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ഐ.ടി അറ് സള ോകോടയം
ദിവസെത കടികളെട അവധികോല ശിലപശോല

ഒനോം ദിവസം
9.30am -9.45am രജിോസഷന
9.45am -10am കടകോരെന /കടകോരിെയ പരിചയെപടോം.
ഓോരോ കടിയം തെന അടതിരികന കടിെയ പരിചയെപടതന. (സളിെന ോപര്, കടിയെട
ോപര്,കോസ്, കമയടറിലള മനറിവകള,ഐ.ടി.ോമളകളിലം മറം എെനങിലം സമോനം
ലഭിചിടഠെണങില അത് തടങിയവ കടകോരോനോട് / കടകോരിോയോട് ോചോദിച് മനസിലോകി ോവണം
അവതരിപികോന.
10am -10.10 am പരിശീലനപരിപോടി
പരിശീലന പരിപോടിെയകറിച് RP വിശദീകരികന. കടികളില നിനം ഒരോെള ലീഡറോയം
മെറോരോെള ഡപയടി ലീഡറോയം െതരെഞടകോം. പരിശീലന പവരതനങള ോഡോകയെമന്
െചയനതിന് ഓോരോ ദിവസോതകം രണ് കടികെള വീതം െതരെഞടകോം.
10.10am-10.15am ോഫോളഡര നിരമികോം
കടികെള രണ്ോപര വീതം ഗപകളോയി തിരിച്.ഓോരോഗപിനം ഓോരോ കമയടര നലകോം. ഡസ്ോടോപില
ഓോരോ
ഗപിെനയം
ോപരില
ോഫോളഡര
നിരമിച്
അതിനളില
Documents
Images,Downloads ,എനീ സബ് ോഫോളഡറകള നിരമികണം.
10.15am – 10.45am വരയോം കളികോം (കീോബോരഡ് മൗസ് പോകീസ്)
കടികോളോട് ഇഷെപട ചിതം വരയോന ആവശയെപടോം ചിതം വരയോന X-paint, Gimp എനിവയില
ഏെതങിലം ോസോഫ് െവയര ഉപോയോഗികോം. ഓോരോഗപം വരച ചിതങള മറ് ഗപകള
വിലയിരതെട. നനോയി ചിതം വരെചന് ോതോനിയ ഗപിെന Demo െചയനതിന് ഉപോയോഗികോം.
Paint Software െല കടതല ടളകള RP പരിചയെപടതന. ചിതം Images എന
ോഫോളഡറില ോസവ് െചയന.
10.30am-11.30am നമെകോര ോഡോകയെമന് തയോറോകോം.മലയോളം ൈടപിംഗ് പരിശീലനം –
സള ഐ.ടി കബിെന ഉദഘോടനതിന് തിയതിനിശയിചിരികന.ഉതഘോടകെനയം മറ് വിശിഷ
വയകികെളയം കണിചെകോണ് ഒര ോനോടീസ് തയോറോകണം.ോനോടീസിെന മോതക ോനോടബകില
തയോറോകിയോശഷം ോവഡോപോസസറില ോനോടീസ് തയോറോകി Documents എന ോഫോളഡറില
ോസവെചയണം.ോഫോണ്ോഫോരമോറിംഗ്,പോരഗോഫ്,
ോബോരഡര,ഇനഡന്,അൈലനെമന്,ോബോളഡ്,ഇറോലിക് തടങിയ ടളകള ഉപോയോഗികണം.
കടതല ടളകള കെണതി ോനോടീസ് െമചെപടതി ോസവ് െചയനതിന് ആവശയെപടോം
11.30am-11.40am Tea Break
11.40am-12.20pm ഇനരെനറിലെട.........
കടികളക് പരിചയമള െവബൈസറ് അഡസകള ോനോടബകില കറിച് വയന. കടതല
ൈസറകളെട അഡസകള ചരചയിലെട കെണതന.
വിദയോഭയോസ വകപിെന ൈസറ്
സള വികി
ഐ.ടി അറ് സള െവബൈസറ്
തടങിയ െവബൈസറകള കടികള സനരശികന
ഗഗിള എന ോസരച് എനജിന
ഗഗിളില കീോവരഡ് ഉപോയോഗിച് െസരച് െചയ് Physics,Chemistry,Biology,തടങിയ
പോഠഭോഗങളില നിനള ചിതങളം വിവരങളം ോശഖരികന. ോഫോളഡറില ോസവ് െചയന.

12.20pm – 1.20pm മവി പയറകള, എംെപയര, മവി െപയര, VLC മീഡിയ പയര തടങിയവ
പവരതിപികകയം പവരതനം തോരതമയം െചയകയം െചയന.ഒര െചറിയ മവി VLC Media
Player ല പവരതിപിച കോണനത് പരിശീലികന.സി.ഡി ൈററിംഗ് പരിശീലനം-CD,DVD
K3b ഉപോയോഗിച് കമയടറിലള ഫയലകള ൈററ് െചയനതിനള(മളടിെസഷന) പരിശീലനം.
കടികളഉബണ ോസോഫ്െവയര ൈററ് െചയ പരിശീലികന .
1.20pm- 1.45pm Break.
1.45pm – 2.30pm ജിോയോജിബ
ോരഖ, ോരഖോഖണം, ോരഖോഖണതിെന നീളം, വതം, ോകോണ, ോകോണളവ്, പരിവതം,
അനരവതം.

ൈസഡറിെന

ഉപോയോഗം

തടങിയവയില

പോധമിക

പരിജോനം

ലഭികനതരതില്ള പരിശീലനം നടതണം.
2.30pm – 3.00pm കമയടര ഹോരഡ് െവയര
കമയടര തറന് മദരോബോരഡ്, ഹോരഡ് ഡിസ്, റോം, എസ്.എം.പി.എസ്, ഡി.വി.ഡി ൈററര
എനിവയെട കണകന നിരീകികന. റോം പറെതടത് വതിയോകി തിരിെക ഇടനതിനള
പരിശീലനം, സിസം യണിറ്, കീ ോബോരഡ്,മൗസ് ,ോമോണിടര, യ.പി.എസ് എനിവ കണക് െചയ്
പവരതിപികനതിനള പരിശീലനം.
3.00-3.15

ഇടോവള

3.15 pm – 4.00pm കമയടര ഹോരഡ് െവയര തടരച
DLP കണക് െചയനതിനള പരിശീലനം. പിനറര കണക് െചയനതിനള പരിശീലനം.പിന്
എടകനതിനള പരിശീലനം
4.00pm – 4.15pm പരിശീലനം വിലയിരതോം.
കടികള രണ് ഗപകളോയി തിരിഞ് ഒനോം ദിവസം നടതിയ പവരതനങള വിലയിരതന.
പവരതനങള ലിസ് െചയ് െപോതവോയി അവതരിപികന. കടതല പരിശീലനം ആവശയമള
പവരതനങള ലിസ് െചയന.
4.15pm- 4.30pm Assignment
സള ഐ.ടി കബിെന പവരതനങെളകറിചം സഡന് ഐ.ടി ോകോഓരഡിോനററെട
ചമതലകെളകറിചംചരച െചയന.അടത ദിവസം, അവരെട സള ഐടി കബില നടപോകോന
കഴിയന പവതനങള കറിച് െകോണ് വരോന ആവശയെപടന .

രണോം ദിവസം
9.30am -10.00am
ഒനോം ദിവസെത ോഡോകയെമോനഷന വോയികന.അവരെട സള ഐടി കബില നടപോകോന
കഴിയന പവതനങള അവതരിപികന . ഒനോം ദിവസം കടതല പരിശീലനം ആവശയമെണന്
കെണതിയ ഭോഗങള RP വിശദീകരികന.
10.00am -11.30 എഡയോകഷണല പോോകജകള (ജനറല െസഷന),എഡയോകഷണല
പോോകജകള പരിശീലനം
1. െക-െടക് ലോബ് (Application -Education -KtechLab)
െക-െടക് ലോബ് ോസോഫ് െവയരഉപെയഗിച് ബററി,സവിച്, ബളബ് ഉപോയോഗിച്
ലഘസരകയട് നിരമികക
2. KStars,SunClock,Marble,Ghemical,

RasMol,GPeriodic,Xrmap തടങിയ

വിദയോഭയോസ ോസോഫ്െവയറകള പരിചയെപടന
11. 30 - 11.45 ഇടോവള
11.45 – 1.15 ആശയങള പങ െവകനതിന ോബോഗകള
ആശയങള മറളവരമോയി പങ െവകനതിന ോബോഗകള പോയോജനെപടതനത് എങെനെയന
പരിശീലികന.വിവിധ വിഷയങളെട ോബോഗകള കോണന.സള വികി

പരിചയെപടന

.

സള വികിയില വിവരങള ോചരകനത് പരിശീലികന
1.15-1.45

ഇടോവള

1.45 – 2.45 കമയടറില ഉബണ ോസോഫ്െവയരഇനോസോള െചയോന പരിശീലികന .
ഇനരെനറ് configure െചയനതപരിശീലികന .
2.45

–3.15

കടികളെട

ഹോരഡ്െവയര

ോസോഫ്െവയര

സംബനമോയ

സംശയങള

പരിഹരികന .
3.15-3.30
3.30 – 4.00

ഇടോവള

സള ഐടി കബില നടപോകോന കഴിയന പവതനങള പോന െചയല. അടത

രണ മോസം സള ഐടി കബില നടപോകോന കഴിയന പവതനങള നോല ഗപ് ആയി ഇരന പോന
െചയന സയെടന്റ് ഐടി കബ് അംഗങളകം SSITC കം ഈ പവരതനങളക് ോനതതം
നലകനതിനള പങ ചരച െചയന .ഓോരോ ഗപം അവരെട ഗപിെന അഭിപോയങള
അവതരിപികന
4.00 – 4.30

സമോപന സോമളനം

