
രകിതാകളകള ഐ.സി.ടി.ോബാധവലകരണ പരിപാടി

ആസതണം
(ജിലാ തലതില നടകന എസ്.ഐ.ടി.സി.വരകോഷാപിലം സബ്ജില തലതില 
നടകന എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി.ഏകദിനപരിശീലനതിലം ഇതിെന ആസതണവം 
വിശദീകരണവം നടോതണതാണ് .)
സളില ഐ.ടി.കബ് രപീകരിചതിന  ോശഷമാണ് ഈ പരിപാടി 
സംഘടിപിോകണത്.ഐ.ടി.കബ് ഭാരവാഹികളം എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി.യം ഈ പരിപാടിയെട 
സംഘാടകരായി എസ്.ഐ.ടി.സി.ോയാെടാപം പെങടകണം.

പി.ടി.എ.ജനറലോബാഡി വിളിച് ോചരത് പരിപാടി നടതണം.പവതിദിവസമലാത ഒര 
ശനിയാഴച ആയിരികം നലത്.പധാനാധയാപകന,പി.ടി.എ.പസിഡണ്,സാഫ് 
സികടറി,എസ്.ഐ.ടി.സി,ോജായിന് എസ്.ഐ.ടി.സി.എഎനിവര 
പെങടകണം.ഐ.സി.ടി.ൈകകാരയം െചയന മറ് അധയാപകരകം പെങടകാം.
ഐ.ടി.@ സകള  പവരതനപദതികെളകറിചം അവ നടപാകനതിന് ആവിഷരിച 
പരിപാടികെളകറിചം രകിതാകെള ോബാധവലകരികകയാണ് ഇതിെന ലകയം.
കാരയപരിപാടി
സവാഗതം ോജായിന് എസ്.ഐ.ടി,സി.
ആധയകയം എച്.എം./ പിനസിപല
ഉദഘാടനം പി.ടി.എ.പസിഡണ്
ആശംസ സാഫ് സികടറി
അവതരണം എസ്.ഐ.ടി.സി.
നനി എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി.

9.30 am  10 am– രജിസോടഷന
10am  10.30 am–    ഉദഘാടനം
10.30  12.30 pm– അവതരണം
12.30 pm  1pm–    ഫീഡബാക്

ആമഖം
െപാതവിദയാഭയാസ വകപില പവരതിചവരന ഒര െപാജകറാണ് ഐ.ടി.@ സകള 

െപാജകറ്.ഐ.ടി.പഠനവം ഐ.ടി.അധിഷഠിതപഠനവം നടപാകനതിന് ോനതതവം 
െകാടകനത് ഈ െപാജകറ് ആണ്..................
1.മാറിയ കാസമറികളം പതിയ പഠനസാഹചരയവം

നാം പഠിച സാഹചരയതില നിനം ഏെറ വയതയസതമായ സാഹചരയതിലാണ് നമെട 
കടികള പഠനം നടതനത്.പതിയ കാലതിെന െവലവിളികള ോനരിടാന പാകതിലള അറിവം 
ോശഷികളം ോനടിെയടതിെലങില നമെട കടികള പിോനാകം ോപാകം.വിവരവിനിമയ 
സാോങതികവിദയ പഠനം ഈെയാര സാഹചരയതിലാണ് നമെട െപാതവിദയാലയങളില 
ആരംഭിചത്.വിവിധ വിഷയങള-ശാസതവം സാമഹയശാസതവം ഗണിതവം ഭാഷകളം 
ഫലപദമായി പഠികനതിന് വിവരവിനിമയ സാോങതികവിദയ ഉപോയാഗെപടതനതിനാണ് നാം 
ഇോപാള ശമികനത്.ഈ രീതിയില ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിത പഠനം മഴവന കടികളകം 
ലഭയമാകതകവിധം കാസമറികള സജമാകകയാണ് നമെട ഇോപാഴള 
ലകയം....................................................................................
2. പശാതല സൗകരയവികസനം-ഐ.സി.ടി.സകീം

ഐ.സി.ടി.പഠനവം  ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിതപഠനവം  നടപാകനതിന്  ആവശയമായ 



ഉപകരണങളം  സൗകരയവം  വിദയാലയങളില  ലഭയമാകക  എന 
ലകയോതാെടയാണ്ഐ.സി.ടി.സകീം 
നടപാകനത്
.കമയടറകള,ലാപ്ോടാപകള,െനറ്ബകകള,ോപാജകറര,പിനര,ഹാനഡികയാം,സകാനര 
തടങിയ ഉപകരണങള ഇത വഴി വിതരണം നടതന.  ോബാഡബാന് ഇനരെനറ്  കണകന 
എലാ  വിദയാലയങളകം  നലകികഴിഞ.മളടിമീഡിയ  റമകള  ആയി.കാസമറികളെട 
ൈവദയതീകരണം നടകന..............................
3.ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിതപഠനം

വിവിധ  വിഷയങളെട  പഠനം  ഫലപദമായം  രസകരമായം  നടതനതിന് 
ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിതപഠനം  സഹായികം.ബാക്ോബാരഡം  ോചാകം  ചരലം  ഉപോയാഗിചള 
പഠനതിനപകരം  കമയടറം  ഇനരെനറം  വിവിധ  ോസാഫറ്െവയറകളം  ഉപോയാഗിചള 
പഠനമാണ് ഇോപാഴളത്........................

 തടരന് അധയാപകോനാ  മനകടി  പരിശീലനം  ലഭിച്  തയാറായിരികന  വിദയാരതിോയാ 
അഭയസവിദയരലാത  രകിതാകളകകടി  ഗഹികാന  കഴിയന  ഒോനാ  രോണാ  വിഷയഭാഗം 
െപാജകറര ഉപോയാഗിച് കാണികന.(ഉദാ.സരയഗഹണം,രകനിോവശനം).
4.ഐ.ടി.കബ് പവരതനങള

വിദയാലയങളില ഐ.ടി.യമായി ബനെപട്  നടകന പവരതനങളകള കടികളെട 
ോവദിയാണ്  ഐ.ടി.കബ്.മറ്  കബകെളോപാെല  തെന  ഒര  അംഗീകതകബ്  ആണ്  ഇതം.പസ് 
വണ പോവശനതിന് മനഗണനയം ലഭികം.കബിന് കണവീനറം രണ് ോജായിന് കണവീനരമാര 
ഉണാകം.ആണകടികളകം െപണകടികളകം ഭാരവാഹിതവമണ്.
കടാെത  ഐ.ടി.പവരതനങളക്  ോനതതവം  നലകനതിനായി  വിദയാരതികളില  നിന്  ഒര 
ോകാ-ഓരഡിോനറര ഉണ്-എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി.

തടരന് കബ് ഭാരവാഹികള,എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി. എനിവര സവയം പരിചയെപടതന.

5.കടികളകള വിവിധ പരിശീലനങള

കടികളക്  വിവിധ  തരതിലം  തലതിലമള  പരിശീലനങള  െപാജകറിെന 
ആഭിമഖയതില  നടതിവരന.ആനിോമഷന  ഫിലിം  നിരമാണ 
പരിശീലനം,എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി  മാരകള  പരിശീലനം,ഐ.ടി.കബ്  അംഗങളകള 
പരിശീലനം  തടങിയവ.  ഇതില  പെങടകാന  താതപരയമളവര  എസ്.ഐ.ടി.സി.യമായി 
ബനെപോടണതാണ്.പസതത  ോമഖലയില  കഴിവ്  െതളിയികന  കടികെളയാണ്  ഇതരം 
പരിശീലനങളില പെങടപികക..............................................................................................

തടരന്  ജിലയില  നടന  ആനിോമഷന  പരിശീലനതില  നിരമിച  ഒര  നല  ഫിലിം 
പദരശിപികക.
6.ഐ.ടി.ോമളകള 

സകള,സബജില,ജില,സംസാനതലങളില  ഐ.ടി.ോമളകള 
നടകനണ്.യ.പി.,ൈഹസകള  ,ഹയരെസകണറി  വിഭാഗങളക്  െവോവെറ  മലസരങള-
മലസര  ഇനങള  വിവരികണം.സമാനിതരാകനവരക്  ോഗസ്  മാരകം  മനഗണനയം 
ഉണ്...........................................................................
തടരന്  സള  തലതിോലാ  ജിലാ  തലതിോലാ  സംസാനതലതിോലാ  സമാനിതമായ 
ഏെതങിലം ഒോനാ രോണാ ഇനങള പദരശിപികക.



7.വികോടഴസ് ചാനല
പരണമായം  വിദയാഭയാസ  പരിപാടികള  സംോപഷണം  െചയന  ചാനലാണിത്.മലസര 

പരീകകളക്  പെങടകനവരകം  പോയാജനപദം.ോകബിള  വഴി  ലഭയമാകനിെലങില  ആ 
കാരയം  രകിതാകള  അവോരാട്  ആവശയെപട് 
ലഭയമാകണം............................................................
8.ൈസബര ൈകമകള 

ഇനരെനറ്  ഉപോയാകതാകളായ  കടികെള  ൈസബര  കറകതയങളില  ഏരെപടാെത 
ോനാകണം.വീടില  ഇനരെനറ്  കണകന  ഉളവര  ഈ  കാരയങള  പതയകം 
ശദികണം.ആവശയതില  കടതല  സമയം  െനറ്  ഉപോയാഗികനത്  നിയനികകയം 
നിരലസാഹെപടതകയം ോവണം...................................
9.െപാതജനങളകള പരീശീലനങള-Public Reach out Program

െപാതജനങളകായി  പതയകം  പരിശീലനം  ഈ  വരഷം  മതല  െപാജകറ് 
നടതിവരന.പതമാധയമങള  വഴി  ഈ  വിവരം  അറിയാന  കഴിയം.താതപരയമളവരക് 
പെങടകാവനതാണ്.സകള  തലതിലം  ഇതരം  പരിപാടികള 
നടതാനാകം.നടതിപിനാവശയമായ  നാമമാതമായ  തക  ഫീസായി  പിരിചാണ്  ഇത് 
നടതക..............................................................

ഫീഡബാകില ലഭിച പതികരണങള ോകാഡീകരിച് റിോപാരട്  തയാറാകക.
പരിപാടിയെട വാരത മാധയമങളില വരണം.


