Training Module for Lectures of Educational Technology Faculties in DIET
06-01-2010 to 10-01-2010 (Five days)
Venue: Sikshak Sadan & DRC Palakkad
ഒനാം ദിവസം
9.30: രജിേേഷന
10.00: പരസരം പരിചയെെടല
10.00-11.00: േോാഴ് ബീഫിംഗ് - RP
Participants രണ േപരടങിയ ഗപോളാവന.
ഗെ് ലീഡെെ തിരെെടകന.
ഓേരാ ദിവസേേയം േഡാോ്െെേേഷന ചെതല ഓേരാ ഗെിേേയം ഏലികന.
11:00am :Tea Time
11:15-1.00pm : പാേേജ് സിഡി ഇനസാള െചയന വിധം വിശദീോരികന വീഡിേയാ
സിഡി
പവരേിെികന. പവരേിെിചവേരാട് അതിെേ ഒര േഫാളഡെിേലേ്
േോാെിെചയാന ആവശ്െെടന.
school linux െല വിവിധ മവി പയറോെള RP പരിചയെെടതന. മവി ഫയല, വീഡിേയാ
സിഡി, ഡിവിഡി, ഓഡിേയാ ഫയല, ഓഡിേയാ സിഡി, ഫയല േഫാരൊറ്
എനിവെയകെിചള ലഘ വിവരണം േലകന. വീഡിേയാ/ഓഡിേയാ സിഡിോെള
ോമ്ടെിേലേ് എക്ടാക് െചയന വിധം പരിചയെെടതന. vcdimager എന ോൊനഡ്
ൈലന േപാഗാം പവരേിെിച് ോൊനഡ് ൈലന പരിചയെെടന.
േോാം െഡസ്േടാെ് പരിചയെെടല- പാേല, െെനബാര, ഫയല സിസം, േോാം േഫാളഡര,
ഫയല ൊേേജ്െെേ് (േഫാളഡര േിരമിേല, ഡിലീറ് െചയല, േപര ൊറല, േോാെി/ോട്,
േപസ്), വരക് െസയ്സ്, ആപിേേഷന േലാഞറോള.
പവരേേം. അനേയാജ്ൊയ ആപിേേഷനോള െതരെെടേ് േലോിയിടള
ഓഡിേയാ/വീഡിേയാ ഫയലോള, vcd പവരേിെികന. അവെയ േഫാളഡെിേലേ്
േോാെിെചയന. iceweasel െേ shortcut പാേലിലം െഡസ്േടാെിലം ഉണാകന.

1.00pm-2pm:Lunch Break
2.00pm-3.30pm
Package CD ഇനസേലഷന
3.30pm-3.45pm Tea break
3.45pm-4.45pm ഗപ തിരിെ് പാേേജോള പരിചയെെടല
●

Chilsplay

●

Gcompris

●

Tuxmath

●

Tuxtype

●

Gperiodic

●

Kalzium

●

Kgeography

●

Marble

●

Geogibra

●

Geometria

●

XR Map

●

Dr.Geo

4.45pm-6.00pm പാേേജോളെട അവതരണം(േലോിയിടള േഫാരൊറ്) ഉപേയാഗികന.
6.00pm-7.00pm :personal Time
7.00pm-8.pm Screen capture പരിചയെെടല

Assignment: കാസ് റം Situation ല Screen capture െേ സാദ്തോള
രണാം ദിവസം
9.30am: ഒനാം ദിവസെേ പവരേേങളെട േഡാോ്െെേേഷന അവതരണം
9.45am-11am: Open Office Writer ല വരേ് ഷീറ് (Activity calender) തയാൊേല.
േേരെേ തയാൊേിയ വരേ് ഷീറ് (Activity calender) േലകന.
പഠിതാേള ഗപ തിരിെ് ഇത് തയാൊോന ശെികന.(15 Minites)
RP ഈ പവരേേങളെട ചവെട െോാടേിടള വിവിധ സേേതങള വിശദീോരികന.
●

Formatting & Alignment

●

Table and Table format

●

Page Number
11.am:Tea break
11.15am-12.15pm:

ോിടിയ അനഭവങള ഉപേയാഗിച് മന പവരേേം പരേിയാകന.
12.15pm-1.00pm: Open Office .org writer ല െലയാളം ൈടെിംഗ് ഉളെെെടയള കടതല
സേേതങളം പവരേേങളം പരിശീലികന.
RP മനകടി െലയാളേില തയാൊേിയ ഫാേലറി െപാൈഫല േലകന.
●

Setting keyboard (with write up and video)

●

working with Malayalm layout (with the help of eazy keyboard)

1.00pm-2pm:Lunch Break
2: 00 pm- 3:30 pm
ഫാേലറി െപാൈഫല തയാൊകന പവരേേം പരേിയാകന

●

Image Inserting

●

Bullittes & Numbering

●

Header & Footer

3.30pm-3.45pm Tea break
3.45 pm – 6.00 pm
അധ്ാപോ ശാകീോരണ പരിപാടിയില വിവധ ബി.ആര. സിോളില പെേടേ
അധ്ാപോരെട ോാജര േിലയെട ഡിജിറല േോാെി േലകന. ോാജര േില openoffice calc
ഉപേയാഗിച് അപഗഥിോന ആവശ്െെടന. (ആവശ്ൊയ ടളോള േിരേേശികന.)
●

sum

●

percentage

●

sorting

●

filtering

●

graph

6.00pm-7.00pm personal Time
7.00-8pm
●

page setup and printing

●

merging

●

border and formating

●

setting print area

●

header and footer

Assignment
Openoffice calc- െേ വിവിധ സാധ്തോള

മനാം ദിവസം

9.30- 9.45: രണാം ദിവസെേ പവരേേങളെട േഡാോ്െെേേഷന
9.45- 10.00 : NCERT യെട DIET ൈഗഡ് ൈലന പോാരം ET ഫാേലറിയെട പവരേേ
േെഖലോള ലിസ് െചയാന ആവശ്െെടന
10.00- 11.00 : പവരേേ േെഖലോളെട േോാഡീോരണം
●

TEP

●

Documentation

●

Material/Resource Development

●

Research activities

●

Planning and monitoring

ICT യെട സാദ്ത TEP ല Apply െചയന.
11.00am-11.15am: Tea Break
11.15am-1.00pm: വിേി അധിഷിത ഓണൈലന െോാളാബേെറീവ് േലണിംഗ്
●

െോാളാബേെറീവ് േലണിംഗ്
േെഖലോള ോണേല

സാധ്തോളള

●

അധ്ാപോ ശാകീോരണ േെഖലയില
(Demonstration & Hands on experience)

ET

വിേിയെട

ഫാേലറിയെട

പേയാഗവം

പവരേേ

സാധ്തോളം

1.00pm-2pm:Lunch break
2.00pm-3.30pm:വിേി അേൗണ് തെേലം േബസിോ് എഡിറിംഗ് പരിചയെെടലം

●

വിേി േപജ് േിരമാണം ,വിേി േപജില ചിതം, െറ െവബ് ൈസറോളിേലേ്
ലിേ് ,െീഡിയ ഫയല എനിവ േചരേല
3.30pm-3.45pm Tea break
3.45pm-6pm :പാേദശിോ ഭാഷയില വിേിയില ഉളടേം േചരേല
6.00pm-7pm :Personal time
7pm-8pm

●

അധ്ാപോ ശാകീോരണ പരിപാടിയെട േൊഡ്ള/കാസ് റം ടീചിംഗ് ൊേ്ല
എനിവ വിേിയില ഉളെെടേല

Assignment
Material/Resource Development, Research activities, Planning and monitoring എനീ
േെഖലോളില വിേിയെട സാദ്ത.

ോലാം ദിവസം
9.30am-9.45am മനാംദിവസെേ പവരേേങളെട േഡാോ്െെേേഷന
9.45am to 10:15 am : Video Editing
ജിലയിെല വിദ്ാഭ്ാസ പവരേേങള േഡാോ്െെേ് െചയനതിേ് ET ഫാേലറി
േിലവില േേരിടന പശങള- ചരച
10:15am-11:00am: വീഡിേയാ എഡിറിങ് പരിചയെെടല
kdenlive, Audacity എനീ േസാഫേവറോള ഉപേയാഗികന
11.00am-11.15am:Tea Break
11:15 am-1:00 pm : ആദ് ദിവസം സീന ോാപ്ച്ര െചെെടേ വീഡിേയാ ശബം േചരേ്
വീഡിേയാ േഡാോ്െെേ് തയാൊകന.
1.00pm-2pm:Lunch break
2:00 pm to 2:30 pm േോാഗോളില േിനം എടേ രചേോള അവതരിെികന.
അധ്ാപോപരിശീലേേില
േോാഡീോരികന

ഇവയെട

വിവിധ

സാധ്തോള

ചരച

2:30 pm- 3:30 pm: വിവിധ വിഷയങളൊയി ബനെെട േോാഗോള പരിചയെെടന
3.30pm-3.45pm Tea break
3:45 pm- 6:00 pm: േോാഗ് േിരമാണം
6.00pm-7pm Personal time
7:00 pm – 8:00 pm: േോാഗ് േിരമാണം- തടരച

െചയന,

വിഭവങള ഉളെെടേി െെചെെടതന
Assignment
വിഭവങള പങെവകനതില േോാഗോളെട സാധ്ത

അഞാം ദിവസം
9:30am- 9:45am .00 ോലാം ദിവസെേ പവരേേങളെട േഡാോ്െെേേഷന
9:45-11:00: േഡാോ്െെേേഷന- തടരച
പരിശീലേ പരിപാടിയെട വിവിധ െസഷനോളെട േഡാോ്െെേേഷന- openoffice impress
ഉപേയാഗിച്
story board- തയാൊേല

●

openoffice impress െല വിവിധ ടളോള പരിചയെെടന

●

formating slides- fonts, backgroud1
1.00am-11.15am:Tea Break

11:15 pm- 1:00 pm: പസേേഷന പരേിയാകന
1.00pm-2pm:Lunch break
2:00pm-3:30pm- സിഡി ൈെറ് െചയല, വിവിധ ഉപോരണങള (printer, lcd projecter, scanner,
camera, pen drive മതലായവയ ലിേകില േോാണഫിഗര െചയല
3:30 pm – 4:00pm: Trouble shooting and FAQ
4:00 pm- 4:30 pm: അവേലാോേവം സൊപേവം

===========================

