
  

ഐ.സി.ടി.
ോബോധവലകരണ പരിപോടി



  

ൊപോത വിദയോഭയോസ വകപിൊന കീഴില  
വിദയോലയങളില 

 ഐ.ടി.പഠനവം ഐ.ടി.അധിഷിതപഠനവം 
നടപോകനതിന് ോനതതവം ൊകോടകനത് 

ഐ.ടി.@ സള ൊപോജകറ് ആണ്.



  

ൊപോത വിദയോഭയോസ ോമഖലയില  
ഐ.ടി.@ സള ൊപോജകറ്  നടതിയ 
ഇടൊപടലകള നമൊകോന് ശദികോം



  

ഐടി@   സള ോപോജക് വീഡിോയോ.....



  

നോം പഠിച സോഹചരയതില നിനം ഏൊറ 
വയതയസമോയ സോഹചരയതിലോണ് നമൊട 

കടികള പഠനം നടതനത്. പതിയ 
കോലതിൊന ൊവലവിളികള ോനരിടോന 

പോകതിലള അറിവം ോശഷികളം 
ോനടിൊയടതിൊലങില നമൊട കടികള 

പിോനോകം ോപോകം.

മോറിയ കോസമറികളം പതിയ പഠനസോഹചരയവം



  

വിവരവിനിമയ സോോങതികവിദയ 
പഠനം ഈൊയോര 

സോഹചരയതിലോണ് നമൊട 
ൊപോതവിദയോലയങളില ആരംഭിചത്.

മോറിയ കോസമറികളം പതിയ പഠനസോഹചരയവം



  

വിവിധ വിഷയങള:
ശോസവം സോമഹയശോസവം ഗണിതവം 
ഭോഷകളം ഫലപദമോയി പഠികനതിന് 

വിവരവിനിമയ സോോങതികവിദയ 
ഉപോയോഗൊപടതനതിനോണ് നോം 

ഇോപോള ശമികനത്

മോറിയ കോസമറികളം പതിയ പഠനസോഹചരയവം



  

ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിത പഠനം മഴവന 
കടികളകം ലഭയമോകതകവിധം കോസ് 

മറികള സജമോകകയോണ് നമൊട 
ഇോപോഴള ലകയം.

മോറിയ കോസമറികളം പതിയ പഠനസോഹചരയവം



  

പശോതല സൗകരയവികസനം 
ഐ.സി.ടി.പദതി



  

പശോതല സൗകരയവികസനം-ഐ.സി.ടി.പദതി

ഐ.സി.ടി.പഠനവം ഐ.സി.ടി.അധിഷിതപഠനവം 
നടപോകനതിന് ആവശയമോയ ഉപകരണങളം 

സൗകരയവം വിദയോലയങളില ലഭയമോകക എന 
ലകയോതോൊടയോണ്ഐ.സി.ടി.പദതി നടപോകനത്



  

പശോതല സൗകരയവികസനം-ഐ.സി.ടി.സകീം

 ഐ.സി.ടി.സീം പകോരം വിദയോലയങളില ലഭയമോകിയ 
സൗകരയങള

കമയടറകള    ലോപ്ോടോപകള   ൊനറ്ബകകള  ോപോജകറര
പിനര            ഹോനഡികയോം    സോനര             ജനോററര

ോബോഡബോന് ഇനരൊനറ് കണകന 
കോസ് മറികളൊട ൈവദയതീകരണം  



  

പശോതല സൗകരയവികസനം-ഐ.സി.ടി.സകീം

 ഐ.സി.ടി.സീം പകോരം നമൊട വിദയോലയതില 
ലഭയമോകിയ സൗകരയങള

(തോൊഴ നലകിയവയില ഉളൊപടോതവ ോചരകക /കടതല 
ഉളവ ഒഴിവോകക)

കമയടറകള    ലോപ്ോടോപകള   ൊനറ്ബകകള  ോപോജകറര
പിനര            ഹോനഡികയോം    സോനര             ജനോററര

ോബോഡബോന് ഇനരൊനറ് കണകന 
കോസ് മറികളൊട ൈവദയതീകരണം  



  

     സള കമയടര ലോബിെനയം മറ സംവിധോനങളെടയം
ചിതങള

മോറിയ കോസമറികളം പതിയ പഠനസോഹചരയവം



  

ഐ.സി.ടി.അധിഷഠിതപഠനം

വിവിധ വിഷയങളൊട പഠനം ഫലപദമോയം 
രസകരമോയം നടതനതിന് ഐ.സി.ടി. 

അധിഷിതപഠനം സഹോയികം. 

ബോക്ോബോരഡം ോചോകം ചരലം ഉപോയോഗിചള 
പഠനതിനപകരം കമയടറം ഇനരൊനറം വിവിധ 
ോസോഫറ്ൊവയറകളം ഉപോയോഗിചള പഠനമോണ് 

ഇോപോഴളത്.



  

അധയോപകോനോ മനകടി പരിശീലനം ലഭിച് തയോറോയിരികന 
വിദയോരതിോയോ അഭയസവിദയരലോത രകിതോകളകകടി ഗഹികോന 

കഴിയന ഒോനോ രോണോ വിഷയഭോഗം ൊപോജകറര ഉപോയോഗിച് കോണികന.
(ഉദോ.സരയഗഹണം,രകനിോവശനം).



  

ഐ.ടി.കബ്

വിദയോലയങളില ഐ.ടി.യമോയി ബനൊപട് നടകന 
പവരതനങളകള കടികളൊട ോവദിയോണ് ഐ.ടി.കബ്.

മറ് കബകൊളോപോൊല തൊന ഒര അംഗീകതകബ് ആണ് ഇതം
.

 പസ് വണ പോവശനതിന് മനഗണനയം ലഭികം.

കബിന് കണവീനറം രണ് ോജോയിന് കണവീനരമോരം ഉണ് 
ആണകടികളകം ൊപണകടികളകം ഭോരവോഹിതവമണ്.



  

ഐ.ടി.കബ്

നമൊട സളിൊല  കബ് ഭോരവോഹികള,
എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി. എനിവൊര  

പരിചയൊപടോം.



  

കടികളകള വിവിധ പരിശീലനങള

 ആനിോമഷന ഫിലിം നിരമോണ പരിശീലനം, 
എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സി മോരകള പരിശീലനം, 

ഐ.ടി.കബ് അംഗങളകള പരിശീലനം 
തടങി വിവിധ തരതിലം തലതിലമള 

പരിശീലനങള ൊപോജകറിൊന 
ആഭിമഖയതില നടതിവരന.



  

കടികളകള വിവിധ പരിശീലനങള

ആനിോമഷന പരിശീലനതില നിരമിച ഒര  
ഫിലിം  നമക കോണോം.



  

ഐ.ടി.ോമളകള 

സകള,സബജില,ജില,സംസോനതലങളില 
ഐ.ടി.ോമളകള നടകനണ്.

യ.പി.,ൈഹസകള,ഹയരൊസകണറി 
വിഭോഗങളക് ൊവോവൊറ മലസരങള



  

ഐ.ടി.ോമളകള 

മലസര ഇനങള
ഡിജിറല ൊപയിനിംഗ് , ോപോജക് അവതരണം, 

മലയോളം കമയടിംഗ് ,ഐടി കവിസ്,മളടിമീഡിയോ 
പസോനഷന,ൊവബ് ഡിൈസനിംഗ്

           സമോനിതരോകനവരക് ോഗസ് മോരകം 
മനഗണനയം ഉണ്



  

വികോടഴസ് ചോനല

പരണമോയം വിദയോഭയോസ പരിപോടികള 
സംോപഷണം ൊചയന ചോനലോണിത് .

 മലസരപരീകകളക് പൊങടകനവരകം 
പോയോജനപദമോയ ViCTERS

 ോകബിള വഴിയം on-line ആയി
http://victers.itschool.gov.in/   എന 

ൊവബൈസറിലം ലഭയമോകം

ോകബിള വഴി ലഭയമോകനിൊലങില ആ കോരയം 
രകിതോകള ഓപോററരമോോരോട് ആവശയൊപട് 

ലഭയമോകണം 

http://victers.itschool.gov.in/


  

ഇനരൊനറ്

വിജോന ോശഖരതിൊന അകയപോതമോണ് 
ഇനരൊനറ് . . . . . .   ഇനരൊനറിൊന സഹോയതോല 

ഇന് കടികളക്  പോഠയ പോോഠയതര 
പവരതനങളകോവശയമോയ  വിവരങള 

ോതടവോനം ോശഖരികോനം അവ ഫലപദമോയി 
ഉപോയോഗികോനം സോധികം



  

ൈസബര ൈകമകള 

 
ഇനരൊനറ് ഉപോയോഗിചള കറകതയങള വരദിച 

വരന കോലത് കടികള ഇതരം 
പവരതനങളില  ഏരൊപടോൊത ോനോകണം.

വീടില ഇനരൊനറ് കണകന ഉള കടികള  
കടതല സമയം ൊനറ് ഉപോയോഗികനത് 

നിയനികകയം നിരലസോഹൊപടതകയം ോവണം



  

ൊപോതജനങളകള പരീശീലനങള

ൊപോതജനങളകോയി പതയകം പരിശീലനം ഈ 
വരഷം മതല ൊപോജകറ് നടതിവരന

സവതന ോസോഫ് ൊവയറില ഊനിയള വിവിധ 
പരിശീലനങള നമൊട വിദയോലയങളിലം നടതോന 

ഉോദശികന. 



  

ൊപോതജനങളകള പരീശീലനങള

സവതന ോസോഫ് ൊവയര ദിനം

ആദയ ഘടതില  സവതന ോസോഫ് ൊവയര ദിനതില  
(ൊസപംബര 17 ശനിയോഴ )  രകിതോകളകള  സവതന 
ോസോഫ് ൊവയര .ോബോധവലകരണ പരിപോടി  നടതവോന 

ഉോദയശികന.  തോതപരയമളവര ോയോഗോശഷം ോപര 
നലോകണതോണ്.... 

 



  

ൊപോതജനങളകള പരീശീലനങള

നമൊട വിദയോലയതിൊല പഠനോനരികം 
ഐ സി ടിയിലൊട വിപലീകരികനതിന നമക 

ഒതോചരന പവരതികോം.....
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