ദേശറിക്കുന്ന ഒരു സസംഘസം

അധദക്കാപകേനര  എകകകപര്ട്ടക  അധദക്കാപകേരക്കാകക്കാസം.  കമല്പറഞ്ഞെ  ചുമതലകേള്  ഈ  അധദക്കാപകേര്കക  നല്കുന്നുണക.

അപക കലക്കാഡക നചെയ്ത ററികസക്കാഴ്സുകേള് നറിരരീക്ഷറിക്കുകേ,  അവ പസറിദരീകേരണകയക്കാഗദമക്കാകണക്കാ എന്നക നറിശ്ചയറിക്കുകേ,

അപ്രൂവക  നചെയ്യുകേ,  അപക കലക്കാ ഡക  നചെയ്യനപ്പെട്ട  ഉളടെകങ്ങളറിനല  അനുബന്ധവറിവരങ്ങള്  പരറികശക്കാധറിക്കുകേ,

ആവശദനമങ്കേറില് തറിരുത്തുകേ, ഒഴെറിവക്കാക്കുകേ തുടെങ്ങറിയ വറിഷയസസംബന്ധറിയക്കായ കേക്കാരദങ്ങള് ഹകേകേക്കാരദസം നചെകയ്യണ

സസംഘമക്കാണക  ഇതക.  ഇതരതറിലുള ഒരു പരറികശക്കാധനയ കശഷസം മക്കാത്രകമ  അപക കലക്കാഡക  നചെയ്ത ററികസക്കാഴ്സുകേള്

പസറിദരീകേരറികനപ്പെടുകേയള.

B. നപക്കാതുവക്കായ മക്കാര്ഗനറിര്കദശങ്ങള്

ശരീലമലക്കാതകതക്കാ,  യക്തമലക്കാതകതക്കാ ആയ ററികസക്കാഴ്സുകേകളക്കാ കേമന്റുകേകളക്കാ കപക്കാര്ട്ടലറില് കചെര്ക്കുന്നപക്ഷസം

ആ അധദക്കാപകേനന്റെ കലക്കാഗറിന്നക്കാമസം  നരീകസം നചെയ്യനപ്പെടുന്നതുസം  വകുപ്പുതല അചടെക  നടെപടെറികേള്കക  ശുപക്കാര്ശ

നചെയ്യുന്നതുമക്കാണക.

റടപസപ്രോഴ്സുകളസ കപ്രോസകറസ ഉപപയപ്രോഗവസ

ഈ  ററികസക്കാഴക  കപക്കാര്ട്ടലറിനന്റെ  ഏറ്റവുസം  വലറിയ  സസംവറിധക്കാനമക്കായറി  വറിലയറിരുതക്കാവന്നതക്കാണക

അധദക്കാപറികേയനടെ ടെരീചറിങ്ങക  മക്കാനസ്വലറിനക  അനുസരറിചക  കപക്കാര്ട്ടലറിനല ററികസക്കാഴ്സുകേള് ക്രമരീകേരറികക്കാനുള സക്കാധദത.

ഈ കപക്കാര്ട്ടല് ററികസക്കാഴ്സുകേള് പങ്കുനവക്കുന്നതറിനക  കൂടെറി  ഉകദ്ദേശറികനപ്പെട്ടതക്കായതറിനക്കാല് അധദക്കാപറികേയക  കക്കാസറില്
നവചക  ഓകരക്കാ  ററികസക്കാഴ്സുസം  പരറികശക്കാധറിചക  കുട്ടറികേനള  കേക്കാണറിക്കുന്നതക  പക്കാകയക്കാഗറികേമലക്കാത  രരീതറിയറില്

ഉളടെകകശഖരസം  വലുതക്കാകേക്കാന്  സക്കാധദതയണക.  അതുനകേക്കാണക  ടെറിഎമറിനനുസരറിചക  ററികസക്കാഴ്സുകേള്  മുന്കൂട്ടറി

ക്രമരീകേരറികകണതക്കായറിവരുസം. അതറിനുളള സസംവറിധക്കാനസം തക്കാനഴെ കേക്കാണുന്ന രരീതറിയറില് ക്രമരീകേരറിചറിട്ടുണക.

അധധപ്രോപടകയുമട പപ്രോഠപ്രോസൂത്രണത്തടനേനുസൃതമപ്രോയട സമഗ വടഭവ പപപ്രോര്ട്ടലടലുള്ള വടഭവങ്ങമള ക്രമമപ്പെടുത്തുന്ന വടധസ.

സമഗ പങ്കേക്കാളറിതക്കാടെറിസക്കാനതറില് പവര്തറിക്കുകേയസം വളരുകേയസം നചെകയ്യണ ഉളടെക 
വറിനറിമയസകങ്കേതസം ആനണന്നക പറഞ്ഞുകേഴെറിഞ്ഞു. ഒരു കക്കാസറില് കേക്കാണറികകണ ററികസക്കാഴ്സുകേള് ഏനതലക്കാമക്കാനണന്നക
മുന്കൂട്ടറി തരീരുമക്കാനറികക്കാനത കക്കാസറില്നവചക തറിരയന്നതുസം അനുകയക്കാജദമക്കായതക കേണ്ടുപറിടെറിക്കുന്നതുസം 
ശ്രമകേരമക്കായറിരറിക്കുസം. പക്കാഠക്കാസൂത്രണതറിനനുസൃതമക്കായറി വറിഭവങ്ങകളയസം മുന്കൂട്ടറി ലറിസ്റ്റക നചെയ്യുന്നതക്കായറിരറിക്കുസം 
പക്കാകയക്കാഗറികേമക്കാവുകേ. ഇതരതറില് ഓകരക്കാ കക്കാസറിലുസം ഒന്നറിനുപുറകകേ മനറ്റക്കാന്നക്കായറി ക്രമനപ്പെടുതറിയ ഒരു 
വറിഭവപട്ടറികേ തയ്യക്കാറക്കാക്കുന്നതക എങ്ങനന എന്നു പരറികശക്കാധറികക്കാസം. 

✔ ഡക്കാഷകകബക്കാര്ഡറില് Resource List എന്ന ബട്ടനറില് കറികക നചെയ്യുകേ. (ചെറിത്രസം 8)



ചെറിത്രസം 8  ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്റക നറിര്മക്കാണസം.

✔ തുറന്നു വരുന്ന ജക്കാലകേതറില് Medium, Course, Subject, Chapter എന്നറിവ നതരനഞ്ഞെടുക്കുകേ.

✔ Create RL എന്ന field ല് ററികസക്കാഴസക ലറിസ്റ്ററിനക അനുകയക്കാജദമക്കായ കപരക നല്കുകേ.

✔ Create എന്ന ബട്ടണ് അമര്ത്തുകേ. 

ചെറിത്രസം 9  ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്ററിനു കപരു നല്കുന്ന ജക്കാലകേസം

ഇകപ്പെക്കാള്  നക്കാസം  മുകേളറില്  നകേക്കാടുതറിട്ടുള  കപരറില്  ഉളടെകനമക്കാന്നുമറിലക്കാത  ഒരു  ലറിസ്റ്റക  തയ്യക്കാറക്കായറി

കേഴെറിഞ്ഞു.  ഇനറി  ഈ  ലറിസ്റ്ററികലകക  വറിഭവങ്ങള്  കചെര്കണസം.  അതറിനക്കായറി,  മുകേളറില്  വലതു  ഭക്കാഗത്തു

കേക്കാണുന്ന Course എന്ന ടെക്കാബറില് നറിന്നുസം കക്കാസക നതരനഞ്ഞെടുക്കുകേ. 

ചെറിത്രസം 10 - കക്കാസക നതരനഞ്ഞെടുക്കുന്നു
Subject, Chapter, Topic എന്നറിവ നതരഞ്ഞെടുക്കുകേ. Topic മക്കായറി ബന്ധനപ്പെട്ട വരീഡറികയക്കാകേള്, 

ഓഡറികയക്കാകേള്, ചെറിത്രങ്ങള്, ഇന്റെറക്കാകരീവുകേള്, മറ്റുളവ (ഹസ്ലൈഡുകേള്, pdf, odt, geogebra ഫയലുകേള് 
തുടെങ്ങറിയവ) ഈ ജക്കാലകേതറിനന്റെ വലതുഭക്കാഗതക പദര്ശറികനപ്പെടുസം.



ചെറിത്രസം 11  ററികസക്കാഴ്സുകേള് ക്രമരീകേരറിചറിരറിക്കുന്ന രരീതറി

പക്കാഠക്കാസൂത്രണതറിനു ആവശദമക്കായ ററികസക്കാഴക ഉള്നപ്പെടുതക്കാന് Add to RL എന്ന ഓപകഷനറില് അമര്ത്തുകേ. 

ചെറിത്രസം 12  ററികസക്കാഴക ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നു

തക്കാനഴെ പതദക്ഷനപ്പെടുന്ന Select RL Name എന്ന ഫരീല്ഡറില് നക്കാസം നറിര്മറിച RL നന്റെ കപരക നതരനഞ്ഞെടുക്കുകേ.

ചെറിത്രസം 13  ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്റക നതരനഞ്ഞെടുക്കുന്നു

വലതുഭക്കാഗതക കേക്കാണുന്ന ററികസക്കാഴ്സുകേളറില് ആവശദമക്കായതറില് കറിക്കു നചെയ്തക  അനുകയക്കാജദമക്കാകണക്കാ എന്നക

പരറികശക്കാധറിക്കുകേ.



ചെറിത്രസം 14  ആവശദമക്കായ ററികസക്കാഴക നതരനഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ററികസക്കാഴക  കക്കാസറില്  അവതരറിപ്പെറികകണ  കടെക്കാപ്പെറികറിനക  അനുകയക്കാജദനമങ്കേറില്  അതക  ലറിസ്റ്ററികലകക  കചെര്കക്കാസം.

അതറിനക്കായറി Save ബട്ടണ് അമര്ത്തുകേ.

ചെറിത്രസം 15 ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്ററില് ററികസക്കാഴക ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നു

ഇകതക്കാനടെ, Content Added to TM എന്ന സകന്ദേശസം വരുസം. OK ബട്ടണ് അമര്ത്തുകേ.

ചെറിത്രസം 16  ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്ററില് ററികസക്കാഴക ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നു

✔ ഇതരതറില് ആവശദമക്കായ ഓകരക്കാ ററികസക്കാഴ്സുസം TM കലകക ഉള്നപ്പെടുത്തുകേ
✔ ഈ രരീതറിയറില് ആവശദമക്കായ ഏനതക്കാരു ഉളടെകവുസം TM കലകക ഉള്നപ്പെടുതക്കാന് സക്കാധറിക്കുസം.

✔ നക്കാസം ക്രമരീകേരറിച വറിഭവങ്ങള് അകത ക്രമതറില് പറിന്നരീടെക നമുകക കേക്കാണക്കാന് കേഴെറിയസം.

✔ അതറിനക്കായറി വരീണ്ടുസം വലതു മുകേളറിലുള Course എന്ന ടെക്കാബറില് നറിന്നുസം കക്കാസക നതരഞ്ഞെടുക്കുകേ. Subject, Chapter, 

Topic എന്നറിവ നതരഞ്ഞെടുക്കുകേ. 

✔ ഇനറി, കക്കാസക റൂമറില് എത്തുകമക്കാള് കപജറിനന്റെ വലതുവശത്തുള RL എന്ന ലറിങ്കേറില് കറിക്കു നചെയ്യണസം.  നക്കാസം കനരനത 
തയ്യക്കാറക്കാകറി നവചറിട്ടുള ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്റുകേനളലക്കാസം ദൃശദമക്കാകുസം. ഇവയറില് ഇകപ്പെക്കാള് കക്കാസറില് കേക്കാണറികക്കാനക്കായറി 
ഉപകയക്കാഗറികകണ RL എടുക്കുകേ. ഇനറി Get ബട്ടന് കറിക്കു നചെയ്യുകേ. ഇകതക്കാനടെ, നക്കാസം ലറിസ്റ്ററില് ഉള്നപ്പെടുതറിയ എലക്കാ 



ററികസക്കാഴ്സുകേളുസം ഒന്നറിനുപുറകകേ മനറ്റക്കാന്നക്കായറി ഇവറിനടെ ലഭദമക്കായറിരറിക്കുസം. 

✔ ലറിസ്റ്റക നചെയ്ത ററികസക്കാഴ്സുകേളുനടെ ക്രമസം മക്കാറ്റക്കാകനക്കാ, ചെറിലവ കേളയക്കാകനക്കാ, മനറ്റക്കാന്നു കൂട്ടറികചര്കക്കാകനക്കാ ഇവറിനടെ സസൗകേരദമുണക.

ചെറിത്രസം 17 – കക്കാസക റൂമറില് ററികസക്കാഴക ലറിസ്റ്ററിനല ഉളടെകസം ഉപകയക്കാഗറിക്കുന്നതറിനക

അധദക്കാപറികേയനടെ പക്കാനുകേളുസം മറ്റു കബക്കാധനശക്കാസ സകങ്കേതങ്ങളുസം

എസക.സറി.ഇ.ആര്.ടെറി  എലക്കാ  അധദക്കാപകേര്ക്കുമക്കായറി  തയ്യക്കാറക്കാകറിയ  മക്കാതൃകേക്കാ  പക്കാഠക്കാസൂത്രണങ്ങളുസം

പഠനപവര്തനങ്ങളുസം  കപക്കാര്ട്ടലറില്  പസറിദരീകേരറിക്കുന്നുണക.  ഓകരക്കാ  യൂണറിറ്ററിനന്റെയസം  യൂണറിറ്റക  പക്കാനുകേളുസം,

അതറില്  നറിര്കദശറിചറിരറിക്കുന്ന  പവര്തനങ്ങളുസം,  അവ  നചെയ്യുകമക്കാള്  കനടെറിനയടുകകണ  പഠനകനട്ടങ്ങളുസം

ഇവയറില് പതറിപക്കാദറിചറിട്ടുണക. ഈ പക്കാനുകേള്കക അനുസരറിചക സസ്വന്തസം പഠനപവര്തനങ്ങള് ക്രമരീകേരറിക്കുകേകയക്കാ

പുതറിയ  പവര്തനങ്ങള്  കേനണത്തുകേകയക്കാ  നചെയ്യക്കാസം.  ഇങ്ങനന  കേനണതറിയ  പവര്തനങ്ങള്

നപക്കാതുമണ്ഡലതറികലകക പങ്കുനവക്കുന്നതറിനുള സസൗകേരദങ്ങള്കൂടെറി ഇകപ്പെക്കാള് നറിര്മക്കാണഘട്ടതറിലുണക.

ഗണടത സമഫീകരണങ്ങള് ഉള്മപ്പെട്ട കുറടപ്പുകള് തയപ്രോറപ്രോക്കുപമപ്രോള്

സമഗക്കാസൂത്രണ കരഖകേള്,  ററികസക്കാഴ്സുകേളുനടെ കടെക്കാപ്പെറികേക  ,  ഉളടെക വറിവരണങ്ങള് എന്നറിവ കചെര്ക്കുകമക്കാള്

പലകപ്പെക്കാഴുസം ഗണറിത ചെറിഹ്നങ്ങളുസം സമരീകേരണങ്ങളുസം കൂടെറി കചെര്കകണറിവരക്കാസം.  ഇതരസം അവസരങ്ങളറില് തക്കാനഴെ

പറയന്ന രരീതറി ഉപകയക്കാഗറികക്കാസം.

1. ഗണടത സമഫീകരണങ്ങള് തയപ്രോറപ്രോകപ്രോന

ഇതറിനക്കായറി Visual Math Editor എന്ന കസക്കാഫക നവയര് ഉപകയക്കാഗറികക്കാസം. തക്കാനഴെയള ചെറിത്രസം കനക്കാക്കുകേ.

ചെറിത്രസം 18 – ഗണറിത സമരീകേരണങ്ങളുസം ചെറിഹ്നങ്ങളുസം കചെര്കക്കാന്

ഗണറിത സമരീകേരണസം നറിര്മറിചകശഷസം അതറിനന്റെ mathml പരറിഭക്കാഷ തയ്യക്കാറക്കാക്കുകേ. ഈ കകേക്കാഡുകേള് കകേക്കാപ്പെറി നചെയ്തക
ആവശദമക്കായ ഇടെങ്ങളറില് കപസ്റ്റക നചെയ്യക്കാസം. 

പകതദകേ ഗണറിത ചെറിഹ്നങ്ങള് ഉപകയക്കാഗറിക്കുകമക്കാള് ഗണറിത ചെറിഹ്നങ്ങളുനടെ ലറിസ്റ്റക Visual Math Editor 

കസക്കാഫക നവയററില് View > List of Unicodes എന്ന നമനുവറില്നറിന്നുസം ലഭറിക്കുസം. ഈ ലറിസ്റ്ററിനല ചെറിഹ്നകതക്കാനടെക്കാപ്പെമുള 
Hexa നമര് ശ്രദറിക്കുകേ. ഉദക്കാഹൈരണമക്കായറി, ∆ ചെറിഹ്നതറിനന്റെ കകേക്കാഡക 2206 എന്നക്കാണകലക്കാ. സമഗയറില് &#2206 എന്ന 



ഹടെപ്പെക നചെയ്തക്കാല് നവബക കപജറില് ഈ ചെറിഹ്നസം ലഭറിക്കുസം.

സമഗ്രപ്രോസൂത്രണസ

സമഗ കപക്കാര്ട്ടലറില്  ദൃശദമക്കാകുന്ന  അധദക്കാപകേര്കക്കായള  സമഗക്കാസൂത്രണതറിനന്റെയസം

സൂക്ഷ്മക്കാസൂത്രണതറിനന്റെയസം ജക്കാലകേമക്കാണക തക്കാനഴെ കേക്കാണുന്നതക.

ചെറിത്രസം 19  സമഗക്കാസൂത്രണസം



അനുബന്ധങ്ങളസ കുറടപ്പുകളസ

അനുബന്ധസം 1 – സമഗയയകലകക പുതറിയ ററികസക്കാഴ്സുകേള് അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുകമക്കാള് ശ്രദറികകണ കേക്കാരദങ്ങള്
• * അടെയക്കാളസം കചെര്തറിരറിക്കുന്ന ഫരീല്ഡുകേള് നറിര്ബന്ധമക്കായസം പൂരറിപ്പെറികകണവയക്കാണക.
• മുകേളറില് കേക്കാണുന്ന പട്ടറികേകേളറില്നറിന്നുസം വറിഷയസം, അധദക്കായസം, കടെക്കാപ്പെറികേക എന്നറിവ തറിരനഞ്ഞെടുതതറി 

നുകശഷസം മക്കാത്രസം പുതറിയ ഡറിജറിറ്റല് ററികസക്കാഴ്സുകേള് കചെര്ക്കുകേ.

• സമഗയയകലകക ഒരു യൂടെട്യൂബക വരീഡറികയക്കാ കനരറിട്ടക ലറിങ്കേക നചെയ്യക്കാനുകദ്ദേശറിക്കുന്നുനവങ്കേറില്, "External URL" 

എന്ന ഫരീല്ഡറില് ആ വരീഡറികയക്കായനടെ വറിലക്കാസസം കചെ ര്ക്കുകേ. ഇതരതറില് യൂടെട്യൂബക വരീഡറികയക്കാ 
കചെര്ക്കുകമക്കാള് തുടെര്ന്നക വരുന്ന "Select Content " എന്ന ഫരീല്ഡക ഉപകയക്കാഗറികകണതറില. 

• നക്കാസം നറിര്മറിച ഒരു ററികസക്കാഴക അപക കലക്കാഡക നചെയ്യക്കാന് "Select Content " എന്ന ഫരീല്ഡക ഉപകയക്കാഗറികക്കാസം. 

അങ്ങനനനയങ്കേറില് "External URL " എന്ന ഫരീല്ഡക ഉപകയക്കാഗറികകണതറില. 

• തമകനനയറില് ചെറിത്രങ്ങള് കചെര്ക്കുകമക്കാള് 150X100 വലറിപ്പെതറില്, 50KB യറില് തക്കാനഴെയള ഫയലുകേള് തനന്ന 
ഉപകയക്കാഗറിക്കുകേ. 

• ചെലചറിത്രങ്ങള് 16:3 കഫക്കാര്മക്കാറ്ററില് അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുന്നതക്കാണക നലതക. വരീഡറികയക്കാ എഡറിറ്റു നചെയ്യുകമക്കാള് 
ശ്രദറിക്കുമകലക്കാ.

• ററികസക്കാഴറിനന്റെ കപരുസം വറിവരണവുസം - ഈ ഫരീല്ഡുകേളറില് അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുന്ന ററികസക്കാഴറിനക ഏറ്റവുസം കയക്കാജറിക്കുന്ന
കപരുസം ററികസക്കാഴറിനനക്കുററിച്ചുള നചെറുവറിവരണവുസം കചെര്ക്കുകേ. 

• ചെര്ചക്കാ സൂചെകേങ്ങളുസം ആശയ സസംഗഹൈവുസം - ആശയ നറിര്മക്കാണസം പബലനപ്പെടുത്തുന്നതറിനുളള ചെര്ചയസം നപക്കാതു 
ആശയസസംഗഹൈവുസം ഇവറിനടെ കചെര്കക്കാസം. ഒരു പസകന്റെഷന് എന്ന നറിലയറില് ററികസക്കാഴറിനന്റെ കൂനടെ ഇവ 
ഉപകയക്കാഗറികക്കാന് സക്കാധറികണസം.

• സഹൈക്കായസം - ഒരു ററികസക്കാഴക പഠന പവര്തനങ്ങള്കക്കായറി എങ്ങനന ഉപകയക്കാഗറികനപ്പെടെണസം എന്ന 
മക്കാര്ഗനറിര്കദശസം ഇവറിനടെ കചെര്കക്കാസം. ഉപ-പവര്തനങ്ങള്, ഇതര ചെര്ചക്കാ സൂചെകേങ്ങള്, ആവശദമക്കായ മറ്റു 
പരക്കാമര്ശങ്ങള് എന്നറിവ ഉപകയക്കാക്തക്കാവറിനുകവണറി നറിര്കദശറികക്കാവുന്നതക്കാണക.

• അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുന്ന ററികസക്കാഴറിനക Wikipedia റഫറന്സക നലക്കാന് "Link to Wiki " എന്ന ഫരീല്ഡക 
ഉപകയക്കാഗറികക്കാസം. 

• Moodle കലകക റഫറന്സക നലക്കാന് "Link to Moodle " എന്ന ഫരീല്ഡക ഉപകയക്കാഗറികക്കാസം. (നറിര്മക്കാണസം 
പ ുകരക്കാഗമറിക്കുന്നു.)

• നക്കാസം കചെര്ക്കുന്ന ററികസക്കാഴറിനക ഉകപക്കാദകബലകേമക്കായറി ഉപകയക്കാഗറികക്കാവുന്ന മറികേച ഒരു ഓണ്ഹലന് നവബകഹസറ്റക 
“External Link" എന്നയറിടെതക കചെ ര്കക്കാസം.

• നക്കാസം അപക കലക്കാഡക നചെയ്യുന്ന ററികസക്കാഴറിനന ഏറ്റവുസം നന്നക്കായറി പതറിനറിധരീകേരറിക്കുന്ന ഇസംഗരീഷക വക്കാക്കുകേളക്കാണക "Tag " 

എന്ന ഫരീല്ഡറില് ഉപകയക്കാഗറികകണതക. ഒരു നപക്കാതുസസംഗഹൈതറില് നറിന്നക ഒരു പകതദകേ ററികസക്കാഴക തറിരഞ്ഞു 
കേണ്ടുപറിടെറിക്കുന്നതറിനുള ഉപക്കാധറിയക്കായക്കാണക ഇവ കചെര്ക്കുന്നതക. ഓകരക്കാ Tag ഉസം തമറില് അകേലമറിടെക്കാനത ',' 
ഉപകയക്കാഗറിചക കവര്തറിരറിചക്കാണക കചെര്കകണതക. ഊര്ജതന്ത്രതറിനല Optics എന്ന പക്കാഠഭക്കാഗതറില് അവതല 
ദര്പ്പെണനതക്കുററിച്ചുള ഒരു വറിവരസം നക്കാസം തറിരയന്നതക optics,concave,mirror എന്നറിങ്ങനനയക്കായറിരറിക്കുമകലക്കാ.

• എനന്തങ്കേറിലുസം കേക്കാരണവശക്കാല് ഒരു ററികസക്കാഴക അപക കലക്കാഡക നചെയ്യക്കാന് സക്കാധറിചറിനലങ്കേറില്, ഫരീല്ഡുകേള്കക തക്കാനഴെ 
ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളറില് എനന്തങ്കേറിലുസം നറിര്കദ്ദേശസം പകതദക്ഷനപ്പെട്ടറിട്ടുകണക്കാ എന്നക പരറികശക്കാധറിക്കുകേ. നറിര്കദ്ദേശസം 
നടെപ്പെക്കാകറിയകശഷസം വരീണ്ടുസം അപക കലക്കാഡക നചെയ്യക്കാന് ശ്രമറിക്കുകേ. 


