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പ്രൈരിയ അധധധ്യാപകരര, 

രകരളതരിമല പപ്രൈമറരി  മുതല് ഹയര്മസക്കന്ററരിതലലം വമര കധ്യാസ്സുകളരിമല വരിദധധ്യാഭധധ്യാസ നരിലവധ്യാരവലം

ഭഭൗതരിക സധ്യാഹചരധവലം മമച്ചമപ്പടുത്തുന്നതരിനധ്യായരി സര്ക്കധ്യാര് നടപ്പരിലധ്യാക്കുന്ന 'മപധ്യാതുവരിദധധ്യാഭധധ്യാസ സലംരക്ഷണ

യജ'തരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി  വരിദധധ്യാലയധ്യാന്തരശീക്ഷതരിലലം  നടതരിപ്പരിലലം  പഠന  രബധ്യാധന  രശീതരികളരിലലം

സമൂലമധ്യായ  മധ്യാറ്റങ്ങളധ്യാണണ്  പ്രൈതശീക്ഷരിക്കുന്നതണ്.  മപധ്യാതുവരിദധധ്യാലയങ്ങളരിമല  ഭഭൗതരികസഭൗകരധങ്ങള്  ഉന്നത
നരിലവധ്യാരതരിരലക്കണ്  എതരിക്കുന്നതരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി  സലംസധ്യാനമത  കധ്യാസണ് മുറരികളരില്  പഹമടകണ്

സഭൗകരധങ്ങള് ഏര്മപ്പടുത്തുകയധ്യാണണ്.  മസക്കണ്ടറരി,  ഹയര്മസക്കണ്ടറരി തലതരില് വരുന്ന ഈ മധ്യാറ്റങ്ങളുമട

ചുവടുപരിടരിച്ചണ്  രലധ്യാവര്  പപ്രൈമറരിഅപ്രൈര്  പപ്രൈമറരി  തലങ്ങളരിലലം  കമഡ്യൂട്ടര്  അനുബന്ധ   സഭൗകരധങ്ങള്

വധധ്യാപകമധ്യായരിത്തുടങ്ങരിയരിരരിക്കുന.  സ്കൂളുകളരില് സണ് മധ്യാര്ട്ടണ് കധ്യാസണ് മുറരികള് നരിലവരില് വരുന്ന ഈ സന്ദര്ഭതരില്

ഇതണ്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയലം അടരിയന്തരിരമധ്യായരി  നധ്യാലം  ഉറപ്പു വരുരതണ്ടരിയരിരരിക്കുന.  മുഴുവന

അധധധ്യാപകരരിലലം  അടരിസധ്യാന  ഐ.ടരി  പനപുണരികള്  ഉറപ്പണ്  വരുതരിമക്കധ്യാണ്ടണ്  മധ്യാത്രരമ  നമ്മുമട
വരിദധധ്യാലയങ്ങളരില് ഡരിജരിറ്റല് സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള രബധ്യാധനപ്രൈകരിയ നമുക്കണ് ഉറപ്പണ് വരുതധ്യാന

സധ്യാധരിക്കുകയുള്ളൂ .   

2017–18  വര്ഷലം  മുതല്  അപ്പര്  പപ്രൈമറരി  കധ്യാസുകളരില്  പുതരിയ  ഐ.സരി.ടരി  പധ്യാഠപുസ്തകലം  നരിലവരില്

വരുകയധ്യാണണ്.      മറ്റു വരിഷയങ്ങളരിമല പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരിമല ഐ.സരി.ടരി സധ്യാദധതകമള ഫലപ്രൈദമധ്യായരി കധ്യാസണ്
മുറരികളരില്  കുട്ടരിക്കുലം  അദധധ്യാപകനുലം  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാന  സഹധ്യായരിക്കുക  എന്ന  ലക്ഷധരതധ്യാമടയധ്യാണണ്

പുതരിയ ഐ.സരി.ടരി പധ്യാഠപുസ്തകലം തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരിട്ടുള്ളതണ്.  ഐ.സരി.ടരി.  പധ്യാഠപുസ്തകലം ഫലപ്രൈദമധ്യായരി വരിനരിമയലം

മചയധ്യാന അതരിനുള്ള പ്രൈധ്യാരയധ്യാഗരിക പരരിശശീലനലം അധധധ്യാപകര്ക്കണ്  നല്രകണ്ടതുമുണ്ടണ്.  ഇതരലം ലക്ഷധങ്ങള്

മുന്നരില് കണ്ടു മകധ്യാണ്ടധ്യാണണ് നധ്യാലണ് ദരിവസങ്ങളരിലധ്യായരി നടക്കുന്ന ഈ പരരിശശീലനലം സലംഘടരിപ്പരിച്ചരിട്ടുള്ളതണ്. 

ഐ.സരി.ടരി  സധ്യാദധതകളരില്  ഊന്നരിയുള്ള  പ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യാണണ്  വരിവരിധ  മസഷനുകളരിലധ്യായരി  നടക്കുന്ന

പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂളരില് ഉള്മക്കധ്യാള്ളരിച്ചരിരരിക്കുന്നതണ്.    ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകമന്റയുലം കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയതരിനണ്

ഉതകുന്ന  മള്ട്ടശീമശീഡരിയ  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കല്,  അവയരിരലക്കധ്യാവശധമധ്യായ  ഡരിജരിറ്റല്  വരിഭവങ്ങള്

ഇന്റര്മനറ്റണ് മുതലധ്യായ അനുബന്ധ സഭൗകരധങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് രശഖരരിക്കല്, രശഖരരിച്ച വരിഭവങ്ങള് (മടകണ് സണ്,

ചരിത്രലം,  വശീഡരിരയധ്യാ,  ശബലം)  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  പഠനവരിഭവങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കല്,    പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠലം,  വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്

എന്നരിവ ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി  തയധ്യാറധ്യാക്കല്,  ചരിത്രവധ്യായന രപധ്യാലള്ള രബധ്യാധനതന്ത്രങ്ങള്ക്കുതകുന്ന തരതരിലള്ള

ചരിത്രലം  നരിര്മരിമച്ചടുക്കല്,  സരിമുരലഷന,  അനരിരമഷന,  ഇന്ററധ്യാകണ് ടശീവണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്  എന്നരിവ

ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  രബധ്യാധനപ്രൈവര്തനങ്ങള്  മചയ്യുന്നതരിനുള്ള  പരരിശശീലനലം,  ഭധ്യാഷധ്യാകമഡ്യൂട്ടരിങണ്  പരരിശശീലനലം,

മൂലധനരിര്ണയ ഫലങ്ങള് പട്ടരികധ്യാരൂപതരില് രരഖമപ്പടുതരി വരിശകലനലം മചയല് എന്നരിവ ഈ മമധ്യാഡഡ്യൂളരിമല

വരിവരിധ പ്രൈവര്തനങ്ങളരിലൂമട അധധധ്യാപകര് പരരിശശീലരിക്കുനണ്ടണ്.  ചരിത്രരചനയുലം,  ശബചരിത്രചലച്ചരിത്രങ്ങളുലം
ഗധ്യാഫരികണ്  ഉള്ളടക്കങ്ങളുലം  സരിമുരലഷനുകളുലം  ആശയഭൂപടങ്ങളുലം  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതരിയുള്ള  വരിവരിധ
മസഷനുകള്  പരരിചയമപ്പടുന്നതണ്  ഭരിന്നരശഷരിക്കധ്യാരധ്യായ  വരിദധധ്യാര്ഥരികള്ക്കനുരയധ്യാജധമധ്യായ  തരതരില്
പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങളരില്  അനുരൂപശീകരണലം  നടതധ്യാനുലം  അനുരയധ്യാജധമധ്യായ  രബധ്യാധനതന്ത്രങ്ങള്  ആസൂത്രണലം

മചയധ്യാനുലം അധധധ്യാപകര്ക്കണ് സഹധ്യായകമധ്യാകുലം.

201718  അദധയന  വര്ഷമത  അധധധ്യാപക  ശധ്യാകശീകരണ  പരരിപധ്യാടരികള്  ഐ.സരി.ടരി  പരരിശശീലന

പരരിപധ്യാടരിരയധ്യാമടയധ്യാണണ്  ആരലംഭരിക്കുന്നതണ്.  നധ്യാലണ്  ദരിവസമത  ഈ  പ്രൈരതധക  ഐ.സരി.ടരി
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പരരിശശീലനരതധ്യാമടധ്യാപ്പലം  അത്രയുലം  ദരിവസമത  മപധ്യാതുപരരിശശീലനവലം  അധധധ്യാപകന  രനരടണ്ടതുണ്ടണ്.

മപധ്യാതുപരരിശശീലനതരില്  പരരിചയമപ്പടുന്ന  ഐ.സരി.ടരി  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  വരിവരിധ  രബധ്യാധനതന്ത്രങ്ങള്
ആസൂത്രണലം  മചയധ്യാനുലം  നടപ്പരില്  വരുതധ്യാനുലം  ഈ  പ്രൈധ്യാരയധ്യാഗരിക  പരരിശശീലനലം  നരിങ്ങമള

സഹധ്യായരിക്കുമമന്നതരില് സലംശയമരില. കൂടധ്യാമത,  പരരിഷ്ക്കരരിച്ചണ്  പുറതരിറങ്ങുന്ന  ഐ.സരി.ടരി  പധ്യാഠപുസ്തക

വരിനരിമയലം നടതധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ ഐ.ടരി രശഷരികള് രനടുന്നതരിനുലം ഈ  പരരിശശീലനലം നരിങ്ങമള സഹധ്യായരിക്കുലം.

പരരിശശീലന  മമധ്യാഡഡ്യൂളരില്  നരിര്രദ്ദേശരിച്ചരിരരിക്കുന്ന  ഓരരധ്യാ  പ്രൈവര്തനതരിലൂമടയുലം  എലധ്യാ  അദധധ്യാപകരുലം

കടന  രപധ്യാകുന  എന്നണ്  പരരിശശീലകര്  ഉറപ്പണ്  വരുരതണ്ടതുണ്ടണ്.  ഓരരധ്യാ  പ്രൈവര്തനതരിമന്റയുലം  കധ്യാസണ്റലം
സധ്യാദധതകള്  ഗഭൗരവമധ്യായരി  ചര്ച്ച  മചയ്യുന്ന  തരതരിലധ്യായരിരരിക്കണലം  ഓരരധ്യാ  മസഷനുലം  ആസൂത്രണലം

മചരയണ്ടതണ്. 

വരുലം  വര്ഷങ്ങളരില്  ഐ.സരി.ടരി  സഹധ്യായരതധ്യാമടയുള്ള  പുതരിയ  രബധ്യാധന  തന്ത്രങ്ങളരിലൂമട
മപധ്യാതുവരിദധധ്യാലയങ്ങള് കൂടുതല് ആകര്ഷകവലം ഫലപ്രൈദവമധ്യാകധ്യാന  ഈ പരരിശശീലന പരരിപധ്യാടരിക്കണ് കഴരിയമട്ട

എന്നണ് ആശലംസരിക്കുന.

 

ആശലംസകരളധ്യാമട,

                                                                                                                      മക.അനവര് സധ്യാദതണ്,
എകരികഡ്യൂട്ടശീവണ് ഡയറകണ് ടര്, ഐ.ടരി@സണ് കൂള് രപ്രൈധ്യാജകണ് ടണ്

  



 ആമുഖലം

കമഡ്യൂട്ടര്,  മമധ്യാപബല്  രഫധ്യാണ,  ഇന്റര്മനറ്റണ്  മുതലധ്യായ  വരിവരവരിനരിമയ  സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധധ്യാ
സഭൗകരധങ്ങള് ജശീവരിതതരിമന്റ സമസ്ത രമഖലകളരിലലം ആധരിപതധലം പുലര്തരിമക്കധ്യാണ്ടരിരരിക്കുന്ന ഒരു

കധ്യാലഘട്ടതരിമല  വരിദധധ്യാര്ഥരി  സമൂഹമതയധ്യാണണ്  നധ്യാലം  അഭരിമുഖശീകരരിച്ചു  മകധ്യാണ്ടരിരരിക്കുന്നതണ്.
ഔപചധ്യാരരിക വരിദധധ്യാഭധധ്യാസലം ആര്ജരിക്കുന്നതരിനണ് മുമണ് തമന്ന വരിവരസലംരവദനവരിദധധ്യാ ഉപകരണങ്ങള്

പരരിചയരിക്കധ്യാനുള്ള സധ്യാഹചരധങ്ങള് ഇന്നണ് വര്ദരിച്ചരിട്ടുണ്ടണ്.    21ാം നൂറ്റധ്യാണ്ടരിമല  അടരിസധ്യാന പഠന

പനപുണരികളരിമലധ്യാന്നധ്യായരി  പരരിഗണരിക്കുന്ന  ഐ.സരി.ടരി.  ഇന്നണ്  ഒരു  ജശീവരിതപനപുണരി  എന്ന

തരതരിരലക്കണ് മധ്യാറരിയരിരരിക്കുന.  ഇതരുണതരില്,  ശധ്യാസശീയമധ്യായ രശീതരിയരില് ഈ പനപുണരികളുമട

വരിനരിരയധ്യാഗതരിനുള്ള രശഷരി വരിദധധ്യാര്ഥരികള്ക്കണ് ഉറപ്പധ്യാരക്കണ്ടതരിമന്റ പ്രൈസകരി വര്ദരിച്ചരിരരിക്കുന.

ആധുനരിക രബധ്യാധനശധ്യാസലം മുരന്നധ്യാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ജധ്യാനനരിർമധ്യാണപ്രൈകരിയ ഏറ്റവലം കധ്യാരധക്ഷമമധ്യായരി

പ്രൈരയധ്യാഗതരിൽ വരുതധ്യാൻ സഹധ്യായരിക്കുന്ന ഒരു സരങ്കേതലം കൂടരിയധ്യാണണ് ഐ.സരി.ടരി.    പഠരിതധ്യാക്കളുമട

ബഹുമുഖബുദരി  (Multiple   Intelligence)  സധ്യാദധതകൾക്കനുസരരിച്ചണ്  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളരില്

പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്ന   ഐ.സരി.ടരി  സലംവരിധധ്യാനങ്ങള്  ഇന്നണ്  വളമരരയമറ  ലഭധമധ്യാണണ്.  സസ്വയലം

പ്രൈവര്തരിച്ചു പഠരിക്കുന്ന,  അറരിവണ്  നരിര്മരിക്കുന്ന  പഠരിതധ്യാവണ്  എന്ന നരിലയരില് ഇതരിനുള്ള അവസരലം

എലധ്യാ വരിദധധ്യാര്തരികള്ക്കുലം ലഭരിക്കുനമണ്ടന്നണ് നധ്യാലം ഉറപ്പണ് വരുരതണ്ടതധ്യാണണ്.  കമഡ്യൂട്ടറുലം അനുബന്ധ
സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധയുലം  സസ്വയലം  പഠനതരിനണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുരമധ്യാഴുലം    നരിതധജശീവരിതതരില്
പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുരമധ്യാഴുലം  അതരിനുള്ള  രശഷരി  വരിദധധ്യാര്തരികള്ക്കണ്  ലഭരിരക്കണ്ടതണ്

അതധധ്യാവശധമധ്യാണരലധ്യാ.

രബധ്യാധന  പ്രൈകരിയയരില്  ഐ.സരി.ടരി  ഏറ്റവലം  അനുരയധ്യാജധമധ്യായരി  തമന്ന  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുക

എന്നതണ്  വളമര  പ്രൈധധ്യാനമപ്പട്ട  ഒന്നധ്യാണണ്.  ഐ.സരി.ടരി  ശധ്യാകശീകൃതപഠനലം  പധ്യാഠധപദതരി  ലക്ഷധലം

മവക്കുരമധ്യാള്  ഓരരധ്യാ  വരിഷയതരിലലം  ഇതരിമന്റ  സധ്യാധധത  ഫലപ്രൈദമധ്യായരി  ഉള്രച്ചര്രക്കണ്ടതുണ്ടണ്.

ഇതരുണതരില്  ഐ.സരി.ടരി  സരങ്കേതങ്ങള്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ  അടരിസധ്യാന  ഐ.ടരി

പനപുണരികള് ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകനരിലലം ഉറപ്പു വരുരതണ്ടതണ് അതധധ്യാവശധമധ്യാണണ്.  

'മപധ്യാതുവരിദധധ്യാലയ  സലംരക്ഷണയജ'തരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി  അക്കധ്യാദമരികവലം  ഭഭൗതരികവമധ്യായ

സമഗമധ്യായ  പുതുക്കലകളധ്യാണണ്  നമ്മുമട  മപധ്യാതുവരിദധധ്യാലയങ്ങളരില്  ഉണ്ടധ്യായരിമക്കധ്യാണ്ടരിരരിക്കുന്നതണ്.

ഡരിജരിറ്റല് സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധധ്യാസഭൗകരധങ്ങള് കധ്യാസണ് മുറരികളരിരലക്കണ് എതരിമക്കധ്യാണ്ടരിരരിക്കുന.  ഇതരിമന്റ

സഹധ്യായരതധ്യാമടയുള്ള  പഠനപ്രൈവര്തനലം  നധ്യാലം  ഉറപ്പു  വരുരതണ്ടതുണ്ടണ്.  ഐ.സരി.ടരി  സഹധ്യായക

പഠനമധ്യാണണ് നമ്മുമട പധ്യാഠധപദതരി മുരന്നധ്യാട്ടു മവക്കുനണ്ടണ്.  മധ്യാത്രമല, 2017 – 18 വര്ഷലം മുതല് അപ്പര്

പപ്രൈമറരി  കധ്യാസുകളരില്  പുതരിയ  ഐ.സരി.ടരി  പധ്യാഠപുസ്തകവലം  നരിലവരില്  വരുകയുലം  മചയ്യുന.  ഇതണ്

വരിനരിമയലം മചയധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ പ്രൈധ്യാരയധ്യാഗരിക പരരിശശീലനവലം ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകനുലം നല്രകണ്ടതുണ്ടണ്.

ഈ  പശധ്യാതലതരില്,  ഇവ  രണ്ടുലം  ഉള്മക്കധ്യാള്ളുന്ന  തരതരിലധ്യാണണ്  അപ്പര്  പപ്രൈമറരി

അധധധ്യാപകര്ക്കധ്യായുള്ള നധ്യാല ദരിവസമത ഐ.സരി.ടരി പരരിശശീലനലം കമശീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്നതണ്. 

ഈ പരരിശശീലനതരിമന്റ പ്രൈധധ്യാന ലക്ഷധങ്ങള് ചുവമട നല്കുന.

• എലധ്യാ വരിഷയങ്ങളരിമലയുലം  ഐ.സരി.ടരി  സധ്യാദധതകമള   ഫലപ്രൈദമധ്യായരി  കധ്യാസണ്  മുറരികളരില്



പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാനുള്ള കഴരിവലം ആത്മവരിശസ്വധ്യാസവലം അദധധ്യാപകനരില് വളര്ത്തുക. 

• ഐ.സരി.ടരി  സഹധ്യായക  പഠനതരിനണ്  രയധ്യാജരിച്ച  പഠന  സധ്യാമഗരികള്  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന

അദധധ്യാപകമന പ്രൈധ്യാപ്തനധ്യാക്കുക.

• അപ്പര് പപ്രൈമറരി കധ്യാസുകളരിരലക്കുള്ള ഐ.സരി.ടരി പധ്യാഠപുസ്തകലം വരിനരിമയലം മചയധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ

രശ ഷരി ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകനരിലലം ഉറപ്പണ് വരുത്തുക.

• ലഭധമധ്യായ ഡരിജരിറ്റല്  ഉള്ളടക്കമത പധ്യാഠധപദതരി സമശീപനതരിനണ് അനുഗുണമധ്യായ രശീതരിയരില്

പരുവമപ്പടുതധ്യാനുള്ള രശഷരി അദധധ്യാപകനരില് വളര്ത്തുക.

• ഇന്ററധ്യാകണ് ടശീവണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുക  വഴരി  പഠനപ്രൈകരിയ  കൂടുതല്

രസകരവലം ചലനധ്യാത്മകവമധ്യാക്കധ്യാന അധധധ്യാപകമന പ്രൈധ്യാപ്തരധ്യാക്കുക.

• മൂലധനരിര്ണയപ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കണ്  വരിവരവരിനരിമയ  സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധയുമട  സഭൗകരധങ്ങള്

ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുതധ്യാന അധധധ്യാപകമന പ്രൈധ്യാപ്തനധ്യാക്കുക.

ഓരരധ്യാ അദധധ്യാപകനുലം  ഈ പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂളരില് നരിര്രദ്ദേശരിക്കുന്ന പ്രൈധ്യാരയധ്യാഗരിക പരരിശശീലനലം

നധ്യാലം  ഉറപ്പു  വരുരതണ്ടതുണ്ടണ്.  നധ്യാലണ്  ദരിവസങ്ങളധ്യായരി    ഈ  പരരിശശീലന  മമധ്യാഡഡ്യൂളരില്

നരിര്രദ്ദേശരിച്ചരിരരിക്കുന്ന ഓരരധ്യാ പ്രൈവര്തനങ്ങളരിലൂമടയുലം എലധ്യാ അദധധ്യാപകരുലം കടന രപധ്യാകണലം, ഒപ്പലം
ഇതരിമന്റ  കധ്യാസണ്  റലം  സധ്യാദധതകള്  ഗഭൗരവമധ്യായരി  ചര്ച്ച  മചയണ്   മമച്ചമപ്പടുതലകള് വരുത്തുകയുലം

രവണലം.

  

 * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * 
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ഒന്നധ്യാലം ദരിവസലം ഒന്നധ്യാലം ദരിവസലം 

9.3010.00: Registration

10.0010.30 Course Briefing

രകധ്യാഴരിമന്റ ഉരദ്ദേശധലക്ഷധങ്ങമളക്കുറരിച്ചുലം കധ്യാസണ് മുറരിയരിമല ഐ.സരി.ടരി സധ്യാധധതകമളക്കുറരിച്ചുലം പരരിശശീലന

മമധ്യാഡഡ്യൂള് ആമുഖതരിമന്റ സഹധ്യായരതധ്യാമട RP അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

10.3011.30 ചരിത്രവധ്യായന, ആശയചരിത്രശീകരണലം

ആമുഖലം 

ആശയങ്ങമളയുലം  കഥ,  കവരിത  തുടങ്ങരിയവമയയുലം  ചരിത്രരൂപതരില്  പ്രൈകടരിപ്പരിക്കുക  എന്നതണ്

ഭധ്യാഷധ്യാപഠനവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടുള്ള പഠനപ്രൈവര്തനമധ്യാണരലധ്യാ? ഇതണ് സര്ഗധ്യാത്മകതമയ പരരിരപധ്യാഷരിപ്പരിക്കധ്യാന

സഹധ്യായരിക്കുന്നതുമധ്യാണണ്.  കൂടധ്യാമത,  ചരിത്രവധ്യായന പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതരിയുള്ള ധധ്യാരധ്യാളലം  പ്രൈവര്തനങ്ങള് എലധ്യാ

വരിഷയങ്ങളുമടയുലം  കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയതരില്  സധ്യാധധ്യാരണയധ്യായരി  നധ്യാലം  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാറുണ്ടണ്.
വരിവരസലംരവദനവരിദധധ്യാ  ഉപകരണങ്ങള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  കധ്യാസണ് റലം  സധ്യാഹചരധങ്ങള്  നരിലവരില്  വന്ന
സധ്യാഹചരധങ്ങളരില്  ചരിത്രങ്ങള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളുമട  അവതരണലം  അനധ്യായധ്യാസമധ്യായരി

മധ്യാറരിയരിക്കുന.  ഇതരതരിലള്ള  കധ്യാസണ്റലം  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണലം  മചയ്യുരമധ്യാള്  തമന്റ  കധ്യാസണ്റലം
വരിനരിമയതരിനണ്  രയധ്യാജരിച്ച  ചരിത്രലം  തയധ്യാറധ്യാരക്കണ്ട  വരിവരിധ  സന്ദര്ഭങ്ങള്  അധധധ്യാപകര്ക്കണ്  ആവശധമധ്യായരി

വരധ്യാറുണ്ടണ്. മധ്യാത്രമല, കമഡ്യൂട്ടറരിലള്ള ചരിത്രരചനധ്യാ പ്രൈവര്തനലം മഭൗസണ്, കശീരബധ്യാര്ഡണ് എന്നരിവ അനധ്യായധ്യാസമധ്യായരി

ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതരിനുള്ള  ഒരു  അടരിസധ്യാന  പരരിശശീലനപ്രൈവര്തനവമധ്യാണണ്.  ഇതരലം  പ്രൈവര്തനങ്ങള്
മചയധ്യാന  അധധധ്യാപകരരില്  ആത്മവരിശസ്വധ്യാസലം  ജനരിപ്പരിക്കുകയുലം  കമഡ്യൂട്ടര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ചരിത്രലം  വരയധ്യാനുള്ള
രശഷരി ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകനുലം രനടരിമയടുക്കുകയുമധ്യാണണ് ഈ മസഷനരിമല പ്രൈവര്തനലം മകധ്യാണ്ടണ് പ്രൈധധ്യാനമധ്യായുലം

ലക്ഷധമധ്യാക്കുന്നതണ്. 

പ്രൈവര്തനലം 1.1 ചരിത്രവധ്യായന (30 mts)

ഉരദ്ദേശധലം

• കധ്യാസണ്റലം പ്രൈവര്തനങ്ങളരില് ചരിത്രവധ്യായനയുമട പ്രൈധ്യാധധ്യാനധലം തരിരരിച്ചറരിയുന്നതരിനണ് 

പഠന സധ്യാമഗരി:

• Resources/Kpaint രഫധ്യാള്ഡറരിമല Picture_reading.odp എന്ന പ്രൈസരന്റഷന

Resources  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  Picture_reading.odp  എന്ന  പ്രൈസരന്റഷനരിമല  രണ്ടധ്യാമമത  പസ്ലൈഡണ്  RP

(പക്ഷരിയുമട ചരിത്രലം)  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  ഈ ചരിത്രലം നരമധ്യാടണ് സലംരവദരിക്കുന്നതണ് എന്തധ്യാണണ് എന കുറരിക്കധ്യാന

ആവശധമപ്പടുന.  എലധ്യാവരുലം കുറരിപ്പുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കമട്ട.  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയവ പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന

ആവശധമപ്പടുന.

ആശയഅവതരണതരില് ചരിത്രങ്ങളുമട സധ്യാനലം  മപധ്യാതുചര്ച്ച 

പ്രൈരതധക  ശ്രദക്കണ്: ഓരരധ്യാ  മമധ്യാഡഡ്യൂളരിമന്റയുലം  അനുബന്ധമധ്യായരി  നല്കരിയ
അധരികപ്രൈവര്തനങ്ങള്  പ്രൈസ്തുത  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ  കധ്യാസണ്റലം  സധ്യാധധതയധ്യായരി
പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്നവയധ്യാണണ്.  അവയരില് അനുരയധ്യാജധമധ്യായവ രഹധ്യാലം അപസനമമന്റധ്യായുലം
നല്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.
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ചര്ച്ചധ്യാസൂചകങ്ങള്

◦ പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരിമല ചരിത്രങ്ങള്

◦ ചരിത്രവധ്യായന

◦ ആശയചരിത്രങ്ങള്

◦ ........................

രരണ്ടധ്യാ മുരന്നധ്യാ രപര് അവതരരിപ്പരിക്കുന. RP രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

• ചരിത്രങ്ങള് ആശയരൂപശീകരണതരിനണ് അനുരയധ്യാജധമധ്യായ സരങ്കേതങ്ങളധ്യാണണ്. ?

• ചരിത്രവധ്യായന വളമര ഫലപ്രൈദമധ്യാമയധ്യാരു കധ്യാസണ് റലം എനടരി ആകണ് ടരിവരിറ്റരിയധ്യാണണ്.

ഇതരലം പ്രൈവര്തനങ്ങള് സധ്യാധധ്യാരണ ഭധ്യാഷധ്യാവരിഷയങ്ങളുമട പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യായരി കധ്യാണധ്യാറുണ്ടരലധ്യാ?

Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന. 

തുടര്ന്നണ്  രനരമത  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ച  പ്രൈസരന്റഷമന്റ  ബധ്യാക്കരിയുള്ള  പസ്ലൈഡുകളരിലൂമട  ഉദധ്യാഹരണങ്ങള്

RP അവതരരിപ്പരിക്കുന.   (പ്രൈവര്തനലം1.2 രലക്കുള്ള  പ്രൈരവശരികയധ്യായരിട്ടധ്യാണണ്  ഈ  പ്രൈവര്തനമത

കധ്യാരണണ്ടതണ്).

പ്രൈവര്തനലം 1.2 കവരിതയുമട ആശയചരിത്രശീകരണലം   30 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• ആശയങ്ങമള  ചരിത്രശീകരരിക്കുവധ്യാനുലം  അവമയ  പധ്യാഠധ്യാവതരണതരിനധ്യായരി  ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുത്തുവധ്യാനുമുള്ള

കഴരിവണ് രനടുന്നതരിനണ്.

• കളര്മപയരിന്റണ് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ചരിത്രലം വരയ്ക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരിരനടുന്നതരിനണ്.

RP  ഒരു  കവരിതധ്യാഭധ്യാഗലം  സശീനരില്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന/രകള്പ്പരിക്കുന.   (Picture_reading.odp  എന്ന

ഫയലരിമല  അവസധ്യാനമത  പസ്ലൈഡണ്).  തുടര്ന്നണ്  തധ്യാമഴ  പറയുന്ന  രചധ്യാദധങ്ങള്  ചര്ച്ചധ്യാ  സൂചകങ്ങളധ്യായരി

ഉന്നയരിക്കുന.

✔ ഈ കവരിതധ്യാഭധ്യാഗലം വധ്യായരിക്കുരമധ്യാള് നമ്മുമട മനസരിലണ്ടധ്യാവന്ന ചരിത്രലം എന്തധ്യാണണ് ?

?ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപരരധ്യാടണ് ഉതരലം പറയധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

ഈ  കവരിത  പധ്യാഠഭധ്യാഗമധ്യായരി  അവതരരിപ്പരിക്കുകയധ്യാമണങ്കേരില്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്ന  ഒരു  എനടരി

ആകരിവരിറ്റരിക്കുള്ള ഡരിജരിറ്റല് ചരിത്രതരിമല ഉള്ളടക്കലം എമന്തലധ്യാമധ്യായരിരരിക്കുലം/എമന്തലധ്യാലം രവണലം? 

RP ലരിസണ് മചയ്യുന.

➢ രമഘങ്ങള് മുട്ടരി നരില്ക്കുന്ന മലകള്

➢ ............................................

➢ ............................................

➢ ............................................

പഠരിതധ്യാക്കള് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കമട്ട.
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(മപ്രൈധ്യാജകണ് ടറുലം  കമഡ്യൂട്ടറുലം  നരിലവരിലരിലധ്യാത  ഒരു  കധ്യാസണ് മുറരിയരില്  ഈ  പ്രൈവര്തനലം
അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിരനക്കധ്യാളുലം ഫലപ്രൈദമധ്യാണരലധ്യാ കമഡ്യൂട്ടറുലം മപ്രൈധ്യാജകണ് ടറുലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ഈ പ്രൈവര്തനലം
അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതണ്  എനലം  കൂട്ടരിരച്ചര്തണ്  കമഡ്യൂട്ടറരിമല  ചരിത്രരചനയുമട  ആവശധകത  അധധധ്യാപകമര

രബധ്യാധധമപ്പടുതധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.)

ഈ കവരിതയരിമല ആശയങ്ങള് ഉള്മക്കധ്യാള്ളുന്ന ഒരു ചരിത്രലം ഒരു അധധധ്യാപരിക വരച്ചതണ് നമുക്കണ് കധ്യാണധ്യാലം

എന്ന സൂചനരയധ്യാമട Resources / Kpaint രഫധ്യാള്ഡറരിമല 9.png എന്ന ചരിത്രലം RP പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.

തുടര്ന്നണ്, 

ഇതരതരിലള്ള  ഒരു  ചരിത്രലം  നമുക്കുലം  വരച്ചധ്യാരലധ്യാ  എന്നണ്  പറഞ്ഞുമകധ്യാണ്ടണ്  കളര്മപയരിന്റരില്  ചരിത്രലം

വരയ്ക്കുന്നതരിമന്റ വരിവരിധ ഘട്ടങ്ങള് RP പരരിചയമപ്പടുതധ്യാലം.

കുറരിപ്പണ്:

ഈ  ചരിത്രലം  വരയ്ക്കുന്നതരിമന്റ  വരിവരിധ  ഘട്ടങ്ങള്  Resources/Kpaint  രഫധ്യാള്ഡറരിലണ്ടണ്.  ഇവ  ഓരരധ്യാ

ഘട്ടതരിലലം പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചുലം ഈ പ്രൈവര്തനലം അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

ചുവമട നല്കരിയരിരുന്ന ടൂളുകള്/സരങ്കേതങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരികള് ഈ മസഷനരിലൂമട

പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ് ലഭരിക്കുന എന്നണ് RP ഉറപ്പണ് വരുരതണ്ടതധ്യാണണ്.

• കളര്മപയരിന്റണ് ജധ്യാലകലം 

• കധ്യാനവധ്യാസണ് നരിര്മധ്യാണലം  Rectangle Tool 

• Line, Pen, Brush, Polygon, Circle ടൂളുകള് 

• ചരിത്രങ്ങള്ക്കണ് നരിറലം നല്കല്  Flood fill, Spraycan ടൂളുകള് 

• ഫയല് രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം

കധധ്യാനവധ്യാസണ് നരിര്മരിച്ചതരിനണ് രശഷലം ചരിത്രലം രസവണ് മചയധ്യാന പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് RP ആവശധമപ്പടുന. രസവണ്

മചരയണ്ട മലധ്യാരക്കഷമനക്കുറരിച്ചണ് ഈ അവസരതരില് പരധ്യാമര്ശരിരക്കണ്ടതരില . ഡശീഫധ്യാള്ട്ടണ് ആയരി രസവണ്

മചയ്യുന്നതണ്  എവരിമടയധ്യാരണധ്യാ  പ്രൈസ്തുത രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ്  മചയധ്യാല് മതരി.  രസവണ്  മചയ്യുരമധ്യാള് ഫയല്

എകണ്റ്റനഷമനക്കുറരിച്ചുലം സൂചരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

പഠരിതധ്യാക്കള് ഓരരധ്യാരുതരുലം ചരിത്രലം വരയ്ക്കുന.  പരിന്നശീടണ്  ഓരരധ്യാ ഘട്ടലം പൂര്തരിയധ്യാവരമധ്യാഴുലം ചരിത്രലം രസവണ്

മചയധ്യാന ഓര്മരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.  പ്രൈവര്തനലം അവസധ്യാനരിച്ചു  കഴരിഞധ്യാല് കളര്മപയരിന്റണ്  ജധ്യാലകലം  രകധ്യാസണ്

മചയധ്യാന RP നരിര്രദശരിക്കുന. 

തുടര്ന്നണ്,  ഇരപ്പധ്യാള് വരച്ച ചരിത്രലം ഒനകൂടരി തുറന്നണ് രനധ്യാക്കധ്യാന  RP  ആവശധമപ്പടുന.  ചരിലര്മക്കങ്കേരിലലം ചരിത്രലം

രസവണ് മചയ സലലം കമണ്ടതധ്യാന സധ്യാധരിക്കരില.  RP  യുമട സഹധ്യായരതധ്യാമട എലധ്യാവരുലം അവരവര് വരച്ച

ചരിത്രലം കമണ്ടത്തുന. 

തുടര്ന്നണ് ചരിത്രലം ഒരു പ്രൈരതധക രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചരയണ്ട ആവശധകത അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

ഇരപ്പധ്യാള്  നധ്യാലം  അഭരിമുഖശീകരരിച്ച  പ്രൈശലം  ഒഴരിവധ്യാക്കധ്യാന  പരരിശശീലനസമയതണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്

സൂക്ഷരിക്കധ്യാന നമുക്കുലം ഒരു രഫധ്യാള്ഡര് നരിര്മരിച്ചധ്യാരലധ്യാ RP രചധ്യാദരിക്കുന.

രഫധ്യാള്ഡര് നരിര്മധ്യാണലം
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രഫധ്യാള്ഡര് നരിര്മരിരക്കണ്ടതരിമന്റ ആവശധകത പഠരിതധ്യാക്കമള രബധ്യാധധമപ്പടുതരിയതരിനണ് രശഷമധ്യാണണ് ഈ

പ്രൈവര്തനലം അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതണ്.

സസ്വന്തലം രപരരില് രഫധ്യാള്ഡര്  (രഹധ്യാമരില്)  നരിര്മരിക്കുന്ന വരിധലം  RP  പരരിചയമപ്പടുത്തുന.  രസവണ്  മചയ

ചരിത്രലം ഈ രഫധ്യാള്ഡറരിരലക്കണ് ഡധ്യാഗണ് മചയ്യുന്ന (Move) വരിധലം അവതരരിപ്പരിക്കുന.

ഓരരധ്യാരുതരുലം അവരവരുമട കമഡ്യൂട്ടറരില് സസ്വന്തലം രപരരില് രഫധ്യാള്ഡര് തയധ്യാറധ്യാക്കുന.  മകമപയരിന്റരില്

വരച്ച ചരിത്രലം  ഈ രഫധ്യാള്ഡറരിരലക്കണ്  മധ്യാറ്റുന.   (രനരമത തുറന്നണ്  മവച്ച കളര്മപയരിന്റണ്  ജധ്യാലകലം  രകധ്യാസണ്

മചയരിട്ടുണ്ടധ്യാവണമമന്നണ് പ്രൈരതധകലം ഓര്മരിപ്പരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.).

Take Home Activity: 

• ചരിത്രവധ്യായനയണ്  രയധ്യാജരിച്ച  ഒരു  പഠനസന്ദര്ഭലം  കമണ്ടതരി,  ഈ  സന്ദര്ഭതരിമന്റ  കധ്യാസണ്റലം

വരിനരിമയതരിനണ് അനുരയധ്യാജധമധ്യായ ഒരു ചരിത്രലം കളര്മപയരിന്റണ് രസധ്യാഫണ് മവയറരില് വരയ്ക്കുക. ?

• ചരിത്രവധ്യായന,  ആശയങ്ങമള  ചരിത്രമധ്യാക്കല്  എന്നശീ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കുതകുന്ന  പഠന  സന്ദര്ഭങ്ങള്

വരിവരിധ വരിഷയങ്ങളരില് നരിനലം കണ്ടത്തുക.

11.30 1.00 പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠനരിര്മധ്യാണലം.

ആമുഖലം 

സസ്വന്തലം  പ്രൈരദശതരിമന്റ  സവരിരശഷതകള്  ഉള്മപ്പടുതരി  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരിട്ടുള്ള  Local   Text   (പ്രൈധ്യാരദശരിക

പധ്യാഠലം)കളുമട  അവതരണലം  രബധ്യാധനപ്രൈവര്തനങ്ങളരില്  പ്രൈധ്യാധധ്യാനധമര്ഹരിക്കുന്ന  സരങ്കേതങ്ങളരിമലധ്യാന്നധ്യാണണ്.
ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠങ്ങള് കധ്യാസണ്റമരില് പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന്നതണ് പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങമള

കൂടുതല്  ചലനധ്യാത്മകവലം  പവവരിധധപൂര്ണവമധ്യാക്കുലം.  ഏഴധ്യാലം  കധ്യാസരിമല  ഇലംഗശീഷണ്  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല

'Rhythms of Life'  എന്ന പധ്യാഠഭധ്യാഗവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ് ഗധ്യാരമധ്യാത്സവങ്ങളുമട പ്രൈധ്യാധധ്യാനധലം വധകമധ്യാക്കുന്ന ഒരു

പ്രൈധ്യാരദശരികപധ്യാഠ (Local Text)  മധ്യാതൃകയധ്യാണണ് ആണണ് രവഡണ് രപ്രൈധ്യാസസര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് നധ്യാലം ഈ മസഷനരില്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ്.  കമഡ്യൂട്ടര്  ഉള്മപ്പമടയുള്ള  സധ്യാരങ്കേതരിക  സഭൗകരധങ്ങള്  കധ്യാസണ്  റലം  വരിനരിമയതരില്
ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുത്തുന്നതരിനുലം  കുട്ടരികള്ക്കണ്  മരികച്ച  സഹധ്യായ  സലംവരിധധ്യാനമധ്യായരി  ഡരിജരിറ്റല്  സഭൗകരധങ്ങമള

മധ്യാറ്റുന്നതരിനുലം  ഈ  മസഷന  ലക്ഷധലം  മവക്കുന.  ഇതരലം  രഡധ്യാകക്യുമമന്റുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനധ്യായരി

കമഡ്യൂട്ടറരില് പടപ്പണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള പ്രൈധ്യാഥമരികമധ്യായ രശഷരി ആര്ജരിരക്കണ്ടതുണ് അതധധ്യാവശധമധ്യാണരലധ്യാ. 

ഡരിജരിറ്റല്  ഉപകരണങ്ങള്  പകകധ്യാരധലം  മചയ്യുന്ന  അവസരതരില്  (കധ്യാസണ് റലം  പ്രൈവര്തനങ്ങളുമട

ഭധ്യാഗമധ്യായുലം അലധ്യാമതയുലം)  ഏമറ ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടരി വരുന്നവയധ്യാണണ് രവഡണ് രപ്രൈധ്യാസസര് രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്.

ഇവ അനധ്യായധ്യാസമധ്യായരി പകകധ്യാരധലം മചയധ്യാനുള്ള രശഷരി പകവരരിക്കുക എന്നതണ് അധധധ്യാപകമര സലംബന്ധരിച്ചണ്

പ്രൈധധ്യാനലം തമന്ന.  ലരിബര്ഓഫശീസണ് പററ്റര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  രവഡണ് രപ്രൈധ്യാസസരിങ്ങരിമന്റ അടരിസധ്യാനരശഷരികള്
പകവരരിക്കുന്നതരിനുലം  ഒപ്പലം  കമഡ്യൂട്ടര്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതരിലള്ള  അധധധ്യാപകരുമട  ആത്മവരിശസ്വധ്യാസലം

വര്ദരിപ്പരിക്കുന്നതരിനുലം ഈ മമധ്യാഡഡ്യൂളരിമന്റ വരിനരിമയതരിലൂമട സധ്യാധരിക്കണലം.

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളരില് രലധ്യാക്കല് മടകണ്റ്റരിമന്റ സധ്യാധധത തരിരരിച്ചറരിയുന്നതരിനണ്

• രവഡണ്രപ്രൈധ്യാസസര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ്  (പ്രൈധ്യാരദശരിക  പധ്യാഠലം)  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള  രശഷരി
രനടുന്നതരിനണ് 
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• കമഡ്യൂട്ടറുലം കശീരബധ്യാര്ഡുലം ശധ്യാസ്തശീയമധ്യായരി, ചരിട്ടരയധ്യാമട ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്. 

• രവഗതരിലലം കൃതധതരയധ്യാമടയുലം കമഡ്യൂട്ടറരില് പടപ്പണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി പകവരരിക്കുന്നതരിനണ്

• രവഡണ്  മപ്രൈധ്യാസരിങണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമല  അടരിസധ്യാന  രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങണ്  സരങ്കേതങ്ങള്

പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്.

• ഒരു രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ് നരിശരിത രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

Materials and Resources

• Resources/Writer_resource രഫധ്യാള്ഡറരിമല Images  ലള്ള myfest.png എന്ന ചരിത്രലം. (  ഒരു രലധ്യാക്കല്

മടകണ്റ്റണ് മധ്യാതൃക – ഏഴധ്യാലം കധ്യാസരിമല Rhythms of Life എന്ന പധ്യാഠവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയതണ്)

റരിരസധ്യാഴണ് സണ്  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  Writer_resource/Images  ലള്ള  myfest.png  എന്ന  ചരിത്രലം  Rp

പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  തുടര്ന്നണ്  പ്രൈധ്യാരദശരിക  പധ്യാഠങ്ങളുമട  കധ്യാസണ്റലം  സധ്യാധധതമയക്കുറരിച്ചണ്  വരിശദമധ്യാക്കുന.   (ഈ

മസഷമന്റ ആമുഖമധ്യായരി നല്കരിയരിരരിക്കുന്ന വരിവരങ്ങള് ഇവരിമട പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാലം.)

ഇതരലം പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠങ്ങള് അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനുള്ള ധധ്യാരധ്യാളലം പഠന സന്ദര്ഭങ്ങള് അപ്പര് പപ്രൈമറരി

കധ്യാസരിമല  പധ്യാഠങ്ങളരില്  കണ്ടരിട്ടരിരല?   RP  രചധ്യാദധലം  ഉന്നയരിക്കുന.  പഠരിതധ്യാക്കളുമട  പ്രൈതരികരണങ്ങമള

സഹധ്യായരിക്കുന്നതരിനണ് ചരില പഠനസന്ദര്ഭങ്ങമള RP ക്കണ് സൂചരിപ്പരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

• ആറധ്യാലം കധ്യാസരിമല Work is Worship എന്ന പധ്യാഠലം

• അഞധ്യാലം കധ്യാസരിമല സസധരലധ്യാകമത അടുതറരിയധ്യാലം എന്ന പധ്യാഠലം

• .............................................................................

കമണ്ടതരിയവ അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന. RP കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന.

ഒരു  'രലധ്യാക്കല്  മടകണ് സണ് '  മപ്രൈധ്യാജകറരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  കധ്യാസണ്റമരില്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന്നതണ്

 പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  പവവരിധധപൂര്ണവലം  ചലനധ്യാത്മകവമധ്യാക്കുമരലധ്യാ?  ഇതരലം  ഒരു  രലധ്യാക്കല്
മടകണ്റ്റണ്  ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി തയധ്യാറധ്യാക്കുമന്നതണ് പരരിചയമപ്പടധ്യാമമന്നണ് പറഞ്ഞു മകധ്യാണ്ടണ് രവഡണ് മപ്രൈധ്യാസസറരില് ഒരു

പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠ മധ്യാതൃക തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈവര്തനതരിരലക്കണ് RP പ്രൈരവശരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 1.3  പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠലം  പടപ്പണ് മചയണ് തയധ്യാറധ്യാക്കല് (20 mts)

 Materials and Resources

• Resources/Writer_resource രഫധ്യാള്ഡറരിമല Images ലള്ള myfest.png എന്ന ചരിത്രലം. 

• Resources/Writer_resource. KB രഫധ്യാള്ഡറരില് നലരിയരിട്ടുള്ള ചരിത്രലം 

രലധ്യാക്കല് മടകണ് സരിമന്റ മധ്യാതൃകയരിരലക്കണ് ഒനകൂടരി ശ്രദ ക്ഷണരിച്ചണ്  (Resources/Writer_resource/Images

ലള്ള myfest.png) RP രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന. ഈ രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില് എമന്തലധ്യാലം കധ്യാരധങ്ങള് ഉള്മപ്പടുനണ്ടണ്.

◦ മടകണ് സണ്

◦ ........................

ഇതണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിരലക്കധ്യാവശധമധ്യായ  ഫയലകള്  റരിരസധ്യാഴണ്  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  Writer_resource  എന്ന

രഫധ്യാള്ഡറരിലണ്ടണ് എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചു മകധ്യാണ്ടണ് പ്രൈസ്തുത ഫയലകള്(രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ്, ചരിത്രങ്ങള്) പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

തുടര്ന്നണ്,  ലരിബര്ഓഫശീസണ്  പററ്റര്  തുറന്നണ്  പധ്യാഠഭധ്യാഗവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  രലധ്യാക്കല്  മടകണ്റ്റരിമന്റ  ആദധ
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ഖണരിക  പടപ്പണ്  മചയധ്യാന  RP  അവശധമപ്പടുന.  പടപ്പണ്  മചയ്യുരമധ്യാള്  രനരരിടുന്ന  ബുദരിമുട്ടുകള്  ഓരരധ്യാ

ഘട്ടതരിലലം ഇടമപട്ടണ് ആര്പരി പരരിഹരരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്. 

ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ട കശീകള് (എന്റര്, ഷരിഫണ് എന്റര്, ബധ്യാക്കണ് രസ്പേസണ്, ഡരിലശീറ്റണ്, ടധ്യാബണ് മുതലധ്യായവ) പ്രൈരതധകലം

പരരിചയമപ്പടുത്തുന്നതണ്  ഉചരിതമധ്യാവലം.  കശീരബധ്യാര്ഡരില്  വരിരലകള്  വയ്ക്കുന്ന  രശീതരി  ചുരുങ്ങരിയ  സമയതരില്

ചരിത്രശീകരണതരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  മഡരമധ്യാ  മചയധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.  ഇതരിനധ്യായരി

Resources/Writer_resource/KB  ?രഫധ്യാള്ഡറരില് നലരിയരിട്ടുള്ള ചരിത്രലം ( ഇലംഗശീഷണ്) ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

നല്കരിയ രശീതരിയരില് ഒരു പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠമധ്യാതൃകയുമട ഒരു ഭധ്യാഗലം (ആദധ ഖണരിക മധ്യാത്രലം) തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന

പ്രൈവര്തനലം പൂര്തശീകരരിച്ചു കഴരിഞധ്യാല് നരിശരിത രഫധ്യാള്ഡറരില് അതണ് രസവണ് മചയ്തു എന്നണ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

അവരവരുമട രപരരിലള്ള രഫധ്യാള്ഡറരില് ഇതണ് രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം RP പരരിചയമപ്പടുരതണ്ടതധ്യാണണ്.

പഠരിതധ്യാക്കള് പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠലം തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ വധ്യാചകങ്ങള് (ആദധ ഖണരിക മധ്യാത്രലം)  പടപ്പണ്

മചയണ് നരിശരിത രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയ്യുന. 

പ്രൈവര്തനലം 1.4 രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില് പശധ്യാതല നരിറവലം രബധ്യാര്ഡറുലം നല്കരി ഭലംഗരിയധ്യാക്കല് (20 mts)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• ലരിബര്ഓഫശീസണ് പററ്ററരില് ഫ്രയരിലം ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതരിനണ്

• രകധ്യാപ്പരി, രപസണ് സരങ്കേതങ്ങള് പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്. 

• നരിറങ്ങള് നല്കരി രവഡണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ് ആകര്ഷകമധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

Materials and Resources

• Resources/Writer_resource  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  myVillageFestival.txt  എന്ന  ഫയല്  (തയധ്യാറധ്യാരക്കണ്ട

മടകണ്റ്റരിമന്റ ആദധ ഖണരിക ഇതരില് ഉള്മപ്പടുന്നരില എന്ന കധ്യാരധലം പ്രൈരതധകലം ശ്രദരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.)

ഇവരിമട തധ്യാമഴ പറയുന്നകധ്യാരധങ്ങള് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്ന വരിധമധ്യായരിരരിക്കണലം പ്രൈധ്യാരയധ്യാഗരിക

പ്രൈവര്തനലം മചരയണ്ടതണ്.

◦ ഇനരസര്ട്ടണ് മമനു ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഫ്രയരിലം ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതരിനണ്

◦ രകധ്യാപ്പരി, രപസണ് സരങ്കേതങ്ങള് പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്

◦ ഫ്രയരിമരിമന്റ വലപ്പലം കമശീകരരിക്കുന്നതരിനണ്

◦ പശധ്യാതല നരിറലം നല്കുന്നതരിനണ്

◦ രബധ്യാര്ഡറരിനണ് നരിറലം നല്കുന്നതരിനണ്.

രനരമത പടപ്പണ്  മചയ ഖണരിക  മസലകണ്  മചയതരിനണ്  രശഷലം  ഇനരസര്ട്ടണ്  മമനു  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ഫ്രയരിലം

ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന വരിധലം Rp പരരിചയമപ്പടുത്തുന. ?

അനുരയധ്യാജധമധ്യായ രശീതരിയരില് ഡധ്യാഗണ് മചയണ് ഉള്മപ്പടുതരിയ മഫ്രയരിമരിമന്റ വലപ്പലം കമശീകരരിക്കുക

പഠരിതധ്യാക്കള് ഖണരിക മസലകണ് മചയതരിനണ് രശഷലം ഫ്രയരിലം ഉള്മപ്പടുത്തുന. വലപ്പലം കമശീകരരിക്കുന. തുടര്ന്നണ്
രഡധ്യാകക്യുമമന്റരിമല ബധ്യാക്കരിയുള്ള വധ്യാചകങ്ങള് കൂടരി തയധ്യാറധ്യാക്കുക

ബധ്യാക്കരിയുള്ള വധ്യാചകങ്ങള് പടപ്പണ് മചയണമമന്നരില ,  
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Resources/Writer_resource  രഫധ്യാള്ഡറരില്  തന്നരിട്ടുള്ള  myVillageFestival.txt  എന്ന  ഫയലരില്  നരിന്നണ്

രകധ്യാപ്പരി  രപസണ് മചയണ് ബധ്യാക്കരിയുള്ള വധ്യാചകങ്ങള് രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില് രചര്ക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

മടകണ്റ്റണ് രകധ്യാപ്പരി, രപസണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം RP പരരിചയമപ്പടുത്തുന. പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

ഫയല് മസവണ് മചയ്യുന.

മഫ്രയരിമരിനണ് പശധ്യാതല നരിറലം നല്കുന്ന വരിധലം RP യുമട സഹധ്യായരതധ്യാമട പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 1.5 വധ്യാചകങ്ങളുമട രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങണ് (15 mts)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• രവഡണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റരിമല വധ്യാചകങ്ങമള രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി പകവരരിക്കല്.

തുടര്ന്നണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ് രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ്  മചയ്യുന്ന വരിധലം  RP  മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.  ടൂള്ബധ്യാറരിമല സഭൗകരധങ്ങള്

ഉപരയധ്യാഗരിച്ചധ്യാണണ് രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങണ്  സരങ്കേതങ്ങള് അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതണ്.  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരിരരിക്കുന്ന രനധ്യാട്ടശീസരിമല
വധ്യാചകങ്ങമള  രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങണ്  മചയ്യുന്നതരിനധ്യായരി  തധ്യാമഴ  മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന  സരങ്കേതങ്ങള്

ഉപരയധ്യാഗരിച്ചരിട്ടുമണ്ടന്നണ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

• രഫധ്യാണ്ടണ് കമശീകരണലം 

(Font Family, Style, Size, Bold, Italic, Underlining, Colour, Alignment etc )

പഠരിതധ്യാക്കള് അവര് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രഡധ്യാകക്യുമമന്റരിമല വധ്യാചകങ്ങള് മധ്യാതൃകക്കനുസരരിച്ചണ് രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ് മചയണ്

ഭലംഗരിയധ്യാക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 1.6  ഖണരികകള് കമശീകരരിക്കധ്യാലം. (20 mts)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• രവഡണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില  ഖണരികകള് കമശീകരരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി പകവരരിക്കുന്നതരിനണ്

തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരിരരിക്കുന്ന  പ്രൈധ്യാരദശരിക  പധ്യാഠതരിമല  ഖണരികകള്  രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ്  മചയണ്  ഭലംഗരിയധ്യാക്കുന്ന

പ്രൈവര്തനലം.  രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങ്ങണ്  ടൂള്ബധ്യാറരിമല  സഭൗകരധങ്ങള്  മധ്യാത്രമധ്യാണണ്  ഇവരിമട  പരരിചയമപ്പടുന്നതണ്.  ഈ

പ്രൈവര്തനതരില് തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന സരങ്കേതങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചരിട്ടുമണ്ടന്നണ് ഉറപ്പുവരുതണലം.  ചുമവട
നല്കരിയ സഭൗകരധങ്ങളുലം പരരിചയമപ്പടുതധ്യാലം

◦ Line Spacing

◦ Increase Indent

◦ Decrease Indent

◦ Increase Paragraph Spacing

◦ Decrease Paragraph Spacing

പ്രൈവര്തനലം 1.7 ചരിത്രലം രചര്ക്കല് (15 mts)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• രവഡണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില് ചരിത്രലം ഉള്മപ്പടുതരി കമശീകരരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടല്

Materials and Resources

• Resources/Writer_resource/Images രഫധ്യാള്ഡറരിമല അനുരയധ്യാജധമധ്യായ ചരിത്രങ്ങള്
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തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രഡധ്യാകക്യുമമന്റരില് ചരിത്രലം ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന വരിധലം RP അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

ഉള്മപ്പടുരതണ്ട റരിരസധ്യാഴണ്  രഫധ്യാള്ഡറരില് നരിനലം മസലകണ്  മചയണ്  ഫ്രയരിമരിനകതണ്  ഉള്മപ്പടുത്തുകയുലം

വലപ്പലം  സധ്യാനലം  ഇവ  കമശീകരരിക്കുകയുലം  മചയ്യുന.  ഇതരിനധ്യായരി  തധ്യാമഴ  പറയുന്ന  സരങ്കേതങ്ങള്

പരരിചയമപ്പടുതണലം.

◦ ?Image Tool

◦ ചരിത്രലം മസലകണ് മചയണ് വലപ്പലം, സധ്യാനലം ഇവ മധ്യാറ്റുന്ന പ്രൈവര്തനലം

◦ Image Wrap

◦ ഫയല് രസവണ് മചയണ് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

തുടര്പ്രൈവര്തനലം 

ഇലംഗശീഷണ് കബരിമന്റ ഉദണ്ഘധ്യാടനവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ് രനധ്യാട്ടശീസണ് രബധ്യാര്ഡരില് പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന്നതരിനണ് രവണ്ടരി
ഒരു രനധ്യാട്ടശീസണ് തയധ്യാറധ്യാക്കുക

1.00  1.45 ഉച്ച ഭക്ഷണലം

1.45   3.30 മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരില് വര്ക്കണ് ഷശീറ്റണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം

ആമുഖലം

രവഡണ്  മപ്രൈധ്യാസസറരില് ഒരു രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ്  (ഇലംഗശീഷരിലള്ള  )  തയധ്യാറധ്യാക്കരി  രബധ്യാധനപ്രൈവര്തനങ്ങളരില്

പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുന്നതരിമന്റ ചരില സധ്യാധധതകള് നധ്യാലം കഴരിഞ മസഷനരില് മനസരിലധ്യാക്കരിയരലധ്യാ. ഇലംഗശീഷരിനു

പുറരമ,  മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരിലള്ള രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ്  കമഡ്യൂട്ടറരില് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുക എന്നതണ്  അധധധ്യാപകര്ക്കണ്

അവരുമട  പഠനധ്യാസൂത്രണരവളയരില്  ഏമറ  സഹധ്യായകരമധ്യായ  കധ്യാരധമധ്യാണണ്.  കധ്യാസണ്റലം

വരിനരിമയപ്രൈവര്തനങ്ങളരില് സസ്വധ്യാഭധ്യാവരികതരയധ്യാമട ഐ.സരി.ടരി  സരങ്കേതങ്ങള് അനുരൂപശീകരണലം നടതധ്യാന

ഭധ്യാഷധ്യാ  കമഡ്യൂട്ടരിങണ്  സഹധ്യായകമധ്യാകുലം.  മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരില്  പടപ്പരിങ്ങണ്  പരരിശശീലരിക്കധ്യാനുള്ള  ഈ  പ്രൈവര്തനലം

കധ്യാസണ്റമരിരലക്കധ്യാവശധമധ്യായ ഉള്ളടക്ക നരിര്മധ്യാണതരിനണ്  ഉണര്വണ്  പകരുന്നതരിനണ്  സഹധ്യായകമധ്യാകുലം.  ഇതരലം
ലക്ഷധങ്ങള്  മുന്നരില്  കണ്ടുമകധ്യാണ്ടധ്യാണണ്  ഈ  ഭധ്യാഷധ്യാകമഡ്യൂട്ടരിങണ്  മസഷന  അധധധ്യാപക  പരരിശശീലനതരില്

ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്നതണ്.  കൂടധ്യാമത,  പരരിഷ്ക്കരരിച്ചണ്  പുറതരിറങ്ങുന്ന  (യു.പരി)  ഐ.സരി.ടരി  പധ്യാഠപുസ്തകതരിലലം

ഭധ്യാഷധ്യാകമഡ്യൂട്ടരിങ്ങുമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  പ്രൈവര്തനലം  ഉള്മപ്പടുതരിയരിട്ടുണ്ടണ്.  ഇതരിമന്റ  വരിനരിമയവലം  ഉറപ്പണ്

വരുതധ്യാന ഭധ്യാഷധ്യാ കമഡ്യൂട്ടരിങ്ങരിമല പരരിശശീലനലം അതധധ്യാവശധമധ്യാണണ്.

ഏഴധ്യാലം  കധ്യാസണ്  ശധ്യാസപുസ്തകതരിമല  ദഹരനനരിയ വധവസയുമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട ഒരു  വര്ക്കണ്  ഷശീറ്റണ്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  പ്രൈവര്തനതരിലൂമടയധ്യാണണ്  മലയധ്യാളലം  പടപ്പരിങ്ങണ്  നധ്യാലം  പരരിചയമപ്പടുന്നതണ്.  എലധ്യാ

അധധധ്യാപകരുലം  മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരില്  പടപ്പണ്  മചയണ്  പരരിശശീലരിക്കുനണ്ടണ്  എന്നണ്  RP  ഉറപ്പണ്  വരുരതണ്ടതുമുണ്ടണ്.
രണ്ടധ്യാമമത  മസഷനരില്  വരിവരിധ  ഭധ്യാഷധ്യാ  അധധധ്യാപകര്ക്കണ്  അവരുമട  ഭധ്യാഷ  തമന്ന  പകകധ്യാരധലം  മചയ്യുന്ന

വരിധതരിലധ്യാണണ് പ്രൈവര്തനലം അവതരരിപ്പരി ച്ചരിരരിക്കുന്നതണ്.

പ്രൈവര്തനലം 1.8 വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ് സമയലം: 10  മരിനരിറ്റണ്

ഉരദ്ദേശധലം : വര്ക്കണ്ഷശീറ്റരിമന്റ കധ്യാസണ്റലം സധ്യാധധത രബധ്യാധധമപ്പടുന്നതരിനണ്

Material and Resouces : Resources/UP_Tbs/7  രഫധ്യാള്ഡറരിമല Basic Science_Mal.pdf  എന്ന ഫയല്

  ഏഴധ്യാലം കധ്യാസരിമല അടരിസധ്യാന ശധ്യാസ പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല അന്നപഥതരിലൂമട എന്ന അധധധ്യായതരിമന്റ



അധധധ്യാപക പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂള് - അപ്പര് പപ്രൈമറരി (ഐ.സരി.ടരി.) 9

പരിഡരിഎഫണ് (Basic Science_Mal.pdf , Page: 57 )പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചണ് ആര്.പരി രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.  

ഇതരില്  അവതരരിപ്പരിച്ചരിരരിക്കുന്ന  'ദഹനവധവസ '  എന്ന  ആശയതരിമന്റ  കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയതരിനണ്

ഏമതധ്യാമക്ക തരതരിലള്ള രബധ്യാധന തന്ത്രങ്ങള് നമുക്കണ് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാലം. 

ഓരരധ്യാരുതരരധ്യാടുലം ഉതരലം പറയധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

• ആശയഭൂപടലം

• ...................................................... 

ഇതരില് വര്ക്കണ് ഷശീറ്റരിമന്റ സധ്യാധധതയരിരലക്കണ് ഈ ചര്ച്ചമയ നയരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്,

തുടര്ന്നണ്,  റരിരസധ്യാഴണ്  രഫധ്യാള്ഡറരിലള്ള  ഒരു  വര്ക്കണ്  ഷശീറ്റണ്  മധ്യാതൃക

(Resources/Writer_resource/Worksheet_Mal.pdf) RP പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. 

ഇതരിനധ്യായരി, ഇതരതരിലള്ള ഒരു വര്ക്കണ് ഷശീറ്റണ് പ്രൈരയധ്യാജനപ്രൈദമധ്യാകരിരല ? RP കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന

  ഇതരലം ഒരു വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  (മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരിലള്ള)  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈവര്തനതരിനധ്യായരി മലയധ്യാളലം പടപ്പരിങണ്

പരരിശശീലരിരക്കണ്ടതുണ്ടരലധ്യാ. എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചണ് മലയധ്യാളലം പടപ്പരിങണ് പരരിശശീലനഘട്ടതരിരലക്കണ് പ്രൈരവശരിക്കധ്യാലം.

പ്രൈവര്തനലം 1.9 ഇനസരിപണ്റ്റണ് രലഔട്ടണ് രലഔട്ടണ് പരരിചയമപ്പടല് സമയലം: 40 മരിനരിറ്റണ്

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• കശീരബധ്യാര്ഡണ് മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരിരലക്കണ് മധ്യാറ്റുന്നതരിനുള്ള ധധ്യാരണ രനടുന്നതരിനണ്

• മലയധ്യാളലം കശീരബധ്യാര്ഡണ് രലയഭൗട്ടണ് പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്

• മധ്യാതൃഭധ്യാഷയരില് അനധ്യായധ്യാസമധ്യായരി പടപ്പണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള പനപുണരി രനടുന്നതരിനണ്.?

Material & Resouces: 

• Resources/Writer_resource/KB യരിമല ഇനസരിപണ്റ്റണ് (മലയധ്യാളലം )കശീ രലഔട്ടണ് മധ്യാതൃക 

RP രവഡണ് മപ്രൈധ്യാസസര് തുറക്കുന.

തുടര്ന്നണ്  കശീരബധ്യാര്ഡണ്  രലഔട്ടണ്  മധ്യാറ്റുന്ന വരിധലം പരരിചയമപ്പടുതരി,  ഇനസരിപണ്റ്റണ്  കശീരബധ്യാര്ഡണ്  രലഔട്ടണ്

(മലയധ്യാളലം) പരരിചയമപ്പടുത്തുന. 

തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിട്ടുള്ള വധ്യാക്കുകള് ഓരരധ്യാരുതരുലം പടപ്പണ് മചയമട്ട. (മലയധ്യാളലം കശീ രബധ്യാര്ഡരിമന്റ മധ്യാതൃക

രപ്രൈധ്യാജകണ് ടറരില് ഡരിസണ് മപ്ലെ മചയധ്യാലം) ഈ ഘട്ടതരില് ചുവമട നല്കരിയ പ്രൈവര്തനകമതരിലൂമട RP മലയധ്യാളലം

പടപ്പരിങണ് അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

◦ അക്ഷരങ്ങളുമട വരിനധധ്യാസലം  സസ്വരലം, വധ ഞ്ജനലം

◦ സസ്വരധ്യാക്ഷരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള വധ്യാക്കുകള്

◦ കൂട്ടക്ഷരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള വധ്യാക്കുകള്

◦ ചരിലക്ഷരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള വധ്യാക്കുകള്
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ZWJ, ZWNJ  കശീകളുമട ഉപരയധ്യാഗലം പ്രൈരതധകലം സൂചരിപ്പരിക്കണലം.

ഈ  പ്രൈവര്തനലം  പൂര്തരിയധ്യാവരമധ്യാള്  അക്ഷരങ്ങളുലം  കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുലം  ചരിലക്ഷരങ്ങളുലം  പടപ്പണ്

മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി ഓരരധ്യാ പഠരിതധ്യാവലം രനടരിയരിരരിക്കണലം. 

പടപ്പണ്  മചയ  ഫയല്  സസ്വന്തലം  രഫധ്യാള്ഡറരില്  രസവണ്  മചയധ്യാന  RP  നരിര്രദശരിക്കുന.  പഠരിതധ്യാക്കള്

പരരിശശീലരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 1.10 വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം സമയലം: 50 മരിനരിറ്റണ്

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• കമഡ്യൂട്ടറരില് മലയധ്യാളതരിലള്ള വധ്യാചകങ്ങള് പടപ്പണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

• ഡരിജരിറ്റല് വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

രനരമത  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ച  വര്ക്കണ്  ഷശീറ്റണ്  മധ്യാതൃക  (Resources/Writer_resource/Worksheet_Mal.pdf)   RP

ഒരരിക്കല് കൂടരി  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചണ്  അരത മധ്യാതൃകയരില് ഒരു വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  വരിധലം  RP

അവതരരിപ്പരിക്കുന.

RP  വര്ക്കണ്  ഷശീറ്റരില്  ചരിത്രലം  ഉള്മപ്പടുത്തുന.   (Resources/Writer_resource/Images  രഫധ്യാള്ഡറരിമല
hd.png).

 ഇതരിനധ്യായരി ചുവമട നല്കരിയ കമലം പധ്യാലരിക്കധ്യാലം. 

◦ രഡധ്യായരിങ്ങണ്  ടൂള്ബധ്യാറരിമല  ടൂളുകള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  രബധ്യാക്സുകള്,  വൃതങ്ങള്  വരിധലം

പരരിചയമപ്പടുത്തുന. 

◦ പ്രൈസ്തുത രബധ്യാകരില് അക്ഷരങ്ങരളധ്യാ അക്കങ്ങരളധ്യാ പടപ്പണ് മചയ്യുന.

◦ മടകണ്റ്റണ് രബധ്യാകണ് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് പടപ്പണ് മചയ്യുന. ആവശധമധ്യായ സലതണ് കമശീകരരിക്കുന.

◦ രസവണ് മചയ്യുന.

ഈ മധ്യാതൃകയരില് അവരവരുമട കധ്യാസണ്റലം പഠനപ്രൈവര് തനതരിമന്റ ഭധ്യാഗമധ്യായരി ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാനുള്ള ഒരു

വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ് കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന  ഗ്രൂപ്പണ് പ്രൈവര്തനലം

സമധ്യാന  കധ്യാസുകള്/വരിഷയങ്ങള്  പകകധ്യാരധലം  മചയ്യുന്നവര്  ഒരു  ഗ്രൂപ്പധ്യായരി  മധ്യാറമട്ട.  കധ്യാസണ്റമരില്

പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്ന തരതരിലള്ള ഒരു വര്ക്കണ്ഷശീറ്റധ്യാണണ് തയധ്യാറധ്യാരക്കണ്ടതണ്.

പ്രൈരതധക ശ്രദക്കണ് :

ഹരിന്ദരി,  അറബരികണ്,  സലംസ്കൃതലം,  ഉറുദു  വരിഷയങ്ങള്  മധ്യാത്രലം  പകകധ്യാരധലം  മചയ്യുന്ന  അധധധ്യാപകര്
പരരിശശീലനതരില് ഉള്മപ്പടുനമണ്ടങ്കേരില് അവര് അവരവരുമട വരിഷയതരിലള്ള വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന

കട, തകര, തടരി, കരരി, തരുക, രകര, രതധ്യാടണ്, രപധ്യാരണ്

കധ്യാക്ക, തത, ആതച്ചക്ക, ഈറ്റ , പത്രരിക, സസ്വധ്യാഗതലം, ധധധ്യാനലം

കഭൗമധ്യാരലം, ഔത, പതമധ്യാവണ്, ഐരധ്യാവതലം, മകധ്യാടരി, ഒരുമ, ദൃഷരി, ഋഷരി, ദുദുഃഖലം

മകന, മകള്, മണപധ്യാത്രലം, പധ്യാര്വതരി, വരില്പത്രലം, ദൃക്സധ്യാക്ഷരി

സഹണ് ല, വധ്യാടണ് സന, മടകണ് സണ്, മനറ്റണ് വര്ക്കണ്, രസധ്യാഫണ് മവയര് 
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പ്രൈവര്തനമധ്യാണണ്  ഇവരിമട  ആരലംഭരിരക്കണ്ടതണ്.    ഈ  മസഷനരില്  ഇവര്ക്കണ്  പ്രൈസ്തുത  പ്രൈവര്തനലം
പൂര്തശീകരരിക്കധ്യാന  സധ്യാധരിച്ചരിമലങ്കേരില്   പൂര്തരിയധ്യാക്കുന്ന  പ്രൈവര്തനലം  രഹധ്യാലം  അപസനമമന്റധ്യായരി

നല്രകണ്ടതധ്യാണണ്.

ഈ പ്രൈവര്തനലം മചയ്യുന്നതരിനണ്  മുമണ്  മലയധ്യാളലം വധ്യാക്കുകള് പടപ്പണ്  മചയ്യുന്ന പ്രൈവര്തനലം എലധ്യാവരുലം

മചയ്തു എന്നണ് RP ഉറപ്പണ് വരുരതണ്ടതധ്യാണണ്.

മറ്റു  ഭധ്യാഷകള്  പടപ്പണ്  മചയ്യുന്നതരിനധ്യായരി,  പുതരിയ  കശീരബധ്യാര്ഡണ്  രലയഭൗട്ടണ്  ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന  വരിധലം  RP

മപധ്യാതുവധ്യായരി പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

അറബരികണ്,  സലംസ്കൃതലം,  ഉറുദു  തുടങ്ങരിയ  ഭധ്യാഷയരില്  പടപ്പണ്  മചയ്യുന്നതരിനണ്  മുമണ്  പ്രൈസ്തുത  കശീരബധ്യാര്ഡണ്

പരരിചയമുള്ള അധധധ്യാപകരുമട സഹധ്യായലം സസ്വശീകരരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്. കശീരബധ്യാര്ഡണ് മസറ്റണ് മചയ്യുരമധ്യാള് ഇലംഗശീഷണ്

ആദധലം വരുന്ന രശീതരിയരില് രവണലം മസറ്റണ് മചയധ്യാന. 

വരിവരിധ ഭധ്യാഷകള് പടപ്പണ് മചയ്യുരമധ്യാള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്ന കശീരബധ്യാര്ഡുകള്.

Language  Keyboard Layout  Fonts

Hindi Indian  (Inscript ) Lohith Devanagari

Arabic Arabic  KacstBook, KacstLetter

Sanskrit  Indian  (Inscript) Kalimati, Gargi, Chandas

Urdu Urdu(Pakistan,   CRULP)
(Phonetic)

Pak   Nastaleeq   http://www.urdujahan.com/urdu
fonts/ എന്ന പസറ്റരില് നരിന്നണ് ഡഭൗണരലധ്യാഡണ് മചയ്യുക.

ഓരരധ്യാരുതരുലം  അവരവരുമട  കധ്യാസണ്റലം  പ്രൈവര്തനതരിനണ്  സഹധ്യായരിക്കുന്ന  വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  രവഡണ്

മപ്രൈധ്യാസസറരില്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന.  ഈ  മസഷനരില്  ആര്.പരി.  യുമട  ഇടമപടല്  പ്രൈരതധകലം  ആവശധമധ്യായരി

വരുമരലധ്യാ.

തുടര്ന്നണ് ഓരരധ്യാ ഗ്രൂപ്പുലം വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ് തയധ്യാറധ്യാക്കരി അവരവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയ്യുന.

Home Activity:  ഇരപ്പധ്യാള് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  കൂടുതല് മമച്ചമപ്പടുന്ന പ്രൈവര്തനലം അപസനമമന്റണ്

ആയരി നല്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

പ്രൈവര്തനലം 1.11 രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ് പരി.ഡരി.എഫണ് രൂപതരിരലക്കണ് മധ്യാറ്റല് (5 mts)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• രവഡണ് രഡധ്യാക്കുമമന്റരിമന പരി.ഡരി.എഫണ് രൂപതരിരലക്കണ് മധ്യാറ്റുന്നതരിനണ് 

RP  രചധ്യാദധലം  ഉന്നയരിക്കുന.   ? നധ്യാലം  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  എലധ്യാ  കമഡ്യൂട്ടറുകളരിലലം  മമധ്യാപബല്

രഫധ്യാണുകളരിലലം വധ്യായരിക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുരമധ്യാ?

 ഇമലങ്കേരില് എന്തുമകധ്യാണ്ടധ്യാവധ്യാലം ?  മപധ്യാതുചര്ച്ച

നരിഗമനതരിരലക്കണ് എതരിക്കധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ സൂചകങ്ങളധ്യായരി നല്കധ്യാവന്നവ 

◦ തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രഡധ്യാകക്യുമമന്റരിമന്റ എകണ്റ്റനഷമന്റ പ്രൈരതധകത

◦ ഇതണ് ഈമമയരിലധ്യായരി മമറ്റധ്യാരധ്യാള്ക്കണ് അയച്ചു മകധ്യാടുത്തു എന്നരിരരിക്കമട്ട.  എലധ്യാ കമഡ്യൂട്ടറരിലലം ഇതണ്

വധ്യായരിക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുരമധ്യാ? മമധ്യാപബല് രഫധ്യാണരിലധ്യാമണങ്കേരിരലധ്യാ?
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◦ വരിവരിധ ഓപ്പരററ്റരിങണ് സരിസങ്ങളുമട പ്രൈരതധകത

നരിഗമനങ്ങള് ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട

ഇതരലം  പ്രൈശങ്ങള്  പരരിഹരരിക്കുന്നതരിനണ്,  എലധ്യാ  ഓപ്പരററ്റരിങണ്  സരിസതരിലലം  പരിന്തുണയ്ക്കുന്ന
രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിരലക്കണ്  രഡധ്യാകക്യുമമന്റരിമന  മധ്യാറ്റധ്യാലം  എന്നണ്  സൂചരിപ്പരിച്ചുമകധ്യാണ്ടണ്  പരിഡരിഎഫണ്  രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിമനക്കുറരിച്ചണ്

അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

(കമഡ്യൂട്ടറരില് നരിലവരിലള്ള ഒരു പരിഡരിഎഫണ് ഫയല് തുറന്നണ് കധ്യാണരിക്കുകയുലം മചയധ്യാലം.)

തുടര്ന്നണ്  ഒരു  രഡധ്യാകക്യുമമന്റണ്  പരി.ഡരി.എഫണ്  രൂപതരിരലക്കണ്  മധ്യാറ്റുന്ന  വരിധലം  RP  പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

PDF  ആക്കരി  മധ്യാറ്റരിയ  ഫയല്  രഡധ്യാക്കുമമന്റണ്,  നധ്യാലം  ഫയല്  രസവണ്  മചയ  രഫധ്യാള്ഡറരില്  തമന്നയധ്യാണണ്

ഉണ്ടധ്യാകുക എനലം രബധ്യാധധമപ്പടുതധ്യാലം.  പ്രൈസ്തുത ഫയല് തുറന്നണ് പരിഡരിഎഫലം അതണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  odt  യുലം

തമരിലള്ള വധതധധ്യാസലം ഓരരധ്യാരുതര്ക്കുലം രബധ്യാധധമധ്യാവമട്ട.

തുടര്പ്രൈവര്തനങ്ങള്

• ഭധ്യാഷധ്യാ പഠനതരിനണ് സഹധ്യായകമധ്യാവന്ന കുറരിപ്പുകളുലം പ്രൈധ്യാരദശരിക പധ്യാഠങ്ങളുലം തയധ്യാറധ്യാക്കുക.

• രപധ്യാസര്, രനധ്യാട്ടശീസണ്, ഫധ്യാഷണ് കധ്യാര്ഡണ് തുടങ്ങരിയ പ്രൈവര്തനങ്ങള്  പധ്യാഠഭധ്യാഗവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ്

തയധ്യാറധ്യാക്കുക.

• പടപ്പരിങണ്  പരരിശശീലരിക്കുന്നതരിനണ്  മകടച്ചണ്  എന്ന  പടപ്പരിങ്ങണ്  ടഡ്യൂട്ടര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  മലയധ്യാളലം

പടപ്പരിങണ് പരരിശശീലരിക്കുക.

3.30 – 4.30 രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം.

ആമുഖലം 

മധ്യാറുന്ന കധ്യാസണ് മുറരികളരില്,  ഡരിജരിറ്റല് ഉപകരണങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള കധ്യാസണ്റലം പഠനതന്ത്രങ്ങളരില്,  ഏതുണ്
വരിഷയലം  പകകധ്യാരധലം  മചയ്യുന്ന  അധധധ്യാപകനുലം  എലധ്യാരയധ്യാഴുലം  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുന്ന  സരങ്കേതമധ്യാണണ്

പ്രൈസരന്റഷനുകള്. കൃതധമധ്യായ ധധ്യാരണരയധ്യാമട തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷനുകള്ക്കണ് ചുരുങ്ങരിയ സമയലം മകധ്യാണ്ടണ്

ഒരു ആശയമത വധകമധ്യായരി അനുവധ്യാചകമന്റ മനസരിരലക്കണ് എതരിക്കധ്യാന കഴരിയുലം.  അതരതരില്,  ഓരരധ്യാ
അധധധ്യാപകനുലം  തമന്റ  കധ്യാസണ്റമരിരലക്കണ്  ആവശധമധ്യായ  പ്രൈസരന്റഷനുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുലം  മമറ്റധ്യാരധ്യാള്
തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  പ്രൈസരന്റഷനരില്  ആവശധമധ്യായ  മധ്യാറ്റലം  വരുതരി  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാനുമുള്ള  ആത്മവരിശസ്വധ്യാസലം

ജനരിപ്പരിക്കുക എന്നതണ് ഈ പരരിശശീലനതരിമന്റ പ്രൈധധ്യാന ലക്ഷധങ്ങളരില് മപടുന. 

ഓരരധ്യാ  അധധധ്യാപരികയ്ക്കുലം  മരികമച്ചധ്യാരു  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുള്ള  രശഷരി,  നധ്യാലണ്  ദരിവസമത  ഈ

പരരിശശീലനതരിലൂമട,  ആര്ജരിരക്കണ്ടതുമുണ്ടണ്.  ഇതണ് മുമരില് കണ്ടു മകധ്യാണ്ടധ്യാണണ് ഈ മസഷമന്റ ആസൂത്രണലം

RP നടരതണ്ടതണ്.  കധ്യാസണ്റലം വരിനരിമയതരില് ഏറ്റവലം അനുരയധ്യാജധമധ്യായ പ്രൈസരന്റഷനുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനണ്

മരികച്ച തയധ്യാറധ്യാമടപ്പുകള് ആവശധമധ്യാണരലധ്യാ?  ഇതരലം തയധ്യാമറടുപ്പുകളുമട ആവശധകത രബധ്യാധധമപ്പടുത്തുക,

അവ പരരിചയമപ്പടുത്തുക എന്നരിവയുലം ഈ മസഷന മകധ്യാണ്ടണ് ഉരദ്ദേശരിക്കുന. 

ഗ്രൂപ്പണ് പ്രൈവര്തനമധ്യായധ്യാണണ് ഈ പ്രൈവര്തനലം മചരയണ്ടതണ്.  സമധ്യാന വരിഷയലം പകകധ്യാരധലം മചയ്യുന്ന രണ്ടു

രപര് രചര്നള്ള ഗ്രൂപ്പണ്.
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ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• ഒരു വരിഷയമതക്കുറരിച്ചണ് പ്രൈസരന്റഷന തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന ആവശധമധ്യായ മുമന്നധ്യാരുക്കങ്ങളുമട പ്രൈധ്യാധധ്യാനധലം

തരിരരിച്ചറരിയുന്നതരിനണ്.

• ഒരു മള്ട്ടരി മശീഡരിയ പ്രൈസരന്റഷമന്റ ഉള്ളടക്കങ്ങള് എമന്തലധ്യാമധ്യാകധ്യാലം എന്നണ് ചര്ച്ച മചയ്യുന്നതരിനണ്

• പ്രൈസരന്റഷനുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള  രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള  രശഷരി

ലഭരിക്കുന്നതരിനണ്.

പ്രൈവര്തനലം 1.12 പ്രൈസരന്റഷന എങ്ങമനയധ്യാകധ്യാലം ? 15 മരിനുട്ടണ്

Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.

ആദധമസഷനരില്  'ചരിത്രവധ്യായന'  എന്ന  മസഷന  അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന  എന്തണ്  സരങ്കേതമധ്യാണണ്  നധ്യാലം  ഇവരിമട

ഉപരയധ്യാഗരിച്ചതണ്?

• ...............................................................................

• പ്രൈസ്തുത മസഷനണ് ആ മള്ട്ടശീമശീഡരിയധ്യാ പ്രൈസരന്റഷന ഗുണകരമധ്യായരിരുരന്നധ്യാ? 

• പ്രൈസരന്റഷന  ഇലധ്യായരിരുന്നരിമലങ്കേരില്  പ്രൈസ്തുത  ആകണ് ടരിവരിറ്റരി  എപ്രൈകധ്യാരമധ്യാണണ്  അവതരരിപ്പരിക്കുക?

ഏതധ്യാണണ് കൂടുതല് ഫലപ്രൈദമധ്യാവക? 

 ചര്ച്ച

....................................................
ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് മറുപടരി പറയമട്ട  

രബധ്യാധന  പ്രൈകരിയയരില്  ഇതരതരിലള്ള  നരിരവധരി  ടൂളുകള്  ആവശധമധ്യായരി  വരധ്യാലം.  ഇവയരില്

പ്രൈധധ്യാനമപ്പട്ടതധ്യാണണ് പ്രൈസരന്റഷനുകള്.    കമഡ്യൂട്ടറുലം മപ്രൈധ്യാജകറുലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള കധ്യാസണ്റലം അന്തരശീക്ഷതരില്
മള്ട്ടശീമശീഡരിയ  പ്രൈസരന്റഷന  മരികമച്ചധ്യാരു  രബധ്യാധന  സരങ്കേതമധ്യായരി  ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുതധ്യാലം  എന്ന

രകധ്യാഡശീകരണതരിരലക്കണ് ചര്ച്ച നയരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്. 

Rp  തുടരുന.

• 'ചരിത്രവധ്യായന'  എന്ന  മസഷനരില്  ഇവരിമട  (Rp)  കധ്യാണരിച്ച  പ്രൈസരന്റഷനരില്  എമന്തലധ്യാലം

ഉള്മപ്പടുതരിയരിട്ടുണ്ടണ്?  (ആവശധമമങ്കേരില് പ്രൈസ്തുത പ്രൈസരന്റഷന ഒരരിക്കല് കൂടരി പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാലം.) 

• ...........
• ...........
ഇവരിമട  ലരിസണ്  മചയമതലധ്യാലം  പ്രൈസരന്റഷനരിമല  ഉള്ളടക്കമധ്യാണരലധ്യാ.  ഈ  ഉള്ളടക്കങ്ങള്  ഓരരധ്യാ

പസ്ലൈഡുകളരിലധ്യായധ്യാണണ് അവതരരിപ്പരിച്ചരിരരിക്കുന്നതുലം .

• ഇങ്ങമന  പസ്ലൈഡുകളരിലധ്യായരി  ഉള്ളടക്കലം  കമശീകരരിച്ചതണ്  മകധ്യാണ്ടുള്ള  മമച്ചങ്ങമളമന്തലധ്യാമധ്യാണണ്.?   Rp

മപധ്യാതുവധ്യായരി രചധ്യാദരിക്കുന.

ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് ഉതരലം പറയമട്ട
• ആശയകമശീകരണതരിനുള്ള സഭൗകരധലം

• പഠരിതധ്യാക്കളുമധ്യായരി ഇന്ററധ്യാകണ് മചയധ്യാനുള്ള സഭൗകരധലം
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• .......................................................................
 

ഈ രശീതരിയരില് പ്രൈസരന്റഷന തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനധ്യായരി Rp മചയ മുമന്നധ്യാരുക്കങ്ങള് എമന്തധ്യായധ്യായരിരരിക്കുലം?  

• ഓരരധ്യാ പസ്ലൈഡരിലലം ഏമതലധ്യാലം ഉള്ളടക്കലം ഉള്മപ്പടുതണലം എന്നണ് തശീരുമധ്യാനരിച്ചരിട്ടുണ്ടധ്യാവലം.

• പസ്ലൈഡുകളുമട കമലം

• ?.........................

ഈ  രശീതരിയരില്  ആശയങ്ങമള  പ്രൈസരന്റഷന  രൂപതരില്  അവതരരിപ്പരിക്കുരമധ്യാള്  ഓരരധ്യാ  പസ്ലൈഡരിലലം

ഉള്മപ്പടുരതണ്ട  ഉള്ളടക്കങ്ങളുമട  വരിശദധ്യാലംശങ്ങള്  രരഖമപ്പടുതരിമവക്കുന്നതധ്യാണണ്  'രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്'  എന്ന

സൂചന നല്കരി പ്രൈസരന്റഷമന്റ ആസുത്രണ പ്രൈവര്തന മസഷനരിരലക്കണ് പ്രൈരവശരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

 പ്രൈവര്തനലം 1.13   ആസൂത്രണലം എമന്തലധ്യാലം ചര്ച്ച 10 മരിനുട്ടണ്

ഉരദ്ദേശധലം : ഒരു പ്രൈസരന്റഷമന്റ മുമന്നധ്യാരുക്കങ്ങമളക്കുറരിച്ചണ് ധധ്യാരണ ലഭരിക്കുന്നതരിനണ്

ഒരു  നല  സരിനരിമ  നരിര്മരിക്കുന്നതുരപധ്യാമല  നല  പ്രൈസരന്റഷന   തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനലം  മരികച്ച

തയധ്യാമറടുപ്പുകള് ആവശധമധ്യാമണനലം. എമന്തലധ്യാലം മുരന്നധ്യാരുക്കങ്ങള് രവണ്ടരിവരുമമനലം ചര്ച്ച മചയ്യുന.  തധ്യാമഴ

പറയുന്ന സൂചനകളുപരയധ്യാഗരിച്ചണ് RP രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന. 

• രസധ്യാറശീരബധ്യാര്ഡണ്
• ആവശധമധ്യായ റരിരസധ്യാഴ്സുകള് 
• ചരിത്രങ്ങള്
• മടകണ് സണ്
• ..................

പ്രൈവര്തനലം 1.14 വരിഷയലം തരിരമഞടുക്കധ്യാലം 20 മരിനുട്ടണ്

അവരവരുമട  കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയതരില്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാനുള്ള  ഒരു  മള്ട്ടശീമശീഡരിയ  പ്രൈസരന്റഷന

തയധ്യാറധ്യാരക്കണ്ട ആവശധകത മപധ്യാതുവധ്യായരി രബധ്യാധധമപ്പടുത്തുന.  

തുടര്ന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കമള രണ്ടുരപര് രചര്ന്ന ഗ്രൂപ്പധ്യായരി മധ്യാറ്റുന സമധ്യാന വരിഷയലം പഠരിപ്പരിക്കുന്നവരുമട ഗ്രൂപ്പണ്.

?
ഓരരധ്യാ  ഗ്രൂപ്പരിരനധ്യാടുലം  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനധ്യായരി  ഒരു  ആശയലം/  യൂണരിറ്റണ്  തരിരമഞടുക്കധ്യാന  Rp

ആവശധമപ്പടുന.   (സഹധ്യായതരിനധ്യായരി  റരിരസധ്യാഴണ്  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  UP_Tbs  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം).  ആശയലം

തരിരമഞടുക്കുരമധ്യാള് ചുവമട നല്കരിയ കധ്യാരധങ്ങള് കൂടരി പരരിഗണരിക്കുന്നതണ് നന്നധ്യാവലം.

• പ്രൈസ്തുത ആശയവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ് എമന്തലധ്യാലം വസ്തുതകള് പരരിചയമപ്പടുതണലം?

• ഈ  ആശയങ്ങള്  പ്രൈസരന്റഷന  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  കുട്ടരിയരിമലതരിക്കധ്യാന  എമന്തലധ്യാലം  സരങ്കേതങ്ങള്

ആവശധമധ്യാണണ്?  

◦ ചരിത്രങ്ങള് 

◦ തരിരമഞടുത വരിഷയവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട വശീഡരിരയധ്യാ ഉള്മപ്പടുരതണ്ടരി വരുരമധ്യാ/ എങ്കേരില് അവ
എങ്ങമന സലംഘടരിപ്പരിക്കധ്യാലം

◦ ...................
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ഇവരിമട  മഡരമധ്യായധ്യായരി  ഒരു ആശയലം  Rp  യുലം കമണ്ടരതണ്ടതുണ്ടണ്.  ബഹരിരധ്യാകധ്യാശതരിമല  ഇന്തധ എന്ന

ആശയമധ്യാണണ് Rp യുമട അവതരണതരിനധ്യായരി മമധ്യാഡഡ്യൂളരില് നല്കരിയരിരരിക്കുന്നതണ്.

പ്രൈവര്തനലം 1.15  രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ് നരിര്മധ്യാണലം   

പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്  അവര് തരിരമഞടുത വരിഷയവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട പ്രൈസരന്റഷന എങ്ങമനയധ്യാകണലം,

ആകര്ഷണശീയതകള്,  വരിഷയധ്യാവതരണതരിമന്റ  കമലം,  റരിരസധ്യാഴ്സുകള്  എരപ്പധ്യാള്  എങ്ങമന  കുട്ടരികമള

കധ്യാണരിക്കുന തുടങ്ങരിയ  വരിശദധ്യാലംശങ്ങള് വധകമധ്യാക്കുന്ന രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

ആവശധമമങ്കേരില്  രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്  മധ്യാതൃക  Rp   (Resources/Presentation_resource/Storyboard_sample.pdf)

അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം

പ്രൈരതധക ശ്രദക്കണ് :

ഓരരധ്യാ  ഗ്രൂപ്പുലം  അവരവരുമട  കധ്യാസണ്  തല  പ്രൈവര്തനവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  പ്രൈസരന്റഷനധ്യാണരലധ്യാ

തയധ്യാറധ്യാരക്കണ്ടതണ്.  ഇതരിരലക്കണ്  അനുരയധ്യാജധമധ്യായ  വരിഷയവലം  ഓരരധ്യാ  ഗ്രൂപ്പുലം  കമണ്ടതരിയരിട്ടുണ്ടണ്.

'ബഹരിരധ്യാകധ്യാശതരിമല  ഇന്തധ'  എന്ന  വരിഷയമത  അടരിസധ്യാനമധ്യാക്കരി  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന

പ്രൈവര്തനമധ്യാണണ്  Rp യുമട  മഡരമധ്യായധ്യായരി  മമധ്യാഡഡ്യൂളരില്  ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്നതണ്.  ഈ  വരിഷയവമധ്യായരി

ബന്ധമപ്പട്ട ഒരു രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ് മധ്യാതൃക Rp രനരമത തയധ്യാറധ്യാക്കരി മവരക്കണ്ടതധ്യാണണ്. 

തുടര്ന്നണ്  ഓരരധ്യാ  ഗ്രൂപ്പുലം  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയതരില്  നരിനലം  ഒരന്നധ്യാ  രരണ്ടധ്യാ  ഗ്രൂപ്പണ്  മചയതണ്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാലം,

ഇതരിമനക്കുറരിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരുമട അഭരിപ്രൈധ്യായലം പറയധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

Rp തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ് മധ്യാതൃക RP ആവശധമമങ്കേരില്  ഈ സമയതണ് പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

കൂടുതല്  കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കലകള്  വരുതരി  രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്  മമച്ചമപ്പടുത്തുന്ന  പ്രൈവര്തനലം  രഹധ്യാലം

അപസനമമന്റധ്യായരി നല്കുന.

* * * * * * * * *  * * * * * * * * * ** * * * * * * * *  * * * * * * * * * *
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രണ്ടധ്യാലം ദരിവസലം രണ്ടധ്യാലം ദരിവസലം 

9.30 10.00 തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ഐ.സരി.ടരി അധരിഷരിത പഠനവരിഭവങ്ങളുമട അവതരണലം, ഫശീഡണ്ബധ്യാക്കണ്

കഴരിഞ ദരിവസമത പരരിശശീലനമതക്കുറരിച്ചുള്ള മപധ്യാതു ഫശീഡണ്ബധ്യാക്കണ് രരണ്ടധ്യാ മൂരന്നധ്യാ പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്

അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന. തുടര്ന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കളുമട മപധ്യാതുവധ്യായ സലംശയങ്ങള് RP പരരിഹരരിക്കുന. 

പഠരിതധ്യാക്കള്  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  രടക്കണ്  രഹധ്യാലം  ആകരിവരിറ്റരികളരില്  ചരിലതണ്  അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.  മറ്റുള്ളവര്

അഭരിപ്രൈധ്യായങ്ങളുലം നരിര്രദശങ്ങളുലം പറയണലം. തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ വരിഭവങ്ങള് എങ്ങമന മമച്ചമപ്പടുതധ്യാലം ? ചര്ച്ച.

 10.00 12.00 വരിവരരശഖരണലം സധ്യാരങ്കേതരികവരിദധയുമട സഹധ്യായരതധ്യാമട 2.00 Hrs

ആമുഖലം

ഓരരധ്യാ  ഗ്രൂപ്പുലം  അവര്  തരിരമഞടുത  വരിഷയതരിമന്റ  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ

രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്   തയധ്യാറധ്യാക്കരിക്കഴരിഞരിട്ടുണ്ടണ്.  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന  തുടങ്ങുരമധ്യാള്,  അതരിമന്റ

രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡരില്  പരധ്യാമര്ശരിക്കുന്ന  വരിവരങ്ങമളലധ്യാലം  രശഖരരിക്കുകകൂടരി  രവണമരലധ്യാ.  പ്രൈസരന്റഷനരില്

ഉള്മപ്പടുതധ്യാവന്ന  വരിവരങ്ങള്  എങ്ങമനയധ്യായരിരരിക്കണമമനലം,  അതരില്  രചര്ക്കരണ്ട  വരിഭവങ്ങള്

ഏമതധ്യാമക്കയധ്യാകധ്യാമമനമുള്ള  ധധ്യാരണ  പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ്  രബധ്യാധധമധ്യായരിട്ടുണ്ടണ്.  ഈ  വരിഭവങ്ങമളലധ്യാലം
പ്രൈസരന്റഷനരില്  രചര്ത്തുപരയധ്യാഗരിക്കുരമധ്യാള്  ദൃശധമധ്യായുലം  ശ്രധ്യാവധമധ്യായുലം  കധ്യാഴ്ചക്കധ്യാര്ക്കണ്  പ്രൈരതധകമധ്യായരി
ലഭരിക്കുന്ന  അനുഭവങ്ങള്  എമന്തധ്യാമക്കയധ്യാണണ് എനമുള്ള  ധധ്യാരണ  ഈ  പ്രൈവര്തനതരിമന്റ

പൂര്തശീകരണതരിലൂമട  പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ്  ലഭരിക്കുന  എന്നണ്  ഉറപ്പധ്യാക്കണലം.  പ്രൈസരന്റഷനരില്

രചര്ത്തുപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന ഘടക റരിരസധ്യാഴ്സുകള് ഏമതലധ്യാലം,  എവരിമട  നരിന്നണ്,  എങ്ങമന രശഖരരിക്കധ്യാലം  എനലം

പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ് ധധ്യാരണയുണ്ടധ്യാക്കധ്യാന ഈ മസഷന ഉപകരരിക്കണലം. 

പ്രൈവര്തനലം 2.1: ഡരിജരിറ്റല് വരിവരരശഖരണലം എവരിമട നരിമന്നധ്യാമക്ക 10 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

• ഡരിജരിറ്റല്  വരിഭവങ്ങളുമട  ലഭധതമയക്കുറരിച്ചുലം  അവയുമട  ഉപരയധ്യാഗമത  കുറരിച്ചുമുളള  ധധ്യാരണ
ലഭരിക്കുന്നതരിനണ്

• വരിവരരശഖരണതരിനധ്യായരി ഇന്റര്മനറ്റണ് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാമമന്ന ധധ്യാരണ ലഭരിക്കുന്നതരിനണ് 

  RP രചധ്യാദധലം  ഉന്നയരിക്കുന.     കധ്യാസണ്റലം  പ്രൈകരിയയരില്  ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുത്തുന്നതരിനുള്ള  പഠനവരിഭവങ്ങള്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിരലക്കുള്ള വരിവരങ്ങള് എങ്ങമന രശഖരരിക്കുലം ? 

സധ്യാധധതകള് പരരിരശധ്യാധരിക്കധ്യാന പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് ആവശധമപ്പടുന. 

• പത്രങ്ങള്, ആനുകധ്യാലരികങ്ങള്, മറ്റു പ്രൈസരിദശീകരണങ്ങള്

• പുസ്തകങ്ങള്, പധ്യാഠ പുസ്തകങ്ങള്, മറ്റു പഠന – പധ്യാഠധ സഹധ്യായരികള്

• റരിരസധ്യാഴണ് സരിഡരികള്, പങ്കുമവക്കമപ്പട്ടു ലഭരിക്കുന്ന വരിഭവങ്ങള്

• വധ്യാടണ്സണ്അപ്പണ് രപധ്യാലള്ള മധ്യാധധമങ്ങളരില് കൂടരി പങ്കുമവക്കമപ്പടുന്നവ

• ..................................................................................................

പഠരിതധ്യാക്കള് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കമട്ട.

പത്രങ്ങള്,  പുസ്തകങ്ങള്  എന്നരിവയരില്  നരിനള്ളതരിരനക്കധ്യാള്  എമന്തലധ്യാലം  അധരികസഭൗകരധമധ്യാണണ്
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ഇന്റര്മനറ്റരിമല വരിവരരശഖരണലം വഴരി സധ്യാധധമധ്യാകുന്നതണ് ? RP കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന  മപധ്യാതു ചര്ച്ച

എലധ്യാവരുലം  അവരവരുമട  നരിരശീക്ഷണങ്ങള്  കുറരിക്കമട്ട.  രരണ്ടധ്യാ  മൂരന്നധ്യാ  രപര്ക്കണ്  അവരുമട

നരിരശീക്ഷണങ്ങള് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

RP രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

• രലധ്യാകമമമധ്യാടുമുള്ള വരിവരരസധ്യാതസരില് നരിനള്ള വരിവരരശഖരണലം സധ്യാധധമധ്യാകുന.

• ഏതു സമയത്തുലം വരിവരരശഖരണലം സധ്യാധധമധ്യാണണ്.

• വരിവരങ്ങള് രനരരിട്ടുപരയധ്യാഗരിക്കതക്കവരിധലം ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി തമന്ന ലഭരിക്കുന.

• ........................................................................................................

ഇന്റര്മനറ്റരിമല  വരിവരങ്ങളുമട  ആധരികധ്യാരരികതമയക്കുറരിച്ചുലം  വരിശസ്വധ്യാസധതമയക്കുറരിച്ചുമുള്ള  വധതധസ്ത

കധ്യാഴ്ചപ്പധ്യാടുലം ഈ സമയതണ് പങ്കുമവക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

പത്രങ്ങള്,  പുസ്തകങ്ങള്  എന്നരിവയരില്  നരിന്നണ്  ലഭധമധ്യാകുന്ന  വരിവരങ്ങള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ഒരു  ഡരിജരിറ്റല്

പഠനവരിഭവലം തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാള് പ്രൈസ്തുത വരിവരങ്ങമളയുലം ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി മധ്യാറ്റരിമയടുരക്കണ്ടതുണ്ടരലധ്യാ. ഡരിജരിറ്റല്
പഠനവരിഭവങ്ങള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാള്  ഇന്റര്മനറ്റണ്  അധരിഷരിത  വരിഭവങ്ങള്  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുന്നതണ്  ഈ
രജധ്യാലരി  കൂടുതല്  സഭൗകരധപ്രൈദമധ്യാക്കുമമനലം  പവവരിധധമധ്യാര്ന്ന  വരിവരരശഖരണലം  സധ്യാധധമധ്യാക്കുമമനലം
സൂചരിപ്പരിച്ചു  മകധ്യാണ്ടണ്  ഇന്റര്മനറ്റരില്  നരിനള്ള  വരിവരരശഖരണതരിമന്റ  സധ്യാധധതകള്  ഇവരിമട

രകധ്യാഡശീകരരിക്കധ്യാലം.?

തുടര്ന്നണ്  ഇന്റര്മനറ്റരില്  നരിന്നണ്  വരിവരരശഖരണലം  നടത്തുന്നവരിധലം  പരരിചയമപ്പടധ്യാലം  എന്നണ്

സൂചരിപ്പരിച്ചുമകധ്യാണ്ടണ് RP പ്രൈവര്തനങ്ങള് അവതരരിപ്പരിക്കുന.

കുറരിപ്പണ്  :  പത്രങ്ങള്,  പുസ്തകങ്ങള്  എന്നരിവയരില്  നരിനള്ള  ചരിത്രങ്ങളുലം  മറ്റുലം  ഡരിജരിറ്റലധ്യാക്കധ്യാന  എന്തധ്യാണണ്

മചരയണ്ടരി വരുക  ?   (സധ്യാനര് രപധ്യാലള്ള ഉപകരണങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ചരിത്രങ്ങള് ഡരിജരിറ്റല് രൂപതരില്

കമഡ്യൂട്ടറരിമലതരിക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുലം.  മടകണ്  സണ് രവണമമങ്കേരില് ഒരു  Optical  Character Reader  രസധ്യാഫണ് മവയര്

കൂടരി രവണ്ടരി വരുലം)

പ്രൈവര്തനലം 2.2  വരിവരങ്ങള് രശഖരരിക്കധ്യാലം 40 mts

ഓരരധ്യാ പഠരിതധ്യാവലം അവര് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന ഉരദ്ദേശരിക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കധ്യാവശധമധ്യായ വരിവരങ്ങളധ്യാണണ്

രശഖരരിരക്കണ്ടതണ്.  ഈ  പ്രൈവര്തനലം  മഡരമധ്യാ  മചയ്യുരമധ്യാമഴലധ്യാലം  ബഹരിരധ്യാകധ്യാശതരിമല  ബഹരിരധ്യാകധ്യാശതരിമല  ഇന്തധ  ഇന്തധ  എന്ന

വരിഷയവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  വരിവരങ്ങളധ്യാണണ്  RP  രശഖരരിരക്കണ്ടതുലം  അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതുലം.    എലധ്യാ

കമഡ്യൂട്ടറരിലലം ഇന്റര്മനറ്റണ് കണക്ഷന ലഭരിക്കുനമണ്ടന്നണ് ഈ സമയതണ് ഉറപ്പണ് വരുരതണ്ടതധ്യാണണ്.

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

• മസര്ച്ചണ് എനജരിന ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഇന്റര്മനറ്റരില്  നരിനലം ആവശധമധ്യായ വരിവരങ്ങള് രശഖരരിക്കുന്നതരിനണ് 

• വരിവരിധ മസര്ച്ചണ് എനജരിനുകള് പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ് 

• ശരരിയധ്യായ രസര്ച്ചണ് സരങ്കേതങ്ങള് പരരിചയരിക്കുന്നതരിനണ്

പഠന സധ്യാമഗരികള്
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• ഇന്റര്മനറ്റണ് കണക്ഷന ലഭധമധ്യാക്കരിയ കമഡ്യൂട്ടറുകള്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ്  ആവശധമധ്യായ  വരിവരങ്ങള്  രശഖരരിക്കുന്ന  പ്രൈവര്തനലം  ആണണ്

കധ്യാസരില് നടരക്കണ്ടതണ്. 

സധ്യാധധ്യാരണയധ്യായരി  ഇന്റര്മനറ്റരില്  നരിന്നണ്  വരിവരങ്ങള്  രശഖരരിക്കുന്നതരിനണ്  പ്രൈസ്തുത  വരിവരങ്ങള്

സൂക്ഷരിച്ചരിരരിക്കുന്ന മവബണ് മസറ്റണ് സന്ദര്ശരിരക്കണ്ടതുണ്ടരലധ്യാ?  ഇതരിനധ്യായരി പ്രൈസ്തുത മവബണ് പസറ്റരിമന്റ വരിലധ്യാസലം

അറരിഞരിരരിരക്കണ്ടതുമുണ്ടണ്.  എന്നധ്യാല്  ഈ  മവബണ് പസറ്റണ്  വരിലധ്യാസമതക്കുറരിച്ചണ്  യധ്യാമതധ്യാരു

ധധ്യാരണയുമരിമലങ്കേരില് എന്തധ്യാണണ് പരരിഹധ്യാരലം ? ചര്ച്ച

ഇതരിനുള്ള പരരിഹധ്യാരമധ്യായരി മസര്ച്ചണ് എനജരിന സധ്യാധധത അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.  തുടര് ന്നണ് മസര്ച്ചണ് എനജരിന

തുറന്നണ് വരിവരങ്ങള് രശഖരരിക്കുന്ന വരിധലം  Rp പരരിചയമപ്പടുത്തുന.  www.google.com, www.duckduckgo.com

തുടങ്ങരിയവ വരിവരിധ രസര്ച്ചണ് എഞരിനുകളധ്യാണണ്. ഇവരിമട www.google.com ഇതരിനധ്യായരി ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

കുറരിപ്പണ്:  പുതരിയ  ബഭൗസറുകളുമട  അഡസണ്  ബധ്യാറരില്  തമന്ന  മസര്ച്ചണ്  എനജരിന  സഭൗകരധലം  ഇരപ്പധ്യാള്

ലഭധമധ്യാമണനലം,  മസര്ച്ചണ്  മചയധ്യാന  പ്രൈരതധകലം  മസര്ച്ചണ്  എനജരിന  തുറരക്കണ്ടതരില  എന്ന  ധധ്യാരണയുലം

പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ് നല്രകണ്ടതധ്യാണണ്.

ചുവമട നല്കരിയ പ്രൈവര്തനഘട്ടങ്ങളരിലൂമട ഈ മസഷമന്റ വരിനരിമയലം ഉറപ്പണ് വരുതധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

• വരിവരങ്ങള് തരിരയധ്യാന ബഭൗസര് രസര്ച്ചണ് രബധ്യാകണ് or മസര്ച്ചണ് എഞരിനുകള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന വരിധലം

• ഇന്റര്മനറ്റരിലള്ള ചരിത്രങ്ങള്  രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം

ആവശധമുള്ള ചരിത്രങ്ങള് മസര്ച്ചണ് എനജരിന ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് തരിരയുരമധ്യാള് ലഭരിക്കുന്ന, ഇനഡകണ് ലരിസരിലള്ള

ഒരു ചരിത്രതരില് കരിക്കണ് മചയ്യുക. ചരിത്രലം അതരിമന്റ യഥധ്യാര്ത രൂപതരില് തുറന വരുന്നതധ്യായരി കധ്യാണധ്യാലം. ഈ

ചരിത്രതരില് വലതു മഭൗസണ് ബട്ടന കരിക്കണ് മചയണ് രസവണ് മചയധ്യാലം. ആവശധമമങ്കേരില് പുതരിയ രപരുലം മകധ്യാടുക്കധ്യാലം. 

പ്രൈവര്തനലം RP മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.  പഠരിതധ്യാക്കള് അവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് രരണ്ടധ്യാ മൂരന്നധ്യാ ചരിത്രങ്ങള് രസവണ്

മചയമട്ട. 

• എലധ്യാ  ചരിത്രങ്ങളുലം  ഇങ്ങമന  ഡഭൗണരലധ്യാഡണ്  മചയണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാരമധ്യാ?  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാന

അനുവധ്യാദമുള്ള ചരിത്രങ്ങള് എങ്ങമന കമണ്ടതധ്യാലം  ? RP,  പകര്പ്പവകധ്യാശലം,  വരിഭവങ്ങള് രമധ്യാഡരിപഫ

മചയ്യുന്നതരിനുളള  അനുമതരി,  തുടര്  വരിതരണധ്യാനുമതരി  എന്നരിവ  ചുരുക്കരി  വരിശദശീകരരിക്കുന.

(വരിശദധ്യാലംശങ്ങള്ക്കധ്യായരി  എട്ടധ്യാലം  കധ്യാസണ്  ഐസരിടരി  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല   വരിസണ് മയരലധ്യാകലം

വരിരല്ത്തുമരില് എന്ന അധധധ്യായലം കധ്യാണുക).

• മടകണ്റ്റണ്  രൂപതരിലള്ള വരിവരങ്ങള്  ഇരതരപധ്യാമലയധ്യാരണധ്യാ  രസവണ്  മചയ്യുന്നതണ്?  ഒരു  മവബണ്രപജരില്

നരിനലം ആവശധമുള്ള മടകണ്റ്റണ് മധ്യാത്രലം രസവണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

• ഇതരതരില്, പഠരിതധ്യാക്കള് പ്രൈസരന്റഷനുരവണ്ടരി തരിരമഞടുത വരിഷയമത അധരികരരിച്ചുള്ള മടകണ്റ്റണ്
രൂപതരിലള്ള  വരിവരങ്ങള്  രശഖരരിച്ചണ്  അവരുമട  രഫധ്യാള്ഡറരില്  സൂക്ഷരിക്കുന്ന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്

നടത്തുന. വരിവരങ്ങള് ലഭധമധ്യായ പസറ്റുകള് ആര്പരി ഓരരധ്യാന്നധ്യായരി കധ്യാണരിക്കുന.
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• ഇന്റര്മനറ്റരിലള്ള  ഒരു  വരിഡരിരയധ്യാ  എങ്ങമനയധ്യാണണ്  നമ്മുമട  കമഡ്യൂട്ടറരിരലക്കണ്  രസവണ്  മചയ്യുന്നതണ്?
ഇതരലം രചധ്യാദധങ്ങളരിലൂമട പഠരിതധ്യാക്കമള യൂടക്യുബണ്  പസറ്റരിമലതരിക്കുകയുലം അവരിമട നരിന്നണ്  നമ്മുമട
വരിഷയവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട വശീഡരിരയധ്യാ  രസര്ച്ചണ് മചയണ് കധ്യാണധ്യാന പരരിശശീലരിപ്പരിക്കുകയുലം ആവശധമുള്ള

വശീഡരിരയധ്യാ ഡഭൗണരലധ്യാഡണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം പരരിശശീലരിപ്പരിക്കുകയുലം രവണലം.  ഇതരിനധ്യായരി  YouTube DL

GUI രസധ്യാഫണ് മവയര് (Applications>Internet>YouTube DL GUI ) ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

**  ഡഭൗണരലധ്യാഡണ്  മചരയണ്ടതണ്  എന്നണ്  കമണ്ടതരിയ വരിഡരിരയധ്യായുമട  URL  അതരിമന്റ അഡസണ്

ബധ്യാറരില് നരിന്നണ് രകധ്യാപ്പരി മചമയടുക്കുക. ഇതണ് YouTube DL GUI യുമട URL ഭധ്യാഗതണ് രപസ്റ്റു മചയ്യുക.

(YouTube   DL   GUI  രസധ്യാഫണ് മവയര്  ഇടയരിടയണ്  അപണ് രഡറ്റണ്  മചയ്യുന്നതണ്  അതധധ്യാവശധമധ്യാണണ്.

ഇതരിനധ്യായരി ജധ്യാലകതരിമല Update എന്നതരില് കരിക്കണ് മചയധ്യാല് മതരി. Update നണ് രശഷലം YouTube

DL GUI  രകധ്യാസണ് മചയണ് തുറരക്കണ്ടതധ്യാണണ്)  തുടര്ന്നണ്  കമണ്ടതരിയ വരിഡരിരയധ്യായുമട  URL   രപസണ്

മചയണ് Download കരിക്കു മചയ്യുക. സധ്യാധധ്യാരണയധ്യായരി home ലധ്യാണണ് വരിഡരിരയധ്യാ രശഖരരിക്കമപ്പടുക

ഇതരതരില് അവര് പ്രൈസരന്റഷനുരവണ്ടരി തരിരമഞടുത വരിഷയമത പറ്റരിയുള്ള വശീഡരിരയധ്യാ കമണ്ടതരി

അവരവരുമട  രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടണലം.

പ്രൈവര്തനലം 2.3: എനപസരകധ്യാപശീഡരിയകള് പരരിചയമപ്പടുക 20 mts

നമുക്കണ്  ആവശധമധ്യായ  ഏതു  വരിഷയതരിലലം  വരിവരങ്ങള്ക്കണ്  സമശീപരിക്കധ്യാവന്ന  പസറ്റുകളധ്യാണണ്  വരിവരിധ

ഓണപലന  എനപസരകധ്യാപശീഡരിയകള്.   www.wikipedia.org,   www.ml.wikipedia.org,

www.britannica.com,   http://webedition.sarvavijnanakosam.gov.in,   http://www.digitaluniverse.net/
തുടങ്ങരിയ പസറ്റുകള് ആര്പരി മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

അതരില്  വരിക്കരിപശീഡരിയ  കൂടുതല്  വരിശദമധ്യായരി  പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ്  പരരിചയമപ്പടുതരി  മകധ്യാടുക്കണലം.

(രകധ്യാളധ്യാമബധ്യാരററ്റശീവണ്  റരിരസധ്യാഴസണ്,  ബഹുഭധ്യാഷധ്യാ  സലംവരിധധ്യാനലം,  ലഭധമധ്യായതരില്  ഏറ്റവലം  വലതണ്  തുടങ്ങരിയ

ചുരുക്കലം ചരില കധ്യാരധങ്ങള് മധ്യാത്രലം പറഞധ്യാല് മതരിയധ്യാകുലം)

തുടര്ന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് (www.wikipedia.org, www.ml.wikipedia.org) എന്നശീ പസറ്റുകളരില് പ്രൈരവശരിച്ചണ്
അവരിമട നരിന്നണ് പ്രൈസരന്റഷനുമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട മടകണ്റ്റണ് വരിവരങ്ങള് അവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് രശഖരരിക്കധ്യാന

ആവശധമപ്പടധ്യാലം.

പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ് ആവശധമധ്യായ വരിവരങ്ങള്  (  മടകണ്റ്റണ്,  ചരിത്രലം,  വശീഡരിരയധ്യാ,  മുതലധ്യായവ)  പഠരിതധ്യാക്കള്

ഇന്റര്മനറ്റരില് നരിന്നണ് രശഖരരിച്ചണ് അവരവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ്  മചയ്യുന. )

ചരിത്രലം എഡരിറ്റരിങണ് മചയധ്യാലം.  

ആമുഖലം

ഇന്റര്മനറ്റരില്നരിനലം  ഇതര  രസധ്യാതസ്സുകളരില്  നരിനലം  രശഖരരിക്കുന്ന  ചരിത്രങ്ങള്  പലരപ്പധ്യാഴുലം  നമുക്കണ്

ആവശധമുള്ളരപധ്യാമലതമന്ന ആയരിരരിക്കണമമന്നരില.  എന്നധ്യാല് മചറരിയ ചരില എഡരിറ്റരിങ്ങരിലൂമട ഇവ നമ്മുമട

വരിഡരിരയധ്യാകള് പ്രൈധധ്യാനമപ്പട്ട ഒരു രബധ്യാധന സഹധ്യായരിയധ്യാണണ്.  പല വരിഷയങ്ങമളകുറരിച്ചുലം ഇന്റര്മനറ്റരില്

പങ്കുവക്കമപ്പട്ട  വരിവരങ്ങളുണ്ടണ്.  ഇതരതരിലള്ള  പമങ്കുമവക്കല്  പസറ്റുകളധ്യാണണ്  യൂടഡ്യൂബണ്,  സ്കൂള്റ്റഡ്യൂബണ്

(http://www.schooltube.com/), വരിമരിരയധ്യാ (http://www.vimeo.com/) തുടങ്ങരിയവ. 



അധധധ്യാപക പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂള് - അപ്പര് പപ്രൈമറരി (ഐ.സരി.ടരി.) 20

റരിരസധ്യാഴ്സുകള്ക്കണ് രയധ്യാജരിക്കുന്ന രശീതരിയരില് മധ്യാറ്റരിമയടുക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുലം.  ഇതരലം ഇരമജണ് എഡരിറ്റരിങ്ങരിനണ് പല

രസധ്യാഫണ് മവയറുകളുണ്ടണ്.  ജരിമണ്,  ഇരമജണ്  മധ്യാജരിക്കണ്  തുടങ്ങരിയവ  ഉദധ്യാഹരണങ്ങളധ്യാണണ്.  ഷട്ടര്  രപധ്യാലള്ള  സശീന

കധ്യാപണ് ചസ്വര്  രസധ്യാഫണ് മവയറരിലലം  ഈ  സഭൗകരധലം  ഉണ്ടണ്.  ഷട്ടര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  മചയധ്യാവന്ന  ചരില  ഇരമജണ്

എഡരിറ്റരിങ്ങണ് പ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യാണണ് നധ്യാലം മചയ്യുന്നതണ്.

പ്രൈവര്തനലം 2.4 ചരിത്രമത മുറരിച്ചണ് മധ്യാറ്റധ്യാലം , പുതരിയ ചരിത്രലം ഉണ്ടധ്യാക്കധ്യാലം 15 mts

ഉരദ്ദേശധലം

• ഷട്ടര് രസധ്യാഫണ് മവയര് സഹധ്യായരതധ്യാമട ഒരു ചരിത്രതരിമല ഭധ്യാഗങ്ങള് രകധ്യാപണ്  മചയണ്  മധ്യാറ്റരി  പുതരിയ
ചരിത്രങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടല്

Material and Resouces :  Resources/ImageEditing  രഫധ്യാള്ഡറരിമല rakesh_sharma.jpg,   GSLV.JPG  എന്നശീ

ചരിത്രങ്ങള്

 rakesh_sharma.jpg എന്ന ചരിത്രലം പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചു മകധ്യാണ്ടണ് RP രചധ്യാദരിക്കുന.   

നധ്യാലം രശഖരരിച്ച ചരിത്രങ്ങളരില് ചരില ഭധ്യാഗലം ഒഴരിവധ്യാക്കരി ചരിത്രലം പരരിഷ്ക്കരരിക്കണമമങ്കേരിരലധ്യാ? ഉദധ്യാഹരണമധ്യായരി ഈ
ചരിത്രതരില്  നരിന്നണ്   രധ്യാരകഷണ്  ശര്മയുമട  ചരിത്രലം  മധ്യാത്രലം  രകധ്യാപണ്  മചയധ്യാണണ്  എനരിക്കണ്  പ്രൈസരന്റഷനരില്

ഉള്മപ്പടുരതണ്ടതണ്. 

ഇതണ് Shutter  എന്ന രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഇതണ് വളമര ലളരിതമധ്യായരി മചയധ്യാലം എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചു

മകധ്യാണ്ടണ് ഷട്ടര് രസധ്യാഫ മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് rakesh_sharma.jpg, യരില് ഭധ്യാഗങ്ങള് രകധ്യാപണ് മചയണ് പുതരിമയധ്യാരു

ചരിത്രമധ്യായരി രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം അവതരരിപ്പരിക്കുന. (ടൂള് രബധ്യാകരിമല ഏറ്റവലം തധ്യാമഴയുള്ള ടൂള്)

നരിങ്ങള് രശഖരരിച്ച ചരിത്രങ്ങളരില് ഇതരലം പ്രൈവര്തനലം മചരയണ്ടവ ഉരണ്ടധ്യാ എന്നണ് രനധ്യാക. 

പഠരിതധ്യാക്കള് ഡഭൗണരലധ്യാഡണ് മചയ ചരിത്രലം അനുരയധ്യാജധമധ്യായ രശീതരിയരില് രകധ്യാപണ് മചയണ് രഫധ്യാള്ഡറരില്

എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയധ്യാന  Rp ആവശധമപ്പടുന. 

പഠരിതധ്യാക്കള്  Rp യുമട  സഹധ്യായരതധ്യാമട  ഒരരധ്യാരുതരുലം  അവരവര്  ഡഭൗണരലധ്യാഡണ്  മചയ  ചരിത്രലം  തുറന്നണ്

രകധ്യാപണ് ടൂള് പരരിശശീലരിക്കുന. ചരിത്രലം എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന.

  

പ്രൈവര്തനലം 2.5 ചരിത്രതരില് മധ്യാറ്റങ്ങള് വരുതധ്യാലം 20 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• ഷട്ടര് രസധ്യാഫണ് മവയര് സഹധ്യായരതധ്യാമട  ചരിത്രതരില് അടയധ്യാളമപ്പടുതലകള് നടതധ്യാനുള്ള രശഷരി
രനടല്

• ലഭധമധ്യായ ചരിത്രങ്ങളരില് ആവശധമധ്യായ മധ്യാറ്റങ്ങള് വരുതരി കൃതധമധ്യായ പഠന സധ്യാമഗരി തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുള്ള
രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

പഠനസധ്യാമഗരികള്: 

Resources രഫധ്യാള്ഡറരിലള്ള  Resources/ImageEditing രഫധ്യാള്ഡറരിമല foodchain.jpg, hibiscus.jpg, lungs.jpg

എന്നശീ ചരിത്രങ്ങള്

Resources/ImageEditing  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  foodchain.jpg,  hibiscus.jpg,   lungs.jpg   എന്നശീ ചരിത്രങ്ങള്  RP

പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  ഈ  ചരിത്രതരിമല  പ്രൈരതധക  ഭധ്യാഗങ്ങള് അടയധ്യാളമപ്പടുത്തുന്നതരിനുള്ള ഒരു രചധ്യാദധലം  ഒരു



അധധധ്യാപക പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂള് - അപ്പര് പപ്രൈമറരി (ഐ.സരി.ടരി.) 21

ഇവധ്യാരലസ്വഷന ടൂളരില് ഉള്മപ്പടുതണമമന്നരിരരിക്കമട്ട. ചരിത്രതരില് വരുരതണ്ട മധ്യാറ്റങ്ങള്ക്കണ് എമന്തലധ്യാമധ്യാമണണ്?

• മചമരതരിയുമട ചരിത്രതരിമല ചരില പ്രൈരതധക ഭധ്യാഗങ്ങളരില് അമടയധ്യാളങ്ങള് രചര്ക്കണലം.

• മചറരിയ കുറരിപ്പുകള് രചര്ക്കണലം

• ...........................................................................................

പഠരിതധ്യാക്കള് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കമട്ട..

ഈ  രശീതരിയരില്  നധ്യാലം  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന  ചരിത്രതരില്  എമന്തങ്കേരിലലം  അടയധ്യാളമപ്പടുതലകള്

വരുതണമമങ്കേരിരലധ്യാ?  എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചണ്  ഷട്ടര് രസധ്യാഫ ണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  hibiscus_2_2.jpg  ചരിത്രതരില്

ഭധ്യാഗങ്ങള് അടയധ്യാളമപ്പടുത്തുന്ന രശീതരി  RP  മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.  തുടര്ന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കള് ഒരരധ്യാരുതരുലം റരിരസധ്യാഴണ്

രഫധ്യാള്ഡറരില് നരിന്നണ് ചരിത്രങ്ങള് തുറന്നണ് ഭധ്യാഗങ്ങള് അടയധ്യാളമപ്പടുതരി രസവണ് മചയ്യുന.

ഈ  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  മചയധ്യാന  അനുരയധ്യാജധമധ്യായ  ചരിത്രലം  പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ്  ലഭധമമലങ്കേരില്  റരിരസധ്യാഴണ്

രഫധ്യാള്ഡറരിലള്ള hibiscus.jpg , lungs.jpg എന്നശീ ചരിത്രങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

തധ്യാമഴ പറയുന്ന സൂചനകള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

• Shutter രസധ്യാഫണ് മവയര് തുറക്കുക

( Applications ????????> Accessories  >  Shutter )

• ഷട്ടര്  ജധ്യാലകലം  പരരിചയമപ്പടുന.  ടുളുകള്

പരരിചയമപ്പടുന.

• File   >   Open  എന്ന കമതരില് കരികണ്  മചയണ്
ആവശധമധ്യായ ചരിത്രലം തുറക്കുക

• Edit ബട്ടണ കരിക്കണ് മചയ്യുക.

• ടൂള് രബധ്യാകരില് ഉള്ള ടൂളുകള് പരരിചയമപ്പടുക

• അമടയധ്യാളങ്ങള് വരച്ചണ് രചര്ക്കുക

• വധ്യാക്കുകള് പടപ്പണ് മചയണ് രചര്ക്കുക

• File   >   Export   File  എന്ന  കമതരില് രസവണ്
മചയ്യുക

പ്രൈവര്തനലം 2.6 സശീന രഷധ്യാട്ടുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം. 15 mts

ഉരദ്ദേശധലം

• ഷട്ടര് രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് സശീനരഷധ്യാട്ടുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുന.

പഠനസധ്യാമഗരികള്

• 5, 6, 7 കധ്യാസുകളരിമല സയനസണ് പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളുമട പരിഡരിഎഫണ് രകധ്യാപ്പരികള്.

ഇവധ്യാരലസ്വഷന  ടൂളുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാഴുലം  പ്രൈസരന്റഷനുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാഴുലം  നമുക്കണ്

പധ്യാഠപുസ്തകതരില്നള്ള ചരിത്രങ്ങളുലം  ആവശധമധ്യായരി  വരധ്യാറുണ്ടണ്.  നമ്മുമട  പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങമളലധ്യാലം  പരി ഡരിഎഫണ്
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രൂപതരില് ലഭധമധ്യാക്കരിയരിട്ടുണ്ടരലധ്യാ. പരക്ഷ, ഈ പരിഡരിഎഫണ് ഫയലകളരില്നരിന്നണ് നമുക്കണ് ഇരമജുകള് രനരരിട്ടണ്

രസവണ് മചയധ്യാരനധ്യാ രകധ്യാപ്പരി മചയണ് രപസണ് മചയധ്യാരനധ്യാ സധ്യാധരിക്കരില.  പരക്ഷ,  നമുക്കണ് ചരിത്രമുള്ള ഭധ്യാഗലം മധ്യാത്രലം

ചരില രസധ്യാഫണ് വയറുകള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് പകര്തരിമയടുക്കധ്യാന  (സശീനരഷധ്യാട്ടണ്)  തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുലം.  ഷട്ടര്

ഇതരതരിമലധ്യാരു രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യാണണ്.

ആര്പരി  പധ്യാഠപുസ്തകതരില്നരിനള്ള  ഒരു  ചരിത്രലം  സശീനരഷധ്യാട്ടധ്യായരി  തയധ്യാറധ്യാക്കരി  രസവണ്  മചയ്യുന്ന

പ്രൈവര്തനലം മഡരമധ്യാ മചയ്യുന. 

പധ്യാഠപുസ്തകതരിമന്റ പരിഡരിഎഫണ് പരരിരശധ്യാധരിച്ചണ് അവരുമട പ്രൈസരന്റഷനരില് ഉപരയധ്യാക്കധ്യാനുള്ള ചരിത്രങ്ങള്

കമണ്ടതധ്യാന Rpപഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് ആവശധമപ്പടുന.

തുടര്ന്നണ് Shutter ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് സശീനരഷധ്യാട്ടുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കരി രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയ്യുന.

തുടര്പ്രൈവര്തനങ്ങള്

• പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരില്  നരിര്രദശരിച്ചരിട്ടുള്ള  മവബണ് പസറ്റുകളരില്  പ്രൈരവശരിച്ചണ്  ആവശധമധ്യായ  വരിവരങ്ങള്

കമണ്ടത്തുക.

12.00 2. 45 പ്രൈസരന്റഷന തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം 2 Hrs

(1.00 – 1.45  Lunch)

ആമുഖലം

നമ്മുമട കധ്യാസണ് റമുകളരില് അധധധ്യാപകര്ക്കണ് കധ്യാസണ് അവതരണതരിനുലം കുട്ടരികള്ക്കണ് മസമരിനധ്യാര്,  ഡരിരബറ്റണ്

തുടങ്ങരിയവ അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനുലം ഡരിജരിറ്റല് പ്രൈസരന്റഷനുകള് വളമരയധരികലം ഉപകരരിക്കുലം.  കമഡ്യൂട്ടറരിമന്റ
സധ്യാധധതകള് അധധധ്യാപനതരില് ഉള്മപ്പടുത്തുന്നവര്ക്കണ് പധ്യാഠധവരിഷയമധ്യാരക്കണ്ട ആശയങ്ങളുലം വരിശദധ്യാലംശങ്ങളുലം
പഠരിതധ്യാക്കളരില്  ഫലപ്രൈദമധ്യായരി  ദൃശധ  ശ്രധ്യാവധ  അകമടരിരയധ്യാമട  എതരിക്കുന്നതരിനണ്  പസ്ലൈഡണ്  പ്രൈസരന്റഷന

ഉപരയധ്യാഗപ്പടുതധ്യാലം.  ഉബുണ്ടു  ലരിനകരിമല  ഓഫശീസണ്  പധ്യാരക്കജധ്യായ  ലരിബര്ഓഫശീസരിമല  ഇലംപ്രൈസണ്  എന്ന
അപ്ലെരിരക്കഷന  രസധ്യാഫണ് മവയറരില്  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  വരിധമധ്യാണണ്  ഈ  അധധധ്യായതരിലൂമട

പരരിചയമപ്പടുത്തുന്നതണ്. 

ഇതരിനധ്യായരി,  പഠരിതധ്യാക്കള്  തരിരമഞടുത  ആശയവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  പ്രൈസരന്റഷന  പസ്ലൈഡുകളുമട

രസധ്യാറശീരബധ്യാര്ഡണ്  എഴുതരി  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരിട്ടുണ്ടരലധ്യാ.  ഒധ്യാരരധ്യാ  പസ്ലൈഡരിലലം  ഉള്മപ്പടുരതണ്ട  കധ്യാരധങ്ങളുലം

ചരിത്രങ്ങളുലം  രശഖരരിച്ചതണ്  കമഡ്യൂട്ടറരില്  ഉണ്ടധ്യായരിരരിക്കണലം.  ഇനരി  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കരി  തുടങ്ങധ്യാലം.   RP

തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡണ്  മധ്യാതൃക  ഒരരിക്കല്  കൂടരി  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  ഈ  രസധ്യാറരിരബധ്യാര് ഡണ്  ആണണ്

പ്രൈസരന്റഷന ആയരി മധ്യാരറണ്ടതണ് എന്നണ് വരിശദശീകരരിക്കുന.

പ്രൈരതധക  ശ്രദക്കണ്  :  പ്രൈസരന്റഷനരില്  വശീഡരിരയധ്യാ  ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന  കധ്യാരധലം  ഈ  മസഷനരില്

അവതരരിപ്പരിക്കുന്നരില.    രശഖരരിച്ച  വശീഡരിരയധ്യാ പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ്  ഉതകുന്ന  തരതരില്  എഡരിറ്റണ്

മചമയടുതതരിനണ്  രശഷമധ്യാണണ്  പ്രൈസരന്റഷനരില്  ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതണ്  എന്ന  കധ്യാരധലം  Rp മധ്യാര്

ശ്രദരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.

പ്രൈവര്തനലം 2.7 പ്രൈസരന്റഷന ജധ്യാലകലം പരരിചയമപ്പടധ്യാലം  20 Mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്
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• പ്രൈസരന്റഷന ജധ്യാലകതരിമല ടൂളുകളുലം അവയുമട ഉപരയധ്യാഗവലം പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്.

• പധ്യാരഠധധ്യാപകരണമധ്യായരി  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രൈസരന്റഷനരില്  ആശയധ്യാവതരണലം

എങ്ങമനയധ്യായരിരരിക്കണലം എന്ന ധധ്യാരണ രനടുന്നതരിനണ്.

പ്രൈസരന്റഷന ജധ്യാലകമത കുറരിച്ചണ് ഒരു ലഘു വരിവരണലം ആര്. പരി നല്കുന. തധ്യാമഴ പറയുന്ന കധ്യാരധങ്ങള്
അതരില് ഉള്മപ്പടുതധ്യാലം

• Slide pane

• Work space

• Properties window

• Slide layout

(Slide   pane  നഷമപ്പട്ടധ്യാല്  (close  മചയധ്യാല്)  തരിരരിച്ചുമകധ്യാണ്ടുവരുന്ന  പ്രൈവര്തനലം  എങ്ങരിമനമയന്നണ്

ആവശധമമങ്കേരില് RP ക്കണ് വരിശദശീകരരിക്കധ്യാലം)

പ്രൈവര്തനലം 2.8 പസ്ലൈഡണ് നരിര്മധ്യാണലം 35 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• പ്രൈസരന്റഷന സരങ്കേതങ്ങള് പരരിചയമപ്പടുന.

• ഓരരധ്യാരുതരുലം സസ്വന്തമധ്യായരി ഒരു പസ്ലൈഡണ് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന.

ഓരരധ്യാരുതരുലം  സസ്വന്തമധ്യായരി  ഒരു  പ്രൈസരന്റഷന  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി

രസധ്യാറശീരബധ്യാര്ഡരിനനുസരരിച്ചണ്  രലഔട്ടണ്  തരിരമഞടുതണ്  തധ്യാമഴ  പറയുന്ന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  മചയ്യുന.   RP

മഡരമധ്യാ മചയണലം.

• മടകണ്റ്റണ് രചര്ക്കല്

• മടകണ്റ്റണ് രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിങണ്

• അനരിരമഷന

• ചരിത്രലം രചര്ക്കല്

• ചരിത്രമത കമശീകരരിക്കല് 

• പ്രൈസരന്റഷന രസവണ് മചയല്

ഓരരധ്യാരുതരുലം അവര് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രസധ്യാറരിരബധ്യാര്ഡരിമല വരിശദധ്യാലംശങ്ങള്ക്കണ്  അനുസരരിച്ചണ്  പസ്ലൈഡണ്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന. RP ആവശധമധ്യായ പരിന്തുണ നല്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.9 പസ്ലൈഡണ് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കല് 35 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ് കൂടുതല് പസ്ലൈഡണ് രചര്ക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

• പസ്ലൈഡുകള് ആവശധമധ്യായ രശീതരിയരില് കമശീകരരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ്  കൂടുതല്  പസ്ലൈഡുകള്  തധ്യാമഴ  പറയുന്നരശീതരിയരില്  ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന

രശീതരി ആര്പരി മഡരമധ്യാ മചയ്യുന. 
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• Insert –> slide

• Insert –> Duplicate Slide

ആദധമത പസ്ലൈഡരിമന്റ രലഔട്ടണ്, രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ് ഇവ തമന്നയധ്യാണണ് രണ്ടധ്യാമരതതരിനുലം ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതണ്

എങ്കേരില് രണ്ടധ്യാമമത രശീതരിയധ്യാണണ് നലതണ് എന്ന കധ്യാരധലം RP വരിശദശീകരരിക്കുന. 

പഠരിതധ്യാക്കള് പുതരിയ പസ്ലൈഡുകള് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.10 പസ്ലൈഡണ് അവതരണലം 20 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷന പസ്ലൈഡുകള് അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന. 

തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ പ്രൈസരന്റഷന പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന്ന വരിധലം  Rp മഡരമധ്യാ മചയ്യുന    തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന

രണ്ടണ് രശീതരികളുലം അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

• Slide Show > Start from first slide (F5)

• Slide Show –> Start from Current slide (Shift+F5)

ഓരരധ്യാരുതരുലം അവരവരുമട പ്രൈസരന്റഷന പൂര്തരിയധ്യാക്കുന.

തുടര്ന്നണ്  ,   RP  യുമട  സഹധ്യായരതധ്യാമട,  ഒരന്നധ്യാ  രരണ്ടധ്യാ  ഗ്രൂപ്പുകള്  അവരുമട  പ്രൈസരന്റഷനുകള്

അവതരരിപ്പരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.11 പ്രൈസരന്റഷനുകളുലം പരി.ഡരി.എഫണ് ആക്കധ്യാലം 10 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷന പസ്ലൈഡുകള് പരി.ഡരി.എഫണ് രഡധ്യാകക്യുമമന്റധ്യാക്കരി മധ്യാറ്റുന്നതരിനുള്ള രശഷരി  

രനടുന. 

പററ്റര്  രസധ്യാഫണ് മവയര്  പരരിചയമപ്പട്ടരപ്പധ്യാള്  പരി.ഡരി.എഫധ്യാക്കരി  മധ്യാറ്റുന്ന  പ്രൈവര്തനലം  മചയതണ്  RP

ഓര്മരിപ്പരിക്കുന.  പ്രൈസരന്റഷമനയുലം  പരി.ഡരി.എഫധ്യാക്കരി  മധ്യാറ്റധ്യാലം.  പരി.ഡരി.എഫധ്യാക്കരി  മധ്യാറ്റുന്നതണ്  മകധ്യാണ്ടുള്ള

പ്രൈരയധ്യാജനങ്ങള് ഓര്മരിപ്പരിക്കുന.  

PDF ടൂള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  പ്രൈസരന്റഷന  പരിഡരിഎഫണ്  രഡധ്യാകക്യുമമന്റധ്യായരി  രസവണ്  മചയ്യുന.  പഠരിതധ്യാക്കള്

അവരുമട പ്രൈസരന്റഷനുകള് പരി.ഡരി.എഫധ്യാക്കരി രസവണ് മചയ്യുന.

(പ്രൈസരന്റഷനരില് വശീഡരിരയധ്യാ ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന ഈ മസഷനരില് പരരിചയമപ്പടുന്നരില, വശീഡരിരയധ്യാ എഡരിറ്റരിങ്ങരിനണ്
രശഷലം  പരരിചയമപ്പടുന്ന  രശീതരിയരിലധ്യാണണ്  മസഷന  കമശീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്നതണ്  എന്ന  കധ്യാരധലം  ഇവരിമട

Rp ഓര്മരിക്കുമരലധ്യാ.)

പ്രൈസരന്റഷന രസവണ് മചയണ് ഈ മസ ഷന അവസധ്യാനരിപ്പരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

രഹധ്യാലം അപസനമമന്റണ് / തുടര്പ്രൈവര്തനലം

• ഓരരധ്യാരുതരുലം തരിരമഞടുത ആശയതരിനണ് കൂടുതല് വധകത വരുന്ന രശീതരിയരില് വരിശദധ്യാലംശങ്ങള്

ഉള്മപ്പടുതരി പ്രൈസരന്റഷന കൂടുതല്  മമച്ചമപ്പടുത്തുക. 

• അഞധ്യാലം  തരതരിമല  പധ്യാഠഭധ്യാഗവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ടണ്  ഇലംഗശീഷണ്  വധ്യാക്കുകളുമട  ഫധ്യാഷണ്  കധ്യാര്ഡണ്
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പ്രൈസരന്റഷന രൂപതരില് അവതരരിപ്പരിക്കുക.

2.45 3.15  ഭൂപടലം വരിരല്ത്തുമരില് (Kgeography)  

ആമുഖലം

ഭൂമരിശധ്യാസപഠനതരിനണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്ന റരിരസധ്യാഴണ് സുകള് പരരിചയമപ്പടുന്ന മസഷനധ്യാണരിതണ്.   സധ്യാമൂഹധശധ്യാസ
പഠനവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ്  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്ന വരിദധധ്യാഭധധ്യാസ രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യായ  KGeography  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള
പരരിശശീലനമധ്യാണണ് ഈ മസഷനരില് പരരിശശീലരിക്കുന്നതണ്.  രധ്യാജധങ്ങളുമട അതരിര്തരികള്, പതധ്യാകകള്, സലംസധ്യാനങ്ങളുമട
രപരുകള്,  സലംസധ്യാനങ്ങളുമട  തലസധ്യാനങ്ങള്  തുടങ്ങരി  അരനകലം  വരിവരങ്ങള്  ഇതരില്  ലഭധമധ്യാണണ്.   വനകരകളുലം
രധ്യാജധങ്ങളുലം  തരിരരിച്ചറരിയധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്നരതധ്യാമടധ്യാപ്പലം  തലസധ്യാനങ്ങളുലം രധ്യാജധങ്ങളുമട പതധ്യാകകളുലം  കമണ്ടതധ്യാനുലം
ഇതരില്  സഭൗകരധമുണ്ടണ്.   വരിദധധ്യാര്ഥരികളുമട  സസ്വയലം  പഠനതരിനണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്ന  ഒരു  ടുളധ്യായുലം
പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്നതധ്യാമണന്ന ധധ്യാരണ ഇതരിലൂമട പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ് ലഭരിക്കണലം.  

പ്രൈവര്തനലം 2.12  ഇന്തധയുലം അയല്രധ്യാജധങ്ങളുലം പരരിചയമപ്പടല്.    സമയലം: 15 മരിനുട്ടണ്

അഞധ്യാലം  കധ്യാസണ്  സധ്യാമൂഹധശധ്യാസ  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല  നമ്മുമട  ഇന്തധ എന്ന പധ്യാഠഭധ്യാഗതരിമന്റ വരിനരിമയതരിനണ്
പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്ന പ്രൈവര്തനമധ്യാണരിവരിമട അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതണ്. സധ്യാമൂഹധശധ്യാസ പഠനവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ടണ് മക-
രജധധ്യാഗഫരി രസധ്യാഫണ് മവയര് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാവന്ന പധ്യാഠസന്ദര്ഭങ്ങള് കമണ്ടത്തുന്ന ആകരിവരിറ്റരിയുലം ഈ മസഷമന്റ
അനുബന്ധപ്രൈവര്തനമധ്യായരി നടരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

•   KGeography  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  വരിവരിധ കധ്യാസണ് തല പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണലം മചയധ്യാനുള്ള രശഷരി
രനടുന്നതരിനണ്

 Resources/KGeography  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  Our_India.pdf  എന്ന  ഫയല്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചണ്  Rp രചധ്യാദധലം
ഉന്നയരിക്കുന.

• ഈ പധ്യാഠഭധ്യാഗതരിമന്റ വരിനരിമയതരില് ഏമതലധ്യാലം പഠരനധ്യാപകരണങ്ങളധ്യാണണ് സധ്യാധധ്യാരണയധ്യായരി കധ്യാസണ്റമരില്
ഉപരയധ്യാഗരിക്കുക - മപധ്യാതുചര്ച്ച

പഠരിതധ്യാക്കള് ഉതരലം പറയമട്ട

•  .............................................  

• ............................................

നരിലവരിലള്ള കധ്യാസണ് റമുകളരിമല സധ്യാധധതകളുലം പരരിമരിതരികളുലം ഇവരിമട പങ്കുമവക്കധ്യാലം.

എങ്കേരില്,  പ്രൈസ്തുത  പധ്യാഠഭധ്യാഗവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  ഒരു  പ്രൈവര്തനലം നമുക്കണ്  കമഡ്യൂട്ടര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്   മചയ്തു
രനധ്യാക്കരിയധ്യാരലധ്യാ  എന്നണ്  സൂചരിപ്പരിച്ചു  മകധ്യാണ്ടണ്  KGeography  രസധ്യാഫണ് മവയര്  തുറന്നണ്  അതരിമന്റ  ഇന്റര്രഫസണ്  RP
പരരിചയമപ്പടുത്തുന.   

KGeography യുമട ഇലംഗശീഷണ് ഇന്റര്രഫസധ്യാണണ് ഈ പ്രൈവര്തനതരിനണ് ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതണ് ?

തുടര്ന്നണ്  ഇന്തധയുമട  ഭൂപടലം  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ചണ്  വരിവരിധ  സലംസധ്യാനങ്ങളരില്   കരിക്കണ്  മചയധ്യാന  RP  പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്
ആവശധമപ്പടുന. 

(മക-രജധധ്യാഗഫരി  ആദധമധ്യായരി  തുറക്കുരമധ്യാള്  ഭൂപടലം  തരിരമഞടുരക്കണ്ട  ജധ്യാലകമധ്യാണരലധ്യാ  ആദധലം  പ്രൈതധക്ഷമപ്പടുക.
ഇതരില് നരിന്നണ് ഇന്തധയുമട തരിരമഞടുക്കുന്ന വരിധലം Rp ഇവരിമട അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതധ്യായരി വരധ്യാലം.)

കമണ്ടതരിയ കധ്യാരധങ്ങള് ലരിസണ് മചയധ്യാന  നരിര്രദശരിക്കുന.

• സലംസധ്യാനങ്ങളരില് കരിക്കണ് മചയ്യുരമധ്യാള്  രപരുലം തലസധ്യാനവലം ദൃശധമധ്യാവന.
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• രധ്യാജധതരിമന്റയുലം സലംസധ്യാനങ്ങളുരടയുലം അതരിരുകള് വധകമധ്യാണണ്.
• ...................

പഠരിതധ്യാക്കള് വരിവരങ്ങള് കമണ്ടതരി ലരിസണ് മചയ്യുന.

തുടര്ന്നണ്  ഇന്തധയുമധ്യായരി  അതരിര്തരി  പങ്കുമവക്കുന്ന  അയല്രധ്യാജധങ്ങള്  മക  രജധധ്യാഗഫരിയുമട  സഹധ്യായരതധ്യാമട
കമണ്ടത്തുന്ന വരിധലം Rp അവതരരിപ്പരിക്കുന

പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.13 : പ്രൈരശധ്യാതരരി പരരിശശീലരിക്കധ്യാലം.   സമയലം: 15 മരിനരിറ്റണ്

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്:  മക-രജധധ്യാഗഫരിയരിമല Test  Yourself  ("നരിങ്ങമളതമന്ന  പരശീക്ഷരിക്കുക")  എന്ന  പ്രൈരശധ്യാതരരി
ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുത്തുന്നതരിനണ്

മക-രജധധ്യാഗഫരിയരിമല മലയധ്യാളലം ഇന്റര്രഫസധ്യാണണ് ഈ പ്രൈവര്തനതരിനണ് ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതണ്. Help മമനുവരില്
ഭധ്യാഷ മധ്യാറ്റുന്നതരിനുള്ള സഭൗകരധലം ഉമണ്ടന്ന കധ്യാരധലം പഠരിതധ്യാക്കമള രബധ്യാധധമപ്പടുതധ്യാലം.  ഐ.സരി.ടരി.  പധ്യാഠപുസ്തകതരില്
മലയധ്യാളലം ഇന്റര്രഫസണ് ആണണ് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചരിരരിക്കുന്നമതനലം അവതരരിപ്പരിക്കണലം.

KGeography  രസധ്യാഫണ്  മവയര്  തുറന്നണ്  Test  Yourself  ("നരിങ്ങമളതമന്ന  പരശീക്ഷരിക്കുക")  എന്ന  സഭൗകരധലം
ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ചുവമട മകധ്യാടുത പ്രൈരശധ്യാതരരികള് പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കധ്യാന Rp ആവശധമപ്പടുന. 

• സലംസധ്യാനങ്ങളുലം ഭരണപ്രൈരദശങ്ങളുലം സധ്യാനലം മതധ്യാട്ടു കധ്യാണരിക്കുക.

• സലംസധ്യാനങ്ങളുലം ഭരണപ്രൈരദശങ്ങളുലം ഭൂപടതരില്(ശരരിയധ്യായ സലതണ്)മവക്കുക. 

രചധ്യാദധങ്ങളുമട എണലം തരിരമഞടുതണ്    പഠരിതധ്യാക്കള്  പരരിശശീലരിക്കുന.

Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.

 അപ്പര് പപ്രൈമറരി കധ്യാസണ് സധ്യാമൂഹധശധ്യാസ പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല ഏമതലധ്യാലം പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങളുമട കധ്യാസണ്റലം വരിനരിമയതരിനണ്
ഈ രസധ്യാഫണ് മവയര് പ്രൈരയധ്യാജനപ്രൈദമധ്യാകുലം? 

ഈ പ്രൈവര്തനലം ഗ്രൂപ്പണ് പ്രൈവര്തനമധ്യായധ്യാണണ് മചരയണ്ടതണ്.

പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങളുമട പരിഡരിഎഫണ് പതരിപ്പണ് ഇതരിനധ്യായരി പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാലം.

കമണ്ടതലകള്  ഓരരധ്യാ ഗ്രൂപ്പുലം അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട. 

രഹധ്യാലം അപസനമമന്റണ് / തുടര്പ്രൈവര്തനലം

(പുതരിമയധ്യാരു ഭൂപടലം തുറക്കുന്ന വരിധലം  RP  മഡരമധ്യാ മചയ്യുന്നതണ്  അവതരരിപ്പരിച്ചധ്യാണണ്  രഹധ്യാലം  അപസനമമന്റധ്യായരി  ഈ
പ്രൈവര്തനങ്ങള് നല്രകണ്ടതണ്.)

1. Kgeography രസധ്യാഫണ് മവയര് തുറന്നണ്  ആഫ്രരിക്ക മതരമഞടുതണ് ആഫ്രരിക്കയരിമല ഏമതങ്കേരിലലം അഞണ് രധ്യാജധങ്ങളുലം 
അവയുമട തലസധ്യാനങ്ങളുലം പട്ടരികമപ്പടുത്തുക. 

• പനജശീരരിയ------ അബൂജ

• ...................................

• ....................................

2. Kgeography രസധ്യാഫണ് മവയറരില്  ഭുപടലം തുറക്കുക എന്ന ബട്ടണ കരിക്കണ് മചയണ് ഏഷധ മതരമഞടുതണ് ചുവമട 
നല്കരിയരിട്ടുള്ള പതധ്യാകകള്  ഇന്തക്യുമട ഏമതധ്യാമക്ക രധ്യാജധങ്ങളുരടതധ്യാണന്നണ് കമണ്ടത്തുക.
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3.15 4.15 ഭൂമരിയരിമല സലങ്ങളുമട സധ്യാനങ്ങള് 1. 00 Hrs

ആമുഖലം 

ഭുമരിശധ്യാസപഠനതരില് ഭൂപടങ്ങള്ക്കുലം ഭൂരഗധ്യാള മധ്യാതൃകകള്ക്കുലം ഏമറ പ്രൈധ്യാധധ്യാനധമുണ്ടണ്. സലങ്ങമളക്കുറരിച്ചുലം

ഭൂഖണങ്ങമളക്കുറരിച്ചുലം  രധ്യാജധങ്ങമളക്കുറരിച്ചുലം  ഉള്ള  പഠനതരിനണ്  അവ  കൂടരിരയ  തശീരൂ.  അക്ഷധ്യാലംശ

രരഖധ്യാലംശരരഖകമളക്കുറരിച്ചുലം ഗഹണലം തുടങ്ങരിയ ആകധ്യാശപ്രൈതരിഭധ്യാസങ്ങമളക്കുറരിച്ചുലം വധകത വരുതധ്യാന അവ

കധ്യാസ്സു  മുറരികളരില്  ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടരി  വരുലം.  എന്നധ്യാല്  ഇതരലം  ഉപകരണങ്ങള്ക്കണ്  ചരില  പരരിമരിതരികള്

കൂടരിയുണ്ടണ്. അവ എമന്തലധ്യാമധ്യാമണന്നണ് ചര്ച്ച മചയധ്യാലം. 

OpenStreet Map, Google Map, Wikimapia എന്നരിവ ഇന്റര്മനറ്റരില് ലഭധമധ്യായ ചരില പ്രൈധധ്യാന ഓണപലന

മധ്യാപ്പുകളധ്യാണണ്.  ഭൂപടങ്ങമളരപ്പധ്യാമലതമന്ന  ഭൂമരിശധ്യാസപഠനതരില്  രഗധ്യാബുകളുലം  വളമര  പ്രൈധധ്യാനമപ്പട്ട

ഉപകരണമധ്യാണണ്.  ഭൂമരിയുമട  ആക ൃതരിമയക്കുറരിച്ചുലം  ദരിക്കുകമളക്കുറരിച്ചുലം  യഥധ്യാര്ത  ധധ്യാരണ  ലഭരിക്കധ്യാന

രഗധ്യാബുകള്  ഉപകരരിക്കുന.  സധ്യാധധ്യാരണ  രഗധ്യാബുകള്ക്കുള്ള  പരരിമരിതരികള്  മറരികടക്കധ്യാന  ഇന്നണ്  ധധ്യാരധ്യാളലം

ഡരിജരിറ്റല് രഗധ്യാബുകള് ലഭധമധ്യാണണ്. ആവശധധ്യാനുസരണലം വലപ്പലം കശീകരരിക്കധ്യാവന്ന ഇവ ഒരര സമയലം ഡരിജരിറ്റല്

മധ്യാപ്പുകളധ്യായരി  മധ്യാറ്റരി  കമശീകരരിക്കധ്യാനുലം  സഭൗകരധമുള്ളവയധ്യാണണ്.  സസ്വതന്ത്രപലസനരസധ്യാടു  കൂടരിയതുലം

അലധ്യാതതുമധ്യാധ്യായ നരിരവധരി ഡരിജരിറ്റല്/വരിര്ചസ്വല് രഗധ്യാബുകള് ഇന്നണ് ലഭധമധ്യാണണ്.  ഇവയരില് ഇന്റര്മനറ്റണ്  വഴരി

മധ്യാത്രലം  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്നവയുലം  ഓഫണ് പലന  ആയരി  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്നവയുലം  ഉണ്ടണ്.  മധ്യാര്ബരിള്,  ഗൂഗരിള്
എര്തണ്  എന്നരിവയരില്  ഇന്റര്മനറ്റണ്  കണക്ഷന  ലഭധമധ്യാമണങ്കേരില്  കൂടുതല്  വരിശദധ്യാശങ്ങളുലം  വധകതയുള്ള

ചരിത്രങ്ങള് ലഭധമധ്യാക്കധ്യാനുലം സധ്യാധരിക്കുലം.

ആറധ്യാലം കധ്യാസരിമല സധ്യാമൂഹധശധ്യാസപുസ്തകതരിമല ഭൂമരി കഥയുലം കധ്യാരധവലം എന്ന പധ്യാഠഭധ്യാഗതരിമല ചരില

ആശയങ്ങള് വരിനരിമയലം മചയധ്യാന ഈ മസഷനരിമല പ്രൈവര്തനങ്ങള് സഹധ്യായരിക്കുലം.

 പരമരധ്യാഗത ഭൂപടങ്ങളരില് നരിനലം ഡരിജരിറ്റല് മധ്യാപ്പുകള്ക്കുള്ള രമനമകള് എമന്തധ്യാമക്കയധ്യാണണ്? 

◦ Search സഭൗകരധലം.

◦ Zoom in Zoom out സഭൗകരധലം.

◦ കൃതധമധ്യായ ദൂരവലം ഉയരവലം കണക്കധ്യാക്കധ്യാലം.

◦ ഓരരധ്യാ സലതരിമന്റയുലം അക്ഷധ്യാലംശരരഖധ്യാലംശങ്ങള് കമണ്ടതധ്യാലം.

◦ ഇന്റര്മനറ്റണ് ലഭധമധ്യാമണങ്കേരില് Real time satellite Data ലഭധമധ്യാക്കധ്യാലം.

◦ Real Time Navigation സധ്യാധധമധ്യാക്കധ്യാലം.

◦ Layer കളധ്യായരി വരിവരങ്ങള് എത്ര രവണമമങ്കേരിലലം കൂട്ടരിരചര്ക്കധ്യാലം, സൂക്ഷരിച്ചുമവക്കധ്യാലം.

പ്രൈവര്തനലം 2.14 ഡരിജരിറ്റല് രഗധ്യാബണ്   15 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• ഡരിജരിറ്റല് രഗധ്യാബണ് ഉപരയധ്യാഗരിക്കുവധ്യാനുലം പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാനുമുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

• ഭൂമരിശധ്യാസ  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കണ്  ഡരിജരിറ്റല്  രഗധ്യാബരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  ആസൂത്രണലം

മചയ്യുന്നതരിനണ്.
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Material and Resouces : എലധ്യാ കമഡ്യൂട്ടറരിലലം ഇന്റര്മനറ്റണ് സഭൗകരധലം. 

(RP മയുട മഡരമധ്യായധ്യായരി ഇന്റര്മനറ്റണ് കണക്ഷന നരിര്ബന്ധമധ്യാണണ്.)

 

ചരില  ഡരിജരിറ്റല്  ഡരിജരിറ്റല്  മധ്യാപ്പുകളുലം  രഗധ്യാബുകളുലം  പരരിചയമപടുതരി  മകധ്യാണ്ടണ്  ഈ  പ്രൈവര്തനലം

ആരലംഭരിക്കധ്യാലം. ഗൂഗരിള് മധ്യാപ്പുകമളക്കുറരിച്ചണ് (https://maps.google.co.in) ചര്ച്ച മചയ്യുന. അതരില് സസ്വന്തലം പ്രൈരദശലം

കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.  തുടര്ന്നണ് ഓപ്പണസശീറ്റണ് മധ്യാപ്പണ്  (http://www.openstreetmap.org),  വരിക്കരിമധ്യാപ്പരിയ

(wikimapia.org)  എന്നരിവമയക്കുറരിച്ചുലം സൂചരിപ്പരിക്കുന.  തുടര്ന്നണ്  ISRO യുമട ഭുവന (http://bhuvan.nrsc.gov.in)

ആര് പരി പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. അതരിമല സഭൗകരധങ്ങളുലം പ്രൈരതധകതകളുലം കധ്യാണുന. (ഇവ ഇന്റര്മനറ്റണ് കണക്ഷന

ലഭധമധ്യാമണങ്കേരില് മധ്യാത്രരമ ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുകയുള്ളൂ.)

Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.

• ഇതരലം ഭൂപടങ്ങള് ഭൂമരിശധ്യാസപഠന പ്രൈവര്തനങ്ങളരില് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതരിയരിട്ടുരണ്ടധ്യാ? 

• സധ്യാധധ്യാരണ മധ്യാപ്പുകരളക്കധ്യാള് എന്തണ് അധരിക സഭൗകരധമധ്യാണണ് ഇതരിലൂമട ലഭരിക്കുന്നതണ് ?

• ....................................................

• ..................................................

ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് ഉതരലം പറയമട്ട,

ഭൂപടമത രപധ്യാമല രഗധ്യാബുലം സധ്യാധധ്യാരണയധ്യായരി ഭൂമരിശധ്യാസ പഠനതരിനണ് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാറുണ്ടണ്.  സധ്യാധധ്യാരണ

രഗധ്യാബരിമന അരപക്ഷരിച്ചണ് ഡരിജരിറ്റല് സഭൗകരധങ്ങള് ലഭധമധ്യായ രഗധ്യാബുകളുലം ഇന്നണ്  ലഭധമധ്യാണണ്.

നരിങ്ങള്ക്കണ് പരരിചയമുള്ള ഡരിജരിറ്റല് രഗധ്യാബുകരളമതധ്യാമക്ക?

• ഗൂഗരിള് എര്തണ്

• ........................

തുടര്ന്നണ്,  ഭുമരിശധ്യാസ പഠനതരില് സധ്യാധധ്യാരണ രഗധ്യാബരിമന്റ പരരിമരിതരികള്  RP യുമട രനതൃതസ്വതരില് ചര്ച്ച

മചയ്യുന. തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്നവ ചര്ച്ചധ്യാ സൂചകങ്ങളധ്യായരി ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം.

◦ ?സധ്യാധധ്യാരണ രഗധ്യാബരിമന അരപക്ഷരിച്ചണ്,  ഡരിജരിറ്റല് രഗധ്യാബരില് ഏതണ്  പ്രൈരദശതരിരന്റയുലം മധ്യാപ്പുകള്

ലഭധമധ്യാണണ്.

◦ സൂലം മചയണ് ഏതു പ്രൈരദശവലം കൂടുതല് വധകമധ്യായരി നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന സധ്യാധരിക്കുലം.

◦ ആവശധമധ്യായ പ്രൈരദശങ്ങളുമട ഡരിജരിറ്റല് ചരിത്രങ്ങള് എളുപ്പതരില് നരിര്മരിക്കധ്യാലം

◦ സധ്യാധധ്യാരണ  രഗധ്യാബുകളരില്  ധ്രുവപ്രൈരദശങ്ങള്  വധകമധ്യായരി  കധ്യാണധ്യാന  പ്രൈയധ്യാസമധ്യാണണ്.  ഡരിജരിറ്റല്

രഗധ്യാബുകളരില് ഏതു പ്രൈരദശലം പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന്നതുലം ഒരു രപധ്യാമലയധ്യാണണ്.

ഡരിജരിറ്റല്  രഗധ്യാബരിമന്റയുലം  ആവശധകതയുലം  പ്രൈരയധ്യാജനങ്ങളുലം  RP  രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.  രനരമത

പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ച മധ്യാപ്പുകമളധ്യാമക്ക ഓണപലനധ്യായരി മധ്യാത്രലം പ്രൈവര്തരിപ്പരിക്കുന്നയധ്യാണണ്.  എന്നധ്യാല് ഓഫണ് പലനധ്യായരി

ലഭധമധ്യാക്കധ്യാവന്ന ഡരിജരിറ്റല് ഭൂപടങ്ങളുലം രഗധ്യാബുകളുലം നരിലവരില് ഉമണ്ടന്നണ് Rp കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന.

തുടര്ന്നണ് കമഡ്യൂട്ടറരില് ലഭധമധ്യായ മധ്യാര്ബരിള് തുറന്നണ് രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ  ഇന്റര്രഫസണ് പരരിചയമപ്പടുത്തുന. 
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 Rp യുമട മഡരമധ്യായണ് രശഷലം ഓരരധ്യാ പഠരിതധ്യാവലം, 

◦ മധ്യാര്ബരിള്  തുറന്നണ്  Zoom   in,   Zoom   out  സരങ്കേതങ്ങള്  ,   Search  സഭൗകരധലം  തുടങ്ങരിയവ

പരരിചയമപ്പടുന. 

പ്രൈവര്തനലം:  ഓരരധ്യാരുതരുലം  അവരവര്ക്കണ്  പരരിചരിതമധ്യായ  സലങ്ങള്  മധ്യാര്ബരിള്
രസധ്യാഫണ് മവയറരില് കമണ്ടതരി സൂലം മചയണ് നരിരശീക്ഷരിക്കമട്ട

◦  വനകരകള്, ധ്രുവപ്രൈരദശങ്ങള്, രലധ്യാകരധ്യാജധങ്ങള്  ഇവ നരിരശീക്ഷരിക്കുന

◦ രഗധ്യാബരിമന മധ്യാപ്പണ് ദൃശധമധ്യാക്കുന്ന വരിധലം പരരിചയമപ്പടുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.15 : പ്രൈരദശങ്ങള് തമരിലള്ള ആകധ്യാശദൂരലം.  10 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• രണ്ടണ്  പ്രൈരദശങ്ങള്  തമരിലള്ള  ആകധ്യാശദൂരലം  മധ്യാര്ബരിള്  രസധ്യാഫണ് മവയറരില്  കധ്യാണുന്നവരിധലം

പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്.

രണ്ടണ്  പ്രൈരദശങ്ങള്  തമരിലള്ള  ആകധ്യാശദൂരലം  കധ്യാണുന്ന  വരിധലം  ആര്.പരി  മഡരമധ്യാ  മചയ്യുന.  തുടര്ന്നണ്
ഓരരധ്യാരുതരുമടയുയലം  ജരിലധ്യാ  ആസധ്യാനത്തുനരിന്നണ്  സലംസധ്യാന  തലസധ്യാനലം  വമരയുള്ള  ആകധ്യാശ  ദൂരലം

കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.16 ഭൂപടങ്ങള് രസവണ് മചയ്യുന്നതണ് 15 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

• ആവശധമധ്യായ പ്രൈരദശതരിമന്റ ഭൂപടങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ്.

രകരളലം  ഉള്മക്കധ്യാള്ളുന്ന  മധ്യാപ്പരിമല  ഭധ്യാഗലം  കമണ്ടതരി  അതരിമന  ഒരു  ഇരമജധ്യായരി  രസവണ്  മചയ്യുന്ന

പ്രൈവര്തനലം RP മഡരമധ്യാ മചയ്യുന(File > Export Map). 

  പഠരിതധ്യാക്കള്  മധ്യാപ്പണ്  എകണ്  രപധ്യാര്ട്ടണ്  മചയണ്  രസവണ്  മചയ്യുവധ്യാന  പരരിശശീലരിക്കുന.(   Edit   >   Copy   Map

സരങ്കേതമുപരയധ്യാഗരിച്ചുലം ഭൂപടങ്ങള് രകധ്യാപ്പരി മചയധ്യാലം)

ഭൂപടതരിമന്റ ചരിത്രലം രസവണ് മചയ്യുന.

പ്രൈവര്തനലം 2.17 പ്രൈധധ്യാന അക്ഷധ്യാലംശ രരഖകളുലം രരഖധ്യാലംശരരഖകളുലം 20 mts

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

• മധ്യാര്ബരിള് രസധ്യാഫണ് മവയറരില് രരഖമപ്പടുതരിയ പ്രൈധധ്യാന അക്ഷധ്യാലംശ രരഖകളുലം രരഖധ്യാലംശ രരഖകളുലം

കമണ്ടത്തുന്ന വരിധലം Rp  അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

പ്രൈരദശങ്ങളുമട അക്ഷധ്യാലംശരരഖധ്യാലംശങ്ങള് കമണ്ടത്തുന്നതരിനണ്.

പഠരിതധ്യാക്കള്  മധ്യാര്ബരിള്  രസധ്യാഫണ് മവയറരില്  രരഖമപ്പടുതരിയ  പ്രൈധധ്യാന  അക്ഷധ്യാലംശ  രരഖകളുലം  രരഖധ്യാലംശ

രരഖകളുലം നരിരശീക്ഷരിക്കുന. തുടര്ന്നണ്,

◦ നമ്മുമട രധ്യാജധലം ഏമതധ്യാമക്ക പ്രൈധധ്യാന അക്ഷധ്യാലംശരരഖകള്ക്കരിടയരിലധ്യാണണ്

◦ ദക്ഷരിണധ്രുവവലം ഉതരധ്രുവവലം എത്ര ഡരിഗരിയധ്യാണണ്

◦ മധ്യാര്ബരിള് രസധ്യാഫണ് മവയര് കശീഴണ് ഭധ്യാഗരതക്കണ് കമശീകരരിച്ചണ് 0° മധ്യാനക രരഖധ്യാലംശരരഖ കമണ്ടത്തുക.
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◦ മധ്യാനകരരഖധ്യാലംശതരിമന്റ രനമര മറുഭധ്യാഗത്തുള്ള രരഖ കമണ്ടത്തുന.  അമതത്ര ഡരിഗരി ആയരിരരിക്കുലം

എന്നശീ പ്രൈവര്തനങ്ങള് മചയധ്യാന ആവശധമപ്പടധ്യാലം.

4.15 4.30  അപസനമമന്റണ് നല്കല്

Rp അവതരരിപ്പരിക്കുന.

ആറധ്യാലം  കധ്യാസരിമല  സധ്യാമൂഹധശധ്യാസപുസ്തകതരിമല  ഭൂമരി  കഥയുലം  കധ്യാരധവലം  എന്ന  അധധധ്യായതരിമന്റ

പരിഡരിഎഫണ് Rp പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. 

ഈ അധധധ്യായതരിമല ഏമതലധ്യാലം ആശയങ്ങള് കധ്യാസണ്റമരില് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന മധ്യാര്ബരിള് രസധ്യാഫണ് മവയര്

പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതധ്യാലം.

അധധധ്യാപകര് കമണ്ടതമട്ട, 

തുടര്പ്രൈവര്തനങ്ങള്

✗ രകരളതരിമല  എലധ്യാ  ജരിലധ്യാ  ആസധ്യാനങ്ങളുമടയുലം  അക്ഷധ്യാലംശരരഖധ്യാലംശങ്ങള്  മധ്യാര്ബരിള്

രസധ്യാഫണ് മവയറരില് നരിനലം കമണ്ടതരി പട്ടരികയധ്യാക്കുക.

✗ വരിവരിധ  കധ്യാലധ്യാവസധ്യാ  രമഖലകളരില്  ഉള്മപ്പടുന്ന  വനകരകളുലം  രധ്യാജധങ്ങളുലം  കമണ്ടതരി  പട്ടരിക

തയധ്യാറധ്യാക്കുക.

✗ നരിങ്ങളുമട  പ്രൈരദശതരിമന്റ  പ്രൈധധ്യാന  അക്ഷധ്യാലംശതരിമന്റയുലം  രരഖധ്യാലംശതരിമന്റയുലം  ഇടയരില്  വരുന്ന

ഭൂപടലം കമണ്ടതരി export മചയണ് സൂക്ഷരിക്കുക.

✗ മധ്യാര്ബരിള്  ഡരിജരിറ്റല്  ഭുപടതരില്  സശീന  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  റരിരക്കധ്യാര്ഡണ്  മചയ്യുന്നതരിനുള്ള

സലംവരിധധ്യാനമുണ്ടണ്. ഇതണ് പരരിരശധ്യാധരിക്കുക(Edit> Record Movie , Edit > Stop Movie). വരിരനധ്യാദ യധ്യാത്ര

രപധ്യായ സലങ്ങളുമട ഭൂപടങ്ങള് ഉള്മപ്പടുതരി ഒരു വശീഡരിരയധ്യാ നരിര്മരിച്ചണ് രസവണ് മചയ്യുക.
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മൂന്നധ്യാലം ദരിവസലം മൂന്നധ്യാലം ദരിവസലം 

9.3010.00 

കഴരിഞ  ദരിവസലം  നല്കരി  അപസനമമന്റുകളുമട  അവതരണലം,  ഫശീഡണ്ബധ്യാക്കണ്.  പരരിഹധ്യാരരബധ്യാധനലം,

പ്രൈസരന്റഷനുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാള്  രബധ്യാധന  ശധ്യാസപരമധ്യായ  സമശീപനങ്ങള്  എങ്ങമനയധ്യായരിരരിക്കണലം  ?

മചറു ചര്ച്ച.

10.0010.50 ആശയഭൂപടങ്ങള്  50 മരിനരിറ്റണ്

ആമുഖലം

ആശയങ്ങമള ചരിത്രരൂപതരില് അവതരരിപ്പരിച്ചരിരരിക്കുന്ന രശീതരി  പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരില് സധ്യാധധ്യാരണമധ്യാണരലധ്യാ?

രഫധ്യാചധ്യാര്ട്ടണ്,  പദസൂരധന,  ആശയഭൂപടലം  എന്നരിവ  ആശയങ്ങമള  ലളരിതമധ്യായരി  അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനുള്ള

സരങ്കേതങ്ങളധ്യാണണ്.    നധ്യാലം  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  പ്രൈസരന്റഷനുകളരിലലം  ഈ  രശീതരിയരില്  ആശയ  ചരിത്രശീകരണങ്ങള്

ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതണ്  വരിദധധ്യാര്ഥരികള്ക്കണ് പ്രൈസ്തുത ആശയങ്ങമള വളമര മപമട്ടന്നണ്  ഉള്മക്കധ്യാള്ളധ്യാന സധ്യാധരിക്കുക.

മധ്യാത്രമല,  വര്ക്കണ്ഷശീറ്റണ്  രപധ്യാലള്ള  ഡരിജരിറ്റലധ്യായരി  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാഴുലം  ഇതരതരിലൂള്ള  ചരിത്രശീകരണങ്ങള്

ഉപകധ്യാരമപ്പടുന.  ഇതരലം  ചരിത്രശീകരണങ്ങള്  കമഡ്യൂട്ടറരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ്

പരരിചയമപ്പടുകയധ്യാണണ്  ഈ  മസഷനരില്  മചയ്യുന്നതണ്.  കണമസപണ്റ്റണ്  മധ്യാപ്പുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനണ്

സഹധ്യായരിക്കുന്ന പമന്റണ്മധ്യാപ്പരിമന്റ സധ്യാധധതയുലം ആവശധമമങ്കേരില് രബധ്യാധധമപ്പടുതധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• കണമസപണ്റ്റണ്  മധ്യാപ്പുകള്  എന്തധ്യാമണന്നണ്  മനസരിലധ്യാക്കുന്നതരിനുലം  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനുലം  രശഷരി

രനടുന്നതരിനണ്.

• കണമസപണ്റ്റണ് മധ്യാപ്പുകള് ലരിബര്ഓഫശീസണ് രഡധ്യാ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിനണ് രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

പഠന സധ്യാമഗരികള്

1. Resources/Concept Maps/6Engconceptmap.png എന്ന ഫയല്

2. Resources/Concept   Maps/Example എന്ന  രഫധ്യാള്ഡറരില്  നല്കരിയ  വധതധസ്ത  തരലം
ആശയചരിത്രശീകരണങ്ങള്

3. Resources/Concept Maps മല computer.mm എന്ന പമനഡണ് മധ്യാപണ് ഫയല്

പ്രൈവര്തനലം 3.1  കണമസപണ്റ്റണ് മധ്യാപ്പണ് പരരിചയമപ്പടധ്യാലം സമയലം :10  മരിനരിട്ടണ്

ആറധ്യാലം  കധ്യാസണ്  ഇലംഗശീഷണ്  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല  Rain   of   love  എന്ന  പധ്യാഠഭധ്യാഗതരില്  രധ്യാജുവരിമന്റ

കുടുലംബമത സൂചരിപ്പരിക്കുന്ന (Resources/Concept Maps/6Engconceptmap.png) ചരിത്രലം RP പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.

ഇതുരപധ്യാലള്ള  ചരിത്രശീകരണങ്ങള്  പധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരില്  എവരിമടമയലധ്യാലം  ഉള്മപ്പടുതരിയരിട്ടുമണ്ടന്നണ്

കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

ഓരരധ്യാരുതരുലം  പധ്യാഠഭധ്യാഗതരിമന്റ  പരിഡരിഎഫണ്  തുറന്നണ്  വരിവരിധ  അധധധ്യായങ്ങളരില്  നല്കരിയ

ആശയചരിത്രശീകരണലം കമണ്ടതമട്ട.

ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട.. ( ഏതണ് ആശയലം, കധ്യാസണ്, ടരിബരി രപജണ് നമര്) 

രബധ്യാധന പ്രൈകരിയയരില് ഈ ചരിത്രശീകരണങ്ങളുമട സധ്യാധധത – മപധ്യാതുചര്ച്ച.
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RP രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

◦ വധതധസ്ത ചരിത്രശീകരണങ്ങളുമട പ്രൈധ്യാധധ്യാനധലം

◦ ആശയലം എളുപ്പതരില് ഗഹരിക്കധ്യാനുള്ള സഭൗകരധലം

◦ തധ്യാരതമധലം മചയധ്യാനുള്ള സഭൗകരധലം

◦ ..............................................................

തുടര്ന്നണ്  Resources/Concept   Maps/Example  രഫധ്യാള ഡറരിമല  ചരില  ചരിത്രശീകരണങ്ങള്  Rp  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.

ഇതരലം ചരിത്രശീകരണങ്ങള് കമഡ്യൂട്ടറരില് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതരിമന്റ സധ്യാധധത ചര്ച്ച മചയ്യുന. 

പ്രൈവര്തനലം 3.2 കണമസപണ്റ്റണ് മധ്യാപ്പണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം . സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

ആറധ്യാലം  കധ്യാസണ്  അടരിസധ്യാനശധ്യാസ  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല വരിവരിധ  മരിശ്രരിതങ്ങളരില്  നരിനലം
ഘടകപദധ്യാര്തങ്ങള് രവര്തരിരരിമച്ചടുക്കുന്ന രശീതരികളുലം  ഉദധ്യാഹരണങ്ങളുലം പരരിചയമപ്പടുത്തുന്ന ചരിത്രശീകരണലം

Rp പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന  (Resources/Concept   Maps/Example/conceptmap09.png).  ഈ  ചരിത്രശീകരണലം

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ് പരരിചയമപ്പടധ്യാലം എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചു മകധ്യാണ്ടണ് ലരിബര്ഓഫശീസണ്  രഡധ്യാ  രസധ്യാഫണ് മവയര്

ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് കമഡ്യൂട്ടറരില് ചരിത്രശീകരണലം തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന വരിധലം RP മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

 ചുവമട നല്കരിയ കധ്യാരധങ്ങളധ്യാണണ് ഇവരിമട അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതണ്.

◦ ചതുരലം, ദശീര്ഘ വൃതലം എന്നരിവ വരച്ചു രചര്ക്കല്

◦ ചരിത്രങ്ങളുമട സധ്യാനലം, രശീതരി ഇവ കമശീകരരിക്കല്. 

◦ മടകണ് സണ് ഉള്മപ്പടുതല്.

◦ കണകറുകള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ബന്ധമപ്പടുതല്.

◦ ഫയല് രസവണ്.

പഠരിതധ്യാക്കള് ഈ കണമസപണ്റ്റണ് മധ്യാപ്പണ് ലരിബര്ഓഫശീസണ് രഡധ്യായരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരി രസവണ് മചയ്യുന.  RP ഇവരിമട

മഡരമധ്യാ മചയ ആശയരമധ്യാ മറ്റണ് ആശയങ്ങരളധ്യാ ഇതരിനധ്യായരി ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

പ്രൈവര്തനലം 3.3 കണമസപണ്റ്റണ് മധ്യാപ്പണ് ആകര്ഷകമധ്യാക്കധ്യാലം . സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ കണമസപണ്റ്റണ്  മധ്യാപ്പണ്,  തധ്യാമഴ പറയുന്ന മധ്യാറ്റങ്ങള് വരുതരി,  ആകര്ഷകമധ്യാക്കുന്ന വരിധലം  RP

പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

◦ ചതുരലം, എലരിപണ് ഇവയുമട രബധ്യാര്ഡര് നരിറലം, വശീതരി 

◦ കണകറുകളുമട രബധ്യാര്ഡര് കളര്, വശീതരി, ദരിശ

പഠരിതധ്യാക്കള്,  ലരിബര്ഓഫശീസണ്  രഡധ്യായരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ കണമസപണ്റ്റണ്  മധ്യാപ്പണ്,  നരിറങ്ങളുലം മറ്റുലം  നല്കരി

ആകര്ഷകമധ്യാക്കുന. 

പ്രൈവര്തനലം 3.4 ആശയഭൂപടലം ചരിത്രമധ്യാക്കധ്യാലം സമയലം : 10 മരിനരിട്ടണ്

• തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ചരിത്രലം രസവണ് മചയ്യുന. എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം RP വരിശദശീകരരിക്കുന.
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• പഠരിതധ്യാക്കള്, തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ചരിത്രലം എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയണ് അവരവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കുന. 

അധരിക പ്രൈവര്തനലം: 

വലരിയ ചരിത്രശീകരണങ്ങള്ക്കണ് പമനഡണ് മധ്യാപണ്

ഇമതധ്യാരു അധരിക പ്രൈവര്തനമധ്യായധ്യാണണ് അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതണ്. ഇതരിമന്റ മഡരമധ്യാ മധ്യാത്രലം ഈ മസഷനരില്

അവതരരിപ്പരിച്ചധ്യാല് മതരി. ഇതരിമന്റ പരരിശശീലനലം രഹധ്യാലം അപസനമമന്റധ്യായരി നല്രകണ്ടതധ്യാണണ്.

വരിപുലമധ്യായ ചരിത്രശീകരണങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് സങ്കേശീര്ണമധ്യായ ആശയങ്ങള് രപധ്യാലലം വരിശകലനലം മചയധ്യാന

സഹധ്യായരിക്കുന്നവയധ്യാണണ് പമനഡണ് മധ്യാപ്പരിങ്ങണ് രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്.  Resources/Concept  Maps  രഫധ്യാള്ഡറരിമല

computer.mm എന്ന ഫയല് ഫ്രശീപമനഡണ് രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് തുറന്നണ് ഇതണ് എഡരിറ്റണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം

/ എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം പ്രൈവര്തനലം RP മചയ്തു കധ്യാണരിക്കുന.

പമനഡണ് മധ്യാപ്പണ്

ഒരു വരിഷയവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട വരിവരങ്ങളുമട ദൃശധധ്യാവരിഷധ്യാരമധ്യാണണ് പമനഡണ് മധ്യാപ്പണ്.  ഒരു പമനഡണ് മധ്യാപ്പരില്

വരിഷയവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  വധ്യാക്കുകള്,  പ്രൈവൃതരികള്,  ആശയങ്ങള്,  തുടങ്ങരിയവമയ  വര്ഗശീകരരിക്കുകയുലം

പ്രൈരതധക കൂട്ടങ്ങളധ്യായരി പ്രൈധധ്യാന വരിഷയവമധ്യായരി ബന്ധരിപ്പരിക്കുകയുലം മചയധ്യാലം. 

Freemind, Freeplane, VYM (View Your Mind)  തുടങ്ങരിയ രസധ്യാഫണ് മവയറുകള് ഇതരലം ചരിത്രശീകരണങ്ങള്

തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്നവയധ്യാണണ്. 

 

• പഠരിതധ്യാക്കളുമട പ്രൈസരന്റഷനരില് ഉള്മപ്പടുത്തുന്നതരിനുള്ള ഒരു കണമസപണ്റ്റണ്  മധ്യാപ്പണ്  ലരിബര് ഓഫശീസണ്

രഡധ്യായരില് തയധ്യാറധ്യാക്കുക.

10.5011.30 ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടണ്  40 മരിനരിറ്റണ്

ആമുഖലം

കമഡ്യൂട്ടറരിമല  കളരികള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  പഠനപ്രൈവര്തനലം  എങ്ങമന  ഫലപ്രൈദമധ്യായരി  ആസൂത്രണലം
മചയധ്യാമമന്നണ് രലധ്യാവര് പപ്രൈമറരിയരിരലക്കണ് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ കളരിമപ്പട്ടരി പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല പ്രൈവര്തനങ്ങളരിലൂമട

ചരില  അധധധ്യാപകമരങ്കേരിലലം  പരരിചയമപ്പട്ടരിട്ടുണ്ടധ്യാവലം.  വരിദധധ്യാര്ഥരികളരില്  യുകരിചരിന്ത  വളര്ത്തുന്നതരിനുലം

പ്രൈശനരിര്ദധ്യാരണരശഷരി  വളര്ത്തുന്നതരിനുലം  ഉതകുന്ന  ധധ്യാരധ്യാളലം  കളരികള്  ഐ.ടരി.@സ്കൂള്  ഗ/ലരിനകരില്

ഫ്രശീപമനഡരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ചരിത്രശീകരണലം
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ഉള്മപ്പടുതരിയരിട്ടുണ്ടണ്.  നരിര്രദശങ്ങള്ക്കനുസരരിച്ചണ്  ചരിത്രശീകരണലം  നടത്തുന്ന  ലളരിതമധ്യാമയധ്യാരു  മഗയരിമധ്യായ

ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടണ്  ഇതരതരിലള്ളതധ്യാണണ്.  രപ്രൈധ്യാഗധ്യാമരിങ്ങരിമന്റ ദുര്ഗഹതകളരിലൂമട സഞരരിക്കധ്യാമത,  ലളരിതമധ്യായ

കളരികളരിലൂമട  രപ്രൈധ്യാഗധ്യാമരിങണ്  രശഷരി  വളര്തരിമയടുക്കധ്യാന  ഈ  രസധ്യാഫണ് മവയര്  പ്രൈരയധ്യാജനപ്രൈദമധ്യാകുലം.

പദനദരിന  ജശീവരിതതരിലലം  വരിഷയപഠനതരിലലം   വരിദധര്തരികള്ക്കണ്  അതധധ്യാവശധലം  രവണ്ടുന്ന
പ്രൈശനരിര്ധധ്യാരണ  രശഷരിയുലം  യുകരിചരിന്തയുലം  വളര്തധ്യാന  ഇതരലം  കളരികള്  പ്രൈരയധ്യാജനപ്രൈദമധ്യാകുലം  എന്ന

ധധ്യാരണ ഈ മസഷനരിലൂമട ഓരരധ്യാ പഠരിതധ്യാവരിനുലം ലഭരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.

രനരമതതമന്ന തയധ്യാറധ്യാക്കരി സൂക്ഷരിച്ച നരിര്രദ്ദേശങ്ങള്ക്കണ് അനുസരരിച്ചധ്യാണണ് കമഡ്യൂട്ടര് പ്രൈവര്തരിക്കുന്നതണ്.

ഈ  നരിര്രദശങ്ങള്  രപ്രൈധ്യാഗധ്യാമുകള്  എന്നണ്  അറരിയമപ്പടുന.  ഇതരതരിലള്ള  സലംഘടരിതമധ്യായ  പല

രപ്രൈധ്യാഗധ്യാമുകള്  രചര്ന്നതധ്യാണണ്  ഒരു  രസധ്യാഫണ് മവയര്.  ഇതരതരിലള്ള  കമഡ്യൂട്ടര്  നരിര്രദ്ദേശങ്ങള്
പരരിചയമപ്പടുത്തുന്നതരിനുലം  ഇവ  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണലം  മചയ്യുന്നതരിനുലം

അധധധ്യാപകമന  പ്രൈധ്യാപ്തനധ്യാക്കുകയധ്യാണണ്  ഈ  മസഷന  മകധ്യാണ്ടണ്  ഉരദ്ദേശരിക്കുന്നതണ്.  ആറധ്യാലം  കധ്യാസണ്  ഐ.സരി.ടരി

പധ്യാഠപുസ്തകതരില്  ടര്ട്ടരില്  ആര് ട്ടണ്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്  ഉള്മപ്പടുതരിയരിട്ടുണ്ടണ്.  ഇതണ്

വരിനരിമയലം മചയധ്യാനുള്ള രശഷരിയുലം ഓരരധ്യാ അധധധ്യാപകനുലം ഉണ്ടധ്യാരവണ്ടതുണ്ടണ്.

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• Turtle Art രസധ്യാഫണ് മവയറരില് നരിര്രദശങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നമതങ്ങമനമയന്ന ധധ്യാരണ രനടുന്നതരിനണ്.

• Turtle Art ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് പധ്യാരറ്റണുകള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാനുള്ള പനപുണരി രനടുന്നതരിനണ്.

പ്രൈവര്തനലം 3.5 രഫധ്യാചധ്യാര്ട്ടണ് പൂര്തരിയധ്യാക  സമയലം : 10  മരിനരിട്ടണ്

ചുവമട  നല്കരിയ  രഫധ്യാ  ചധ്യാര്ട്ടണ്  RP  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  ഇതണ്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുകരയധ്യാ  ഇതരിമന്റ

സശീനരഷധ്യാമട്ടടുതണ് പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കകരയധ്യാ ആവധ്യാലം.

ഒരു  ആമമയ  ടധ്യാക്കരിലമട  ഒരു  പ്രൈധ്യാവശധലം  ചലരിപ്പരിക്കധ്യാന  ആവശധമധ്യായ  നരിര്രദ്ദേശങ്ങളധ്യാണണ്  വലതു

വശത്തുള്ള രഫധ്യാചധ്യാര്ട്ടരില് ഉള്മപ്പടുരതണ്ടതണ്.   

മുരന്നധ്യാട്ടണ് 40 മസപ്പണ്

........... തരിരരിയുക

മുരന്നധ്യാട്ടണ് ...... മസപ്പണ്

........... തരിരരിയുക

മുരന്നധ്യാട്ടണ് ...... മസപ്പണ്

........... തരിരരിയുക

മുരന്നധ്യാട്ടണ് ...... മസപ്പണ്

40

60
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RP മപധ്യാതുവധ്യായരി അവതരരിപ്പരിക്കുന. രഫധ്യാ ചധ്യാര്ട്ടരില് വരിട്ടുരപധ്യായവ എമന്തധ്യാമക്കയധ്യാണണ് ? 

പഠരിതധ്യാക്കള് കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന.

ഇരപ്പധ്യാള് നധ്യാലം തയധ്യാറധ്യാക്കരിയതണ് ആമമയ ചലരിപ്പരിക്കധ്യാനുള്ള നരിര്രദ്ദേശങ്ങളധ്യാണണ്.  ഇരത മധ്യാതൃകയരിലള്ള ഒരു

മഗയരിലം കമഡ്യൂട്ടറരില് കളരിച്ചണ് രനധ്യാക്കധ്യാലം എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചുമകധ്യാണ്ടണ് RP ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടണ് പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

പ്രൈവര്തനലം 3.6 നരിര്രദ്ദേശങ്ങള് കമഡ്യൂട്ടറരില് നല്കധ്യാലം .  സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

Rp ചുവമട നല്കരിയ കമതരില് ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടണ് പരരിചയമപ്പടുത്തുന

◦ ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടണ് ജധ്യാലകലം

◦ നരിര്രദ്ദേശങ്ങള് ഏമതധ്യാമക്ക ? ഉപരയധ്യാഗലം. 

◦ തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ മഗയരിലം പ്രൈവര്തരിപ്പരിക്കുന്ന വരിധലം

◦ ടര്ട്ടരില് ആര്ട്ടരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം

രനരമത പൂര്തരിയധ്യാക്കരിയ രഫധ്യാചധ്യാര്ട്ടരിമല നരിര്രദ്ദേശങ്ങമള അടരിസധ്യാനമധ്യാക്കരി  TurtleArt മല  ആമമയ

ചലരിപ്പരിക്കധ്യാനുള്ള നരിര്രദശങ്ങള് കമശീകരരിച്ചണ് മഗയരിലം പ്രൈവര്തരിപ്പരിക്കുന്ന വരിധലം  RP മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

പഠരിതധ്യാക്കള് TurtleArt രസധ്യാഫണ് മവയറരില് നരിര്രദശങ്ങള് നല്കരി ചതുരലം തയധ്യാറധ്യാക്കുന

ഫയല് രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം Rp മഡരമധ്യാ മചയ്യുന. പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 3.7 ബഹുഭുജങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാലം.  സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

നധ്യാലം  ഇരപ്പധ്യാള്  പരരിചയമപ്പട്ട  നരിര്രദ്ദേശങ്ങളരില്  മധ്യാറ്റങ്ങള്  വരുതരി  വധതധസ്തങ്ങളധ്യായ  ബഹുഭുജങ്ങള്

നരിര്മരിക്കധ്യാരമധ്യാ ? RP രചധ്യാദധലം മപധ്യാതുവധ്യായരി രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന

ഏമതലധ്യാലം ബഹുഭുജലം വരയധ്യാലം ?

............................................

  സമചതുരലം,  ത്രരിരകധ്യാണലം തുടങ്ങരിയ ബഹുഭുജങ്ങള് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന ആവശധമധ്യായ മധ്യാറ്റങ്ങള് പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്

കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

200 മസപണ്  നശീളവലം  100  മസപണ്  വശീതരിയുമുള്ള ഒരു ചതുരലം ആമമയമക്കധ്യാണ്ടണ്  വരപ്പരിക്കധ്യാന എമന്തലധ്യാലം

നരിര്രദ്ദേശങ്ങളധ്യാണണ് നല്രകണ്ടതണ്  ? RP  ചരില സൂചനകള് നല്കുന.  പഠരിതധ്യാക്കള് ഓരരധ്യാരുതരുലം രൂപങ്ങള്

തയധ്യാറധ്യാക്കുന.

 രഹധ്യാലം അപസനമമന്റണ്  പധ്യാരറ്റണ നരിര്മരിക്കധ്യാലം  

ചുവമട നല്കരിയ രൂപങ്ങള് Rp  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  ഇതരിനധ്യായരി എന്തണ് നരിര്രദശങ്ങളധ്യാണണ് രവണ്ടരി വരുക

എന്നണ് രചധ്യാദരിക്കുന.

ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ രപര് നരിര്രദശങ്ങള് അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട.

തുടര്ന്നണ്  ഈ  പ്രൈവര്തനലം  രഹധ്യാലം  അപസനമമന്റധ്യായരി  നല്കുന.   (   Rp  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിച്ച  രൂപങ്ങള്  രനധ്യാട്ടണ്

ബുക്കരില് വരമച്ചടുക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടധ്യാലം)
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1.  2.

3.

11.303.15 വശീഡരിരയധ്യാ എഡരിറ്റരിങ്ങുലം ശബ മരിശ്രണവലം ( 3.00 Hr)

(1.00 – 1.45 Lunch)

ആമുഖലം

ആശയഗഹണലം  കൂടുതല്  ആഴതരില്  സധ്യാധധമധ്യാക്കധ്യാന  വശീഡരിരയധ്യാകള്,  ആനരിരമഷനുകള്  എന്നരിവ

ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതണ്  ഫലപ്രൈദമധ്യാണണ്  എന്നണ്  നധ്യാലം  കണ്ടരിട്ടുണ്ടണ്.  ഇന്റര്മനറ്റണ്,  റരിരസധ്യാഴണ് സണ്  സരിഡരി/ഡരിവരിഡരി

മുതലധ്യായവയരില്  നരിനലം  വരിദധധ്യാഭധധ്യാസ  ആവശധങ്ങള്ക്കണ്  ഉതകുന്ന  ധധ്യാരധ്യാളലം  വശീഡരിരയധ്യാകള്  ലഭധമധ്യാണണ്.

ഐ.സരി.ടരി  അധരിഷരിത  പഠനസധ്യാമഗരികള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുരമധ്യാള്  ഈ  വശീഡരിരയധ്യാകള്  നമുക്കണ്  ആവശധമധ്യായ

രശീതരിയരില് മധ്യാറ്റലം വരുതരി (എഡരിറ്റണ് മചയണ്)  ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതധ്യായരി വരുലം.  ഇതരിനണ് ആവശധമധ്യായ പ്രൈധ്യാഥമരിക

പനപുണരികള് ആര്ജരിക്കുക എന്നതധ്യാണണ് ഈ മസഷനരിലൂമട ലക്ഷധമരിടുന്നതണ്.

ഓരരധ്യാ  അധധധ്യാപരികയുലം  അവരവരുമട  കധ്യാസണ്റലം  വരിനരിമയതരില്  ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുതധ്യാനധ്യാവശധമധ്യായ
ഡരിജരിറ്റല്  പഠനവരിഭവങ്ങള്  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന  വരിധലം  പരരിശശീലരിക്കുകതധ്യാണരലധ്യാ  നധ്യാലണ്  ദരിവസമത

പരരിശശീലനതരിമന്റ പ്രൈവര്തനങ്ങളരിലൂമട മചയ്യുന്നതണ്. ഇതരിനധ്യായരി വരിവരിധ ടൂളുകരളധ്യാമടധ്യാപ്പലം ഒരു പ്രൈസരന്റഷന

തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതുലം  അവര്  പരരിശശീലരിക്കുനണ്ടണ്.  മുന  മസഷനുകളധ്യായരി  ഓരരധ്യാരുതരുലം   അവരവരുമട

വരിഷയതരില്  ഒരു  പ്രൈസരന്റഷനുകള്  തയധ്യാറധ്യാക്കരി  രസവണ്  മചയണ്  സൂക്ഷരിച്ചരിട്ടുമുണ്ടണ്.   (ബഹരിരധ്യാകധ്യാശതരിമല

ഇന്തധ എന്ന വരിഷയവമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട പ്രൈസരന്റഷനധ്യാണണ്  ഇതരിമന്റ മഡരമധ്യായധ്യായരി   Rp  തയധ്യാറധ്യാക്കുന്നതണ്

എന്ന കധ്യാരധലം ഓര്മരിക്കുമരലധ്യാ.) 

പഠരിതധ്യാക്കള് തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷനരില് പ്രൈസ്തുത വരിഷയവമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട ഒരു വശീഡരിരയധ്യാ കൂടരി

ഉള്മപ്പടുരതണ്ടതുണ്ടതുമണ്ടന്നരിരരിക്കമട്ട.  വരിവരിധ  ഇടങ്ങളരില്  നരിന്നണ്  രശഖരരിച്ച  വശീഡരിരയധ്യാകമള  തമന്റ
കധ്യാസണ്റലം രബധ്യാധനപ്രൈകരിയയണ് അനുഗുണമധ്യാകുലം വരിധലം സരന്റഷനരില് ഉള്മപ്പടുതധ്യാന പലരപ്പധ്യാഴുലം അവ എഡരിറ്റണ്

മചരയണ്ടരി  വരുമരലധ്യാ?  ഈ  ആവശധതരിരലക്കധ്യായരി  വശീഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്റരിങലം  ഓഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്റരിങ്ങുലം

പരരിശശീലരിക്കുന്ന തരതരിലധ്യാണണ് ഈ മസഷന കമശീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്നതണ്. 

പ്രൈവര്തനലം 3.8 – വരിഡരിരയധ്യായരില് നരിന്നണ് ആവശധമധ്യായ ഭധ്യാഗലം മധ്യാത്രലം രവര്തരിരരിക്കല് (1 മണരിക്കുര്)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്

• വശീഡരിരയധ്യാ എഡരിറ്റരിങ്ങരിമനക്കുറരിച്ചണ് അടരിസധ്യാന ധധ്യാരണ ലഭരിക്കുന്നതരിനണ്
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• ഓപ്പണരഷധ്യാട്ടണ്  വശീഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്ററരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  ഒരു  വശീഡരിരയധ്യാ  കരിപ്പരില്  നരിന്നണ്

ആവശധമരിലധ്യാത ഭധ്യാഗങ്ങള് ഒഴരിവധ്യാക്കരി വശീഡരിരയധ്യാ പുനര്നരിര്മരിക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

Meterials and Resources : Resources/VideoEditing/Clip രഫധ്യാള്ഡറരിമല വശീഡരിരയധ്യാ ഫയലകള് 

എമതലധ്യാലം  സധ്യാഹചരധങ്ങളരിലധ്യാണണ്  വശീഡരിരയധ്യാ  കരിപ്പുകള്  നധ്യാലം  കധ്യാസണ്  മുറരിയരില്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിരക്കണ്ടരി

വരുന്നതണ്?  ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ ഉദധ്യാഹരണങ്ങള് പറയധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.  ചര്ച്ച രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.  തധ്യാമഴ

പറയുന്നവ ലരിസണ് മചയമപ്പടധ്യാലം.

• കധ്യാസരില് മഡരമധ്യാ മചയധ്യാരനധ്യാ പരരിസരങ്ങളരില് നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാരനധ്യാ സധ്യാധധമലധ്യാത രബധ്യാധനവസ്തുക്കള്

• കധ്യാസരില് മഡരമധ്യാ മചയ പ്രൈവര്തനങ്ങളുമടതമന്ന വധതധസ്തമധ്യായ പഠന സധ്യാഹചരധങ്ങള്

• എനടരി ആകണ് ടരിവരിറ്റരി എന്ന നരിലയരില്

• .............................................................

Rp അവതരരിപ്പരിക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷമന്റ ആശയമതക്കുറരിച്ചണ് ഇവരിമട സൂചരിപ്പരിക്കധ്യാലം. 'ചനയധ്യാന രപടകമത

എങ്ങമനയധ്യാണണ് ചനനണ് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണ പഥതരില് എതരിച്ചതണ്'  എന്ന പധ്യാഠധ സധ്യാഹചരധലം അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

ഇതണ് കധ്യാസണ് മുറരിയരില് ഒരു വശീഡരിരയധ്യായുമട സഹധ്യായരതധ്യാമട അവതരരിപ്പരിച്ചധ്യാല് ആശയ ഗഹണലം കൂടുതല്

എളുപ്പമധ്യാകുലം.  ഈ വശീഡരിരയധ്യാ രനരമത തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ് ഉള്മപ്പടുത്തുകയുലം ആവധ്യാമരലധ്യാ?

(RP   Chandrayan.mp4  എന്ന  വശീഡരിരയധ്യായധ്യാണണ്  Rp  തമന്റ  മഡരമധ്യായധ്യായരി   ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതണ്.
പഠരിതധ്യാക്കള്  അവരവരുമട  പ്രൈസരന്റഷനധ്യാവശധമധ്യായ  വശീഡരിരയധ്യാ  ഡഭൗണരലധ്യാഡണ്  മചമയടുതണ്

സൂക്ഷരിച്ചരിട്ടുണ്ടധ്യാവലം. ഇതധ്യാണണ് ഈ മസഷനരില് എഡരിറ്റരിങ്ങരിനധ്യായരി ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതണ്. എന്നധ്യാല് വശീഡരിരയധ്യാ

ലഭധമലധ്യാത സധ്യാഹചരധലം വരുകയധ്യാമണങ്കേരില് പഠരിതധ്യാക്കള്ക്കണ് റരിരസധ്യാഴണ് രഫധ്യാള്ഡറരിലള്ള  Chandrayan.mp4

എന്ന വശീഡരിരയധ്യാരയധ്യാ , Rp പ്രൈരതധകലം ഡഭൗണരലധ്യാഡണ് മചയണ് നല്കരിയവരയധ്യാ  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.) 

Chandrayan.mp4 വശീഡരിരയധ്യാ RP പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  തുടര്ന്നണ് തധ്യാമഴ പറയുന്നവ ചര്ച്ച മചയ്തുറപ്പരിക്കുന.

• എത്ര മരിനരിറ്റണ് വശീഡരിരയധ്യാ ആയരിരുന ഇതണ് ? 

• ചനയധ്യാന  ലക്ഷധതരില്  എതരിരചര്ന്നതരിമന്റ  വരിവരിധ  ഘട്ടങ്ങള്  മധ്യാത്രലം  അവതരിരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനണ്

ഇത്രയുലം വരിശദമധ്യായ ഒരു വശീഡരിരയധ്യാ കധ്യാണരിരക്കണ്ടതുരണ്ടധ്യാ? 

വശീഡരിരയധ്യായരിമല പ്രൈസക ഭധ്യാഗങ്ങള് മധ്യാത്രലം  കധ്യാണരിച്ചല് മതരി.     എന്നണ്  RP  രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.  ഈ

വശീഡരിരയധ്യായുമട എമതലധ്യാലം ഭധ്യാഗങ്ങളധ്യാണണ് ആശധമുള്ളമതന്നണ് നരിശയരിച്ചണ് കുറരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.  തധ്യാമഴ

പറയുന്ന കധ്യാരധങ്ങള് ലരിസണ് മചയമപ്പടധ്യാലം.

▪ രറധ്യാക്കറ്റണ് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് വരിരക്ഷപരിക്കുന്നതണ്

▪ ഭൂമരിക്കണ് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണ പഥതരില് ചനയധ്യാന എത്തുന്നതണ്.

▪ ഘട്ടലംഘട്ടമധ്യായരി ഭ്രമണപഥതരിമന്റ വധധ്യാസലം വര്ധരിപ്പരിക്കുന്നതണ്.

▪ ചനമന്റ ഭ്രമണപഥതരിരലക്കണ് ചനയധ്യാമന തള്ളരിവരിടുന്നതണ്.

▪ ഘട്ടലംഘട്ടമധ്യായരി ഭ്രമണപഥതരിമന്റ വധധ്യാസലം കുറയ്കുന്നതണ്.

വരിഡരിരയധ്യായരില്നരിന്നണ്  ആശധമധ്യായ  ഭധ്യാഗങ്ങള്  മധ്യാത്രലം  മുറരിച്ചടുതണ്  എങ്ങമന  വശീഡരിരയധ്യാ  നമുക്കണ്

പുനര്നരിര്മരിക്കധ്യാമമനലം  RP രചധ്യാദരിക്കുന
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തുടര്ന്നണ്,  വശീഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്റരിങണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറുകളുമട  ആവശധകത  RP  വരിശദമധ്യാക്കരി  OpenShot

വശീഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്റര്  പരരിചയമപ്പടുത്തുന.  ഓപ്പണരഷധ്യാട്ടണ്  വശീഡരിരയധ്യാ  എഡരിറ്റര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ഈ

പ്രൈവര്തനലം മചയ്യുന്ന വരിധലം തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന കമതരില് RP വരിശദശീകരരിക്കുന.

• openshot തുറക്കുന.

• വശീഡരിരയധ്യാ ഇലംരപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന.

• പടലം പലന,  ടധ്യാക്കുകള് എന്നരിവ പരരിചയമപ്പടുത്തുന.  പടലം പലനരിരലക്കണ് വശീഡരിരയധ്യാ കരിപ്പുകമള

രചര്ക്കുന.

• കരിപ്പണ് മുറരിക്കുന. ആവശധമരിലധ്യാത ഭധ്യാഗലം ഒഴരിവധ്യാക്കുന.

• ഓഡരിരയധ്യാ ആവശധമരിമലങ്കേരില് മഡ്യൂട്ടണ് മചയ്യുന.

• കരിപ്പുകമള കൃ തധമധ്യായ കമതരില് പടലം പലനരില് കമശീകരരിക്കുന.

• വശീഡരിരയധ്യാ എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന. (ogg രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റണ് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം)

ഇവ RP  അവതരരിപ്പരിക്കുന.

പഠരിതധ്യാക്കള്  ഒരരധ്യാരുതരുലം  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  പ്രൈസരന്റഷനരില്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാന  രവണ്ടരി  കമണ്ടതരിയ

വശീഡരിരയധ്യാ  ഇരതരശീതരിയരില്  എഡരിറ്റണ്  മചയണ്  ogg രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിരലക്കണ്  എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ്  മചയണ്  രഫധ്യാള്ഡറരില്

സൂക്ഷരിക്കുന.(മറ്റുരഫധ്യാര്മധ്യാറ്റുകളുലം  പരരിചയമപ്പടുതധ്യാലം)   OpenShot  രപ്രൈധ്യാജകണ്  (.osp)  രസവണ്  മചയണ്

സൂക്ഷരിരക്കണ്ടതരിമന്റ ആവശധകതയുലം വരിശദശീകരരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.

ഓപ്പണരഷധ്യാട്ടണ് മപ്രൈധ്യാജകണ് ഫയല് അവരവരുമട രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയധ്യാന Rp നരിര്രദശരിക്കുന.

തുടര്ന്നണ്  രപ്രൈധ്യാജകണ്  ഫയല്  രകധ്യാസണ്  മചയധ്യാലം.  അടുത  മസഷമന്റ  തുടര്ച്ചയധ്യായരി  ഈ  ഫയല്  വശീണ്ടുലം

ഉപരയധ്യാഗരിരക്കണ്ടതുണ്ടണ് എന്നണ് ധധ്യാരണ നല്രകണ്ടതധ്യാണണ്.

പ്രൈവര്തനലം 3.9 – ശബലം നല്കധ്യാലം.  1.15 hr

ഉരദ്ദേശധലം

• ശബരൂപതരിലള്ള  വരിരങ്ങള്  ഒഡധ്യാസരിറ്റരി  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  കമഡ്യൂട്ടറരില്

റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

• ഒരു ശബഫയലരിമന മമറ്റധ്യാരു രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിരലക്കണ് എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

Meterials and Resources

• Resources/VideoEditing രഫധ്യാള്ഡറരിമല script_for_Audio_recording.odt എന്ന ഫയല്

• ശബലം റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയധ്യാന പ്രൈവര്തന സജമധ്യായ കമഡ്യൂട്ടര് /പമരകധ്യാരഫധ്യാണ 

രനരമത  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  വശീഡരിരയധ്യായണ്  മലയധ്യാളതരില്  തമന്ന  വരിവരണലം  നല്കധ്യാന  കഴരിഞധ്യാരലധ്യാ?

അതരിനണ്  ആശയവരിനരിമയക്ഷമത  വര്ധരിക്കരിരല?  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  വശീഡരിരയധ്യായണ്  എങ്ങമന  ശബലം  നല്കധ്യാന

കഴരിയുലം? എമന്തധ്യാമക്ക പ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യാണണ് ഇതരിനധ്യായരി മചരയണ്ടതണ്?  ചര്ച്ച.

◦ വരിവരണലം തയധ്യാറധ്യാക്കല്.

◦ ശബലം റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയ്യുക.
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◦ വശീഡരിരയധ്യായരില് മരിശ്രണലം നടത്തുക.

ചനയധ്യാന  ലക്ഷധതരിമലതരിക്കുന്ന  വശീഡരിരയധ്യാക്കണ്  രവണ്ടരി  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  നരറഷന  RP

(Resouces/videoEditing എന്ന രഫധ്യാള്ഡറരിമല script_for_Audio_recording.odt) പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. 

ഈ  ഫയലരില് വരിവരണമധ്യാണണ്  ഇവരിമട  റരിരക്കധ്യാര്ഡണ്  മചയധ്യാന രപധ്യാകുന്നതണ്.    തുടര്ന്നണ്  Rp ഒഡധ്യാസരിറ്റരി

തുറന്നണ് പ്രൈസ്തുത സരിപണ്റ്റരിമല വരിവരണലം റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. 

ചുവമട  നല്കരിയ  കമതരില്  ശബകമശീകരണങ്ങള്  മചരയണ്ട  വരിധവലം  റരിക്കധ്യാര്ഡണ്  മചയ്യുന്നതരിമന്റ

വരിശദധ്യാലംശങ്ങളുലം ഘട്ടലംഘട്ടമധ്യായരി  RP അവതരരിപ്പരിക്കുന.

? മുമന്നധ്യാരുക്കലം

• Sound Settings ല്  Input ശരരിയധ്യായരി പ്രൈവര്തരിപ്പരിക്കുനമണ്ടന്നണ് ഉറപ്പണ് വരുതല്.

• Input volume കമശീകരരിക്കല്.

തുടര്ന്നണ് റരിരക്കധ്യാര്ഡരിങണ് പ്രൈവര്തനലം

• ഒഡധ്യാസരിറ്റരി ജധ്യാലകലം 

• Rec/Stop/Play .. ബട്ടണുകള്

• ശബതരിമന്റ തരലംഗരൂപലം 

• അനധ്യാവശധമധ്യായ ഭധ്യാഗലം ഡശീലരിറ്റണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം.

• റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയ ശബലം രസവണ് (.aup) മചയല് , എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയല്. Ogg/Mp3 തരിരമഞടുക്കധ്യാലം.

തുടര്ന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കള് അവര് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ വശീഡരിരയധ്യാ കരിപ്പരിനണ് അനുരയധ്യാജധമധ്യായ സരിപണ്റ്റണ് തയധ്യാറധ്യാക്കരി

ശബലം റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയണ് ഓഡരിരയധ്യാ രഫധ്യാര്മധ്യാറ്റരിരലക്കണ് എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയണ് സൂക്ഷരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം അവസധ്യാനരിച്ചധ്യാല് ഒഡധ്യാസരിറ്റരി രസധ്യാഫണ് മവയര് രകധ്യാസണ് മചയധ്യാന ആവശധമപ്പടധ്യാലം

പ്രൈവര്തനലം 3.10 – ശബമരിശ്രണലം (30 മരിനുട്ടണ്)

ഉരദ്ദേശധലം

• റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയ ശബലം വശീഡരിരയധ്യായരില് രചര്തണ് വശീഡരിരയധ്യാ പുനര്നരിര്മരിക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുന.

• ശബവലം  വശീഡരിരയധ്യായുലം  ശരരിയധ്യായരി  കമശീകരരിരക്കണ്ട  ആവശധലം  തരിരരിച്ചറരിയുന.  അതണ്

കമശീകരരിക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന.

Meterials and Resources

• മുന മസഷനരില് വശീഡരിരയധ്യാ എഡരിറ്റരിങ്ങരിമന്റ ഭധ്യാഗമധ്യായരി തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ .osp ഫയല്

• ഓഡരിരയധ്യാ റരിരക്കധ്യാര്ഡണ് മചയ പ്രൈവര്തനതരിമന്റ ഭധ്യാഗമധ്യായരി തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ogg/MP3 ഫയല് 

വശീഡരിരയധ്യായരില് ശബലം എങ്ങമന മരിശ്രണലം മചയധ്യാലം എന്നണ് RP വരിശദശീകരരിക്കുന. ഇതരിനണ് തധ്യാമഴ പറയുന്ന

കമലം പധ്യാലരിക്കധ്യാലം.

• രനരമത രസവണ് മചയ .osp ഫയല് openshot ല് തുറക്കുന്ന വരിധലം

• ശബ ഫയല് ഇലംരപധ്യാര്ട്ടണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം
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• പടലം  പലനരിമല  വശീഡരിരയധ്യാ  കരിപ്പുകള്  സജശീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്ന  ടധ്യാക്കരിനണ്  സമധ്യാന്തരമധ്യായരി  മതധ്യാട്ടു
തധ്യാമഴയുള്ള ടധ്യാക്കരില് ശബഫയല് കമശീകരരിക്കുന്ന വരിധലം

• വശീഡരിരയധ്യാ പ്രൈവര്തരിപ്പരിച്ചണ് ശബലം വശീഡരിരയധ്യായുമധ്യായരി രയധ്യാജരിക്കുനരണ്ടധ്യാ എന്നണ് പരരിരശധ്യാധരിക്കല്

• ശബ കരിപ്പണ്  ആവശധമധ്യായ  ഇടങ്ങളരില് കട്ടണ്  മചയണ്  വശീഡരിരയധ്യായണ്  രയധ്യാജരിക്കുന്ന  സലങ്ങളരിരലക്കണ്  

നശീക്കരി മവയന്ന വരിധലം . ആവശധമരിലധ്യാത ഭധ്യാഗങ്ങമള മുറരിച്ചണ് മധ്യാറ്റല്

• വശീഡരിരയധ്യാ എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചയല് (Mp4(h.264) ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം ).

തുടര്ന്നണ്,   Rp  യുമട  സഹധ്യായരതധ്യാമട  പഠരിതധ്യാക്കള്  അവര്  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  വശീഡരിരയധ്യാകരിപ്പരില്

ശബമരിശ്രണലം മചയ്യുന.

എകണ്രപധ്യാര്ട്ടണ് മചമയടുത വശീഡരിരയധ്യാ കരിപ്പണ് സസ്വന്തലം രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയ്യുമട്ട.

പ്രൈവര്തനലം 3. 11  പ്രൈസരന്റഷനരില് വശീഡരിരയധ്യാ രചര്ക്കല്   15 Mnts

ഉരദ്ദേശധലം

• തയധ്യാറധ്യാക്കുന്ന പ്രൈസരന്റഷന പസ്ലൈഡരിരലക്കണ് വശീഡരിരയധ്യാ രചര്ക്കുന്നതരിനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്. 

Meterials and Resources

• മുന മസഷനരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ വശീഡരിരയധ്യാ കരിപ്പണ് ( സലംഭധ്യാഷണലം ഉള്മപ്പടുതരിയതണ്)

Rp അവതരരിപ്പരിക്കുന.

ഇന്റര്മനറ്റരില് നരിന്നണ്  ഡഭൗണരലധ്യാഡണ്  മചയരതധ്യാ  മറ്റു  രൂപതരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയരതധ്യാ  ആയ വശീഡരിരയധ്യാ

കരിപ്പുകള് പ്രൈസരന്റഷനുകളരില് ഉള്മപ്പടുതധ്യാലം.

ഇരപ്പധ്യാള് നധ്യാലം തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ വശീഡരിരയധ്യാ നമ്മുമട പ്രൈസരന്റഷനരില് ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന വരിധലം  RP  മഡരമധ്യാ

മചയ്യുന. 

ഇതരിനധ്യായരി  തധ്യാമഴ പറയുന്നരശീതരികള് Rp  മഡരമധ്യാ മചരയണ്ടതധ്യാണണ്.

• Insert – Media – Audio or Video

• പ്രൈസന്റഷനരില് നരിനള്ള ഇന്ററധ്യാക്ഷനുകള്

ആദധലം  സൂചരിപ്പരിച്ച  രശീതരിയരില്  വശീഡരിരയധ്യാ  പ്രൈസരന്റഷനരിരലക്കണ്  രചര്ക്കുരമധ്യാള്  വശീഡരിരയധ്യാ  തമന്ന

പസ്ലൈഡരിരലക്കണ് എലംമബ ഡണ് മചയമപ്പടുന.  ഫയല് വലരിപ്പലം കൂടരിയ വശീഡരിരയധ്യാകള് ഇതരതരില് എലംബഡു
മചയധ്യാല് പ്രൈസരന്റഷമന്റ മമധ്യാതലം പ്രൈവര്തനക്ഷമതമയതമന്ന അതണ് പ്രൈതരികൂലമധ്യായരി ബധ്യാധരിക്കധ്യാറുണ്ടണ് എന്നണ്

ആര്പരി വരിശദശീകരരിക്കുന.

ഇതരലം സന്ദര്ഭങ്ങളരില് വശീഡരിരയധ്യാ ഫയല്  Insert  മചയ്യുന്നതരിനു പകരലം ലരിങ്കേണ്  മചയധ്യാല് മതരിയധ്യാകുലം.

ഇന്ററധ്യാക്ഷന സഭൗകരധലം RP മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

Slide Show > Interaction >Go to Document > Browse file

ലരിങ്കേണ് വഴരി വശീഡരിരയധ്യാ രചര്ക്കുരമധ്യാള് പ്രൈസരന്റഷന തയധ്യാറധ്യാക്കരി രസവണ് മചയ്യുന്ന രഫധ്യാള്ഡറരില് തമന്ന

വശീഡരിരയധ്യാ  ഉണ്ടധ്യായരിരരിക്കണലം  എന്ന  കധ്യാരധലം  RP  വരിശദശീകരരിക്കുന.  മമറ്റമന്തലധ്യാലം  സധ്യാഹചരധങ്ങളരില്

ഇന്ററധ്യാക്ഷന സഭൗകരധലം ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം ?

• പ്രൈസരന്റഷമന്റ  കൂമട  ആവശധമമങ്കേരില്  കധ്യാണരിക്കധ്യാലം  എന്ന  രശീതരിയരിലള്ള  അധരിക  വരിവരങ്ങള്
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ഉള്മപ്പടുരതണ്ടരി വരുരമധ്യാള്

• ...................................................

ഇതരിമന്റ  പരരിശശീലനപ്രൈവര്തനലം  രടക്കണ്  രഹധ്യാലം  ആകരിവരിറ്റരിയധ്യായരി  മചയധ്യാല്  മതരിയധ്യാകുലം .

പഠരിതധ്യാക്കള്  സസ്വന്തമധ്യായരി  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  പ്രൈസരന്റഷനരില്  തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  വരിഡരിരയധ്യാ  ഉള്മപ്പടുതരി

അടുത ദരിവസലം അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട.

3.15  4.30 ആകധ്യാശ കധ്യാഴ്ചകള് (1.15  Hr)

ആമുഖലം

5,   6  കധ്യാസുകളരിമല  ശധ്യാസ്തപധ്യാഠപുസ്തകങ്ങളരിമല  മധ്യാനമത  നരിഴല്  കധ്യാഴ്ചകള് ,  തരിങ്കേളുലം  തധ്യാരങ്ങളുലം
എന്നശീ  പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങള്  വരിനരിമയലം  മചയ്യുന്നതരിനണ്  സഹധ്യായകമധ്യാമയ  പ്രൈവര്തനമധ്യാണണ്  ഈ  മസഷനരില്

അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതണ്. ആകധ്യാശകധ്യാഴ്ചകമള കമഡ്യൂട്ടറരിമന്റ സഹധ്യായരതധ്യാമട ദധശധവതണ്കരരിക്കധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്ന

ഒരു സരിമുരലഷന രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യാണണ് മസരലറരിയലം.  ഈ രസധ്യാഫണ് മവയറരില് സലവലം സമയവലം കമശീകരരിച്ചണ്

ഭൂമരിയരില് ഏതണ് പ്രൈരദശത്തു നരിനമുള്ള ഏതണ് സമയമതയുലം ആകധ്യാശകധ്യാഴ്ച നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന കഴരിയുലം. കഴരിഞണ്
രപധ്യായതുലം  വരധ്യാനരിരരിക്കുന്നതുമധ്യായ  എലധ്യാ  ആകധ്യാശക്കധ്യാഴ്ചകളുലം  എതു  സമയത്തുലം  കധ്യാസണ്  മുറരിയരില്  യഥധ്യാര്ഥ
പ്രൈതശീതരി  രതധ്യാനന്ന  രശീതരിയരില്  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാന  കഴരിയുലം  എന്നതധ്യാണണ്  ഈ  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ  ഏറ്റവലം

വലരിയ  സവരിരശഷത.  നക്ഷത്രങ്ങള്,  നക്ഷത്ര  സമൂഹങ്ങള്,  ഗഹണങ്ങള്,  ചനമന്റ  വൃദരിക്ഷയങ്ങള്

മുതലധ്യായവമയപ്പറ്റരി പഠരിക്കധ്യാന മസരലറരിയലം രസധ്യാഫണ് മവയര് നമലധ്യാരു ഉപധ്യാധരിയധ്യാണണ് . 

ഇതരലം പ്രൈവര്തനങ്ങള് അനധ്യായധ്യാരസന കഴരിയുലം വരിധമുള്ള ചരില പ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യാണണ് ഈ മമധ്യാഡഡ്യൂളരില്

ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്നതണ്. 

പ്രൈവര്തനലം 3.12 – സൂരധ ഗഹണലം നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാലം (10 min)

ഉരദ്ദേശധലം

• മസരലറരിയലം രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് സൂരധഗഹണലം നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

• മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐ.സരി.ടരി രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

RP അവതരരിപ്പരിക്കുന

2010  ജനുവരരി  15  നണ്  നമ്മുമട  പ്രൈരദശത്തുനരിന്നണ്  നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാവന്ന  സൂരധഗഹണലം  നടന്നരിരുന.

സൂരധഗഹണലം എന്ന ആശയലം അഞധ്യാലം കധ്യാസരിമല അടരിസധ്യാനശധ്യാസതരില് അവതരരിപ്പരിക്കുനണ്ടരലധ്യാ? ഈ

ആശയലം കധ്യാസരില് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന എമന്തലധ്യാലം പരരിമരിതരികളധ്യാണണ് നധ്യാലം രനരരിടധ്യാറുള്ളതണ്? 

പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ് പുസ്തകതരില് കുറരിക്കധ്യാന RP ആവശധപ്പടുന.  രരണ്ടധ്യാ മുരന്നധ്യാ രപര് അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

ചര്ച്ച.

• സൂരധഗഹണലം വരിരളമധ്യായരി മധ്യാത്രലം സലംഭവരിക്കുന്ന ഒന്നധ്യാണണ് .

• എലധ്യാ ഗഹണവലം ഭൂമരിയരില് എലധ്യായരിടത്തുലം ഒരുരപധ്യാമല ദധശധമല.

•  .........................................................................................................

ഇതരലം കധ്യാരണങ്ങളധ്യാല് ഗണസമയത്തുണ്ടധ്യാകുന്ന ആകധ്യാശകധ്യാഴ്ച കധ്യാസണ് മുറരിയരില് അനുഭവരവദധമധ്യാക്കധ്യാന

കഴരിയധ്യാറരില എന്നണ് RP രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന. ഈ പരരിമരിതരി പരരിഹരരിക്കധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്ന പസ സരിമുരലഷന
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രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്  ലഭധമധ്യാണണ്.  മകസധ്യാര്,  മസരലറരിയലം  തുടങ്ങരിയവ  അതരതരില്മപട്ട

രസധ്യാഫണ് മവയറുകളധ്യാണണ്.??

മസരലറരിയലം  രസധ്യാഫണ് മവയര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  2010  ജനുവരരി  15  നണ്  നടന്ന  സൂരധഗഹണലം  എങ്ങമന

നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാലം? 

RP രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്   പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

പ്രൈവര്തനലം 3.13 മസരലറരിയലം രസധ്യാഫണ് മവയര്    ഇന്റര്രഫസണ് പരരിചയമപ്പടുതല് (25 min)

മസരലറരിയലം രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ    ഇന്റര്രഫസണ് RP പരരിചയമപ്പടുത്തുന.  മസരലറരിയലം രസധ്യാഫണ് മവയറരില്
ഏതണ്  ആകധ്യാശപ്രൈതരിഭധ്യാസവലം  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കധ്യാന  പ്രൈസ്തുത  സമയരതക്കണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന

കമശീകരരിരക്കണ്ടതുണ്ടണ്. മൂന്നണ് കധ്യാരധമധ്യാണണ് പ്രൈധധ്യാനമധ്യായുലം മചരയണ്ടതണ്. 

Rp കൂട്ടരിരച്ചര്ക്കുന.

എവരിമട  നരിന്നണ്  ?  എരപ്പധ്യാള്?  ഏതണ്  ഒബണ് ജകരിമനയധ്യാണണ്  നധ്യാലം  നരിരശീക്ഷരിക്കുന്നതണ്.  ഇതരിനണ്  അനുസരരിച്ചണ്

രസധ്യാഫണ് മവയറരിമല നരിരശീക്ഷണ സലലം,  നരിരശീക്ഷരിക്കുന്ന സമയലം,  നരിരശീക്ഷരിരക്കണ്ട വസ്തു എന്നരിവയരില് മധ്യാറ്റലം

വരുതണലം. 

പഠരിതധ്യാക്കള് രസധ്യാഫണ് മവയര് തുറന്നണ് തധ്യാമഴ പറയുന്ന കധ്യാരധങ്ങള് RP യുമട നരിര്രദ്ദേശപ്രൈകധ്യാരലം പരരിശശീലരിക്കുന. 

➢ സണ് കശീനരില് കരിക്കണ് മചയണ് ഡധ്യാഗണ് മചയ്തുണ് ആകധ്യാശതരിമന്റ വധതധസ്ത ഭധ്യാഗങ്ങള് സണ് കശീനരില് മകധ്യാണ്ടു

വരുന.

➢ മഭൗസരിമന്റ സണ് രകധ്യാള് വശീല് മുരന്നധ്യാട്ടുലം  പരിരന്നധ്യാട്ടുലം  ചലരിപ്പരിച്ചണ്  സണ് കശീന  സൂലം  ഇന  /  സൂലം ഔട്ടണ്

മചയ്യുന.

➢ സണ് കശീനരിമന്റ  ഇടരത  അറ്റത്തുലം  ചുവട്ടരിലലം  മഭൗസണ്  രപധ്യായരിന്റര്  എതരിച്ചണ്  ടൂള്  ബധ്യാറുകള്

ദൃശധമധ്യാക്കുന.

2010  ജനുവരരി  15   ,    11   :   15    നണ്  നടന്ന  സൂരധഗഹണലം  തരിരുവനന്തപുരതണ്   നരിന്നണ്  എങ്ങമനയധ്യാവലം

ദൃശധമധ്യായരിട്ടുണ്ടധ്യാവക? ഇതണ് മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് രനധ്യാക്കരിയധ്യാരലധ്യാ എന്നണ് സൂചരിപ്പരിച്ചണ് മസരലറരിയതരില്

പ്രൈസ്തുത സൂരധഗഹണലം നരിരശീക്ഷരിക്കുന്ന വരിധലം Rp മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

സലലം കമശീകരരിക്കധ്യാലം

RP യുമട നരിര്രദശധ്യാനുസരണലം തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന കമതരില് മലധ്യാരക്കഷന തരിരുവനന്തപുരമധ്യായരി

മസറ്റണ് മചയ്യുന.

  ടൂളരില്  കരിക്കണ്  മചയണ്  ലഭരിക്കുന്ന  മലധ്യാരക്കഷന  വരിനരഡധ്യായരില്   രനധ്യാടണ്  രചര്നള്ള  രബധ്യാകരില്

thiruvananthapuram  എന്നണ് പടപ്പണ്  മചയ്യുക.  അതരിനണ്  മുകളരിലധ്യായരി  Thirunavandapuram,   India  എന്ന വരരി

പ്രൈതധക്ഷമപ്പടുലം ആ വരരിയരില് കരിക്കണ് മചയണ് വരിനരഡധ്യാ രകധ്യാസണ് മചയ്യുക.

തരിയതരിയുലം സമയവലം കമശീകരരിക്കധ്യാലം

  ടൂള് കരിക്കണ് മചയണ് ലഭരിക്കുന്ന വരിനരഡധ്യായരില് തരിയതരിയുലം സമയവലം  2010 / 1 / 15 11 : 15 : 0  എന്നണ്

കമശീകരരിക്കുക.
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സൂരധമന കമണ്ടതധ്യാലം

  ടൂള് കരിക്കണ് മചയണ് ലഭരിക്കുന്ന വരിനരഡധ്യായരില് sun  എന്നണ് പടപ്പണ് മചയണ് എന്റര് കശീ അമര്ത്തുക.  സൂരധന

ദൃഷരിപഥതരില് പ്രൈതധക്ഷമപ്പടുന. സൂലം മചയണ് സൂരധമന സശീനരില് വലതധ്യായരി പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുക. 

പടലം വരിനരഡധ്യായുമട മുകളരിലധ്യായരികധ്യാണുന്ന ല് കരിക്കണ് മചയണ് സമയലം മുരന്നധ്യാട്ടണ് നശീക്കുക. 

സൂര ധന ചനമന സധ്യാവധധ്യാനലം മറയ്ക്കുന്ന കധ്യാഴ്ച നരിരശീക്ഷരിക്കുക. 

വലയസൂരധഗഹണലം  പഠരിതധ്യാക്കള്  നരിരശീക്ഷരിക്കുന.  കണ്ട  സൂരധഗഹണതരിന്റ  സശീന  രഷധ്യാട്ടണ്  എടുതണ്

രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

പ്രൈവര്തനലം 3.14 – ഒരര ഗഹണലം വധതധസ്ത സലങ്ങളരില് (10 min)

ഉരദ്ദേശധലം

• മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐ.സരി.ടരി രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്

തരിരുവന്തപുരതണ്  നരിന്നണ്  കണ്ട  ഗഹണലം  കധ്യാസറരഗധ്യാഡണ്  നരിന്നണ്  കണ്ടധ്യാല്  എങ്ങമനയരിരരിക്കുലം?

മലധ്യാരക്കഷന മധ്യാറ്റരി മസറ്റണ് മചയണ് ഗഹണലം വശീണ്ടുലം സൂരധഗഹണലം  നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന Rp ആവശധമപ്പടുന.

പ്രൈസ്തുത  സൂരധഗഹണ ദൃശധങ്ങള് സശീന രഷധ്യാട്ടണ്  എടുതണ് രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന RP  ആവശധമപ്പടുന.

(Shutter or പ്രൈരിന്റണ് സശീന)

പ്രൈവര്തനലം 3.15– വരിവരിധ രശീതരിയരില് ദൃശധമധ്യാകുന്ന സൂരധഗഹണങ്ങള് സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

 ഉരദ്ദേശധലം

• മസരലറരിയലം  രസധ്യാഫണ് മവയര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  വരിവരിധ  രശീതരിയരില്  ദൃശധമധ്യാകുന്ന  ഗഹണങ്ങളുമട

(പൂര്ണലം/ഭധ്യാഗരികലം/വലയലം) സവരിരശഷതകള് മനസരിലധ്യാക്കുന.

• മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന.

ഇരപ്പധ്യാള് നധ്യാലം നരിരശീക്ഷരിച്ച സൂരധഗഹണലം ഏതണ് തരതരിലള്ളതധ്യാണണ്?Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന

...............................................................

വലയസൂരധഗഹണമധ്യാണണ്  നധ്യാലം  നരിരശീക്ഷരിച്ചതണ്.  രശീതരിയരില്  സൂരധഗഹണലം  ദൃശധമധ്യാകധ്യാറുണ്ടണ്  എന്ന  രചധ്യാദധലം

ഉന്നയരിക്കധ്യാലം.

➢ പൂര്ണസൂരധഗഹണലം

➢ ഭധ്യാഗരികസൂരധഗഹണലം

തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന ഗഹണ തരിയതരികളുമട പട്ടരിക RP പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന. ഇതരിമല ഒരന്നധ്യാ രരണ്ടധ്യാ
തരിയതരികള് മസരലറരിയതരില്  കമശീകരരിച്ചണ്  ഗഹണലം  എതണ്  രശീതരിയരിലധ്യാണണ്  ദൃശധമധ്യാകുന്നതണ്  എന്നണ്

വധകരിഗതമധ്യായരി കമണ്ടതധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

തുടര്ന്നണ് അവര് തമന്ന ഈ ഗഹണകധ്യാഴ്ചകള് മപധ്യാതുവധ്യായരി കധ്യാസരില് അവതരരിപ്പരിക്കുന. (രരണ്ടധ്യാ മൂരന്നധ്യാ

രപര് മതരിയധ്യാകുലം)

➢ Kottayam, India 21/05/2031 11:10 മുതല് 15:00 വമര
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➢ Chennai, India  12/09/2053 15:15 മുതല് 17:25 വമര

➢ Kozhikode, India 26/12/2019 8:00 മുതല് 01:10 വമര

➢ Kilifi, Kenya 16/02/1980 12:30 മുതല് 15:30 വമര

➢ Aguadulce, Panama 14/10/2023 20:00 മുതല് 23:55 വമര

കണ്ട സൂരധഗഹണ ദൃശധങ്ങള് സശീന രഷധ്യാട്ടണ് എടുതണ് രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

പ്രൈവര്തനലം 3.16 – മധ്യാനമത ചരിത്രങ്ങള് സമയലം : 15 മരിനരിട്ടണ്

ഉരദ്ദേശധലം

• മസരലറരിയലം  രസധ്യാഫണ് മവയര്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  വരിവരിധ  നക്ഷത്ര  ഗണങ്ങമള കമണ്ടതധ്യാനുള്ള  രശഷരി

രനടുന്നതരിനണ്.

• മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐ.സരി.ടരി രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

നമ്മുമട പൂര്വരികനമധ്യാര് നൂറ്റധ്യാണ്ടുകള് നശീണ്ടു നരിന്ന ആകധ്യാശ നരിരശീക്ഷണതരിലൂമട ധധ്യാരധ്യാളലം അറരിവകള്

രനടരിയടുതരിട്ടുണ്ടണ്.  കധ്യാലധ്യാവസ,  സമുദ്രസഞധ്യാരലം  തുടങ്ങരി  ഒരട്ടമറ  കധ്യാരധങ്ങള്ക്കധ്യായരി  നക്ഷത്രങ്ങമള

ആശ്രയരിച്ചരിരുന.  നക്ഷത്രങ്ങമള  സധ്യാങ്കേല്പരികമധ്യായരി  കൂട്ടരിരയധ്യാജരിപ്പരിച്ചണ്  വരച്ച  ചരിത്രങ്ങളധ്യാണണ്  അവമര

അതരിനധ്യായരി സഹധ്യായരിച്ചരിരുന്നതണ്. 

ഇവയരില് എത്ര നക്ഷത്ര ഗണങ്ങമള നരിങ്ങള്ക്കറരിയധ്യാലം? പുസ്തകതരില് കുറരിക്കധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

◦ രവട്ടക്കധ്യാരന (Orion)

◦ ചരിങ്ങലം (Leo) 

◦ .................. 

ഈ  നക്ഷത്രങ്ങമള  മസരലറരിയലം  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന  കഴരിയുരമധ്യാ?  നക്ഷത്രകട്ടങ്ങമള

തരിരരിച്ചറരിയധ്യാന കഴരിയുനരണ്ടധ്യാ എന്നണ് പഠരിതധ്യാക്കള് ശ്രമരിക്കുന.

ഇവ  എളുപ്പതരില്  തരിരരിച്ചറരിയധ്യാന  സഹധ്യായകരമധ്യായ  എമന്തങ്കേരിലലം  ടൂളുകള്  ലഭധമധ്യാരണധ്യാ  എന്നണ്

മസരലറരിയലം  ഇന്റര്രഫസരില്  കമണ്ടതധ്യാന  പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്  RP  ആവശധമപ്പടുന.  തുടര്ന്നണ്  Constellation

Line, Constellation Art, Constellation Name ടൂളുകള് ഉപരയധ്യാഗമപ്പടുതരി നക്ഷത്രകട്ടങ്ങമള തരിരരിച്ചറരിയുന.

തധ്യാമഴ മകധ്യാടുതരിരരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര ഗണങ്ങമള മസര്ച്ചണ്മചയണ് കണ്ടതധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

• വൃശരികലം (Scorpius) 

• രവട്ടക്കധ്യാരന (Orion)

• കന്നരി (Virgo) 

•  .................

നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുമട ചരിത്രങ്ങള് സശീന രഷധ്യാട്ടണ് എടുതണ് രഫധ്യാള്ഡറരില് സൂക്ഷരിക്കധ്യാന RP ആവശധമപ്പടുന.

RP രഹധ്യാലം അപസനമമന്റണ് അവതരരിപ്പരിക്കുന.

ശധ്യാസപധ്യാഠപുസ്തകതരിമല  ഏമതലധ്യാലം  അധധധ്യായങ്ങളരിമല  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങള്  മസരലറരിയലം
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രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് വരിനരിമയലം മചയധ്യാന സധ്യാധരിക്കുലം? 

പഠരിതധ്യാക്കള് പധ്യാഠപുസ്തകലം റഫര് മചയണ് കമണ്ടതലകള് അടുത ദരിവസലം അവതരരിപ്പരിക്കട്ട

അധരിക പ്രൈവര്തനങ്ങള് 

1 – ചനഗഹണലം നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാലം

സൂരധഗഹണലം നരിരശീക്ഷരിച്ചതു രപധ്യാമല ചനഗഹണവലം മസരലറരിയതരില് നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന കഴരിയുരമധ്യാ?

തധ്യാമഴ  നല്കരിയരിരരിക്കുന്ന  വരിവരങ്ങള്  പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുതരി  പഠരിതധ്യാക്കള്  ചനഗഹണലം  സസ്വയലം
നരിരശീക്ഷരിച്ചണ് അവതരരിപ്പരിക്കമട്ട

➢ Angamaly, India  28072018  0:5 മുതല് 3:30 വമര 

➢ Kolkata, India  17072019  1 : 45 മുതല് 4:15 വമര

2 – ഭൂമരിയുമട ചങ്ങധ്യാതരിമധ്യാര്.

വധ്യാനനരിരശീക്ഷണ  കധ്യാസുകളരിമല  പ്രൈധധ്യാന  ആകര്ഷണമധ്യാണണ്  ഗഹങ്ങമള  മടലരസധ്യാപ്പുപരയധ്യാഗരിച്ചണ്

നരിരശീക്ഷരിക്കുന്നതണ്. മസരലറരിയലം ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഗഹങ്ങമള നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാന കഴരിയുരമധ്യാ?

 പ്രൈവര്തനകമലം 

◦ രസര്ച്ചണ് വരിനരഡധ്യാ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഗഹലം കമണ്ടത്തുന. (ആദധലം വധധ്യാഴമത നരിരശീക്ഷരിക്കധ്യാലം)

◦ ആകധ്യാശതണ്  ദൃശധമമലങ്കേരില്  സമയലം  മുരന്നധ്യാരട്ടധ്യാ  പുറരകധ്യാരട്ടധ്യാ  നശീക്കരി  ഗഹലം  ആകധ്യാശതണ്

ദ ൃശധമധ്യാകുന്ന വരിധലം കമശീകരരിക്കുക. (ഗഭൗണ്ടണ് ടൂള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഭൂമരിയുമട പ്രൈതലലം കധ്യാഴ്ചയരില്നരിന്നണ്

മറച്ചുലം ഗഹമത ദൃശധമധ്യാക്കധ്യാലം)

◦ മഭൗസണ് വശീല് മുരന്നധ്യാട്ടണ് ചലരിപ്പരിച്ചണ് ഗഹമത കൂടുതല് അടുതണ് നരിരശീക്ഷരിക്കുക. 

ഏമതലധ്യാലം ഗഹങ്ങളുമട ഉപഗഹങ്ങമള കധ്യാണധ്യാന കഴരിയുനണ്ടണ്?
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നധ്യാലധ്യാലം ദരിവസലം നധ്യാലധ്യാലം ദരിവസലം 

9.30    10.00  രഹധ്യാലം അപസനമമന്റണ്  അവതരണലം/തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ഐ.സരി.ടരി സധ്യാമഗരികളുമട അവതരണലം,

ഫശീഡണ്ബധ്യാക്കണ്, പരരിഹധ്യാരരബധ്യാധനലം

10.00  11.30 ദതങ്ങളുമട വരിശകലനലം (1.30 Hr)

ആമുഖലം

കധ്യാസണ് തല  പഠനപ്രൈവര്തനങ്ങളുമടയുലം  രടലം  മൂലധനരിര്ണയതരിമന്റയുലം  ഭധ്യാഗമധ്യായരി  ദതങ്ങമള  (Data)

വരിവരിധ  രശീതരിയരില്  വരിശകലനതരിനണ്  വരിരധയമധ്യാരക്കണ്ടരി  വരധ്യാറുണ്ടരലധ്യാ.  മൂലധനരിര്ണയതരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി

ഓരരധ്യാ വരിദധധ്യാര്ഥരിയുലം രനടരിയ രസധ്യാറുകമള  /  രഗഡുകമള കൃതധമധ്യായ വരിശകലനതരിനണ്  വരിരധയമധ്യാക്കുന്നതണ്

അധധധ്യാപകമര  സലംബന്ധരിച്ചരിടരതധ്യാളലം  അല്പലം  ബുദരിമുരട്ടറരിയ  പ്രൈവര്തനലം  തമന്നയധ്യാണണ്.

വരിദധധ്യാര്ഥരികള്ക്കധ്യാവമട്ട,    പഠനരപ്രൈധ്യാജകണ്  പ്രൈവര്തനങ്ങള്  മചയ്യുന്നതരിമന്റ  ഭധ്യാഗമധ്യായരി,  ദതങ്ങമള

പട്ടരികമപ്പടുതരി   വരിവരിധരശീതരിയരില്  വരിശകലനലം  മചരയണ്ടരി  വരധ്യാറുമുണ്ടണ്.  ഇതരലം  പ്രൈവര്തനങ്ങള്
കമഡ്യൂട്ടറരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട   മചയ്യുന്നതരിനണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന  രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യാണണ്   മസ്പ്രെഡണ്ഷശീറ്റണ്

രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്. കണക്കുകൂട്ടലകളുലം വരിവരിധ രകധ്യാഡശീകരണങ്ങളുലം ഉള്മപ്പട്ട ധധ്യാരധ്യാളലം പ്രൈശങ്ങള്ക്കണ് വളമര

രവഗതരിലലം കൃതധമധ്യായുലം പരരിഹധ്യാരലം കധ്യാണധ്യാന സണ് മപ്രൈഡണ്ഷശീറ്റരിമല സരങ്കേതങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാന കഴരിയുലം.

സണ് മപ്രൈഡണ്ഷശീറ്റണ്  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമനക്കുറരിച്ചണ്  പ്രൈധ്യാഥമരിക  ധധ്യാരണ  നല്കുകയുലം  അതുപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ദതങ്ങമള

വരിശകലനലം മചയ്യുന്നതുലം പരരിചയമപ്പടുത്തുകയധ്യാണണ് ഈ മമധ്യാഡഡ്യൂളരിലൂമട ലക്ഷധമരിടുന്നതണ്. 

പ്രൈവര്തനലം 4.1 ലരിബര്ഓഫശീസണ് കധ്യാല്കണ് പരരിചയമപ്പടല്.  (30 min)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്: 

• Spreadsheet രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ അടരിസധ്യാന ആശയങ്ങള് പരരിചയമപ്പടുന്നതരിനണ്. 

RP അവതരരിപ്പരിക്കുന. 

രടലം മൂലധനരിര്ണയതരിമന്റ ഭധ്യാഗമധ്യായരി നരിങ്ങളുമട കധ്യാസരിമല 50 കുട്ടരികളുമട ഓരരധ്യാ വരിഷയങ്ങള്ക്കുലം ലഭരിച്ച

മധ്യാര്ക്കണ്  ഒരു  രപപ്പറരില്  പട്ടരികമപ്പടുതരി  മവച്ചരിട്ടുമണ്ടന്നണ്  കരുതുക.  ഈ  പട്ടരിക  ഒറ്റ  രനധ്യാട്ടതരില്തമന്ന

വരിശകലനലം  മചയധ്യാന  നമുക്കണ്  കഴരിയുരമധ്യാ?   (എത്രരപര്ക്കണ്  70%  രസധ്യാര്  ഉണ്ടണ്?  ഓരരധ്യാ  വരിഷയതരിമന്റയുലം

ശരധ്യാശരരി മുതലധ്യായവ) – മപധ്യാതു ചര്ച്ച

പഠരിതധ്യാക്കള് പ്രൈതരികരരിക്കുന.

ഇതരലം വലരിയ ഡധ്യാറ്റയുമട വരിശകലനലം  രസധ്യാഫണ് മവയര് സഹധ്യായരതധ്യാമട മചയ്യുന്നതധ്യാണണ് അഭരികധ്യാമധലം.

ഈ  പ്രൈവര്തനലം  മചയണമമങ്കേരില്  ദതങ്ങള്  ആദധലം  സണ് മപ്രൈഡണ് ഷശീറ്റരിരലക്കണ്

ഉള്മപ്പടുരതണ്ടതുണ്ടണ്(പട്ടരികമപ്പടുതല്).  ഈ  കധ്യാരധങ്ങള്  വരിശദമധ്യാക്കരി  RP  ചര്ച്ച  രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

ഇതരലം  പ്രൈവര്തനങ്ങള്ക്കണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന   ലരിബര്ഓഫരിസണ്  കധ്യാല്കണ്  രസധ്യാഫണ് മവയര്

പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

തുടര്ന്നണ്  Resources/Calc/Score.ods  എന്ന   ഫയല്  Rp പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.  പ്രൈസ്തുത മധ്യാതൃകയരില് ഒരു

പട്ടരിക പടപ്പണ് മചയണ് തയധ്യാറധ്യാക്കധ്യാന പറയുന.
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ചുവമട നല്കരിയ രശീതരിയരിലധ്യാണണ്  ഈ പ്രൈവര്തനലം മഡരമധ്യാ മചരയണ്ടതണ്

◦ Applications —?> Office —> Libreoffice Calc

◦ വരരികളുമട  രപരുകള്,  നരിരകളുമട  രപരുകള്,  മസല്ലുകള്,  മസലരിമന്റ  അഡസണ്  എന്നരിവ
പരരിചയമപ്പടുത്തുക

◦ മസല്  അഡസണ്  സൂചരിപ്പരിച്ചതരിനണ്  രശഷലം  പഠരിതധ്യാക്കരളധ്യാടണ്  ഒരു  മസലരില്  കരിക്കണ്  മചയധ്യാന

ആവശധമപ്പടുന.

◦ ഒരു  മസല്  അഡസണ്  സൂചരിപ്പരിച്ചതരിനണ്  രശഷലം  അതരിമന്റ  മതധ്യാട്ടണ്  വലതുവശത്തുള്ള,  മതധ്യാട്ടണ്

ഇടതുവശത്തുള്ള,  മതധ്യാട്ടു തധ്യാമഴയുള്ള,  മതധ്യാട്ടു മുകളരിലള്ള മസല്ലുകളുമട അഡസ്സുകള് വരിശകലനലം

മചയണ് പറയധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

◦ നരിരകളുമട വശീതരി വര്ധരിപ്പരിക്കുക, വരരികളുമട ഉയരലം വര്ധരിപ്പരിക്കുക തുടങ്ങരിയ പ്രൈവര്തനങ്ങള് .

പഠരിതധ്യാക്കള് അവരുമട  കധ്യാസരിമല പതണ്  കുട്ടരികളുമട  മൂന്നണ്  വരിഷയതരില് കരിട്ടരിയ  രസധ്യാറുകള് പടപ്പണ്

മചയണ് പട്ടരികമപ്പടുതരി സസ്വന്തലം രഫധ്യാള്ഡറരില് രസവണ് മചയമട്ട.

പ്രൈവര്തനലം 4.2 ദതങ്ങളുമട തുക, ശരധ്യാശരരി ഇവ കധ്യാണുന.  (30 min)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള്:

• Spreadsheet  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമല സരങ്കേതങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് തുകയുലം ശരധ്യാശരരിയുലം കധ്യാണുന്നതരിനുള്ള

രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

വരിശകലനതരിനുലം തധ്യാരതമധതരിനുലം രവണ്ടരി ഇതരലം ദതങ്ങളുമട തുക,  ശരധ്യാശരരി കധ്യാരണണ്ടതുരണ്ടധ്യാ?

ചര്ച്ച  മചയ്യുന.  ദതങ്ങളുമട  തുകയുലം  ശരധ്യാശരരിയുലം  വരിശകലനതരിമന  എളുപ്പമധ്യാക്കുമമന്നണ്  RP

രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

◦  Σ ടൂള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ആമക രസധ്യാര് കധ്യാണുന്നതരിനുള്ള വഴരി ആര്.പരി വരിശദമധ്യാക്കുന.

◦ ഓരരധ്യാ കുട്ടരിയുമടയുലം ശരധ്യാശരരി  രസധ്യാര് കധ്യാണുന്ന വരിധലം വരിശദമധ്യാക്കുന

ഒരു  വരരിയരിമല  തുക  കമണ്ടതരിയധ്യാല്  മറ്റു  വരരികളരിമല  തുക  കമണ്ടതധ്യാനുള്ള  എളുപ്പ  മധ്യാര്ഗങ്ങള്

പരരിചയമപ്പടുത്തുന. (ഹധ്യാനഡരില് ഡധ്യാഗരിങ്ങണ്, ഹധ്യാനഡരില് ഡബരിള് കരിക്കണ്)

പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 4.3 വരിശകലനതരിനണ് ഗധ്യാഫകള് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുന. (30 min)

ഉരദ്ദേശധങ്ങള് :

• ദതങ്ങളുമട വരിശകലനതരിനണ് ഗധ്യാഫകള് പ്രൈരയധ്യാജനമപ്പടുത്തുക

ദതങ്ങളുമട വരിശകലനതരിനണ്  ഗധ്യാഫണ്  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്നതുമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട ഒരു ചര്ച്ച  RP നയരിക്കുന.

വരിശകലനലം  ചരിത്രരൂപതരില്  കരിട്ടുമമന്നതരിനധ്യാല്  എളുപ്പതരില്  മനസരിലധ്യാക്കധ്യാന  സഹധ്യായരിക്കുന  എന്ന

ആശയതരില് ഊന്നരി ചര്ച്ച രകധ്യാഡശീകരരിക്കുന.

◦ ഗധ്യാഫണ് വരിശകലനതരിനണ് മചരയണ്ട പ്രൈവര്തനകമലം ആര്.പരി മഡരമധ്യാ മചയ്യുന. 
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തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ  പട്ടരികയരിമല  അടുതടുത  രണ്ടു  രകധ്യാളങ്ങളരിലള്ള  ദതങ്ങള്  മഭൗസുപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  ഡധ്യാഗണ്

മചയണ് മസലക്റ്റു മചയ്യുന.  തുടര്ന്നണ്  Insert  > Chart  എന്ന കമതരില് കരിക്കണ് മചയണ് ചധ്യാര്ട്ടണ്  ഉള്മപ്പടുത്തുന്ന

രശീതരി മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

◦ വരിവരിധ തരലം ഗധ്യാഫകള് (രകധ്യാളലം ഡയഗലം, ബധ്യാര്  ഡയഗധ്യാലം, പപ ഡയഗധ്യാലം) പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

ഒരര  ഇനതരില്  മപട്ട  വരിവരിധതരലം  ദതങ്ങമള  തധ്യാരതമധലം  മചയ്യുന്നതരിനണ്  ബധ്യാര്  ഡയഗലം

നലതധ്യായരിരരിക്കുലം. (ഉദധ്യാഹരണമധ്യായരി മപരടധ്യാളരിമന്റ വരില ഇന്തധയരിലലം പധ്യാകരിസധ്യാനരിലലം),  ഒരു തുകയരിരലക്കണ്
വരിവരിധ ഘടകങ്ങള് ഏത്രവശീതലം സലംഭധ്യാവന മചയ്യുന എന്നണ് വരിശകലനലം മചയധ്യാന പപ ഡയഗമധ്യായരിരരിക്കുലം

നലതണ്.   (ഉദധ്യാഹരണമധ്യായരി,  ഒരു  വശീട്ടരിമല  ആമക  മചലവരില്  എത്ര  ശതമധ്യാനലം  വശീതലം  ഓരരധ്യാ

ആവശധങ്ങള്ക്കധ്യായരി ചരിലവധ്യാക്കമപ്പട്ടു എന്നണ് വരിശകലനലം മചയധ്യാന).

◦ തുടര്ന്നണ്  ഓരരധ്യാ  പഠരിതധ്യാവലം  രനരമത  രസവണ്  മചയ്തുമവച്ചരിരരിക്കുന്ന  ദതങ്ങളുമട  ഒരു  ബധ്യാര്

ഡയഗധ്യാലം വരക്കുന. 

കുറരിപ്പണ്

അടുതടുതലധ്യാത രണ്ടണ് നരിരകള് മസലകണ് മചരയണ്ടരി വരുരമധ്യാള്, ആദധ നരിര മസലകണ് മചയ്തു കഴരിഞണ്

Ctrl കശീ അമര്തരിപ്പരിടരിച്ചധ്യാണണ് രണ്ടധ്യാമമത നരിര മസലകണ് മചരയണ്ടതണ്.

തുടര്പ്രൈവര്തനങ്ങള്

1. ഗണരിതലം പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല വൃതചരിത്രങ്ങള് എന്ന അധധധ്യായതരിമല ഒരു പ്രൈശലം രനധ്യാക്കുക. സ്കൂളരിമല
ഓരരധ്യാ  കബ്ബുകളരിലമുള്ള  കുട്ടരികളുമട  എണലം  സൂചരിപ്പരിക്കുന്ന  ഈ  പട്ടരികയുമട  പപഡയഗലം  സ്പ്രെഡണ്ഷശീറ്റു

പരയധ്യാഗരിച്ചണ് തയധ്യാറധ്യാക്കുക.

Maths Club 30

Science Club 20

Social Science Club 25

Vidhyarangam 15

English Club 10

11.301.00 ജധധ്യാമരിതശീയ ചരിത്രങ്ങള്

ആമുഖലം

ജധധ്യാമരിതശീയ രൂപങ്ങളുലം അവ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  വരിവരിധ പധ്യാരറ്റണുകളുലം നരിര്മരിക്കധ്യാന സഹധ്യായരിക്കുന്ന ഒരു

ഇന്ററധ്യാകശീവണ്  ജധധ്യാമരിതരി  രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യാണണ്  ജരിരയധ്യാജരിബ.  ജധധ്യാമരിതരിയുമട  ബശീജഗണരിതലം  വരിശകലനലം
മചയ്യുകയുലം  അതരിലൂമട  ജധധ്യാമരിതശീയ  തതസ്വങ്ങള്  മനസരിലധ്യാക്കുകയുമധ്യാണണ്  ഈ  രസധ്യാഫണ് മവയറരിലൂമട

ലക്ഷധമധ്യാക്കുന്നതണ്.  പപ്രൈമറരി  കധ്യാസുകളരിലധ്യാവമട്ട  ജധധ്യാമരിതശീയ  തതസ്വങ്ങളുമട  രൂപശീകരണതരിനുലം

വരിശകലനതരിനുലം ഫലപ്രൈദമധ്യായ ഒരു ടൂളധ്യായരി  ജരിരയധ്യാജരിബമയ അധധധ്യാപരികക്കണ് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാന കഴരിയുലം.

അതരതരിലള്ള ചരില പ്രൈവര്തനങ്ങളധ്യാണണ് ഈ മമധ്യാഡഡ്യൂളരില് ഉള്മപ്പടുതരിരരിക്കുന്നതണ്.  ജരിരയധ്യാജരിബയരിലൂമട
വരിവരിധ ഐസരിടരി പഠനവരിഭവങ്ങള് അധധധ്യാപകര്ക്കണ് നരിര്മരിക്കധ്യാനുള്ള രശഷരി രനടുകയധ്യാണണ് ലക്ഷധലം



അധധധ്യാപക പരരിശശീലന മമധ്യാഡഡ്യൂള് - അപ്പര് പപ്രൈമറരി (ഐ.സരി.ടരി.) 49

ഉരദ്ദേശധങ്ങള് 

• ജരിരയധ്യാജരിബയരില്  ഗണരിതപധ്യാഠപുസ്തകതരിമല  വൃതങ്ങള്  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള  പധ്യാരറ്റണുകള്

നരിര്മരിക്കധ്യാനുള്ള അറരിവണ് രനടുന,പുതരിയവ സസ്വയലം കമണ്ടതരി നരിര്മരിക്കധ്യാനുള്ള അറരിവണ് രനടുന.

• ജരിരയധ്യാജരിബ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐ.സരി.ടരി രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന.

Materiel and Resources

  Resources/GeoGebra രഫധ്യാള്  ഡറരിമല GeoGebra ആപണ് മലറ്റുകള്

Resources/GeoGebra രഫധ്യാള്  ഡറരിമല അനുബന്ധലം.pdf 

അഞധ്യാലം കധ്യാസണ് ഗണരിത പധ്യാഠപുസ്തകലം

പ്രൈവര്തനലം 4.4 ജധധ്യാമരിതരി പധ്യാരറ്റണ നരിര്മധ്യാണലം (30 min)

ജരിരയധ്യാജരിബയരില് തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ ഗണരിത പധ്യാരറ്റണുകള്  RP   (Resources/GeoGebra  രഫധ്യാള്  ഡറരിമല  )

മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.  ഇതരലം പധ്യാരറ്റണുകളുമട പരിന്നരിമല പ്രൈശ നരിര്ദധ്യാരണ രശീതരി ചര്ച്ചമചയ്യുന.

◦ പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങള് ആസുത്രണലം മചയ്യുവധ്യാനുള്ള സഭൗകരധലം.

◦ ജധധ്യാമരിതശീയരിമല ചലനധ്യാത്മകത

◦ അവതരണ മരികവണ്

◦ ഗണരിത പധ്യാരറ്റണുകളുമട നരിര്മധ്യാണലം

അഞധ്യാലം കധ്യാസരിമല ഗണരിതപധ്യാഠപുസ്തകതരിമല ഒരു ജധധ്യാമരിതശീയ പധ്യാരറ്റണ RP  കധ്യാണരിക്കുന (  അഞധ്യാലം

കധ്യാസണ് ഗണരിത പധ്യാഠപുസ്തകലം രപജണ് നമര് 55) 

തുടര്ന്നണ് Rp ചരില രചധ്യാദധങ്ങള് ഉന്നയരിക്കുന.

• ചരിത്രതരിമല വൃതങ്ങളുമട പ്രൈരതധകതകള് എമന്തലധ്യാലം ? 

◦ ഇവമയലധ്യാലം ഒരര ആരമുള്ള ചരിത്രങ്ങളധ്യാണണ്. 

◦ രണ്ടധ്യാമമത നരിരയരിലള്ള വൃതങ്ങളുമട രകനങ്ങമളലധ്യാലം ആദധ വൃതപരരിധരിയരിലധ്യാണണ്.

◦ ..................................

• ഈ ചരിത്രലം എങ്ങമന വരക്കധ്യാലം ?

◦ രകധ്യാമസുപരയധ്യാഗരിച്ചണ് വരയധ്യാലം

◦ നൂലലം ആണരിയുലം മതരിയധ്യാകുലം
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◦ .............................

ഉതരങ്ങള്  അധധധ്യാപകരരില്  കുറച്ചു  രപര്  അവതരരിപ്പരിക്കുന.  ഇതരലം  ജധധ്യാമരിതരിയ  പധ്യാരറ്റണുകളുമട

ഗണരിത പ്രൈരതധകതകള് ചര്ച്ചമചയ്യുന. തുടര്ന്നണ് തധ്യാമഴ പറയുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങള് മചയ്യുന.

• ജരിരയധ്യാജരിബ തുറന്നണ് ജധ്യാലകലം പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

മുകളരില്  നല്കരിയരിരരിക്കുന്ന  ചരിത്രലം  ജരിരയധ്യാജരിബ  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  വരക്കുന്ന  RP  രശീതരി  പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

Center and radius tool/Center   and Through point tool  ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം

വൃതങ്ങള് വരക്കുന്ന വരിവരിധ രശീതരികള് പരരിചയമപ്പടുത്തുന. (Center and radius, Center and through

point,   Circle   through   three   points,   Using   Compass   tool).  ഓരരധ്യാ  രശീതരിയുരടയുലം  പ്രൈരതധകതകള്

ചര്ച്ചമചയ്യുന.

ഈ  പധ്യാരറ്റണ  കൂടുതല്  ഭലംഗരിയരിലലം  എണതരിലലം  വരക്കുന്ന  രശീതരി  പരരിചയമപ്പടുത്തുന  .

(Resources/GeoGebra രഫധ്യാള്  ഡറരിമല അനുബന്ധലം.pdf )

ഫയല് രസവണ് മചയ്യുന്ന വരിധലം Rp അവതരരിപ്പരിക്കുന.

പഠരിതധ്യാക്കള് ഇതരലം പധ്യാരറ്റണുകള് സസ്വന്തമധ്യായരി നരിര്മരിക്കുന. അവതരരിപ്പരിക്കുന.

പ്രൈവര്തനലം 4.5 വരകള് സന്ധരിക്കുരമധ്യാഴുലം ഖണരിക്കുരമധ്യാഴുമുള്ള രകധ്യാണുകള് 30 min

ഉരദ്ദേശധങ്ങള് 

• ഗണരിതതതസ്വങ്ങള് അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനണ് ജരിരയധ്യാജരിബ ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാമമന്ന ധധ്യാരണ രനടുന്നതരിനണ്

• ജരിരയധ്യാജരിബ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐ.സരി.ടരി രബധ്യാധനസധ്യാമഗരികള് നരിര്മരിക്കധ്യാന രശഷരി രനടുന്നതരിനണ്.

Materiel and Resources

  Resources/GeoGebra രഫധ്യാള്  ഡറരിമല GeoGebra ആപണ് മലറ്റുകള്

ഗണരിതആശയങ്ങള് രൂപമപ്പടുതധ്യാന ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന വരിവരിധ ആപണ് മലറ്റുകള്  RP  പ്രൈദര്ശരിപ്പരിക്കുന.

(RResources/GeoGebra രഫധ്യാള്  ഡര്). 

ഇതരതരിലള്ള കൂടുതല് പഠന രമഖലകള് ഗണരിത പധ്യാഠഭധ്യാഗതണ് നരിന്നണ് കമണ്ടതധ്യാരമധ്യാ?

 പഠരിതധ്യാക്കള് പധ്യാഠഭധ്യാഗങ്ങള്  പരരിരശധ്യാധരിക്കുന   ഗ്രൂപ്പണ് പ്രൈവര്തനലം

രരണ്ടധ്യാ മൂരന്നധ്യാ ഗ്രൂപ്പരിമന്റ അവതരണലം

രരഖശീയരജധ്യാടരികള്, സമധ്യാനരകധ്യാണുകള്  എന്നശീ ആശയങ്ങള് അവതരണതരില് ഉണ്ടധ്യാകുലം. 

ഇതരതരിലള്ള ഒരു ആശയലം എങ്ങമന ജരിരയധ്യാജരിബ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് കധ്യാസണ് മുറരിയരില് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം ? Rp

രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.

 തുടര്ന്നണ്, തധ്യാമഴപ്പറയുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങള് ജരിരയധ്യാജരിബ തുറന്നണ് RP അവതരരിപ്പരിക്കുന.

◦ ഒരു വര വരക്കുന. ഈ വരമയ മമറ്റധ്യാരു വര സന്ധരിക്കുന.

◦ ഇരപ്പധ്യാള്  ലഭരിക്കുന്ന  രണ്ടു  രകധ്യാണുകള്  അളക്കുന.  രകധ്യാണുകളുമട  അളവകള്  പൂജധലം

ദശധ്യാലംശസധ്യാനരതക്കണ് കൃതധമധ്യാക്കുന.

◦ സന്ധരിക്കുന്ന വര വരിവരിധ സധ്യാനങ്ങളരിരലക്കു മധ്യാറ്റുരമധ്യാള് ലഭരിക്കുന്ന രകധ്യാണുകളുമട അളവകള്
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തധ്യാരതമധമപ്പടുത്തുന. രകധ്യാണുകളുമട പ്രൈരതധകതകള് അവതരരിപ്പരിക്കുന.

ഈ രകധ്യാണുകള് രരഖശീയരജധ്യാടരികളധ്യാമണനലം അവയുമട തുക എലധ്യാരയധ്യാഴുലം  180  എനലം അവതരണതരില്

വരരണ്ടതധ്യാണണ്.

പഠരിതധ്യാക്കള് പരരിശശീലരിക്കുന.

Rp മഡരമധ്യാ മചയ്യുന.

• ഒരു വര വരക്കുന. ഈ വരമയ മമറ്റധ്യാരു വര മകധ്യാണ്ടണ് ഖണരിക്കുന. ഖണരിക്കുന്ന ബരിന്ദു കമണ്ടത്തുന

• ഇരപ്പധ്യാള് ലഭരിക്കുന്ന നധ്യാല രകധ്യാണുകളുലം അളക്കുന, പട്ടരികമപ്പടുത്തുന. രകധ്യാണുകളുമട പ്രൈരതധകതകള്

ചര്ച്ച മചയ്യുന. അവതരരിപ്പരിക്കുന.

എതരിര്രകധ്യാണുകള് തുലധലം എനലം സമശീപത്തുള്ള രകധ്യാണുകളുമട തുക 180 എന്നണ് രകധ്യാഡശീകരരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.

അധരിക പ്രൈവര്തനങ്ങള്

പ്രൈവര്തനലം 1 സമധ്യാന്തരവരകമള ഒരു വര മുറരിച്ചുകടക്കുരമധ്യാളുള്ള രകധ്യാണുകള് 

തധ്യാമഴ പറയുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങള് RP ജരിരയധ്യാജരിബ രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് മചയ്യുന.

◦ സമധ്യാന്തരവരകള് വരക്കുന. ഈ വരകമള മമറ്റധ്യാരു വരമകധ്യാണ്ടണ് മുറരിക്കുന.

◦ ഇരപ്പധ്യാള് ലഭരിക്കുന്ന എലധ്യാ രകധ്യാണുകളുലം അളക്കുന.

◦ തുലധമധ്യായ രകധ്യാണുകള് അനുപൂരകങ്ങളധ്യായ രകധ്യാണുകള് എന്നരിവ പട്ടരികമപ്പടുത്തുന.

◦ സമധ്യാനരകധ്യാണുകള്,  മറുരകധ്യാണുകള്,  സഹരകധ്യാണുകള്  എന്നശീവ  കമണ്ടതരി  പ്രൈരതധകതകള്

അവതരരിപ്പരിക്കുന.(  റഫറനസരിനധ്യായരി  Resources/GeoGebra  രഫധ്യാള്ഡറരിമല  Angle.pdf എന്ന

ഫയല് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം..)

രണ്ടു സമധ്യാന്തരവരകമള ഒരു വര മുറരിച്ചു കടക്കുരമധ്യാഴുള്ള നധ്യാലരജധ്യാടരി രകധ്യാണുകളരില്,

➢ സമധ്യാനരകധ്യാണുകള് തുലധമധ്യാണണ്

➢ മറുരകധ്യാണുകള് തുലധമധ്യാണണ്

➢ അന്തരസഹരകധ്യാണുകളുലം ബധ്യാഹധസഹരകധ്യാണുകളുലം അനുപൂരകങ്ങളധ്യാണണ് 

എന്ന ആശയങ്ങളധ്യാണണ് അപണ് മലറ്റരില് അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ടതണ് 

 1.00 1.45 Lunch

1.45 3.30 കൂടുതല് രബധ്യാധന സഹധ്യായരികള്

1. Fraction Matcher 

പ്രൈവര്തനലം 4.7 ഭരിന്നസലംഖധധ്യാകളരികള് 30 min

ആമുഖലം

ഭരിന്നസലംഖധകളുമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  കരിയകള്  ചരില  കുട്ടരികള്മക്കങ്കേരിലലം  മനസരിലധ്യാക്കധ്യാന  പ്രൈയധ്യാസലം

രനരരിടുന്നതധ്യായരി  കധ്യാണധ്യാറുണ്ടണ്.  കധ്യാര്ഡുകള്,  ഫ്രധ്യാക്ഷന ഡരിസ്ക്കുകള് മുതലധ്യായവയുമട  സഹധ്യായരതധ്യാമടയധ്യാണണ്
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നധ്യാലം  ഈ പ്രൈശലം ഒരു പരരിധരി  വമര  മറരികടന്നരിരുന്നതണ്.  എന്നധ്യാല് ഇന്നണ്  ഇതരലം കധ്യാരധങ്ങള്ക്കണ്  ധധ്യാരധ്യാളലം

രസധ്യാഫണ് മവയറുകള്  ലഭധമധ്യാണണ്.  ഭരിന്നസലംഖധകളുമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  കരിയകളുമട  പഠനലം  രസകരമധ്യാക്കധ്യാന

കഴരിയുന്ന  കളരികളധ്യാണണ്  JfractionLab,  മഫറ്റരിമല  FractionMatcher  എന്നശീ  രസധ്യാഫണ് വയറുകളരില്

ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്നതണ്.  ഈ രസധ്യാഫണ് വയറുകള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഗണരിത രബധ്യാധന തന്ത്രങ്ങള് ആസൂത്രണലം

മചയധ്യാനുള്ള കഴരിവണ്  രനടുക എന്നതധ്യാണണ്  ഈ രമധ്യാഡഡ്യൂള് മകധ്യാണ്ടു ഉരദ്ദേശരിക്കുന്നതണ്. ഭരിന്ന  സലംഖധ എന്ന

ആശയലം  (അഞധ്യാലം  കധ്യാസണ്  ഗണരിതതരിമല  ഭധ്യാഗങ്ങളുമട  സലംഖധ എന്ന  അധധധ്യായലം)ഈ

രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് വരിനരിമയലം മചയധ്യാലം.

ഉരദ്ദേശധലം

• ഭരിന്നസലംഖധകമള Fraction Matcher ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് വധധ്യാഖധധ്യാനരിക്കധ്യാനുള്ള രശഷരിരനടുന്നതരിനണ്

• ഭരിന്നസലംഖധകമള Fraction Matcher ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് തധ്യാരതമധലം മചയധ്യാന കഴരിയുന്നതരിനണ്.

Fraction   Matcher  തുറന  ആദധ  ഘട്ട  മഗയരിലം  RP  അവതരരിപ്പരിക്കുന.  തുടര്ന്നണ്  പഠരിതധ്യാക്കള്  എലധ്യാ

ഘട്ടതരിലൂമട  കടന  രപധ്യാകുന.  തുടര്ന്നണ്  ഇതണ്  കധ്യാസണ്  മുറരിയരില്  അവതരരിപ്പരിരക്കണ്ട  പഠനതന്ത്രലം

ചര്ച്ചമചയ്യുന.

◦ ഈ പ്രൈവര്തനലം ഏരപ്പധ്യാള് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം ?

◦ കുട്ടരികള് ഈ പ്രൈവര്തനലം മചരയണ്ട രശീതരി എന്തധ്യായരിരരിക്കണലം ?

◦ ഘട്ടങ്ങള് മധ്യാറുരമധ്യാള് മധ്യാറുന്ന ആശയങ്ങള് എമന്തലധ്യാമധ്യാണണ് ?

◦ ....................................................................................................

എലധ്യാ  ഘട്ടങ്ങളരിമല  മഗയരിമുകള്  കുട്ടരികള്ക്കണ്  പരരിചരിതമധ്യാകധ്യാന  സധ്യാധധതയരില.  ഭരിന്നസലംഖധകമള

സലംഖധധ്യാരൂപതരിലലം  അലധ്യാമതയുലം  വധധ്യാഖധധ്യാനരിക്കധ്യാനുലം  മനസരിലധ്യാക്കധ്യാനുമധ്യാണണ്  ഈ പ്രൈവര്തനലം എന  RP

രകധ്യാഡശീകരരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്.  കുട്ടരികള്  വധകരിപരമധ്യാരയധ്യാ  ഗ്രൂപ്പധ്യാരയധ്യാ  ചരിത്രങ്ങള്  കധ്യാണരിച്ചരശഷലം  സമയലം

കമശീകരരിച്ചണ് കൂടുതല് രസകരമധ്യായരി കധ്യാസരില് അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാവന്നതധ്യാണണ്.

2. JFractionLab 

പ്രൈവര്തനലം 4.8 – ഭരിന്നസലംഖധധ്യാ കരിയകള് 30 min

ഉരദ്ദേശധലം

• JFractionLab  രസധ്യാഫണ് വയറരിമന്റ  സഹധ്യായരതധ്യാമട  ഭരിന്നസലംഖധകളുമധ്യായരി  ബന്ധമപ്പട്ട  കരിയകള്
കധ്യാസണ് മുറരിയരില് അവതരരിപ്പരിക്കുന്നതരിനണ്

? ഭരിന്നസലംഖധകള്  എന്ന  ആശയലം  കധ്യാസണ്  മുറരിയരില്  അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന  എമന്തലധ്യാലം  ICT  സധ്യാധധതകള്

നരിങ്ങള്ക്കണ് അറരിയധ്യാലം?  RP ചര്ച്ചക്കണ് തുടക്കമരിടുന. 

JfractionLab എന്ന രസധ്യാഫണ് മവയര് Rp പരരിചയമപ്പടുത്തുന.

ഗണരിത  പധ്യാഠപുസ്തകതരില്  അവതരരിപ്പരിച്ചരിരരിക്കുന്ന  ഭരിന്നസലംഖധകള്  എന്ന  ആശയലം  അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന

രസധ്യാഫണ് മവയറരില് ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്ന ഏമതലധ്യാലം കളരികള് ഉപരയധ്യാഗരിക്കധ്യാലം?  Rp രചധ്യാദധലം ഉന്നയരിക്കുന.
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JfractionLab  മല ഭരിന്നസലംഖധയുമധ്യായരി ബന്ധമപ്പട്ട മഗയരിമുകള്  പഠരിതധ്യാക്കള് കമണ്ടതരി കളരിക്കമട്ട

RP  യുമട സഹധ്യായരതധ്യാമട പഠരിതധ്യാക്കള് രസധ്യാഫണ് മവയര് പരരിശശീലരിക്കുന.  ഭരിന്നസലംഖധകള് എന്ന ആശയലം

അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാന ഏറ്റവലം അനുരയധ്യാജധമധ്യായ കളരികള് ലരിസണ് മചയ്യുന.

ഒരരധ്യാ ഗ്രൂപ്പുലം മപധ്യാതുവധ്യായരി അവതരരിപ്പരിക്കുന.

3. Area Builder 

പ്രൈവര്തനലം 4.9 ചതുരപരപ്പളവണ് 20 min

ആമുഖലം

പരപ്പരിമനധ്യാരു  അളവണ്  ഉണ്ടധ്യാകധ്യാലം  എന്ന  ആശയലം  കുട്ടരികള് മനസരിലധ്യാക്കുന്നതണ്  അഞധ്യാലം  കധ്യാസരിലധ്യാണണ്.
വധതധസ്ത വലരിപ്പമുള്ള രണ്ടണ് രൂപങ്ങളുമട പരപ്പരിമന്റ അളവണ് വധതധസ്തമധ്യായ സലംഖധകളധ്യായരിരരിക്കുലം എന്ന രബധ്യാധലം

കുട്ടരികള്ക്കണ് ഉണ്ടധ്യാരകണ്ടതണ് ഈ കധ്യാസരിലധ്യാണണ്.  പരപ്പളവണ് കമണ്ടതധ്യാന മചറു സമചതുരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്

പരപ്പണ്  കുട്ടരികള്  അളക്കുന.  നശീളവലം  വശീതരിയുലം  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  പരപ്പളവണ്  അളക്കധ്യാമത  കമണ്ടതധ്യാലം  എന്നണ്

ഗണരിത പുസ്തകതരില് കുട്ടരികള് പരിന്നശീടണ് മനസരിലധ്യാക്കുനണ്ടണ്. 

സമചതുരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് പരപ്പളവണ് കമണ്ടത്തുന്ന ഒരു രസധ്യാഫണ് മവയറധ്യാണണ് Area Builder.  ഇതണ് PhET

എന്ന  ശധ്യാസഗണരിതശധ്യാസവരിഷയങ്ങള്ക്കധ്യായരി  ഉപരയധ്യാഗരിക്കുന്ന  ഒരു  സരിമുരലഷന  രസധ്യാഫണ് മവയറരിമന്റ

ഭധ്യാഗമധ്യായുള്ളതധ്യാണണ്.  പരപ്പളവണ്,  ചുറ്റളവണ്  എന്നരിവ ഉപരയധ്യാഗരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൈവര്തനമധ്യാണണ്  ഈ രമധ്യാഡഡ്യൂളരില്

ഉള്മപ്പടുതരിയരിരരിക്കുന്നതണ്.  ഗണരിത  പധ്യാഠപുസ്തകതരിമല  99ാം  രപജരിമല  പ്രൈവര്തനലം  ഇതുപരയധ്യാഗരിച്ചണ്

കൂടുതല് ആശയവധകതരയധ്യാമട മചയധ്യാന കഴരിയുലം.

ഉരദ്ദേശധലം

• ചതുരങ്ങളുമട പരപ്പളവണ് യൂണരിറ്റണ് സമചതുരങ്ങളുപരയധ്യാഗരിച്ചണ് കമണ്ടതധ്യാന കഴരിയുന്നതരിനണ്

• ഒരര ചുറ്റളവള്ള ചതുരങ്ങളരില് കൂടുതല് പരപ്പളവണ് സമചതുരതരിനധ്യാണണ് എന്നണ് മനസരിലധ്യാക്കുന്നതരിനണ്

• Area Builder ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് ഐസരിടരി പഠന ഉപകരണങ്ങള് നരിര്മരിക്കുന്നതരിനണ്.

പ്രൈവര്തനലം 4.10 ഒരര ചുറ്റളവള്ള ചതുരങ്ങള് (25 മരിനുട്ടണ്)

20 മസ.മശീ ചുറ്റളവള്ള ചതുരങ്ങളുമട നശീളവലം വശീതരിയുലം കമണ്ടതധ്യാന RP അവശധമപ്പടുന.

ഒരര  ചുറ്റളവള്ള  വധതധസ്ത  ചതുരങ്ങളുമട  നശീളവലം  വശീതരിയുലം  അധധധ്യാപകര്  അവതരരിപ്പരിക്കുന.  ഇതരലം

ചതുരങ്ങമള Area Builder ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് നരിര്മരിക്കധ്യാന ആവശധമപ്പടുന.

◦ Area Builder തുറക്കുന. ജധ്യാലകലം പരരിചയമപ്പടുന 

◦ സമചതുരങ്ങള് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ് 20 മസമശീ ചുറ്റളവള്ള ചതുരങ്ങള് നരിര്മരിക്കുന.

◦ ഓരര  ചതുരങ്ങളുരടയുലം  പരപ്പളവലം  ചുറ്റളവലം  പട്ടരികമപ്പടുത്തുന.  പട്ടരികയുമട  മധ്യാതൃക  കധ്യാണരിച്ചണ്

എലധ്യാവരുലം തയധ്യാറധ്യാക്കുന.

നശീളലം വശീതരി ചുറ്റളവണ് പരപ്പളവണ്
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പട്ടരികയരില് നരിന്നണ്  കമണ്ടത്തുന്ന ഗണരിത ആശയലം  അവതരരിപ്പരിക്കുന.  ഒരര  ചുറ്റളവള്ള ചതുരങ്ങളരില്

സമചതുരതരിനധ്യാണണ് പരപ്പളവണ് കൂടുതല് എന്നണ് രകധ്യാഡരികരരിരക്കണ്ടതധ്യാണണ്. 

Area Builder  എന്ന രസധ്യാഫണ് മവയര് ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  എമതലധ്യാലം ഗണരിതപ്രൈവര്തനങ്ങള് നടപ്പരിലധ്യാക്കധ്യാന

കഴരിയുലം? 

തുടര് പ്രൈവര്തനങ്ങള് 

Area  Builder  ഉപരയധ്യാഗരിച്ചണ്  15  ച.മസമശീ  പരപ്പളവള്ള ചതുരലം  നരിര്മരിച്ചണ്  തധ്യാമഴപ്പറയുന്ന പ്രൈവര്തനങ്ങള്
മചയ്യുക

✗ ചുറ്റളവണ് മധ്യാറ്റലം വരധ്യാമത പരപ്പളവണ് കുറവള്ള മറ്റു രൂപങ്ങള് ഉണ്ടധ്യാക്കുക

✗ ചുറ്റളവണ് വര്ദരിപ്പരിച്ചണ്, പരപ്പളവണ് കുറവള്ള മറ്റു രൂപങ്ങള് ഉണ്ടധ്യാക്കുക

✗ ചുറ്റളവണ് വര്ദരിപ്പരിച്ചണ്, പരപ്പളവണ് മധ്യാറ്റലം വരധ്യാമത മറ്റു രൂപങ്ങള് ഉണ്ടധ്യാക്കുക.

3.304.15 ഐ.സരി.ടരി പഠരനധ്യാപകരണങ്ങളുമട അവതരണലം

തയധ്യാറധ്യാക്കരിയ പ്രൈസരന്റഷന എലധ്യാവരുലം  നരിര്ബന്ധമധ്യായുലം അവതരരിപ്പരിണ്ക്കണലം.  കൂടധ്യാമത അവര് നരിര്മരിച്ച മറ്റണ്

ഐ.സരി.ടരി പഠരനധ്യാപകരണങ്ങളുലം അവതരരിപ്പരിക്കധ്യാലം.

4.15   രകധ്യാഴണ്   സണ് സമധ്യാപനലം, പരരിശശീലന ഫശീഡണ്ബധ്യാക്കണ്

?

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


