TRAINING MODULE FOR STUDENTS OF UP CLASSES
No. of days
: 10
Duration
: 2 hours/day
Student computer ratio : 2:1

Session

Institutional ണ്
activities

ഒനാം
ദിവസം

Related ICT
Activities

Process
രജിേേഷന
ഉദ്ഘാടനം
പരസരം പരിചയെെടല

10.00 - 10.15
പരിശീലനതിെെ ഉേേശ്ം, പവരതന

പരിശീലനതിെെ
10.15 -10.45 ഉേേശ്ം
കമ്ടറിെെ ഭാഗങള
പരിചയെെടന.
Computer switch on,
shut down

പരിപാടി എനിവ RP വിശദീകരികന.
കമ്ടറിെെ അവശ്ം
അറിഞിരിേേണ ഭാഗങള
പഠിതാേെെ പരിചയെെടതന.
കമ്ടര ഓണ െചയനതം യസര
െനയിമം പാസ് േവരഡം െകാടത്
പവരതനസജമാകനെതങെനെയ
ന് RP വിശദീക രികന. ഓേരാ
കമ്ടറം RP പവരതനസജമാകന.
പവരതനം: പഠിതാേള കമ്ടര
പവരതനസജമാോന
പരിശീലികന.
പഠിതാേള കീ േോാരഡ് െഗയിമകള
പരിശീലികന. െചയനതനാവശ്മായ

10.45 - 12.00

കമ്ടര
കീ േോാരഡ് െഗയിം
നിരേേശവം സഹായവം RP നലകന.
പരിചയെെടനതിനാവ
● Simple letters
ശ്മായ പവരതനങള
● Make the ball
go to tux

Session

Institutional ണ്
activities

Related ICT
Activities
● Numbers with
dice
● Falling words

രണാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

ഒനാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

മൗസ് െഗയിം
കമ്ടര
● Click on me
10.10 - 10.40 പരിചയെെടനതിനാവ
● Click the
ശ്മായ പവരതനങള
mouse
● Control hose
pipe
● Double click
the mouse
● Familiarising
the english
letters and
words
● Go to the
reading
activities

10.40-11.20

Process

ഗ ലിനക്
ഗ ലിനക്
പാറ്േോാമില
ഓെേററിംഗ് സിസം
പവരതികനതിനള
േശഷി േനടക.

പഠിതാേള മൗസ് െഗയിമകളെട
വിവിധ ഘടങള പരിശീലികന.
െചയനതനാവശ്മായ നിരേേശവം
സഹായവം RP നലകന.
പഠിതാേള ഇംഗീഷ് അകരങളം
വാകകളം പരിചയികനതിന്
സഹായകമായ െഗയിമകള
പരിശീലികന.

ോയല മാേനജ്െമെ് - േോാളഡര
നിരമിേല, ഡിലീറ് െചയല, േപര
മാറല, േകാെി/കട്, േപസ്), വരക്
െസയ്സ്, ആപിേേഷന
േലാഞറകള.
പവരതനം: ഓേരാ പഠിതാവം
െഡസ്േടാെില േോാളഡര
നിരമികന.
പഠിതാേളേ് അവരെട സരഗാതകത

ചിത രചന
11.20 - 12.00

Tux paint

പകടിെികന തിനായി ചിതം വരയാന
പരിശീലിെികന. ആവശ്മായ
നിരേേശവം സഹായവം Rp നലകന.

Session

Institutional ണ്
activities

Related ICT
Activities

Process
Ref: ICT TB Std.VI

മനാം
ദിവസം

രണാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

10.00 - 10.10
പഠിതാേള ജി േകാംപിസിന
പറതള െഗയിമകള

കടതല കെികള

പരിശീലികന.(Kanagram, Kbruch,

10.10 - 11.00

തടങിയവ)

X Paint
●

11.00 - 12.00

ചിതരചന

●

X Paint തറന് ചിതം വരയാന

Opening
Tool box

പരിശീലികന. RP ആവശ്മായ
നിരേേശം നലകന.
Ref: ICT TB Std.VII

നാലാം
ദിവസം

മനാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

10.00 - 10.10
X Paint െല കടതല
സേേതങള
10.10 - 10.40

ചിതരചന

RP യെട നിരേേശമനസരിച് കടതല
സേേതങള പരിശീലികന.
പവരതനം: X Paint ഉപോോോഗിച്
ചിതം വരയന.

●

10.40 - 11.40

േവഡ് േപാസസര
പരിചയെെടന

●

Opening the
window
Typing

ഓെണ ഓോീസ് ൈററര ജാലകം തറന്
ജാലകതിെെ പേത്കതകള RP
പരിചയപെപടതന.
ഒര െനയിം സിെ് തയാറാകന.
default ആയി േസവ് െചയന

Session

Institutional ണ്
activities

Related ICT
Activities

Process
പവരതനം: െനയിം സിെ്
തയാറാേല
Ref: ICT TB Std.VI

ഒര പേത്ക െലാേേഷനില േസവ്

11.40 - 12.00

െചയനെതങെനെയന് RP

Saving in a particular
location

വിശദീകരികന.
പവരതനം: െനയിം സിെ് കടികള
തങളെട േോാളഡറില േസവ് െചയന.

അഞാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

നാലാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

വിജാനപദമായ െഗയിമകള

10.10 - 10.30

●

േവരഡ് േപാസസറിെല
േോാരമാറിങ്
10.30 - 12.00 തനങള

●

●
●

●

ആറാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

Alignment
Indent and
spacing
Background
Inserting
picture
Inserting table

കടികള േവരഡ് േപാസസറിെല
േോാരമാറിങ് തനങള
പരിശീലികന. RP ആവശ്ായ
നിരേേശവം സഹായവം നലകന.
Ref: ICT TB Std.VII
അഞാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

Session

10.10 - 12.00

Institutional ണ്
activities

മലയാെം ൈടെിങ്

Related ICT
Activities
● Adding
keyboard
indicator to
panel
● setting
keyboard
layout
● Familiarising
letters in
keyboard
● typing

ഏഴാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

Process
മലയാെം കീ േോാരഡ് െസറ് െചയ്
ഇനസിപ്റ് കീ േോാരഡില മലയാെം
അകരങള ൈടെ് െചയന.
Ref: ICT TB Std.VII

ആറാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

പവരതനം: മലയാെതില ഒര

10.10 - 11.00

േഡാക്െമെ് തയാറാേി തങളെട

മലയാെം ൈടെിങ്
തടരന

േോാളഡറില േസവ് െചയന.

●

കമ്ടറിെെ വിവിധ
ഉപേയാഗങെെെറി
11.00 -12.00

●
●
●
●

ശബം
ചിതം
ചലചിതം
ൈടെിങ്
ഇ െമയില

കമ്ടറിെെ വിവിധ
ഉപേയാഗങെെെറി പഠിതാേളേ്
അവേോാധം സഷികനതിനായി ചില
പാടകള േകളെികകയം ചില
ചിതങള തറന് കാണികകയം
െചയന.
ഒര ചലചിത ോയലം തറന്
കാണികന.

എടാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

ഏഴാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

Session

Institutional ണ്
activities
െെഡ് ഷീറ്
പരിചയെെടന

10.10 - 11.00

Related ICT
Activities
● Opening the
window
● Familiarising
cells
● Typing in the
cells

Process
ഓെണ ഓോീസ് കാലേ് ജാലകം
തറന് ജാലകതിെെ പേത്കതകള
RP പരിചയപെപടതന.
കടികളെട േപരകള ൈടെ് െചയന.
പവരതനം: കടികളെട േപരം വയസം
അടങിയ പടിക
Ref: ICT TB Std.VII
െചറിയ ഉദാഹരണങെിലെട തക,

11.00 - 12.00

ശരാശരി എനിവ

കാലേില തക,
ശരാശരി

കാണനെതങെനെയന് RP
വിശദീകരികന.
പവരതനം: തക, ശരാശരി എനിവ
കടികള പരിശീലിേന.

ഒമതാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

എടാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

പസേെഷന േസാഫ്
െവയര പരിചയെെടന.
10.10 - 12.00

●
●

●

●

●

●

story board
Opening the
window
Familiarising
the window
Typing in the
slide
Inserting new
slide
Inserting
picture

ഓെണ ഓോീസ് ഇംപസ് ജാലകം
തറന് ജാലകം പരിചയെെടന. േസാറി
േോാരഡിെെ ഉപേയാഗം, ൈസഡ്
നിരമാണം എനിവ RP
വിശദീകരികന.
പവരതനം: കടികളെട േപര്, കാസ്,
സള എനിവയടങന രണ്
ൈസഡകെെേിലമള , ൈസഡില
ചിതം ഉളെെടതിയ ഒര പസേെഷന
നിരമികന.

പതാം
ദിവസം
10.00 - 10.10

ഒമതാം ദിവസെത പവരതനങളെട
അവേലാകനം

Session

10.10 - 11.30

11.30 - 12.00

Institutional ണ്
activities
രസകരമായ പഠനതിന്
കമ്ടര

പരിശീലനെെപറിയള
വിലോിരെല

Related ICT
Activities
● Opening
Drawing
Geometry
● Familiarising
tool box
● Drawing line,
circle, etc.
സമോപനം

Process
േോായിംഗ് േജ്ാമടി ജാലകം തറന്
ജാലകം , ടള േോാക് എനിവ
പരിചയെെടന.
േരഖ, വതം , തടങിയവ വരയകയം
അെവകള േരഖെെടതകയം െചയന.
Ref: ICT TB Std.VII
പെോം ദിവസെെ പവരെനങളെെ
അവോലോകനം
സമോപനസോേളനം

NB: ഒര ദിവസം രണ് മണികര എന കണേിലാണ് ഈ െമാഡ്ള തയാറാേിയിടളത്.

