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ആമുഖഖ

       വവിവരവവിനവിമയ സസാങങ്കേതവികവവിദദസാധവിഷവിത പഠനനം  പസാബലദതവില് വന്നങതസാടടെ  ങലസാകതസാകമസാനനം
വവിദദസാഭദസാസപകവിയയുടടെ ഘടെനയുനം രരീതവിയുനം ഏടറെ മസാറവിമറെവിക്കടപ്പെട.  പസാഠപുസ്തകതവിലനം കസാസസ് മുറെവിയവിലനം
ചവിട്ടടപ്പെടുതവിയവിരവിക്കുന്ന  അറെവിവുകള്ക്കുമപ്പുറെനം  അധദസാപകടന്റെയുനം  വവിദദസാര്തവിയുടടെയുനം  സമ്പൂര്ണ
പങ്കേസാളവിതത്വങതസാടടെയുള്ള ഒരു വവിദദസാഭദസാസ പകവിയയസാണസ്  രൂപടപ്പെടടകസാണവിരവിക്കുന്നതസ്.  കുട്ടവിയുടടെ  മനസസ്
സന്നദ്ധമസായവിരവിക്കുങമസാടഴസാടക്ക,  പഠനതവിനസ്  പരവിധവി  നവിശ്ചയവിക്കസാത,  ഏതുസമയവുനം  അധദസാപകങരസാടു
ബന്ധടപ്പെടുന്നതവിനനം,  ആവശദടമങ്കേവില്  പുറെങമ  നവിന്നുള്ള  വവിദഗ്ദ്ധരുമസായവിങപ്പെസാലനം  ആശയവവിനവിമയനം
സസാധദമസാക്കുന്നതവിനനം  ഉതകുന്ന  തരതവില്  വളടര  വവിപുലമസായ  സസൗകരദങ്ങളസാണസ്  വവിവരവവിനവിമയ
സസാങങ്കേതവികവവിദദ തുറെന്നു തരുന്നതസ്.  ഇതരടമസാരു സസാഹചരദനം നടെപ്പെവിലസാകുങമസാള് പഠനപവര്തനങ്ങളുടടെ
ആസൂത്രണതവിലനം  നടെതവിപ്പെവിലനം  സസാങങ്കേതവിക  സസൗകരദങ്ങളുടടെ  പങയസാഗതവിലനം  വവിദദസാര്ഥവികടളക്കൂടെവി
സമുചവിതമസായവി  പങ്കേസാളവികളസാങക്കണതസ്  ഈ  പകവിയയുടടെ  ഫലപദമസായ  നടെതവിപ്പെവിടന്റെ
അവശദഘടെകങ്ങളവിടലസാന്നസാണസ്.  ഇതരനം  ആവശദങ്ങളുടടെ  പൂര്തരീകരണതവിനസാണസ്  2010  ല്
സനംസസാനടത  എലസാ  ഹഹസസ് കൂളുകളവിലനം  സസ് കൂള്  ഐ.ടെവി.  ങകസാര്ഡവിങനറര്മസാരുടടെ  കൂട്ടസായസ് മ
രൂപടപ്പെടുതസാനള്ള ശ്രമനം ഐ.ടെവി@സസ് കൂള്  ങപസാജ കസ് ടെസ് ആരനംഭവിച്ചതസ്.

കമമ്പ്യൂട്ടര്,  ടമസാഹബല്ങഫസാണ,  ഇലകസ് ങടസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങള് എന്നവിവയുടടെ പവര്തനതവിലനം
പങയസാഗതവിലനം വവിദദസാര്ഥവികള്ക്കുള്ള പങതദക ആഭവിമുഖദനം പസവിദ്ധമസാണങലസാ.  അവര് പകടെവിപ്പെവിച്ചുവരുന്ന
ഈ  സത്വസാഭസാവവിക  തസാതസ്പരദടത  ശരവിയസായവി  വളര്തവിടയടുക്കുക,  സസാങങ്കേതവികവവിദദടയ  കവിയസാത്മകമസായ
രരീതവിയവില്  നവിതദജരീവവിതതവില്  പങയസാജനടപ്പെടുത്തുടമന്നുറെപ്പെവിക്കുക,  വവിദദസാര്ഥവികളവില്  കസാണുന്ന
സസാങങ്കേതവികവവിദദസാപങയസാഗക്ഷമതടയ ഐ.സവി.ടെവി.  അധവിഷവിത  പഠനതവിടന്റെ  വദസാപനതവിലൂടടെ  സ്കൂളവിടന്റെ
മവികവു  വര്ധവിപ്പെവിക്കസാനള്ള  പവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ചസാലകശകവിയസാക്കസാന്  സസാധവിക്കുക,  ഹസബര്
സുരക്ഷയുള്ടപ്പെടടെയുള്ള കസാരദങ്ങള് അറെവിയസാന് മസാത്രമല, അതവിടനക്കുറെവിച്ചസ് സമൂഹതവില് ങബസാധവല്ക്കരണനം
നടെതസാനള്ടപ്പെടടെ  വവിദദസാര്ഥവികടള  സജരീകരവിക്കുക  എന്നവിവയുനം  സസ് കൂള്  സ്റ്റുഡന്റെസ്  ഐ.ടെവി.
ങകസാര്ഡവിങനറര്മസാരുടടെ പവര്തനങ്ങള് ലക്ഷദനംവക്കുന്നു. 

ഇതരതവില് ഐ.സവി.ടെവി രനംഗതസ് ആഭവിമുഖദനം പകടെവിപ്പെവിക്കുന്ന കുട്ടവികളുടടെ കൂട്ടസായ സ്മകള് സ്കൂളുകളവില്
സനംഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതവിലൂടടെ നവിശ്ചവിത  പവര്തനപരവിപസാടെവികള്  വഴവി  അവരുടടെ  സര്ഗസാത്മകത
പങയസാജനടപ്പെടുത്തുന്നതവിനനം  ഐ.സവി.ടെവി  രനംഗത്തു  പഠനപവര്തന  തസാതസ്പരദമുള്ള  കുട്ടവികടള
കടണത്തുന്നതവിനനം  സസാധവിക്കുന്നു.  കൂടെസാടത  ഈ  രനംഗത്തുള്ള  വവിദദസാര്ഥവികളുടടെ  അറെവിവുനം  കഴവിവുനം
വളര്തവിടയടുക്കസാനനം പഠനപവര്തനങ്ങളവിലള്ള തസാതസ്  പരദനം വളര്തസാനനം വവിവവിധ ഐ.സവി.ടെവി അധവിഷവിത
ടതസാഴവില്ങമഖലകങളടതസാടക്കടയന്നസ് മനസവിലസാക്കസാനനം ഈ കൂട്ടസായ സ്മകള് അവടര സഹസായവിക്കുന്നു.

സ്കൂള്  സ്റ്റുഡന്റെസ്  ഐ.ടെവി.  ങകസാഓര്ഡവിങനറര്മസാര്ക്കസ്  ഐ.ടെവി@സ്കൂള്  ങപസാജക സ്ടെസ്  വവിപുലമസായ
പരവിശരീലനപരവിപസാടെവികള് ആവവിഷസ് കരവിച്ചു നടെപ്പെവിലസാക്കവിയവിരുന്നു.  എസസ്.എസസ്.ഐ.ടെവി.സവിമസാര്ക്കുള്ള പങതദക
ഐ.ടെവി.അധവിഷസ് ഠവിത  പരവിശരീലനനം,   12,677  വവിദദസാര്ഥവികള്ക്കസ്  ഒരസാഴ്ച  ടകസാണസ്  പൂര്തവിയസാക്കവിയ  അഞസ്
ദവിവസടത  അനവിങമഷന്  പരവിശരീലനനം,   27,764  സ്റ്റുഡന്റെസ്  ഐ.ടെവി.
ങകസാഓര്ഡവിങനറര്മസാര്ക്കസ്  നല്കവിയ  ഹസാര്ഡസ് ടവയര്  പരവിശരീലനനം,  സ്റ്റുഡന്റെസ്  ഐ.ടെവി.
ങകസാഓര്ഡവിങനറര്മസാടര ഉപങയസാഗടപ്പെടുതവി സനംസസാനതസ് ആടക  1,74,603  രക്ഷവിതസാക്കള്ക്കസ് നല്കവിയ
പങതദക  ഐ.ടെവി.  പരവിശരീലനനം  എന്നവിവ  സ്കൂളുകളവിടല  ഈ  ഐ.ടെവി.  സന്നദ്ധങസനയുടടെ  വളര്ച്ചയവിടല
നവിര്ണയസാക ചുവടുവയസ് പുകളസായവിരുന്നു. 

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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       നമ്മുടടെ സസ് കൂളുകളവില് ഐ.സവി.ടെവി.  ശസാകരീകൃത കസാസസ് മുറെവികളുനം പഠനവുനം വദസാപകമസാകുന്നങതസാടടെ സ്കൂള്
ഐ.സവി.ടെവി.  കൂട്ടസായസ് മക്കുനം  അതുവഴവിയുള്ള  പവര്തനങ്ങള്ക്കുനം  കൂടുതല്  പസകസ് തവിയുനം  പസാധസാനദവുനം
ഹകവരുകയസാണസ്.  ഈ സസാഹചരദതവില് സസ് കൂള് സ്റ്റുഡന്റെസ് ഐ.ടെവി.  ങകസാര്ഡവിങനറര്മസാരുടടെയുനം ഐ.സവി.ടെവി
രനംഗതസ്  ആഭവിമുഖദനം  പകടെവിപ്പെവിക്കുന്ന  കുട്ടവികളുടടെയുനം  പവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ഫലപദമസാക്കുന്നതവിനനം
വദസാപകമസാക്കുന്നതവിനനം  ഐ.ടെവി@സ്കൂള്  ങപസാജ കസ് ടെസ്  ആവവിഷസ് കരവിച്ചു  നടെപ്പെവിലസാക്കുന്ന  സമഗ
നൂതനപദ്ധതവിയസാണസ്  'ഹഹായയ് സ്കൂള് കുടട്ടിക്കൂടഖ'.

           ഹസായസ്സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം  അനംഗങ്ങള്ക്കസ്  അവര്  തവിരടഞ്ഞെടുത  ങമഖലയവില്  വവിവവിധ  തലതവിലള്ള
പസാങയസാഗവിക  പരവിശരീലനനം  ആവശദമസാണസ്.    സസാര്ട്ടസ്  കസാസസ്  മുറെവികളുമസായവി  ബന്ധടപ്പെടള്ള  ഹദനനംദവിന
പവര്തനങ്ങളവില്  കുട്ടവിക്കൂട്ടനം  അനംഗങ്ങളുടടെ  പങ്കേസാളവിതനം  അതദസാവശദമസായവി  വരവികയസായതവിനസാല്  ആദദ
ഘട്ടടമന്ന നവിലയവില് എലസാ അനംഗങ്ങള്ക്കുനം,  ഈ പദ്ധതവിയവിലള്ടപ്പെട്ട ഓങരസാ ങമഖലയവിടലയുനം സസാങങ്കേതവിക
വവിദദകള്  ഉപങയസാഗവിക്കുന്നതവിലള്ള  അടെവിസസാന  അറെവിവുകള്  നല്ങകണതുണസ്.  ഇതവിനസ്  ഫലപദമസായ
പരവിശരീലനനം  ആവശദമസാണസ്.  ഇതസ്  സസാധൂകരവിക്കുന്ന  തരതവിലസാണസ്  രണസ്  ദവിവസടത  ഈ  പരവിശരീലന
ടമസാഡമ്പ്യൂള്  തയസാറെസാക്കവിയവിരവിക്കുന്നതസ്.  അഞസ്  ങമഖലയവിലനം  ഉയര്ന്ന  പവര്തനങ്ങള്  ടചയ്യുന്ന  ഓങരസാ
വവിദദസാര്ഥവിയുനം അതദസാവശദമസായവി അറെവിഞ്ഞെവിരവിങക്കണ പവര്തനങ്ങള് പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്ന രരീതവിയവിലസാണസ്
പരവിശരീലനനം കമരീകരവിച്ചവിരവിക്കുന്നതസ്.    കുട്ടവിക്കൂട്ടനം പദ്ധതവിയവിടല എലസാ വവിദദസാര്ഥവികള്ക്കുനം  പദ്ധതവിയവിടല
എലസാ  ങമഖലയവിടലക്കുറെവിച്ചുനം  സസാമസാനദമസായവി  അവങബസാധനം  ഉണസാവുകയുനം  ഓങരസാ  ങമഖലയവിടലയുനം
അടെവിസസാന പവര്തനങ്ങള് ടചയസാനള്ള ങശഷവി  ആര്ജവിക്കുകയസാണസ്  രണസ്  ദവിവസമസായവി  ആസൂത്രണനം
ടചയവിരവിക്കുന്ന ഈ പരവിശരീലനതവിടന്റെ മുഖദലക്ഷദനം. 

അനവിങമഷന്  സസാങങ്കേതവിക  വവിദദടയക്കുറെവിച്ചസ്  ടപസാതുവസായവി  ധസാരണയുണസാക്കുക.  ലഘുഅനവിങമഷന്
സവിനവിമകള്  തയസാറെസാക്കുക,  ഭസാഷസാ  കമമ്പ്യൂട്ടവിങ്ങവിടനക്കുറെവിച്ചസ്  സസാമസാനദ  ധസാരണ  നല്കുക,  ഓണഹലനവില്
മസാതൃഭസാഷയവിലള്ള ഉള്ളടെക്കങ്ങള് വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുക,  കമമ്പ്യൂട്ടര് അസനംബവിങസ് വളടര ലളവിതമസായ–അലനം ധസാരണ
ങനടെവിയസാല്  ആര്ക്കുനം  ആത്മവവിശത്വസാസങതസാടടെ  ടചയസാവുന്ന  പവര്തനമസാടണന്നസ്  ങബസാധദമസാക്കുക,

ഇലങകസാണവികസ്  കവിറസ്  ഉപങയസാഗവിച്ചുള്ള  ലഘുപവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ  വവിദദസാര്ഥവികളവില്   ഹദനനംദവിന
ജരീവവിതതവില് അവര് ഉപങയസാഗവിക്കുന്ന ഇലങകസാണവികസ് ഉപകരണങ്ങളുടടെ പവര്തനകമനം പരവിചയടപ്പെടുക,

ഇന്റെര്ടനറവിടല ചതവിക്കുഴവികള് എടനസാടക്കടയന്നസ് തവിരവിച്ചറെവിയുക എന്നവിവയസാണസ് ഈ ടമസാഡമ്പ്യൂളവില് വവിവവിധ
ടസഷനകളവിലസായവി ഉള്ടക്കസാള്ളവിച്ചവിരവിക്കുന്നതസ്.

ഇവവിടടെ അവതരവിപ്പെവിച്ചവിരവിക്കുന്ന വഘു പവര്തനങ്ങള് കുട്ടവിക്കൂട്ടതവിടല എലസാ അനംഗങ്ങള്ക്കുനം അടെവിസസാന
പരവിശരീലനനം നല്കുക എന്ന ലക്ഷദനം ടവച്ചസ് മസാത്രനം തയസാറെസാക്കവിയതസാണസ്.  ഓങരസാ വവിദദസാര്ഥവിയുടടെയുനം കഴവിവുനം
അഭവിരുചവിയുനം  തവിരവിച്ചറെവിഞ്ഞെസ്  അവരവര്ക്കസ്  ങയസാജവിച്ച  ങമഖല  സത്വയനം  കടണതസാന്  വവിദദസാര്ഥവികടള
പസാപ്തരസാക്കുക  കൂടെവി  ഈ  പരവിശരീലനതവിടന്റെ  ലക്ഷദമസാണസ്.        അതവിനനസൃതമസായ  രരീതവിയവിലള്ള
പവര്തനങ്ങള്  കൂടെവി  പരവിശരീലകര്  ആസൂത്രണനം  ടചങയണതുണസ്.  ഈ  ടമസാഡമ്പ്യൂളവില്  പറെഞ്ഞെവിരവിക്കുന്ന
വവിവവിധ പവര്തനങ്ങള് സമയബന്ധവിതമസായുനം ഫലപദമസായുനം ടചയ്തു തരീര്ടതങ്കേവില് മസാത്രങമ നസാനം വവിഭസാവനനം
ടചയ രരീതവിയവില് 'ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം' പദ്ധതവി പങയസാഗതവില് വരവികയുള. 

Day 1

9.30 – 10.00   Registraion

10.00 – 10.15   Course Briefing

പരവിശരീലന  ടമസാഡമ്പ്യൂള്  ആമുഖനം,  കുട്ടവിക്കൂട്ടനം  സമരീപനങരഖ  എന്നവിവയവിടല  വവിശദസാനംശങ്ങള്
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ഉള്ടപ്പെടുതവി RP പരവിശരീലനടതക്കുറെവിച്ചുള്ള വവിശദസാനംശങ്ങള് അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു,

മമഹാഡഡ്യൂള് 1 – അനട്ടിമമഷന

സമയഖ : 10.15 മുതല്  12. 15 വമരെ  

ആമുഖഖ

ചവിത്രനം വരയസാനനം പസാടങകള്ക്കസാനനം സവിനവിമ  കസാണസാനടമലസാനം  കുട്ടവികള് അതരീവതതസ്പരരസാണങലസാ
അതുങപസാടലതടന്ന  കസാര്ട്ടൂണ  സവിനവിമകളുനം/അനവിങമഷനകളുനം  അവര്ക്കസ്  ഏടറെ  പവിയങ്കേരമസാണസ്.
ഇതരതവിലള്ള അനവിങമഷനകള് സത്വയനം തയസാറെസാക്കസാന് കഴവിയുക എന്നതസ് അവടര സനംബന്ധവിച്ചസ് വളടര
സങനസാഷകരമസായവിരവിക്കുനം.  ഇതവിടനക്കുറെവിച്ചസ്   കൂടുതല്  അറെവിയുന്നതവിനനം,  ലഘു  അനവിങമഷന്  സവിനവിമകള്
നവിര്മവിക്കസാന് കുട്ടവികടള പസാപ്തരസാക്കുന്നതവിനമുള്ള ചവില പവര്തനങ്ങളസാണസ് ഇവവിടടെ ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതസ്. 

ദൃശദമസാധദമ  രനംഗതസ്  ഇന്നസ്  വളടര  പസാധസാനദമുള്ള  ഒരു  ങമഖലയസാണസ്  അനവിങമഷന്.  സവിനവിമകളുനം
ടടെലവിവവിഷന്  പരവിപസാടെവികളുനം  ആകര്ഷകമസാക്കുന്നതവില്  ടസ്പെഷദല്  ഇഫക്ടുകള്ക്കുള്ള  പങ്കേസ്  അനവിങമഷടന്റെ
അനനസസാധദതയസാണസ് ടവളവിവസാക്കുന്നതസ്. ഇതുമസായവി ബന്ധടപ്പെട്ടസ് ധസാരസാളനം ടതസാഴവില് സസാധദതകളുനം ഇന്നുണസ്.
അനവിങമഷടനക്കുറെവിച്ചുള്ള  ധസാരണ  ങനടുന്നതവിടനസാപ്പെനംതടന്ന  ഒരു  ലഘു  അനവിങമഷന്  നവിര്മവിക്കുന്നതവിനള്ള
ങശഷവി ങനടുകയുനം ടചയ്യുക എന്നതസാണസ് ഈ ടസഷടന്റെ വവിനവിമയതവിലൂടടെ ലക്ഷദമവിടുന്നതസ്.

പ്രവര്ത്തനഖ 1.1   ലഘു അനട്ടിമമഷന നട്ടിര്മട്ടികഹാഖ.                             സമയഖ: 40 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• ഒരു  വസ്തുവവിടന്റെ  തുടെര്ച്ചയസായ  സസാനങ്ങളവിലള്ള  വദതദസ്ത  ചവിത്രങ്ങള്  ഒന്നവിനപുറെടക  ഒന്നസായവി
പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നതസാണസ്  അനവിങമഷന്  സസാങങ്കേതവിക  വവിദദയുടടെ  അടെവിസസാനതതത്വനം  എന്നസ്
തവിരവിച്ചറെവിയുക.

• ജവിമസ് ങസസാഫസ് ടവയര് ഉപങയസാഗവിച്ചസ് ലഘു അനവിങമഷന് തയസാറെസാക്കുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ങനടുക.

• അനവിങമഷന് ടഫ്രെയവിമുകടളക്കുറെവിച്ചസ് ധസാരണ ങനടുക

Materials and Resources :  

1. Resource  ങഫസാള്ഡറെവിടല  GIF എന്ന  ങഫസാള്ഡറെവിടല  അനവിങമഷനകള്  (Earth_tilt.gif,

Hand_Pump.gif, Light_dispersion.gif, Seven_segment_display.gif)

2. images_gif എന്ന ങഫസാള്ഡറെവിടല അനവിങമഷന് നവിര്മവിക്കസാനള്ള ചവിത്രങ്ങള്.

Resource  ങഫസാള്ഡറെവിടല  GIF എന്ന  ങഫസാള്ഡറെവില്  നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന  രങണസാ  മൂങന്നസാ
GIF അനവിങമഷനകള് RP പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു. ചര്ച്ചയസായവി തസാടഴ പറെയുന്ന ങചസാദദങ്ങള് ഉന്നയവിക്കസാനം.

• ഇതരനം അനവിങമഷനകള് നവിങ്ങള് കണവിട്ടവിടല? എവവിടടെയസാണസ് കണതസ്? 

• ടവബസ് ങപജുകളവില് സസാധസാരണ ഉപങയസാഗവിക്കുന്ന ഇതരനം അനവിങമഷനകള് നമുക്കസ് തയസാറെസാക്കസാന്
കഴവിയുടമസാ? എനസാണസ് ടചങയണതസ് ? 

• ഒരു അനവിങമഷടന്റെ പവര്തനനം എങ്ങവിടനയസാണസ്?

• ..............................................................................
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പതവികരണതവിനങശഷനം റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിടല images_gif എന്ന ങഫസാള്ഡര് തുറെന്നസ് ആദദടത
ചവിത്രനം  ഇങമജസ്  വമ്പ്യൂവറെവില്  RP  പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  തുടെര്ന്നസ്  Next  ബട്ടണ/Arrow   key  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  മറസ്
ചവിത്രങ്ങളുനം  കസാണവിക്കുന്നു.   Next  ബട്ടണ/Arrow   key  ങവഗതവില്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  ടചയസ്  പവര്തനനം
ആവര്തവിക്കുന്നു.  തസാടഴ  പറെയുന്ന  കസാരദങ്ങള്  ചര്ച്ച  ടചയസ്  അനവിങമഷന്  സസാങങ്കേതവിക  വവിദദയുടടെ
അടെവിസസാന ആശയങ്ങള് സനംഗഹവിക്കസാനം.

• ചവിത്രങ്ങള് ഒന്നവിനപുറെടക മടറസാന്നസായവി മസാറ്റുങമസാള് എന്തു മസാറമസാണസ് നവിരരീക്ഷവിച്ചതസ് ?

• ചവിത്രങ്ങള് ചലവിക്കുന്നു എന്നസ് ങതസാന്നസാന് ഇടെയസാക്കുന്ന നമ്മുടടെ കണവിടന്റെ പങതദകത എനസാണസ് ? 

ഒരു വസ്തുവവിടന്റെ വദതദസ്ത സസാനങ്ങളവിലള്ള ചവിത്രങ്ങള് തുടെര്ച്ചയസായവി  പദര്ശവിപ്പെവിച്ചസ്  അനവിങമഷന്
തയസാറെസാക്കസാടമന്നസ് RP ങകസാഡരീകരവിക്കുന്നു. നമ്മുടടെ കണവിടന്റെ Persistence of vision (വരീക്ഷണ സവിരത) എന്ന
സവവിങശഷതയസാണസ് ഈ ദൃശദസാനഭവനം ഉണസാക്കുന്നതസ്.

Next  ബട്ടണ/Arrow key ഉപങയസാഗവിക്കസാടത ഇതസ് സസാധദമസാകുങമസാ? എന്ന ങചസാദദനം RP ഉന്നയവിക്കുന്നു.

ഒങന്നസാ  രങണസാ  പതവികരണതവിനങശഷനം  ജവിമസ്  ങസസാഫസ് ടവയറെവില്  ഈ  ചവിത്രങ്ങളുപങയസാഗവിച്ചസ്  ഒരു  GIF

അനവിങമഷന് തയസാറെസാക്കുന്ന രരീതവി RP അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു. 

• ജവിമസ് ങസസാഫസ് ടവയര് തുറെക്കുക.

• File   ?  >   Open   as   layers  വഴവി  images_gif  എന്ന  ങഫസാള്ഡറെവിടല  എലസാ  ചവിത്രങ്ങളുനം  ജവിമവില്
ഉള്ടപ്പെടുത്തുക. (Ctrl+A ഉപങയസാഗവിച്ചസ് ചവിത്രങ്ങള് ഒന്നവിച്ചസ് ടസലകസ് ടചയസാനം)

• ഈ ഫയല് ങപരു നല്കവി അനവിങമഷനസായവി എകസ്ങപസാര്ട്ടസ് ടചയ്യുക. (File > Export >  FileName.gif

എന്നു നല്കവി Export കവിക്കസ് ടചയ്യുക).

• തുറെന്നുവരുന്ന ജസാലകതവില് As animation ടെവിക്കസ് ടചയസ് Export കവിക്കസ് ടചയ്യുക.

• എലസാ  ജസാലകങ്ങളുനം  ങകസാസസ്  ടചയങശഷനം  എകസ്ങപസാര്ട്ടസ്  ടചടയടുത  .gif  ഫയല്  തുറെക്കുങമസാള്
അനവിങമഷന് പവര്തവിക്കുന്നതസ് കസാണസാനം.

തുടെര്ന്നസ് വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ് ഈ പവര്തനനം പരവിശരീലവിക്കുന്നതവിനസ് അവസരനം നല്കുന്നു.

അനവിങമഷന്  സസാധദമസായടതങ്ങടന?  എന്ന  ങചസാദദനം  RP  ഉന്നയവിക്കുന്നു.  രങണസാ  മൂങന്നസാ
പതവികരണങ്ങള് ആരസായുന്നു. തുടെര്ന്നസ് തസാടഴ പറെയുന്ന കസാരദങ്ങള് ങകസാഡരീകരവിക്കണനം.

• ഒരു  GIF  അനവിങമഷന്  ഉണസാകുന്നതസ്  തുടെര്ച്ചയസായുള്ള  ചവിത്രങ്ങള്  നമ്മുടടെ  കണവിനമുന്പവില്
ചലവിക്കുങമസാഴസാണസ്.

• ഈ ചവിത്രങ്ങളസാണസ് അനവിങമഷനവിടല ടഫ്രെയവിമുകള്.

തയസാറെസാക്കവിയ GIF ഫയല് GIMP ല് തുറെന്നസ് Layer ജസാലകതവില് Frame കള് കസാണുന്നു.

(Ctrl+L ല് Layer ജസാലകനം പദര്ശവിപ്പെവിക്കസാനം)

അധട്ടികപ്രവര്ത്തനഖ

GIF അനവിങമഷനകള് എളുപ്പെതവില് തയസാറെസാക്കുന്നതവിനള്ള  GIMP  ടല  Filters  സങങ്കേതനം  (Annex1Spinning

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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Globe) RP  പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു. വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ് ഇതസ് പരവിശരീലവിക്കുന്നതവിനള്ള അവസരനം നല്കുന്നു.

പ്രവര്ത്തനഖ 1.2   അനട്ടിമമഷന സട്ടിനട്ടിമ കഹാണഹാഖ                                    സമയഖ: 10 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• അനവിങമഷന് സവിനവിമടയക്കുറെവിച്ചസ് ധസാരണ ങനടുക

Materials and Resources :  

1. Resource ങഫസാള്ഡറെവിടല videos എന്ന ങഫസാള്ഡറെവിടല video_1 എന്ന അനവിങമഷന് സവിനവിമ

Resource    ങഫസാള്ഡറെവിടല  videos  എന്ന  ങഫസാള്ഡറെവില്  നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന  video_1  എന്ന
അനവിങമഷന്  സവിനവിമ  RP  പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  ഇതരനം  സവിനവിമകള്  നവിര്മവിക്കുന്നതസ്  എങ്ങടനയസാടണന്ന
ങചസാദദനം RP  ഉന്നയവിക്കുന്നു. 

ടപസാതു ചര്ച്ച.  ഈ ചര്ച്ച തസാടഴ പറെയുന്നവ ഉള്ടപ്പെടുന്ന രരീതരീയവില് ങകസാഡരീകരവിക്കണനം.

• തവിരക്കഥ തയസാറെസാക്കണനം.

• ങസസാറെവിങബസാര്ഡസ് തയസാറെസാക്കണനം.

• കഥസാപസാത്രങ്ങടള ഡവിഹസന് ടചയണനം.

• കഥസാപസാത്രങ്ങളുടടെ മസാതൃകസാചവിത്രങ്ങള് വരക്കണനം.

• കഥസാപസാത്രങ്ങളുടടെ വവിവവിധ ഭസാവതവിലള്ള ചവിത്രങ്ങള് തയസാറെസാക്കണനം.

• ങസസാറെവിങബസാര്ഡവിനനസൃതമസായവി ചവിത്രങ്ങള്ക്കസ് തുടെര്ച്ച ഉണസാകണനം.

• ഇവടയ തുടെര്ച്ചയസായവി പദര്ശവിപ്പെവിക്കണനം.

• ........

പ്രവര്ത്തനഖ 1.3  അനട്ടിമമഷന സട്ടിനട്ടിമ നട്ടിര്മട്ടികഹാഖ. സമയഖ: 1 മണട്ടിക്കൂര്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• അനവിങമഷന് തയസാറെസാക്കുന്നതവിടന്റെ വവിവവിധ ഘട്ടങ്ങടളക്കുറെവിച്ചസ് അറെവിവുങനടുക

• ങസസാഫസ് ടവയര് ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  അനവിങമഷന് തയസാറെസാക്കുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ഹകവരവിക്കുക.

Materials and Resources :  

1. അനവിങമഷന് നവിര്മവിക്കസാനള്ള കഥസാസന്ദര്ഭനം.

2. അനവിങമഷന് നവിര്മവിക്കസാനള്ള ചവിത്രങ്ങള് (ങഫസാള്ഡര്  animation_images).

കഥഹാസന്ദര്ഭഖ ങഗസാള് ങപസാസവിങലയസ് ചലവിക്കുന്ന ഒരു ഫുടെസ്ങബസാള് (RP വവിവരവിക്കുന്നു)

Tupi  ങസസാഫസ് ടവയര്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  അനവിങമഷന്  തയസാറെസാക്കുന്ന  രരീതവി  (Annex   2)   RP

പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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Annex 2  Tupi മസഹാഫയ് മവയര് അനട്ടിമമഷന

• Tupi തുറെക്കുന്നു. പുതവിയ ങപസാജകസ് ഫയല് ആരനംഭവിക്കുന്നു (File > New project).

• തുറെന്നു വരുന്ന ജസാലകതവില് ങപസാജകവിനസ് ഒരു ങപരസ് നല്കവി (Eg: ball), OK കവിക്കസ് ടചയ്യുക. 

• Background   Mode ടസലകസ്  ടചയതസ്,  നലവിയവിരവിക്കുന്ന പശ്ചസാതലചവിത്രനം  (bg.jpg)  ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നു
(Import      Bitmap      Select   Image      Open   –  കദസാന്വസാസവിങനക്കസാള്  വലവിയ  ചവിത്രമസാണസ്
നല്കുന്നടതങ്കേവില് Resize ടചയ്യുന്നതവിനസ് ങചസാദവിക്കുനം അങപ്പെസാള് Yes എന്നസ് നല്കവിയസാല് മതവി).

• ചവിത്രതവിടന്റെ വലവിപ്പെനം പശ്ചസാതലതവിനസ് അനങയസാജദമസായവി കമരീകരവിക്കുന്നു (Selection ടൂള് എടുതസ്
ചവിത്രതവില് കവിക്കസ് ടചയ്യുങമസാള് നസാലസ് മൂലകളവിലനം ദൃശദമസാകുന്ന ചതുരങ്ങള് ഉപങയസാഗവിക്കുക).

• ങപസാജകവിനസ് ങപരു നല്കവി ങസവസ് ടചയ്യുക (File – save project).

• Frames   Mode ടസലകസ്  ടചയതസ്  ball.png  ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നു  (നവിശ്ചലമസായവി  നവില്ങക്കണ  ചവിത്രനം
Background Mode ലനം ചലവിപ്പെവിങക്കണ ചവിത്രനം Frames Mode ലനം ഉള്ടപ്പെടുതണനം).

• ങബസാളവിടന അനങയസാജദമസായ സസാനതസ് കമരീകരവിക്കുക.

• ആദദ Frame  ല്  Rt. Click  ടചയസ് അതസ്  copy  ടചയ്യുക.  അടുത  frame ല്  (Frame2) Rt. Click  ടചയസ്
അതസ് paste ടചയ്യുക.

• തുടെര്ന്നസ് ചവിത്രതവിടന്റെ വലവിപ്പെവുനം സസാനവുനം ആവശദസാനസരണനം കമരീകരവിക്കുക.

• പവര്തനനം ആവര്തവിക്കുക.

• Player ടെസാബവിടല സസൗകരദങ്ങളുപങയസാഗവിച്ചസ് അനവിങമഷന് പവര്തവിപ്പെവിക്കുക.

• ഈ ജസാലകതവില് FPS എന്നതസ് 24 ല് നവിന്നുനം കുറെച്ചസ് അനവിങമഷന് പവര്തവിപ്പെവിച്ചു ങനസാക്കുക.

• അനവിങമഷന് തയസാറെസാക്കവി കഴവിഞ്ഞെസാല് വരീഡവിങയസാ ആയവി export ടചയസാനം.  

◦ File – Export Project –  അനങയസാജദമസായ വരീഡവിങയസാ ങഫസാര്മസാറസ്  തവിരടഞ്ഞെടുതസ്  Next  ബട്ടണ
കവിക്കസ് ടചയ്യുക. ( ഉദസാ: AVI)

◦ Scene 1 ടസലകസ് ടചയസ് വലതുവശങതയ്ക്കുള്ള Arrow കവിക്കസ് ടചയ്യുക.

◦ Next ബട്ടണ കവിക്കസ് ടചയങശഷനം Export ബട്ടണ കവിക്കസ് ടചയ്യുക.

◦ Export ടചയ ഫയല് പവര്തവിപ്പെവിക്കുക.

ഈ പവര്തനനം വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ് പരവിശരീലവിക്കുന്നതവിനള്ള അവസരനം നല്കുന്നു. RP സഹസായവിക്കുന്നു.

പ്രവര്ത്തനഖ 1.3   3D അനട്ടിമമഷന സട്ടിനട്ടിമ കഹാണഹാഖ   സമയഖ: 10 മട്ടിനട്ടിറയ്

Materials and Resources :  

Resource ങഫസാള്ഡറെവിടല videos എന്ന ങഫസാള്ഡറെവിടല video_2 എന്ന അനവിങമഷന് സവിനവിമ

Resource  ങഫസാള്ഡറെവിടല  videos  എന്ന  ങഫസാള്ഡറെവില്  നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന  video_2   RP
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പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  ഇതരതവില്  മവികച്ച  അനവിങമഷന്  സവിനവിമകള്  തയസാറെസാക്കുന്നതവിടന്റെ  തുടെര്
സസാധദതകടളക്കുറെവിച്ചസ് RP വവിശദരീകരവിക്കുന്നു. 

വവിശദരീകരണ കുറെവിപ്പുകള്

• ങലസാകതവിടല വവിങനസാദ വദവസസായ രനംഗടത പമുഖടരലസാനം ഇന്നസ് അനവിങമഷനനം മറ്റുമസായവി ഇനദടയ
ആണസ് ആശ്രയവിക്കുന്നതസ്.  

• ടടെലവിവവിഷന്  ചസാനലകളുടടെ  എണക്കൂടുതലനം  വവിങനസാദ  വദവസസായരനംഗടത  വളര്ച്ചയുനം  ഈ
വദവസസായടത  ങദശരീയ  വവിപണവിയവില്   മുഖദധസാരയവിടലതവിക്കുടമന്നസ്  കണക്കുകള്
ചൂണവിക്കസാടന്നു.ഇതരുണതവില് ഏടറെ ടതസാഴവില് സസാധദതകളുള്ള ങമഖലയസാണസ് അനവിങമഷന് 

• വവിദദസാര്ഥവികളവില് ഭസാവനയുനം സര്ഗസാത്മകതയുനം വളര്തസാന് അനവിങമഷന് നവിര്മസാണനം സഹസായവിക്കുനം

• 3D  അനവിങമഷനപങയസാഗവിക്കുന്ന  ഒരു  ങസസാഫസ് വയസാറെസാണസ്  ടബന്റെര്.  ഇതസ്  നമ്മുടടെ  ഗ/ലവിനകസ്
സവിസതവില് ഉള്ടപ്പെടുതവിയവിടണസ്. 

*****   ******    *******   *******

മമഹാഡഡ്യൂള് 2  ഇലമകഹാണട്ടികഖ ഫട്ടിസട്ടികല് കമഡ്യൂടട്ടിങഖ

സമയഖ : 12. 15 മുതല് 1. 05 വമരെ

ആമുഖഖ

ങലസാകടത  മസാറവിമറെവിച്ച  ഒരു  ശസാസ്ത്രശസാഖയസാണസ്  ഇലങകസാണവികസ്.  വസാര്തസാ  വവിനവിമയനം,  ഗതസാഗതനം,

വദവസസായനം,  കൃഷവി,  ഗങവഷണനം,  രസാജദരക്ഷ,  ഹവദദശസാസ്ത്രനം,  വവിദദസാഭദസാസനം തുടെങ്ങവി സമസ്തങമഖലകളവിലനം
ഇലങകസാണവികവിടന്റെ  സജരീവസസാന്നവിധദമുണസ്.  കളവിപ്പെസാട്ടങ്ങള്,  ങമസാഹബല്ങഫസാണുള്,  കപമ്പ്യൂട്ടറുകള്,

ടടെലവിവവിഷന്,  ങറെഡവിങയസാ  തുടെങ്ങവി  ബഹവിരസാകസാശങപടെകങ്ങള്വടര  പവര്തവിക്കുന്നതസ്  ഇലങകസാണവികസ് സസ്
ഉപകരണങ്ങളുടടെ  സഹസായതസാലസാണസ്.  വവിവവിധ  തരതവിലള്ള  ഇലങകസാണവികസ്  ടസന്സറുകള്
കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുമസായവി ബന്ധവിപ്പെവിച്ചസ് യഥസാര്ത ങലസാകവുമസായവി ങനരവിട്ടസ് സനംവദവിക്കുന്ന ഹമ്പ്യൂമന് ങറെസാങബസാടകള് വടര
യസാഥസാര്തദമസായവിടണസ്.

ഏലസാ  ഇലങകസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങളുങടെയുനം  പവര്തനതവില്  അനര്ലരീനമസായ  ചവില
അടെവിസസാനതതത്വങ്ങള് ഉണസ്.  അവ വളടര സൃഷവിപരവുനം രസകരവുമസായ രരീതവിയവില് അവതരവിപ്പെവിക്കുന്ന ചവില
പവര്തനങ്ങളസാണസ്  നസാമവിവവിടടെ  ടചയ്യുന്നതസ്.  ഇതവിനസായവി  റെസവിസറുകള്,  ഡങയസാഡുകള്,  ടസാന്സവിസറുകള്,

കപ്പെസാസവിററുകള്,  ഐസവി  ചവിപ്പുകള്  എന്നരീ  ഇലങകസാണവികസ്  ങകസാമണന്റുകള്,  എളുപ്പെതവില്  കൂട്ടവിങച്ചര്തസ്
ഉപങയസാഗവിക്കുന്നതവിനസായവി,  ടചറെവിയ  ങബസാക്കുകളസാക്കവി  (ബവികസ് സുകള്)  നസാനം  തയസാറെസാക്കവിയവിടണസ്.  ഓങരസാ
ബവികസ് സുനം ഇലങകസാണവികവിടല ഓങരസാ അടെവിസസാന പവര്തന തതത്വടതയസാണസ്  പതവിനവിധരീകരവിക്കുന്നതസ്.
അവ  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  നവിങതദസാപങയസാഗതവിലള്ള  ടചറുതുനം  വലതുമസായ  ഇലങകസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങള്
തയസാറെസാക്കുന്നതവിനള്ള  പരവിശരീലനമസാണസ്  വവിഭസാവനനം  ടചയവിടള്ളതസ്.  ഇലങകസാണവികവിടല  അടെവിസസാന
ആശയങ്ങടള  കുട്ടവികളവിങലടക്കതവിച്ചസ്  അവരവില്  ഇലങകസാണവികസ്  അഭവിരുചവി  വളര്ത്തുക  എന്നതസാണസ്
പരവിശരീലനനംടകസാണസ് ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതസ്.  

പരവിശരീലനതവിനസ് 5 കുട്ടവികള്ക്കസ് ഒന്നസ് എന്നങതസാതവില് ഇലങകസാണവികസ് കവിറസ്,  പവര് ങസസാഴസ്,  ങടെബവിള്
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എന്നവിവ മുന്കൂട്ടവി സജരീകരവിക്കണനം.  ഇലങകസാണവികസ് കവിറസ് ഉപങയസാഗവിക്കുങമസാള് ശ്രദ്ധവിങക്കണ കസാരദങ്ങടള
സനംബന്ധവിച്ചസ് അനബന്ധനം  1 ല് നല്കവിയ വവിവരങ്ങള് ആര്. പവി. വസായവിച്ചവിരവിക്കണനം

പവര്തനങ്ങള്  ഓങരസാന്നുനം  എളുപ്പെനം  അവതരവിപ്പെവിച്ചസ്  മുങന്നസാട്ടസ്  ങപസാവുക  എന്നതവിലപരവിയസായവി  ഓങരസാ
പവര്തനവുനം  കുട്ടവിക്കസ്  സത്വയനം  പൂര്തവിയസാക്കസാന് അവസരനം  ലഭവിക്കുന്നതരതവിലസായവിരവിക്കണനം കസാസുകള്
ഹകകസാരദനം  ടചങയണതസ്.  ടെസാസ്കുകള്  നല്കുകയുനം  കുട്ടവിയുടടെ  ചവിനസാങശഷവിടയ  ഉദ്ദേരീപവിപ്പെവിക്കുന്നതരതവില്
ങചസാദദങ്ങളവിലൂടടെ ഇടെടപട്ടസ് പവര്തനങ്ങള് പൂര്തവിയസാക്കസാന് പരവിപ്പെവിക്കുകയുമസാണസ് ആര് പവി ടചങയണതസ്.

പ്രവര്ത്തനഖ 1 കകയ്യടട്ടികഹാഖ 30 മട്ടിനട്ടിറയ്

 ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● വദതദസ്ത  ഘടെകങ്ങള്  കൂട്ടവിയവിണക്കവിയസാണസ്  എലസാ  ഇലങകസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങളുനം
നവിര്മവിക്കടപ്പെട്ടവിരവിക്കുന്നതസ് എന്ന ധസാരണ ങനടുന്നതവിനസ്

Materials and Resources :

● ഇലങകസാ ബവിക്കസ് കവിറവിടല  Power brick, Sound sensor, Simple Meter

● ങറെഡവിങയസായുടടെ പവര്തനനം  വരീഡവിങയസാ.

ആര്.  പവി  മുന്കൂട്ടവി  തയസാറെസാക്കവിയ  ‘കസാപ്പെസ്  സത്വവിച്ചസ് ’’  പദര്ശവിപ്പെവിച്ചുടകസാണസ്  കുട്ടവികങളസാടെസ്  ഹകയടെവിക്കസാന്
ആവശദടപ്പെടുന്നു. 

Clap switch = Power brick + Sound sensor + Simple Meter

കസാപ്പെസ്  സത്വവിച്ചവില്  മങനസാഹരവര്ണങ്ങള്  പതദക്ഷമസാകുന്നതസ്  കസാണുന്നു.  ഒന്നുരണ്ടു  തവണ  പവര്തനനം
ആവര്തവിക്കുന്നു.

എത്ര തവണ ഹകയടെവിച്ചു?

ഇതസ് ഉപകരണടതടക്കസാണ്ടുതടന്ന എണവിച്ചസാങലസാ?

ആ.പവി  Counter  Brick  കൂടെവി കസാപ്പെസ്  സത്വവിച്ചുമസായവി  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുന്നു.  എണവിടക്കസാണസ് ഹകയടെവിക്കുന്നു.

കസൗണറെവില് സനംഖദകള് മസാറെവി വരുന്നതസ് നവിരരീക്ഷവിക്കുന്നു.

എണനം കസൗണസ് ടചയസാന് ഉപകരണതവില് വരുതവിയ മസാറനം എനസ്?

കസൗണര്  എന്ന  ബവിക്കസ്കൂടെവി  കൂട്ടവിങച്ചര്ത്തു  എന്നസ്  കുട്ടവികള്  മനസവിലസാക്കുന്നു.   (ബവിക്കുകളുടടെ
പവര്തനടത സനംബന്ധവിക്കുന്ന വവിശദമയ ചര്ച്ച ഈ ഘട്ടതവില് ആവശദമവില.)

നസാനം  നവിതദജവിവവിതതവില്  ധസാരസാളനം  ഇലങകസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങള് ഹകകസാരദനം  ടചയ്യുന്നവരസാണസ്.
ഇവയവില് ഏടതങ്കേവിലനം ഉപകരണനം പവര്തവിക്കുന്നതസ് എങ്ങടനയസാണന്നസ് നവിങ്ങള് ചവിനവിച്ചവിടങണസാ?

ങറെഡവിങയസായുടടെ പവര്തനനം ഉദസാഹരണമസായവി എടുതസ് ആര്പവി ചര്ച്ച നയവിക്കുന്നു.  ങറെഡവിങയസായുടടെ
പവര്തനടത സനംബന്ധവിച്ചുള്ള കുട്ടവികളുടടെ അറെവിവസ് പങ്കുവയസാന് അവസരനം നല്കുന്നു.

തുടെര്ന്നസ്  Resources  ങഫസാള്ഡറെവില്  നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന  ങറെഡവിങയസായുടടെ  പവര്തനനം  ങബസാക്കസ്
ഡയഗതവിടന്റെ സഹസായങതസാടടെ വവിവരവിക്കുന്ന ആനവിങമസാഷന് വരീഡവിങയസാ പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു. 

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft



1010

ഈ ഉപകരണതവില് എടനസാടക്ക ഭസാഗങ്ങള് ആണസ് ഉള്ളതസ്?

ങബസാക്കുള് വദകമസാകുന്ന വവിധതവില് ചര്ച്ച നയവിക്കുന്നു.

മുന്പസ് പദര്ശവിപ്പെവിച്ച കസാപസ് സത്വവിച്ചവില് ഏടതലസാനം ഘടെകങ്ങളസാണസ് ഉള്ളതസ്?

ഘടെകങ്ങള് ങവര്തവിരവിച്ചസ് പദര്ശവിപ്പെവിച്ചസ് ലവിസസ് ടചയ്യുന്നു.

● പവര് യൂണവിറസ്

● സസൗണസ് ടസന്സര്

● എല്ഇഡവി

● കസൗണര് യൂണവിറസ്

മകഹാഡഡീകരെണഖ

വദതദസ്ത  ഘടെകങ്ങള്  കൂട്ടവിയവിണക്കവിയസാണസ്  എലസാ  ഇലങകസാണവികസ്  ഉപകരണങ്ങളുനം
നവിര്മവിക്കടപ്പെട്ടവിരവിക്കുന്നതസ് .

പ്രവര്ത്തനഖ 2 പ്രകഹാശഖമകഹാമണഹാരു സസട്ടിചയ് 20 മട്ടിനുറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● ഇലങകസാ  ബവിക്കസ്  കവിറവിടല  വവിവവിധ  യൂണവിറ്റുകള്  പരസ്പെരനം  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനനം
തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്.

● ഇലങകസാണവികസ് കവിറവിടല ഇന്പുട്ടസ് ഔട്ടപുട്ടസ് ബവിക്കുകളുടടെ ഉപങയസാഗനം തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources :

● ഇലങകസാ ബവിക്കസ് കവിറസ്

ശബ്ദതവിനസ് പകരനം ടവളവിച്ചതസാല് നവിയനവിക്കടപ്പെടുന്ന സത്വവിച്ചസ് നവിര്മവിക്കസാന് കസാപ്പെസ് സത്വവിച്ചവില് എനസ്
മസാറമസാണസ് വരുങതണതസ്?

ശബ്ദനം തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനസ് പകരനം ടവളവിച്ചനം തവിരവിച്ചറെവിയസാന് കഴവിയുന്ന ഘടെകനം ഉപങയസാഗവിച്ചസാല് മതവി
എന്നസ് ചര്ച്ച ടചയസ് കുട്ടവികള് കടണത്തുന്നു.

ടവളവിച്ചനം തവിരവിച്ചറെവിയസാന് കഴവിയുന്ന ഘടെകനം നമുക്കസ് ലഭവിച്ചവിരവിക്കുന്ന കവിറവില് ഉങണസാ?

കുട്ടവികളുടടെ  ഹകയവിലള്ള  കവിറസ്  പരവിങശസാധവിക്കസാന്  ആവശദടപ്പെടുന്നു.  കുട്ടവികള്  ഗ്രൂപ്പെവില്
നല്കുയവിരവിക്കുന്ന കവിറസ് പരവിങശസാധവിക്കുന്നു. Light Sensor എന്ന ങബസാക്കസ് കടണത്തുന്നു.

കുട്ടവികള് ഗ്രൂപ്പുകളവില് കസാപ്പെസ് സത്വവിച്ചുനം (Power brick + Sound sensor + LED), ഹലറസ് സത്വവിച്ചുനം (Power +

Light   Sensor   +   LED)  തയസാറെസാക്കുന്നു.  ആര്പവി  പവിന്തുണ  നല്കുന്നു.  ഓങരസാ  ഗ്രൂപ്പുനം  നവിര്മവിച്ചവ
അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു.

മറസ് എടനലസാനം ഘടെകങ്ങളസാണസ് ഇലങകസാണവികസ് കവിറവിലള്ളതസ്?.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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ഇന്പുട്ടസ്  ബവികസ്(orange   colour),  ഔട്ടസ്പുട്ടസ്  ബവികസ്  (yellow   colour)  എന്നവിവ  മസാത്രനം  കുട്ടവികങളസാടെസ്
പരവിങശസാധവിക്കസാന് നവിര്ങദ്ദേശവിക്കുന്നു. ഉപങയസാഗനം ചര്ച്ച ടചയ്യുന്നു. കടണതവി ലവിസസ് ടചയ്യുന്നു.

മകഹാഡഡീകരെണഖ.

ഇന്പുട്ടസ് ബവികസ് ഉപങയസാഗനം

സസൗണസ് ടസന്സര് ശബ്ദടത തവിരവിച്ചറെവിയസാന്

ഹലറസ് ടസന്സര് പകസാശടത തവിരവിച്ചറെവിയസാന്

ഡവിസന്സസ് ടസന്സര് തടെസങ്ങടള തവിരവിച്ചറെവിയുന്നു

റെവിങമസാട്ടസ് ടസന്സര് ഇന്ഫ്രെസാടറെഡസ് റെവിങമസാട്ടസ് കണങടസാളറെവില് നവിന്നുള്ള സവിഗ്നലകടള

 തവിരവിച്ചറെവിയുന്നു.

സത്വവിച്ചസ് സത്വവിച്ചസ് അമര്ത്തുന്നതസ് തവിരവിച്ചറെവിയുന്നു.

ഔട്ടസ്പുട്ടസ് ബവികസ് ഉപങയസാഗനം

എല്.ഇ.ഡവി ബവിക്കസ് പകസാശനം ലഭവിക്കസാന്

ബസര് ബവിക്കസ് ശബ്ദനം ലഭവിക്കസാന്

മരീറര് ബവിക്കസ് സവിഗ്നല് തരീവ്രത മനസവിലസാക്കസാന്

കസൗണര് ലഭവിക്കുന്ന സവിഗ്നല് പള്സുകളുടടെ എണനം തവിരവിച്ചറെവിയസാന്

ങമസാട്ടര് ങമസാട്ടറെവിടന പവര്തവിപ്പെവിക്കസാന്

സമയഖ :  ഉചകയ് 1. 05  മുതല്  1. 50 വമരെ   Lunch Break

സമയഖ :  ഉചകയ് 1. 50  മുതല് 3. 00 വമരെ

പ്രവര്ത്തനഖ 3   Blind Man's Walking Stick  20 മട്ടിനുറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● ഇലങകസാ  ബവിക്കസ്  കവിറവിടല  വവിവവിധ  യൂണവിറ്റുകള്  പരസ്പെരനം  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനനം
തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources :

● ഇലങകസാ ബവിക്കസ് കവിറവിടല  Power Brick, Distance Sensor, Buzzer Brick.

● ഹബന്റെസ് വസാക്കവിങസ് സവികസ്  വരീഡവിങയസാ

അന്ധനസാര്ക്കസ് നടെക്കുങമസാഴുള്ള തടെസങ്ങടള തവിരവിച്ചറെവിയസാന് സഹസായവിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണതവിടന്റെ
വരീഡവിങയസാ പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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സമസാനമസായ ഒരു ഉപകരണനം നമുക്കസ് ലഭവിച്ചവിരവിക്കുന്ന കവിറസ് ഉപങയസാഗവിച്ചസ് തയസാറെസാക്കസാന് കഴവിയുങമസാ?

എടനലസാനം ഘടെകങ്ങള് ഇതവിനസാവശദമസായവി വരുനം?

ഒരു ങപപ്പെറെവില് ഈ ഉപകരണതവിടന്റെ ങബസാക്കസ് ഡയഗനം തയസാറെസാക്കസാങമസാ?

കുട്ടവികള് തയസാറെസാക്കവിയ ങബസാക്കസ് ഡയഗനം അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു.

Power + Distance Sensor + Buzzer  എന്ന കമതവില് ഇതസ് നവിര്മവിക്കസാടമന്നസ് മനസവിലസാക്കുന്നു.

കുട്ടവികള് ഈ ഉപകരണനം ഗ്രൂപ്പുകളസായവി തയസാറെസാക്കുന്നു. അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു.

Power + Distance Sensor + Buzzer എന്ന കമരീകരണനം ടകസാണസ്  മറസ് എടനലസാനം ഉപങയസാഗങ്ങള്
സസാധവിക്കുനം? 

● ബള്ഗര് അലറെസാനം

● ഓങട്ടസാമസാറവിക്കസ് ങഡസാര് ടബല്

പ്രവര്ത്തനഖ 4    മമഹാകബൈല് രെഹസശ്യഖ       30 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● ഇലങകസാ  ബവിക്കസ്  കവിറവിടല  വവിവവിധ  യൂണവിറ്റുകള്  പരസ്പെരനം  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനനം
തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്.

● NOT Brick ടന്റെ ഉപങയസാഗനം മനസവിലസാക്കുക.

Materials and Resources :

● ഇലങകസാ ബവിക്കസ് കവിറവിടല  Power Brick, Distance Sensor, LED Brick , NOT Brick

● സസാര്ട്ടസ് ങഫസാണ.

നസാനം സസാധസാരണയസായവി സസാര്ട്ടസ്ങഫസാണ ഉപങയസാഗവിക്കുന്നവരസാണങലസാ. കസാള് ടചയ്യുന്ന അവസരതവില്
ങഫസാണ ടചവവിങയസാടെസ് ങചര്തസ് ടവക്കുങമസാള് അതവിടന്റെ ഡവിസസ് ടപ്ലെ ഓഫസാകുന്നതസ് ശ്രദ്ധവിച്ചവിട്ടവിങല?

ആര്പവി സസാര്ട്ടസ്ങഫസാണ ഉപങയസാഗവിച്ചസ് പവര്തനനം ടഡങമസാ ടചയ്യുന്നു. 

ഈ അവസരതവില് ഡവിസസ് ടപ്ലെ  ഓഫസ് ആകുന്നതുടകസാണ്ടുള്ള പങയസാജനനം എനസാണസ്?

ടചവവിങയസാടെസ്  ങചര്ത്തുവച്ചസ്  ങകസാള്  ടചയ്യുന്ന  അവസരതവില്  ഡവിസസ് ടപ്ലെ  യവില്  ടതളവിയുന്ന  കസാരദങ്ങള്
കസാണസാന് കഴവിങയണ ആവശദമവിലങലസാ?  അനസാവശദമസായവി ഡവിസസ് ടപ്ലെ  പവര്തവിക്കുന്നതസ് മൂലനം ഉണസാകുന്ന
പവര്  നഷടെനം  ഒഴവിവസാക്കസാനനം  ടചവവിയവില്  തട്ടവി  ടെച്ചസ്  ബട്ടനകള്  പവര്തവിക്കസാതവിരവിക്കസാനമസാണസ്  സസാര്ട്ടസ്
ങഫസാണുകളവില് ഇങ്ങടന ടചയ്യുന്നതസ് എന്നസ് ആര്പവി വവിശദരീകരവിക്കുന്നു.

  ടചവവിക്കരവികവിടലത്തുങമസാള്  ങഫസാണ  അതസ്  തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതസ്  എങ്ങടനയസായവിരവിക്കുനം?  ഏതസ്
ടസന്സറെസായവിരവിക്കസാനം ങഫസാണവിനകതസ് ഇതവിനസായവി സജരീകരവിച്ചവിരവിക്കുക?  നമുക്കസ് ലഭവിച്ചവിരവിക്കുന്ന കവിറവില്
ഇതവിനസ് സഹസായകരമസായ ടസന്സര് ഉങണസാ?  ഏതസാണതസ്?

കവിറവില് നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന Distance Brick ഈ ആവശദതവിന് പങയസാജനടപ്പെടുതസാനം എന്നസ് കുട്ടവികള്

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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കടണത്തുന്നു.

സസാര്ട്ടസ്ങഫസാണവില് ഇതവിടന ങപസാകവിമവിറവി  ടസന്സര് എന്നസാണസ് വവിളവിക്കുന്നതസ് എന്നുനം ങഫസാണവിടന്റെ
ഇയര് പരീസവിനസ് അരവികവിലസായസാണസ്  ഇതസ്  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതസ് എന്നസ് ആര്പവി വവിശദരീകരവിക്കുന്നു. (ങപസാകവിമവിറവി
ടസന്സര്  കദസാമറെയുടടെ  സഹസായങതസാടടെ  തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനസ്  അനബന്ധതവില്  നല്കവിയ പവര്തനനം
ആവശദടമങ്കേവില് ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്നതസാണസ്.video cell_display.ogg)

LED  ബവിക്കവിടന  ങഫസാണവിടന്റെ  ഡവിസസ്ടപ്ലെ  ആയവി  സങ്കേല്പ്പെവിച്ചസാല്  ഈ  സനംവവിധസാനനം  എങ്ങടന
തയസാറെസാക്കസാനം?

കുട്ടവികള്  Power+Proximity Sensor +LED എന്ന കമതവില് കണകസ് ചയസ് പവര്തനനം നവിരരീക്ഷവിക്കുന്നു.

നസാനം പതരീക്ഷവിച്ചരരീതവിയവിലള്ള റെവിസള്ട്ടസാങണസാ ലഭവിക്കുന്നതസ്?

(ടചവവിങയസാടെസ് ങചര്ക്കുങമസാള് LED ഓഫസാകുന്നതവിനപകരനം ഓണസാവുകയസാണസ് ടചയ്യുന്നതസ്)

എങ്ങവിടന ഇതസ് പരവിഹരവിക്കസാനം?

ആര്പവി NOT ബവിക്കസ് പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.

NOT Brick

ഒരു   ഔട്ടസ്  പുട്ടസ്  ബവിക്കവില്  നവിന്നുനം  ലഭവിക്കുന്ന  സവിഗ്നലവിടന  വവിപരരീത  ദവിശയവിലസാക്കുന്നതവിനസ്
സഹസായകരമസായ ബവികസ് ആണസ് NOT Brick.  ഉദസാ:  ഒരു സത്വവിച്ചവിടന്റെയുനം LED യുടടെയുനം ഇടെയവിലസായവി NOT Brick

കണകസ്  ടചയസ്  (power   +   switch   +   NOT+   LED)  സത്വവിച്ചസ്   പസസ്  ടചയ്യുങമസാള്  LED  അണയുകയുനം
അലസാതങപ്പെസാള് ടതളവിയുകയുനം ടചയ്യുനം.

NOT Brick  കൂടെവി ഉള്ടപ്പെടുതവി ടചവവിങയസാടെസ് ങചര്ക്കുങമസാള് LED  അണയുന്ന വവിധതവില് ഉപകരണതവിടന്റെ
പവര്തനനം മസാറ്റുന്നു.

Power + Proximity Sensor +NOT brick+LED

പ്രവര്ത്തനഖ 5   ഓമടഹാമഹാറട്ടികയ് സഡീറയ് കലറയ്  20 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● ഇലങകസാ  ബവിക്കസ്  കവിറവിടല  വവിവവിധ  യൂണവിറ്റുകള്  പരസ്പെരനം  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനനം
തവിരവിച്ചറെവിയുന്നതവിനമുള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്.

● NOT Brick ടന്റെ ഉപങയസാഗനം മനസവിലസാക്കുക.

Materials and Resources :

● ഇലങകസാ ബവിക്കസ് കവിറവിടല Power Brick, Light Sensor , LED Brick , NOT Brick.

● ഓങട്ടസാമസാറവികസ് സരീറസ് ഹലറസ് പവര്തനനം  വരീഡവിങയസാ.

രസാത്രവിയസാകുങമസാള്  തനവിടയ  പകസാശവിക്കുന്ന  ഓങട്ടസാമസാറവികസ്  സരീറസ്  ഹലറവിടന്റെ  പവര്തനനം
വരീഡവിങയസായുടടെ  സഹസായങതസാടടെ  പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.  ഒരു ങപപ്പെറെവില് ഈ  ഉപകരണതവിടന്റെ ങബസാക്കസ്

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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ഡയഗനം  തയസാറെസാക്കസാന്  കുട്ടവികങളസാടെസ്  ആവശദടപ്പെടുന്നു.  കുട്ടവികള്  ഗ്രൂപ്പെവില്  ഇലങകസാ  ബവിക്കസ്  കവിറവിടല
ഘടെകങ്ങള് ഉപങയസാഗവിച്ചസ് ഉപകരണനം നവിര്മവിക്കുന്നു.

Power+Light Sensor +NOT brick+LED

പ്രവര്ത്തനഖ 6   നമുകയ് പഠട്ടികഹാഖ  15 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

• കുട്ടവികൂട്ടനം  പരവിപസാടെവിയവില്  ഇലങകസാണവികസ്  &ഫവിസവിക്കല്  കമമ്പ്യൂട്ടവിനംഗുമസായവി  ബന്ധടപ്പെട്ടസ്  തുടെര്ന്നസ്

ലഭദമസാകുന്ന പഠനസാവസരങ്ങടള സനംബന്ധവിച്ചസ് ഏകങദശ ധസാരണ ലഭവിക്കുക.

നവിതദജരീവവിതതവില്  നമ്മള്  ഉപങയസാഗവിസ്ക്കുന്ന  വവിവവിധ  തരതവിലള്ള  ഇലങകസാണവികസ്

ഉപകരണങ്ങളുടടെ  നവിര്മ്മസാണ  രഹസദങ്ങളസാണങലസാ  നസാനം  ഇതു  വടരയസായുനം  ചര്ച്ചടചയതസ്.  ഇനവിയുനം

എടനസാടക്ക  ഉപകരണങ്ങളുടടെ  പവര്തനമസാതൃകകള്  ബവിക്കുകള്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  നമുക്കസ്  തയസാറെസാക്കസാന്

കഴവിയുനം.  ഓങട്ടസാമസാറവികസ്   ങഗറസ്,  ഓങട്ടസാമസാറവികസ്  വസാട്ടര് ടെസാപ്പെസ്,  മുതലസായവ.  കുട്ടവികള് ലവിസസ്  ടചയ്യുന്നു.  നമ്മുടടെ

ഭസാവനയനസരവിച്ചസ്  കൂടുതല്  സസാധദതകളുള്ള  ഉപകരങ്ങള്  തയസാറെസാക്കണടമങ്കേവില്  ങകവലനം  ഇലങകസാണവികസ്

ടസന്സറുകള് അതവില് ഘടെവിപ്പെവിച്ചസാല് മസാത്രനം മതവിങയസാ?  ടസന്സറുകളവില് നവിന്നസ്  ലഭവിക്കുന്ന വവിവരങ്ങടള

വവിശകലനനം  ടചയസ്  തരീരുമസാനങ്ങള്  എടുക്കസാനനം  ഔടെസ്പുട്ടസ്  ഉപകരണങ്ങടള  നവിയനവിക്കസാനനം  കഴവിയണനം.

ഇതവിനസായവി  ടസന്സറുകടളയുനം  ഔട്ടസ്പുട്ടസ്  ഉപകരണങ്ങടളയുനം  ഒരു  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുമസായവി  ബന്ധവിപ്പെവിച്ചസാല്

സസാധവിക്കുനം.  റെസാസസ്ബറെസ്  ഹപ  ങപസാലള്ള  കുഞ്ഞെന്  കമമ്പ്യൂട്ടറെവികള്  ഇതരനം  സന്ദര്ഭതവില്

പങയസാജനടപ്പെടുതസാനം. തസാടഴ നല്കവിയവിരവിക്കുന്ന വരീഡവിങയസാകള് കട്ടവികള് നവിരരീക്ഷവിക്കുന്നു.

Video1_Raspberry_Quadrotors.mp4

Video3_Rasp_DogFeeder.mp4

boatPi.mp4

റെസാസസ്ബറെവിഹപങപസാലള്ള  കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുടടെ  സഹസായതസാലസാണസ്  ഇതരനം  ഉപകരങ്ങളുടടെ  പവര്തനനം

നവിയനവിക്കടപ്പെട്ടവിരവിക്കുന്നതസ്.  കമമ്പ്യൂട്ടര് ങപസാഗസാമവിനംഗസ് അഥവ കമമ്പ്യൂട്ടര് ഭസാഷകൂടെവി അറെവിഞ്ഞെസാല് മസാത്രടമ ഇതസ്

സസാധദമസാവുകയുള. തുടെര്ന്നുള്ള പരവിശരീലനങ്ങളവില് അതവിനള്ള അവസരങ്ങള് കുടെവി ലഭവിക്കുനം എന്നസ് ആര്. പവി.

വവിശദമസാക്കുന്നു.

Assignment

കവിറവിടല  ബവിക്കുകള്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  നവിര്മവിക്കസാവുന്ന  കുടുതല്  സസാധദതകള്  കടണതവി
ഉപകരണങ്ങള് നവിര്മവിക്കുക. അവയുടടെ ങബസാക്കസ് ഡയഗങ്ങള് തയസാറെസാക്കവി സൂക്ഷവിക്കുക.

*********      ****************   *************

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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മമഹാഡഡ്യൂള് 3 –  ഭഹാഷഹാകമഡ്യൂടട്ടിഖഗയ് 

സമയഖ :  3 മുതല് ഉചകയ് 4. 00 വമരെ

ആമുഖഖ

കുട്ടവികള് അനസായസാസമസായവി കമമ്പ്യൂട്ടര് ഉപങയസാഗവിക്കുന്നതവിനസ് അവര്ക്കസ് ഏറവുനം സസൗകരദപദമസായ 

ഭസാഷയവില് കമമ്പ്യൂട്ടര് ഉപങയസാഗവിക്കസാനള്ള ങശഷവി ങനങടെണതുണസ്.  ഇതവിനതകുന്ന തരതവിലള്ള 

പവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണനം ടചയ്യുകയസാണസ് ഈ പവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ ലക്ഷദമവിടുന്നതസ്. ഇങതസാടടെസാപ്പെനം 
ഇന്റെര്ടനറവിങലക്കസ് വവിവരങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുത്തുക കൂടെവി ടചയ്യുന്നതവിലൂടടെ ടപസാതുസമൂഹതവിനസ് ഈ വവിവരങ്ങള് 

ലഭദമസാക്കസാനനം ഇന്റെര്ടനറസ് സഞയതവില് മറസ് ഭസാഷസാ വവിഭവങ്ങള് വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കസാനനം കഴവിയുന്നു.

മലയസാളനം/മറസ് ഭസാഷയവില് ഹടെപ്പെസ് ടചയസാനള്ള വവിവവിധ രരീതവികളുടടെ പചസാരണനം, സ്കൂള്വവിക്കവിയവിടല 

ങലഖനങ്ങളുടടെ സുപുഷരീകരണനം,  മലയസാള ങലഖനങ്ങളുടടെ ഡവിജവിഹറങസഷന്, സ്കൂള് വവിക്കവി പദ്ധതവിടയ 

ശകവിടപ്പെടുത്തുന്നതവിടന്റെ ഭസാഗമസായവി മലയസാളതവിലള്ള സത്വതന പസാങദശവിക ഭൂപടെനവിര്മ്മസാണനം, 

പസാങദശവികചരവിത്ര രചന, പുതുക്കവിയ ങലഔട്ടവില് വദതദസ്ത ങഫസാര്മസാറ്റുകളവില് അവയുടടെ പുനനഃപസസാധനനം, ഈ
ങമഖലകളവില് പവര്തവിച്ചുടകസാണവിരവിക്കുന്ന വവിക്കവിമരീഡവിയ അടെക്കമുള്ള പസസാനങ്ങളുമസായുള്ള 
സഹവര്തവിതത്വനം തുടെങ്ങവി ധസാരസാളനം പവര്തനങ്ങളവില് വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ് സസാര്തകമസായവി ഇടെടപടെസാന് 

സസാധവിക്കുനം. ഇതരതവിലള്ള നവിരവധവി സസാധദതകളവിങലക്കസ് വവിദദസാര്തവികളുടടെ ശ്രദ്ധക്ഷണവിക്കുകയുനം അവടര
ഇതരനം പവര്തനങ്ങളവിങലര്ടപ്പെടെസാന് ങപസാതസാഹവിപ്പെവിക്കുകയുനം ടചയ്യുക എന്നതസാണസ് ഈടയസാരു 

പരവിശരീലന പരവിപസാടെവിയവിലൂടടെ ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നതസ്.

പ്രവര്ത്തനഖ 1.1         സമയഖ: 60 മട്ടിനട്ടിറയ്
മഹാതൃഭഹാഷയട്ടില്  കടപയ് മചെയ്യഹാഖ

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• കമമ്പ്യൂട്ടറെവില് വവിവവിധ നവിങവശകരരീതവികള്  സജരീകരവിക്കസാനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നു

• ഇന്സവിപസ്റസ് നവിങവശകരരീതവിയവില് മസാതൃഭസാഷയവില് ഹടെപ്പെസ്ടചയസാനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നു.

◦ ഇനംഗരീഷസ് ഇതര  ഭസാഷകള് ഹടെപ്പെസ് ടചയസാനം എന്ന ധസാരണ ലഭവിക്കുന്നതവിനസ്. 

◦ വദതദസ്ത ഇന്പുട്ടസ് രരീതവികള് പരവിചയടപ്പെടുന്നതവിനസ്.

◦ ഹടെപ്പെവിനംഗസ് ടടെകവികസ് പരവിചയടപ്പെടുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources : 

• കുട്ടവികളുടടെ  മലയസാളനം  ഹടെപ്പെവിങ്ങസ്  ങശഷവി  പരവിങശധവിക്കസാനള്ള  പദങ്ങളുടടെ  പട്ടവിക.

(text2type.odt)

• ശബ്ദതസാരസാവലവിയുടടെ ങപജുകളുടടെ പകര്പ്പെസ്.

നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ടറെവില് കസാണുന്നടതലസാനം ഇഗരീഷവിലങല? മറ്റു ഭസാഷകള് എത്രങതസാളനം നമ്മുടടെ കമമ്പ്യൂട്ടറെവില് 
ടകസാണ്ടുവരസാനം? വവിവരങ്ങള് മലയസാളതവില് ഹടെപ്പെസ് ടചയസാന് അറെവിയസാങമസാ? തുടെങ്ങവിയ ങചസാദദങ്ങളവിലൂടടെ 
ആര്.പവി മലയസാളനം ഹടെപ്പെവിനംഗവിടന്റെ ആവശദകതയുനം സസാധദതയുനം കുട്ടവികളുമസായവി ചര്ച്ച ടചയ്യുന്നു. 

• മലയസാളനം ഹടെപ്പെവിനംഗസ് ടചയ്യുന്നതവിന്നസ് (അനുബൈനഖ 1) കമമ്പ്യൂട്ടറെവില് വരുങതണ കമരീകരണങ്ങള് 

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു. 

• പസാനലവിടല കരീങബസാര്ഡസ് ഇന്റെവിങക്കററെവില് കമരീകരവിച്ചസ് കൂടുതല് ഭസാഷകള് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്ന വവിധനം 
പരവിശരീലവിക്കുന്നു. 

• പസാനലവിടല കരീങബസാര്ഡസ് ഇന്റെവിങക്കററെവില് കമരീകരവിച്ചസ് കൂടുതല് ഭസാഷകള് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്ന വവിധനം 
പരവിശരീലവിക്കുന്നു. 

• ആര്.പവി  നല്കുന്ന  പദങ്ങള്  (text2type.odt)  കുട്ടവികള്  ഹടെപ്പെസ്  ടചയ്യുന്നു.  ഹടെപ്പുടചയ്യുങമസാള്
വവിരലകളുടടെ ശരവിയസായ സസാനനം, ഓങരസാ അക്ഷരവുനം ഏതസ് വവിരലടകസാണസ് ഹടെപ്പുടചയണനം തുടെങ്ങവിയ
കസാരദങ്ങള് പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.

Day – 2

9.30 – 10.00 – സഖശയ നട്ടിവഹാരെണഖ, പരെട്ടിഹഹാരെമബൈഹാധനഖ

സമയഖ :  10.00 മുതല് ഉചകയ് 11 . 00 വമരെ ( ഭഹാഷഹാ കമഡ്യൂടട്ടിങയ്  തുടര്ച..)

പ്രവര്ത്തനഖ 1. 2         സമയഖ: 30 മട്ടിനട്ടിറയ്

സ്കൂള്വവിക്കവി എഡവിറവിനംഗസ്    

ഉങദ്ദേശദങ്ങള്: 

• സ്കൂള്വവിക്കവിടയക്കുറെവിച്ചുനം വവിവവിധ വവിക്കവിപദ്ധതവികടളക്കുറെവിച്ചുമുള്ള ധസാരണ ങനടുക.

• വവിക്കവി എഡവിറവിനംഗവിടന്റെ അടെവിസസാന സങങ്കേതങ്ങള് പരവിചയടപ്പെടുക.

• സ്കൂള്വവിക്കവിയവിങലക്കസ് വവിവരങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുതസാനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്

• സ്കൂള്വവിക്കവിയവിടല വവിവവിധ ങഫസാര്മസാറവിങ്ങസ് ടൂളുകള് ഉപങയസാഗവിക്കസാനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നതവിനസ്

( സ്കൂള്വവിക്കവിയവില് എലസാ കുട്ടവികള്ക്കുനം അനംഗതത്വനം എടുക്കുന്നതസ് പസാങയസാഗവികമല എന്നതവിനസാല് കുട്ടവികളുടടെ 
പരവിശരീലനതവിനസ്  RP നല്കുന്ന യൂസര് ഐഡവി, പസാസസ് ങവഡസ് ഉപങയസാഗവിച്ചസ്പങവശവിങക്കണതസാണസ്.)  

RP അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നു:

കുട്ടവിക്കൂട്ടനം പവര്തകര് എന്ന നവിലക്കസ് നമുക്കസ് ഭസാഷസാ പുങരസാഗതവിക്കസ് എടനലസാനം ടചയസാനം? 

തസാടഴ പറെയുന്ന ങചസാദദങ്ങളവിലൂടടെ ആര്.പവി സ്കൂള്വവിക്കവി എഡവിറവിനംഗവിടന്റെ ആവശദകത ങബസാധദടപ്പെടുത്തുന്നു.

• നവിങ്ങളുടടെ സ്കൂള് വവിക്കവി ങപജസ് കണവിടങണസാ?

• എത്രമസാത്രനം കൃതദവുനം സമഗവുമസാണസ് അതവിടല വവിവരങ്ങള്?

• ഇനവിയുനം കൂടുതല് വവിവരങ്ങള് ങചര്ങക്കണതുങണസാ? തവിരുതലകള് ആവശദമസാങണസാ ?

• എങ്ങടനയസാണസ് സ്കൂള്വവിക്കവിയവിങലക്കസ്  വവിവരങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതസ്?

തുടെങ്ങവിയ ങചസാദദങ്ങളവിലൂടടെ എങ്ങടന സ്കൂള്വവിക്കവിയവില് തവിരുതലകള് വരുതസാനം എന്നുനം കൂടുതല് 
വവിവരങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുതസാനം എന്നുനം RP ടഡങമസാ ടചയ്യുന്നു.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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സ്കൂള്വവിക്കവിയവിടല, കുട്ടവികളുടടെ  സ്കൂള് ങപജസ്  കടണത്തുന്നതസ് പരവിചയടപ്പെടുന്നു .

സ്കൂള്ങപജസ് ഘടെന പരവിചയടപ്പെടുന്നു.

തസാടഴ പറെയുന്ന അടെവിസസാന ങഫസാര്മസാറവിനംഗസ് തനങ്ങള് സ്കൂള്വവിക്കവിയവിടല സഹസായനം തസാളവിടന്റെ 
സഹസായങതസാടടെ RP ?കുട്ടവികടള പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു..

• തലടക്കട്ടസ് തയസാറെസാക്കുക

• കട്ടവികൂടന്നതസ്, ടചരവിടച്ചഴുതുന്നതസ് 

• പസാരഗസാഫസ്, ങബസാകസ് 

• പട്ടവിക ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

• ചവിത്രനം സ്കൂള് വവിക്കവിയവിങലക്കസ് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നു

• ചവിത്രനം സ്കൂള് വവിക്കവിയവിടല ങപജവില് പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.

കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ങപസാജകസ് ങപജവിങലക്കസ് കുട്ടവികള് അവരുടടെ ങപരസ് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നു. 

കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ങപസാജകസ് ങപജവിങലക്കസ് എടനലസാനം വവിവരങ്ങളസാണസ് ഉള്ടപ്പെടുതസാവുന്നതസ്? കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ങപസാജകസ് 
ങപജവിങലക്കസ് ഉള്ടപ്പെടുങതണ വവിവരങ്ങള് (മസാതൃക കുട്ടവിക്കൂട്ടനംസഹസായനം ങപജവിലണസ്) കടണത്തുന്നു. ഈ 
പരവിശരീലനതവിടന്റെ ഭസാഗമസായവി കുട്ടവികള് അവരുടടെ ങപരസ് ഹടെപ്പെസ് ടചയസ് ങചര്ക്കുന്നു.

(അനസാവശദ തവിരുതലകള് "എങ്ങടനയുടണന്നസ് കസാണസാനം” എന്ന ടമനവവിലൂടടെ മസാറങ്ങള് നവിരരീക്ഷവിക്കുകയുനം 
റെദ്ദേസാക്കുകയുനം ടചയ്യുക. (ങസവസ് ടചയരുതസ്))

പ്രവര്ത്തനഖ 1.3          സമയഖ: 30 മട്ടിനട്ടിറയ്

പദമശഖരെഖ തയ്യഹാറഹാകുന്നു 

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• ഒരു ഓണഹലന് നവിഘണ്ടുവവിടന്റെ ആദദപതവിപ്പെസ് തയസാറെസാക്കുന്നതവിനസ്

• നലവിയവിരവിക്കുന്ന സസാനകളവിടല വവിവരങ്ങള് ടതറ്റുകൂടെസാടത ഹടെപ്പുടചയ്യുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources : 

• ശബ്ദതസാരസാവലവിയുടടെ ങപജുകളുടടെ പകര്പ്പെസ്.

മലയസാളതവില്  പണസ്  ഉപങയസാഗവിച്ചവിരുന്നവയുനം  നവിലവവിലള്ളവയുമസായ  മുഴുവന്  പദങ്ങളുടടെയുനം
വവിശദസാനംശങ്ങങളസാടടെയുള്ള ഒരു പദസഞയനം ഇനവിയുനം  സത്വതന ഹലസന്സവില് ടപസാതു ഉപങയസാഗതവിനസ്
ലഭദമസായവിട്ടവില.  ഇതരനം വസാക്കുകള് ങശഖരവിക്കുകയുനം അവയുടടെ മുഴുവന് വവിശദസാനംശങ്ങളുനം ങരഖടപ്പെടുത്തുകയുനം
അവ  സത്വതന  അനമതവിപത്രതവില്  ലഭദമസാക്കുകയുനം  ടചയ്യുക  എന്നതസ്  ഏറവുനം  സസാര്തകമസായ  ഒരു
ഭസാഷസാപവര്തനമസാണസ്. അതരടമസാരു ങശഖരനം നമുക്കുണസാക്കവിയസാങലസാ ? നലവിയ പദങ്ങടള സനംബന്ധവിക്കുന്ന
ഏടതസാടക്ക  വവിവരങ്ങള്  ഒരു  പദങശഖരതവില്  ഉള്ടപ്പെടുതസാനം?  ചര്ച്ച  ടചയ്യുന്നു.  നലവിയ  പദങ്ങളുടടെ
തസാടഴപ്പെറെയുന്ന പങതദകതകള് കടണതസാന് ശ്രമവിക്കുന്നു. ലഭദമസായവ ങരഖടപ്പെടുതവിവയ്ക്കുന്നു.

ശബ്ദതസാരസാവലവിയവില് ഓങരസാ സ്കൂളുനം ങചര്ങക്കണ വസാക്കുകള് ഉള്ടപ്പെട്ട ങപജുകളുനം ഇതര 
വവിശദസാനംശങ്ങളുനം ങനരടത തരീരുമസാനവിച്ചവിരവിക്കണനം. ഈ വസാക്കുകള് ആദദനം ങചര്ക്കുകയുനം തുടെര്ന്നസ് 
ഇവയവിടെയവിലള്ള മറ്റു വസാക്കുകള്  കുട്ടവികള് കണ്ടുപവിടെവിച്ചസ് തുടെര്പവര്തനമസായവി ങചര്ക്കുകയുനം ങവണനം.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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( RP പരെട്ടിശഡീലനത്തട്ടിനയ് മുനപഹായട്ടി പദസഞ്ചയത്തട്ടില് SignUp മചെയട്ടിരെട്ടികണഖ. ഈ ഉപമയഹാക്തൃനഹാമഖ 
ഉപമയഹാഗട്ടിചയ് മലഹാഗട്ടിന മചെയഹാണയ് കുടട്ടികള് പ്രവര്ത്തനഖ മചെമയ്യണതയ്. )

പദസഞയനം ങപസാര്ട്ടലവിങലക്കസ് വവിവരങ്ങള്  അപസ് ങലസാഡസ്ടചയ്യുന്ന വവിധനം ആര്.പവി ടഡങമസാ ടചയ്യുന്നു. 

• പദസഞയനം പരവിചയടപ്പെടുന്നു.

• പദസഞയതവില് നവിലവവില് ഉള്ടപ്പെടുതവിയ വസാക്കുകള് കസാണുന്നു.

• RP വവിതരണനം ടചയ ങശഖരതവില് നവിന്നുനം ഓങരസാ കുട്ടവിയുനം ഓങരസാ പദനം തവിരടഞ്ഞെടുതസ് 
പുസ്തകതവില് എഴുതുന്നു.

• പദസഞയതവിങലക്കസ്  RP ങലസാഗവിന് ടചയ്യുന്നു.

• വസാക്കുകള് അപസ് ങലസാഡസ് ടചയസാനള്ള ങഫസാനം പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്നു. 

• പദടതക്കുറെവിച്ചസ് ങശഖരതവില് നല്കവിയ വവിവരങ്ങള് പദസഞയതവിങലക്കസ് ഹടെപ്പെസ് ടചയസ് 
ങചര്ക്കുന്നു.

• കുട്ടവിയുടടെ വവിവരങ്ങള് കൂടെവി ഉള്ടപ്പെടുതവി അപസ് ങലസാഡസ് ടചയ്യുന്നു. 

• അപസ് ങലസാഡസ് ടചയ ങശഷനം പസവിദ്ധരീകരവിച്ചവിടള്ള വവിവരങ്ങള് സന്ദര്ശവിക്കുന്നു.

***************************

മമഹാഡഡ്യൂള് 4 –    ഹഹാര്ഡയ് മവയര് പരെട്ടിശഡീലനഖ 

(IT Infrastructure Management ) 

സമയഖ :  11 . 00 മുതല് ഉചകയ് 1 . 15 വമരെ

 ആമുഖഖ.

കമമ്പ്യൂട്ടര് നവിതദജരീവവിതതവിടന്റെ ഭസാഗമസായ ഇക്കസാലതസ് ഹസാര്ഡസ് ടവയര് സനംബന്ധമസായ അടെവിസസാന

വവിവരങ്ങള്  ഓങരസാ  ഉപങയസാകസാവവിനനം  ഉണസായവിരവിങക്കണതസ്  അഭവികസാമദമസാണസ്.  കമമ്പ്യൂട്ടറുമസായവി

ബന്ധടപ്പെടണസാകുന്ന ചവില പശ്നങ്ങള്ക്കസ്  സത്വയനം  പരവിഹസാരനം  കടണത്തുന്നതവിനനം,  അധദസാപകടര കമമ്പ്യൂട്ടര്
ലസാബവിടന്റെ പരവിപസാലനതവില് സഹസായവിക്കുന്നതവിനനം  ഈ ഗ്രൂപ്പെവില് തുടെര്ന്നു ങനടുന്ന പരവിശരീലനങ്ങളവിലൂടടെ

സസാധവിക്കുനം  എന്നസ്  പതരീക്ഷവിക്കടപ്പെടുന്നു.  ഹസാര്ഡസ് ടവയര്,  ടനറസ് വര്ക്കവിങ്ങസ്  ങമഖലയവില്  നവിലനവില്ക്കുന്ന
ടതസാഴവില് സസാഹചരദങ്ങള് മനസവിലസാക്കുന്നതവിനനം അതുവഴവി കുട്ടവികളവില് അതരനം ങമഖലങയസാടെസ് ആഭവിമുഖദനം

വളര്ത്തുന്നതവിനനം  ഇതസ്  പങയസാജനടപ്പെടുതസാനം.  കമമ്പ്യൂട്ടര്  അനബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള്  പരവിചയടപ്പെടെല്,

അസനംബവിങ്ങസ്,  ങസസാഫസ് ടവയര്  ഇന്സങലഷന്,  പശ്നപരവിഹസാരനം  നടെതല്,  ഉപകരണങ്ങള്  ഹകകസാരദനം
ടചയ്യുന്നതവിനളള ശരവിയസായ രരീതവികള് മുതലസായവയവിലള്ള അടെവിസസാന അവങബസാധനം ങനടുക എന്നതസ് ഈ

പരവിശരീലനതവിലൂടടെ ഉങദ്ദേശവിക്കുന്നു.

പ്രവര്ത്തനഖ പ്രവര്ത്തനഖ 1.1 1.1  കമഡ്യൂടറട്ടിമന്റെ ഘടകങ്ങള് പരെട്ടിചെയമപടല്          സമയഖ        സമയഖ: 30 : 30 മട്ടിനട്ടിറയ്മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

● കമമ്പ്യൂട്ടറെവിടന്റെ ഘടെകങ്ങളുനം പവര്തനവുനം തവിരവിച്ചറെവിയല്

● വവിവവിധ ഘടെകങ്ങളുടടെ സവവിങശഷതകളുനം ഘടെവിപ്പെവിച്ചവിരവിക്കുന്നവവിധവുനം മനസവിലസാക്കല്

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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● കമമ്പ്യൂട്ടര്  ഘടെകങ്ങള്  ശരവിയസായ  രരീതവിയവില്  ഹകകസാരദനം  ടചയ്യുന്നതവിനള്ള  ങശഷവി
ആര്ജവിക്കല്

Materials and Resources :  

1. വവിവവിധ ഹസാര് ഡസ് ടവയര് ഘടെകങ്ങള് പരവിചയടപ്പെടുത്തുന്ന പസങന്റെഷന്

2. പവര്തനക്ഷമമസായ ഒരു കമമ്പ്യൂട്ടര് (അഴവിടച്ചടുതസ് ടഡങമസാ ടചയ്യുന്നതവിനസ്)

3. പവര്തനക്ഷമമലസാത ഒന്നവിലധവികനം കമമ്പ്യൂട്ടറെവിടല ഘടെകങ്ങള്  (കുട്ടവികള്ക്കസ് പരവിങശസാധവിക്കുന്നതവിനസ്,

ഒരു ഗ്രൂപ്പെവിനസ് ഒരു ടസറസ്)

മുമനഹാരുകഖ

1. ങമസാണവിറര്, കരീ ങബസാര്ഡസ്, മസൗസസ് എലസാനം ങവര്ടപടുതവി ടവച്ച ഒരു സവിസനം.

2. കമമ്പ്യൂട്ടറെവിടന്റെ  വവിവവിധ  ഭസാഗങ്ങള്  വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ്  പരവിചയടപ്പെടുന്നതവിനസ്  പവര്തനക്ഷമമലസാത

കമമ്പ്യൂട്ടര് ഘടെകങ്ങള് (മദര്ങബസാര്ഡസ്,  ടപസാസസര്,  ഫസാന്,  റെസാനം, smps,  ഹസാര്ഡസ് ഡവിസസ്,  സവിഡവി ഹഡ്രൈവസ്  ,

ഡസാറസാ ങകബവിള്  ഓങരസാ ടസറസ് വരീതനം എലസാ ഗ്രൂപ്പെവിനനം ലഭദമസാക്കണനം.)

 പ്രവര്ത്തനഖ

വവിവവിധ ഉപകരണങ്ങളസായ കരീങബസാര്ഡസ്,  മസൗസസ്,  ങമസാണവിറര് ,  സ്പെരീക്കര്  ഏന്നവിവ സവിപവിയുവവില്  ഏതസ്

ങപസാര്ടകളവിലസാണസ് ബന്ധടപ്പെടുത്തുന്നടതന്നസ് ആര് പവി വവിശദരീകരവിക്കുകയുനം, ഏടതങ്കേവിലനം ഒരു കുട്ടവിടയ ടകസാണസ്

ഒരു  കമമ്പ്യൂട്ടറെവില്  ഇവ  ബന്ധവിപ്പെവിച്ചസ്  കസാണവിക്കുകയുനം  ടചയ്യുന്നു.  ങശഷനം  വവിദദസാര്തവികടള  7 ഓ 8  ഓ

അനംഗങ്ങളടെങ്ങവിയ  4  ഗ്രൂപ്പുകളസാക്കവി  തവിരവിക്കുന്നു.  ഓങരസാ  ഗ്രൂപ്പെവിനനം  ഓങരസാ  ടസറസ്  കമമ്പ്യൂട്ടര്  ഘടെകങ്ങള്

(പവര്തവിക്കസാതവ) വവിതരണനം ടചയ്യുന്നു

സവിസനം കണക്റ്റു ടചയ ങശഷനം തസാടഴ പറെയുന്ന കസാരദങ്ങള് ആര്പവി ടഡങമസാ ടചയസ് കസാണവിക്കണനം.

1. കമമ്പ്യൂട്ടര് കസാബവിനറസ് ഒരു ഭസാഗനം അഴവിച്ചസ് വവിവവിധ ഹസാ ര്ഡസ് ടവയര് ഭസാഗങ്ങള് പുറെടതടുതസ് കസാണവിക്കുന്നു.

2. ആര് പവി  കസാണവിക്കുന്ന ഉപകണങ്ങള് വവിദദസാര്തവികള്ക്കസ്  പരവിചയടപ്പെടുന്നതവിനസ്  ഓങരസാ  ഗ്രൂപ്പെവിങലക്കുനം

ഒന്നസ് വരീതനം നല്കുന്നു (പവര്തവിക്കസാതവ) 

3. ഒരു സവിസതവിനസ് ങവണ മുഴുവന് ഘടെകങ്ങളുനം വവിദദസാര്തവികള് പരവിങശസാധവിക്കുന്നു.

പ്രവര്ത്തനഖ പ്രവര്ത്തനഖ 1.2  1.2  കമഡ്യൂടര് അസഖബട്ടിങ്ങയ് നടത്തല് കമഡ്യൂടര് അസഖബട്ടിങ്ങയ് നടത്തല്  ( (കഹാബൈട്ടിനറട്ടിനയ് പുറത്തയ്കഹാബൈട്ടിനറട്ടിനയ് പുറത്തയ്))                         സമയഖസമയഖ: 60 : 60 മട്ടിനട്ടിറയ്മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● ഓങരസാ ഘടെകവുനം ങയസാജവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനള്ള ങശഷവി ങനടുന്നു.

● ഘടെകങ്ങളുടടെ പരസ്പെരമുള്ള അനങയസാജദത തവിരവിച്ചറെവിയുന്നു.

● ഹസാര്ഡസ് ടവയര് ഉപകരണങ്ങള് ഹകകസാരദനം ടചയ്യുന്നതവിനള്ള ഹനപുണവി ങനടുന്നു.

Materials and Resources : 

1. കമമ്പ്യൂട്ടര്  അസനംബവിള്  ടചയ്യുന്നതവിനസാവശദമസായ  ടപസാസസര്,  മദര്ങബസാര്ഡസ്,  ടപസാസസര്  ഫസാന്,

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft



2020

മദര്ങബസാര്ഡസ് സ്പെരീക്കര്,  റെസാനം,  ഹസാര്ഡസ് ഡവിസസ്,  SMPS,  ഡവി.വവി.ഡവി ഹഡ്രൈവസ്,  വവിവവിധ തരനം ങകബവിളുകള്,

കസാബവിനറസ്,  യു.  പവി.  എസസ്,  ങമസാണവിറര്,  കരീങബസാര്ഡസ്,  മസൗസസ്   (RP മസാര്  ഇവ  മുന്കൂട്ടവി

സനംഘടെവിപ്പെവിങക്കണതസാണസ്. )

2. ങകസാണഫവിഗങറെഷന്  പരവിമവിതവികള്മൂലനം  നവിലവവില്  ഉപങയസാഗവിക്കസാതതുനം  എന്നസാല്

പവര്തനങയസാഗദമസായതുമസായ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്  ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്നതസാണസ്.  ഓങരസാ  ഘടെകവുനം  അതസാതവിടന്റെ

ടപട്ടവികളവില്  തയസാറെസാക്കവി  ടവക്കുന്നതസ്  ഉചവിതമസായവിരവിക്കുനം.  ഒരു  പുതവിയ  കമമ്പ്യൂട്ടര്  നവിര്മ്മവിക്കുന്നു  എന്ന

പതരീതവിയവില് പരവിശരീലനനം കമടപ്പെടുത്തുന്നതവിനസ് ഇതസ് സഹസായവിക്കുനം. )

മുമനഹാരുകഖ

അസനംബവിനംഗസ്  നടെത്തുന്നതവിനസാവശദമസായ  വൃതവിയുള്ളതുനം  ഘടെകങ്ങള്ക്കസ്  ങകടുപസാടു  വരുതസാതതുമസായ

പതലനം തയസാറെസാക്കുക. (ഇരുമസ് ങമശ ഒഴവിവസാക്കുക).  അസനംബവിങ്ങസ് പവര്തനനം ടവബസ് കസാമറെ ഉപങയസാഗവിച്ചസ്

സരീനവില് ടപസാജകസ് ടചയസാല് പുറെകവില് ഇരവിക്കുന്ന കുട്ടവികള്ക്കുങപസാലനം കസാണസാന് സസാധവിക്കുനം.

പ്രവര്ത്തനഖ

നമുക്കുനം  സത്വനമസായവി  ഒരു  കമമ്പ്യൂട്ടര്  നവിര്മവിച്ചസാങലസാ?  കമമ്പ്യൂട്ടറെവിടന്റെ  പധസാന  ഘടെകങ്ങള്

എടതലസാമസാണസ്?. എടനലസാനം ഘടെകങ്ങളസാണസ് കടെയവില് നവിന്നസ് വസാങ്ങവിങക്കസാണതസ്?.   RP  കുട്ടവികളുമസായവി ചര്ച്ച

ടചയ്യുന്നു. ചര്ച്ചടക്കസാടുവവില് ടപസാസസര്, മദര്ങബസാര്ഡസ്, ടപസാസസര് ഫസാന്, റെസാനം, ഹസാര്ഡസ് ഡവിസസ്,  SMPS,

ഡവി.വവി.ഡവി ഹഡ്രൈവസ്,  വവിവവിധ ങകബവിളുകള്,  കസാബവിനറസ്,  യു.പവി  .എസസ്,  ങമസാണവിറര്,  കരീങബസാര്ഡസ്,  മസൗസസ്

എന്നവിവ കടണതവി ലവിസസ് തയസാറെസാക്കുന്നു.  

കമമ്പ്യൂട്ടറെവിടന്റെ വവിവവിധ ഘടെകങ്ങള് ശരവിയസായ രരീതവിയവില് കൂട്ടവി ങയസാജവിപ്പെവിക്കുന്ന കമനം RP ടഡടമസാ ടചയ്യുന്നു.

(Resource  ങഫസാള്ഡറെവിടല   presentation   HW.odp  പസന്ങറെഷന്  കസാണവിക്കുക).  ടപസാസസര്,
മദര്ങബസാര്ഡസ്   ങപസാലള്ള ഉപകരണങ്ങള് വളടര ശ്രദ്ധങയസാടടെ ഹകകസാരദനം  ടചങയണതവിടന്റെ പസാധസാനദനം

കുട്ടവികടള ങബസാധദടപ്പെടുതണനം.

സൂചെനകള്

1. ങബസാകവില് നവിന്നുനം ടപസാസസര് പുറെടതടുതസ് പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു. ടപസാസസര് എവവിടടെ ഘടെവിപ്പെവിക്കസാന്

കഴവിയുനം  ?  മദര്ങബസാര്ഡവിടല ങപസാസസര് ങസസാക്കറസ് പദര്ശവിപ്പെവിച്ചസ്  ശരവിയസായ രരീതവിയവില് ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതസ്

വവിശദരീകരവിക്കുന്നു. ടപസാസസറെവിടലയുനം മദര്ങബസാഡവിടലയുനം പങതദക അടെയസാളങ്ങള് പരസ്പെരനം ങയസാജവിക്കുന്ന

രരീതവിയവില് ഘടെവിപ്പെവിങക്കണതസാണസ് (അനബന്ധനം 4 ങനസാക്കുക) . പസങന്റെഷന്  ഉപങയസാഗടപ്പെടുതസാനം. 

2. ആര്പവിയുടടെ നവിര്ങദ്ദേശതവിനനസരവിച്ചസ് കുട്ടവികള് അവര്ക്കസ് നല്കവിയ പവര്തവിക്കസാത മദര്ങബസാഡവില്

ടപസാസസര് ഘടെവിപ്പെവിക്കടട്ട. അസനംബവിങവിടന്റെ ഓങരസാ ഘട്ടതവിലനം ആര്പവിടയ കുട്ടവികള് പവിന്തുടെരുന്നുടണന്നസ്

ഉറെപ്പുവരുതണനം.

3. ടപസാസസര്  പവര്തവിക്കുങമസാള്  ഉണസാകുന്ന  ചൂടെസ്  കുറെക്കുന്നതവിനസ്  എനസ്  മസാര്ഗനം  ഉപങയസാഗവിക്കസാനം?

ഹരീറസ്സവിങങ്കേസാടുകൂടെവിയ  ടപസാസസര്  ഫസാന്  ശരവിയസായ  രരീതവിയവില്  RP  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നു.  ടപസാസസര്  ഫസാന്

ശരവിയസായ  രരീതവിയവില്  ഘടെവിപ്പെവിക്കസാതവിരവിക്കുകങയസാ,  ഘടെവിപ്പെവിച്ചതസ്  പവര്തവിക്കസാതവിരവിക്കുകങയസാ  ടചയസാല്

വരുന്ന പശ്നങ്ങള് RP വവിശദരീകരവിക്കുന്നു. (അനബന്ധനം 3 ങനസാക്കുക) 

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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4. കമമ്പ്യൂട്ടര്  പവര്തവിക്കുന്നതവിനസ്  ആവശദമസായ  പവര്  നല്കുന്നതവിനള്ള  ഉപകരണനം     SMPS     
പദര്ശവിപ്പെവിക്കുകയുനം ഇതവില്നവിന്നുള്ള ങകബവിളുകള് മദര്ങബസാര്ഡവില് ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനള്ള കണക്റ്ററുകള്

പരവിചയടപ്പെടുത്തുകയുനം ടചയ്യുന്നു. മദര്ങബസാര്ഡസ് സ്പെരീക്കര് ഘടെവിപ്പെവിച്ചവിടടണന്നസ് ഉറെപ്പുവരുത്തുക. (അനബന്ധനം

3 ങനസാക്കുക) 

5. SMPS  ല് ഹവദദ്യുതവി നല്കുക.  ങമസാണവിറര് മദര്ങബസാര്ഡുമസായവി ഘടെവിപ്പെവിച്ചസ്  സവിസനം പവര്ഓണ ടചയ്യുക.

മദര്ങബസാര് ഡവിലള്ള   പവിന്കണക്റ്ററെവിലള്ള  (ഫ്രെണസ്പസാനല്)  പവര്ഓണ  പവിന്നുകള്  ങഷസാര്ട്ടസ്  ടചയ്യുക

(അനബന്ധനം ങനസാക്കുക).  സവിസനം ഓണടചയ്തുക ഴവിഞ്ഞെ ങശഷമുള്ള പവര്തനവുനം ശബ്ദങ്ങളുനം നവിരരീക്ഷവിച്ചസ്

പശ്നങ്ങള് കടണതസാന് കുട്ടവികങളസാടെസ് ആവശദടപ്പെടുന്നു.   കുട്ടവികള് ബരീപസ് ശബ്ദനം ങകള്ക്കുന്നു,  ങമസാണവിററെവില്

ദൃശദനം  വരുന്നവില  എന്നവിവ  കടണത്തുന്നു.   (കുട്ടവികളുടടെ  ഗ്രൂപ്പെവില്  അവര്ക്കു  ടകസാടുതവിടള്ള  ഘടെകങ്ങളവില്

പവര്തനനം ആവര്തവിക്കസാനം)

6. എന്തുടകസാണസാണസ്  ഡവിസസ് ങപ്ലെ വരസാതതസ്  ?  പശ്ന പരവിഹസാരമസായവി  RAM  മദര്ങബസാര്ഡവില് ഘടെവിപ്പെവിക്കസാനം

എന്നസ് RP നവിര്ങദ്ദേശവിക്കുന്നു. കമമ്പ്യൂട്ടര് ഓഫസ് ടചയ ങശഷനം RAM ശരവിയസായ രരീതവിയവില് ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്ന വവിധനം

RP   ഡങമസാ ടചയ്യുന്നു.   (പസങന്റെഷന്  ഉപങയസാഗവിക്കസാനം).  ശരവിയസായ രരീതവിയവില്  RAM  ഘടെവിപ്പെവിച്ച ങശഷനം

സവിസനം  ഓണടചയസ്  പവര്തവിക്കുന്നു.   (റെസാനം  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനമുമസ്  സവിസനം  നവിര്ബന്ധമസായുനം  ഓഫസ്

ടചങയണതസാണസ്. )  ഇങപ്പെസാള് കസാണുന്ന ഔടെസ്പുട്ടസ് നവിരരീക്ഷവിക്കുക.  ങമസാണവിററെവില് ദൃശദനം വന്നതസായവി കസാണസാനം.

ങമസാണവിററെവിടല നവിര്ങദ്ദേശനം വസായവിച്ചു മനസവിലസാക്കസാനം.

7. ഹസാര് ഡസ്  ഡവിസസ്  ഇല  എന്നു  സൂചവിപ്പെവിക്കുന്ന  നവിര്ങദ്ദേശനം  ങമസാണവിററെവില്  പതദക്ഷടപ്പെട്ടവിടണസാകുനം.   RP

ഹസാര് ഡസ്  ഡവിസസ്  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്ന  വവിധനം  ടഡങമസാ  ടചയ്യുന്നു.  സവിസനം  വരീണ്ടുനം  പവര്ഓണ  ടചയസ്   ഡവിസസ് ങപ്ലെ

നവിരരീക്ഷവിക്കുന്നു. നവിര്ങദ്ദേശനം വസായവിച്ചു മനസവിലസാക്കസാനം.

8. ആവശദടമങ്കേവില്  മുഴുവന്  പവര്തനങ്ങളുനം  ടവബസ്കസാമറെ  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  ആര്പവി  ടപസാജകറെവില്

കസാണവിങക്കണതസാണസ്.

പ്രവര്ത്തനഖ പ്രവര്ത്തനഖ 1.3  1.3  ഓപമററട്ടിങ്ങയ് സട്ടിസഖ ഇനസമലഷന      ഓപമററട്ടിങ്ങയ് സട്ടിസഖ ഇനസമലഷന       സമയഖ സമയഖ: 45 : 45 മട്ടിനട്ടിറയ്മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്:

● എനസാണസ് ഓപ്പെങറെറവിങ്ങസ് സവിസനം എന്ന ധസാരണ ങനടുന്നു.

● ഗ ലവിനകസ് ഓപ്പെങറെറവിനംഗസ് സവിസനം ഇന്സസാള് ടചയ്യുന്നതസ് പരവിചയടപ്പെടുന്നു.

മുമനഹാരുകഖ

അനങയസാജദമസായ  ഓപ്പെങറെറവിങ്ങസ്  സവിസനം  അടെങ്ങവിയ  ഡവിസസ്.   (പഴയ  കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്ക്കസ്  പങതദകമസായവി

തയസാറെസാക്കവിയ  സവിഡവി  ഉപങയസാഗടപ്പെടുതസാനം.  ഇതസ്  സ്കൂളുകളവില്  നവിലവവില്  ഉപങയസാഗവിക്കുന്ന  14.04  ടന്റെ

കുറെഞ്ഞെ  റെസാമുള്ള  സവിസങ്ങളവില്  പവര്തവിപ്പെവിക്കസാവുന്ന  പതവിപ്പു  മസാത്രമസാണസ്.  ഇതവിടന്റെയുനം

ഇന്സങലഷന്സസാധസാരണ ങപസാടലതടന്നയസാണസ്)

പ്രവര്ത്തനഖ

സവിസനം പവര്ഓണ ടചയ്യുങമസാള് ഹസാര്ഡസ് ഡവിസവില് ഓപങറെറവിങ്ങസ് സവിസനം ഇല എന്നസ് സൂചവിപ്പെവിക്കുന്ന

നവിര്ങദ്ദേശനം പതദക്ഷടപ്പെടുന്നു. ഓപങറെറവിങ്ങസ് സവിസനം എനസാണസ് ആര്പവി വവിശദരീകരവിക്കുന്നു. 

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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ഓപങറെറവിങ്ങസ്  സവിസനം  അടെങ്ങവിയ  ഡവിവവിഡവി  പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  ഇതരനം  ഡവിവവിഡവികള്

പവര്തവിപ്പെവിക്കസാനസാവശദമസായ  ഉപകരണനം  (??ഡവിവവിഡവി   ഹഡ്രൈവസ്)  എനസാണസ്  എന്നസ്  വവിശദരീകരവിക്കുന്നു.

സവിസതവില് ഡവിവവിഡവി ഹഡ്രൈവസ്  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്ന വവിധനം  ടഡങമസാ ടചയ്യുന്നു.  ങശഷനം കമമ്പ്യൂട്ടര് ഓണ ടചയസ്
സവിഡവി യവില് നവിന്നുനം ബൂട്ടസ് ടചയസ് ഓപ്പെങറെറവിനംഗസ് സവിസനം ഇന്സങലഷന് ആരനംഭവിക്കുന്നു

1. ഇന്സങലഷന്   ഡങമസാ.  ഓങരസാ  ഘട്ടവുനം  വവിശദമസായവി  പദവിപസാദവിക്കുന്നു.  എലസാ  ഓപ്പെങറെറവിങസ് 

സവിസങ്ങളുടടെയുനം ഇന്ങസലഷന് ങപസാടല തടന്ന ഡവിവവിഡവിയവില് നന്നുനം ബൂട്ടസ്  ടചയസാണസ്  ഐടെവി  @

സ്കൂള് ഗ്നൂ ലവിനകനം സസാധസാരണയസായവി  ഇന്സസാള ടചയ്യുന്നതസ്  .  ഹഡ്രൈവവില് ഡവിവവിഡവിയവിട്ടസ്  അതവില്

നവിനനം  നവിന്നുനം  ബൂട്ടസ്  ടചയണനം  .  ഇതവിനസായവി  സവിസടതവിന്റെ  ബങയസാസവില്  first   boot   device

ഡവിവവിഡവി ഹഡ്രൈവസ് ആക്കവി ടകസാടുങക്കണതുണസ്  .  (സവിസനം ഓണ ടചയ ഉടെടന  del   /  f2 /   f10 /

CTRL+ALT+ESC എന്നവിവയവിങലടതങ്കേവിലനം കരീ ഉപങയസാഗവിച്ചസ് bios ല് പങവശവിക്കസാനം)

2. ഹസാര്ഡസ്  ഡവിസസ്  പസാര്ട്ടരീഷനകള്  എനസാടണന്നസ്  ആര്പവി  ചുരുക്കതവില്  വവിശദരീകരവിക്കുന്നു.  അവ

തയസാറെസാക്കുന്നതസ്  ടഡങമസാ  ടചയ്യുന്നു.   (Resource  ങഫസാള്ഡറെവിടല  Addl   reading.pdf  ഫയല്  page   no

41 മുതല് 44 വടര കസാണുക)

3. ഇന്സങലഷന്  പവര്തനനം  നടെക്കുന്ന  സമയതസ്  ഉപങയസാഗങയസാഗദമലസാത  കമമ്പ്യൂട്ടര്  ഘടെകങ്ങള്

കസാബവിനറവിനകതസ് ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതസ്  RP ?ഡങമസാ ടചയ്യുന്നു. 

4. ഇന്സറങലഷന് പൂര്തരീകരവിക്കുന്നു. കമമ്പ്യൂട്ടര് റെരീസസാര്ടെസ് ടചയസ് പവര്തവിപ്പെവിക്കുക

സമയഖ :  ഉചകയ് 1. 15  മുതല്  2. 00 വമരെ   Lunch Break

***************     **********************     *****************

മമഹാഡഡ്യൂള്  5   Internet and Cybersafety

സമയഖ :  120 Min.

 ആമുഖഖ.

ഇന്റെര്ടനറസ്  നമ്മുടടെ  നവിതദജരീവവിതവുമസായവി  ഇഴപവിരവിക്കസാനസാവസാത  വവിധനം  ബന്ധടപ്പെട്ടവിരവിക്കുന്നു.

നവിരവധവി ഹദനനം ദവിനസാവശദങ്ങള് നവിറെങവറ്റുന്നതവിനസ് നമുക്കവിന്നസ് ഇന്റെര്ടനറസ് സഹസായനം കൂടെവിങയ തരീരൂ. സസാര്ട്ടസ്
ങഫസാണുകളുടടെ വരങവസാടുകൂടെവി ഇതരനം കസാരദങ്ങള് അക്ഷരസാര്തതവില് നമ്മുടടെ വവിരല്തുമവിലനം ങപസാക്കറവിലനം
ഒടക്കയസായവിക്കഴവിഞ.  എലസാ  കസാരദങ്ങളുനം  ഓണഹലനവിലൂടടെ  എന്ന  സവിതവിവവിങശഷവുനം   നവിലനവില്ക്കുന്നു.

കുട്ടവികള്  ഇതരനം  കസാരദങ്ങളവില്  അതരീവ  തലരരുനം  അനസായസാസനം  ഹകകസാരദനം  ടചയ്യുന്നവരുമസാണസ്.  പല
വരീടുകളവിലനം  കുട്ടവികള്  തടന്നയസാണസ്  ഇതരനം  കസാരദങ്ങള്  ഹകകസാരദനം  ടചയ്യുന്നതസ്  എന്ന  സവിതവിയുമുണസ്.
സസാമതവിക  ഇടെപസാടുകള്  കൂടുതലസായുനം  ഈ  ങമഖലയവിങലക്കസ്  മസാറുന്നതസ്  ഇതവിടന്റെ  ഗസൗരവനം  ഒന്നുകൂടെവി
വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുന്നു. 

നവിരവധവി തട്ടവിപ്പുകളുനം ചതവിക്കുഴവികളുനം ഉള്ള ഒരു ങമഖല കൂടെവിയസാണവിതസ്.  അതരതവിലള്ള നവിരവധവി
വസാര്തകളസാണസ്   ദവിനനം  പതവിടയങന്നസാണനം  മസാധദമങ്ങള്  നമ്മുടടെ  മുന്നവിടലതവിക്കുന്നതസ്.    സുരക്ഷവിതവുനം
ആങരസാഗദകരവുമസായ  ഇന്റെര്ടനറസ്  ഉപങയസാഗനം  ഒരു  ശരീലമസാക്കവി  മസാറ്റുക  മസാത്രമസാണസ്  ഇതരനം  പശ്നങ്ങള്
മറെവികടെക്കുന്നതവിനള്ള  ഏക  ങപസാനം  വഴവി.  ടചറുപസായതവില്  തടന്ന  കുട്ടവികടള  ഈ  ദവിശയവിങലക്കസ്  നസാനം
ങബസാധപൂര്വനം  തവിരവിച്ചുവവിങടെണതുണസ്.  നമ്മുടടെ  വവിദദസാലയങ്ങള്  ഹഹടടെകസ്  ആയവി  മസാറുകയസാണങലസാ.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft



2323

ങവഗതങയറെവിയ  ഇന്റെര്ടനറസ്  നമ്മുടടെ  കസാസസ്  മുറെവികളവില്  എതവിങച്ചരുകയസാണസ്.  കുട്ടവികളുടടെ  പഠന
പവര്തനങ്ങളവില്  ഇടതസാരു  അവവിഭസാജദ  ഘടെകമസായവി  മസാറുകയസാണസ്.  ഇതരനം  കസാരദങ്ങള്  കൂടെവി
പരവിഗണവിച്ചസാവണനം  ഹയസ്  സ്കൂള് കുട്ടവികൂട്ടനം പദ്ധതവിയുടടെ ഭസാഗമസായുള്ള  "ഇന്റെര്ടനറ്റുനം ഹസബര് സുരക്ഷയുനം"

എന്ന ങമഖലയവിടല പരവിശരീലന പരവിപസാടെവിടയ നസാനം സമരീപവിങക്കണതസ്. 

പഠന ലകശ്യങ്ങള്

• ഇന്റെര്ടനറവിടന്റെ അടെവിസസാനസാശയങ്ങടളക്കുറെവിച്ചസ് ധസാരണ ങനടുന്നതവിനസ്

• ശരവിയസായ രരീതവിയവിലള്ള ടസര്ച്ചവിങ്ങസ്  പരവിശരീലവിക്കുന്നതവിനസ്

• ടസര്ച്ചസ് എളുപ്പെമസാക്കസാനള്ള ചവില വഴവികള് മനസവിലസാക്കുന്നതവിനസ്

• ഇന്റെര്ടനറവില് നവിന്നുനം ആവശദമസായതുനം അനവദനരീയമസായതുമസായ ചവിത്രങ്ങള് ങശഖരവിക്കുന്നതവിനള്ള
ങശഷവി ഹകവരവിക്കുന്നതവിനസ്.

• ഇന്റെര്ടനറവിടല വവിവരങ്ങളുടടെ വവിശത്വസാസദത സനംബന്ധവിച്ച ധസാരണ രൂപരീകരവിക്കുന്നതവിനസ്.

• ഇന്റെര്ടനറവില് നവിന്നുനം ശരവിയസായ വവിഭവങ്ങളസാണസ് ങശഖരവിക്കുന്നടതന്നസ് ഉറെപ്പു വരുത്തുന്നതവിനസ്.

• ഇന്റെര്ടനറവില് ഒരസാള് ടചയ്യുന്ന എലസാ പവര്തനങ്ങളുനം ങരഖടപ്പെടുതസാനള്ള സനംവവിധസാനങ്ങളുടണന്നസ്
ഓര്മടപ്പെടുത്തുന്നതവിനസ്. 

പ്രവര്ത്തനഖ 1.1   ഇന്റെര്മനറയ് അടട്ടിസഹാനഹാശഹായങ്ങള് പരെട്ടിചെയമപടഹാഖ    സമയഖ: 1 മണട്ടിക്കൂര്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• ഇന്റെര്ടനറവിടന്റെ അടെവിസസാനസാശയങ്ങടളക്കുറെവിച്ചസ് ധസാരണ ങനടുന്നതവിനസ്

• ശരവിയസായ രരീതവിയവിലള്ള ടസര്ച്ചവിങ്ങസ്  പരവിശരീലവിക്കുന്നതവിനസ്

• ടസര്ച്ചസ് എളുപ്പെമസാക്കസാനള്ള ചവില വഴവികള് മനസവിലസാക്കുന്നതവിനസ്

• ഇന്റെര്ടനറവില് നവിന്നുനം ആവശദമസായതുനം അനവദനരീയമസായതുമസായ ചവിത്രങ്ങള് ങശഖരവിക്കുന്നതവിനള്ള
ങശഷവി ഹകവരവിക്കുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources :  

• റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള വരീഡവിങയസാ ഫയല് ലവിങ്കുകളുടടെ സവിപസ്റ്റുകള്   video.sh / video

hq.sh

• ഫയര്  ങഫസാകസ്  ബസൗസര്  കമരീകരവിക്കുവസാനള്ള  നവിര്ങദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങവിയ  റെവിങസസാഴസ്
ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള  Appendix 2.pdf 

• റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിടല Images എന്ന ങഫസാള്ഡറെവില് നല്കവിയവിടള്ള News.jpg എന്ന ചവിത്രനം

• ഇന്റെര്ടനറസ്,  ബസൗസര്,  ടസര്ച്ചസ്  ങടെനം  (കരീ  ങവഡസ്),  തവിരച്ചവിലവിടല  ഹനതവികത  തുടെങ്ങവിയ
ആശയങ്ങളവില്  വദകത  വരുത്തുന്നതവിനള്ള,  റെവിങസസാഴസ്  ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള  Appendix   1.pdf

എന്ന ഫയല്.

(പരെട്ടിശഡീലനത്തട്ടിലുടനഡീളഖ  മവഗതയുള്ള  ഇന്റെര്മനറയ്  കണകട്ടിവട്ടിറട്ടി  പരെട്ടിശഡീലന  മകന്ദ്രത്തട്ടില്

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft



2424

ഉറപ്പുവരുമത്തണതഹാണയ്.)

റെവിങസസാഴസ്  ങഫസാള്ഡറെവില്  നലവിയവിടള്ള  ഐഎസസ്എല്  ഹഫനല്  മല്സരതവിടന്റെ  വരീഡവിങയസാ
(video.sh  ലവിങ്കേസ്  ഫയല്)  ആര്  പവി  പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.   (23  മവിനട്ടസ്).   (ഇന്റെര്ടനറസ്  കണക്ഷനസ്  മതവിയസായ
ങവഗതയുടണങ്കേവില്,റെവിങസസാഴസ്  ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള  വരീഡവിങയസാ  ഫയല്  ലവിങ്കേസ്     videohq.sh  എന്ന  കൂടുതല്
മവിഴവിവുതരുന്ന ലവിങ്കേസ് ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്നതസാണസ്). തുടെര്ന്നസ് ആര്പവി ചവില ങചസാദദങ്ങള് ഉന്നയവിക്കുന്നു. 

ങചസാദദമസാതൃകകള്

• നവിലവവിടല  ങജതസാക്കള്?

• ഹഫനലവിസ്റ്റുകള്?

• എവവിടടെയസായവിരുന്നു ഹഫനല് മല്സരനം നടെന്നതസ്?

• ആരനംഭവിച്ച വര്ഷനം?

• ആദദ ങജതസാക്കള്?

• ആദദ ഹഫനലവിസ്റ്റുകള്?

• .............

ചവില ങചസാദദങ്ങങളസാടെസ് കുട്ടവികള് ആങവശപൂര്വനം പതവികരവിക്കസാനം. എന്നസാല് ചവില ങചസാദദങ്ങളുടടെ ഉതരനം
അവര്ക്കസ്  അറെവിയണടമന്നവില.  ഇതവിനള്ള  ഉതരനം  എങ്ങടന  കണതസാനം  എന്ന  ങചസാദദനം  ആര്  പവി
ഉന്നയവിക്കുന്നു.   ഇന്റെര്ടനറവിടന്റെ സഹസായനം ങതടെസാവുന്നതസാണസ് എന്ന പതവികരണനം വരതക്ക  രരീതവിയവിലസാണസ്
ഈ  അവതരണനം  അവസസാനവിപ്പെവിങക്കണതസ്.  ഇന്റെര്ടനറവിങലക്കുള്ള   ഒരു  എന്ടവി  എന്ന  നവിലയവിലസാവണനം
ആര്പവി ഈ ഭസാഗനം ഹകകസാരദനം ടചങയണതസ്. 

ഇന്റെര്ടനറസ്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  വവിവരങശഖരണനം  നടെത്തുന്ന  വവിധനം  ആര്പവി  ടഡങമസാ  ടചയ്യുന്നു.

പസാനലവില്നവിന്നുനം ഫയര്ങഫസാകസ്സസ് ബസൗസടറെടുതസ് ടസര്ച്ചസ് ങബസാകവില് isl എന്നസ് ഹടെപ്പെസ് ടചയസ് കടണത്തുന്ന
രരീതവിയല്  തടന്ന  അവതരവിപ്പെവിക്കുവസാന്  പങതദകനം  ശ്രദ്ധവിക്കുക.   (അതവിന  മുമസ്,   Appendix   2.pdf  ല്
പറെഞ്ഞെവിടള്ള രരീതവിയവില് ഫയര്ങഫസാകസ് സസ് ബസൗസര് കമരീകരവിച്ചവിരവിക്കണനം.)

കുടട്ടികള്  ഈ  രെഡീതട്ടി  പരെട്ടിശഡീലട്ടിക്കുകയുഖ  isl  സഖബൈനട്ടിച  കൂടുതല്  വട്ടിവരെങ്ങള്  മശഖരെട്ടിചയ്  അവരുമട
മനഹാടയ് ബുകട്ടില് മരെഖമപടുത്തുകയുഖ മചെയ്യമട.  (10 മട്ടിനട്ടിറയ് പ്രവര്ത്തനഖ)

(കുട്ടവികള് പരവിശരീലനതവിനസായവി ഉപങയസാഗവിക്കുന്ന കമമ്പ്യൂട്ടറുകളവില് Appendix 2.pdf ല് നല്കവിയവിടള്ള
കമരീകരണങ്ങള് വരുങതണതസാണസ് ) 

തുടെര്ന്നസ്, Resources ടല Images എന്ന ങഫസാള്ഡറെവില് നല്കവിയവിടള്ള News.jpg എന്ന ചവിത്രനം ആര് പവി
സരീനവില് ദൃശദമസാക്കുന്നു.  പുതുതസായവി  നസാമകരമണനം ടചയടപ്പെട്ട നസാലസ്  മുലകങ്ങടളക്കുറെവിച്ചുള്ള വസാര്തയസാണസ്
ഇതവില് നലവിയവിരവിക്കുന്നതസ്. 

ഈ മൂലകങ്ങമള കുറട്ടിചയ് ഇന്റെര്മനറയ് സഹഹായമത്തഹാമട വട്ടിവരെമശഖരെണഖ നടത്തഹാന ആവശശ്യമപടുന്നു.  

(10 മട്ടിനട്ടിറയ് പ്രവര്ത്തനഖ)

ബസൗസര് തുറെന്നസ് ടസര്ച്ചസ്  ടചയ്യുന്നതവിനള്ള ടസര്ച്ചസ്  ങടെനം  (കരീ ങവഡുകള്)  എങ്ങടന നലസാനം എന്നസ്

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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ചര്ച്ചടചയ്യുകയുനം എനസാണസ് ടസര്ച്ചസ് ങടെമസായവി നങലണതസ് എന്ന തരീരുമസാനതവിടലത്തുകയുനം ടചയണനം. (New

elements, New 4 elements, New elements in  periodic table ....etc).

  പഠവിതസാവസ്  പുതവിയ  നസാലസ്  മൂലകങ്ങടള  കുറെവിച്ചുള്ള  വവിവരങ്ങള്  കടണതവി  ങരഖടപ്പെടുതടട്ട.  ഇന്റെര്ടനറസ്,
ബസൗസര്,  ടസര്ച്ചസ്  ങടെനം  (കരീ  ങവഡസ്)  തുടെങ്ങവിയ  ആശയങ്ങളവില്  വദകത  വരുതവിയസാകണനം  ഈ  ഭസാഗനം
ഉപസനംഹരവിങക്കണതസ്. അനബന്ധനം 1 കസാണുക (Appendix 1.pdf)

ഈ  അവസരതവില്,  ടസര്ച്ചവിങസ്  എളുപ്പെമസാക്കസാനള്ള  ചവില  (3)  ടെവിപസ് സുകള്  കൂടടെ  നല്കുവസാന്
ശ്രദ്ധവിക്കസാനം. 

1.  പവിരവിങയസാഡവികസ് ങടെബവിളവിടന്റെ കൂടുതല് വദകതയുള്ള tiff  ങഫസാര്മസാറവിലള്ള ഫയലകള് മസാത്രനം തവിരയലവില്
കണസാല് മതവി എന്നവിരവിക്കടട്ട.    കരീ ങവഡസായവി  periodic   table:tiff   (ടസര്ച്ചസ് ങടെമവിന ങശഷനം ഫുള് ങകസാളന്
ചവിഹ്നവുനം ആവശദമസായ ഫയല് എകസ് സന്ഷനനം)

(കൂടുതല്  വദകതയുനം  മവിഴവിവുമുള്ള  ഒരു  ചവിത്രഫയല്  ങഫസാര്മസാറസാണസ്  tiff  എന്ന  വവിശദരീകരണനം  മസാത്രനം
തല്ക്കസാലനം നല്കവിയസാല് മതവി.)

2. ഇന്നടത തരീയതവി കസാണസാന് Date എന്നു മസാത്രനം ഹടെപ്പെസ് ടചയസാല് മതവി

3. ഇങപ്പെസാഴടത സമയനം കസാണസാന് Time “Place”(Place എന്നവിടെതസ് സലനം ഹടെപ്പെസ് ടചയണനം)

(ഇതുങപസാലള്ള കൂടുതല് ടെവിപ്പുകള് സമയനംങപസാടല നല്കസാവുന്നടതയുള. ഇതു സനംബന്ധമസായ കൂടുതല്
വവിവരങ്ങള് തുടെര് പരവിശരീലനങ്ങളവില് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതസായവിരവിക്കുനം.)

പുതവിയ പവിരവിങയസാഡവികസ്  ങടെബവിളവിടന്റെ ചവിത്രനം എങ്ങടന ങശഖരവിക്കസാനം എന്നസ്  ആര് പവി  ആരസായുന്നു.

ചവിത്രനം  ങസവസ്  ടചയ്യുന്ന  രരീതവി  വവിശദരീകരവിക്കുന്നു.  ഇങ്ങടന  ലഭദമസാകുന്ന  ചവിത്രങ്ങടളലസാനം  നമുക്കസ്
ആവശദസാനസരണനം ഉപങയസാഗവിക്കസാങമസാ?

ഇന്റെര്ടനറവില്  പസവിദ്ധരീകരവിക്കുന്ന  വവിവരങ്ങളുടടെ  (പുസ്തകങ്ങള്,ചവിത്രനം,  വരീഡവിങയസാ,

ങസസാഫസ് ടവയറുകള്  മുതലസായവ)  പകര്പ്പെസാവകസാശനം  സനംബന്ധവിച്ച  ടചറുവവിവരണനം  ആര്  പവി  നല്കുന്നു.

(Appendix 1.pdf)

ഇവയവില് സത്വതനമസായവി ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്ന ചവിത്രങ്ങള് കടണത്തുന്ന രരീതവി (Appendix 1.pdf) ആര്
പവി വവിശദരീകരവിക്കുന്നു.

പുതുക്കവിയ പവിരരീഡവികസ് ങടെബവിളവിടന്റെ സത്വതനമസായവി ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്ന ഒരു ചവിത്രനം ഓങരസാരുതരുനം
ങശഖരവിക്കുന്നു. 

(പുതവിയ അധദയന വര്ഷതവില് ടകമവിസവി ടെരീച്ചര്ക്കസ് അതസ് ഹകമസാറുന്നതവിലൂടടെ ഹഹടടെകസ് കസാസസ് മുറെവികളവില്
ഡവിജവിറല് വവിഭവങ്ങളുടടെ സമസാഹരണതവിന മുഖദ പങ്കുവഹവിക്കുന്ന ഹസബര് ആക്ഷന് ങഫസാഴസ് സവിടന്റെ ഒരു
പഖദസാപവിത ലക്ഷദതവിങലക്കുള്ള ആദദ ചുവടുടവപ്പെസായവി അതസ് മസാറെവിങല?.)

പ്രവര്ത്തനഖ 1.2  ഇന്റെര്മനറയ് വട്ടിശസഹാസശ്യത          സമയഖ: 40 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• ഇന്റെര്ടനറവിടല വവിവരങ്ങളുടടെ വവിശത്വസാസദത സനംബന്ധവിച്ച ധസാരണ രൂപരീകരവിക്കുന്നതവിനസ്.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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• ഇന്റെര്ടനറവില് നവിന്നുനം ശരവിയസായ വവിഭവങ്ങളസാണസ് ങശഖരവിക്കുന്നടതന്നസ് ഉറെപ്പു വരുത്തുന്നതവിനസ്.

Materials and Resources :  റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിടല Videos എന്ന ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള  1.mp4, 2.mp4 എന്നരീ
വരീഡവിങയസാകളുനം Images എന്ന ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള Crocodile.png  എന്ന ചവിത്രവുനം.

റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള Checklist_1.pdf എന്ന ടചക്കസ് ലവിസവിടന്റെ കുട്ടവികളുടടെ എണതവിനസ് അനസരവിച്ചുള്ള
പകര്പ്പെസ് (അവശദടമങ്കേവില്).

റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവിലള്ള Checklist_2.pdf എന്ന ടചക്കസ് ലവിസവിടന്റെ കുട്ടവികളുടടെ എണതവിനസ് അനസരവിച്ചുള്ള
പകര്പ്പെസ് (അവശദടമങ്കേവില്).

ഇന്റെര്ടനറവിടല വവിവരങ്ങളുടടെ വവിശത്വസാസദത സനംബന്ധവിച്ച കുട്ടവികളുടടെ ധസാരണ വവിലയവിരുത്തുന്നതവിനസ്,
Checklist_1  ആര് പവി സരീനവില് പദര്ശവിപ്പെവിച്ച ങശഷനം അതവിടന്റെ ഉതരനം ങരഖടപ്പെടുതസാന് നവിര്ങദ്ദേശവിക്കുന്നു.

(Checklist_1 ടന്റെ ങകസാപ്പെവികള് എടുതവിടടണങ്കേവില്, അവ കുട്ടവികള്ക്കസ് വവിതരണനം ടചയസ് അതസ് പൂരവിപ്പെവിക്കുവസാന്
ആവശദടപ്പെടെസാനം.  പവര്തനസാനദനം,  അവര് പുതുക്കവിയ ധസാരണക്കനസരവിച്ചസ്,  ആവശദടമങ്കേവില് ഉതരതവില്
മതവിയസായ  മസാറനംവരുത്തുന്നതവിനസാണസ്  അവസസാന  രണ്ടു  ങകസാളങ്ങള്  എന്നതവിനസാല്  പൂരവിപ്പെവിച്ച  ങപജസ്
സൂക്ഷവിച്ചുവക്കസാന് ആവശദടപ്പെടെണനം)

Checklist _2 വവിതരണനം ടചയ്യുന്നു.രണ്ടു വരീഡവിങയസാകളുനം (1.mp4, 2.mp4) ഒരു ചവിത്രഫയലനം 

(Crocodile.png)  ഓങരസാന്നസായവി കണ്ടു വവിലയവിരുതവി, അതസ് പൂരവിപ്പെവിക്കസാന് ആവശദടപ്പെടെസാനം.

തുടെര്ന്നസ്  1.mp4  എന്ന വരീഡവിങയസാ പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  അതസ് സൂക്ഷ്മമസായവി നവിരരീക്ഷവിച്ച ങശഷനം ടചക്കസ്
ലവിസസ്  പൂരവിപ്പെവിക്കസാന്  മതവിയസായ  സമയനം  നല്കണനം.  ആവശദടമങ്കേവില്  വരീഡവിങയസാ  ഒന്നവിലധവികനം  തവണ
പദര്ശവിപ്പെവിക്കസാനം. 

മറ്റു വരീഡവിങയസായുനം (2.mp4),  Crocodile.png എന്ന ചവിത്രവുനം  ഇതുങപസാടലതടന്ന പദര്ശവിപ്പെവിച്ചസ് ടചക്കസ്
ലവിസസ് പൂര്തവിയസാക്കടട്ട.

കുട്ടവികള് അവരുടടെ നവിഗമനങ്ങള് പങ്കുടവക്കടട്ട. 

തുടെര്ന്നസ്  ആര്  പവി  ഇവ  ടസര്ച്ചസ്  ടചയസ്  റെവിസല്ടകള്  പദര്ശവിപ്പെവിക്കുന്നു.  തസാടഴയുള്ള  പട്ടവിക  കൂടെവി
കണക്കവിടലടുതസ് നവിഗമനങ്ങടള കമരീകരവിക്കസാനം.

വഡീഡട്ടിമയഹാ True Fake Views   as   on
26/02/17

1. മദദപസാനവിടയ വവിഴുങ്ങുന്ന മലമസാമസ് ✔ 8790000

2. കുട്ടവിടയ റെസാഞ്ചുന്ന കഴുകന് ✔ 45193245

3. ബസാതസ് റൂമവില് ഒരു മുതല! ✔ 7360

ങനരങത  കുട്ടവികള്  പൂരവിപ്പെവിച്ചുവച്ചവിരവിക്കുന്ന  Checklist_1.pdf  പുതവിയ  ധസാരണകളനസരവിച്ചസ്  ആവശദമസായ
തവിരുതലകള് വരുത്തുന്നങതസാടടെ ഈ പവര്തനനം അവസസാനവിപ്പെവിക്കസാനം.  ആര്പവി യുടടെ റെഫറെന്സവിനസായവി

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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Answerkey.pdf എന്ന ഫയല് റെവിങസസാഴസ് ങഫസാള്ഡറെവില് ലഭദമസാക്കവിയവിടണസ്.

പ്രവര്ത്തനഖ 1.3 ഇന്റെര്മനറട്ടില് ഒന്നുഖ ഒളട്ടികഹാനഹാവട്ടില്ല        സമയഖ: 10 മട്ടിനട്ടിറയ്

ഉമദ്ദേശശ്യങ്ങള്: 

• ഇന്റെര്ടനറവില് ഒരസാള് ടചയ്യുന്ന എലസാ പവര്തനങ്ങളുനം ങരഖടപ്പെടുതസാനള്ള സനംവവിധസാനങ്ങളുടണന്നസ്
ഓര്മടപ്പെടുത്തുന്നതവിനസ്. 

ഇന്റെര്ടനറവില്,  തസാന് മറസാരുനം കസാണസാടത ടചയ്യുന്ന പവര്തനങ്ങള് തവികച്ചുനം ങഗസാപദമസാടമന്ന ഒരു
ധസാരണ  ടപസാതുടവ  കുട്ടവികള്ക്കുണസാകസാന്  സസാധദതയുണസ്.  ചുവടടെ  നല്കവിയ  പവര്തനനം,  ആ
ധസാരണടയ തവിരുതസാനപകരവിക്കുനം.

ഉദസാഹരണനം  :  ഗൂഗവിളവില്  ങലസാഗവിന്  ടചയതവിനങശഷനം,   myactivity.google.com/myactivity  എന്ന
ഹസറസ് സന്ദര്ശവിച്ചസാല്,  ങലസാഗവിന് ടചയയസാളുടടെ ഇതുവടരയുള്ള എലസാ തവിരയല് ചരവിത്രവുനം കസാണസാന്
സസാധവിക്കുനം. (കുട്ടവികളുടടെ മുമസാടക ഇതു പദര്ശവിപ്പെവിക്കുങമസാള്, ങലസാഗവിന് ടചയതവിന ങശഷമസാണസ് ഇതു
പരവിങശസാധവിക്കുന്നടതന്ന വവിവരനം കുട്ടവികള് അറെവിങയണതവില)

ഇന്റെര്ടനറസ്  എങ്ങവിടന  ഫലപദമസായവി  ഉപങയസാഗവിക്കസാടമന്നുനം,  അതവില്  ലഭദമസായ  ശരവിയസായ  വവിഭവങ്ങള്
എങ്ങടന  പഠന  ജരീവവിതസാവശദങ്ങള്ക്കസ്  ഉപങയസാഗവിങക്കണതവിനള്ള  ഹനപുണദനം  ങനടുന്നതവിടന്റെ
ആദദപടെവിയസായവി മസാത്രനം ഈ പരവിശരീലനടത കണസാല് മതവി.  കൂടുതല് വവിപുലമസായ തുടെര് പരവിശരീലനങ്ങള്
കുട്ടവിക്കൂട്ടടതയുനം വവിശവിഷദസാ ഹസബര് ആക്ഷന് ങഫസാഴവിടനയുനം  കസാതവിരവിക്കുന്നുടവന്ന സങന്ദശങതസാടുകൂടെവി
പരവിശരീലനനം ഉപസനംഹരവിക്കസാനം.

അനുബൈന വട്ടിവരെങ്ങള്

അനുബൈനഖ 1 (അനട്ടിമമഷന)

• ജവിമസ് ങസസാഫസ് ടവയര് തുറെന്നസ് പുതവിയ കസാന്വസാടസടുതസ്  Hi School  Kuttikkoottam  എന്നസ് ഹടെപ്പെസ്
ടചയ്യുന്നു. ( Text tool ഉപങയസാഗങച്ചസാ Logo സങങ്കേതനം ഉപങയസാഗവിങച്ചസാ ടചയസാവുന്നതസാണസ്)

• Text  ടലയര്  Background  ടലയറുമസായവി ലയവിപ്പെവിക്കുക  (Select  Text  Layer  > Right   click  > Merge

Down).

• തുടെര്ന്നസ് ഫവില്ട്ടര് സങങ്കേതനം ഉപങയസാഗവിച്ചസ് അനവിങമഷന് നല്കുക. (Filters > Animation > Spinning

Globe)

• തുറെന്നു വരുന്ന ജസാലകതവില് Frames 24 ആയവി കമരീകരവിക്കുക.

• OK കവിക്കസ് ടചയ്യുക.

• Ctrl+L ല് Layer ജസാലകനം പദര്ശവിപ്പെവിച്ചസ് തയസാറെസായ Frame കള് കസാണവിക്കുക.

• ഈ ഫയല് ങപരു നല്കവി  അനവിങമഷനസായവി എകസ്ങപസാര്ട്ടസ് ടചയ്യുക. (File > Export > FileName.gif

എന്നസാക്കവി Export കവിക്കസ് ടചയ്യുക.)
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• തുറെന്നു വരുന്ന ജസാലകതവില് As animation ടെവിക്കസ് ടചയസ് Export കവിക്കസ് ടചയ്യുക.

എലസാ  ഫയലകളുനം  ങകസാസസ്  ടചയങശഷനം  .gif  ആയവി  ങസവസ്  ടചയ  ഫയല്  തുറെക്കുക.  അനവിങമഷന്
പവര്തവിക്കുന്നതസ് കസാണസാനം.

ജവിമവില്  ലഭദമസായ  അനവിങമഷന്  രരീതവികളുപങയസാഗവിച്ചസ്  (Rippling,   Waves  തുടെങ്ങവിയവ)

അനവിങമഷനകള്  നവിര്മവിക്കസാന്  RP  ആവശദടപ്പെടുന്നു.  ഇതരനം  അനവിങമഷനകള്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്
ടവബസ്ങപജുകളുനം പസങന്റെഷനകളുനം ആകര്ഷകമസാക്കസാനം എന്ന സൂചന RP നല്കുന്നു.

അനബന്ധനം2

ഇലങകസാണവികസ് കവിറസ്  ശ്രദ്ധവിങക്കണതസായ കസാരദങ്ങള്

● പവര്  അഡസാപസ്റര്  ടമയവിന്  പവര്  സഹപ്ലെയുമസായവി  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുങമസാള്  
സൂക്ഷവിങക്കണതസാണസ്.

● പവര് കണകര് പവര് ബവിക്കവില് മസാത്രങമ ബന്ധവിപ്പെവിക്കസാവ.

● ഇന്പുട്ടസ് ബവികസ്,  ഔട്ടപുട്ടസ് ബവികസ്,  പവര്ബവികസ്,  ങലസാജവികസ്  ങഗറസ്  ബവികസ്,
കണകര് ബവികസ്, ഫങസ്ഷന് ബവികസ് എന്നവിങ്ങടനയുള്ള ആറെസ്  ബവികകള്ക്കുനം
വദതദസ്തകളര്ങകസാഡുകള് നലവിയവിടണസ്

BRICKS TYPE COLOUR

INPUT BRICKS ORANGE

OUT PUT BRICKS YELLOW

POWER BRICK RED

LOGIC GATE BRICK GREEN

FUNCTION BRICK BLUE

CONNECTOR BRICKS PINK

. ബവികസ്/ങബസാക്കുകള് തമ്മവില് ടതറസായവി ബന്ധവിപ്പെവിച്ചസാലനം കുഴപ്പെനം വരസാതരരീതവിയവിലസാണസ്  
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അവ നവിര്മ്മവിച്ചവിടള്ളതസ്.

● എലസാ ഇലങകണവികസ് ഉപകരണങ്ങളവിലനം ഒങന്നസാ  അതവിലധവികങമസാ  ഇന്പുട്ടസ്  
ഘടെകങ്ങളുനം ഔട്ടസ്പുട്ടസ് ഘടെകങ്ങളുനം ഉണസായവിരവിക്കുനം.

● ഇന്പുട്ടസ് , ഔട്ടസ്പുട്ടസ് ഘടെകങ്ങള്ക്കുപുറെങമ ഫങസ്ഷന് ഘടെകങ്ങളുനം,  ങലസാജവിക്കല്  
ങഗറസ് ഘടെകങ്ങളുനം ഉള്ടപ്പെടുതവിയ ഇലങകസാണവികസ് ഉപകരണങ്ങളുനം ഉണസ്.

● ഒരു ഇലങകസാണവികസ് ഉപകരണതവിടല ഘടെകമസാണസ് ബവികസ്  എന്ന ധസാരണ ഹകവരുന്ന
തരതവിലസായവിരവിക്കണനം അവടയ അവതരവിപ്പെവിങക്കണതസ്.

● പവര് ബവിക്കസ്സവില് on/off button ഉണസ്

● കസൗണര്  ബവിക്കവില്  ഒരു  ങബസാക്കുസ്  ഉപങയസാഗവിച്ചസ്  9  വടര  മസാത്രടമ  കസൗണസ്  ടചയസാന്
കഴവിയുകയുള.  കൂടുതല്  വലവിയ  സനംഖദകള്  കസൗണസ്  ടചയസാന്  കൂടുതല്  ബവിക്കുകള്
ഉപങയസാഗവിച്ചസാല് മതവി.  കസൗണര് റെരീസറസ് ടചയസാന് കസൗണര് ബവിക്കവിടല റെരീസറസ് ബട്ടണ
ഉപങയസാഗവിക്കസാനം

അനുബൈനഖ3

മമഹാകബൈല്  മഫഹാണട്ടിമല  proximity   sensor  മന്റെ  പ്രവര്ത്തനഖ  നഗ്നമനത്രങ്ങള്  മകഹാണയ്  കഹാണുവഹാനുള്ള
പരെഡീകണഖ.

ആവശദമസായ ഉപകരണങ്ങള്: 

രണസ് സസാര്ട്ടസ് ങഫസാണ(ടെച്ചസ്സരീന്, കദസാമറെ സസൗകരദങ്ങങളസാടെസ് കൂടെവിയതസ് )

പവര്തന രരീതവി:

 ഒന്നസാമടത ങഫസാണവില് നവിന്നുനം വവിദൂരത്തുള്ള മടറസാരു ങഫസാണവിങലക്കസ് സരീന് കസാണസാവുന്ന രരീതവിയവില്
മലര്തവി പവിടെവിച്ചസ് കസാള് ടചയ്യുക.  ആ സമതസ് രണസാമടത ങഫസാണവിടന്റെ കദസാമറെയവിലൂടടെ ആദദസാങഫസാണവിടല
സരീനവിടല  proximity sensor ടന നവിരരീക്ഷവിക്കുക.സരീനവില് ഇയര് പരീസവിനടുതസായവിരവിക്കുനം ഇതവിടന്റെ സസാനനം
സസാധസാരണയസായവി ഉണസാവുക. ടസന്സറെവില് നവിന്നുനം നരീല നവിറെതവിലള്ള പകസാശനം പസരവിക്കുന്നതസ് കസാണസാനം. (

infra red rays   ആയതവിനസാല് നഗ്ന ങനത്രങ്ങളസാല് ഈ പകസാശനം കസാണസാന് കഴവിയവിടലന്നുനം അതവിനസാലസാണസ്
ഡവിജവിറല് കദസാമറെയവിലൂടടെ തടന്ന ഇതസ് നവിരരീക്ഷവിക്കുന്നടതന്നുനം പതദകനം ഓര്ക്കുക) 

ടസന്സറെവില് നവിന്നുനം വരുന്ന പകസാശടത തവിരവിടക പതവിഫലവിപ്പെവിക്കതക്കവവിധനം എടനങ്കേവിലനം വസ്തു
(ഉദസാ:    ഹകവവിരല്)  കമരീകരവിക്കുക.  ങഫസാണ ഡവിസസ്ങപ്ലെ ഓഫസാകുന്നതസ് കസാണസാനം.  ഹകവവിരല് മസാറ്റുനംങമസാള്
ഡവിസസ്ങപ്ലെ തവിരവിടക വരവികയുനം ടചയ്യുനം. രണസ് മൂന്നസ് തവണ പരരീക്ഷണനം ആവര്തവിക്കസാനം

ങഫസാണ  ടചവവിങയസാടെസ്  ങചര്തസ്  വച്ചസ്  കസാള്  അറന്ഡസ്  ടചയ്യുങമസാളുനം  സനംസസാരവിക്കുങമസാളുനം  ടടെച്ചസ്
സരീനവില് അറെവിയസാടത തട്ടവി സനംസസാരനം തടെസടപ്പെട്ടസ് ങപസാകുന്നതസ് ഒഴവിവസാക്കുന്നതവിനസായവി ആധുനവിക ടമസാഹബല്
ങഫസാണുകളവിലള്ള സനംവവിധസാനമസാണസ്  proximity   sensor.    അനസാവശദ പവര് നഷവുനം ഡവിസസ്ടപ്ലെ വഴവിയുള്ള
ങറെഡവിങയഷനനം ഇതസ് വഴവി ഒഴവിവസാക്കടപ്പെടുന്നു.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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ങഫസാണ പവര്തവിക്കുന്ന സമയതസ് ടസന്സറെവിടല ടസാസവിറര് ടെര്മവിനലവില് നവിന്നുനം  infra   red   rays

പസരവിച്ചസ്  തുടെങ്ങുനം.  പടക്ഷ  നഗ്നങനത്രങ്ങള്  ടകസാണസ്  ഇവകസാണസാന്  കഴവിയവില  എന്നതവിനസാല്  ഈ
ടസന്സറെവിടന്റെ  പവര്തനനം  നമ്മുടടെ  ശ്രദ്ധയവില്  വരസാറെവില.  ടചവവിക്കരവികവിടലത്തുങമസാള്  infra   red   rays

നമ്മുടടെ ശരവിരതവില് തട്ടവി പതവിഫലവിച്ചസ് ടസന്സറെവിടല റെവിസരീവര് ടടെര്മവിനലവില് സത്വരീകരവിക്കടപ്പെടുകയുമസാണസ്
ടചയ്യുന്നതസ്. 

അനുബൈനഖ  4

1. മദര്ങബസാര്ഡവിടല  ടപസാസസര്  ങസസാക്കറവില്  ടപസാസസര്  ചവിപ്പെസ്  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്ന  രരീതവി  തസാടഴ

ടകസാടുക്കുന്നു.  ടപസാസസര് ഒരു പങതദക ദവിശയവില് മസാത്രങമ  ഘടെവിപ്പെവിക്കസാന് സസാധവിക്കുകയുള.  മറസ്

ദവിശയവില്  ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതസ്  ങബസാര്ഡുനം  ടപസാസസറുനം  പവര്തനരഹവിതമസാക്കുനം.  ങപസാസസറെവിലനം

മദര്ങബസാര് ഡസ് ങസസാക്കറവിലമുള്ള സൂചകങ്ങള് നവിരരീക്ഷവിക്കുക.

2. കമമ്പ്യൂട്ടര്  പവര്തവിക്കുങമസാള്  ടപസാസസര്  വളടരയധവികനം  ചൂടുപവിടെവിക്കുന്നുണസ്.  ഫസാന്

മദര്ങബസാര്ഡുമസായവി ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനസ് സ്ക്രൂ ടചങയസാ, കസാമസ് ടചങയസാ ശരവിയസായവി ഉറെപ്പെവിങക്കണതസാണസ്.

പലതരതവിലള്ള ഹരീറസ് സവിങ്കേസ് അസനംബവികള് തസാടഴ ങചര്തവിരവിക്കുന്നു.

ടപസാസസര്  ഫസാന്  ശരവിയസായ  ങവഗതയവില്  പവര്തവിക്കുന്നവിടലങ്കേവിങലസാ,  ഘടെവിപ്പെവിച്ചവിട്ടവിടലങ്കേവിങലസാ  അല്പ

സമയതവിനസ് ങശഷനം ടപസാസസറെവിടന്റെ അമവിത ചൂടെസ് കസാരണനം സവിസനം ഓഫസ്  / റെരീസസാര്ടെസ്   ആങയക്കസാനം.  ഫസാന്

പവര്തവിക്കുന്നതവിനസാവശദമസായ പവര് ലഭവിക്കുന്നതവിനസ് മദര്ങബസാഡവിടല ഫസാന് പവിന് ഉപങയസാഗവിക്കസാനം.

3. എസസ്.എനം.പവി.എസസ് കണക്ഷന്   24  പവിന് കണകറുനം, 12  ങവസാള്ടെസ് പവിന് കണകറുനം ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്ന

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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വവിധനം.

4. കമമ്പ്യൂട്ടര് ശരവിയസായ രരീതവിയവില് പവര്തവിക്കുന്നവിടലങ്കേവില്  മദര്ങബസാര്ഡവില് നവിന്നുനം ലഭവിക്കുന്ന ബരീപസ്

ശബ്ദതവിലൂടടെ  പശ്ന  ങമഖല  മനസവിലസാക്കസാവുന്നതസാണസ്.  ഇതവിനസായവി  മദര്ബസാര്ഡവില്  സ്പെരീക്കര്
ഉണസായവിരവിക്കുകങയസാ പുതുതസായവി ഘടെവിപ്പെവിക്കുകങയസാ ങവണനം

5. മദര്ങബസാ  ര്ഡവിങലക്കസ്  ഹവദദ്യുതവി  നല്കവി  കഴവിഞ്ഞെസാല്  സവിസനം  ഓണ  ടചയ്തു  പവര്തവിപ്പെവിച്ചു

ങനസാക്കസാവുന്നതസാണസ്. ഇതവിനസായവി ങബസാര്ഡവിടല ഫ്രെണസ്പസാനല് കണക്ഷനവിടല പവര് ഓണ പവിന്നുകള്
സ്ക്രൂ ഹഡ്രൈവര് ഉപങയസാഗവിച്ചസ് സ്പെര്ശവിച്ചസാര് മതവിയസാകുനം

6. മദര്ങബസാര്ഡവില്  റെസാനം  ടമമ്മറെവി  ബന്ധവിപ്പെവിക്കുങമസാള്  ങബസാര്ഡവിന  ങയസാജവിച്ച  ടമമ്മറെവി  തടന്ന

ടതരടഞ്ഞെടുക്കണനം. DDR2, DDR3 എന്നവിവ വദതദസ ടമമ്മറെവി ങസസാടുകളവിലസാണസ് ഘടെവിപ്പെവിക്കുന്നതസ്.
ങബസാര്ഡവിടല ടമമ്മറെവി ങസസാടുകളുടടെ ഇരു വശവുമുള്ള ങലസാകസ് ഉപങയസാഗവിച്ചസ് ടമമ്മറെവി കസാര്ഡസ് ങസസാട്ടവില്

ഉറെപ്പെവിങക്കണതസാണസ്.  കൃതദമസായവി  ഉറെപ്പെവിക്കസാടത  കമദട്ടര്  പവര്  ഓണ  ടചയസാല്  ടമമ്മറെവി

തകരസാറെവിലസാകുന്നതവിനസ് കസാരണമസാകുനം.

ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം ഹസായസ് സ്കൂള് കുട്ടവിക്കൂട്ടനം - - അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  അടെവിസസാന പരവിശരീലന ടമസാഡമ്പ്യൂള്  -- Draft-- Draft
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7. ഹസാ ര്ഡവിസ്കുകള്  Serial  ATA,  Parallel  ATA   (IDE)  എന്നരീ ങമസാഡലകളവിലണസ്.  ഇവ രണവിനനം

വദതദസമസായ  ഡസാറസാ  ങകബവിളുകളസാണസ്  ഉപങയസാഗവിക്കുന്നതസ്.  പരവിശരീലനതവിനസ്  ഉപങയസാഗവിക്കുന്ന
ഹസാര്ഡവിസവിനസ് ങയസാജവിച്ച ങകബവിളുകള് തയസാറെസാക്കവിടവക്കണനം

8. ഓപങറെറവിനംഗസ്  സവിസനം  ഉബുണ്ടു  14.04  ആണസ്  ഉപങയസാഗവിങക്കണതസ്.  എന്നസാല്  പഴയ  സവിസനം

പരവിശരീലനതവിനസ്  ഉപങയസാഗവിക്കുന്നവര്ക്കസ്  light   ubuntu   14.04    ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്നതസാണസ്.

ഉബുണ്ടു  14.04  ഇന്സങലഷടന്റെ  അങത  കമതവില്  ഇതസ്  ഉപങയസാഗവിക്കസാവുന്നതസാണസ്.  പരവിശരീലന
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	9.30 – 10.00 - Registraion
	10.00 – 10.15 - Course Briefing
	മൊഡ്യൂള് 1 – അനിമേഷന്

	സമയം : 10.15 മുതല് 12. 15 വരെ 
	പ്രവര്ത്തനം 1.1 ലഘു അനിമേഷന് നിര്മിക്കാം. സമയം: 40മിനിറ്റ്
	പ്രവര്ത്തനം 1.2 അനിമേഷന് സിനിമ കാണാം സമയം: 10മിനിറ്റ്
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	മൊഡ്യൂള് 2 ഇലക്ട്രോണിക്സും ഫിസിക്കല് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും
	പ്രവര്ത്തനം 1കൈയ്യടിക്കാം 30 മിനിറ്റ്
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	സമയം : ഉച്ചക്ക് 1. 05 മുതല് 1. 50 വരെ - Lunch Break

	സമയം : ഉച്ചക്ക് 1. 50 മുതല് 3. 00 വരെ
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	പ്രവര്ത്തനം 4 മൊബൈല് രഹസ്യം 30 മിനിറ്റ്
	പ്രവര്ത്തനം 5 ഓട്ടോമാറ്റിക് -സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് 20 മിനിറ്റ്

	മൊഡ്യൂള് 3 – ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിംഗ്
	സമയം : 3 മുതല് ഉച്ചക്ക് 4. 00 വരെ
	9.30 – 10.00 – സംശയ നിവാരണം, പരിഹാരബോധനം
	സമയം : 10.00 മുതല് ഉച്ചക്ക് 11 . 00 വരെ ( ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ് - തുടര്ച്ച..)
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	പ്രവര്ത്തനം 1.2 കമ്പ്യൂട്ടര് അസംബ്ലിങ്ങ് നടത്തല് - (കാബിനറ്റിന് പുറത്ത്) സമയം: 60 മിനിറ്റ്
	പ്രവര്ത്തനം 1.3 ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം ഇന്സ്റ്റലേഷന് സമയം: 45 മിനിറ്റ്
	സമയം : ഉച്ചക്ക് 1. 15 മുതല് 2. 00 വരെ - Lunch Break
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	സമയം : 120 Min.
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