IT Training for High School Students
MODULE
No of days: 10
Duration: 2hrs/day for five days and 3hrs/day for next five days
Resource Persons: One MT + One SITC
Session

Objectives (Activities in
school)

ICT Tools/skills

Process

ഒനാം ദിവസം
9.30 -10.00

റജിേേഷന
ഉദ്ഘാടന സേേളനം
പരസരം പരിചയെെടല

10.00 - 10.15 പരിശീലനതിെെ ഉേേശ്ം

പരിശീലനതിെെ ഉേേശ്ം, പവരതന പരിപാടി എനിവ

കമ്ടറിെെ ഭാഗങള
പരിചയെെടന.

RP വിശദീകരികന. കമ്ടറിെെ അവശ്ം
അറിഞിരിേേണ ഭാഗങള പഠിതാേെള
പരിചയെെടതന.
പവരതനം: പഠിതാേള കമ്ടര
പവരതനസജമാോന പരിശീലികന.

10.15 - 11.00 കമ്ടര

പരിചയെെടനതിനാവശ്മായ
പവരതനങള

കീേോാരഡ് െഗയിം
മൗസ് െഗയിം

ജി േകാമിസിലള ചില മൗസ്, കീ േോാരഡ് െഗയിമകള
പഠിതാേള പരിശീലികന. െചയനതിനാവശ്മായ
നിരേേശവം സഹായവം RP നലകന.
പവരതനം: പഠിതാേള കമ്ടര ൈകകാര്ം െചയാന
പരിശീലികന.

11.00 - 11.30 ഗ ലിനക് പാറ്േോാമില

പവരതികനതിനള േശഷി
േനടക.

ഗ ലിനക് ഓെേററിംഗ്
സിസം

ോയല മാേനജ്െമെ് - േോാളഡര നിരേിേല,
ഡിലീറ് െചയല, േപര മാറല, േകാെി/കട്, േപസ്),
വരക് െസയ്സ്, ആപിേേഷന േലാഞറകള.

പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം െഡസ്േടാെില
േോാളഡര നിരേികന.

Session

Objectives (Activities in
school)

ICT Tools/skills

Process
ഒനാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

രണാം ദിവസം
9.30 -9.40
വിവിധ േഡാക്െമനകള േവഡ്
േപാസസര ഉപേയാഗിച്
തയാറാേല.
9.40 - 11.00

േവഡ് േപാസസരOpenoffice writer െല word
processing മായി ോനെെട
പാഥമിക ധാരണകള
രപീകരികന.

Open Office Writer െെ സഹായേതാെട പഠിതാേള
ഒര കത് ഇംഗ്ളീഷില തയാറാോന ശമികന.
RP ഈ പവരതനങളമായി ോനെെട ചവെട
െകാടതിടള സേേതങള വിശദീകരികന.
default ആയി േസവ് െചയാന ആവശ്െെടന. തടരന്
ആ ോയല വീണെമടത് തറോന ആവശ്െെടന.
ഒര പേത്ക െലാേേഷനില േസവ് െചേയണതിെെ
ആവശ്കത വിശദീകരികന.
● Saving in a particular location
● Formatting & Alignment
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം ഒര േഡാക്െമെ്
തയാറാേി തങളെട േോാളഡറില േസവ് െചയന.

11.00 - 11.30

Planetarium ോോോഫ്റ്െ
 െയറോയ
kstars ഉപോയോഗിച്
നകതങോേയം ഗഹങോേയം
നിരീകികോനം ഗഹണം
ോപോെെയള പതിഭോോങളെെ
ോോോഫ്റ്െ
 െയര അനകരണം
സഷികോനം ഇെ
അെതരിപികോനമള ോേഷി ോനെല

Kstars
•Set location
•Set time
•Find objects
•Calculator- time
OR
Kanagram,Kbruche,
etc.

െക ോ്റോര RP പരിചയെപടതന.
ഒര പതിയ െെോോകഷന െോറു െചയനതം ോമയം
െോറു െചയനതം ഒര പോേേെെ സര്ോേയം
ചനോേയം ഉേയോസമയ ോമയങള കെെതന
രീതിയം (Tools menu െില നിന്)
െിേേീകരികന.
26-12-2019 പകെ് 9:28 ന് ോകോഴിോകോെ് നിന്
സര്െന നിരീകികക.
അെെേില

kanagram, kbruch തെങിയെ പരിേീെിപികക.
രണാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

മനാം ദിവസം
9.30 -9.40

വിജാന പദമായ ഏതാനം െഗയിമകള

9.40 - 10.00
10.00 – 11.30 േസാരഷീറ്, േപാഗസ് റിേൊരട്,
കതകള, മറ േഡാക്െമനകള
എനിവ േവഡ് െപാസസര
ഉപേയാഗിച് ഇംഗീഷില
തയാറാേല

േവഡ് െപാസസര
Openoffice writer െല word
processing സേേതങളം
പവരതന രീതിയം
പരിശീലികന.
● Table and Table
format
● Page Number
● Inserting picture
● Bullets & Numbering
● Header & Footer
● Page setup
● Exporting as pdf

Open Office Writer ല േപാജക് റിേൊരട്
തയാറാേല. പഠിതാേള ഗപ തിരിഞ് ഇത്
തയാറാോന ശമികന. RP ഈ പവരതനങളെട
വിവിധ സേേതങള വിശദീകരികന.
കിടിയ അനഭവങള ഉപേയാഗിച് മന പവരതനം
പരതിയാകന.
ഒര േപാജക് റിേൊരട് ചിതങള ഉളെെടതി
തയാറാേി pdf ആയി export െചയന വിധം RP
വിശദീകരികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം ഒര േപാജക്
റിേൊരടിെെ ഒര ഭാഗം(ഉദാ. േചാദ്ാവലി) തയാറാേി
തങളെട േോാളഡറില േസവ് െചയന

നാലാം ദിവസം
9.30 -9.40

മനാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

വിജാന
പദമായ
ആപിേേഷനകള

9.40 - 10.00
മാതഭാഷയില കമ്ടിങ് േശഷി
േനടലം പങ െവയലം - േപാജക്
റിേൊരട്, േസാരഷീറ്, േപാഗസ്
റിേൊരട്, കതകള, മറ
10.00 - 11.30 േഡാക്െമനകള എനിവ േവഡ്
െപാസസര ഉപേയാഗിച്
മലയാളതില തയാറാേല.

അഞാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 -11.30

മലയാളം ൈടെിംഗ്

ഏതാനം

െഗയിമകള/

Open Office .org writer ല മലയാളം ൈടെിങിെെ
സേേതങളം പവരതനങളം പരിശീലികന.
● Setting Malayalam keyboard
● working with Malayalm layout
RP മലയാളം ഇനസിപ്റ് കീ േോാരഡ്
പരിചയെെടതന
പവരതനം: കടികള മലയാളം കീ േോാരഡ്
പരിചയെെടന. അകരങളം വാകകളം ൈടെ്
െചയന.
നാലാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

മലയാളം ൈടെിംഗ് തടരന. “ഇന് എെെ രാജ്മാണ്,...... “എന് തടങന
പതിജ കടികള ൈടെ് െചയന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം മലയാളതില
പതിജ ൈടെ് െചയന. തങളെട േോാളഡറില
േസവ് െചയന.
ആറാം ദിവസം കടികളേ് കലാപരിപാടികള
അവതരിെിോന അവസരമണായിരികെമന്
കടികെള അറിയികക.

അഞാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

ആറാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 - 11.00

ഹാനഡിക്ാമിെെ ഉപേയാഗം

11.00 - 12.30 േപാജക് പവരതനങളെട

ഭാഗമായി േശഖരികന വിവിധ
ഡാറകളെട അപഗഥനതിനം
േോാഡീകരണതിനം െെഡ് ഷീറ്
സാധ്തകള ഉപേയാഗെെടതല

സളകളേ് നലകിയിരികന കടികള കെോ പരിപോെികള അെതരിപികന.
ഹാനഡിക്ാം
RP യെട സഹായേതാെട കടികള പരിപാടികള
ഉപേയാഗിോന അവസരം
handycam ല പകരതന.
Openoffice calc െെ വിവിധ
സാധ്തകള
● merging
● sum
● percentage
● sorting

ആറാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

ഏഴാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 - 10.30

പഠനപവരതനങളെട ഭാഗമായി തയാറാേിയ ഒര
േഡറയെട ഡിജിറല േകാെി നലകന. Openoffice calc
ഉപേയാഗിച് അപഗഥിോന ആവശ്െെടന.
(ആവശ്മായ ടളകള നിരേേശികന.)
പരിചയെെട സേേതങള ഉപേയാഗിച് നലിയിടള
ഡാറ അപഗഥികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം തനിരികന ഡിജിറല
േകാെി ഉപേയാഗിച് കാലേിെല ടളകള
പരിശീലികന.

കാലേിെെ വിവിധ സാദ്തകള

● filtering
● graph

10.30 - 11.30 േപാജക് പവരതനങളെട

ഭാഗമായള െസമിനാറില
പസേെഷനകള ോലവതായി
അവതരിെികനതിന്
ഓെണഓോീസ് ഇംപസ്
ഉപേയാഗികനതിനള േശഷി
േനടന.

പസേെഷനകള
തയാറാകനതിന് Openoffice
Impress െല സേേതങള
പരിശീലികന.
● Inserting text
● Inserting and

പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം തനിരികന ഡിജിറല
േകാെി ഉപേയാഗിച് കാലേിെല കടതല ടളകള
പരിശീലികന. െചയ പവരതനം തങളെട
േോാളഡറില േസവ് െചയന.
േഡാക്െമേെഷന അവതരണതിനള െപസേെഷന
impress െല സേേതങള ഉപേയാഗിച് േസാറി
േോാരഡിെെ സഹായേതാെട തയാറാകന രീതി RP
വിശദീകരികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം
മേനാഹരമായ ഒര പെസേെഷന തയാറാകന.
മലയാളതിലള ൈൈഡകളം പസേെഷനില

duplicating slides

ഉളെെടതണം.

● Inserting picture
● Formatting & Alignment
● Animation and
transition
● Inserting hyprlink

11.30 - 12.30 HTML ഭാഷ ഉപേയാഗിച് ലളിതമായ
െവോ് േപജകളെട നിരോണം

● HTML
● HTML tags
● HTML program

ഏഴാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

എടാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 - 11.00

HTML ടാഗകള RP പരിചയെെടതന.
അതപേയാഗിച് ലളിതമായ േപാഗാമകള
തയാറാകനെതങെനെയനം RP വിശദീകരികന.
പവരതനം: തങളെട സളിെെ േപര് ഉളെെടന ഒര
െവോ്േപജ് തയാറാകന.

െവോ് േപജ് നിരോണം - കടതല
പവരതനങള

● Including picture in web പവരതനം: ചിതവം വിവരണവം ഉളെെടതി
തങളെട സളിെെ െവോ്േപജ് കടതല
page
മേനാഹരമാകന.
● paragraph
● page break

11.00 - 12.30 ആശയ വിനിമയതിനം

പഠനതിനാവശ്മായ വിഭവങള
കണതനതിനം പങവയനതിനം
ഇെരെനറിെെ സാധ്തകള
തിരിചറിയല

ഇെരെനറ് എന്, എനിന്
●Browser
●Browsing with mozilla
●search engine
●saving pages and images

ഇെരെനറ് എന്, എനിന് എനതിെനെറിയം
ബൗസറിെനെറിയം RP വിശദീകരികന. Mozilla
(iceweasel/firefox) RP പരിചയെെടതന.
െസരച് എഞിനകളെട സാധ്ത, അവയിലെട
കെണതിയ േപജകളം ചിതങളം േസവ് െചയന
രീതി എനിവയം വിശദീകരികന.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം വിവിധ ൈസറകള
സനരശിച് ഉപകാരപദമായ വിഭവങള േസവ്

െചയന.

ഒമതാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 - 11.00

എടാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം
ഇെരെനറിെെ കടതല സാധ്തകള
തിരിചറിയല

11.00 -12.30 കടികളെെ ോരഗ സഷികള
കടികളെെ
ഇഷോനോരണം
മോഗോിന
പോിദീകരികോന ോോോഗകളെെ
ോോധ്ത തിരിചറിയകയം
ോോോഗകള സഷികോനം
ൈകകോര്ം െചയോനമള ോേഷി
ോനെല

email id ഇൊതവരേ് അതണാകന വിധവം ഇ
െമയിലിെെ സാധ്തകളം പരിചയെെടതന.
●Sending and receiving mails പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം സ്നം
ഐ.ഡി.ഉപേയാഗിച്കതകള അയകന.
●Sending and receiving
ൈസറകളില നിനം േശഖരിച വിഭവങള മറ്
attachments.
ഗെിലളവരേ് അറാച് െചയ് അയകന.
●Chatting
●Creating e mail ID

കടികള അെരെെ ഇെമയില ഐഡി
ഉപോയോഗെപടെി wordpressല അകൗെ്
ഉെോകന.
email verification link കിക് െചയ്
username/password െകോടെ്
ോെോഗിനെചയന.
My dashboard>Appearance>Theme
െതരെെടെ് Activate
Appearance>Widget – ോോോഗിെേ
ൈോഡ്ബോറില ഉെോോകെ widget കള
െോെക് െചയന.
Media>media library—add new :
ോോോഗില െകോടോകെ ചിതങള , േബങള ,
മറു ോഡോക്െമനകള എനിെ അപ്ോെോഡ് െചയ
െെകന.
Dashboard>setting>General setting :
ോോോഗ് ൈെറില , ചിതം െകോടകന
reading setting : ോഹോം ോപജ് െോറ് െചയന

Post>edit : Default ആയി െനിടള Hellow
world എന ോപോോ്റ് ഒഴിെോകന
Post>new post : പതിയ ോപോോ്റ് ഉെോകന.
media library ല അപ്ോെോഡ് െചയ
ചിത/േബ/ോഡോകെമേ് ഫയെിോെോകോ െിങ്
െകോടകന.
Page > new page : എെേ െിേ്ോെയം എന
ോപരില ഒര ോപജ് ഉെോകന.
ഇതിോെകോെേ്മോയ ചിതങള,േബങള
എനിെ media library ല െകോടകന
view site എടെ് ഉെോകിയ ോോോഗ്
നിരീകികന. ആെേ്മോയ മോറങള െരെി
ആകരഷകമോകന.
ഒമതാം ദിവസെത പവരതനങളെട അവേലാകനം

പതാം ദിവസം
9.30 -9.40
9.40 - 11.00

Audio/ video ോയലകളം,
Play movie files
സിഡികളം പവരതിെിോനം
Play video DVD
ോനെെട applications ൈകകാര്ം Play VCD
െചയനതിനമള േശഷി േനടലം
പങ െവേലം.

ആറോം േിെോം handycam ല പകരെിയ
െീഡിോയോകള കമ്ടറിോെക് ോകോപി െചയ്
പെരെിപികന. െീഡിോയോ ഡിെിഡി, െീഡിോയോ
ോീഡി എനിെ പെരെിപികനതം, െീഡിോയോ
ഫയല പെരെിപികനെതങെനെയനം അെ
തമിലള െ്ത്ോോവം RP െിേേീകരികന. (vcd
കെേ open file െഴി പെരെിപികോന ോോധ്മല,
എനോല video DVD കെേ അങെന
പെരെിപികോം) vcd ോേ െചയാന ആേ്ം player
( vlc/mplayer) തറന് അതിലള vcd ഓപ്ഷന

എടെ് പെരെിപികണം.
(vlc: File/media--> open disc--> vcd)

(mplayer: right click in the mplayer
window-->vcd)
vcd യിെെ ഫയലകെേ File browser െഴി
ോകോപി െചയോനം ോോധ്മല; എനോല video
DVD യില ോോധികം.
11.00 - 12.00

ഇെരെനറില നിനം േശഖരിച
വിഭവങള, േപാജക് റിേൊരട്
തടങിയവ പങെവകനതിനം
പകരെെടത് സകികനതിനം
േവണി CD/DVD burning utility കള
ൈകകാര്ം െചയനതിനള േശഷി
േനടലം അവ പങെവേലം.

12.00 – 12.30 പരിേീെനെെപറിയള
െിെയിരെല

Nautilus burner
•create data cd
k3b
•create data cd
(multisession)

Nautilus burner ഉപോയോഗിച് കമ്ടറിെെ
ഫയലകെേ ോിഡിയിോെക് പകരതനതം ഒര
ോിഡിയെെ അോതപെിയള പകരെപടകനതം RP
െിേേീകരികന.
k3b യെെ ഉപോയോഗം െേേീകരികന.
k3b ഉപോയോഗിച് datacd, cd യെെ പകരപ്
എനിെയെോകന െിധം െിേേീകരികന.

ോമോപനം

പെോം േിെോെെ പെരെനങളെെ
അെോെോകനം
ോമോപനോോമേനം

NB: കടികളേ് നിരേേശിചിരികന പവരതനങള പാേദശികമായി തീരമാനിോവനതാണ്.

