ഡയറ് പാലകാട്
FACULTY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
സംസതം അധയാപകരകള മന് ദിവസെത ഐ . സി . ടി പരിശീലന െമാഡയള

Place:BRC,Shornur

Dates:13.10.11 to 15.10.11

ഒനാം ദിവസം
9.30: രജിേസഷന
10.00: പരസരം പരിചയെപടല
10.10: േകാഴ് ബീഫിംഗ് - RP
പാരടിസിപനസ് രണ േപരടങിയ ഗപകളാവന.
ഗപ് ലീഡെറ തിരെഞടകന.
ഓേരാ ദിവസേതയം േഡാകയെമേനഷന ചമതല ഓേരാ ഗപിേനയം ഏലികന.
10.30-11AM:
ഒര സംസതം ടീചരക് തെന കാസ് റം പവരതനങളിലം അകാഡമികപരമായ
േഡാകയെമനകള തയാറാകനതിലം സംസതതിലള പസേനഷന തയാറാകനതിലം
മലയനിരണയപവരതനങളിലം ഐ.സി.ടി യെട സാധയതപേയാജനെപടതനതിെനകറിച്
പാരടിസിപനസില നിനം (1-2 േപര) അഭിപായങള ആവശയെപടന. മകളില
സചിപിചിടള േമഖലകളില ഐ.സി.ടി യെട സഹായം അകാഡമിക പവരതനങളെട
ഗതിേവഗം വരദിപികനെവന്
േകാഡീകരികന.
➢

പാഠഭാഗങളെട ആകരഷകമായ ൈസഡ് പസേനഷന

➢

സംസതതിലള ൈടപിംഗ്

➢

സംസതതിലള േഡാകയെമന് നിരമാണം

➢

വീഡിേയാ െലസനസ്

➢

വിവിധ വിഷയങളിെല ഐ.സി.ടി അധിഷിത േസാെഫവയറകള

➢

ആവശയമായ വിഭവ േശഖരണം

➢

ഉലപനങളെട പബിഷിങ്

➢

communication and Interaction of lessons through Online

➢

TC and Conduct Certificate

➢

Admission Abstract of Student

➢

േസാര-േഗഡ് ഷീറ് തയാറാകല

➢

േപാജക് ഡാറാ അപഗഥനം

➢

വിവിധ സരടിഫികറകള

➢

Cumulative Records

➢

Anecdotal records

➢

Students Evaluation Profile

➢

Consolidation of CE works of a student /School

11.00 :Tea Time
11.10: to 1.PM IT@school Ubuntu Desktop പരിചയെപടതന.
•

Desktop

•

Panel

•

Window list

•

how to insert shortcut icon into panel

•

How to make a folder,rename,deletion of folder or files etc..

•

How to insert Sanskrit, Malayalam and English Key board lay out into Panel

1 PM to 2 PM Lunch Break
2 PM -3 PM

Educational Gcompris പരിചയെപടന.

3PM to 4 PM Open Office Writer പരിചയെപടന.

1.Open Office Writer
●

Application->Office-> Open office.org Writer

●

ഒര പാരഗാഫ് (ഇംഗീഷില) ൈടപ് െചയ േശഷം
പാരടിസിപനസ് Open office Writer-ല താെഴ സചിപിച options പരിശീലികന.
1.േപജ് മാരജിന കമീകരണം
2.േപജ് നമര േചരകല
3.േമലവരിയം കീഴ് വരിയം േചരകല
4.അകരങള കമീകരികല
5.ഖണികയെട lay out കമീകരികല. ,Boarder and Shading

രണാം ദിവസം
10.00 AM ഒനാം ദിവസെത പവരതനങളെട േഡാകയെമേനഷനം hands on experience ഉം
Open office.org Writer ഉപേയാഗിച് താെഴ പറയനവ േഡാകയെമന് െചയന.
(10.30 AM to 1PM)
➢

Name Slip

➢

Leave form

➢

Admission Abstract of Student

➢

വിവിധ സരടിഫികറകള

➢

Cumulative Records

1 PM -2 PM :Lunch Break

2.PM -4 PM

2..Open office Calc
●

Applications-->Office-->Open Office.org calc
1.Column, Row ഇനെസരട് െചയല,
2.നീകം െചയല,
3.െസല െമരജിംഗ്,
4.Auto sum tool ഉപേയാഗികല,
5.Data sortiing,
6.Data filtering,
7.Chart/graph തയാറാകല.
േമല സചിപിച options പരിശീലിച േശഷം താെഴ പറയനവ തയാറാകന.

●

20 കടികളെട വിവിധ വിഷയങളിലള േഗഡകളളെപടന േസാര ഷീറ്

●

Analysis of Project Data

●

Consolidated Statement of CE scores of a School

●

Graph Interpretation.
4-4.30 PM

Feed Back

മനാം ദിവസം
10.00: രണാം ദിവസെത പവരതനങളെട േഡാകയെമേനഷനം hands on experience ഉം
10. -11.30 AM

സംസതം കമയടിംഗ്
➔

ISM േല ഔട് പരിചയെപടതല

➔

ഹാജര സരടിഫികറ് ഉണാകല

➔

Letter Drafting to Higher Authorities in Sanskrit

11.45AM to 1 PM

3. Open office Impress പരിചയെപടല
Application-Office-Open office.org Presentation


Preparation of Story board



selection of slide lay out



Typing of text



formating of texts,contrast to slides



Inserting images,sounds and movies



Providing suitable background



Providing Animation effects if necessary



Providing slide transitions



Saving of a Presentation as Slide show etc.

2- 3 PM
Preparation of a Slide Presentation a topic concerned to the subjects

3 PM to 4.00 PM
വിവിധ വിഷയങളമായി ബനെപട ICT

സാധയതകള -ഗപ് ചരച

േകാഡീകരണം
●

ഗണിതം

●

സയനസ്

●

േസാഷയല സയനസ്

●

ഭാഷ

വിവിധ Administrative

Websites

●

www.education.kerala.gov.in

●

www.kerala.gov.in

●

www.transferandposting.in

●

www.prd.gov.in

●

www.harisreepalakkad.org

●

www.dietpalakkad.org

:വിദയാഭയാസ രംഗെത ഇനരെനറ് സാധയതകള
•

വിവരേശഖരണം

•

communication facilities

•

േബാഗ് പേയാജനെപടതല

•

Publication through Internet

4-430 PM
●

Feed back

& Closing Ceremony

പരിചയെപടതന.

