TRAINING MODULE FOR BRC TRAINERS
Session
ഒനാം ദിവസം

Institutional activities

Related ICT Activities

രജിേേഷന
േോാഴ് ബീഫിംഗ്
എന ൊോാണ് ഗ ലിനകം ഫീ േസാഫ് േവറോളം

9.30 -10.15

10.15 -11.15

Process

ഗ ലിനക് പാറ്േഫാമില
പവരതികനതിനള േേഷി
േനടോ.

ഗ ലിനക് ഡസ്േോാപ്, ൊമൌസ്, ോീ ോമ്ടറിേനയം അനോന ഉപോരണങേേയം
േോാരഡ് പരിചയൊപോല
പരിചയൊപടന.,ൊഡസ് േോാപ് പരിചയൊപടന.
–

സിസം യണിറ്, േമാണിറര, ോീ േോാരഡ്, ൊമൌസ്,

–

ൊഡസ് േോാപ് - പാനല, ൊമനോാര, ഫയല സിസം,
േോാം േഫാളഡര,

–

ൊമൌസ്, ോീ േോാരഡ് ൊഗയിമോള (Educational suit
Gcompris)

പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം മൌസം ോീ
േോാരഡം ൈോോാര്ം ൊചയനതില പാവീണ്ം
േനടന.

11.15 -11.45

ഗ ലിനക് പാറ്േഫാമില
പവരതികനതിനള േേഷി
േനടോ.

ഗ ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസം

ഫയല മാേനജ്ൊമന് - േഫാളഡര നിരമികല,
ഡിലീറ് ൊചയല, േപര മാറല, േോാപി/ോട്, േപസ്),
വരക് ൊെയ്സ്, ആപിേകഷന േലാഞറോള.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം ൊഡസ്േോാപില
േഫാളഡര നിരമികന.

Session
11.45 -1.00

1.45 - 2.45

Institutional activities
അധ്ാപോ പരിേീലനവമായി
ോനൊപട വിവിധ
േഡാോ്ൊമനോള േവഡ് ൊപാസസര
ഉപേയാഗിച് തയാറാകല.

ോി. ആര സി പരിേീലോരൊോ
േനതത്തില നോകന വിവിധ
അധ്ാപോ പരിേീലനങള
ൊമറീരിയല നിരമാണം, തോര
പരിേീലന പരിപാോിോള
മതലായവയില ഗ ലിനക്
പാറ്േഫാം
പേയാജനൊപടതനതിനള പാപി
േനടോ.

Related ICT Activities
േവഡ് ൊപാസസരOpenoffice writer ൊല word
processing മായി ോനൊപട
പാഥമിോ ധാരണോള
രപീോരികന.

Process
Open Office Writer ൊന സോായേതാൊോ
പഠിതാകള ഒര ോത് തയാറാകാന ശമികന.
RP ഈ പവരതനങളമായി ോനൊപട ചവൊോ
ൊോാടതിടള സേേതങള വിേദീോരികന.
● Saving in a particular location
● Formatting & Alignment
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം ഒര േഡാോ്ൊമന്
തയാറാകി തങളൊോ േഫാളഡറില േസവ്
ൊചയന.

വീഡിേയാ സിഡി /ഡിവിഡി
പവരതിപികന.
വിവിധ മീഡിയ പയറോള
പരിചയൊപടന

നലിയിടള വീഡിേയാ സിഡി (സളോേിൊല
മിോവിൊന പദരേതിന് ലഭിചവയില നിന്
മിോചത്) പവരതിപികനതിന് school GNU/linux
ൊല വിവിധ മവി പയറോൊേ ( vlc, xine) RP
പരിചയൊപടതന. മവി ഫയല, വീഡിേയാ
സിഡി, ഡിവിഡി, ഓഡിേയാ ഫയല, ഓഡിേയാ
സിഡി, ഫയല േഫാരമാറ് എനിവൊയകറിചം
അവ പവരതികനതിനമള ലഘ വിവരണം
നലകന.
പവരതനം : അനേയാജ്മായ ആപിേകഷനോള
ൊതരൊെടത് നലോിയിടള വീഡിേയാ
ഡിവിഡി പവരതിപികന. വീഡിേയാ
ഡിവിഡിയിലള വീഡിേയാ ഫയലോൊേ തങളൊോ
േഫാളഡറിേലക് േോാപിൊചയന. അവൊയ
പവരതിപികന (vlc, xine, totem എനിവ
ഉപേയാഗിച്).
iceweasel ൊന shortcut പാനലിലം
ൊഡസ്േോാപിലം ഉണാകന.

Session

2.45 - 4.30

Institutional activities
അധ്ാപോ പരിേീലനങള തോര
പരിേീലന പരിപാോിോള
മതലായവയില LCD Projector
ഉപേയാഗിച് ഒര വിഷയം
അവതരിപികനതിനം വിവിധ
വിഷയങളമായി ോനൊപട
എഡ്േകഷന േസാഫ് േവറോള
ഉപേയാഗൊപടതനതിനം
അധ്ാപോരക് കാസ്റം
പവരതനങേില
ഇതരംഎഡ്േകഷന േസാഫ്
േവറോള
ഉപേയാഗൊപടതനതിനള
പരിേീലനം നലകനതിനം ഉള
േേഷി േനടന.

Related ICT Activities
എഡ്േകഷന േസാഫ്
േവറോളഅോങിയ പാേകജ് (Edu
Soft) പരിചയൊപടന
LCD Projector ഉപേയാഗിച് ഒര
വിഷയം അവതരിപികന രീതി
പരിചയൊപടന

രണാം ദിവസം

Process
ഗ ലിനക് ഓപേററിംഗ് സിസതില
പവരതികന എഡ്േകഷന േസാഫ് േവറോൊേ
RP ൊപാതവായി (േപരം വിഭാഗവം മാതം)
പരിചയൊപടതന.
തോരന് പോേിോള ഗപോോയി തിരിെ് വിവിധ
വിഷയങളമായി ോനൊപട പാേകജോള
1 childsplay / gcompris
2. tuxpaint / xpaint
3. tuxmath / kbruch
4. tuxtype / kanagram
5 kgeography / marble / xrmap
6 kig/drgeo
7. sunclock / kstars മതലായവ പരിേോധിച് അവ
ഏൊതലാം വിധതില ഉപേയാഗൊപടതാം എന്
(RP യൊോ സോായേതാൊോ) ോണതന.
അവരൊോ ോണതലോള LCD Projector
ഉപേയാഗിച് അവതരിപികന
ഒനാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം

9.30 -9.45
9.45 – 1.00

അധ്ാപോ പരിേീലനവമായി
ോനൊപട വിവിധ ഓഫീസ്
േരഖോള, ോതോള, മറ
േഡാോ്ൊമനോള എനിവ േവഡ്
ൊപാസസര ഉപേയാഗിച്
ഇംഗീഷിലം മലയാേതിലം
തയാറാകല.

േവഡ് ൊപാസസര
Openoffice writer ൊല word
processing സേേതങളം
പവരതന രീതിയം
പരിേീലികന.
●
●

Table and Table format
Page Number

Open Office Writer ല വരക് ഷീറ് (Activity
calender) തയാറാകല.
േനരൊത തയാറാകിയ Activity calender (പടിോ
ഉളൊപടനത്) നലകന.
പഠിതാകള ഗപ തിരിെ് ഇത് തയാറാകാന
ശമികന.(15 Minutes)
RP ഈ പവരതനങളൊോ ചവൊോ ൊോാടതിടള
വിവിധ സേേതങള വിേദീോരികന.

Session

Institutional activities

Related ICT Activities
● Inserting picture
● Bullets & Numbering
● Header & Footer
● Page setup
● Exporting as pdf

Process
● Table and Table format
ോിടിയ അനഭവങള ഉപേയാഗിച് മന
പവരതനം പരതിയാകന.
Open Office .org writer ല മലയാേം ൈോപിംഗ്
ഉളൊപൊോയള കടതല സേേതങളം
പവരതനങളം പരിേീലികന.
Setting Malayalam keyboard
● working with Malayalm layout
ഒര റിേപാരട് ചിതങള ഉളൊപടതി തയാറാകി
pdf ആയി export ൊചയന വിധം RP
വിേദീോരികന.
● Inserting picture
● Bullets & Numbering
● Header & Footer
● Page Number
● Exporting as pdf
ഇതരതിലള ഒര റിേപാരടിൊന തോകം (ഒര
ചിതം സോിതം) മലയാേതില തയാറാകന.
●

മലയാേം ൈോപിംഗ്

പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം വരക് ഷീറ്
ഉളൊപടന ഒര േഡാോ്ൊമനം അധ്ാപോ
പരിേീലന പരിപാോിയൊോ മലയാേതില
തയാറാകിയ ഒര റിേപാരടം തങളൊോ
േഫാളഡറില േസവ് ൊചയന.
1.45 – 4.30

ോിആരസിോള മേഖന
Openoffice calc ൊന വിവിധ
േേഖരികന വിവിധ ഡാറോളൊോ
സാധ്തോള
അപഗഥനതിനം
● sum
േോാഡീോരണതിനം ൊെഡ് ഷീറ്

അധ്ാപോ ോകീോരണ പരിപാോിയില ഒര
ോിആരസിക ോീഴിൊല വിവധ േോനങേില
പൊേടത അധ്ാപോരൊോ ോാജര നിലയൊോ
ഡിജിറല േോാപി നലകന. ോാജര നില

Session

Institutional activities
സാധ്തോള ഉപേയാഗൊപടതല

Related ICT Activities
● percentage
● sorting
● filtering
● graph
● merging
● page setup and printing
● setting print area

മനാം ദിവസം

Process
openoffice calc ഉപേയാഗിച് അപഗഥികാന
ആവേ്ൊപടന. (ആവേ്മായ ടളോള
നിരേേേികന.)
● sum
● percentage
● sorting
● filtering
● graph
● merging
● setting print range
● page setup and printing
പരിചയൊപട സേേതങള ഉപേയാഗിച്
നലിയിടള ഡാറ അപഗഥികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം അപഗഥന േരഖ
തയാറാകന.
രണാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം

9.30 -09.45
9.45 - 10.45

ഐസിോി അധിഷിതമായ പാഠ
ഭാഗങള, േഡാോ്ൊമേനഷന
അവതരണം, അധ്ാപോ
ോകീോരണതിനായള
പസേനഷനോള എനിവയൊോ
ഫലവതായ അവതരണതിന്
ഓപണഓഫീസ് ഇംപസ്
ഉപേയാഗികനതിനള േേഷി
േനടന.

പസേനഷനോള
തയാറാകനതിന് Openoffice
Impress ൊല സേേതങള
പരിേീലികന.
● Inserting text
● Formatting & Alignment
● Inserting and duplicating
slides

േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണതിനള
ൊപസേനഷന impress ൊല സേേതങള
ഉപേയാഗിച് േസാറി േോാരഡിൊന
സോായേതാൊോ തയാറാകന രീതി RP
വിേദീോരികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം
ഇതരതിലള ഒര പൊസേനഷന തയാറാകന.

Session

10.45 -12.00

12.00 -01.00

Institutional activities

സളോളം മറ ോിആരസിോളം
തമിലള ആേയ വിനിമയതിനം
അധ്ാപോ ോകീോരണതിനള
വിഭവങള ോണതനതിനം
പങവയനതിനം ഇനരൊനറിൊന
സാധ്തോള തിരിചറിയല

Related ICT Activities
● Animation and transition

●Browsing

with mozilla
(ml.wikipedia, schoolwiki, etc)
●tabed browsing
●search engine
●saving pages and images
●e-mail and chatting

ോിആരസിോേിൊല വിവിധ
●നിലവിലള ചില േോാഗോള
പരിപാോിോളൊോ
പരിചയൊപോല.
േഷാേോസിംഗ്,പങവയല േലണിംഗ് ●േോാഗില മാതഭാഷാ
ഒബകോളൊോയം അസറോളൊോയം
സാധ്തോള പരിചയൊപോല.
േപാസിംഗ് എനിവയ് േോാഗോള
●ോിആരസിോേിൊല വിവിധ
ഉപേയാഗൊപടതല
പരിപാോിോളൊോ വാരതോള
മൌലിോ രചനോള എനിവയൊോ
ഓണൈലന പോാേനതിന

Process

Mozilla (iceweasel/firefox) RP പരിചയൊപടതന.
wikipedia (English, malayalam) യില നിന്
വിവരങള ോണതന രീതിയം സളവികിയൊോ
സാധ്തോളം RP വിേദീോരികന. ൊസരച്
എഞിനോളൊോ സാധ്ത, അവയിലൊോ
ോൊണതിയ േപജോളം ചിതങളം േസവ് ൊചയന
രീതി എനിവയം വിേദീോരികന.
email id ഇലാതവരക് അതണാകന വിധവം ഇ
ൊമയിലിൊന സാധ്തോളം ചാറിങം
പരിചയൊപടതന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം വിവിധ ൈസറോള
സനരേിച് ഉപോാരപദമായ വിഭവങള േസവ്
ൊചയന. ൈസറോേില നിനം േേഖരിച
വിഭവങള മറ് ഗപിലളവരക് അറാച് ൊചയ്
അയകന.
mathematicsschool.blogspot.com േപാൊലയള
മലയാേതിൊല പസിദമായ േോാഗോള
പരിചയൊപടതി wordpress.com ഉപേയാഗിച്
േോാഗ് നിരമികന വിധം RP വിേദീോരികന.

Session

Institutional activities

Related ICT Activities
േോാഗിൊല വിവിധ സേേതങള
പരിചയൊപോല.
●ഉപേയാഗപദമായ ൊവബ്
േപജോേിേലക് ലിേ് നലോല.
●സ്നമായി േോാഗ് നിരമികല

പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം അവരവരൊോ
േോാഗിൊന ചടകോ് നിരമികന.

1.45 -03.30
3.30 -04.30

അധ്ാപോ ോകീോരണതിനം
ഐസിോി അധിഷിത
പഠനതിനമള ഉളോക
നിരമാണതിേലകം
േഡാോ്ൊമേനഷനോേിേലകം
േവണ screenshot ോള
തയാറാകനതിനള േേഷി
േനടന.

screenshots with ksnapshot ksnapshot ഉപേയാഗിച് screenshot ോള
എടകനത് പരിചയൊപടതന.
or Alt+PrintScreen
●taking

നാലാം ദിവസം
9.30 -9.45
9.45 -11.00

Process

മനാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം
അധ്ാപോ ോകീോരണതിനം
ഐസിോി അധിഷിത
പഠനതിനമള ഉളോക
നിരമാണതിേലകം
േഡാോ്ൊമേനഷനോേിേലകം
േവണ വീഡിേയാ കിപോള
തയാറാകന തിനള േേഷി
േനടന.

വീഡിേയാോൊേ
മറിൊചടകനതിനം sound track
മാറനതിനമള avidemux,
ഇഫകോളം title ോളം നലോി
എഡിറ ൊചയനതിനള kdenlive,
ഓഡിേയാ എഡിറ ൊചയനതിനള
audacity, audio / video
േഫാരമാറോള മാറനതിനള winff
എനിവ പരിചയൊപടന.

Audacity ഉപേയാഗിച് ഒര സൌണ് ഫയലിൊല
അനാവേ് ഭാഗങള മറിച മാറനതം,
ആവേ്മായ ഭാഗം മാതം േോാപി ൊചയ് ഒര
പതിയ ഫയല ഉണാകനതം പരിചയൊപടതന.
(vcd ല നിന് വീഡിേയാ extract ൊചയാന ഒര
േഫാളഡര ഉണാകി അതിൊന ൈററ് കിക് ൊചയ്
terminal ല തറന് 'vcdxrip -C /dev/cdrom -p' എന
command നലോിയാല മതി).
Avidemux ഉപേയാഗിച് ഒര വീഡിേയാ ഫയലിൊല
ആവേ്മായ ഭാഗം മാതം േോാപി ൊചയ് ഒര

Session
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Related ICT Activities

11.00 - 1.00

1.45 -4.30

Process
പതിയ ഫയല ഉണാകനതം sound track
മാറനതം പരിചയൊപടതന.
പവരതനം : മന പവരതനങള
പരിേീലികന. avidemux ഉപേയാഗിച് ഒര
ൊചറിയ മവി കിപ് സൌണ് ടാക് മാറി ഓേരാ
ഗപം തയാറാകന.

അധ്ാപോ ോകീോരണതിനള
വിഭവങള ോണതനതിനം
പങവയനതിനം ഇനരൊനറിൊന
കടതല സാധ്തോള തിരിചറിയല

യണീേോാഡിലലാത മലയാേം പതങള
വായികനതിന േവണിയള font ഇനസേലഷന,
ഫാഷ് ഫയലോളം വീഡിേയാോളം
ദേ്മാകനതിനള flash plugin installation
പവരതനം: േമലപറെ പവരതനങേിലൊോ
വായികാന ോഴിയാതിരന പതങളം
േലഖനങളം വായികന.

അഞാം ദിവസം

നാലാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം

9.30 -9.45
9.45 -12.00

ഐസിോി അധിഷിതമായ പാഠ
ഭാഗങള, േഡാോ്ൊമേനഷന
അവതരണം, അധ്ാപോ
ോകീോരണതിനായള
പസേനഷനോള എനിവയൊോ
ഫലവതായ അവതരണതിന്
ഓപണഓഫീസ് ഇംപസ്
ഉപേയാഗികനതിനള േേഷി
േനടന.

പസേനഷനോള
തയാറാകനതിന് Openoffice
Impress ൊല സേേതങളം
പവരതന രീതിയം
പരിേീലികന.
● Inserting images
● Bullets & Numbering
● Inserting sound and video
● hyper link / interaction
● Exporting as pdf

മന ൊസഷനോേില തയാറാകിയ ചിതങളം
ഓഡിേയാ/വീഡിേയാ കിപോളം ഉളൊപടതി, ഒര
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണതിനള
ൊപേനഷന impress ൊല സേേതങള
ഉപേയാഗിച് തയാറാകന രീതി RP
വിേദീോരികന.
പവരതനം: ഇതരതിലള ഒര പൊസേനഷന
ഓേരാ ഗപം തയാറാകന.
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Related ICT Activities
CD burning

Process
k3b ഉപേയാഗിച് CD/DVD writing
പരിചയൊപടതന.
പവരതനം: ITS Linux CD1 ൊന പോരപ് ഓേരാ
പഠിതാവം എടകന.
പഠിതാകളൊോ ഉത്പനങള ഉളൊപടതി ഒര
data cd നിരമികന

●GNU/Linux

ഗ ലിനകിൊന ഫയല സിസൊത സംോനിച
ൊചറ വിവരണം നലോിയതിന േേഷം ോാരഡ്
ഡിസിൊല ഫീ േെസ് മാന്ല പാരടീഷന നോതി
OS (SGL 3.2 / 3.8) ഇനസാള ൊചയന രീതി
അവതരിപികന.

12.00 - 1.00

1.45 - 4.30

ഐസിോി അധിഷിത
പഠനതിേനയം അധ്ാപോ
പരിേീലനതിേനയം
ോാര്കമമായ നിരവോണതിനം
വ്ാപനതിനം ോിആരസി
പരിേീലോര പാപരാകനതിന്
േവണി ഗ ലിനക് ഓപേററിങ്
സിസവം അധിോ േസാഫ്
ൊവയറോളം അനോന ോാരഡ്
ൊവയറോളം ോമ്ടറോേില
ഇനസാള ൊചയനതിനള േേഷി
േനടോ

installation

പവരതനം: ഓേരാ ഗപം SGL 3.2 / 3.8 ഇനസാള
ൊചയന

ആറാം ദിവസം
9.30 -9.45
9.45 -10.30

അഞാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം
●GNU/Linux

installation

ഇനസേലഷനമായി ോനൊപട സംേയങള
ദരീോരികന.
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10.30 -1.00

2.00 -3.00

3.00 -3.45

Related ICT Activities
●Package installation (synaptic,
gdebi)
●Creating users
●Printer installation
●Pen drive formatting
●trouble shooting

പഠിതാകൊേ വിലയിരതല

Process
Synaptic Package manager ഉപേയാഗിച് Edusoft
CD ഇനസാള ൊചയന.
ഒര single deb ഫയലിൊന gdebi package installer
ഉപേയാഗിച് ഇനസാള ൊചയന.
പതിയ യസൊറ ഉണാകനതം പിനര ഇനസാള
ൊചയന രീതിയം പരിചയൊപടതന.
Gparted ഉപേയാഗിച് pendrive േഫാരമാറ്
ൊചയനത് പരിചയൊപടതന.
സാധാരണ ോണ വരാറള പശങളകള
പരിോാരമാരഗങളം നിരേേേികന.
പരിേീലനം എതേതാേം ഫലപദമായി എന
പരിേോധികനതിനായി മനകടി തയാറാകിയ
tool ൊന അോിസാനതില വിലയിരതല

ഐസിോി അധിഷിത
പവരതനങളക് അധ്ാപോരക്
നലേോണ പിനണാ
സംവിധാനൊത സംോനിചം
അധ്ാപോ ോകീോരണ
പരിപാോിോേില ഉളൊപടേതണ
ഐസിോി ഭാഗങൊേ
സംോനിചമള ചരച .

പഠിതാകള അഞ് ഗപോോയി തിരിെ് ചരച
ൊചയന.
ഓേരാ ഗപം അവരൊോ നിരേേേങള
അവതരിപികന. RP േോാഡീോരികന.

3.45 - 4.00

ആറാം ദിവസൊത പവരതനങളൊോ
േഡാോ്ൊമേനഷന അവതരണം

4.00 - 4.30

ഫീഡ്ോാക്, സമാപന സേമേനം

