
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 
െസകടറി,  എസ്.ഐ.ടി.സി,  ോജായിന്  എസ്.ഐ.ടി.സി.  എനിവര  പെങടകണം. 
ഐ.സി.ടി.ൈകകാരയം െചയന മറ് അധയാപകരം പെങടകണം.

ഐ.ടി.@ സള െപാജകിെന പവരതനപദതികെളകറിചം അവ നടപാകനതിന് 
ആവിഷരിച  പരിപാടികെളകറിചം  രകിതാകെള  ോബാധവലകരികകയാണ്  ഇതിെന 
ലകയം.  മന  മണികര  ൈദരഘയമള  പരിപാടി  താെഴപറയന  തരതില 
കമീകരികാവനതാണ്.

വീഡിോയാ പദരശനം : 30 മിനിട്

അവതരണം, ചരച : 2 മണികര

ഫീഡബാക് : 30 മിനിട്

ആമഖം
െപാതവിദയാഭയാസ വകപില പവരതിചവരന ഒര െപാജകാണ് ഐ.ടി.@  സള 

െപാജക്.  ഐ.ടി.പഠനവം  ഐ.ടി.അധിഷിതപഠനവം  നടപാകനതിന്  ോനതതവം 
െകാടകനത് ഈ െപാജക് ആണ്..................
1.മാറിയ കാസമറികളം പതിയ പഠനസാഹചരയവം

നാം  പഠിച  സാഹചരയതില  നിനം  ഏെറ  വയതയസമായ  സാഹചരയതിലാണ് 
നമെട  കടികള  പഠനം  നടതനത്.പതിയ  കാലതിെന  െവലവിളികള  ോനരിടാന 
പാകതിലള അറിവം  ോശഷികളം  ോനടിെയടതിെലങില നമെട കടികള പിോനാകം 
ോപാകം.വിവരവിനിമയ സാോങതികവിദയാ പഠനം ഈെയാര സാഹചരയതിലാണ് നമെട 
െപാതവിദയാലയങളില ആരംഭിചത്.  വിവിധ വിഷയങള  -  ശാസവം സാമഹയശാസവം 
ഗണിതവം  ഭാഷകളം  ഫലപദമായി  പഠികനതിന്  വിവരവിനിമയ  സാോങതികവിദയ 
ഉപോയാഗെപടതനതിനാണ്  നാം  ഇോപാള  ശമികനത്.  എട്,  ഒനപത്  കാസകളിെല 
ഐ.സി.ടി.പാഠപസകങള  ഈ  രീതിയില  തയാറാകിയതാണ്. ഇതരതില 
ഐ.സി.ടി.അധിഷിത  പഠനം  മഴവന  കടികളകം  ലഭയമാകതകവിധം  കാസ്  മറികള 
സജമാകകയാണ്  ഇോപാഴെത  ലകയം 
.................................... ................................................



2. പശാതല സൗകരയവികസനം-ഐ.സി.ടി.സകീം

ഐ.സി.ടി.പഠനവം  ഐ.സി.ടി.അധിഷിതപഠനവം  നടപാകനതിന്  ആവശയമായ 
ഉപകരണങളം  സൗകരയവം  വിദയാലയങളില  ലഭയമാകക  എന  ലകയോതാെടയാണ് 
കഴിഞ മന വരഷമായി ഐ.സി.ടി.സീം നടപാകി വരനത്. ഈ പദതിയെട ഭാഗമായി 
സളകളക് ആവശയമള    കമയടറകള,  ലാപ്  ോടാപകള,  െനറ്ബകകള,  െപാജകര, 
പിനര,  ഹാനഡികയാം,  സാനര  തടങിയ  ഉപകരണങള  വിതരണം  െചയ  വരന. 
ോബാഡബാന്  ഇനരെനറ്  കണകന  എലാ  വിദയാലയങളകം  നലകികഴിഞ. 
കാസറികളെട ൈവദയതീകരണം, മളടിമീഡിയ റമകള എനിവ പരതിയായി വരന. 

നമെട വിദയാലയതില താെഴപറയന സൗകരയങള ഉണ്. (ഓോരാ 
വിദയാലയതിോലയം നിലവിലള സൗകരയങള പറയക)
1 ................
2 .......................
3 .........................        
3.ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിതപഠനം

വിവിധ  വിഷയങള  ഐ.സി.ടി.യെട  സഹായോതാെട  പഠികോമാള 
(ഐ.സി.ടി.അധിഷിതപഠനം)  പഠനം  കടതല  ഫലപദവം  രസകരവമാകന.  ബാക് 
ോബാരഡം  ോചാകം  ഉപോയാഗിചള  പഠനതിനപകരം  കമയടറം  ഇനരെനറം  വിവിധ 
ോസാഫ് െവയറകളം ഉപോയാഗിചള പഠനമാണ് ഇോപാഴളത്........................
 [അധയാപകോനാ  മനകടി  പരിശീലനം  ലഭിച്  തയാറായിരികന  വിദയാരതിോയാ  
അഭയസവിദയരലാത  രകിതാകളകകടി  ഗഹികാന  കഴിയന  ഒോനാ  രോണാ  
വിഷയഭാഗം െപാജകര ഉപോയാഗിച് കാണികന.(ഉദാ.സരയഗഹണം,രകനിോവശനം).]

4.ഐ.ടി.കബ് പവരതനങള

വിദയാലയങളില  ഐ.ടി.യമായി  ബനെപട്  നടകന  പവരതനങളകള 
കടികളെട  ോവദിയാണ്  ഐ.ടി.കബ്.  സയനസ്  കബ്,  ോസാഷയല  സയനസ് 
കബകെളോപാെല  തെന  ഒര  അംഗീകതകബ്  ആണ്  ഐ.ടി.കബ്.  പസ്  വണ 
പോവശനതിന്  മനഗണനയം  ലഭികം.  കബിന്  കണവീനറം  രണ്  ോജായിന് 
കണവീനരമാരം ഉണ്. ആണകടികളകം െപണകടികളകം ഭാരവാഹിതവമണ്.
കടാെത ഐ.ടി.പവരതനങളക് ോനതതവം നലകനതിനായി വിദയാരതികളില നിന് 
ഒര ോകാ-ഓരഡിോനറര ഉണ്  - എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി. (Student School IT Coordinator)
തടരന് കബ്  ഭാരവാഹികള,  എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി.  എനിവര  സവയം 
പരിചയെപടതന.
5.കടികളകള വിവിധ പരിശീലനങള

കടികളക്  വിവിധ  തരതിലം  തലതിലമള  പരിശീലനങള  െപാജകിെന 
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.  പസത ോമഖലയില കഴിവ് െതളിയികന കടികെളയാണ് ഇതരം 
പരിശീലനങളില  പെങടപികക.....................................



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

കടികളിെല  ഐ.ടി.അഭിരചി  വിലയിരതനതിനം  അവരെട  കഴിവകള 
പദരശിപികനതിനം  അംഗീകാരം  നലകനതിനമായി സള,  സബില,  ജില, 
സംസാനതലങളില ഐ.ടി.ോമളകള നടകനണ്. യ.പി., ൈഹസള, ഹയരെസകണറി 
വിഭാഗങളക്  െവോവെറ  മലസരങള(മലസര  ഇനങള  വിവരികണം). 
സമാനിതരാകനവരക്  ോഗസ്  മാരകം  മനഗണനയം  ഉണ് 
..........................................................................
തടരന്  സള തലതിോലാ ജിലാ തലതിോലാ സംസാനതലതിോലാ സമാനിതമായ 
ഏെതങിലം  ഒോനാ  രോണാ  ഇനങള  പദരശിപികക. മന  വരഷങളില  പെങടത 
കടികളെണങില  അവെര  പരിചയെപടതകോയാ  അവരെട  ോപരകള  വായികകോയാ  
െചയാം
7.വിോകഴസ് ചാനല

സരകാരിെന  പരണനിയനണതിലള  പരണമായം  വിദയാഭയാസ  പരിപാടികള 
സംോപഷണം െചയന ഏക ചാനലാണിത്.  മലസര പരീകകളക് പെങടകനവരകം 
പോയാജനപദം.ോകബിള  വഴി  ലഭയമാകനിെലങില  ആ  കാരയം  രകിതാകള  ോകബിള 
ദാതാകോളാട് ആവശയെപട് ലഭയമാകണം............................................................

8.ൈസബര ൈകമകള 

ഇനരെനറ് ഉപോയാഗം വയാപകമാകോമാള ഉണാകാവന ോമാശമായ പവണതകെള 
മളയിോല  നളികളയാന  അദയാപകോരാെടാപം  രകകരതാകളം  പോതയകം  ശദ 
പലരതണം.  ഉപോയാകാകളായ  കടികെള  ൈസബര  കറകതയങളില  ഏരെപടാെത 
ോനാകണം. വീടില ഇനരെനറ് കണകന ഉളവര ഈ കാരയങള പതയകം ശദികണം. 
1.  ആവശയതില  കടതല  സമയം  െനറ്  ഉപോയാഗികനത്  നിയനികകയം 
നിരലസാഹെപടതകയം ോവണം. 
2.  രകകരതാകളെട ോമലോനാടതില മാതോമ കടികള ഇനരെനറ് ഉപോയാഗികനള 
എന് ഉറപ വരതണം. 
3.  വിദയാലയങളില  ഉപോയാഗികന  ഓപോററിംഗ്  സിസം  തെന  വീടിലം 
ഉപോയാഗികനതാണ് സരകിതം,  അഭികാമയം.  ഉടമസാവകാശമിലാതത് ആയതിനാല 
ോകാപി െചയ് ഉപോയാഗികാം നിരഭയമായി.
4.  ഉടമസെന  അനവാദമിലാെത  അയാളെട  കമയടറിെല  വിവരങള  വിവരങള 
ോചാരതകോയാ അതിോലക് കടനകയറകോയാ െചയാന പാടില. അത് ശികാരഹമാണ്.
5.  അജാതരമായള  െനറിലെടയള  സമരകം  ഒഴിവാകക.  അപരിചിതരെട  ഇ-
െമയിലകള തറകരത്.
6. ഇ-െമയില ോലാഗിന െചയാല ആവശയം കഴിഞാല ോലാഗ് ഔട് െചയണം.
7. ോസാഷയല ൈസറകളിെല സൗഹദങെള വളെര ശദോയാെടയം നിയനണോതാെടയം 
ൈകകാരയം െചയനത്  നനായിരികം.
8.  അഭിലഷണീയമലാത ഉളടകങള കാണനതം ഡൗണോലാഡ് െചയനതം തടയാന 
സഹായകമായ  ോസാഫ്  െവയറകള  വീടകളിെല  സിസങളില  ഇനസാള  െചയനത് 



ആോരാഗയകരവം സരകിതവമായ െനറ് ഉപോയാഗതിന് പോയാജനെപടം.
9.െപാതജനങളകള പരീശീലനങള-Public Reach out Program

െപാതജനങളകായി പോതയക ഐ.ടി.  പരിശീലനം ഈ വരഷം മതല െപാജക് 
നടതിവരന.  പതമാധയമങള  വഴി  ഈ  വിവരം  അറിയികാം.  താതപരയമളവരക് 
പെങടകാവനതാണ്.  സള  തലതിലം  ഇതരം  പരിപാടികള 
നടതാവനതാണ്...............................................................
കറിപ് : ഫീഡബാകില ലഭിച പതികരണങള ോകാഡീകരിച് റിോപാരട് തയാറാകക. 
പരിപാടിയെട വാരത മാധയമങളില വരണം.

രകിതാകളകള ഐ.സി.ടി.പരിശീലനം

ോബാധവലകരണ  പരിപാടിയെട   രണാം  ഭാഗമായി  താതപരയമള 
രകിതാകളകള  ഐ.സി.ടി.പരിശീലനമാണ്.ഇത്  ഈ  വരഷെത  സവതന 
ോസാഫറ്െവയര  ദിനമായ  സപംബര  17  ന്  ആരംഭികകയം  തടരപരിശീലനം 
സൗകരയപദമായ  രീതിയില  െഷഡയള  െചയ്  സകള  തലതില 
നടപാോകണതമാണ്.സവതന  ോസാഫ്െവയറില  ആയിരികം  ഈ  പരിശീലനം 
നടതക.അടിസാന  ഐ.ടി.ൈനപണികള  ോനടനതിനള  പരിശീലനമാണ്  സകള 
തലതില രജിസറര  െചയന താതപരയമള രകിതാകളക്  ആദയം  നലകക.തടരന് 
വിവിധ  വിഭാഗങളില  (ഇനരെനറ്  മതലായവ)  ോകനീകരിചള  ഐ.സി.ടി.പരിശീലനം 
നലകം.

ഏകദിന പാഥമിക പരിശീലനം-െമാഡയള

Session Activities Process

9.30 to 10 പരിശീലനതിെന സമാരംഭം

രജിോസ
പരസരം പരിചയെപടല
ആര.പി.ോകാഴ് ബീഫിംഗ് നടതന.

10 to 10.15
എന്െകാണ് സവതന 
ോസാഫറ്െവയര?

സവതന ോസാഫറ്െവയറിെന പോതയകതകളം 
പാധാനയവം ആര.പി.വിശദീകരികന.

10.15 to 11

ഗ-ലിനകില പവരതികനതിനള 
ോശഷി ോനടല

ഉപകരണങള
ഇനരോഫസ്

കമടറം അനബന ഉപകരണങളം ഡസ്ോടാപ് 
ഇനരോഫസം പരിചയെപടന.
-സിസറം യണിറ്,ോമാണിറര,കീോബാരഡ്,മൗസ്
-ഡസ്ോടാപ്,പാനല,െമനബാര,ോഹാം ോഫാളഡര
-മൗസ്,കീോബാരഡ് െഗയിമകള....
ഓോരാ പഠിതാവം മൗസം കീോബാരഡം ൈകകാരയം 
െചയാനള ോശഷി ോനടന  .  

11 to 11.30

ഗ-ലിനകില പവരതികനതിനള 
ോശഷി ോനടല.
ഓപോററിംഗ് സിസറം
ഫയല മാോനജെമന്

ോഫാളഡര നിരമികല,ഡിലീറ് 
െചയല,ോപരമാറല,വരക് ോസസ്....
ഓോരാ പഠിതാവം ഉോദശിച രീതിയില ോഫാളഡര 
നിരമികാനള  ോശഷി ോനടന  .  

11.30 to 11.40           Tea Break

11.40 to 
12.30

ോവരഡ് െപാസസറമായി ബനെപട 
പാഥമിക ധാരണകള രപീകരികന.
ോഡാകയെമനകള തയാറാകല

Open office word processor െന 
സഹായോതാെട പഠിതാകള അവരെട 
ോമലവിലാസം ൈടപ് െചയ് ോസവ് െചയന.
-Launching word processor
-Typing



-saving by default

12.30 to 
1pm

ോവരഡ് െപാസസറമായി ബനെപട 
കടതല ധാരണകള രപീകരികന
പോതയക െലാോകഷനില ോസവ് െചയല

ോസവ് െചയ ഫയല തറകാന ശമികന.
പോതയക െലാോകഷനില ോസവ് െചയന വിധം 
ആര.പി.വിശദീകരികന.
ഓോരാ പഠിതാവം തയാറാകിയ ഫയല ഉോദശിച 
ോഫാളഡറില ോസവ് െചയാനള   ോശഷി ോനടന  .  

1pm to 1.45 pm                    Lunch Break

1.45 to 2.30

മലയാളം കമടിങിെന പാഥമിക 
ധാരണകള
ൈദനംദിന പവരതനവമായി 
ബനെപട ോരഖകള മലയാളതില 
തയാറാകല

കീോബാരഡ് മലയാളതില െസറ് െചയക
മലയാളം കീോബാരഡ് പരിചയെപടക

ോമലവിലാസം മലയാളതില ൈടപ് െചയ് സവനം 
ോഫാളഡറില ോസവ് െചയന.

2.30 to 3.30

ആശയവിനിമയതിനം പഠനതിനം 
ഇനരെനറിെന സാധയതകള 
പോയാജനെപടതല

ബൗസര,പധാന സരകാര ൈസറകള,
ബൗസിങ്,ഡൗണോലാഡിങ് 
പഥമികധാരണകള രപീകരികല.
ഇ-െമയില ഐ.ഡി.നിരമാണം-
ഡോമാണസോടഷന

ഇനരെനറ് എന്,എനിന്,എങിെന ,നല 
രീതിയിലള ഉപോയാഗം എനിവ 
ആര.പി.വിശദീകരികന.
ോമാസില ബൗസര പരിചയെപടതന.
ൈസറകളില പോവശികനത്,വിവരങള 
കെണതനത്(െസരച്),ഡൗണോലാഡ് െചയനത് 
എനിവയം ആര.പി.വിശദമാകന.
ഓോരാ പഠിതാവം ോകരള സരകാര ൈസറ് 
പരിചയെപടകയം ഒര വിവരം ഡൗണോലാഡ് 
െചെയടകകയം െചയന  .  

3.30 to 4 

സംഭരണ ഉപകരണങളെട പവരതനം 
ലിനകസില.
സി.ഡി.,െപന ൈഡവ് മതലായവയെട 
ഉപോയാഗം, സി.ഡി.ൈററിംഗ്

സി.ഡി.,ഡി.വി.ഡി.,െപന ൈഡവ് മതലായവ 
ഉപോയാഗികന വിധം(വീഡീോയാ  സി ഡി 
ഉളെപെട) ആര.പി.വിശദീകരികന.ോകാപി & 
െപയിസ്,കട് & െപയിസ് എനിവ വിശദമാകന.
സി.ഡി.യിോലകി ൈററ് െചയന വിധം 
കാണികന.
പഠിതാകള തങള െചയ പവരതനങളടങിയ 
ോഫാളഡര ഒര സി  .  ഡി  .  യിോലക് ൈററ്   
െചെയടകന  .  

4 to 4.15 ഫീഡബാക് പഠിതാകളെട പതികരണങള

ഫീഡബാകില  ലഭിച  പതികരണങള  ോകാഡീകരിച്  റിോപാരട് 
തയാറാകക. പരിപാടിയെട വാരത മാധയമങളില വരണം.
സളതലതിലള  ോബാധവലകരണ  പരിപാടി  കഴിഞ്  ോഫാോടായം  മറ്  വിവരങളം  
ഐ.ടി.@  സളിെന  ബനെപട  ോപാരടലില   അപ്  ോലാഡ്  െചോയണതാണ്.  തീയതി,  
പെങടത  രകിതാകളെട  എണം,  ചിതങള/വീഡിോയാ  അപ്  ോലാഡ്  െചയ  ലിങ്  
എനിവ ോവണം.


