Millennium Teacher
ICT Curriculum & Training Module

Objectives

•

ഇനരെനറ് ഉപോയോഗിച് വിവരങള ോശഖരിച് അനോയോജയമോയ ടീചിംഗ്-ോലണിംഗ് ോപോരട്
ോഫോളിോയോ നിരമികോന അധയോപകെര പോപരോകക.

•

വിദയോരഥിയെട ബഹമഖ ബദിശകിക് അനോയോജയമോയ രീതിയിലള റിോസോഴകള നലോന
അധയോപകെര പോപരോകക.

•

വിവരോശഖരണം, വിവരങളെട പങെവകല എനിവയില ഇനരെനറിെന സോധയതെയ പരമോവധി
ഉപോയോഗെപടതോനള ആതവിശവോസം അധയോപകരില വളരതക.

•

പഠനപകിയയില On-line coaching, on-line learning , on-line evaluation/Feed back എനീ
ടളകള ഉപോയോഗെപടതോനള ോശഷി അധയോപകരില വളരതിെയടകക.

Contents
•

ഇനരെനറ് - അടിസോന വിവരങള, ബൗസര, െസരച് എഞിന, വിവരോശഖരണം, ബൗസര
എകസനഷനകള.

•

ഇെമയില, ോസോഷയല െനറ്വരകിങ് , ൈസബരൈകം

•

ഫയല െഷയറിങ് (ഇോമജ്, വീഡിോയോ, ോഡോകയെമന്സ്),

•

ചോറിങ് (െടകസ്, ഓഡിോയോ, വീഡിോയോ)

•

ഫയല റീൈസസിങ്, കണെവരടിംഗ് (image, video, audio)

•

റിോസോഴ് പബിഷിങ് ( ോബോഗ്, വികി )

Training Module

•

40 ോപരടങന ബോചിന് 3 ദിവസെത പരിശീലനമോണ് നലോകണത്.
40 ോപരടങന ബോചിെന 20 ോപരടങന രണ് ഗപോകി രണ് ലോബിലോയോണ്
പരിശീലനം നടോതണത്.

•

ഓോരോ ലോബിലം ചരങിയത് 10 കമയടര വീതം സജീകരികണം.

•

എലോ കമയടറിലം ഇനരെനറ് ലഭയമോകിയിരികണം. ലോപ്ോടോപ് ഉപോയോഗികനതോണ്
അഭികോമയം.

•

എലോ കമയടറിലം IT@School Edubuntu ഇനസോള
ശബസംവിധോനം പവരതന സജമോയിരികകയം ോവണം.

•

കോസറം പഠനപകിയയില ഉപോയോഗെപടതോവന റിോസോഴകള കെണതന ആകിവിറികളക്
മനതകം നലകണം.(ഇനരെനറ് അധിഷിത പവരതനങളില )

•

ഓോരോ കമയടറിലം .avi, .mpg, .flv എനീ ോഫോരമോറകളിലള ഓോരോ െചറിയ വീഡിോയോ
ഫയലകള ഒര ോഫോളഡറില ഉണോയിരികണം.

•

െചയിരികണം.

കമയടറിെന

Option: 1
( കമയടര പരിശീലനം തീെര ലഭികോതവരക് )

Day : 1
9.45 മതല 10 വെര – ോകോഴ് ബീഫിങ്
10 മതല 1 വെര - കമയടര പവരതിപികല : അടിസോന ോശഷികള
•

ഉബണ െഡസ്ോടോപ് , െമന, ോലോഗിന, ോലോഗൗട്, ഷട് ഡൗണ, റിസോരട് എനിവ െപോതവോയി
പരിചയെപടതക.
( 30 മിനിട് )

•

മൗസ് , കീോബോരഡ് പരിചയെപടല
( 2 മണികര)
ഇതിനോയി ജിോകോമിസിെല (മലയോളം) ചില പവരതനങളോണ് നലോകണത്.
◦ ജിോകോമിസ്-മൗസ് ഉപോയോഗം പഠികോനള പവരതനങള

◦ ജിോകോമിസ്-കീോബോരഡ് ഉപോയോഗം പഠികോനള കളികള
◦ ജിോകോമിസ്-കരകഴികല
◦ ജിോകോമിസ്-ഉലോസകളികള - എഴോതോല
ജിോകോമിസിെല ഈ ോവരഡ് ോപോസസറില ൈടപ്
െചയ്
ോസവ് െചയനത്
പരിചയെപടതണം. പഠിതോകള ോപരം അഡസം ഇംഗീഷില ൈടപ് െചയ് ഡീോഫോളട്
ോഫോളഡറില ോസവ് െചയ് സകികണം.
◦ ജിോകോമിസ്-ഉലോസകളികള - ടക്െപയന് or Education-Tuxpaint
ടക്െപയനില ലഘ ചിതം വരച് നിറം നലി ോസവ് െചയനത് പരിചയെപടതണം .
തയോറോകന ചിതം പഠിതോകള ഡീോഫോളട് ോഫോളഡറില ോസവ് െചയ് സകികണം.
•

ോഫോളഡര നിരമോണം, ഫയല ോകോപി, ോപസ്
( 30 മിനിട് )
Home ോഫോളഡറില സവനം ോപരില RP ഒര ോഫോളഡര നിരമികന. ഈ ോഫോളഡറിോലക്
ഒര ഫയല ോകോപി െചയന വിധം പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
ോനരെത ജിോകോമിസിലം ടക്െപയനിലം ോസവ് െചയ ഫയലകെള പസത ോഫോളഡറകളില
നിന് ോകോപി െചയ് അവരവരെട ോഫോളഡറിോലക് ോപസ് െചയക.

1 മതല 1.45 വെര - ഉചഭകണം
1.45 മതല
4.30 വെര - ഇനരെനറില നിനം റിോസോഴ് ോശഖരണം
Creating portfolios)
•

(For

ഇനരെനറ് റിോസോഴകള പരിചയെപടതന.
(െവബ്ൈസറ് ,വികി, ോബോഗ്)

• ഇനരെനറില നിനം വിവിധ റിോസോഴകള ോശഖരികനത് പരിചയെപടതന.
അധയോപകരെട teaching-learning ോപോരട് ോഫോളിോയോകോവശയമോയവ വിഭവങള ഇനരെനറില
നിനം ോശഖരികനത് പരിചയെപടതണം.
•
•
•

•
•

•

Google - search
Image search & Save
Soople : www.soople.com/
(search different types of documents, Ex:- presentations, spreadsheet
etc )
Wikipedia – Page Save, Copy
Youtube – Video Downloading
(Download എകസനഷനസ് ഇനസോള െചയനത് പരിചയെപടതണം.
Unplug or Download helper)
Bookmarking

പവരതനം :
•

കോസറം പഠനപകിയയില ഉപോയോഗെപടതോവന റിോസോഴകള ഇനരെനറില നിനം
ോശഖരിച്
അവരവരെട ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

•

പഠനപവരതനങളക് ഉപോയോഗപദമോയ െവബ് അഡസകള ബൗസറില bookmark
െചയക.

Day : 2
9.30 മതല 10 വെര – ോഡോകയെമോനഷന, ഫീഡബോക്
10 മതല 1 വെര – ഇനരെനറ് ോസവനങള ഉപോയോഗെപടതല
• ഇെമയില
Gmail ല പതിയ അകൗണ് നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
െനറില നിനം ോശഖരിച ഒര ചിതം അറോച് െചയ് സഹതിന് ഒര ഇെമയില അയകക.

• ോസോഷയല െനറ്വരകിംഗ്
facebook ല പതിയ അകൗണ് നിരമിച് ോപോസ്, കമന്സ്, ോഫോോടോ അപ്ോലോഡ് എനിവ
പരിചയെപടതന
പവരതനം :
ോനരെത bookmark െചയ ഒര െവബൈസറ് ലിങ് facebook ല ോപോസ് െചയക.

• ൈസബര നിയമം, ൈസബരൈകം എനിവെയകറിച് RP വിശദീകരികന

1 മതല 1.45 വെര - ഉചഭകണം
1.45 മതല
െഷയറിങ്

4.30 വെര – ഇനരെനറ് ോസവനങള ഉപോയോഗെപടതല- ഫയല

ഫയല െഷയറിംഗ് ( ോഡോകയെമന്സ്, ചിതങള, വീഡിോയോ അപ്ോലോഡ് )
• ഇോമജ് അപ്ോലോഡ്
https://picasaweb.google.com ല ഇോമജ് ആലബം നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
picassa യില ഒര െചറിയ ആലബം നിരമിച് സഹതമോയി െഷയര െചയക. ഇനരെനറില
നിനം ോനരെത ോശഖരിച ചിതങോളോ, സവനമോയി തയോറോകിയ ചിതങോളോ ഇതിനോയി
ഉപോയോഗികോം.

• ോഡോകയെമന്സ് അപ്ോലോഡ്
ോഡോകയെമനകള google docs ോലക് അപ്ോലോഡ് െചയനത് പരിചയെപടതന .
ഒനിലധികം ോഡോകയെമനകള ഒനിച് അപ്ോലോഡ് െചയനത് , ോഡോകയെമനകള െഷയര
െചയനത്, ഇവയെട ഡൗണോലോഡ് ലിങ് ലഭികന വിധം എനിവ പരിചയെപടതണം.
പവരതനം :

ഓോരോ പഠിതോവം ഇനരെനറില നിനം ോശഖരിച പഠന വിഭവങള ഒര ോഫോളഡറിലോകി google
docs ോലക് അപ്ോലോഡ് െചയ് ഡൗണോലോഡ് ലിങ് െഷയര െചയക .
google documents െല ഡൗണോലോഡ് ലിങ് ഉപോയോഗിച് ഫയല ഡൗണോലോഡ് െചയക.
•

വീഡിോയോ അപ്ോലോഡ് : വീഡിോയോ www.youtube.com

ല അപ്ോലോഡ് െചയനത്

പരിചയെപടതന.
(അധയോപകര സവയം തയോറോകന വീഡിോയോകള കറഞ ഫയല ൈസസിലള ോഫോരമോറിോലക്
കണെവരട് െചയോണ് ഇനരെനറില പബിഷ് െചോയണെതന് ോബോധയെപടതണം.)
പവരതനം :
youtube ോലക് 30 െസകന് ൈദരഘയമള ഒര വീഡിോയോ അപ്ോലോഡ് െചയ് ലിങ് െഷയര
െചയക. (ഇതിനോയി എലോ കമയടറിലം .flv ോഫോരമോറിലള വീഡിോയോ (കറഞ
സമയൈദരഘയതിലള )ോനരെത RP ോപസ് െചയ് െവചിരികണം

Day- 3
9.30 മതല 10 വെര – ോഡോകയെമോനഷന, ഫീഡബോക് , സംശയനിവോരണം
10.00 മതല 10.45 വെര, ഇനരെനറ് ോസവനങള ഉപോയോഗെപടതല
• വീഡിോയോ /ഓഡിോയോ /െടകസ് ചോറിംഗസ്
gmail െല െടകസ് ചോറിംഗ് പരിചയെപടതന.
gmail െല വീഡിോയോ ചോറിംഗ് സംവിധോനം ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ ചോറിംഗ് നടതനത്
പരിചയെപടതണം.
http://www.google.com/chat/video/download.html ല നിന് google talk plugin ഇനസോള
െചയണം.
പവരതനം :
gmail െല വീഡിോയോ ചോറിംഗ് സംവിധോനം ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ ചോറിംഗ് നടതക.

10.45 മതല 1.00 വെര – റിോസോഴകള പോകെപടതല
മണടീമീഡിയോ
റിൈസസിംഗ്

ഫയല

ോഫോരമോറകള,

ഫയല

കണെവരടിംഗ്,

ഫയല

• പധോന ഓഡിോയോ, വീഡിോയോ, ചിത ഫയല ോഫോരമോറകള പരിചയെപടതന.
(.odp presentation)
• gthumb image viewer ഉപോയോഗിച് ഇോമജ് റീൈസസ് / ോകോപ് െചയനത്
പരിചയെപടതന.

പവരതനം :
ഇനരെനറില നിനം ോശഖരിച ഒര ചിതം gthumb image viewer ഉപോയോഗിച് ഇോമജ് റീൈസസ്
/ോകോപ് െചയ് ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

• Avidemux ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ റീൈസസ് െചയനത് പരിചയെപടതന.
Avidemux → File open → Mark start and end ( ' A ' & 'B' ) → File Save → Save Video →
give filename with extensions ( Eg :- video.flv , video.mpg etc)
പവരതനം :
youtube ല നിനം ോശഖരിച / RP നലിയ ഒര വീഡിോയോയില നിന് െചറിയ ഭോഗം െസലക്
െചയ് (ഒര മിനിട്) അോത ോഫോരമോറില സവനം ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

• Winff ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ
പരിചയെപടതന. (mpg to flv)

ോഫോരമോറ്

കണെവരട്

െചയനത്

പവരതനം :
കമയടറിെല .mpg / avi വീഡിോയോ .flv
ോഫോരമോറിോലക്
കണെവരട്
െചയക.
(ഈ പവരതനതിനോവശയമോയ വീഡിോയോ എലോ കമയടറിലം ോനരെത ോപസ് െചയ്
െവചിരികണം.)

1 മതല 1.45 വെര - ഉചഭകണം
1.45 മതല 4 വെര - ഇനരെനറ് ോസവനങള ഉപോയോഗെപടതല : റിോസോഴ്
പബിഷിങ്
• ോബോഗ്, ോബോഗ് നിരമോണം (ഗപ് പവരതനം - 2 ോപര)
www.wordpress ല ോബോഗ് നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
(a)
www.wordpress ല ഒര ോബോഗ് നിരമിച് അവരവരെട വിഷയതില കോസറം
പവരതനതില ഉപോയോഗെപടതോവന ലഘ കറിപ് (ചിതങള സഹിതം) പബിഷ്
െചയക. വിവരങള ൈടപ് െചയകോയോ ഇനരെനറില നിന് ോശഖരികകോയോ െചയോം.
(b)
അധയോപകര തയോറോകിയ ഡിജിറല പഠനവിഭവങള ോബോഗില പസിദീകരികക.
(c)
youtube ല അപ്ോലോഡ് െചയ വീഡിോയോയെട ലിങ് ോബോഗില പസിദീകരികക .
(d)
അധയോപകര തയോറോകിയ ോബോഗ് url െമയില വഴി പരസരം െഷയര െചയക. ോബോഗില
കമന് െചയക.

• 4 മതല 4. 30 വെര - ോകോഴ് ഫീഡബോക്, സമോപനം

Option: 2
For HS teachers
(IT@school െന ഏെതങിലം textbook training ല പെങടതവരക്)
Day : 1
9.45 മതല 10 വെര – ോകോഴ് ബീഫിങ്
10 മതല 1 വെര - ഇനരെനറില നിനം റിോസോഴ് ോശഖരണം(For Creating
portfolios)
•

ഇനരെനറില നിനം വിവിധ റിോസോഴകള ോശഖരികനത് പരിചയെപടതന.
അധയോപകരെട teaching-learning ോപോരട് ോഫോളിോയോകോവശയമോയവ വിഭവങള ഇനരെനറില
നിനം ോശഖരികനത് പരിചയെപടതണം.
•
•
•

•
•
•

Google - search
Image search & Save
Soople : www.soople.com/
(search different types of documents, Ex:- presentations, spreadsheet
etc )
Wikipedia – Page Save, Copy
Youtube – Video Downloading
(Download എകസനഷനസ് ഇനസോള െചയനത് പരിചയെപടതണം.)
Bookmarking

പവരതനം :
ഇനരെനറില നിനം ആവശയമോയ റിോസോഴകള ോശഖരിച് അവരവരെട ോഫോളഡറില ോസവ്
െചയക. - ചിതങള, െവബോപജകള
പഠനപവരതനങളക് ഉപോയോഗപദമോയ െവബ് അഡസകള ബൗസറില bookmark െചയക.
പഠനപവരതനങളക് ഉപോയോഗികോവന വീഡിോയോകള (2 എണം) www.youtube ല നിനം
ഡൗണോലോഡ് െചയ് അവരവരെട ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

• ഇനരെനറില നിനം
പരിചയെപടതന.

വിവിധഭോഷകളില

റിോസോഴകള

െസരച്

െചയനത്

(മലയോളം, ഹിനി etc.)
ആവശയെമങില മലയോളം കീോബോരഡ് ോലഔട് നലകണം.
പവരതനം:
(a)
wikipedia യില നിന് വിവിധ ഭോഷകളിലള റിോസോഴകള കെണതി File- Save Page as

(b)

വഴി ോസവ് െചയക.
wikipedia യില നിന് വിവിധ ഭോഷകളിലള റിോസോഴകള copy െചയ് writer ല ോപസ്
െചയ് ോസവ് െചയക.

1 മതല 1.45 വെര - ഉചഭകണം
1.45 മതല 4.30 വെര - ഇനരെനറ് ോസവനം ഉപോയോഗെപടതല
• ഇെമയില
Gmail ല പതിയ അകൗണ് നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
െനറില നിനം ോശഖരിച ഒര ചിതം അറോച് െചയ് സഹതിന് ഒര ഇെമയില അയകക.

• ോസോഷയല െനറ്വരകിംഗ്
facebook ല പതിയ അകൗണ് നിരമിച് ോപോസ്, കമന്സ്, ോഫോോടോ അപ്ോലോഡ് എനിവ
പരിചയെപടതന
പവരതനം :
ോനരെത bookmark െചയ ഒര െവബൈസറ് ലിങ് facebook ല ോപോസ് െചയക.

• ൈസബര നിയമം, ൈസബരൈകം എനിവെയകറിച് RP വിശദീകരികന

Day : 2
9.30 മതല 10 വെര – ോഡോകയെമോനഷന, ഫീഡബോക് , സംശയനിവോരണം
10 മതല 1 വെര – ഫയല െഷയറിംഗ് ( ോഡോകയെമന്സ്, ചിതങള, വീഡിോയോ
അപ്ോലോഡ് )
• ഇോമജ് അപ്ോലോഡ്
https://picasaweb.google.com ല ഇോമജ് ആലബം നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
picassa യില ഒര െചറിയ ആലബം നിരമിച് സഹതമോയി െഷയര െചയക. ഇനരെനറില
നിനം ോനരെത ോശഖരിച ചിതങള ഇതിനോയി ഉപോയോഗികോം.

• ോഡോകയെമന്സ് അപ്ോലോഡ്
ോഡോകയെമനകള google docs ോലക് അപ്ോലോഡ് െചയനത് പരിചയെപടതന .
ഒനിലധികം ോഡോകയെമനകള ഒനിച് അപ്ോലോഡ് െചയനത് , ോഡോകയെമനകള െഷയര
െചയനത്, ഇവയെട ഡൗണോലോഡ് ലിങ് ലഭികന വിധം എനിവ പരിചയെപടതണം.
•
പവരതനം :

ഓോരോ പഠിതോവം ഇനരെനറില നിനം ോശഖരിച പഠന വിഭവങെള google docs ോലക്
അപ്ോലോഡ് െചയ് ഡൗണോലോഡ് ലിങ് െഷയര െചയക .
google documents െല ഡൗണോലോഡ് ലിങ് ഉപോയോഗിച് ഫയല ഡൗണോലോഡ് െചയക.

• വീഡിോയോ അപ്ോലോഡ് : . വീഡിോയോ www.youtube.com
െചയനത് പരിചയെപടതന.

ല അപ്ോലോഡ്

(അധയോപകര സവയം തയോറോകന വീഡിോയോകള കറഞ ഫയല ൈസസിലള ോഫോരമോറിോലക്
കണെവരട് െചയോണ് ഇനരെനറില പബിഷ് െചോയണെതന് ോബോധയെപടതണം.)
പവരതനം :
youtube ോലക് 30 െസകന് ൈദരഘയമള ഒര വീഡിോയോ അപ്ോലോഡ് െചയ് ലിങ് െഷയര
െചയക. (ഇതിനോയി എലോ കമയടറിലം .flv ോഫോരമോറിലള വീഡിോയോകള (കറഞ
സമയൈദരഘയതിലള )ോനരെത RP ോപസ് െചയ് െവചിരികണം

1 മതല 1.45 വെര- ഉചഭകണം
1.45 മതല - 4.30 വെര – ബൗസരെസറിംഗസ്, ഇനരെനറ് ോസവനങള
ഉപോയോഗെപടതല
•

ബൗസര ോഹോം ോപജ് െസറ് െചയല, saving folder കമീകരികല , പതിയ addon കള
കടിോചരകല എനിവ പരിചയെപടതന.
unplug എന add-ons ഇനസോള /അണ ഇനസോള െചയന വിധം പരിചയെപടതണം. (for
downloading videos)
(tools → add-ons → search 'unplug' → install → restart browser )
പവരതനം :

unplug സംവിധോനം ഉപോയോഗിച് youtube ല നിനം വീഡിോയോ ഡൗണോലോഡ്
െചയക.
•

Export Bookmark- ബൗസറില ബക്മോരക് െചയ് url എകോസോരട്/ ഇംോപോരട് െചയനത്
പരിചയെപടതന.

• വീഡിോയോ /ഓഡിോയോ /െടകസ് ചോറിംഗസ്
gmail െല െടകസ് ചോറിംഗ് പരിചയെപടതന.
gmail െല വീഡിോയോ ചോറിംഗ് സംവിധോനം ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ ചോറിംഗ് നടതനത്
പരിചയെപടതണം.
http://www.google.com/chat/video/download.html ല നിന് google talk plugin ഇനസോള
െചയണം.
പവരതനം :
gmail െല വീഡിോയോ ചോറിംഗ് സംവിധോനം ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ ചോറിംഗ് നടതക.

• ഗഗിള പസ് (plus.google.com) സംവിധോനം പരിചയെപടതന.
(Stream , Image Sharing, Create circle)
പവരതനം :
ഗഗിള പസില ഒര സരകിള നിരമിച് പസത സരകിളിോലക് കമന് share െചയക.

Day : 3
9.30 മതല 10 വെര – ോഡോകയെമോനഷന, ഫീഡബോക്
10.00 മതല 1 മണി വെര,
മണടീമീഡിയോ
റിൈസസിംഗ്
•

ഫയല

റിോസോഴകള പോകെപടതല
ോഫോരമോറകള,

ഫയല

കണെവരടിംഗ്,

ഫയല

പധോന ഓഡിോയോ, വീഡിോയോ, ചിത ഫയല ോഫോരമോറകള പരിചയെപടതന.
(.odp presentation)

• gthumb image viewer ഉപോയോഗിച് ഇോമജ് റീൈസസ് / ോകോപ് െചയനത്
പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
അധയോപകര െകോണവന ചിതം gthumb image viewer ഉപോയോഗിച് ഇോമജ് റീൈസസ്
/ോകോപ് െചയ് ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.

• Avidemux ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ റീൈസസ് െചയനത് പരിചയെപടതന.
Avidemux → File open → Mark start and end ( ' A ' & 'B' ) → File Save → Save Video →
give filename with extensions ( Eg :- video.flv , video.mpg etc)
പവരതനം :
കമയടറിലള ഒര വീഡിോയോയില നിന് െചറിയ ഭോഗം കട്
ോഫോരമോറില സവനം ോഫോളഡറില ോസവ് െചയക.
•

Winff ഉപോയോഗിച് വീഡിോയോ
പരിചയെപടതന. (mpg to flv)

ോഫോരമോറ്

െചയ് (ഒര മിനിട്)

കണെവരട്

അോത

െചയനത്

പവരതനം :
കമയടറിലള ഒര .mpg / avi വീഡിോയോ .flv
ോഫോരമോറിോലക്
കണെവരട്
െചയക.
(ഈ പവരതനതിനോവശയമോയ വീഡിോയോ എലോ കമയടറിലം ോനരെത ോപസ് െചയ്

െവചിരികണം.)

1 മതല 1.45 വെര - ഉചഭകണം
1.45 മതല -4.00 വെര
റിോസോഴ്
പബിഷിങ്

– ഇനരെനറ് ോസവനങള ഉപോയോഗെപടതല :

• ോബോഗ്, ോബോഗ് നിരമോണം
www.wordpress ല ോബോഗ് നിരമികനത് പരിചയെപടതന.
പവരതനം :
(a)
www.wordpress ല ഒര ോബോഗ് നിരമിച് അവരവരെട വിഷയതില കോസറം
പവരതനതില ഉപോയോഗെപടതോവന ലഘ കറിപ് (ചിതങള സഹിതം) പബിഷ്
െചയക. വിവരങള ൈടപ് െചയകോയോ ഇനരെനറില നിന് ോശഖരികകോയോ െചയോം.
(b)
അധയോപകര തയോറോകിയ ഡിജിറല പഠനവിഭവങള ോബോഗില പസിദീകരികക.
(c ) youtube ല അപ്ോലോഡ് െചയ വീഡിോയോയെട ലിങ് ോബോഗില പസിദീകരികക .
(d) അധയോപകര തയോറോകിയ ോബോഗ് url ഇെമയില വഴി പരസരം െഷയര െചയക. ോബോഗില
കമന് െചയക.
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