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യൂണണിററ്റ് യൂണണിററ്റ് 22

വണിവര സസാങങ്കേതണിക വണിദദ്യ വണിഷയസാധണിഷണിത ങബസാധനതണിലവണിവര സസാങങ്കേതണിക വണിദദ്യ വണിഷയസാധണിഷണിത ങബസാധനതണില

പ്രധസാനസാശയങ്ങളപ്രധസാനസാശയങ്ങള

● വണിഷയങ്ങളുമസായണി  ബന്ധപപ്പെട്ട ഡണിജണിറല വണിഭവങ്ങള കപണ്ടെതണി ആവശദ്യമസായ
പമച്ചപപ്പെടുതലുകങളസാപടെ ഉപങയസാഗപപ്പെടുതല.

● സസാര്ട്ടറ്റ് കസാസറ്റ് ററ- ഹഹൈപടെകറ്റ് കസാസറ്റ് മുറണി.

● വണികറ്റ്ങടെഴറ്റ്സറ്റ് വണിദദ്യസാഭദ്യസാസ ചസാനലുകള, ഓണ്ഹലൈന് ഡണിജണിറല കണ്ടെനറ്റ്.

● ഇ- പസാഠശസാലൈ, മമീഡണിയ ലൈണിററസണി.

ഡഡിജഡിറ്റല് വഡിഭവങ്ങളുടടെ പകര്പ്പവകകാശശ

പസാഠഭസാഗങ്ങളുമസായണി  ബന്ധപപ്പെട്ട  ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള  കപണ്ടെത്തുന്നതണിനറ

അവപയ  അനഗുണപപ്പെടുത്തുന്നതണിനറ  അവ  പരസ്പരറ  പങ്കു  വയ്ക്കുന്നതണിനറ  കഴണിഞ

ചണിലൈ  യൂണണിറ്റുകളണിലൂപടെ   പരണിചയപപ്പെട്ടു  കഴണിഞ.  ഇതരതണില  ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള

അനഗുണപപ്പെടുത്തുങമസാള  ശ്രദണിങക്കേണ്ടെ  കസാരദ്യങ്ങളസാണറ്റ്  ഈ  യൂണണിറണില  നസാറ  ചര്ച്ച

പചയ്യുന്നതറ്റ്.

 

ങഹൈസാപ്പെറ്റ് എന്ന ങപസാസ്റ്റര്                                      മസാനമീ ങഗ്രേസണിയയുപടെ ചണിതറ

പതരുവു ചണിതകലൈസാകസാരസാനസായ പഷഫസാര്ഡറ്റ്  പഫയറണി  2008  പലൈ അങമരണിക്കേന്

പ്രസണിഡനറ്റ്  പതരപഞടുപ്പെണില  ബരസാക്കേറ്റ്  ഒബസാമയുപടെ  പതരപഞടുപ

പ്രചരണതണിനസായണി തയസാറസാക്കേണിയ ങപസാസ്റ്ററസാണറ്റ് ആദദ്യപത ചണിതതണില കസാണുന്നതറ്റ്.



ഒബസാമയുപടെ  പ്രചരണതണിപലൈ  പ്രധസാന  ആകര്ഷകങ്ങളണിപലൈസാന്നസായണിരുന്നു  "ങഹൈസാപ്പെറ്റ്"

എന്ന  ങപരണിലൈറണിയപപ്പെട്ട  ഈ  ങപസാസ്റ്റര്.  2009  ജനവരണിയണില  ഈ  ങപസാസ്റ്ററണിപനതണിപര

അങമരണിക്കേയണില അങസസാസണിങയറഡറ്റ് പ്രസറ്റ് എന്ന ലൈസാങഭച്ഛയണിലസാപത പ്രവര്തണിക്കുന്ന

വസാര്തസാ  ഏജന്സണി  രറഗത്തു  വരുകയുണ്ടെസായണി.  തങ്ങളുപടെ  ങഫസാങട്ടസാഗ്രേസാഫറസായ  മസാനമീ

ങഗ്രേസണിയ  എടുത  ങഫസാങട്ടസാപയ  അനഗുണപപ്പെടുതണിയസാണറ്റ്  പഫയറണി  ഈ  ങപസാസ്റ്റര്

തയസാറസാക്കേണിയണിരണിക്കുന്നതറ്റ്  എന്നസായണിരുന്നു  അവരുപടെ  ആങരസാപണറ.  ങഗ്രേസണിയയുപടെ

സൃഷണി  തങ്ങളുപടെഅനമതണിയണിലസാപത  മസാററവരുതണി  ഉപങയസാ  ഗണിച്ചതണിനറ്റ്

അങസസാസണിങയറഡറ്റ് പ്രസറ്റ് നഷപരണിഹൈസാരറ ആവശദ്യപപ്പെടുകയുണ്ടെസായണി. 

ങപസാസ്റ്റര് യഥസാര്ത്ഥ ങഫസാങട്ടസാപയ ഒരു വണിധതണിലുറ കളങ്കേപപ്പെടുത്തുന്നണില എന്നറ്റ്

പഫയറണി നദ്യസായമീകരണിച്ചുപവങ്കേണിലുറ തപന ങഫസാങട്ടസാഗ്രേസാഫണിയുപടെ മണികവു പകസാണ്ടെസാണറ്റ് മണികച്ച

ഒരു  സൃഷണിക്കേറ്റ്  പഫയറണിക്കു  സസാധണിച്ചപതന്നറ്റ്  ങഗ്രേസണിയ  വസാദണിച്ചു.  2011  ല  ങകസാടെതണിക്കു

പുറതറ്റ്  വസാര്തസാ  ഏജന്സണിയുമസായണി  പഫയറണി  ഒത്തു  തമീര്പ്പെണിപലൈതണി.  ങപസാസ്റ്ററണിലൂപടെ

ങനടെണിയ സമസാദദ്യതണിപന നപലസാരു പങ്കേറ്റ് അങദ്ദേഹൈതണിനറ്റ് നഷപരണിഹൈസാരമസായണി വസാര്തസാ

ഏജന്സണിക്കേറ്റ് നലങകണ്ടെണി വന്നു.

ങമല പറഞ സറഭവറ ഇവണിപടെ പ്രതണിപസാദണിച്ചതറ്റ് സ്രഷസാവണിപന അനമതണിയണിലസാപത

ഒരു  സൃഷണി  ഉപങയസാഗണിച്ചസാലുണ്ടെസാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങപള  സൂചണിപ്പെണിക്കുവസാനസാണറ്റ്  .ങകസാപ്പെണി

ഹററണിപനക്കുറണിച്ചുറ  ങകസാപ്പെണി  പലൈഫറ്റ്റണിപനക്കുറണിച്ചുറ  നണിങ്ങളക്കേറണിയസാമങലസാ.  ങകസാപ്പെണി

ഹററ്റുള്ള  ഒരു  സൃഷണി  ഒരണിക്കേലുറ  സൃഷസാവണിപന  അനമതണി  കൂടെസാപത

അനഗുണപപ്പെടുത്തുവസാങനസാ,മറ്റുള്ളവര്ക്കു  പകര്തണി  നലകുവസാങനസാ  പസാടെണില.  കസാസറ്റ്

റമണില  പസാഠഭസാഗങ്ങള  വണിനണിമയറ  പചയ്യുന്നതണിനസായണി  ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള

ഇനര്പനറണില നണിന്നുറ ങശഖരണിക്കുങമസാഴറ അവ അനഗുണപപ്പെടുത്തുങമസാഴറ,  പകര്തണി

നലകുങമസാഴറ  വണിഭവങ്ങള പകര്പ്പെവകസാശങ്ങളുപടെ  പരണിധണിയണില  വരുന്നതസാങണസാ

അലങയസാ എന്നറ്റ് നസാറ തണിരണിച്ചറണിങയണ്ടെതുണ്ടെറ്റ്.

ഡണിജണിറല  സസാങങ്കേതണികവണിദദ്യ  കസാസറ്റ്  ററ  വണിനണിമയതണില  വണിപ്ലവകരമസായ

മസാറങ്ങളസാണറ്റ് വരുതണിയണിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് ഇനര്പനറണില നണിന്നുറ ലൈഭദ്യമസാകുന്ന ചണിതങ്ങള,

ശബ്ദ  ഫയലുകള,  വമീഡണിങയസാകള  എന്നണിവ  തങ്ങളുപടെ  ആവശദ്യസാനസരണറ

അനഗുണപപ്പെടുത്തുവസാനറ,  പങ്കുവയ്ക്കുവസാനറ,  വണിനണിമയറ  പചയ്യുവസാനമുള്ള

സസാങങ്കേതണികവണിദദ്യ  അധദ്യസാപകര്ക്കു  മസാതമല  വണിദദ്യസാര്ത്ഥണികളക്കുറ    ഹകവശമസാണറ്റ്.

പവബറ്റ്ഹസറ്റുകള,  വണിക്കേണികള,  ങബസാഗുകള  തുടെങ്ങണിയ  നണിരവധണി   ഡണിജണിറല

സസാധദ്യതകളുറ  കസാസറ്റ്  റമുകളണില  ഉപങയസാഗപപ്പെടുത്തുവസാന്  സസാധണിക്കുറ.  ഇതരതണില

പുതണിയ  സസാധദ്യതകപള  പ്രങയസാജനപപ്പെടുത്തുങമസാള  പകര്പ്പെവകസാശതണിപന  നണിരവധണി

പ്രശ്നങ്ങള കടെന്നു വരസാന് സസാധദ്യതങയറുന്നു.



കഡിയയേറ്ററ്റീവവ് യകകാമൺസവ്

നണിയമപരമസായണി  പങ്കുപവക്കേസാവുന്ന  സര്ഗസാത്മക  രചനകളുപടെ  ലൈഭദ്യത

വര്ദണിപ്പെണിക്കുവസാനസായണി  ലൈസാങഭച്ഛയണിലസാപത  പ്രവര്തണിക്കുന്ന  ഒരു  സറഘടെനയസാണറ്റ്

കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണ്സറ്റ്.  ഈ സറഘടെന കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണ്സറ്റ് അനമതണിപതങ്ങള

എന്നറണിയപപ്പെടുന്ന  അങനകറ  പകര്പ്പെവകസാശ  അനമതണിപതങ്ങള  പ്രകസാശനറ

പചയണിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഏപതസാപക്കേ  അവകസാശങ്ങള  രചയണിതസാക്കേള  കരുതണിപവച്ചണിരണിക്കുന്നു,

ഏപതസാപക്കേ  അവകസാശങ്ങള  മറ്റുള്ളവര്ക്കേറ്റ്  ഉപകസാരപപ്പെടുന്നതണിന  ങവണ്ടെണി

പരണിതദ്യജണിക്കുന്നു എന്നറ്റ് എളുപ്പെറ പവളണിപപ്പെടുത്തുവസാന് ഇതരറ അനമതണിപതങ്ങള വഴണി

സസാധണിക്കുന്നു. 

പകര്പ്പെവകസാശമുള്ള സൃഷണികളുപടെ സസ്വതന്ത്രമസായ വണിനണിങയസാഗറ സസാധദ്യമസാക്കുന്ന

അങനകറ  പപസാതുപകര്പ്പെവകസാശ  അനമതണിപതങ്ങളണില  ഒന്നസാണറ്റ്  കണിങയറമീവറ്റ്

ങകസാമണ്സറ്റ്  അനമതണിപതറ.  ഒരു  സ്രഷസാവറ്റ്  തപന  സൃഷണികള  പപസാതുജനറ

ഉപങയസാഗണിക്കുകങയസാ  വണിതരണറ  പചയ്യുകങയസാ  അവയുപങയസാഗണിച്ചു

കൂടുതലൈസാപയപന്തെങ്കേണിലുറ  സൃഷണിക്കുകങയസാ  പചയ്യുവസാന്  ആഗ്രേഹൈണിക്കുപന്നങ്കേണില  ഈ

അനമതണിപതറ  ഉപങയസാഗണിക്കേസാറ.  എന്നസാല  ഇതരറ  അനമതണിപതമണിലസാപത

പ്രസണിദമീകരണിച്ച  സൃഷണികള  സ്രഷസാവണിപന  അനമതണിയണിലസാപത  ഉപങയസാഗണിക്കുന്നതറ്റ്

പകര്പ്പെവകസാശനണിയമതണിപന  ലൈറഘനമസാണറ്റ്.  അവ  നമുക്കേറ്റ്  കണ്ടെസാസസ്വദണിക്കേസാപമങ്കേണിലുറ

ഒരുകസാരദ്യതണിനറ  ഉപങയസാഗണിക്കേസാനസാകണില.  ഇതണിപനസാരു  പരണിഹൈസാരമസാണറ്റ്  കണിങയറമീവറ്റ്

ങകസാമണ്സറ്റ്  ങപസാലുള്ള  പപസാതുപകര്പ്പെവകസാശ  അനമതണിപതങ്ങള.  കണിങയറമീവറ്റ്

ങകസാമണ്സറ്റ് അനമതണിപതറ സ്രഷസാവണിങനയുറ ഉപങയസാകസാവണിപനയുറ അവകസാശങ്ങള

ഒരുങപസാപലൈ സറരകണിക്കുന്നു. 

വദ്യതദ്യസ്ത  വദ്യവസ്തകളടെങ്ങണിയ  അനമതണി  പതങ്ങള  കണിങയറമീവറ്റ്  ങകസാമണ്സറ്റ്

പ്രസണിദമീകരണിച്ചണിട്ടുണ്ടെറ്റ്. അവയണിപലൈ ചണിലൈ വദ്യവസ്തകള  തസാപഴ പറയുന്നവയസാണറ്റ്.

● ഉപങയസാകസാവണിനറ്റ്  സൃഷണികള  പകര്ത്തുകങയസാ  വണിതരണറ  പചയ്യുകങയസാ
പ്രദര്ശണിപ്പെണിക്കുകങയസാ മസാററ വരുതണി ഉപങയസാഗണിക്കുകങയസാ പചയസാറ; സ്രഷസാവണിപന
ഉചണിതമസായ രമീതണിയണില അനസരണിക്കേണപമന്നുമസാതറ. 

● ഉപങയസാകസാവണിനറ്റ്  സൃഷണികള  പകര്ത്തുകങയസാ  വണിതരണറ  പചയ്യുകങയസാ
പ്രദര്ശണിപ്പെണിക്കുകങയസാ  മസാററ  വരുതണി  ഉപങയസാഗണിക്കുകങയസാ  പചയസാറ;  പപക
മപറസാരസാളക്കേറ്റ്  നണിങ്ങളുപടെ  പുനര്സൃഷണികളുറ  അങതങപസാപലൈതപന്ന
ഉപങയസാഗണിക്കേസാനള്ള  അനവസാദറ  നലകണറ.  സ്രഷസാവണിപന  ഉചണിതമസായ
രമീതണിയണില അനസരണിക്കുകയുറ പചയണറ. 

● വസാണണിജദ്യപരമലസാത  ആവശദ്യങ്ങളക്കേസായണി  ഉപങയസാകസാവണിനറ്റ്  സൃഷണികള
പകര്ത്തുകങയസാ  വണിതരണറ  പചയ്യുകങയസാ  പ്രദര്ശണിപ്പെണിക്കുകങയസാ  മസാററ  വരുതണി
ഉപങയസാഗണിക്കുകങയസാ  പചയസാറ;  സ്രഷസാവണിപന  ഉചണിതമസായ  രമീതണിയണില
അനസരണിക്കേണപമന്നുമസാതറ. 



● ഉപങയസാകസാവണിനറ്റ്  സൃഷണികള  പകര്ത്തുകങയസാ  വണിതരണറ  പചയ്യുകങയസാ
പ്രദര്ശണിപ്പെണിക്കുകങയസാ  പചയസാറ;  എന്നസാല  മസാററ  വരുതണി  ഉപങയസാഗണിക്കുവസാന്
അനവസാദമണില.  സ്രഷസാവണിപന  ഉചണിതമസായ  രമീതണിയണില  അനസരണിക്കുകയുറ
പചയണറ. 

പകര്പ്പെവകസാശവുമസായണി  ബന്ധപപ്പെട്ടറ്റ്  വന്ന  മസാധദ്യമ  വസാര്തകള  ങശഖരണിച്ചറ്റ്  അവപയ
അടെണിസസാനമസാക്കേണി ഒരു കുറണിപ്പെറ്റ് തയസാറസാക്കുക

കഡിയയേറ്ററ്റീവവ് യകകാമൺസവ് വഡിഭകാഗതഡിടലെ ഡഡിജഡിറ്റല് വഡിഭവങ്ങടളെ എങ്ങടന

കടണ്ടെതശ?

കണിങയറമീവറ്റ്  ങകസാമണ്  സണിസ്റ്ററ  പമഷമീന്  റമീഡബണിള  ങകസാഡറ്റ്  ഉളപക്കേസാള്ളുന്നതണിനസാല,

കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണ് ഉള്ളടെക്കേറ പലൈ  രമീതണികളണില കപണ്ടെതസാന് കഴണിയുറ. 

യൂ ടൂബണില നണിന്നുറ കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണ്സുകള കപണ്ടെത്തുന്ന വണിധറ

ചണിലൈ  ങപസാര്ട്ടലുകളണില  നണിന്നുറ  നമുക്കേറ്റ്  ങനരണിട്ടുതപന്ന  കണിങയറമീവറ്റ്  ങകസാമണസായ

വണിഭവങ്ങള  കപണ്ടെതസാവുന്നതസാണറ്റ്.  നസാറ  വമീഡണിങയസാ  ഫയലുകളക്കേസായണി

ആശ്രയണിക്കേസാറുള്ളതറ്റ്  യൂടൂബറ്റ്  ങപസാര്ട്ടലൈണിപനയസാണങലസാ.  ഈ  ങപസാര്ട്ടലൈണില  നണിന്നുറ

കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണസായ ഒരു വണിഭവറ എങ്ങപന കപണ്ടെതസാപമന്നു ങനസാക്കേസാറ.

നണിങ്ങള Flowers എന്ന വണിഷയതണിലൈസാണറ്റ് തണിരച്ചണില നടെത്തുന്നപതന്നു കരുതുക. 

ആദദ്യമസായണി  യൂടൂബണിപലൈ  തണിരച്ചണില  ങബസാകണില   Flowers  എന്നു  ഹടെപ  പചയ  ങശഷറ

പസര്ച്ചു പചയ്യുക.

● തുടെര്ന്നു തുറന്നു വരുന്ന ജസാലൈകതണില Filters എന്ന ബട്ടണണില കണിക്കു പചയ്യുക.



ഇങപ്പെസാള  ലൈണിസ്റ്റു  പചയപപ്പെടുന്ന  വമീഡണിങയസാ  ഫയലുകള  നമുക്കു  യങഥഷറ

അനഗുണപപ്പെടുതണി ഉപങയസാഗണിക്കുവസാന് അനവസാദമുള്ളവയസാണറ്റ്.

ഗൂഗഡിള്  ഇയമജസഡില്  നഡിനശ  കഡിയയേറ്ററ്റീവവ്  യകകാമണകായേ  വഡിഭവങ്ങള്

തഡിരടഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഡിധശ

സസാധസാരണയസായണി  ചണിത  ഫയലുകള  ങശഖരണിക്കുന്നതണിനസായണി  നസാറ

ആശ്രയണിക്കേസാറുള്ളതറ്റ് ഗൂഗണിള ഇങമജസണിപനയസാണങലസാ, ഈ പവബറ്റ് ങപസാര്ട്ടലൈണില നണിന്നുറ

ലൈഭദ്യമസാകുന്ന  എലസാ  ചണിത  ഫയലുകളുറ  കണിങയറമീവറ്റ്  ങകസാമണ്സറ്റ്  വണിഭസാഗതണില

പപടുന്നവയല. എങ്ങപന ഈ ഫയലുകപള ങവര്തണിരണിച്ചറണിയസാറ എന്നു പരണിങശസാധണിക്കേസാറ.

 Butterflies പന  വണിവണിധ ചണിതങ്ങളസാണറ്റ് നണിങ്ങളക്കേറ്റ് ങശഖരണിങക്കേണ്ടെപതന്നു കരുതുക. 

ആദദ്യമസായണി ഗൂഗണിള ഇങമജസണിപന തണിരച്ചണില ങബസാകണില Butterflies എന്നു ഹടെപ പചയ

ങശഷറ പസര്ച്ചു പചയ്യുക.

● തുടെര്ന്നു തുറന്നു വരുന്ന ജസാലൈകതണില Butterflies പന നണിരവധണി ചണിതങ്ങള 

നമുക്കു കസാണുവസാന് സസാധണിക്കുറ.

● ഈ 



ജസാലൈകതണിപലൈ Tools എന്ന ബട്ടണണില കണിക്കു പചയ്യുക

● തുടെര്ന്നറ്റ് ദൃശദ്യമസാകുന്ന ടൂളുകളണില Usage rights എന്ന ടൂളണില കണിക്കു പചയ്യുക.

● ഇങപ്പെസാള കസാണുന്ന വണിവണിധ തരറ തണിരയല സസാധദ്യതകളണില നണിന്നുറ Labeled for

reuse and modification എന്നതറ്റ് തണിരപഞടുക്കുക.

തുടെര്ന്നറ്റ്  ലൈഭദ്യമസാകുന്നതറ്റ്  കണിങയറമീവറ്റ്  ങകസാമണ്സറ്റ്  വണിഭസാഗതണിലുള്ള  Butterfiles  പന

ചണിതങ്ങളസായണിരണിക്കുറ.

കണിങയറമീവറ്റ് ങകസാമണ്സറ്റ് പവബറ്റ്ഹസറണിപലൈ  (creativecommons.org)  തണിരയല

ങപസാര്ട്ടലൈസാണറ്റ്  അവയണിപലൈസാന്നറ്റ്. നമുക്കേസാവശദ്യമസായ ഡണിജണിറല   വണിഭങ്ങപള  കണിങയറമീവറ്റ്

ങകസാമണ്സറ്റ് വണിഭവങ്ങള ങശഖരണിക്കുന്ന നണിരവധണി പവബറ്റ്ഹസറ്റുകളണില നണിന്നറ്റ് വളപര

ങവഗറ കപണ്ടെതണി  നലകസാന്   ഈ ങപസാര്ട്ടല സഹൈസായണിക്കുന്നു.

ങപസാര്ട്ടലൈണിപലൈ

Search  the



Commons  എന്ന  ബട്ടണണില  കണിക്കുപചയ്യുങമസാള  എതണിങച്ചരുന്ന  ങപജണില  നണിന്നുറ

ഇഷമുള്ള വണിഷയറ സറബന്ധണിച്ച വണിഭവറ ,അതണിപന പ്രങതദ്യകതയനസരണിച്ചറ്റ് ലൈഭദ്യമസാകുന്ന

ലൈണിസ്റ്റു പചയപപ്പെട്ടണിട്ടുള്ള ങപസാര്ട്ടല പതരപഞടുതറ്റ് പതരയസാവുന്നതസാണറ്റ്.

ഈ ങപജണില ഉളപപ്പെടുതണിയണിട്ടുള്ള ചണിലൈ ങപസാര്ട്ടലുകളുറ അവയണില നണിന്നുറ ലൈഭദ്യമസാകുന്ന

വണിഭവങ്ങളുപടെ സസ്വഭസാവവുറ തസാപഴ പകസാടുതണിരണിക്കുന്നു.

പവബറ്റ് ങപസാര്ട്ടല ലൈഭദ്യമസാകുന്ന വണിഭവങ്ങള

Europeana Media

Flickr Image

Google Images Image

Jamendo Music

Open Clip Art Library Image

SpinXpress Media

Wikimedia Commons Media

YouTube Video

Pixabay Image

ccMixter Music

SoundCloud Music

വണിവണിധതരറ  ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള  കപണ്ടെത്തുന്നതുറ  അവ  വണിവണിധ

ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് പവയറുകള  ഉപങയസാഗണിച്ചറ്റ്  അനഗുണപപ്പെടുത്തുന്നതുറ   നസാറ  പരണിചയപപ്പെട്ടു

കഴണിഞ.   ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള  ലൈഭദ്യമസാക്കുന്ന  നണിരവധണി  ങപസാര്ട്ടലുകള  ഇന്നുണ്ടെറ്റ്.



വണിദദ്യസാഭദ്യസാസ  വകുപ്പെണിപന  ഇതരതണിലുള്ള  ങപസാര്ട്ടലൈസാണറ്റ്  "സമഗ്രേ”.  സറ്റ്കൂള

അക്കേസാദമണികപ്രവര്തനങ്ങപള  ഏങകസാപണിപ്പെണിക്കുകയുറ  കൃതദ്യതപപ്പെടുത്തുകയുറ

പചയ്യുന്നതണിനള്ള  സണിരസറവണിധസാനമസായണിട്ടസാണറ്റ്  'സമഗ്രേ'  വണിഭസാവനറ  പചയണിട്ടുള്ളതറ്റ്.

സസാങങ്കേതണികവണിദദ്യയുപടെ പുങരസാഗതണിക്കേനസരണിച്ചറ്റ്  ഇതറ്റ്  നണിരന്തെരറ നവമീകരണിക്കേപപ്പെടുകയുറ

പചയ്യുന്നുണ്ടെറ്റ്.   പസാഠസാസൂതണറ,  വണിനണിമയറ,  മൂലൈദ്യനണിര്ണ്ണയറ,  ങമസാണണിററണിങ്ങറ്റ്  തുടെങ്ങണി

സമസ്തവണിദദ്യസാഭദ്യസാസ പ്രവര്തനങ്ങളുറ 'സമഗ്രേ'യണില ഉളപക്കേസാള്ളണിച്ചണിട്ടുണ്ടെറ്റ്. 

ഇതു  കൂടെസാപത  ഹകററ്റ്  സറ്റ്കൂളുകളക്കേറ്റ്  തയസാറസാക്കേണി  നലൈറ്റ്കണിയണിട്ടുള്ള  ഉബുണ

ഓപ്പെങററണിങറ്റ്  സണിസ്റ്റതണിങനസാപടെസാപ്പെറ  ഹപ്രമറണി,  പസക്കേനറണി,  ഹൈയര്പസക്കേനറണി

തലൈതണില  ഉപങയസാഗണിക്കേസാവുന്ന  നണിരവധണി  വണിദദ്യസാഭദ്യസാസ  ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് പവയറുകളുറ

ഉളപക്കേസാള്ളണിച്ചണിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അനഗ്രേസാമരമ,  പക  അനഗ്രേസാറ,  എഡഡ്യൂങക്കേഷണല  സഡ്യൂട്ടറ്റ്  ജണി

ങകസാറപ്രണിസറ്റ്,  ടെകറ്റ് പപയണിനറ്റ്,  ഹപസണിങയസാ പഗയണിറ,  പജ ഫസാകന് ലൈസാബറ്റ്,  ജണിങയസാജണിബ,

രസാങസസാള,  സണ്ങകസാക്കേറ്റ്,  പസ്റ്റങലൈറണിയറ,  പഫററ്റ്,  കഡ്യൂജണിസറ്റ്,  മസാര്ബണിള തുടെങ്ങണി നണിരവധണി

ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് പവയറുകള  നമ്മുപടെ  പസാഠഭസാഗ  വണിനണിമയതണിനനസൃതമസായണി

അനഗുണപപ്പെടുതണിയസാണറ്റ് നലൈറ്റ്കണിയണിട്ടുള്ളതറ്റ്. ഹപ്രമറണി വണിഭസാഗറ ഭസാഷസാ പഠനതണിനസായണി

എറ  ഗുരു  എപന്നസാരു  ങപസാര്ട്ടലുറ  ഹൈയര്പസക്കേനറണി  വണിഭസാഗറ  സയന്സറ്റ്

വണിഷയങ്ങളക്കേസായണി ഖസാന് അക്കേസാദമണി ങപസാര്ട്ടലുറ സമഗ്രേയണിലൂപടെ ലൈഭദ്യമസാക്കേണിയണിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

സമഗ്ര പപപോലലെതലന്നെ വവിഭവങ്ങള്കപോയവി ആശ്രയവികപോവുന്നെ പലെണവിങങ് 

മപോപനേജങ്ലമനങ് സവിസ്റ്റമപോണങ് ഇ പപോഠശപോലെ. പകേന്ദ്ര മപോനേവ വവിഭവപശഷവി 

വകുപവിലന പപപോര്ട്ടലെപോയ ദവികയയും ഇത്തരത്തവിലുള്ളതപോണങ്.

ഡണിജണിറല  വണിഭവങ്ങള  ങശഖരണിച്ചസാല  മസാതറ  മതണിങയസാ?  ഇവ  കസാസറ്റ്  റമണില

കുട്ടണികളക്കു  മുന്നണില  അവതരണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനള്ള  സസാങങ്കേതണികസസൗകരദ്യങ്ങപളക്കുറണിച്ചുറ

അവ  ഉപങയസാഗണിക്കുന്ന  വണിധവുറ  നസാറ  അറണിഞണിരണിങക്കേണ്ടെതുണ്ടെറ്റ്.  ഹഹൈപപടെകറ്റ്  ആയണി

മസാറണിയങതസാപടെ  കസാസറ്റ്  റമുകളണില  പുതണിയ  ചണിലൈ  സസാങങ്കേതണിക  സസൗകരദ്യങ്ങള  കടെന്നു

വന്നണിട്ടുണ്ടെറ്റ്.നമുക്കു  പരണിചണിതമസായ  ങബസാധന  സഹൈസായണികളസായ  ബസാക്കേറ്റ്  ങബസാര്ഡണിനറ

ങചസാകറ്റ് പമീസണിനറ പുറപമ ലൈസാപറ്റ്ങടെസാപറ,  പപ്രസാജകറ്റ്ടെറുറ,  സസൗണ്ടെറ്റ് സണിസ്റ്റവുറ,  ഇനര് പനററ്റ്

സറവണിധസാനവുറ  ഹഹൈപടെകറ്റ്  പദതണിയുപടെ  ഭസാഗമസായണി  കസാസറ്റ്  റമുകളണില  സജ്ജമസായണി.

ഇതരതണിലുള്ള കസാസറ്റ് റമണിപന ഹഹൈപടെകറ്റ് കസാസറ്റ്ററ എന്നു വണിളണിക്കേസാറ.

പരമരസാഗത  കസാസറ്റ്  മുറണിയണിപലൈ  ങബസാധനപ്രകമീയയുപടെ  ങമന,  ഹഹൈപടെകറ്റ്  കസാസറ്റ്

മുറണികളണിപലൈ  ങബസാധനപ്രകമീയയുപടെ  ങമന  എന്നമീ  വണിഷയങ്ങപള  സറബന്ധണിച്ചറ്റ്  ഒരു

സറവസാദറ സറഘടെണിപ്പെണിക്കുക.



 കസാസറ്റ് ററ  ങബസാധനതണിപന സഹൈസായണിക്കുന്ന  ചണിലൈ നൂതന ഉപകരണങ്ങപള നമുക്കു

പരണിചയപപ്പെടെസാറ.  

1. ലെകാപവ്യടെകാപ്പവ്

1. ഡഡിജഡിറ്റല് ടപകാജകവ്ടെര്

3. ഇന്ററകാകവ്ടെറ്റീവവ് വവറ്റവ് യബകാര്ഡവ് (Interactive White Board)



4. ഇന്ററകാകവ്ടെറ്റീവവ് ടപകാജകവ്ടെര്

  5. സ്റ്റുഡന്സവ് റയസകാൺസവ് സഡിസശ

6. യഡകാക്കുടമന്റവ് കകകാമറ

കസാസറ്റ്  റമണില  ങബസാധനപ്രകമീയക്കേറ്റ്  സഹൈസായകരമസായ  ഡണിജണിറല

ഉപകരണങ്ങപളക്കുറണിച്ചറ്റ് ഒരു പസമണിനസാര് സറഘടെണിപ്പെണിക്കുക.



മകാധകമ സകാക്ഷരത ( Media Literacy)

മകാധകമശ

ഒരു സങന്ദേശറ അഥവസാ വണിവരറ ഒരസാളണില നണിന്നുറ മപറസാരസാളണിങലൈങക്കേസാ ഒരു കൂട്ടറ

ആളുകളണിങലൈങക്കേസാ എതണിക്കുന്നതണിനള്ള ഉപസാധണിയസാണറ്റ് മസാധദ്യമറ. 

ഒരസാളണില  നണിന്നുറ  മപറസാരസാളണിങലൈക്കേറ്റ്  ആശയ  വണിനണിമയറ  നടെത്തുവസാനള്ള  ചണിലൈ

മസാധദ്യമങ്ങള ചുവപടെ പരസാമര്ശണിച്ചണിരണിക്കുന്നു. മറ്റു മസാധദ്യമങ്ങള കൂടെണി കപണ്ടെത്തുക.

ഇ ലമയവില

കേത്തുകേള്

ഫപോകേങ്സങ്

പസപോഷഷ്യല ലനേറങ് വര്ക്കുകേള്

ഇന്സ്റ്റനങ് ലമപസജസങ്

......................................

..........................................

ഒരു  കൂട്ടറ  ആളുകളണിങലൈക്കേറ്റ്  ആശയ  വണിനണിമയറ  നടെത്തുന്നതണിനള്ള  ചണിലൈ  മസാധദ്യമങ്ങള

ചുവപടെ പരസാമര്ശണിച്ചണിരണിക്കുന്നു മറ്റു മസാധദ്യമങ്ങള കൂടെണി കപണ്ടെത്തുക.

ബുക്കുകേള്

വര്ത്തമപോനേപതയും

സവിനേവിമ

പറേഡവിപയപോ

ലടെലെവിവവിഷന്

ഇനര്ലനേറങ്

ലമപോബബൈല പഫപോണ



....................................

......................................

പപസാതുപവ മസാധദ്യമങ്ങപള നസാലൈസായണി തണിരണിക്കേസാറ

 പരമരസാഗത മസാധദ്യമങ്ങള

 അച്ചടെണി മസാധദ്യമങ്ങള

 ഇലൈകറ്റ്ങടസാണണികറ്റ് മസാധദ്യമങ്ങള

 നവ മസാധദ്യമങ്ങള

പരമരസാഗത മസാധദ്യമങ്ങള

മസാധദ്യമങ്ങളണില ഏറവുറ പഴക്കേമുള്ളവയസാണറ്റ് പരമരസാഗത മസാധദ്യമങ്ങള.  പസാട്ടറ്റ്,  നൃതറ

തുടെങ്ങണിയ  ചണിലൈ  നസാടെന്  കലൈസാരൂപങ്ങപളയസായണിരുന്നു  പഴയ  കസാലൈതറ്റ്  ആശയ

വണിനണിമയതണിനസായണി  ഉപങയസാഗണിച്ചണിരുന്നതറ്റ്.   ഒങരസാ  രസാജദ്യക്കേസാര്ക്കുറ  അവരുങടെതസായ

നസാങടെസാടെണി  കലൈസാരൂപങ്ങള  ഉണ്ടെസായണിരുന്നു.  ങകരള  ജനതയുപടെ  സസാറസസാരണിക

സങന്ദേശങ്ങള  ഹകമസാറണിയണിരുന്ന  ചണിലൈ  കലൈസാരൂപങ്ങളസായണിരുന്നു  പതയറ,  തണിറ,  ചവണിട്ടു

നസാടെകറ,  പുള്ളുവന്  പസാട്ടറ്റ്,  തുമണി  തുള്ളല,  പടെയണണി,  ,  ഒപ്പെന,  മസാര്ഗറകളണി  കളറപസാട്ടറ്റ്,

കസാക്കേസാരശണി  മുതലൈസായവ.  പഴയകസാലൈ  കഥകള  പസാടെണിയുറ  ആടെണിയുറ  പറഞറ  പുതണിയ

തലൈമുറപയ  സമന്നമസായ  നമ്മുപടെ  ഹപതൃകവുമസായണി   ബന്ധണിപ്പെണിക്കുവസാന്  ഇവ

പ്രങയസാജനപപ്പെടുതണിയണിരുന്നു.  നസാടെന്  കലൈസാരൂപങ്ങള  കൂടുതലുറ  കര്ഷകരുപടെയുറ

പസാര്ശസ്വവലൈറ്റ്കരണിക്കേപപ്പെട്ട  ജനവണിഭസാഗങ്ങളുപടെയുറ  ആചസാരങ്ങളുമസായണി

ബന്ധപപ്പെട്ടവയസായണിരുന്നു.  വസാപമസാഴണിയണിലൂപടെ  സമൂഹൈപത  ആനന്ദേണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനറ

വണിവരങ്ങള  അറണിയണിക്കുന്നതണിനറ  അവപര  ങബസാധവസാനസാരസാക്കുന്നതണിനറ

ഉപങയസാഗണിച്ചണിരുന്ന ഇതരറ  കലൈസാരൂപങ്ങളസായണിരുന്നു പരമരസാഗത മസാധദ്യമങ്ങള.

അച്ചടെണി മസാധദ്യമങ്ങള

ങജസാഹൈന്നസറ്റ് ഗുട്ടന്ബര്ഗറ്റ് അച്ചടെണിയന്ത്രറ കണപണിടെണിച്ചങതസാടു കൂടെണി യൂങറസാപ്പെണിലുറ പണിന്നമീടെറ്റ് മറ്റു

രസാജദ്യങ്ങളണിലുറ  പതങ്ങളുപടെയുറ പ്രസണിദമീകരണ ങ്ങളുപടെയുറ പ്രചരണറ വദ്യസാപണിച്ചു.  അച്ചടെണി

മസാധദ്യമങ്ങളുപടെ  പ്രചരണറ  വങരണദ്യ  വര്ഗതണിന  മസാതറ  ലൈഭദ്യമസായണിരുന്ന  അറണിവുറ

വണിദദ്യസാഭദ്യസാസവുറ എലസാ വണിഭസാഗറ ജനങ്ങളണിലുറ എതണിച്ചു.  വണിപ്ലവകരമസായ ഒരു സസാമൂഹൈണിക

മസാറമസായണിരുന്നു അച്ചടെണി മസാധദ്യമങ്ങള സൃഷണിച്ചതറ്റ്. പതങ്ങള, മസാസണികകള, ആനകസാലൈണിക

പ്രസണിദമീകരണങ്ങള,  ബുക്കുകള  എന്നമീ  അച്ചടെണി  മസാധദ്യമങ്ങളക്കേറ്റ്  ജനങ്ങളണില

പചലുത്തുവസാന് സസാധണിക്കുന്ന സസ്വസാധമീനറ വളപര വലുതസാണറ്റ്.



ഇലൈകറ്റ്ങടസാണണികറ്റ് മസാധദ്യമങ്ങള

1890 ന ങശഷറ  ലൂമണിങയ സങഹൈസാദരനസാര് ചലൈച്ചണിത ഛസായസാഗ്രേഹൈണവുറ ഗുഗണിപയലങമസാ

മസാര്ങക്കേസാണണി  ങറഡണിങയസായുറ  കണ  പണിടെണിച്ചങതസാടു  കൂടെണിയസാണറ്റ്  ഇലൈകറ്റ്ങടസാണണികറ്റ്

മസാധദ്യമങ്ങളുപടെ  ചരണിതറ  ആരറഭണിക്കുന്നതറ്റ്.  വസാര്തസാ  വണിങനസാദ  പരണിപസാടെണികള

സറങപ്രകണറ  പചയ്യുന്നതണിനസായണി  യൂങറസാപ്പെണിപലൈങറ  ങറഡണിങയസാ  ങസ്റ്റഷനകള

സസാപണിക്കേപപ്പെട്ടു.  ഇരുപതസാറ  നൂറസാണ്ടെണിപന  ആരറഭതണില  പകസാങളസാണണിയന്

ശകണികളസായ  ബണിട്ടനറ  ഫസാന്സുറ  തങ്ങളുപടെ  അധമീനതയണിലൈസായണിരുന്ന  ഏഷദ്യന്,

ആഫണിക്കേന് രസാജദ്യങ്ങളണിലുറ  ങറഡണിങയസാ ങസ്റ്റഷനകള സസാപണിച്ചു. 1920  ല പടെലൈണിവണിഷന്

സറങപ്രകണറ  ആരറഭണിച്ചു.  1950  ആയങപ്പെസാങഴക്കുറ  ഏറവുറ  വലൈണിയ  ജനകമീയ

മസാധദ്യമമസായണി പടെലൈണിവണിഷന് വളര്ന്നണിരുന്നു.  ചലൈച്ചണിതറ,  ങറഡണിങയസാ,  പടെലൈണിവണിഷന്  ,എന്നമീ

ഇലൈകറ്റ്ങടസാണണികറ്റ്  മസാധദ്യമങ്ങളക്കേറ്റ്  ജനങ്ങളണില  പചലുതസാനസാവുന്ന  സസ്വസാധമീനറ  വളപര

വലുതസാണറ്റ്.

നവ മസാധദ്യമങ്ങള

ങവളഡറ്റ്  ഹവഡറ്റ്  പവബണിപനയുറ  ഇനര്പനറണിപനയുറ  ആവണിര്ഭസാവറ  മസാധദ്യമരറഗതറ്റ്

പുതണിയ  വസാതസായനങ്ങള  തുറന്നു.  ഇ-  പമയണിലുകള,  പവബറ്റ്ഹസറ്റുകള,

ങപസാഡറ്റ്കസാസറ്റ്ററ്റ്സറ്റ്,  ഇ-ബുക്കുകള,  ങബസാഗുകള,  ങസസാഷദ്യല  പനററ്റ് വര്ക്കുകള,

ഇനര്പനററ്റ്  ങപ്രസാങട്ടസാക്കേസാള  പടെലൈണിവണിഷന്,  ഇനര്പനററ്റ്  ങറഡണിങയസാ  തുടെങ്ങണിയവ

ഇക്കേസാലൈപത  പ്രധസാനപപ്പെട്ട  ആശയ  വണിനണിമയ  ഉപസാധണികളസായണി  മസാറണിക്കേഴണിഞ.

സങന്ദേശങ്ങള  നണിര്മണിക്കുന്നതണിനറ,  പ്രങകപണതണിനറ,  സസ്വമീകരണതണിനറ

ഉപങയസാഗണിക്കുന്ന  ഇതരറ  ഓണ്ഹലൈന്  ഡണിജണിറല  സറവണിധസാനങ്ങപളയസാണറ്റ്

നവമസാധദ്യമങ്ങള എന്നു പറയുന്നതറ്റ്.

വണിവണിധതരറ  നവ  മസാധദ്യമങ്ങപളക്കുറണിച്ചറ്റ്  ഒരു  പട്ടണിക  ഡണിജണിറലൈസായണി

തയസാറസാക്കുക.പട്ടണികയണില  മസാധദ്യമതണിപന  ങപരറ്റ്,  സസാപകന്,  സസാപണിച്ച  വര്ഷറ,

പ്രങതദ്യകതകള,  ങലൈസാങഗസാ  എന്നണിവയുണ്ടെസാകണറ.തയസാറസാക്കേണിയ  പട്ടണിക  നണിങ്ങളുപടെ

ഡണിജണിറല ങപസാര്ട്ടറ്റ് ങഫസാളണിങയസായണില സൂകണിക്കുക.

 



മകാധകമ സകാക്ഷരത

അച്ചടെണിച്ചങതസാ  അച്ചടെണിക്കേസാതങതസാ  ആയ   സങന്ദേശങ്ങള  മനസണിലൈസാക്കുവസാനറ

വണിശകലൈനറ  പചയസാനറ  വണിലൈയണിരുതസാനറ  ആശയവണിനണിമയറ  നടെതസാനറ  ഉള്ള

കഴണിവണിപനയസാണറ്റ് മസാധദ്യമ സസാകരത എന്നതുപകസാണങദ്ദേശണിക്കുന്നതറ്റ്. 

 ജനങ്ങപള  വണിമര്ശനസാത്മക  ചണിന്തെകരസാക്കേസാനറ  ചണിതറ,  ഭസാഷ,  ശബ്ദറ  എന്നണിവ

ഉപങയസാഗണിച്ചുള്ള സങന്ദേശങ്ങള സൃഷണിപരമസാക്കേസാനറ ഇതറ്റ് സഹൈസായണിക്കുന്നു.

 മസാധദ്യമങ്ങപള വണിങവകപൂര്വറ ഫലൈപ്രദമസായണി ഉപങയസാഗണിക്കുവസാന് പഠണിപ്പെണിക്കുന്നു.

 മസാധദ്യമങ്ങപള വണിമര്ശനസാത്മകമസായണി വണിശകലൈനറ പചയ്യുവസാന് സസാധണിക്കുന്നു.

 വണിവണിധ  ങസ്രസാതസുകളണില  നണിന്നുള്ള  വണിവരങ്ങളുപടെ  വണിശസ്വസാസദ്യത

വണിലൈയണിരുത്തുവസാന് സസാധണിക്കുന്നു.

 ഒരു  ജനതയുപടെ  വണിശസ്വസാസങ്ങള,  മങനസാഭസാവങ്ങള,  മൂലൈദ്യങ്ങള,  ങപസാരുമസാററ,

ജനസാധണിപതദ്യ  പ്രകമീയ  എന്നണിവപയപയലസാറ  മസാധദ്യമങ്ങള  ഏതു  തരതണില

സസ്വസാധമീനണിക്കുന്നു എന്നു മനസണിലൈസാക്കുവസാന് സസാധണിക്കുന്നു.

 വണിവണിധതരറ  വമീകണങ്ങപള  വണിലൈമതണിക്കുന്നതണിനറ  കൂടുതല  അറണിവു
ങനടുന്നതണിനറ സസാധണിക്കുന്നു.

 തങ്ങളുപടെ  ആശയങ്ങപള  വണിവണിധ  തരറ  മസാധദ്യമങ്ങളണിലൂപടെ  പ്രകടെണിപ്പെണിക്കുവസാന്
സസാധണിക്കുന്നു.

മകാധകമ സകാക്ഷരതകവ് അവശകശ യവണ്ടെ നകാലു ഘടെകങ്ങള് ചുവടടെ യചേര്ക്കുന.



1.   വണിവരങ്ങള പ്രസാപദ്യമസാക്കേസാനള്ള കഴണിവറ്റ്  .

➔ അറണിങയണ്ടെ  വണിവരങ്ങള  ലൈഭദ്യമസാക്കുന്ന  മസാധദ്യമ  ഉറവണിടെങ്ങള  ഏപതന്നു

തണിരണിച്ചറണിയുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്

➔ ലൈഭദ്യമസാകുന്ന  വണിവണിധ  ഉറവണിടെങ്ങലൈണില  നണിന്നുറ  യഥസാര്ത്ഥ  മസാധദ്യമറ  ഏപതന്നു

തണിരണിച്ചറണിയുന്നതണിനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ പതരപഞടുത  മസാധദ്യമങ്ങളണില  നണിന്നുറ  ആവശദ്യമസായ  വണിവരങ്ങള

ങശഖരണിക്കുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

2.    ഉള്ളടെക്കേറ വണിശകലൈനറ പചയ്യുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്  .

➔ മുന്നറണിവുകള ഉപങയസാഗണിച്ചറ്റ് പ്രവചണിക്കുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ സങന്ദേശപത വദ്യസാഖദ്യസാനണിക്കുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ തസാരതമദ്യങ്ങളണിലൂപടെയുറ,  വസറ്റ്തുതകളണിലൂപടെയുറ,  തന്ത്രപരമസായണി  വണിവരങ്ങപള

വണിശകലൈനറ പചയ്യുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

3.    വണിലൈയണിരുത്തുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്  .

➔ യഥസാര്ത്ഥ  വണിവരപത  അഭണിനന്ദേണിക്കുന്നതണിനറ  അറഗമീകരണിക്കുന്നതണി  നമുള്ള

കഴണിവറ്റ്.

➔ വണിവരങ്ങളുപടെ ഗുണനണിലൈവസാരറ അളക്കുന്നതണിനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ സങന്ദേശങ്ങളുപടെ മൂലൈദ്യ നണിര്ണയറ നടെത്തുന്നതണിനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ വദ്യതദ്യസ്ത  ഉള്ളടെക്കേങ്ങങളസാടെറ്റ് പ്രതണികരണിക്കുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

4.   ആശയ വണിനണിമയതണിനസായണി സങന്ദേശങ്ങള സൃഷണിക്കുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്  .

➔ സങന്ദേശങ്ങള  ആസൂതണറ  പചയ്യുന്നതണിനറ,  രചണിക്കുന്നതണിനറ,  ങഭദഗതണി

വരുത്തുന്നതണിനമുള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ ഭസാഷ നല രമീതണിയണില ഹകകസാരദ്യറ പചയ്യുന്നതണിനള്ള കഴണിവറ്റ്.

➔ തയസാറസാക്കേണിയ  സങന്ദേശങ്ങപള  സസാങങ്കേതണിക  വണിദദ്യ  ഉപങയസാഗണിച്ചറ്റ്  വണിനണിമയറ

പചയ്യുവസാനള്ള കഴണിവറ്റ്.

ആശയ വണിനണിമയരറഗതറ്റ് ഡണിജണിറല സസാങങ്കേതണിക വണിദദ്യകള അസൂയസാവഹൈമസായ

വളര്ച്ച  ങനടെണിയണിരണിക്കുന്ന  ഈ  കസാലൈഘട്ടതണില  അതണിപന   ഫലൈപ്രദമസായുറ



സുരകണിതമസായുറ  ഉപങയസാഗണിക്കുന്നതണിനള്ള  പ്രസാപണി   ങനടുന്നതണിനറ്റ്  ഒരു  സമൂഹൈ

ജമീവണിപയന്ന നണിലൈയണില നസാറ ചണിലൈ ഹനപുണണികള ങനങടെണ്ടെതുണ്ടെറ്റ്.  മസാധദ്യമ സസാകരത

പസാഠദ്യപദതണിയുപടെ ഭസാഗമസാങകണ്ടെതസാണറ്റ്.

വണിവണിധതരറ  മസാധദ്യമങ്ങപളക്കുറണിച്ചുറ  അവയുപടെ  വളര്ച്ചപയക്കുറണിച്ചുറ  ഒരു  പസമണിനസാര്

സറഘടെണിപ്പെണിക്കുക.



വവിവര വവിനവിമയ സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയയും വവിവര വവിനവിമയ സസാങങ്കേതവിക വവിദദ്യയയും 
പഠനങബസാധന പ്രകവിയയയുംപഠനങബസാധന പ്രകവിയയയും

ആമുഖയും

പപപൊതു  വവിദദപൊഭദപൊസ  സസംരക്ഷണ  യജജ് ഞതവിപന്റെ  ഭപൊഗമപൊയവി  കകേരളതവിപലെ  കപൊസജ്

മുറവികേപളലപൊസം  ഹഹൈപടെകപൊയവി  മപൊറവിപകപൊണവിരവിക്കുന.  ഈ  പദ്ധതവി  കപൊസജ്   മുറവികേളവില

ലെപൊപജ്കടെപൊപജ്,  പപപൊജകേജ്ടെര്  തുടെങവിയ ഉപകേരണങളസം   ശബ്ദ  സസംവവിധപൊനവസം  ഇന്റെര്പനറജ്

ലെഭദതയസം ഉറപപൊക്കുന. ഇതരസം ഒരു കപൊസജ് മുറവിയവില നടെകകണതപൊയ കബപൊധന പകക്രീയ

ഈ  സപൊകങ്കേതവികേ  സസൗകേരദങപള  പരമപൊവധവി  പകയപൊജനപടുതവിയള്ളതപൊകേണസം.  ബപൊകജ്

കബപൊര് ഡസം  കചപൊക്കുസം  ഉപകയപൊഗവിച്ചുപകേപൊണവിരുന്ന  കപൊസജ്  മുറവികേളവികലെക്കു  ലെപൊപജ്കടെപൊപസം

പപപൊജകേജ്ടെറസം  ഹവറജ്കബപൊര്ഡസം  കേടെന  വരുകമപൊഴുണപൊകുന്ന  മപൊറതവിനനുസരവിചജ്

സപൊകങ്കേതവികേ  ഹനപുണവികേള്   കനടുന്നതവിപനപൊപസം  തപന്ന  ഇതരസം  സപൊധദതകേപള

കബപൊധനപകവിയയപടെ  വവിവവിധ  തലെങളവില  എങപന  പകയപൊജനപപടുതപൊപമന്നജ്

അധദപൊപകേ വവിദദപൊര്തവികേള് അറവി  ഞവിരവികകണതപൊണജ്.

ഒന്നപൊമപത  പസമസ്റ്ററവിപലെ  പപൊഠഭപൊഗങളവിലൂപടെ  വവിവര  വവിനവിമയ  വവിനവിമയ  സപൊകങ്കേതവികേ

വവിദദയപടെ സപൊധദതകേപളക്കുറവിച്ചു നപൊസം മനസവിലെപൊക്കുകേയസം ചവിലെ അടെവിസപൊന ഹനപുണവികേള്

പരവിശക്രീലെവിക്കുകേയമുണപൊയവി.  ഈ  പസമസ്റ്ററവില  വവിവര  വവിനവിമയ  വവിനവിമയ  സപൊകങ്കേതവികേ  വവിദദ

പകയപൊജനപപടുതവി എങപന ഒരു ഡവിജവിറല കപൊസജ് റൂമവില ഉപകയപൊഗവികകണ വവിഭവങള്

കേപണതപൊപമനസം,  അവപയ  ഏതുരക്രീതവിയവില  നമ്മുപടെ  പപൊഠഭപൊഗങള്കനുസരവിചജ്

രൂപപരവിണപൊമസം  വരുതപൊപമനസം,  കപൊസജ്  റൂസം  വവിനവിമയതവിനജ്  വവിവവിധ  വവിദദപൊഭദപൊസ

കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  എങപന  പകയപൊജനപപടുതപൊപമനസം,  ഇതരസം  വവിഭവങള്

ഉള്പപടുതവിയള്ള ഒരു ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല എങപന  തയപൊറപൊകപൊപമനസം  അതജ് കപൊസജ്

റൂമവില  എങപന  ഉപകയപൊഗവികപൊപമനസം,  കൂടെപൊപത  വവിവവിധ  കലെണവിങജ്  മപൊകനജജ്പമന്റെജ്

സവിസ്റ്റങപളക്കുറവിച്ചുസം   പരവിചയപപടെപൊസം.

പഠനങനട്ടങ്ങള

• പപൊഠപൊസൂത്രണതവിലസം  വവിനവിമയതവിനുസം  വവിവര  വവിനവിമയ  സപൊകങ്കേതവികേ  വവിദദ

ഉപകയപൊഗവിക്കുന.

• ഇ- ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വലെവില ഡവിജവിറല റവികസപൊഴജ്സുകേള് ( പടെക്സജ്റജ്, ഇകമജജ്, അനവികമഷന

വക്രീഡവികയപൊ...) ഉള്കചര്കല.

• വവിഭവങള് കമക്രീകേരവിക്കുന്നതവിനുസം വവിഷയപൊധവിഷവിത കശഖരങള് തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനുസം

പപൊപവി കനടുന.

• വവിവവിധ ഡവിജവിറല ഉപകേരണങള് ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള പപൊപവി കനടുന.

                                                                                                                 



• പഠനപരവിമവിതവി  അനുഭവവിക്കുന്നവര്ക്കുസം  പഠന  കവഗതവില  ഹവവവിധദമുള്ളവര്ക്കുസം

ആവശദസം  കവണ  പഎ.സവി.ടെവി  സഹൈപൊയ  സസംവവിധപൊനങള്  സസംബനവിചജ്  ധപൊരണ

കനടെല.

• എസം  കലെണവിങവിപന്റെ  അടെവിസപൊന  ധപൊരണകേളസം  കപൊസജ്  റൂസം  സപൊധദതകേളസം

മനസവിലെപൊക്കുന.

യൂണവിററ്റ് യൂണവിററ്റ് 11

ഐഐ. . സവിസവി. . ടവി ടവി - - ആസൂത്രണ പ്രകവിയയവിലആസൂത്രണ പ്രകവിയയവില

പ്രധസാനസാശയങ്ങള

• ഇകമജജ് എഡവിറവിങജ് ടൂളകേള്.

• ഓഡവികയപൊ - വക്രീഡവികയപൊ എഡവിറവിങജ്.

• വവിദദപൊഭദപൊസ കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്.

•  പഠന കബപൊധന ആവശദങള്കജ് മപൊത്രമുള്ള പവബജ് കപപൊര്ട്ടലകേള്

• കേസംകമപൊസര് കസപൊഫജ്റജ് പവയര് - ഇന്റെര്കഫസജ്, ടൂളകേള്.

• ഹപമറവി  കപൊസ്സുകേളവികലെകജ്  തയപൊറപൊകവിയ  ഐ.സവി.ടെവി  വവിഭവ  പുസ്തകേസം
(കേളവിപപട്ടവി)പരവിചയപപടുകേ.

• അപര്  ഹപമറവി  കപൊസ്സുകേളവികലെകജ്  തയപൊറപൊകവിയ   ഐ.സവി.ടെവി  വവിഭവ  പുസ്തകേസം  (e
@വവിദദ)പരവിചയപപടുകേ.

• ഇ-ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വല - ഘടെകേങള്.

• ഇ-ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വല തയപൊറപൊകല.

• കപൊസജ്റസം  പകവിയയവില  ഉപകയപൊഗപപടുത്തുന്ന  ഘടെകേങളപടെ  ഡവിജവിറല  രൂപങള്
(പടെസംകപ്ലേറ്റുകേള് ).

വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദ  വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ  എലപൊ  കമഖലെകേളവിലസം

വവിഭവപവിന്തുണ  നലെജ്കേപൊന  കശഷവിയള്ള  ആധുനവികേ  സകങ്കേതങളപടെ  അക്ഷയഖനവിയപൊണജ്.

വവിദദപൊഭദപൊസതവിപന്റെ  സമഗ്രദര്ശനസം  രൂപപപടുത്തുന്നതു  മുതല  കപൊസജ്  തലെതവിലള്ള

പപൊഠപൊസൂത്രണവസം  വവിഭവനവിര്മപൊണവസം  കപൊസജ്  വവിനവിമയവസം  മൂലെദ  നവിര്ണയവസം

                                                                                                                 



തുടെര്പവര്തനവസംവപരയള്ള  എലപൊ  രസംഗങളവിലസം  ഇതവിപന്റെ  പകയപൊഗസം  സപൊധദമപൊയവി

കേഴവിഞവിട്ടുണജ്.

കപൊസജ്  മുറവിയവില  അവതരവിപവികപൊനുള്ള  ഡവിജവിറല  വവിഭവങള്  ഇന്റെര്പനറവില  നവിനസം

എങപന കശഖരവികപൊസം എന്നജ് നപൊസം  പരവിചയപപട്ടു കേഴവിഞ.  ഇതരതവില കശഖരവിക്കുന്ന

ഡവിജവിറല വവിഭവങളപൊയ ചവിത്രങള്, ഓഡവികയപൊ, വക്രീഡവികയപൊ മുതലെപൊയവ അകതപടെവി കപൊസവില

ഉപകയപൊഗവിക്കുവപൊന  കേഴവിഞ  എന്നജ്  വരവില.  നമ്മുപടെ  പപൊഠഭപൊഗതവിനജ്  കയപൊജവിചരക്രീതവിയവില

അവപയ  അനുഗുണപപടുകതണവിവരുസം.   ഇതരതവില ചവിത്രങള്, ഓഡവികയപൊ, വക്രീഡവികയപൊ

മുതലെപൊയവയവില  നമുകപൊവശദമപൊയ  മപൊറങള്   എങപന  വരുതപൊസം  എന്നജ്  ഈ

യൂണവിറവിലൂപടെ പരവിചയപപടെപൊസം.

ഡവിജവിറല വവിഭവങ്ങളളെ അനുഗുണളപ്പെടുത്തല

 മൂന്നപൊസം  കപൊസവിപലെ  പരവിസവിതവി  പഠനതവിപലെ  'വര്ണ്ണചവിറകുകേള്  വക്രീശവി  വക്രീശവി'  എന്ന

പപൊഠഭപൊഗസം  വവിനവിമയസം  പചയപൊനപൊയവി ഒരധദപൊപവികേ  ഡവിജവിറല  വവിഭവങള്  ഉള്കചര്തജ്

തയപൊറപൊകവിയ കുറവിപജ് തപൊപഴ നലകേവിയവിരവിക്കുന. 

കപൊസജ്                                     : 3

വവിഷയസം                                  : പരവിസവിതവി പഠനസം

പപൊഠതവിപന്റെ കപരജ്                 : വര്ണ്ണചവിറകുകേള് വക്രീശവി വക്രീശവി

പതക്രീക്ഷവിക്കുന്ന സമയസം        : 45 മവിനവിട്ടജ്

പഠനകനട്ടങള്                     : ചവിത്രശലെഭങളപടെ ജക്രീവവിതചകതവിപന്റെ വവിവവിധഘട്ടങള് 

                                                  പറയവപൊന  സപൊധവിക്കുന.

പധപൊന ആശയങള്           : ചവിത്രശലെഭങളപടെ ജക്രീവവിതചകതവിപന്റെ വവിവവിധഘട്ടങളപൊണജ്   

                                                  മുട്ട-പുഴു- പപ്യൂപ-ശലെഭസം 

പകവിയപൊ കശഷവികേള്              : ആശയവവിനവിമയസം,  നവിരക്രീക്ഷണസം, നവിഗമനസം   
     

പഠനസപൊമഗ്രവികേള്               : ചവിത്രങള്, വക്രീഡവികയപൊ, പവി.ഡവി.എഫജ്. ഫയലകേള്

                                           

പതക്രീക്ഷവിത ഉലപന്നങള്   :  ഫജ്കളപൊ ചപൊര്ട്ടജ് , നവിരക്രീക്ഷണക്കുറവിപജ്.

                                                                                                                 



പ്രവര്ത്തന ഘട്ടങ്ങള പ്രതവികരണയും

   പ്രങവശകപ്രവര്ത്തനയും  -  ആനവിങമഷന് വവീഡവിങയസാ

“Butterfly .... "എന്നജ് തുടെങ്ങുന്ന ആനവികമഷന വക്രീഡവികയപൊ ടെക്രീചര് 

കപൊസവില  പദര്ശവിപവിക്കുന (intro_video.mp4) 

• നമ്മള് ഇകപപൊള് കേണ വക്രീഡവിപയപൊ എനവിപന കുറവിചപൊണജ്?

• .........................

• പൂമപൊറകേപള എലപൊവര്ക്കുസം ഇഷ്ടമപൊകണപൊ?

പ്രവര്ത്തനയും   2   -  ചവിത്രപ്രദര്ശനയും 

( 1.jpg , 2.jpg 3.jpg ) എന്നക്രീ ചവിത്രങള് പദര്ശവിപവിച്ചുപകേപൊണജ് ടെക്രീചര് 

കചപൊദദങള് കചപൊദവിക്കുന.

 1. ചവിത്രതവില കേപൊണുന്നകപപൊപലെയള്ള പുഴുവവിപന നവിങള് 

എവവിപടെപയങ്കേവിലസം കേണവിട്ടുകണപൊ?

2. പചടെവികേളപടെ ഇലെകേള്കവിടെയവില ചവിത്രതവില 

കേപൊണുന്നകപപൊപലെയള്ള( 4.jpg 5.jpg 6.jpg ) പചറവിയ മുട്ടകേള് 

നവിങള് ശ്രദ്ധവിചവിട്ടുകണപൊ?

   തുടെര്ന്നജ്(7.jpg,8.jpg, 9.jpg, 10.jpg )ചവിത്രങളസം പദര്ശവിപവിക്കുന.

  ചവിത്രശലെഭങളപടെ ജക്രീവവിതചകപതക്കുറവിചജ് കുട്ടവികേള് 

പതവികേരവിക്കുന. 

കുട്ടവികേള്കറവിയപൊവന്ന കേപൊരദങളപടെ സസ്വതന്ത്രപ്രതവികരണയും 

(ങരഖളപ്പെടുത്തലുകള- ബസാകറ്റ് ങബസാര്  ഡറ്റ് /ചസാര്ട്ടറ്റ് )

പ്രവര്ത്തനയും   3 -  വവീഡവിങയസാ പ്രദര്ശനയും 

കുട്ടവികേപള നപൊലെജ് ഗ്രൂപകേളപൊയവി തവിരവിക്കുന.

ചവിത്രശലെഭങളപടെ ജക്രീവവിതചകപത കേപൊണവിക്കുന്ന വക്രീഡവികയപൊ 

പദര്ശവിപവിക്കുന (butterflyvideo.mp4).

വക്രീഡവികയപൊയവില കേണ ചവിത്രശലെഭതവിപന്റെ ജക്രീവവിതചകതവിപലെ 

വവിവവിധ ഘട്ടങള് നവിരക്രീക്ഷവികപൊന ആവശദപപടുന. വക്രീഡവികയപൊ 

                                                                                                                 



ഇടെയവിടെയജ്കേജ് നവിര്തവി ഒകരപൊ ഘട്ടവസം ഗ്രുപവില ചര്ചപചയപൊനുള്ള 

അവസരസം നലകുന.

ചവിത്രശലെഭതവിപന്റെ ജക്രീവവിതചകതവിപലെ വവിവവിധ ഘട്ടങളപടെ 

നവിരക്രീക്ഷണക്കുറവിപജ്  ഗ്രുപവില  തയപൊറപൊക്കുന. ഓകരപൊ ഗ്രൂപസം 

അവതരവിപവിക്കുന.

ങകസാഡവീകരണയും

ചവിത്രശലെഭങളപടെ ജക്രീവവിതചകസം- മുട്ട വവിരവിഞജ് പുഴുവപൊകുന ( രണജ് 

മുതല അഞജ് ദവിവസതവിനുള്ളവില)  -പുഴു പപ്യൂപയപൊയവി മപൊറന 

(പതജ് മുതല പതവിനഞജ് ദവിവസസം വപര)  -പപ്യൂപയവില നവിനസം ശലെഭസം

പുറത്തുവരുന(ഏഴജ്  മുതല പതവിനപൊലെജ് ദവിവസസം വപര ).തുടെര്ന്നജ്

"പലെപലെനപൊളകേള് ഞപൊപനപൊരു പുഴുവപൊയജ്......” എന്ന കേവവിത 

(song.pdf)കപൊസവില പദര്ശവിപവിക്കുന. കുട്ടവികേളസം അദ്ധദപൊപവികേയസം 

ഒരുമവിചജ് പപൊടുന.

മൂലദ്യനവിര്ണയയും

ചവിത്രശലെഭതവിപന്റെ ജക്രീവവിതചകതവിപലെ വവിവവിധ ഘട്ടങളപടെ 

കഫപൊചപൊര്ട്ടജ്  കനപൊട്ടജ് ബുകവില വദകവിഗതമപൊയവി തയപൊറപൊക്കുകേ.

തുടര്പ്രവര്ത്തനയും

ചവിത്രശലെഭതവിപന്റെ ജക്രീവവിതചകതവിപലെ വവിവവിധ ഘട്ടങള് 

ചവിത്രങളപടെ സഹൈപൊയകതപൊപടെ ആലബസം തയപൊറപൊക്കുകേ (കപപൊര്ട്ടജ് 

കഫപൊളവികയപൊയവികലെയജ്).

പപൊഠപൊസൂത്രണ കുറവിപജ് 1

മുകേളവില തന്നവിരവിക്കുന്ന പപൊഠക്കുറവിപവില ഏതുതരസം ഡവിജവിറല റവികസപൊഴജ്സുകേളപൊണജ് 

ഉപകയപൊഗവിചവിരവിക്കുന്നപതന്നജ്  ലെവിസജ്റജ് പചയ. 

• ഡവിജവിറല ചവിത്രങള്

• ................

• ....................

                                                                                                                 



ഈ  പപൊഠഭപൊഗസം  വവിനവിമയസം  പചയ്യുന്നതവിനപൊവശദമപൊയ  ചവിത്രങള്  ടെക്രീചര്  ഇന്റെര്പനറവില

പതരഞകപപൊള്  വവിവവിധ ചവിത്രശലെഭപഴുകളപടെ ചവിത്രങളടെങവിയ  ഒറചവിത്രമപൊണജ് ലെഭവിചതജ് (

ചവിത്രസം 1.1).

ചവിത്രസം 1.1

ഇതവില നവിനസം   ഒരു പുഴുവവിപന്റെ ചവിത്രസം മപൊത്രമപൊയവി കപൊസവില  പദര്ശവിപവികണപമങ്കേവില

ആവശദമപൊയ  ആ ഭപൊഗസം  എങപന മുറവിപചടുകപൊസം?

ഇങമജറ്റ് എഡവിറവിങ്ങറ്റ് 

ഡവിജവിറല ചവിത്രങളസം കഫപൊകട്ടപൊഗ്രപൊഫുകേളസം എഡവിറജ് പചയപൊന ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന നവിരവധവി

ഗ്രപൊഫവികേജ്  എഡവിറര്  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  ലെഭദമപൊണജ്.  GIMP,  Shutter  എന്നവിവ

ഉദപൊഹൈരണങള്. 

✔ മറജ് ഗ്രപൊഫവികേജ്  / ഇകമജജ് എഡവിറര് കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള് കേപണതവി 

പട്ടവികേപപടുത്തുകേ. 

GIMP Image Editing Software ഉപങയസാഗവിച്ച  ഒരു ചവിത്രത്തവില നവിനറ്റ് ആവശദ്യമസായ ഭസാഗയും

മസാത്രയും  മുറവിളച്ചടുക്കുനതറ്റ്  എങ്ങളനളയനറ്റ് ങനസാകസായും.

• ചവിത്രസം ജവിമവില തുറക്കുകേ.  (Right click on the image --> Open With --> GIMP 

                                                                                                                 

ഡഡിജഡിറ്റൽ ചഡിത്രങ്ങളളും ഫഫഫോഫടഫോഗഫോഫുകളളും എഡഡിറ്ററ്റ് ചചയഫോൻ 
ഉപഫയഫോഗഡിക്കുന്ന ഗഫോഫഡികറ്റ് എഡഡിറ്റർ ഫസഫോഫറ്റ് ചവെയറഫോണറ്റ് ജഡിമറ്റ്. 
ഒരു സസ്വതന്ത്ര ഫസഫോഫറ്റ് ചവെയറഫോയ ഇതറ്റ് 1996 ലഫോണറ്റ് 
പുറതഡിറങ്ങഡിയതറ്റ്.  കഫോലഡിഫഫഫോർണഡിയ സർവ്വകലഫോശഫോലയഡിചല 
ചസ്പെൻസർ കഡിമൽ (Spencer Kimball), പപീറ്റർ മഫോറ്റഡിസറ്റ് (Peter 
Mattis) എന്നപീ വെഡിദദഫോർതഡികൾ തങ്ങളചടെ പഠന ഫപഫോജകറ്റ് 
ആയഡിടഫോണറ്റ് ഇതഡിനറ്റ് തുടെകളും കുറഡിച്ചതറ്റ് . തുടെകതഡിൽ General 
Image Manipulation Program എന്നഫോണറ്റ് ഇതറ്റ് 
അറഡിയചപ്പെടഡിരുന്നതറ്റ്. 1997 പദ്ധതഡിയുചടെ ഭഫോഗമഫോയഫതഫോചടെ GNU 
Image Manipulation Program എന്ന ഫപരഡിൽ അറഡിയചപ്പെടെഫോൻ 

തുടെങ്ങഡി.



Image Editor)  (ചവിത്രസം 1.2 )

ചവിത്രസം 1.2 

• കകപൊപജ് ടൂള് എടുതജ്  മുറവിപചടുകകണ ഭപൊഗസം മസൗസജ് ഉപകയപൊഗവിചജ് ഡപൊഗജ് പചയജ്തജ് 

സവിലെകേജ്ടെജ് പചയ്യുകേ.  (ചവിത്രസം 1.3)

 ചവിത്രസം 1.3

• കേക്രീകബപൊഡവിപലെ Enter കേക്രീ അമര്ത്തുകേ. 

• ചവിത്രസം jpg,  jpeg,  png എന്നവിവയവില ഏപതങ്കേവിലസം ഒരു ഫയല കഫപൊര്മപൊറവില  Export

പചയജ്തജ്   ( File --> Export As) സൂക്ഷവിക്കുകേ.

മുറവിളച്ചടുത്ത ചവിത്രത്തവിളന്റെ  വലുപ്പെയും ജവിമറ്റ് ഉപങയസാഗവിച്ചറ്റ് ആവശദ്യസാനുസരണയും എങ്ങളന 
കമവീകരവികസാളമനറ്റ് ങനസാകസായും.

• ജവിമജ് തുറക്കുകേ ( Application --> Graphics --> GIMP Image Editor)

• File --> New  തുറന്നജ് വരുന്ന ജപൊലെകേതവില ചവിത്രതവിനപൊവശദമപൊയ width, height  
എന്നവിവ നലകേവി പുതവിപയപൊരു കേദപൊനവപൊസജ് നവിര്മ്മവിക്കുകേ. 

• File --> Open വഴവി വലപസംകൂകട്ടണ ചവിത്രസം  തുറക്കുകേ. ചവിത്രസം  തുറന വരുന്നതജ് 
ജവിമവിപന്റെ മപറപൊരു ജപൊലെകേതവിലെപൊയവിരവിക്കുസം. 

• ഈ ജപൊലെകേതവിപലെ  Edit --> copy സകങ്കേതസം ഉപകയപൊഗവിചജ് ചവിത്രസം പകേര്ത്തുകേ.

• പകേര്തവിയ ചവിത്രപത നപൊസം   തയപൊറപൊകവി വചവിരവിക്കുന്ന കേദപൊനവപൊസവികലെകജ്   Edit 

                                                                                                                 



--> Paste സകങ്കേതസം  വഴവി  പകേപൊണ്ടുവരുകേ.

•  വലപസം കൂട്ടപൊനപൊയവി Toolbox പലെ Scale tool എടുതജ്  ചവിത്രതവില കവികജ് പചയ്യുകേ. 

(ചവിത്രസം 1.4)          

• തുറന്നജ് വരുന്ന പചറവിയ ജപൊലെകേതവില കേദപൊനവപൊസവിനജ്   നലകേവിയ 

width, height   നലകേവി Scale   കവികജ് പചയ്യുകേ. (ചവിത്രസം 1.5) 

(ചവിത്രസം 1.5)                                                                          (ചവിത്രസം 1.4)

    

• Move tool ഉപകയപൊഗവിചജ് ചവിത്രപത കേദപൊനവപൊസവിനുള്ളവില കമക്രീകേരവിക്കുകേ.

•     ചവിത്രസം  Export പചയ്യുകേ.  

                                                                                                                 

Screen shots

ഡവിജവിറല പുസ്തകേങളവില നവിനള്ള 

ചവിത്രങള്, പപൊരഗ്രപൊഫുകേള് 

എന്നവിവയസം ചവിത്ര രൂപതവികലെകജ് 

മപൊറപൊന കേഴവിയസം. അതവിനുപകയപൊഗവി 

ക്കുന്ന സകങ്കേതമപൊണജ് Screen shot. 

സജ്കക്രീനകഷപൊട്ടജ് തയപൊറപൊകപൊനപൊയവി 

കേക്രീകബപൊഡവിലള്ള prtSc (Print 

Screen) എന്ന കേക്രീ ഉപകയപൊഗവികപൊസം.   

Ksnapshot  എന്ന 

കസപൊഫജ്റജ് പവയറസം  ഇതവിനപൊയവി 

ഉപകയപൊഗവികപൊന കേഴവിയസം 

(Application --> Graphics --> 

KSnapshot ).

✔ തപൊപഴപറയന്ന പവര്തനങളസം
ജവിമവില പചയപൊവന്നതപൊണജ്.

• ചവിത്രതവില കരഖപപടുതലകേള് 
( Labelling) നടെത്തുകേ.

•  കപപൊസ്റ്ററകേള്, പകേപൊളപൊഷുകേള്, കേവര് 
കപജുകേള് തുടെങവിയവ നവിര്മ്മവിക്കുകേ .

• ...............................

• ......................

• ...............................

8, 9 കപൊസ്സുകേളവിപലെ വവിവരവവിനവിമയ 
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ എന്ന പുസ്തകേങളവിപലെ 
യഥപൊകമസം 2, 1 എന്നക്രീ അധദപൊയങള് 
വപൊയവിചജ് മുകേളവില തന്നവിരവിക്കുന്ന പട്ടവികേ 
വവിപുലെപപടുത്തുകേ. അവ ഓകരപൊനസം 
പചയജ്തജ് പരവിശക്രീലെവിക്കുകേ. 



ജവിമജ്  ജവിമജ്  കസപൊഫജ്റജ് പവയറവിപലെ കസപൊഫജ്റജ് പവയറവിപലെ Toolbox Toolbox ജപൊലെകേമപൊണജ് തന്നവിരവിക്കുന്നതജ്  ജപൊലെകേമപൊണജ് തന്നവിരവിക്കുന്നതജ്  ((ചവിത്രസം 1.6 ). ). ഓകരപൊ ഓകരപൊ 

ടൂളവിപന്റെയസം കപരജ്ടൂളവിപന്റെയസം കപരജ്, , ഉപകയപൊഗസം എന്നവിവ കേപണതവി തപൊപഴ പകേപൊടുതവിരവിക്കുന്ന   പട്ടവികേ ഉപകയപൊഗസം എന്നവിവ കേപണതവി തപൊപഴ പകേപൊടുതവിരവിക്കുന്ന   പട്ടവികേ 

പൂര്തവിയപൊക്കുകേപൂര്തവിയപൊക്കുകേ.                                                      .                                                      

ടൂളവിപന്റെ കപരജ്ടൂളവിപന്റെ കപരജ് ഉപകയപൊഗസംഉപകയപൊഗസം

  ചവിത്രസം 1.6 

മു മജ്   പരവിചയപപട്ട  പപൊഠക്കുറവിപവില  ഡവിജവിറല  വവിഭവങളപൊയവി  ചവിത്രങള്ക്കു  പുറപമ
വക്രീഡവികയപൊ  ഫയലകേളസം  ഉപകയപൊഗവിചവിരുന്നകലപൊ.  പപൊഠഭപൊഗങളപടെ  വവിനവിമയസം  കൂടുതല
തപൊല്പരദജനകേമപൊകപൊന  വക്രീഡവികയപൊകേള്  വഹൈവിക്കുന്ന  പങ്കേജ്  പചറതല.  ആയവിരസം
വപൊക്കുകേകളകപൊള്ഫലെപദമപൊണജ് ഒരു ചവിത്രസം. എങ്കേവില  ഒരു ചവിത്രകതകപൊള് ഫലെപദമപൊണജ്
അതുമപൊയവി ബനപപട്ട ഒരു ചലെചവിത്രസം.  

അഞപൊസം  കപൊസവിപലെ  കബസവികേജ്  സയനസജ്  അഞപൊസം  കപൊസവിപലെ  കബസവികേജ്  സയനസജ്  ,  ,  ഭപൊഗസം  ഭപൊഗസം  1  1  പലെ   പലെ   ''ബഹൈവിരപൊകേപൊശസംബഹൈവിരപൊകേപൊശസം
വവിസ്മയങളപടെ  കലെപൊകേസംവവിസ്മയങളപടെ  കലെപൊകേസം'  '  എന്ന  അധദപൊയതവില  സുനവിതപൊ  വവിലെദസംസവിപന്റെ  ബഹൈവിരപൊകേപൊശഎന്ന  അധദപൊയതവില  സുനവിതപൊ  വവിലെദസംസവിപന്റെ  ബഹൈവിരപൊകേപൊശ
വവികശഷങള്  അവതരവിപവിക്കുനണജ്വവികശഷങള്  അവതരവിപവിക്കുനണജ്.  .  ഈ  പപൊഠഭപൊഗസം  പലെ  രക്രീതവിയവില  വവിനവിമയസംഈ  പപൊഠഭപൊഗസം  പലെ  രക്രീതവിയവില  വവിനവിമയസം
പചയപൊവന്നതപൊണജ്പചയപൊവന്നതപൊണജ്. . 

• യടടബബല  ലഭഭമമയ  “യടടബബല  ലഭഭമമയ  “24  7  LIVE  EARTH  FROM  SPACE  NASA  BY  SUNITA24  7  LIVE  EARTH  FROM  SPACE  NASA  BY  SUNITA
WILLIAMS"  WILLIAMS"  എന്ന   വവീഡബയയമ  പ്രദര്ശബപബചച്ച്  ചര്ചയബലൂടട  വസ്തുതകളബഎന്ന   വവീഡബയയമ  പ്രദര്ശബപബചച്ച്  ചര്ചയബലൂടട  വസ്തുതകളബ
യലടക്കെത്തുന്ന വബനബമയ രവീതബ എത്രമമത്രത്രം ഫലപ്രദമമണച്ച്യലടക്കെത്തുന്ന വബനബമയ രവീതബ എത്രമമത്രത്രം ഫലപ്രദമമണച്ച്? ? ചര്ച ടചയ്യുകചര്ച ടചയ്യുക..

പഠനപ്രകവിയയവില വവീഡവിങയസാകളുളട പ്രസാധസാനദ്യയുംപഠനപ്രകവിയയവില വവീഡവിങയസാകളുളട പ്രസാധസാനദ്യയും

പഠനകബപൊധന ഉപപൊധവിയപൊയവി ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന പഠനകബപൊധന ഉപപൊധവിയപൊയവി ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന ഒരു മപൊതൃകേപൊ വക്രീഡവികയപൊ/ കേപൊര്ട്ടൂണ് 
വക്രീഡവികയപൊയവില ചലെവിക്കുന്ന ചവിത്രങള്, ശബ്ദസം, എഴുതവികപൊണവിക്കുന്ന പടെകജ് റ്റുകേള് എന്നവിവ  

                                                                                                                 

നമലമത്രം കമസബടല പരബസരപഠനത്രം രണമത്രംഭമഗതബടല 'ഇനഭയബലൂടട'  എന്ന 
അധഭമയതബല പ്രതബപമദബചബരബക്കുന്ന യദശവീയചബഹ്നങ്ങളുടട ചബത്രങ്ങള് ഇന്റര്ടനറബല
നബന്നച്ച് യശഖരബക്കുക. ആ ചബത്രങ്ങടള ജബമച്ച് ഉപയയമഗബചച്ച്   640 x 400 എന്ന 
കഭന്വമസച്ച് സസസബല തലടക്കെട്ടുകള് ഉള്ടപടുതബ ഒരു യഫമള്ഡറബയലക്കെച്ച്  
എകച്ച്സച്ച്യപമര്ടച്ച് ടചയച്ച്  ആ യഫമള്ഡര് നബങ്ങളുടട ഡബജബറല യപമര്ടച്ച് യഫമളബയയമയബല
സൂകബക്കുക.



ഉണപൊയവിരവിക്കുസം. 

• അതവിനപൊലതപന്ന  ബഹു ഇനവിയപഠന ( Multi-sensory Learning) തവിനജ് ഇവ 
സഹൈപൊയവിക്കുന. 

• ഇതരതവിലള്ള പഠനസം പഠവിചകേപൊരദങപള കൂടുതലകപൊലെസം ഓര്മ്മയവില 
നവിലെനവിര്തപൊന സഹൈപൊയവിക്കുന.

 പഠനകബപൊധന ഉപപൊധവിയപൊയവി കപൊസജ്റൂമവില വക്രീഡവികയപൊകേള് ഉപകയപൊഗവിക്കുകമപൊള് പഠനകബപൊധന ഉപപൊധവിയപൊയവി കപൊസജ്റൂമവില വക്രീഡവികയപൊകേള് ഉപകയപൊഗവിക്കുകമപൊള് 
ചവിലെകേപൊരദങള് ശ്രദ്ധവികകണതുണജ്ചവിലെകേപൊരദങള് ശ്രദ്ധവികകണതുണജ്..

➔ വക്രീഡവികയപൊയപടെ വക്രീഡവികയപൊയപടെ ഹദര്ഘദസം ഹദര്ഘദസം 3 – 4 3 – 4 മവിനവിട്ടുകേളവില കൂടുന്നതജ് അഭവിലെഷണക്രീയമലമവിനവിട്ടുകേളവില കൂടുന്നതജ് അഭവിലെഷണക്രീയമല..

➔ വവിശദക്രീകേരണങള് ആവശദമപൊയ സലെങളവില വക്രീഡവികയപൊ തപൊലകപൊലെവികേമപൊയവി  വവിശദക്രീകേരണങള് ആവശദമപൊയ സലെങളവില വക്രീഡവികയപൊ തപൊലകപൊലെവികേമപൊയവി  
നവിര്ത്തുകേയസം അധദപൊപവികേയപടെ ഇടെപപടെല ഉണപൊവകേയസം കവണസംനവിര്ത്തുകേയസം അധദപൊപവികേയപടെ ഇടെപപടെല ഉണപൊവകേയസം കവണസം..

➔➔ കനരവിട്ടുള്ള അനുഭവങള്കജ് പകേരമല വക്രീഡവികയപൊകനരവിട്ടുള്ള അനുഭവങള്കജ് പകേരമല വക്രീഡവികയപൊ. . കനരവിട്ടുള്ള അനുഭവങള് കനരവിട്ടുള്ള അനുഭവങള് 
നലകകേണ പപൊഠഭപൊഗങള് അങപനതപന്ന വവിനവിമയസം പചയ്യുകേയസം അതവിനുകശഷസം നലകകേണ പപൊഠഭപൊഗങള് അങപനതപന്ന വവിനവിമയസം പചയ്യുകേയസം അതവിനുകശഷസം 
അതുമപൊയവി ബനപപട്ട വക്രീഡവികയപൊ അതുമപൊയവി ബനപപട്ട വക്രീഡവികയപൊ / / കേപൊര്ട്ടൂണ് തുടെങവിയവ പദര്ശവിപവിക്കുന്നതജ് കേപൊര്ട്ടൂണ് തുടെങവിയവ പദര്ശവിപവിക്കുന്നതജ് 
ഫലെപദമപൊയവിരവിക്കുസംഫലെപദമപൊയവിരവിക്കുസം..

 സുനവിതപൊ വവിലെദസംസവിപന്റെ ബഹൈവിരപൊകേപൊശ വവികശഷങള് അവതരവിപവിക്കുന്ന “24 7 LIVE 
EARTH FROM SPACE NASA BY SUNITA WILLIAMS “  എന്ന വക്രീഡവികയപൊ 
ഇന്റെര്പനറവിലനവിനസം ഡസൗണ്കലെപൊഡജ് പചയ്യുകേ.  ഇതജ് കവികയറക്രീവജ് കകേപൊമണ്സജ് (Creative 
Commons) എന്ന ഹലെസനസജ് വവിഭപൊഗതവില (Ref. യൂണവിറജ് രണജ്)  ഉള്പപടുന്നതുസം 
നമുകജ് സന്വതന്ത്രമപൊയവി ഡസൗണ്കലെപൊഡജ് പചയപൊന അവകേപൊശമുള്ളതുമപൊണജ്.  28 മവിനവിട്ടജ് 53 
പസകന്റെജ്  ഹദര്ഘദമുള്ള ഒരു കഡപൊകേക്യുപമന്റെറവിയപൊണവിതജ്.  ഇത്രയസം ഹദര്ഘദമുള്ള ഒരു 
വക്രീഡവികയപൊ കപൊസവില ഇകതപടെവി ഉപകയപൊഗവികപൊന കേഴവിയവില.  ഈ വക്രീഡവികയപൊ എഡവിറജ് 
പചയജ്തജ്, നമുകപൊവശദമുള്ള ഭപൊഗസം മപൊത്രമപൊയവി മുറവിപചടുക്കുന്നപതങപനപയന്നജ് 
പരവികശപൊധവികപൊസം.

                                                                                                                 

വക്രീഡവികയപൊ വക്രീഡവികയപൊ എഡവിറവിങജ്

വക്രീഡവികയപൊഫയലകേളവില അവശദസം കവണ മപൊറങള് വരുത്തുകേയസം പുനകമക്രീ കേരവിക്കുകേയസം പചയ്യുന്ന

പവര്തനമപൊണജ് വക്രീഡവികയപൊ വക്രീഡവികയപൊ എഡവിറവിങജ്.  ഇതവിലൂപടെ വക്രീഡവികയപൊയവിപലെ ആവശദമവിലപൊത ഭപൊഗങള്

ഒഴവിവപൊക്കുകേ,  ഒന്നവിലെധവികേസം  വക്രീഡവികയപൊ  ഫയലകേള്  കൂട്ടവികയപൊജവിപവിക്കുകേ,   ആവശദ  പമങ്കേവില

പശപൊതലെ  ശബ്ദസം,  സസംഭപൊഷണസം,  സസംഗക്രീതസം,  ഹടെറവില  എന്നവിവ  ഉള്പപടുത്തുകേ  /  ഒഴവിവപൊക്കുകേ

തുടെങവിയ പവര്തനങള് പചയപൊന കേഴവിയസം. 

വക്രീഡവികയപൊ  വക്രീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങവിനജ്  ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന  നവിരവധവി   കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  ലെഭദമപൊണജ്.

OpenShot  Video  Editor,  Kdenlive,  Kino,  Pitivi  Video  Editor  എന്നവിവ  വക്രീഡവികയപൊ  വക്രീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങജ്

കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളവില ചവിലെതപൊണജ്. 



നപൊസം  ഡസൗണ്കലെപൊഡജ് പചയ്ത വക്രീഡവികയപൊയവില നവിന്നജ് ആദദപത നപൊസം  ഡസൗണ്കലെപൊഡജ് പചയ്ത വക്രീഡവികയപൊയവില നവിന്നജ് ആദദപത 4 4 മവിനവിട്ടജ്  വപരയള്ള ഭപൊഗസം മവിനവിട്ടജ്  വപരയള്ള ഭപൊഗസം 

മപൊത്രസം നവിലെനവിര്തവി ബപൊകവി ഭപൊഗസം ഒഴവിവപൊക്കുകേയപൊണജ്  പചകയണതജ്മപൊത്രസം നവിലെനവിര്തവി ബപൊകവി ഭപൊഗസം ഒഴവിവപൊക്കുകേയപൊണജ്  പചകയണതജ്. OpenShot Video . OpenShot Video 

Editor Editor ഉപകയപൊഗവിചജ് ഇപതങപന പചയപൊപമന്നജ് പരവികശപൊധവികപൊസംഉപകയപൊഗവിചജ് ഇപതങപന പചയപൊപമന്നജ് പരവികശപൊധവികപൊസം..

OpenShot Video Editor OpenShot Video Editor തുറക്കുകേ തുറക്കുകേ (Application --> Sound & Video --> OpenShot (Application --> Sound & Video --> OpenShot 
Video Editor).Video Editor). ( ചവിത്രസം 1.7)

  ചവിത്രസം 1.7 : OpenShot Video Editor OpenShot Video Editor ജപൊലെകേസം ജപൊലെകേസം 

● File  →  New  Project  എന്ന  കമതവില  കവികജ്  പചയജ്തജ്  ആവശദമപൊയ  വവിവരങള്

നലകുകേ.

● Project name നലകുകേ,

● Project  folder  select

പചയ്യുകേ,

● Project  profile  ആയവി

DV/DVD  PAL  select
പചയ്യുകേ

● Project save  പചയ്യുകേ.

                                                                                                                 



● File → Import Files എന്ന കമതവില കവികജ് പചയജ്തജ്  വക്രീഡവികയപൊ ഫയല ഉള്പപടുത്തുകേ.

● വക്രീഡവികയപൊ ഫയല മുകേളവിലെപത  ടപൊകവികലെകജ് ഡപൊഗജ് പചയജ്തജ് ഉള്പപടുത്തുകേ.

● Video Preview എന്ന ഭപൊഗത്തുള്ള Play button പവര്തവിപവിക്കുകേ. 

● 4 4 മവിനവിട്ടജ് ആകുകമപൊള് മവിനവിട്ടജ് ആകുകമപൊള് pause pause പചയ്യുകേപചയ്യുകേ. . 

●● ടപൊകവിനജ് മുകേളവിലള്ള ടപൊകവിനജ് മുകേളവിലള്ള Razor tool Razor tool എടുതജ് മുറവികകണ ഭപൊഗതജ് എടുതജ് മുറവികകണ ഭപൊഗതജ് (Playback header (Playback header 

നവിലക്കുന്ന സലെതജ്നവിലക്കുന്ന സലെതജ്) ) കവികജ് പചയ്യുകേകവികജ് പചയ്യുകേ..

●● സവിലെക്ഷന ടൂള് എടുതജ് ആവശദമവിലപൊത ഭപൊഗസം ഹററജ് കവികജ് പചയജ്തജ് സവിലെക്ഷന ടൂള് എടുതജ് ആവശദമവിലപൊത ഭപൊഗസം ഹററജ് കവികജ് പചയജ്തജ് Remove ClipRemove Clip

പകേപൊടുക്കുകേപകേപൊടുക്കുകേ..

● File   → Export  Video  എന്നകമതവില  കവികജ്  പചയജ്തജ്  അനുകയപൊജദമപൊയ  കഫപൊര്മപൊറജ്

തവിരപഞടുക്കുകേ

◦ profile --> All Format

◦ Target --> mp4(h.264)

◦ Video profile  --> DV/DVD PAL

◦ Quality  ആവശദമപൊയതജ്

പതരപഞടുക്കുകേ

● Export Video

                                                                                                                 

✔ തസാളഴെപ്പെറയന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുയും OpenShot Video Editor OpenShot Video Editor ഉപങയസാഗവിച്ചറ്റ്ഉപങയസാഗവിച്ചറ്റ്
ളചയസാവുനതസാണറ്റ്.

• പകതദകേസം റവികകപൊ ഡജ് പചയ്ത ഓഡവികയപൊ വക്രീഡവികയപൊയമപൊയവി കയപൊജവിപവിക്കുകേ

•  ടപൊനസവിഷനുകേള് നലകുകേ

• ...............................

• ......................

  കമസച്ച്  9 ടല വബവരവബനബമയ സമയങ്കേതബകവബദഭ എന്ന പുസ്തകതബടല അധഭമയത്രം 9   
വമയബചച്ച് മുകളബല തന്നബരബക്കുന്ന പടബക വബപുലടപടുത്തുക. അവ ഓയരമനത്രം ടചയച്ച് 
പരബശവീലബക്കുക. 



കപൊസവില അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനപൊയവി ആവശദപൊനുസരണസം മപൊറസംവരുതവി കസവജ് പചയ്ത 
ഫയല പവര്തവിപവിചജ് കനപൊക്കുകേ. സുനവിതപൊ വവിലെദസംസജ് അതവില സസംസപൊരവിക്കുന്നതജ് 
ഇസംഗവിഷവില ആണകലപൊ. അതജ് മലെയപൊളതവിലെപൊകവി കകേള്പവിക്കുവപൊനുസം സപൊധവിക്കുസം.  
അതവിനപൊയവി ഓഡവികയപൊ പകതദകേസം റവികകപൊഡജ് പചയജ്തജ് വക്രീഡവികയപൊയമപൊയവി കയപൊജവിപവിചപൊല 
മതവി.

ഓഡവിങയസാ റവിങകസാഡവിങറ്റ് ആന്ഡറ്റ് എഡവിറവിങറ്റ്

ശബ്ദസം റവികകപൊഡജ് പചയപൊനുസം ശബ്ദ ഫയലകേള് എഡവിറജ് പചയപൊനുസം ശബ്ദസം റവികകപൊഡജ് പചയപൊനുസം ശബ്ദ ഫയലകേള് എഡവിറജ് പചയപൊനുസം ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന 

നവിരവധവി  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള് ലെഭദമപൊണജ്.  ഒഡപൊസവിറവി (Audacity)   ഇതരതവിലള്ള 

ഒരു ഓഡവികയപൊ ഡവികയപൊ എഡവിറവിങജ് കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊണജ്. 

ഒഡപൊസവിറവി കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ഉപകയപൊഗവിചജ് ഒരു വവിവരണസം എങപന റവികകപൊഡജ് 

പചയപൊപമന്നജ് പരവികശപൊധവികപൊസം.

Audacity Audacity തുറക്കുകേ തുറക്കുകേ (Application --> Sound & Video --> Audacity).(Application --> Sound & Video --> Audacity).( ചവിത്രസം 1.8)

                                                                                                                 

സബറ്റ്ടടറവിലുകള

ചവിലെ വക്രീഡവികയപൊകേളവില പറയന്നകേപൊരദങള്
എഴുതവികേപൊണവിക്കുന്നതജ്  ശ്രദ്ധവിചവിട്ടവികല?
ഇങപന  കേപൊണവിക്കുന്നതവിപന
സബജ്ഹടെറവിലകേള്  എന്നപൊണജ്
അറവിയപപടുന്നതജ്.  സബജ്ഹടെറവിലകേള്
നലകേപൊന  ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന  ഒരു

കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  ആണജ്  Gnome Subtitles.
സബജ്ഹടെറവില  ഫയലസം  വക്രീഡവികയപൊ  ഫയലസം
കയപൊജവിപവികപൊന  ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന  ഒരു

കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  ആണജ്  Handbrake.

✔ ചഡിത്രങ്ങൾ ഉപഫയഫോഗഡിചളും വെപീഡഡിഫയഫോ 

നഡിർമഡികഫോൻ കഴഡിയുളും. 

ചഡിത്രഫയലുകൾ മുകളഡിലചത 

ടഫോകഡിൽ ഉൾചപ്പെടുത്തുക. ഓഡവികയപൊ ഓഡവികയപൊ 

ഫയല തപൊഴപത ടപൊകവികലെക്കുസം ഫയല തപൊഴപത ടപൊകവികലെക്കുസം 

ഉള്പപടുത്തുകേഉള്പപടുത്തുകേ.  .  ചഡിത്രങ്ങൾ ചഡിത്രങ്ങൾ Resize  Resize  

ചചയഫോളുംചചയഫോളും.  Animation, Transition .  Animation, Transition 

എന്നഡിവെ നൽകഡി വെപീഡഡിഫയഫോ ആയഡി എന്നഡിവെ നൽകഡി വെപീഡഡിഫയഫോ ആയഡി 

Export Export ചചയ്യുകചചയ്യുക



• Record Button അമര്ത്തുകേ. വവിവരണസം വപൊയവിക്കുകേ.

• വവിവരണസം മുഴുവന വപൊയവിച്ചുതക്രീര്ന്നപൊല Stop button അമര്തവി റവികകപൊഡവിങജ് 

അവസപൊനവിപവിക്കുകേ.

• റവികകപൊഡജ് പചയ്ത വവിവരണസം കകേള്കപൊനപൊയവി Play Button അമര്ത്തുകേ.

•  വവിവരണസം ശബ്ദഫയലെപൊയവി Export പചയ്യുകേ ( File --> Export Audio).

                                                                                                                 

✔ പകതദകേസം റവികകപൊ ഡജ് പചയ്ത ഓഡവികയപൊ വക്രീഡവികയപൊയമപൊയവി കയപൊജവിപവികപൊനപകതദകേസം റവികകപൊ ഡജ് പചയ്ത ഓഡവികയപൊ വക്രീഡവികയപൊയമപൊയവി കയപൊജവിപവികപൊന

• Application  Application  →→ Sound  &  Video  Sound  &  Video  →→ OpenShot  Video  Editor   OpenShot  Video  Editor  എന്ന  കമതവിലഎന്ന  കമതവില
കസപൊഫജ്റജ് പവയര് തുറക്കുകേകസപൊഫജ്റജ് പവയര് തുറക്കുകേ

• File  File   Import Files→ Import Files→   എന്ന കമതവില  വക്രീഡവികയപൊ ഫയലഎന്ന കമതവില  വക്രീഡവികയപൊ ഫയല,  ,  ഓഡവികയപൊ ഫയല എന്നവിവഓഡവികയപൊ ഫയല എന്നവിവ
ഉള്പപടുത്തുകേഉള്പപടുത്തുകേ

• Project  Files  Project  Files  ജപൊലെകേതവില  നവിനസം  വക്രീഡവികയപൊ  ഫയല  കവികജ്  ജപൊലെകേതവില  നവിനസം  വക്രീഡവികയപൊ  ഫയല  കവികജ്  &  &  ഡപൊഗജ്  പചയജ്തജ്ഡപൊഗജ്  പചയജ്തജ്
ഹടെസംഹലെനവില മുകേളവിപലെ ടപൊകവികലെകജ് ഉള്പപടുത്തുകേഹടെസംഹലെനവില മുകേളവിപലെ ടപൊകവികലെകജ് ഉള്പപടുത്തുകേ

• ഓഡവികയപൊ  ഫയല  കവികജ്  ഓഡവികയപൊ  ഫയല  കവികജ്  &  &  ഡപൊഗജ്  പചയജ്തജ്  ഹടെസംഹലെനവില  തപൊഴപത  ടപൊകവികലെകജ്ഡപൊഗജ്  പചയജ്തജ്  ഹടെസംഹലെനവില  തപൊഴപത  ടപൊകവികലെകജ്
ഉള്പപടുത്തുകേഉള്പപടുത്തുകേ

• File  → Export Video

യകരളപമഠമവലബ, മൂന്നമത്രം കമസച്ച്, ഭമഗത്രം 2, അധഭമയത്രം 9, അറബയമന് അറബയബക്കെമന് എന്ന 

യൂണബറബടല 'വമര്മഴവബയല്ലേ വന്നമലത്രം ' എന്ന കവബത കമസബല അവതരബപബക്കെമനമയബ വരബകളുത്രം 

അവയമമയബ ബന്ധടപട ചബത്രങ്ങളുത്രം ആലമപനവത്രം യചര്തച്ച് വവീഡബയയമ തയമറമക്കെബ  

നബങ്ങളുടട ഡബജബറല യപമര്ടച്ച് യഫമളബയയമയബല സൂകബക്കുക.

✔ തപൊപഴപറയന്ന പവര്തനങളസം Audacity Audacity യവിലയവില പചയപൊവന്നതപൊണജ്.

• അനപൊവശദ ശബ്ദങള് ഒഴവിവപൊക്കുകേ

• ശബ്ദസം കൂട്ടുകേ / കുറക്കുകേ

• ...............................

• ......................

• ...............................

8 കമസ്സുകളബടല വബവരവബനബമയ സമയങ്കേതബകവബദഭ എന്ന പുസ്തകതബടല അധഭമയത്രം 9   വമയബചച്ച്
മുകളബല തന്നബരബക്കുന്ന പടബക വബപുലടപടുത്തുക. അവ ഓയരമനത്രം ടചയച്ച് പരബശവീലബക്കുക. 



വവിദദ്യസാഭദ്യസാസ ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് ളവയറുകള

വവിദദപൊഭദപൊസ  ആവശദങള്കപൊയവി  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേപള
പപപൊതുപവ  വവിദദപൊഭദപൊസ  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  എന  പറയന.  വവിദദപൊഭദപൊസ
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേപള  വവിശപൊലെമപൊയ  അര്തതവില  രണപൊയവി  തവിരവികപൊസം:  കുട്ടവികേള്ക്കുസം
അധദപൊപകേര്ക്കുസം  പഠനസം,  പരവിശക്രീലെനസം,  കബപൊധനസം  എന്നവിവകജ്   ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്,   അധദപൊപകേര്കജ്  കബപൊധന  പകവിയയവില  ഉപകയപൊഗവികപൊനപൊയവി
വവിഭവങള്  തയപൊറപൊകപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  (Content
Development  Tools).  കുട്ടവികേള്കപൊയള്ള  ചവിലെ  വവിദദപൊഭദപൊസ  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  നപൊസം
പരവിചയപപട്ടു  കേഴവിഞ.  ടെകജ്പപയവിന്റെജ്,  ജവികകേപൊമവിസജ്,  ജവികയപൊജവിബ,  പസ്റ്റകലറവിയസം,  പഫറജ്
തുടെങവിയവ  അവയവില  ചവിലെതപൊണജ്.  ഈ  ഗണതവില  ഉള്പപടുന്ന   മറ്റു  ചവിലെ
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളസം  ഓണ്ഹലെന  പവബജ്ഹസറ്റുകേളസം  കേണന്റെജ്  ഡവിവലെപജ്പമന്റെവിനു
സഹൈപൊയവിക്കുന്ന കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളസം പരവിചയപപടെപൊസം.

ളക ങജദ്യസാഗ്രഫവി   (Kgeography)

ഒരു ഭൂമവിശപൊസ്ത്ര പഠനസഹൈപൊയവിയപൊണജ് പകേകജദപൊഗ്രഫവി 
(Kgeography) കസപൊഫജ്റജ് പവയര്. KITE 
ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റതവില 
Application --> Education --> Kgeography എന്ന
കമതവില കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ലെഭദമപൊകുസം. ഭൂപടെങള്
പരവിചയപപടെപൊനുസം തുടെര്ന്നജ് അതുമപൊയവി ബനപപട്ട
പഠനപവര്തനങള് പചയപൊനുമുള്ള അവസരസം ഈ
കസപൊഫജ്റജ് പവയര് നലകുന. കലെപൊകേ ഭൂപടെസം, 
കലെപൊകേരപൊജദങളപടെ ഭൂപടെസം തുടെങവിയവ
കസപൊഫജ്റജ് പവയറവില ലെഭദമപൊണജ്. ഭൂപടെസം പരവിചയപപട്ടു
കേഴവിഞപൊല സന്വയസം പചയജ്തജ് കനപൊകപൊവന്ന ആറതരസം പവര്തനങളപൊണജ് ഇതവിലള്ളതജ്. 
ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ് പവര്തനങള് ആയതവിനപൊല തപന്ന കുട്ടവികേള്കജ് വളപര രസകേരമപൊയവി 
പചയജ്തുകപപൊകേപൊന കേഴവിയന്നവയപൊണജ്. (Ref : അഞപൊസം കപൊസവിപലെ പഎ സവി ടെവി പപൊഠപുസ്തകേസം)

മസാര്ബവിള  (Marble) 

ഭൂമവിശപൊസ്ത്ര അറജ്ലെസജ്, പവര്ചന്വല കഗപൊബജ് 
എന്നവിവ അടെങ്ങുന്നതപൊണജ് മപൊര്ബവിള് എന്ന 

കസപൊഫജ്റജ് പവയര്.  KITE ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന 
ഉബുണ്ടു ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റതവില Application 
--> Education --> Marble എന്ന കമതവില 
കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ലെഭദമപൊകുസം. ഭൂമവിയവിപലെ വവിവവിധ 

സലെങള് കഗപൊബജ്, ഭൂപടെ രൂപങളവില  
കേപണത്തുന്നതവിനജ് ഈ കസപൊഫജ്റജ് പവയര് 

സഹൈപൊയവിക്കുന. കൂടെപൊപത രണജ് സലെങള് 

തമ്മവിലള്ള അകേലെസം,  അവയപടെ ലെപൊറവിറപ്യൂഡജ്,  
കലെപൊഞവിറപ്യൂഡജ്  തുടെങവിയവ കേപണത്തുന്നതവിനുസം 

മപൊര്ബവിള് സഹൈപൊയവിക്കുന. (Ref :ആറപൊസം 

കപൊസവിപലെ പഎ സവി ടെവി പപൊഠപുസ്തകേസം)

                                                                                                                 



സണ്ങകസാകറ്റ്   (Sunclock)

കലെപൊകേഭൂപടെതവില  രപൊത്രവിയസം  പകേലസം  അനുഭവപപടുന്ന  രപൊജദങളവില  നവിഴലസം  പവളവിചവസം
നലകേവി  കവര്തവിരവിച്ചു  കേപൊണവിക്കുന്ന  ഒരു  കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊണജ്  സണ്  കകപൊകജ്.    KITE
ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റതവില Application --> Education -->
Marble എന്ന കമതവില കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ലെഭദമപൊകുസം. 

വവിവവിധരപൊജദങളവിപലെ  സമയമപൊറസം,  പകദശങള്  തമ്മവിലള്ള  അകേലെസം,  ഓകരപൊ
പകദശപതയസം  അക്ഷപൊസംശസം,  കരഖപൊസംശസം,  തുടെങവി  ധപൊരപൊളസം  വസജ്തുതകേള്  ഇതവില
ലെഭദമപൊണജ്.  ഒരു  നവിശവിതദവിവസസം  നവിശവിതസമയതജ്  സൂരദചനനപൊരുപടെ  സപൊനസം,
അക്ഷപൊസംശ  കരഖകേള്  കരഖപൊസംശകരഖകേള്  തുടെങവി  ഭൂമവിശപൊസ്ത്രപരമപൊയ  ധപൊരപൊളസം
വവിവരങള്  കേപൊണപൊനുസം  അറവിയപൊനുസം സണ്  കകപൊകജ്  കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  സഹൈപൊയവിക്കുന.
സമയ കമഖലെയമപൊയവി ബനപപട്ട പഠനങള്കജ്  ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന ലെളവിതമപൊയ ഒരു
കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊണജ് ഇതജ്  .  ജപൊലെകേതവില കവികജ് പചയ്യുകമപൊള് ലെഭവിക്കുന്ന ബട്ടണുകേള്
ഉപകയപൊഗവിചപൊണജ് സണ് കകപൊകജ് കസപൊഫജ്റജ് പവയര് പവര്തവിപവിക്കുന്നതജ്.

(Ref :പതപൊസം  കപൊസവിപലെ പഎ സവി ടെവി പപൊഠപുസ്തകേസം)

മമാതത് വമാര്   (MathWar )

ഗണവിതതവില ചതുഷജ്കവിയകേളപടെ പകയപൊഗസം ഉറപവി(Ref :പതപൊസം

കപൊസവിപലെ പഎ സവി ടെവി പപൊഠപുസ്തകേസം)ക്കുന്നതവിനു ഉപകയപൊഗവികപൊന
കേഴവിയന്ന വളപര ലെളവിതമപൊയ ഒരു കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊണജ് 
MathWar.   KITE ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന ഉബണ്ടു ഓപകററവിങജ്
സവിസ്റ്റതവില Application --> Education --> MathWar  എന്ന
കമതവില കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ലെഭദമപൊകുസം.  സങ്കേലെനസം, 
വദവകേലെനസം, ഗുണനസം എന്നവിവയപടെ പകയപൊഗസം മത്സരതവിലൂപടെ
അവതരവിപവിക്കുകേയപൊണജ് ഈ കസപൊഫജ്റജ് പവയര് പചയ്യുന്നതജ് .  
ഹപമറവി കപൊസവിപലെ കുട്ടവികേള്കജ് ഈ മൂന്നജ്  കവിയകേളസം
ഉറപവിക്കുന്നതവിനജ് ഇതവിപലെ കേളവി സഹൈപൊയകേരമപൊയവിരവിക്കുസം.

                                                                                                                 



കമാല്സസസ്യം   ( Kalzium)
 

മൂലെകേങളപടെ സന്വഭപൊവസവവികശഷതകേള് 
തവിരവിചറവിയന്നതവിനുസം തപൊരതമദസം 
പചയ്യുന്നതവിനുസം സഹൈപൊയവിക്കുന്ന നവിരവധവി 
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളവില ഒന്നപൊണജ് കേപൊലസദസം.
KITE ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു 
ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റതവില Application --> 
Science --> Kalzium എന്ന കമതവില 
കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ലെഭദമപൊകുസം. തനപൊത്ര ഘടെന,
ഇലെകേജ്കടപൊണ് വവിനദപൊസസം തുടെങവി 
സങ്കേക്രീര്ണമപൊയ കേപൊരദങള് മുതല ഓകരപൊ 

മൂലെകേങളസം കേപണതവിയതപൊരജ് അവയപടെ കപരവിപന്റെ ചരവിത്രസം എനപൊണജ് തുടെങവിയ 
വവിവരങളസം കസപൊഫജ്റജ് പവയറവില നവിനസം നമുകജ് ലെഭവിക്കുസം.  പക്രീരവികയപൊഡവികേജ് കടെബവിളവില 
മൂലെകേങള് കമക്രീകേരവിചവിരവിക്കുന്ന രക്രീതവിപയക്കുറവിചജ് വദകമപൊയ ധപൊരണ നലകേപൊനുസം ഈ 
കസപൊഫജ്റജ് പവയര് സഹൈപൊയവിക്കുസം.(Ref :എട്ടപൊസം  കപൊസവിപലെ പഎ സവി ടെവി പപൊഠപുസ്തകേസം)

പഠന ങബസാധന ആവശദ്യങ്ങളകറ്റ് മസാത്രമുള്ള ളവബറ്റ് ങപസാര്ട്ടലുകള

നമ്മുപടെ കേമപ്യൂട്ടറകേളവില ഇനസ്റ്റപൊള് പചയപൊന കേഴവിയന്ന കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്
കൂടെപൊപത  പഠനകബപൊധന  ആവശദങള്കപൊയവി  ഉപകയപൊഗവികപൊന  കേഴവിയന്ന  വവിഭവങള്
അടെങവിയ  പവബജ്  കപപൊര്ട്ടലകേളസം  ഇന്നജ്  ലെഭദമപൊണജ്.  കുട്ടവികേള്ക്കുസം  അധദപൊപകേര്ക്കുസം
ഒരുകപപൊപലെ  പകയപൊജനപദമപൊയ  ധപൊരപൊളസം  വവിദദപൊഭദപൊസ  പവബജ്  കപപൊര്ട്ടലകേള്  ഉണജ്.
അവയവില ചവിലെതജ് നമുകജ് പരവിചയപപടെപൊസം.

സമഗ്ര   ( Samagra)

ജപൊന  നവിര്മ്മവിതവിയപടെ  സപൊധദതകേള്  പരമപൊവധവി  ഉറപവരുതവിപകപൊണജ്  ഐസവിടെവി
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയവിലൂപടെ
പവര്തനപൊധവിഷവിത  കപൊസജ്  മുറവി
യപൊഥപൊര്തദമപൊക്കുന്നതവിനജ്
സഹൈപൊയകേമപൊയ  വവിധതവില  ഡവിജവിറല
പഠനവവിഭവങള്  അവയപടെ
വവിനവിമയതവിനജ്  കവണ  പവര്തന
രൂപകരഖ ഉള്പപപടെ നലകേവിയവിരവിക്കുന്ന
വവിദദപൊഭദപൊസ  കപപൊര്ട്ടലെപൊണജ്  സമഗ്ര.
കകേരള  ഗവണ്പമന്റെവിപന്റെ  പപപൊതു

                                                                                                                 

KITE  KITE  ലഭഭമമക്കെബയബരബക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ഓപയററബങ്ങച്ച് സബസ്റ്റതബല ഉള്ചര്തബരബക്കുന്നലഭഭമമക്കെബയബരബക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ഓപയററബങ്ങച്ച് സബസ്റ്റതബല ഉള്ചര്തബരബക്കുന്ന
വബദഭമഭഭമസ യസമഫച്ച്റച്ച് ടവയറുകള് കടണതബ അവയടട ഉപയയമഗടതക്കുറബചച്ച് ഒരുവബദഭമഭഭമസ യസമഫച്ച്റച്ച് ടവയറുകള് കടണതബ അവയടട ഉപയയമഗടതക്കുറബചച്ച് ഒരു
ടസമബനമര് അവതരബപബക്കുകടസമബനമര് അവതരബപബക്കുക..



വവിദദപൊഭദപൊസ വകുപവിനുകവണവി എസജ് സവി ഇ ആര് ടെവി യപടെ  അകപൊദമവികേ പവിന്തുണകയപൊപടെ
ഹകേറജ്  വവികേസവിപവിചതപൊണജ് ഈ കപപൊര്ട്ടല.  1 മുതല 12  വപര കപൊസുകേള്കപൊവശദമപൊയ
വവിഭവങള്  അടെങവിയതപൊണജ്  സമഗ്ര.  സമഗ്രയവില  ഉള്പപടുതവിയവിരവിക്കുന്ന
റവികസപൊഴജ്സുകേള്,  കചപൊദദകശഖരസം,  പപൊഠപുസ്തകേങള്  തുടെങവിയവ  കുട്ടവികേള്ക്കുസം
രക്ഷവിതപൊകള്ക്കുസം ഉള്പപപടെ ആര്ക്കുകവണപമങ്കേവിലസം ഉപകയപൊഗവികപൊന കേഴവിയസം.  രജവിസ്റ്റര്
പചയജ്തു  അധദപൊപകേര്ക്കുകവണവി  1 മുതല  12  വപര  കപൊസുകേളവികലെക്കുള്ള  പപൊഠപൊസൂത്രണസം
ലെഭദമപൊണജ്.  ഓഡവികയപൊ,  വക്രീഡവികയപൊ,  ചവിത്രങള്,  ഇനറര്  ആകേജ്ടെക്രീവജ്  വവിഭവങള്,
പസകന്റെഷനുകേള്  തുടെങവി  വവിവവിധതരസം  പഠനകബപൊധന  വവിഭവങള്  ഇതവില
ഉള്പകപൊള്ളവിചവിരവിക്കുന.  സസംസപൊന  പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ  കേരവിക്കുലെതവിപന്റെ
വവിനവിമയതവിനജ്  ഉതകുന്ന  രക്രീതവിയവിലസം  നപൊസം  പവിന്തുടെരുന്ന
കബപൊധനരക്രീതവികനുസൃതമപൊയമപൊണജ്  ഇതവിലള്ള  വവിഭവങള്.
www.samagra.itschool.gov.in എന്ന  അഡസവില   സമഗ്ര  ലെഭദമപൊകുസം.   സമഗ്ര
പമപൊഹബല ആപപവികകഷനുസം ലെഭദമപൊണജ്. Play Store  ല നവിനസം  Samagra KITE  എന്ന
കപരവില ഇതജ് ഡസൗണ്കലെപൊഡജ് പചയപൊസം.  റവികസപൊഴജ്സുകേള്, കചപൊദദകശഖരസം,  പപൊഠപൊസൂത്രണസം,
പപൊഠപുസ്തകേങള് എന്നവിവപയലപൊസം തപന്ന പമപൊഹബല ആപവിലസം ലെഭവിക്കുസം.

എയും ഗുരു   (mGuru)

പക്രീഹപമറവി  മുതല  ഏഴപൊസം  കപൊസ്സുവപരയള്ള  കുട്ടവികേള്കജ്  ഇസംഗക്രീഷജ്,  ഗണവിതസം  എന്നക്രീ
വവിഷയങളവില  ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്  പഠനസം  സപൊധദമപൊക്കുന്ന  ഒരു  പമപൊഹബല
ആപപവികകഷനപൊണജ്   എസംഗുരു  (  mGuru).    Mguru  പലെ  ഇസംഗക്രീഷജ്  പഠനസഹൈപൊയവികേള്
സമഗ്രയവില ലെഭദമപൊണജ്.  അധദപൊപവികേയപടെ ടെക്രീചര് കലെപൊഗവിനവില  MGURU പവബജ് കപപൊര്ട്ടല
ലെഭദമപൊകവിയവിട്ടുണജ്.  ഇസംഗവിഷജ്  ലെപൊകഗന്വജജ്  ലെപൊബജ്  എന്ന  നവിലെകജ്   കുട്ടവികേളപടെ
ഭപൊഷപൊപകയപൊഗഹനപുണവി വര്ധവിപവികപൊന ഇതജ് വളപര ഫലെപദമപൊണജ്.

ഖസാന് അകസാദമവി   ( Khan Academy)

 പഠന വസജ്തുതകേളപടെ വവിനവിമയസം വക്രീഡവികയപൊകേളപടെ രൂപതവില ലെഭദമപൊക്കുന്ന ഒരു  പഠന
മഫോഫനജറ്റ്ചമനറ്റ്  ഫപഫോർടലഫോണറ്റ് ഖപൊന  അകപൊദമവി.  ഖപൊന  അകപൊദമവിയപടെ  പവബജ് ഹസറവില

വക്രീഡവികയപൊകേളസം   അവയ്ക്കു  കശഷസം  അതുമപൊയവി  ബനപപട്ട  പരവിശക്രീലെന  പവര്തനങളസം
നലകുനണജ്.  രജവിസ്റ്റര് പചയ്ത കുട്ടവികേള്കജ് ഈ വവിഭവങള് ലെഭദമപൊകുസം.  അഞപൊസം കപൊസജ്
മുതല  പന്ത്രണപൊസം  കപൊസജ്  വപരയള്ള  വവിഷയങളവില  വക്രീഡവികയപൊകേളസം  പരവിശക്രീലെന
പവര്തനങളസം  ഇവവിപടെ  ലെഭദമപൊണജ്.   അദ്ധദപൊപകേര്,  രക്ഷവിതപൊകള്  എന്നവിവര്ക്കുസം
രജവിസ്റ്റര്  പചയപൊനുള്ള  സസൗകേരദസം  ഖപൊന  അകപൊദമവിയപടെ  പവബജ് ഹസറവില  ഉണജ്.
മുഖദമപൊയസം ഇസംഗക്രീഷജ് ഭപൊഷയവിലെപൊണജ് വവിഭവങള് ലെഭദമപൊകുന്നതജ്. എന്നപൊല ഹൈവിനവി, ബസംഗപൊളവി
തുടെങവിയ ഇനദന ഭപൊഷകേളവിലസം  മറജ്  പമുഖ കലെപൊകേ ഭപൊഷകേളവിലസം  ഇവ ഇന്നജ്  ലെഭദമപൊണജ്.
ഖപൊന അകപൊദമവി  കപപൊര്ട്ടലെവിപലെ പതരപഞടുത ചവിലെ വവിഭവങള്  സമഗ്ര  കപപൊര്ട്ടലെവില
ഉള്പപടുതവിയവിട്ടുണജ്.

പഠന  വവിഭവങ്ങള  തയസാറസാകസാന്  സഹസായവിക്കുന
ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് ളവയറുകള (Content Development Softwares)

മറ്റുള്ളവര്  തയപൊറപൊകവി  നലകുന്ന  വവിഭവങള്  ഉപകയപൊഗവിക്കുകേ  എന്നതവിനുപരവി
നമ്മുപടെ പപൊഠഭപൊഗതവിനുസം സമക്രീപനരക്രീതവിക്കുസം കുട്ടവികേളപടെ പഠനനവിലെക്കുസം അനുസൃതമപൊയവി
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സന്വയസം  തയപൊറപൊക്കുന്ന  ഡവിജവിറല  വവിഭവങള്കജ്  പപൊധപൊനദസം  കൂടുസം.   ഇതരതവില
സന്വനമപൊയവി  ഡവിജവിറല  വവിഭവങള്  തയപൊറപൊകപൊന  നപമ്മ  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  നവിരവധവി
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളസം  ഓണ്ഹലെന  പവബജ്ഹസറ്റുകേളസം  ഇന്നജ്  നവിലെവവിലണജ്.
പഠനകബപൊധന  പകവിയ  എളപമപൊകപൊനുസം  രസകേരമപൊകപൊനുസം  കേഴവിയന്ന  ഇതരസം
വവിഭവങള്  സന്വയസം  നവിര്മ്മവികപൊന  അധദപൊപകേപര  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന   ചവിലെ

കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള് നമുകജ് പരവിചയപപടെപൊസം.

eXe Software

ഡവിജവിറല  പഠന  വവിഭവങളസം മൂലെദനവിര്ണ്ണകയപൊപപൊധവികേളസം  നവിര്മ്മവികപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന

ഒരു സന്വതന്ത്ര കപപൊഗ്രപൊമപൊണജ്  eXe Learning (  The EXtremely easy to use Learning

authoring  tool).  KITE  ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന  ഉബുണ്ടു  ഓപകററവിങജ്  സവിസ്റ്റതവില
Application  -->  Accessories  -->  eXe  എന്ന കമതവില ഈ കപപൊഗ്രപൊസം  ലെഭദമപൊകുസം.
വവിവവിധതരതവിലള്ള  ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്  വവിഭവങള്   നവിര്മ്മവികപൊന   അധദപൊപകേപര  ഇതജ്
സഹൈപൊയവിക്കുന.   തയപൊറപൊകവിയ  വവിഭവങപള  എചജ്.ടെവി.എസം.എല  ആയവി   എകജ്കപപൊര്ട്ടജ്
പചയപൊനുള്ള  സസൗകേരദവസം  ഈ  കപപൊഗ്രപൊമവില  ലെഭദമപൊണജ്.   അതവിനപൊല  തപന്ന  ഏതജ്
പ്ലേപൊറജ്കഫപൊമവിലസം  eXe യവില  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന  പഠനവവിഭവങള്  ഉപകയപൊഗവികപൊന  കേഴവിയസം.
പഹൈലപജ്  എന്ന  പമനുവവില  ഈ  കപപൊഗ്രപൊസം  എങപന  ഉപകയപൊഗവികണസം  എന്ന
നവിര്കദ്ദേശങള്   ലെഭദമപൊണജ്.  eXe  ഉപകയപൊഗവിചജ്  നവിര്മ്മവിച   പഠന  -മൂലെദനവിര്ണ്ണയ
വവിഭവങളപടെ മപൊതൃകേ   തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന ലെവിങ്കുകേളവില ലെഭദമപൊണജ്.

 https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/120/456/8_Ch120_935/
main.html,   

 https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_English_Ch16_3
21/main.html

 https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/526/8_Ch638_1093/
main.html

Javahotpotatos   

ഡവിജവിറല  പഠന  വവിഭവങളസം മൂലെദനവിര്ണ്ണകയപൊപപൊധവികേളസം  നവിര്മ്മവികപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന
ഒരു  സന്വതന്ത്ര  കപപൊഗ്രപൊമപൊണജ്   ജപൊവ  കഹൈപൊട്ടജ്
പപപൊട്ടകറപൊസജ്  (Javahotpotatos) .  ഈ

കപപൊഗ്രപൊമവില  6  ആപ്ലേവികകഷനുകേളപൊണജ്  ഉള്ളതജ്  .
ഇവ  ഉപകയപൊഗവിചജ്  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന  വവിഭവങള്
ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്  സന്വഭപൊവമുള്ളവയപൊണജ് . അതപൊയതജ്
കുട്ടവികേള്കജ്  മസൗസജ്,  കേക്രീകബപൊര്ഡജ്  എന്നവിവ
ഉപകയപൊഗവിചജ്  അതവില  തപന്ന  ഉതരങള്
കരഖപപടുതപൊനുസം  നലകേവിയ  ഉതരങള്
ശരവിയപൊകണപൊ  എന്നജ്  പരവികശപൊധവികപൊനുസം
അവപയക്കുറവിച്ചുള്ള   ഫക്രീഡജ്ബപൊകജ്  കേവിട്ടപൊനുസം
അവസരസം ലെഭവിക്കുന.  തയപൊറപൊകവിയ വവിഭവങപള

                                                                                                                 

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/526/8_Ch638_1093/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/526/8_Ch638_1093/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_English_Ch16_321/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_English_Ch16_321/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/120/456/8_Ch120_935/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/120/456/8_Ch120_935/main.html


എചജ്.ടെവി.എസം.എല  ആയവി  എകജ്കപപൊര്ട്ടജ്  പചയപൊനുള്ള സസൗകേരദവസം  ഈ കപപൊഗ്രപൊമവില  ലെഭദമപൊണജ്.
അതവിനപൊല  തപന്ന ഏതജ്  പ്ലേപൊറജ്കഫപൊമവിലസം  Javahotpotatos  ല നവിര്മ്മവിക്കുന്ന പഠനവവിഭവങള്

ഉപകയപൊഗവികപൊന കേഴവിയസം. 

  Hot Potatoes Home Page     (https://hotpot.uvic.ca/) എന്ന ഹസറവില നവിനസം
ഈ  കപപൊഗ്രപൊസം  നമുകജ്  ഡസൗണ്കലെപൊഡജ്  പചയജ്തജ്  എടുകപൊന  കേഴവിയന.  ഇപതപൊരു  സ്റ്റപൊനഡജ്
എകലെപൊണ് കപപൊഗ്രപൊമപൊണജ് .  അതപൊയതജ് നമ്മുപടെ സവിസ്റ്റതവില ഇനസ്റ്റപൊള് പചയപൊപത അപകപപൊള്
റണ് പചയജ്തജ് ഉപകയപൊഗവികപൊന കേഴവിയന്ന കപപൊഗ്രപൊമപൊണവിതജ്.   കഹൈപൊട്ടജ് പപപൊട്ടകറപൊസജ് ഉപകയപൊഗവിചജ്
നവിര്മ്മവിച   പഠന  -മൂലെദനവിര്ണ്ണയ  വവിഭവങളപടെ  മപൊതൃകേ    തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന  ലെവിങ്കുകേളവില
ലെഭദമപൊണജ്.

• https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/SS/875/1510/8_Ch875_19697/m
ain.html

                                                                                                                 

സസ്വതന്ത്ര ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് ളവയര് പ്രസസാനയും 

(Free Software Foundation)

 1983 ല സന്വതന്ത്രകസപൊഫജ്റജ് പവയര് പസപൊനതവിനജ് തുടെകസം കുറവിചതജ് റവിചപൊര്ഡജ് മപൊതക്യു
സ്റ്റപൊള്മപൊന  ആണജ്.   1985  ല  ഫക്രീ  കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  ഫസൗകണഷന  ആരസംഭവിച്ചു.  1988
മുതല പലെകപരുകേളവില സന്വതന്ത്രകസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള് അറവിയപപടുന. അതവില ഏറവസം
പചപൊരതവിലള്ളവയപൊണജ്   FOSS("free and open source software"), FLOSS ("free,
libre  and  open  source  software).  സന്വതന്ത്രകസപൊഫജ്റജ് പവയര്  സന്വപൊതന്ത്രദങള്
പരവിരക്ഷവികപൊനുസം  ശകവിപപടുത്തുന്നതവിനുസം  ആയവി  2005 ല   കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  ഫക്രീഡസം
കലെപൊ  പസനറര്  പവര്തനസം  തുടെങവി.  സന്വതന്ത്രകസപൊഫജ്റജ് പവയര്  എലപൊയജ്കപപൊഴുസം
സസൗജനദമപൊയവി  ലെഭവികണപമന്നവില.   എന്നപൊല  അതജ്  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനജ്  പണസം  നലകകേണതവില.
സന്വതന്ത്രകസപൊഫജ്റജ് പവയര് സന്വപൊതന്ത്രദങള് ഇവപയപൊപകയപൊണജ്.  

➢ ഏതപൊവശദതവിനുസം ഇഷ്ടപകേപൊരസം ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള സന്വപൊതന്ത്രദസം

➢  കസപൊഫജ്റജ് പവയര് എങപന പവര്തവിക്കുന എന്നജ് വവിശകേലെനസം പചയപൊനുള്ള സന്വപൊതന്ത്രദസം

➢  കപപൊഗ്രപൊമവിപന്റെ പകേര്പകേള് പുനര്വവിതരണസം പചയപൊനുള്ള സന്വപൊതന്ത്രദസം

➢  കപപൊഗ്രപൊമവിപന നവക്രീകേരവികപൊനുസം നവക്രീകേരവിചവ  പുറതവിറകപൊനുമുള്ള സന്വപൊതന്ത്രദസം 

സസ്വതന്ത്ര ങപ്രസാഗ്രസായും / ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് ളവയര് 

( Open source program and software)

സന്വതന്ത്ര  കപപൊഗ്രപൊസം  എന്നതുപകേപൊണജ്  അര്തമപൊക്കുന്നതജ്  ഉപകയപൊകപൊകള്കജ്  അവരുപടെ
ആവശദപൊനുസരണസം മപൊറങള് വരുത്തുവപൊനുസം പുതവിയ പതവിപജ്  പുറതവിറകപൊനുസം അതജ് മറ്റുള്ളവര്കജ്
നലകേപൊനുസം  ഉള്ള  സന്വപൊതന്ത്രദസം  അനുവദവിച്ചു  തരുന്ന  കപപൊഗ്രപൊസം  എന്നപൊണജ്.  സന്വതന്ത്ര
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേളപടെ  കസപൊഴജ്സജ്  കകേപൊഡജ്  (source  code)   ഉപകയപൊകപൊകള്കജ്  ലെഭദമപൊണജ്  .
കസപൊഴജ്സജ്  കകേപൊഡവില  ആവശദമപൊയ  മപൊറങള്  വരുതവി  പുതവിയ  കപപൊഗ്രപൊമുകേള്  നവിര്മ്മവികപൊനുള്ള
സന്വപൊതന്ത്രദസം  ഉപകയപൊകപൊകള്ക്കുണജ്  .  ഇതരതവില  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന   സന്വതന്ത്ര  കപപൊഗ്രപൊമുകേള്
ഡവിജവിറല കലെപൊകേതവിനജ്  വലെവിയ മുതലക്കൂട്ടപൊണജ്.  ആര്ക്കുകവണപമങ്കേവിലസം മപൊറങള് വരുതവി പുതവിയ
പതവിപകേള്  പുറതവിറകപൊനുള്ള  സന്വപൊതന്ത്രദസം  കൂടുതല   മവികേവറ  കപപൊഗ്രപൊമുകേള്  ഉണപൊയവി  വരുവപൊന
സഹൈപൊയവിക്കുന. 

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/SS/875/1510/8_Ch875_19697/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/SS/875/1510/8_Ch875_19697/main.html
https://hotpot.uvic.ca/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiewpCkrq3eAhUC148KHQpBCXgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fhotpot.uvic.ca%2F&usg=AOvVaw3ZJAZc0fdcN3e-XW1JDWxM


എഫറ്റ്ഗദ്യസാലറവി   (  fgallery)

ചവിത്ര ആലബസം നവിര്മവികപൊന സഹൈപൊയവിക്കുന്ന കപപൊഗ്രപൊമപൊണജ് എഫജ്ഗദപൊലെറവി  (  fgallery).
fgallery:  a  modern,  minimalist  javascript  photo  gallery  –  Thregr.org   എന
ടസറവില നവിനയും ഈ ങപ്രസാഗ്രസായും നമുകറ്റ് ഡഡൗണ്ങലസാഡറ്റ് ളചയറ്റ്തറ്റ് എടുകസാന് കഴെവിയന.
ചവിത്രങള് പദര്ശവിപവികകണ കമതവില നമറകേകളപൊ ഇസംഗക്രീഷജ് അക്ഷരങകളപൊ കപരപൊയവി
നലകേവി ആലബസം നവിര്മ്മവിചപൊല ആ കമതവില കപൊസവില അവ പദര്ശവിപവികപൊന കേഴവിയസം.
ഓകരപൊ ചവിത്രതവിനുസം അടെവിക്കുറവിപകേളസം അതുമപൊയവി ബനപപട്ട കചപൊദദങകളപൊ  നലകേപൊനുള്ള
സസൗകേരദവസം  ഇതവില  ലെഭദമപൊണജ്.  തയപൊറപൊകവിയ  വവിഭവങപള  എചജ്.ടെവി.എസം.എല  ആയവി
എകജ്കപപൊര്ട്ടജ് പചയപൊനുള്ള സസൗകേരദവസം ഈ കപപൊഗ്രപൊമവില ലെഭദമപൊണജ്.  അതവിനപൊല തപന്ന
ഏതജ്  പ്ലേപൊറജ്കഫപൊമവിലസം  fgallery  യവില  നവിര്മ്മവിക്കുന്ന  പഠനവവിഭവങള്  ഉപകയപൊഗവികപൊന

കേഴവിയസം.  fgallery  ഉപകയപൊഗവിചജ്  നവിര്മ്മവിച  പഠന  -മൂലെദനവിര്ണ്ണയ വവിഭവങളപടെ മപൊതൃകേ

തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന ലെവിങ്കേവില ലെഭദമപൊണജ്.

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/10/SocialScience2/870/3345/10_Ch870
_12797/main.html#4

സറ്റ്കസാച്ചറ്റ്    (Scratch)

ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്   പഗയവിമുകേള്,  കേഥകേള്,  അനവികമഷനുകേള്  തുടെങവിയവ  നവിര്മ്മവികപൊന
സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  സന്വതന്ത്രവസം  സസൗജനദവമപൊയ  ഒരു  കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊണജ്  സജ്കപൊചജ്
(Scratch).   KITE ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന ഉബണ്ടു ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റതവില Application
-->  Programming  -->  Scratch2 എന്ന  കമതവില  ഈ  കപപൊഗ്രപൊസം  ലെഭദമപൊകുസം.
കപപൊഗ്രപൊമവിസംഗജ്  കകേപൊഡകേള്   ഉപകയപൊഗവിചപൊണജ്  ഇതവില   ഡവിജവിറല  പഠന  വവിഭവങളസം
മൂലെദനവിര്ണ്ണകയപൊപപൊധവികേളസം  നവിര്മ്മവിക്കുന്നതജ്.  സജ്കപൊചജ്  ഉപകയപൊഗവിചജ്  നവിര്മ്മവിച   പഠന
വവിഭവങളപടെ മപൊതൃകേ   തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന ലെവിങ്കേവില ലെഭദമപൊണജ്.

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_Ch16_28176/preposi
tion.html

                                                                                                                 

 സറ്റ്കസാച്ചറ്റ്  ഓണ്ടലന് കമമ്മ്യൂണവിറവി

സജ്കപൊചജ്  നവിര്മപൊതപൊകള്  ഒരു  ഓണ്ഹലെന  കേമ്മപ്യൂണവിറവി
അവരുപടെ  പവബജ്ഹസറവില  ലെഭദമപൊക്കുനണജ്.  നപൊസം
നവിര്മവിക്കുന്ന  കപപൊഗ്രപൊമുകേള്  അതവികലെകജ്  അപജ് കലെപൊഡജ്
പചയപൊനുസം  കലെപൊകേപമമപൊടുമുള്ള   ആള്കപൊര്  പചയ്യുന്ന

കപപൊഗ്രപൊമുകേള്  നമുകജ്  കേപൊണപൊനുസം  ഉപകയപൊഗവികപൊനുസം  ഈ  പവബജ്ഹസറജ്
സസൗകേരദപമപൊരുക്കുന.   തപൊപഴ  തന്നവിരവിക്കുന്ന  അഡസവില   ഈ  പവബജ്ഹസറജ്
ലെഭദമപൊകുസം.    https://scratch.mit.edu.   പഠനവവിഭവങള്  നവിര്മ്മവികപൊനുള്ള  ഒരു
അക്ഷയഖനവികൂടെവി യപൊണജ് സജ്കപൊചജ് .

https://scratch.mit.edu/
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_Ch16_28176/preposition.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/17/9_Ch16_28176/preposition.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/10/SocialScience2/870/3345/10_Ch870_12797/main.html#4
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/10/SocialScience2/870/3345/10_Ch870_12797/main.html#4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5f-Usa3eAhXLL48KHbcoBFcQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thregr.org%2F~wavexx%2Fsoftware%2Ffgallery%2F&usg=AOvVaw0zmvB6PpjTzo2szanQtccI


കങമസാസര്   (KompoZer) 

ഡവിജവിറല  പഠന  വവിഭവങള്നവിര്മ്മവികപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  ഒരു  HTML  Editor  ആണജ്
കേകമപൊസര്  (KompoZer  ).   KITE  ലെഭദമപൊകവിയവിരവിക്കുന്ന  ഉബുണ്ടു  ഓപകററവിങജ്
സവിസ്റ്റതവില  Application  -->  Programming  -->  KompoZer  എന്ന  കമതവില  ഈ
കപപൊഗ്രപൊസം  ലെഭദമപൊകുസം.   WYSIWYG  (  What  You  See  Is  What  You  Get)  രക്രീതവിയവില
പവര്തവിക്കുന്ന  ഒരു  എഡവിററപൊണവിതജ്.   പവബജ്കപജുകേള്,  കഡപൊകേക്യുപമന്റുകേള്,
കസപൊഫജ്റജ് പവയര്  ഇന്റെര്കഫസുകേള്  തുടെങവിയവ  നവിര്മവിച്ചു  പകേപൊണവിരവിക്കുകമപൊള്  തപന്ന
അവ  എങപനയപൊണജ്  പദര്ശവിപവികപപടുകേ   എന്നജ്  കേപൊണപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന
തരതവിലള്ള  എഡവിററപൊണജ്   WYSIWYG  എഡവിറര്.  .html  കഫപൊര്മപൊറവില  കസവജ്
പചയപൊനകേഴവിയന്ന ഫയലകേള് ഏതജ് പ്ലേപൊറജ്കഫപൊമവിലസം പവര്തവിപവികപൊന കേഴവിയസം.

H5p

ഡവിജവിറല  ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്  വവിഭവങള്  നവിര്മ്മവികപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  സസൗജനദവസം
സന്വതന്ത്രവമപൊയ ഒരു പവബജ് അധവിഷവിത പ്ലേപൊറജ്കഫപൊമപൊണജ് എചജ്  5 പവി.  എചജ്.ടെവി.എസം.എല  5
പപൊകകജജ്  എന്നതവിപന്റെ  ചുരുകരൂപമപൊണജ്  H5P.   ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ്  വക്രീഡവികയപൊകേള്,  ഡപൊഗജ്
ആനഡജ്  കഡപൊപജ്  വവിഭവങള്,   കേന്വവിസജ്  ,  ഹടെസംഹലെന,  ഓര്മ്മപരവികശപൊധനപൊകളവികേള്
തുടെങവിയ  വവിവവിധങളപൊയ  പഠനകബപൊധന  വവിഭവങള്  നവിര്മ്മവികപൊന  ഈ  പ്ലേപൊറജ്കഫപൊസം
നപമ്മ  സഹൈപൊയവിക്കുന.  വവിവവിധതരസം  വവിഭവ  നവിര്മപൊണ  ടൂളകേളസം   അവ  ഓകരപൊനസം
എങപന  ഉപകയപൊഗവികണസം  എന്നവക്രീഡവികയപൊ  ടെപ്യൂകട്ടപൊറവിയലകേളസം  ഇതവിനുള്ളവില  തപന്ന
ലെഭദമപൊണജ്. https://h5p.org/ എന്നതപൊണജ് ഇതവിപന്റെ പവബജ് വവിലെപൊസസം. H5P ഉപകയപൊഗവിചജ്

നവിര്മ്മവിച  പഠന  വവിഭവങളപടെ മപൊതൃകേ   തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന ലെവിങ്കുകേളവില ലെഭദമപൊണജ്.

• https://samagra.itschool.gov.in/uploads/5/Maths/404/1188/5_Ch404_11482/main.html

• https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/537/8_Ch638_1196
0/main.html

ToonDoo

കകേപൊമവികേജ്  സജ്ടവിപകേളസം  കേപൊര്ട്ടൂണുകേളസം  നവിര്മ്മവികപൊന  സഹൈപൊയവിക്കുന്ന  ഒരു
പവബജ്ഹസറപൊണജ് ടൂണ്ഡൂ ( ToonDoo). 

http://www.toondoo.com/  എന്നതപൊണജ്  ഇതവിപന്റെ  പവബജ്  വവിലെപൊസസം.  ToonDoo
ഉപകയപൊഗവിചജ് നവിര്മ്മവിച  പഠന  വവിഭവങളപടെ മപൊതൃകേ   തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന ലെവിങ്കുകേളവില
ലെഭദമപൊണജ്.

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/13/9_Ch16_27955/main.ht
m  l

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/1965/10313/8_Ch1965_26271
/main.html

                                                                                                                 

https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/1965/10313/8_Ch1965_26271/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/1965/10313/8_Ch1965_26271/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/13/9_Ch16_27955/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/13/9_Ch16_27955/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/9/English/16/13/9_Ch16_27955/main.html
http://www.toondoo.com/
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/537/8_Ch638_11960/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/8/English/638/537/8_Ch638_11960/main.html
https://samagra.itschool.gov.in/uploads/5/Maths/404/1188/5_Ch404_11482/main.html
https://h5p.org/


ഡവിജവിറല പഠനവവിഭവങ്ങള തയസാറസാക്കുങമസാള

• അവ എവവിപടെപയപൊപക യകമപൊയവി  ഉപകയപൊഗവികപൊസം  എന്ന ധപൊരണയണപൊവണസം.
(പകവശകേ  പവര്തനസം,  പധപൊന  പപൊഠപൊവതരണതവിനജ്,  പധപൊന
പഠനവസജ്തുവവിപന്റെ  അനുബന  വര്കജ്ഷക്രീറജ്  ആയവി,
മൂലെദനവിര്ണയതവിനജ്, ........................)

• അവ  കപൊസവില  എങപനയപൊണജ്  അവതരവിപവികകണതജ്  എന്നജ്  വദകമപൊയവി
ആസുത്രണസം പചയ്തവിരവികണസം.

• കപൊസവില  വവിജയകേരമപൊയവി  അവതരവിപവികപൊവന്ന   പപൊകയപൊഗവികേ പവര്തനസം
ഉപണങ്കേവില അതവിനപൊയവിരവികണസം മുനഗണന നലകകേണതജ്.

ഡവിജവിറല വവിഭവങ്ങള കസാസറ്റ് മുറവിയവില ഉപങയസാഗവിക്കുങമസാള

ഓകരപൊ പഠനവവിഭവവസം കപൊസവില അവതരവിപവിക്കുകമപൊള് തപൊപഴ പറയന്ന കേപൊരദങള് കൂടെവി
അനുബനമപൊയവി നടെകകണതുണജ്.

✔ ആവശദമുള്ള സമയതജ് തപൊലകപൊലെവികേമപൊയവി നവിര്തവി കുട്ടവികേളമപൊയവി സസംവദവികണസം.

✔ ഡവിജവിറല  പഠനവവിഭവസം  കപൊസജ്  റൂമവില  അവതരവിപവിക്കുകമപൊള്  അതവിലൂപടെ
രൂപക്രീകേരവികകണ  ആശയസം  സസംബനവിച    ചര്ച്ചസാ  സൂചകങ്ങള/വര്കറ്റ്ഷവീറ്റുകള
അനുബനമപൊയവി നലകകേണതപൊണജ്.

✔ കനടെവിയ വവിവരങള്  ഉറപവിക്കുന്നതവിനുസം അവ എലപൊവരവിലസം  എതവിക്കുന്നതവിനുമപൊയവി
ചര്ചപൊ സസംഗ്രഹൈങള്/നവിരക്രീക്ഷണ കുറവിപകേള് ങകസാഡവീകരവിച്ചറ്റ് പദര്ശവിപവികണസം. 

✔ പ്രകവിയയളട നടത്തവിപ്പെറ്റ് വവിലെയവിരുതണസം (Process Assessment)

                                                                                                                 

വവിവവിധ ഡവിജവിറല റവിങസസാഴെറ്റ്സുകള

• വെപീഡഡിഫയഫോഓഡഡിഫയഫോ കഡിപ്പുകൾ

• ചഡിത്രങ്ങൾ, ചഡിത്ര ആൽബങ്ങൾ

• സസ്ലൈഡറ്റ് പസഫനഷനുകൾ

• ജഡിഫയഫോജഡിബ്ര അപറ്റ് ചലറ്റുകൾ, മറ്റു ഇനറഫോകപീവുകൾ

• വെർകറ്റ്ഷപീറ്റുകൾ, ഇതര ചടെകറ്റ് സറ്റ് ഫഡഫോകക്യുചമന്റുകൾ

• ചഫറ്ററ്റ്,  ചകമഡികൽ  തുടെങ്ങഡിയ  ഫസഫോഫറ്റ് ചവെയറുകളമഫോയഡി  ബന്ധചപ്പെട
ഉതറ്റ്പന്നങ്ങൾ

• മൂലദനഡിർണയതഡിനുള്ള ഫപഫോഗഫോമുകൾ

• ..............................................................................



✔ ഉള്ളടക വവിനവിമയതവിപന്റെ മൂലദ്യനവിര്ണയയും (Content Evaluation)നടെതണസം

✔ തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നലകേണസം

ടപ്രമറവി കസാസ്സുകളെവിങലക്കുള്ള ഐ.സവി.ടവി വവിഭവ പുസ്തകങ്ങള

"ഡബജബറല യലമകതബടല തയദ്ദേശവമസബകള് ആണച്ച് കുടബകള് എന്നമല മുതബര്ന്നവര്
ആകടട അവബയടക്കെച്ച് കുടബയയറബപമര്തവരുത്രം   ” - മസാര്കറ്റ് ളപ്രന്സറ്റ്കവി 

ഡവിജവിറല കലെപൊകേതവില ജനവിചജ് വളരുന്ന കുട്ടവികേള് പടെകേജ്കനപൊളജവിയപടെ ഉപകയപൊഗസം വളപര
സന്വപൊഭപൊവവികേമപൊയവി അറവിയന.  അതവിനപൊയവി ഒരു പകതദകേ പുസ്തകേതവിപന്റെ ആവശദമവില.  

അതുപകേപൊണ്ടുതപന്ന  ഹപമറവി  കപൊസുകേളവികലെക്കുള്ള  ഐസവിടെവി  പുസ്തകേങള്   വവിഭവ
പുസ്തകേങള്  ആയവിട്ടപൊണജ്
രൂപക്രീകേരവിചവിരവിക്കുന്നതജ്.   ഓകരപൊ  തലെതവിലസം
കുട്ടവി  കനകടെണ  പഠനകനട്ടങള്
ഉറപവരുത്തുന്നതവിനുള്ള ഉപപൊധവിയപൊയവിട്ടപൊണജ്
ഐസവിടെവി  പുസ്തകേങള്  വവിഭപൊവനസം
പചയപപട്ടവിരവിക്കുന്നതജ്.  വവിവവിധ
വവിഷയങളപടെ അനുബന പഠനതവിനപൊയവി
ഈ  പുസ്തകേങളവില  ഉള്ള  പവര്തനങള്
നലകകേണതപൊണജ്.  അവയവിലൂപടെ   ഐസവിടെവി
ഹനപുണവികേളസം കുട്ടവി സന്വപൊയതമപൊക്കുന.

കളെവിളപ്പെട്ടവി

ഒന  മുതല  നപൊല  വപര  കപൊസുകേളവിപലെ
ഐസവിടെവി  വവിഭവ പുസ്തകേസം  'കേളവിപപട്ടവി'  എന്ന
കപരവിലെപൊണജ്  അറവിയപപടുന്നതജ്.  ഹപമറവി
തലെതവിപലെ  വവിവവിധ  വവിഷയങളമപൊയവി
ബനപപട്ട  പഠനകനട്ടങള്
ഉറപവരുത്തുന്നതവിനുള്ള കേളവികേള് അടെങവിയ
കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്  ആണജ്  ഇവയവില
പരവിചയപപടുത്തുന്നതജ്.  ഓകരപൊ കുട്ടവിയകടെയസം
പഠന  നവിലെ  പരവിഗണവിചജ്  കയപൊജവിച
പഠനപൊനുഭവങള്  നലകേപൊന  ഈ
പവര്തനങള്  സഹൈപൊയവിക്കുന.
ഭവിന്നകശഷവികപൊരപൊയ  കുട്ടവികേപള
പരവിഗണവികപൊനുസം  അവര്ക്കു  കയപൊജവിച
രക്രീതവിയവില  പഠനപവര്തനങള്
ആസൂത്രണസം പചയപൊനുസം ഈ പുസ്തകേങളപടെ
ഫലെപദമപൊയ  ഉപകയപൊഗതവിലൂപടെ  കേഴവിയസം.
കേളവിപപട്ടവി  പുസ്തകേങളവില സൂചവിപവിചവിരവിക്കുന്ന

                                                                                                                 

മപൊര്കജ് പപനസവി (Marc Prensky)

കുട്ടവികേളപടെ വവിദദപൊഭദപൊസപതക്കുറവിചജ്
എഴുതുകേയസം  പഭപൊഷണസം
നടെത്തുകേയസം പചയ്യുന്ന പശസ്തനപൊയ
ഒരു  അകമരവികകപൊരനപൊണജ്
മപൊര്കജ്  പപനസവി.   2001  ല
പസവിദ്ധക്രീകേരവിച  "On  the  Horizon"
എന്ന  കലെഖനതവിലെപൊണജ്
പുതുയഗതവിപലെ  കുട്ടവികേപള  ഡവിജവിറല  കനറക്രീവജ്
("Digital  native")  എനസം  മുതവിര്ന്നവപര  ഡവിജവിറല
ഇമവിഗ്രന്റെജ്  (  "digital  immigrant")  എനസം  അകദ്ദേഹൈസം
ആദദമപൊയവി  വവികശഷവിപവിചതജ്.  ഡവിജവിറല  കലെപൊകേതവില
ജനവിച്ചുവളര്ന്ന കുട്ടവികേള്കജ് സപൊകങ്കേതവികേ വവിദദയവിലള്ള
സന്വപൊഭപൊവവികേമപൊയ  തപൊലപരദവസം  കേഴവിവസം  അവരുപടെ
വവിദദപൊഭദപൊസതവിനുസം  പപൊകയപൊഗവികേ  കേഴവിവകേള്
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുസം  എങപന  ഉപകയപൊഗവികപൊസം
എന്നതവിപനക്കുറവിചജ്  ഏകഴപൊളസം  പുസ്തകേങള്
എഴുതവിയവിട്ടുള്ള ആളപൊണജ് മപൊര്കജ് പപനസവി.  പധപൊന
പുസ്തകേങള് : 

• Education  to  Better  Their  World:
Unleashing  the  Power  of  21st-Century
Kids, 

•  From Digital  Natives to Digital  Wisdom:
Hopeful  Essays  for  21st  Century
Learning, 

• Teaching  Digital  Natives:  Partnering  for
Real Learning, 

• Digital Game-Based Learning



ഇന്റെറപൊകേജ്ടെക്രീവജ് പഗയവിമുകേള് കുട്ടവികേള്കജ് കനരവിട്ടുള്ള അനുഭവതവിപന്റെ പതക്രീതവി ജനവിപവിക്കുസം.
ഈ പുസ്തകേങളവിപലെ കേളവികേളസം പവര്തനങളസം വവിഷയപൊവതരണതവിനുള്ള  പകവശവികേ,
പകചപൊദനസം,  മൂലെദനവിര്ണയസം  തുടെങവി  കപൊസജ്  വവിനവിമയതവിപന്റെ  വവിവവിധഘട്ടങളവില
ഉപകയപൊഗവികപൊനുള്ള സപൊധദതകേളസം തുറനതരുന. 

ഇ@വവിദദ്യ (e@Vidya)

അപര്  ഹപമറവി  കപൊസുകേളവികലെക്കുള്ള  ഐ.സവി.ടെവി.  പുസ്തകേങള്  ഇ@വവിദദ്യ  എന്ന

കപരവിലെപൊണജ്  അറവിയപപടുന്നതജ്.  ഇവയവില  പപൊഠഭപൊഗസം  വവിനവിമയസം  പചയ്യുന്നതവിനജ്
അനുകയപൊജദമപൊയ  കസപൊഫജ്റജ് പവയറകേള്പകപൊപസം  ഐസവിടെവി  ഹനപുണവികേള്
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള  ങവഡറ്റ്  ങപ്രസാസസര്,  സറ്റ്ളപ്രഡറ്റ്ഷവീററ്റ്,  പ്രസങന്റെഷന്
ങസസാഫറ്റ്ററ്റ് ളവയറുകളുയും ഇനറര്പനറവിപനകുറവിച്ചുള്ള  അടെവിസപൊന  ധപൊരണകേളസം
പരവിചയപപടുത്തുന.  ചവിത്രരചനയപടെ  ഡവിജവിറല  സപൊധദതകേള്  കുട്ടവികേളപടെ  മുന്നവില
തുറന്നവിടെപൊന കളെര് ളപയവിന്റെറ്റ് ഉപകയപൊഗവിച്ചുള്ള ചവിത്രരചനയസം ഇവയവില പരവിചയപപടുത്തുന.

5,  6,  7  കപൊസ്സുകേളവിപലെ  ഐ.സവി.ടെവി.  പുസ്തകേങളവില  അടെവിസപൊന  ഐടെവി  കശഷവികേള്
വവികേസവിപവിക്കുന്നതവിനപൊയവി  ഉള്പപടുതവിയവിട്ടുള്ള  അധദപൊയങളപടെ  ഉള്ളടെകസം  പരവികശപൊധവിചജ്
തപൊപഴതന്നവിരവിക്കുന്ന പട്ടവികേ  (പട്ടവികേ 1.2) പൂര്തവിയപൊക്കുകേ.

Sl.no Std Unit Software Tools Uses

1 5 
6 
7

4 
1
1

Word
Processor
(LibreOffice
Writer)

• Caps lock key
• Space key
• Delete Key
• backspace

key
• Font
• Alignment
• Bold

•
•
•
•
•
•

•
•

                                                                                                                 

 മൂന്നമത്രം  കമസബടല  കളബടപടബ  പുസ്തകടതപറബ  ഒരു  ഗ്രൂപച്ച്  ഡബസച്ച്കഷന്
സത്രംഘടബപബക്കുക.   പുസ്തകതബടന്റ കമസബറത്രം  വബനബമയത്രം,  മറ്റു വബഷയങ്ങളുടട പഠന
യനടങ്ങള്  യനടബടയടുക്കുന്നതബല  ഇതച്ച്  എത്രയതമളത്രം  കുടബകടള  /  അധഭമപകടര
സഹമയബക്കുന,  പഠനനബലവഭതഭസ്തമമയ  കുടബകള്ക്കുത്രം  ഭബന്നയശഷബക്കെമരമയ
കുടബകള്ക്കുത്രം  ഇതച്ച്  എത്രയതമളത്രം  പ്രയയമജനപ്രദമമണച്ച്  എന്നബവ  ഗ്രൂപച്ച്
ഡബസച്ച്കഷനബല  ഊന്നല  നലയകണ  കമരഭങ്ങളമണച്ച്.   ഗ്രൂപച്ച്  ഡബസച്ച്കഷനബല
ഉരുതബരബഞ്ഞുവരുന്ന  അഭബപ്രമയങ്ങളുത്രം  നബര്യദ്ദേശങ്ങളുത്രം  ഒരു  റബയപമര്ടമയബ
ലബബര്ഓഫവീസച്ച്  സറററബല  തയമറമക്കെബ  നബങ്ങളുടട  ഡബജബറല
യപമര്ടച്ച്യഫമളബയയമയബല സൂകബക്കുക. 
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 പട്ടവികേ 1.2       

ഡവിജവിറല  പസാഠസാസൂത്രണയും

വവിദദപൊഭദപൊസ  വവിഭവ  കപപൊര്ട്ടലകേളവില  നവിന്നജ്  കശഖരവിക്കുന്നതുസം  നപൊസം  സന്വയസം
നവിര്മ്മവിക്കുന്നതുമപൊയ  ഡവിജവിറല  വവിഭവങള്  കപൊസവില  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനപൊയവി
അനുകയപൊജദമപൊയ രക്രീതവിയവില പപൊഠപൊസൂത്രണ കുറവിപകേള് തയപൊറപൊകകണതുണജ്.  

 പപൊഠ വവിനവിമയതവിനപൊയവി ഡവിജവിറല വവിഭവങള്
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  ഒരു  കപൊസവിപലെ
പപൊഠപൊസൂത്രണക്കുറവിപജ്  എങപന
ആയവിരവികണസം? 

പസാഠസാസൂത്രണക്കുറവിപ്പെറ്റ്  1  വപൊയവിചജ്   ഡവിജവിറല
വവിഭവങള്  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  പപൊഠപൊസൂത്രണ
കുറവിപവിപന്റെ പകതദകേതകേള് പട്ടവികേപപടുത്തുകേ.

• ഓകരപൊ  ഡവിജവിറല  വവിഭവവസം  എവവിപടെ
ഉപകയപൊഗവികണസം എന്നജ് സൂചവിപവിചവിട്ടുണജ്.

•

 ഇലകറ്റ്ങടസാണവികറ്റ്  പസാഠസാസൂത്രണയും  ( ഇ-ടവീച്ചവിങ്ങറ്റ് മസാനസ്വല )

ഫപപ്പെറവില എഴുതവിതയപൊറപൊക്കുന്ന ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വലെവിപന്റെ  /  പപൊഠപൊസൂത്രണതവിപന്റെ ഭസൗതവികേ

പരവിമവിതവികേപള  മറവികേടെക്കുന്നവയപൊണജ്  ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല.  ആവശദമുള്ളകപപൊള്
കൂട്ടവികചര്കലകേളസം മപൊറങളസം വരുത്തുന്നതവിനുസം ആവശദമപൊയ പഠന കബപൊധന വവിഭവങള്

ഉള്കചര്ക്കുന്നതവിനുസം  ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല  നമുകജ്  അവസരസം  നലകുന.  ഇ-ടവീച്ചവിങ്ങറ്റ്

                                                                                                                 

പസാഠസാസൂത്രണക്കുറവിപ്പുകളുളട പ്രസാധസാനദ്യയും

പപൊഠപൊസൂത്രണ  കുറവിപകേള്  വളപരയധവികേസം
പപൊധപൊനദമര്ഹൈവിക്കുന.  കപൊസജ്റൂസം  പകവിയയപടെ
വവിശദപൊസംശങകളപൊപടെപൊപസം  ഓകരപൊ
പഠനസപൊമഗ്രവിയസം  പപൊഠവവിനവിമയതവിപന്റെ  ഏതജ്
ഭപൊഗതജ്,  എങപന  ഉപകയപൊഗവികണസം  എന്നജ്
വവിശദമപൊയവി  പതവിപപൊദവിക്കുന്നവയപൊയവിരവികണസം
അവ.  ഓകരപൊ പഠനവവിഭവവസം കപൊസവില പവറപത
അവതരവിപവിചപൊല  മതവിയപൊകേവില.  അതവിനനുബ
നമപൊയവി  നടെകകണ കേപൊരദങള് നപൊസം കനരപത
ചര്ച പചയ്തതജ് ഓര്ക്കുമകലപൊ.



മസാനസ്വലവില  ഡവിജവിറല  റവികസപൊഴജ്സുകേള്  അവ  ഉപകയപൊഗവികകണ  സപൊനതജ്

ഉള്കചര്കപൊനുസം ഒരു മസൗസജ് കവികവില അവ  പദര്ശവിപവികപൊനുസം കേഴവിയസം.

ഇ-ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വല രണജ് രക്രീതവിയവില നമുകജ് തയപൊറപൊകപൊസം  :  ഒരു നവിശവിത  കഫപൊര്മപൊറവില
നമ്മുപടെ  കേമപ്യൂട്ടറവില,   അപലങ്കേവില  ഒരു  ഓണ്ഹലെന  വവിദദപൊഭദപൊസ  കപപൊര്ട്ടലെവിപന്റെ
ഭപൊഗമപൊയവി.  രജവിസ്റ്റര്  പചയ്ത  അധദപൊപകേര്കജ്  ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല  തയപൊറപൊകപൊനുള്ള
സസൗകേരദസം സമഗ്ര  വവിദദപൊഭദപൊസ കപപൊര്ട്ടലെവില ലെഭദമപൊണജ്.

ഇ-ടവീച്ചവിങ്ങറ്റ് മസാനസ്വല  എങ്ങളന തയസാറസാകസായും?

കേമപ്യൂട്ടര്  /  ലെപൊപജ് കടെപൊപവില  ആണജ്  ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല  തയപൊറപൊക്കുകേ.  ആദദസം  ഒരു
പപൊഠഭപൊഗസം  വവിനവിമയസം  പചയ്യുന്നതവിനപൊവശദമപൊയ   സപൊമഗ്രവികേള്  കേപണത്തുകേ.  ഡവിജവിറല
വവിഭവങള് (വക്രീഡവികയപൊ,  ഓഡവികയപൊ,  ഡവിജവിറല ചവിത്രങള്,  മറജ് ഡവിജവിറല റവികസപൊഴജ്സുകേള്
എന്നവിവ) നമ്മുപടെ കേമപ്യൂട്ടര് / ലെപൊപജ് കടെപൊപവില ഒരു കഫപൊള്ഡറവില കശഖരവിക്കുകേ. 

 കകേരളതവിപലെ പപപൊതുവവിദദപൊലെയങളവില ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന ഉബണ്ടു ഓപകററവിങജ് സവിസ്റ്റസം
ഉപകയപൊഗവിചജ്  എങപന  ഇ-ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വല തയപൊറപൊകപൊസം എന്നജ് പരവികശപൊധവികപൊസം.  ഒരു
കവഡജ്  കപപൊസസര്  കസപൊഫജ്റജ് പവയറവില  (LibreOffice  Writer)  ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വലെവിപന്റെ
പടെസംകപ്ലേറജ് തയപൊറപൊക്കുകേ. ഫയല .ott  കഫപൊര്മപൊറവില കസവജ് പചയ്യുകേ.

ഡവിജവിറല പസാഠസാസൂത്രണക്കുറവിപ്പെറ്റ് ( e-Teaching Manual) 

കപൊസജ്                                     : 

വവിഷയസം                                  : 

പപൊഠതവിപന്റെ കപരജ്                 : 

പതക്രീക്ഷവിക്കുന്ന സമയസം        : 

പഠനകനട്ടങള്                     : 

പധപൊന ആശയങള്           : 

പകവിയപൊ കശഷവികേള്              :                     

പഠനസപൊമഗ്രവികേള്               :

പതക്രീക്ഷവിത ഉലപന്നങള്   : 

പ്രവര്ത്തന ഘട്ടങ്ങള പ്രതവികരണയും

പടെസംകപ്ലേറജ് 1. മപൊത ൃകേപൊ പടെസംകപ്ലേറജ് 

                                                                                                                 



.ott  (പടെസംകപ്ലേറജ്)  കഫപൊര്മപൊറവില  കസവജ്  പചയ്ത  ഫയല  തുറക്കുകമപൊള്  odt  കഫപൊര്മപൊറവില
untitled  എന്ന കപരവില തുറന്നജ്  വരുകേയസം ആവശദമപൊയ വവിവരങള് ഹടെപജ്  പചയ്തതവിനു
കശഷസം  ആവശദമപൊയ  കപരവില അതവിപന വവിഭവങള് സൂക്ഷവിചവിരവിക്കുന്ന കഫപൊള്ഡറവില
കസവജ് പചയ്യുകേ.

 

ഇ-  ടെക്രീചവിങജ്  മപൊനന്വലെവികലെകജ് നപൊസം   തയപൊറപൊകവി  കേമപ്യൂട്ടറവില  സൂക്ഷവിചവിരവിക്കുന്ന  ഡവിജവിറല
വവിഭവങള്  എങപന  ഉള്കചര്കപൊസം  എന്നജ്  കനപൊകപൊസം.  അതവിനപൊയവി   ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന
സകങ്കേതമപൊണജ് ഹഹൈപര്ലെവിങ്കേജ് . 

● തയപൊറപൊകവിയ ഇ- ടെക്രീചവിങജ് മപൊനന്വല തുറക്കുകേ. 

      ഒരു  ഡവിജവിറല  വവിഭവസം  ഉപകയപൊഗവികകണ   സലെതജ്  അതവിപന്റെ  കപരവില  കവികജ്
പചയ്യുകമപൊള് വവിഭവസം തുറന വരുന്ന രക്രീതവിയവിലെപൊണജ് നപൊസം ഇതജ് തയപൊറപൊക്കുന്നതജ്.  

● ഡവിജവിറല വവിഭവതവിപന്റെ കപരജ് പസലെകേജ്ടെജ് പചയ്യുകേ.  

● തുടെര്ന്നജ്  Insert --> Hyperlink. 

●  തയപൊറപൊകവിവചവിരവിക്കുന്ന ഡവിജവിറല വവിഭവസം പസലെകേജ്ടെജ് പചയ്യുകേ. OK നലകുകേ. 

ഇതരതവില ഓകരപൊ വവിഭവവസം അതപൊതജ് കപരവികലെകജ് ഹഹൈപര്ലെവിങ്കേജ്  പചയ്യുകേ.   ഫയല
കസവജ് പചയ്യുകേ.   ഹഹൈപര്ലെവിങ്കേജ് പചയജ് ത വപൊകവില മസൗസജ് കവികജ് പചയ്തപൊല ആ ഡവിജവിറല
വവിഭവസം തുറന്നജ് വരുസം.

പചകേജ് ലെവിസ്റ്റുകേള്,  കഫപൊമുകേള്  എന്നവിവ  കപൊസജ്റസം  പകവിയയവില  ഉപകയപൊഗവികകണവിവരുന്ന
ഘടെകേങളപൊണജ്.   ഇവപയയസം  നമുകജ്  പടെസംകപ്ലേറ്റുകേള്  ആയവി  നവിര്മ്മവിചജ്  സൂക്ഷവികപൊന
കേഴവിയസം. 

                                                                                                                 

ളടകറ്റ്ങനസാളെജവികല ളപഡങഗസാജവി - TPACK മസാതൃക

അറവിവവിപന്റെ നവിര്മ്മപൊണതവില സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ
എങപന  ഉള്കചര്കപൊസം  എന്നജ്  കേപൊണവിച്ചു
തരുന്നതപൊണജ്  TPACK മപൊതൃകേ.  പഠന വസജ്തു,
കബപൊധനരക്രീതവി  എന്നവിവ  അധദപൊപകേരുപടെ
അറവിവവിപന്റെ  രണജ്  കമഖലെകേളപൊണജ്.  അതവികലെകജ്
ഈ ഡവിജവിറല യഗതവില സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയപടെ
പകയപൊഗസം  കൂടെവി  കചര്കകണതുണജ്.  അറവിവവിപന്റെ
നവിര്മ്മപൊണസം   കൂടുതല  ഫലെപദമപൊക്കുന്നതവിനജ്
പഠനവസജ്തു,  കബപൊധന  വവിദദ
എന്നവിവകയപൊപടെപൊപസം  പടെകേജ്കനപൊളജവിയപടെ
ഉപകയപൊഗവസം  അതദപൊവശദമപൊയവി
വന്നവിരവിക്കുകേയപൊണജ്.   അതവിനപൊല  തപന്ന
പപൊഠപൊസൂത്രണതവില  TPACK  മപൊതൃകേ അഥവപൊ
പടെകേജ്കനപൊളജവികല പപഡകഗപൊജവി പപൊധപൊനദമര്ഹൈവിക്കുന.

ളടയുംങപ്ലേറ്റുകള

ഒരു  പുതവിയ  കഡപൊകേക്യുപമന്റെജ്  തയപൊറപൊകപൊന  മപൊതൃകേയപൊയവി  ഉപകയപൊഗവികപൊന  കേഴവിയന്ന
ഫയലകേളപൊണജ്  പടെസംകപ്ലേറ്റുകേള്  എന്നജ്  അറവിയപപടുന്നതജ്.   ഇതജ്  കനരപത  തപന്ന
കഫപൊര്മപൊറജ്  പചയപപട്ടതപൊയവിരവിക്കുസം.  കഡപൊകേക്യുപമന്റെജ്  തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനജ്  ആവശദമപൊയ
വവിവരങളസം  അവ  എഴുതവി  /  ഹടെപജ്  പചയജ്തജ്  പൂര്തവിയപൊക്കുന്നതവിനജ്  ആവശദമപൊയ
സലെവസം   പടെസംകപ്ലേറ്റുകേളവില  ഉണപൊകുസം.  LibreOffice  Writer ല  പടെസംകപ്ലേറ്റുകേള്
തയപൊറപൊകപൊന ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന കഫപൊര്മപൊറപൊണജ് .ott . 



മൂന്നമത്രം  കമസബടല  പരബസരപഠനത്രം  രണമത്രം  ഭമഗതബടല  'സുരകബതയമത്ര'  എന്ന
പമഠഭമഗത്രം  വബനബമയത്രം  ടചയ്യുന്നതബനമയബ  ഒരു  ഇ-  ടവീചബങച്ച്  മമനുവല  തയമറമക്കുക.
കമസബല  ഉപയയമഗബക്കെമന്  കഴബയന്ന  ഡബജബറല  വബഭവങ്ങള്  കടണതബ,
അനുഗുണടപടുതബ,  സസ്വയത്രം  നബര്മബയക്കെണവ   തയമറമക്കെബ  ഇ-  ടവീചബങച്ച്
മമനുവലബയലക്കെച്ച് സഹപര്ലബങ്കേച്ച് ടചയ്യുക. ഈ ടവീചബത്രംഗച്ച് മമനുവല സഹപമഠബകള്ക്കെച്ച് ഇ-
ടമയബല  സയങ്കേതത്രം  ഉപയയമഗബചച്ച്  പങ്കുവയ്ക്കുകയത്രം  ഉള്ടപടുതബയബരബക്കുന്ന  ഓയരമ
ഡബജബറല  വബഭവവത്രം  എത്രയതമളത്രം  ഫലപ്രദമമടണന്നതബടനകുറബചച്ച്  ഗ്രൂപച്ച്
ഡബസച്ച്കഷന്  സത്രംഘടബപബചച്ച്  അതബല  ഉയര്നവരുന്ന  അഭബപ്രമയങ്ങളുത്രം
നബര്യദ്ദേശങ്ങളുത്രം  അനുസരബചച്ച്  ആവശഭമമയ  മമറങ്ങള്  വരുത്തുക.   ഇ-  ടവീചബങച്ച്
മമനുവലത്രം  ഡബജബറല  വബഭവങ്ങളുത്രം  അടങ്ങുന്ന  യഫമള്ഡര്   നബങ്ങളുടട  ഡബജബറല
യപമര്ടച്ച്യഫമളബയയമയബല സൂകബക്കുക.

മൂലദ്യനവിര്ണ്ണയയും

1. ജവിമജ്   കസപൊഫജ്റജ് പവയറവില  ഉള്പപടുതവിയ  ഒരു  ചവിത്രതവിപന്റെ  വലപസം
വദതദപൊസപപടുതപൊന ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന സകങ്കേതസം ഏതപൊണജ്?

2.  തപൊപഴപറയന്നവയവില  ഏതപൊണജ്  ഒരു  ഇന്റെറപൊകേജ് ടെക്രീവജ്  പഠന  വവിഭവസം  നവിര്മ്മവികപൊന
സഹൈപൊയവിക്കുന്ന കസപൊഫജ്റജ് പവയര്?

GIMP            eXe          Openshot            Audacity

                                                                                                                 

വവിവര വവിനവിമയ സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യവവിവര വവിനവിമയ സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യ പഠനങബസാധന പ്രകവിയയവിപഠനങബസാധന പ്രകവിയയവില : 

എങപ്പെള? എവവിളട? എങ്ങളന?

   പഠനകനട്ടങള് ആര്ജവിക്കുന്നതവിനപൊയവി ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന കബപൊധകനപൊപപൊധവികേളപടെ ഒരു
ഘടെകേസം  മപൊത്രമപൊണജ്  വവിവര  വവിനവിമയ  സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യവവിവര  വവിനവിമയ  സസാങങ്കേതവികവവിദദ്യ.   കപൊസജ്  റൂസം  പകവിയയപടെ  മുഴുവന
സമയവസം ഇതജ് ഉപകയപൊഗവിക്കുകേ എന്നതജ് അഭവിലെഷണക്രീയമല. 

 സപൊധപൊരണ  കപൊസജ് റൂസം  പവര്തനങളവില  സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയപടെ  സപൊധദതകേളസം
സസൗകേരദങളസം പകയപൊജനപപടുതവിയപൊല പപൊഠവവിനവിമയസം കൂടുതല എളപമപൊകുസം. ഇവ മറ്റു
പഠന പവര്തനങളമപൊയവി സമനന്വയവിപവിചജ് ഉപകയപൊഗവികപൊന സപൊധവികണസം. 

  ഗ്രപൊഫവികല  പഠനവവിഭവങകളപൊടെജ്  പഠവിതപൊകള്ക്കുള്ള  സന്വപൊഭപൊവവികേ  തപൊല്പരദസം  ഇതവിലൂപടെ
പകയപൊജനപപടുതപൊനപൊവന. 

 പഠനവവിഭവങളപടെ  അവതരണസം  കൃതദമപൊയ  ആസൂത്രണതവിപന്റെ  അടെവിസപൊനതവില
ആയവിരവികണസം.  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  പഠന  വവിഭവസം  പപൊഠഭപൊഗതവിനുസം  പഠന
സമക്രീപനതവിനുസം കയപൊജവിചതപൊവണസം. 



3. തപൊപഴപറയന്നവയവില ഓഡവികയപൊ എഡവിറവിസംഗജ് കസപൊഫജ്റജ് പവയര് ഏതപൊണജ് ?

 Inkscape         GIMP           Ksnapshot          Audacity

4. കകേരള  പപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ  വകുപജ്  അവതരവിപവിക്കുന്ന  വവിദദപൊഭദപൊസ  വവിഭവ  കപപൊര്ട്ടല
ഏതപൊണജ്?

5.  LibreOffice  Writer ല  പടെസംകപ്ലേറ്റുകേള്  തയപൊറപൊകപൊന  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  കഫപൊര്മപൊറജ്
തപൊപഴപറയന്നവയവില  ഏതപൊണജ്?

       .odt,                 .odp,                    .ott                  .ods

6. പസകന്റെഷന  കസപൊഫജ്റജ് പവയറപൊയ  ഇമസവിപലെ  ഹസ്ലൈഡവികലെകജ്  ഒരു  ചവിത്രസം
ഉള്പപടുതവിയകപപൊള്  ഹടെപജ്  പചയ്ത  വപൊക്കുകേള്  ചവിത്രതവിനജ്  അടെവിയവികലെകജ്  ആയവി.
വപൊക്കുകേള് ചവിത്രതവിനജ് മുകേളവികലെകജ് പകേപൊണ്ടുവരപൊന ചവിത്രത്തവില ടറററ്റ് കവികറ്റ് പചയ്തതവിനു
കശഷസം ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന സകങ്കേതസം ഏതപൊണജ്?

    Arrange  --   > Send to Back                Arrange  --   > Bring to Front

     Align -->    Top                                    Align --> Bottom

7. കലെപൊവര്  ഹപമറവി  കപൊസുകേളവികലെക്കുള്ള  ഐ.സവി.ടെവി.  പുസ്തകേങള്  ഏതജ്  കപരവിലെപൊണജ്
അറവിയപപടുന്നതജ്.?

8. പഠനകബപൊധന  പകവിയയവില  വവിവരസപൊകങ്കേതവികേവവിദദയപടെ  പപൊധപൊനദപതപറവി  ഒരു
കുറവിപജ് തയപൊറപൊക്കുകേ.

9. പഠനകബപൊധന  ഉപപൊധവിയപൊയവി  വക്രീഡവികയപൊകേള്  ഉപകയപൊഗവിക്കുകമപൊള്  ശ്രദ്ധവികകണ
കേപൊരദങള് എപനലപൊമപൊണജ്?
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ഉള്ചച്ചേര്ന്ന വണിദദദ്യാഭദദ്യാസതണില് വണിവര വണിനണിമയ സദ്യാചങ്കേതണിക വണിദദ

സസാധസാരണ  ഹഹൈടടെകക്  കസാസക്  മുററികളറില്  ഉപയയസാഗറിക്കുന്ന  ഡറിജറിറ്റല്  സസായങ്കേതറിക

സസംവറിധസാനങ്ങള്  എലസാ   കുടറികള്ക്കുസം  ഒരു  യപസാടലെ  പസാപപ്യമസാകണടമന്നറില.  യബസാധന

പകറിയയറില്  ഓയരസാ  കുടറിടയയസം  ഓയരസാ  യൂണറിറ്റസായറി  പരറിഗണറിക്കുയമസാള്  പഠന  പരറിമറിതറികള്

ഉള്ള  കുടറികള്ക്കുസം  പഠന  യവഗതറില്  ഹവവറിധപ്യമുള്ള  കുടറികള്ക്കുസം  പയയസാജനടപ്പെടുതസാവുന്ന

ടഎ.സറി.ടെറി.  സഹൈസായ  സസംവറിധസാനങ്ങടളക്കുററിചക്  നസാസം  അററിഞറിരറിക്കണസം.  ഒടനവധറി  സഹൈസായ

സസായങ്കേതറിക വറിദപ്യകള് ഇതറിനസായറി ഉപയയസാഗറിച്ചു വരുന.  സഹൈസായക സസായങ്കേതറിക വറിദപ്യ എന്നതക്

സഹൈസായക  ,  അനുരൂപക,  പുനരധറിവസാസ  ഉപകരണങ്ങള്  യചേര്ന്ന  സസാങ്കേതറിക  വറിദപ്യയസാണക്.

ഇതരതറില്  ഉള്യചര്ന്ന  വറിദപ്യസാഭപ്യസാസപകറിയയറില്  ഉള്ടപട  പഠന  പരറിമറിതറികള്  ഉള്ള

കുടറികള്ക്കുസം  പഠന  യവഗതറില്  ഹവവറിധപ്യമുള്ള  കുടറികള്ക്കുസം  ഹഹൈടടെകക്  കസാസക്  മുററികളറില്

ഉപയയസാഗറിക്കുന്ന ഡറിജറിറ്റല് സസായങ്കേതറിക സസംവറിധസാനങ്ങള് പസാപപ്യമസാക്കുന്നതറിനക് സഹൈസായകമസായ

തരതറില് വറിവരവറിനറിമയ സസായങ്കേതറിക വറിദപ്യടയ പരുവടപ്പെടുയതണ്ടതസാണക്. 

സഹദ്യായ സദ്യാചങ്കേതണിക വണിദദ ( Assistive Technology )

പരറിമറിതറികള്  ഉള്ള  ഒരു  വപ്യകറിയടടെ  പവര്തന  യശേഷറി  വര്ധറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനുസം,

പരറിപസാലെറിക്കുന്നതറിനുസം,  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതറിനുമസായറി  ഉപയയസാഗറിക്കസാവുന്ന  വസാണറിജപ്യപരമസായറി

നറിര്മറിചയതസാ അലസാതയതസാ  ആയ  ഉപകരണങ്ങടളയസാണക് സഹദ്യായ സദ്യാചങ്കേതണിക വണിദദ എന്നത

ടകസാണ്ടക് ഉയദ്ദേശേറിക്കുന്നതക്.

അനുരൂപപപ്പെടുതണിയ സദ്യാചങ്കേതണിക വണിദദ ( Adaptive Technology )

ഹവകലെപ്യമുള്ള വപ്യകറിക്കു മസാത്രമസായറി രൂപകല്പനടചേയ്ത  ,  അയസാളുടടെ  പവര്തന യശേഷറി

വര്ധറിപ്പെറിക്കുന്നതറിനുസം,  പരറിപസാലെറിക്കുന്നതറിനുസം,  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതറിനുമസായറി  ഉപയയസാഗറിക്കസാവുന്ന

ഉപകരണങ്ങടളയസാണക്  അനുരൂപപപ്പെടുതണിയ  സദ്യാചങ്കേതണിക  വണിദദ എന്നത  ടകസാണ്ടക്  ഉയദ്ദേശേറിക്കു

ന്നതക്.  ഹവകലെപ്യമറിലസാത  ഒരു  വപ്യകറിക്കക്  ഇതക്  പയയസാജനടപ്പെടെണടമന്നറില.

അനുരൂപടപ്പെടുതറിയ  സസായങ്കേതറിക  വറിദപ്യ  പധസാനമസായസം  ഇലെകക്യടസാണറികക്   അടലങ്കേറില്   വറിവര

വറിനറിമയ സസായങ്കേതറിക വറിദപ്യസാധറിഷറിതമസായറിരറിക്കുസം.

പുനരധണിവദ്യാസ ഉപകരണങ്ങള് (rehabilitative devices)

പരറിമറിതറികള്  ഉള്ളവര്ക്കുസം    ഹവവറിധപ്യമുള്ളവര്ക്കുസം   സക്കൂള്,  വവീടെക്,  യജസാലെറി,  തടെങ്ങറിയ

ഇടെങ്ങളറില്  തങ്ങളുടടെ  പവര്തനങ്ങള്   വറിജയകരമസായറി   പൂര്തറിയസാക്കുന്നതറിനക്

പയയസാജനടപ്പെടുതസാന്  കഴറിയന്ന  ഉപകരണങ്ങളസാണക്  പുനരധറിവസാസ  ഉപകരണങ്ങള്.

മസാഗറിഫയറിസംഗക്  ഗസാസക്  ഉപയയസാഗസം  യപസാടലെ  ലെളറിതമസായതസം  ടവര്ചേച്വല്  ററിയസാലെറിറ്ററി  യപസാടലെ

സങ്കേവീര്ണ്ണമസായതസം ആയ സസായങ്കേതറിവറിദപ്യ ഉള്ടപടതസാണക് ഈ യമഖലെ.



പഠനപരണിമണിതണി അനുഭവണിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള ഐ.സണി.ടണി  സഹദ്യായസസംവണിധദ്യാനങ്ങള്:

കസാഴ്ചക്കുറവക്, യകള്വറിക്കുറവക്, ബുദറിപരമസായ പരറിമറിതറികള്, പഠനഹവകലെപ്യസം, ടസററിബ്രല്

പസാള്സറി, ഓടറിസസം,ശ്രദക്കുറവക്, അസറി ചേലെന പരറിമറിതറി  മുതലെസായ പരറിമറിതറികള് ഉള്ള കുടറികടള

കൂടെറി  ഉള്ടപടുതറിയള്ള  വറിദപ്യസാഭപ്യസാസമസാണക്  ഇയപ്പെസാള്  നമ്മുടടെ  ടപസാതവറിദപ്യസാഭപ്യസാസ

സസാപനങ്ങളറില്  നടെക്കുന്നതക്.  ഇതരസം  വറിദപ്യസാര്തറികള്ക്കക്  കൂടെറി  പയയസാജനടപ്പെടുത്തുന്ന

തരതറില്  നമ്മുടടെ  ഹഹൈടടെകക്  സസംവറിധസാനസം  മസായറണ്ടതണ്ടക്.  ഇതരസം  കുടറികള്ക്കക്  തങ്ങളുടടെ

പഠനസം എളുപ്പെമസാക്കുന്നതറിനുള്ള ഐ.സറി.ടെറി സസാധപ്യതകള് എടനസാടക്കടയന്നക് യനസാക്കസാസം. 

സറ്റ്കക്രീന് റക്രീഡര്:

കസാഴ്ചപരറിമറിതറിയള്ള  ആളുകള്ക്കക്  കമമ്പ്യൂടര്  എളുപ്പെതറില്  ഹകകസാരപ്യസം  ടചേയസാന്

സഹൈസായറിക്കുന്ന  യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകളസാണക്  സക്കവീന്  റവീഡര്  യസസാഫക്റ്റക് ടവയര്.  ഉബുണ

ഓപ്പെയററ്ററിസംഗക്  സറിസ്റ്റതറില്  ഉപയയസാഗറിക്കുന്ന  സക്കവീന്  റവീഡര്  യസസാഫക്റ്റക് ടവയറസാണക്

ഓര്കസക്കവീന്  റവീഡര്  (ORCA  Screen  Reader).  Application--->Universal  Access---- 

>Orca  Screen  Reader  എന്ന  കമതറില്  തറന്നക്  ഇതക്  പവര്തന  ക്ഷമമസാക്കസാസം.  എന്നസാല്

കസാഴ്ചസാപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക്  കവീ  യബസാര്ഡക്  യഷസാര്ടക്കടക്  ആണക്  കൂടുതല്  അനുയയസാജപ്യസം.  Alt+Win

Key+S എന്ന  കമതറില്  കവീയബസാര്ഡക്  പവര്തറിപ്പെറിചക്  സക്കവീന്റവീഡര്

പവര്തനക്ഷമമസാക്കസാനുസം ഇതറിടന്റെ പവര്തനസം നറിര്തസാനുസം സസാധറിക്കുസം.

ലണിചയദ്യാസറ്റ് (LIOS-Linux Intelligent OCR Solution):

പറിന്റെക്  ടചേയ്ത  ഒരു  യഡസാകക്യുടമന്റെക്  കപ്യസാമറയടടെയയസാ  സസാനററിടന്റെയയസാ  സഹൈസായയതസാടടെ

ഡറിജറിറ്റല്  ടടെകക്റ്റക്  രൂപതറിയലെക്കക്  മസാറ്റുന്ന  ഒരു  സച്വതന്ത്ര  യസസാഫക്റ്റക് ടവയറസാണക്  ലെറിയയസാസക്.

ചേറിത്രങ്ങള്,  പറി.ഡറി.എഫക്,  സക്കവീന്യഷസാടക്  എന്നറിവയറില്  നറിനസം ടടെകക്റ്റക്  രൂപതറിയലെക്കക്  മസാറ്റസാന്

ഈ  യസസാഫക്റ്റക് ടവയററിനക്  കഴറിയസം.  കസാഴ്ചപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക്  പുസ്തകവസായനയസം  മറ്റുസം

വളടരയധറികസം പയയസാജനസം ടചേയ്യുന്ന ഒരു യസസാഫക്റ്റക് ടവയറസാണക് ഇതക്. 



ശദ്യാരദ പബ്രെയണിലണി:

കസാഴ്ചപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക് പറിന്റെക് മറ്റവീരറിയല് തയസാറസാക്കുന്നതറിനക് ഉപയയസാഗടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു

ടടെകക്ററക് എഡറിറ്ററസാണക് ശേസാരദടബ്രയറിലെറി. f, d, s, j, k, , l എന്നവീ കവീകള് ടബ്രയറില് ലെറിപറിയടടെ  1, 2,

3,  4,  5  ,  6  എന്നവീ  കുത്തുകടള  യഥസാകമസം  പതറിനറിധവീകരറിക്കുന.  ഈ  ആറക്  കവീകള്  വറിവറിധ

യകസാമറിയനഷനുകളസായറി ഉപയയസാഗറിചസാണക് അക്ഷരങ്ങള്  ഹടെപ്പെക് ടചേയ്യുന്നതക്.  ഉദസാഹൈരണമസായറി  f

കവീ അമര്ത്തുയമസാള് A എന്ന അക്ഷരമസാണക് ഈ ടടെകക്റ്റക് എഡറിറ്റററില് ദൃശേപ്യമസാവുക. F,d എന്നറിവ

അമര്തറിയസാല് b ദൃശേപ്യമസാവുസം. യകസാമറിയനഷന് കവീകള് ഒന്നറിചക് അമര്ത്തുകയസം വറിടുകയസം യവണസം.

സക്രീച്ചേറ്റ് ടു പടകറ്റ്ററ്റ്:

യകള്വറി  പരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക് ടമസാഹബല്യഫസായണസാ കമമ്പ്യൂടയറസാ ഉപയയസാഗറിചക് തങ്ങളുടടെ

ആശേയങ്ങള് പറഞക് കമമ്പ്യൂടററിയലെസാ ടമസാഹബല് യഫസാണറിയലെസാ ദൃശേപ്യമസാക്കസാന് സഹൈസായറിക്കുന്ന

യസസാഫക്റ്റക് ടവയറസാണക്  സവീചക്  ടു  ടടെകക്റ്റക്.  ഇതറിനക്  സഹൈസായറിക്കുന്ന  നറിരവധറി  യവസായക്സക്  ടൂളുകള്

ഗൂഗറിള്  യപ  യസ്റ്റസാററില്  ലെഭപ്യമസാണക്.  അതരതറിലുള്ള  ഒരു  ടൂളസാണക്  ജറി-യബസാര്ഡക്.  കസാഴ്ചസാ

പരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കുസം   എഴുതസാനററിയസാതവര്ക്കുസം  തങ്ങളുടടെ  പസായദശേറിക  ഭസാഷയറില്

സസംസസാരറിച്ചുടകസാണ  ജറി  യബസാര്ഡക്  ഉപയയസാഗറിചക്  ഗൂഗറിളറില്  വറിവരങ്ങള്  തറിരയസാസം.  ആദപ്യസം  യപ

യസ്റ്റസാററിയലെസാ/ആപ്പെറിളറിടന്റെ (iOS )ആപ്പെക് യസ്റ്റസാററിയലെസാ കയററി ജറിയബസാര്ഡക് ടഡഡൌണ്യലെസാഡക് ടചേയ്യുക

അതറിനു യശേഷസം ടമസാഹബലെറിടലെ ടസറ്ററിങക് സറില് ടചേന്നക് ലെസാസംയഗച്വജക് ആന്ഡക് ഇന്പുടെക് (Language

and input)  ടസലെകക്ടെക്  ടചേയ്യുക ഡവീയഫസാള്ടെക്  കവീയബസാര്ഡസായറി ജറി  യബസാര്ഡറിടന മസാറ്റുക ഗൂഗറിള്

യവസായറിസക് ഹടെപ്പെറിങ്ങറില് ടചേന്നക് മലെയസാളസം ഡവീയഫസാള്ടെക് ഹപമററി ലെസാസംയഗച്വജക് ആയറി ആകക്ടെറിയവറ്റക്

ടചേയ്യുക . മലെയസാളസം ഒഴറിചക് യവടറസാരു ഭസാഷയസം ടെറിക്കക് ടചേയസാതറിരറിക്കസാന് ശ്രദറിക്കണസം .

സക്രീച്ചേറ്റ് ടു പടകറ്റ്ററ്റ് കമമ്പ്യൂട്ടറണില്:

ഉബുണ  ടഡസക്കക്  യടെസാപ്പെക്  കമമ്പ്യൂടറുകളറില്  പവര്തറിക്കുന്ന   ശേബ്ദടത  ടടെകക്റ്റുകളസാക്കറി

മസാറ്റുന്ന  യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകള്  അധറികസം  ലെഭപ്യമല.  ലെഭപ്യമസായവ  തടന്ന  ഉഭയഭസാക്തൃസഡൌഹൃദമല.

Google  യഡസാകറില് യകസാമറിയസം ബ്രഡൌസര്   വഴറി പവര്തറിപ്പെറിക്കസാന്  കഴറിയന്ന ഒരു മറികച ശേബ്ദസം

തറിരറിചററിയല് യസസാഫക്റ്റക് ടവയര് ഗൂഗറിള് യഡസാകക്  നല്കുനടണ്ടന്നക് പലെര്ക്കുസം അററിയറില.  കസാഴ്ചസാ

പരറിമറിതറിയള്ള  ഒരസാള്ക്കക്  സസംഭസാഷണസം  ടടെകക്റ്റസായറി  പരറിവര്തനസം  ടചേയ്യുന്നതറിനക്  ഈ

സവറിയശേഷത ഉപയയസാഗറിക്കസാന് കഴറിയസം, ഇതറിനക് വറിപുലെമസായ കമമ്പ്യൂടര് അററിവക് ആവശേപ്യമറില. 

ഗൂഗറിള് യഡസാകറില് ഈ സസംവറിധസാനസം എങ്ങടനയസാണക് പവര്തറിപ്പെറിക്കുന്നടതന്നക് യനസാക്കസാസം.

•  എറ്റവുസം പുതറിയ യവര്ഷന് യകസാസം ടവബക് ബ്രഡൌസര് ഇന്സ്റ്റസാള് ടചേയ്യുക.(ഐ.ടെറി@സക്കൂള്

ഗ/ലെറിനകക് 14.4 ഓപ്പെയററ്ററിസംഗക് സറിസ്റ്റതറില് യകസാസം ബ്രഡൌസര് ഇന്സ്റ്റസാള് ടചേയ്തറിട്ടുണ്ടക്. ).

• തടെര്ന്നക് യകസാസം ടവബക് ബ്രഡൌസര് തറക്കുക.



•  അഡ്രസക് ബസാററില് https://docs.google.com എന്ന അഡ്രസക് ഹടെപ്പെക് ടചേയക്തക് ഗൂഗറില്

യഡസാകക്  തറന്നക് New  document  എന്നതറില്  കറിക്കക്  ടചേയ്യുക.  തറന്നക്  വരുന്ന

ജസാലെകതറില് നറിങ്ങളുടടെ ജറിടമയറില് ഐ.ഡറി ഉപയയസാഗറിചക് യലെസാഗറിന് ടചേയ്യുക.

• Start a new document  എന്നതറില് കറിക്കക് ടചേയ്യുക.  തറന്നക് വരുന്ന യഡസാകക്യുടമന്റെറിടലെ

ടൂള്സക് ടമനുവറില് കറിക്കക് ടചേയക്തക്  Voice typing എന്നക് തറിരടഞടുക്കുക.

• ഇടെതക്  വശേതക്  കസാണുന്ന  ഹമയകസായഫസാണ്  ഐക്കണ്  കസാണസാസം.  ഹമയകസായഫസാണ്

ഐക്കണറില് കറിക്കുടചേയ്യുക, ബ്രഡൌസര് വഴറി ഹമയകസായഫസാണ് ആകസക് അനുവദറിക്കുക



• Allow  എന്നതറില്  കറിക്കക്  ടചേയക്തക്  കഴറിഞസാല്   ഹമയകസായഫസാണ്  ഐക്കണ്  ഓറഞക്

നറിറതറിയലെക്കക്  മസാറുകയസം  ഇയപ്പെസാള്  നറിങ്ങളുടടെ  യവസായക്സക്  അസംഗവീകരറിക്കസായനസാ

തറിരറിചററിയസായനസാ  തയസാറസാകുകയസം  ടചേയ്യുസം.  ഇയപ്പെസാള്  നറിങ്ങള്  സസംസസാരറിക്കസാന്  തടെങ!

നറിങ്ങളുടടെ സസംഭസാഷണസം ടടെകക്റ്റസായറി  പരറിവര്തനസം ടചേയടപ്പെടുകയസം ഗൂഗറില് യഡസാകറില്

ടടെകക്റ്റസായറി   യരഖടപ്പെടുതടപ്പെടുകയസം  ടചേയ്യുന്നതസായറി  നറിങ്ങള്  കസാണുസം.  (ടടെകക്റ്റക്

യരഖടപ്പെടുന്നറിടലങ്കേറില് യകസാമറിയസം ബ്രഡൌസര് അപക്യഡറ്റക് ടചേയ്തസാല് മതറി)

പടകറ്റ്ററ്റ് ടു സക്രീച്ചേറ്റ്:

കസാഴ്ചസാ പരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക് കമമ്പ്യൂടററില് തങ്ങളുടടെ യഡസാകക്യുടമന്റുകള് വസായറിക്കുന്നതറിനുസം

ശേസാരദടബ്രയറിലെറി  യപസാടലെയള്ള  ടടെകക്റ്റക്  എഡറിറ്റററില്  തയസാറസാക്കറിയ  ടടെകക്റ്റുകള്



പരറിയശേസാധറിക്കുന്നതറിനുസം  ഉപയയസാഗറിക്കുന്ന  നറിരവധറി  യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകള്  ഇന്നക്  ലെഭപ്യമസാണക്.

ഇതരതറില് ഉബുണവറില് പവര്തറിക്കുന്ന ഒരു യസസാഫക്ററക് ടവയറസാണക് Gespeaker. 

Application------>Sound&Video-------->Gespeaker എന്ന  കമതറില്  ഈ

യസസാഫക്ററക് ടവയര് തറക്കസാസം. 

ഇത  കൂടെസാടത  പഠന  പരറിമറിതറി  അനുഭവറിക്കുന്നവര്ക്കുസം  പഠനയവഗതറില്

ഹവവറിധപ്യമുള്ളവര്ക്കുസം പയയസാജനടപ്പെടുന്ന നറിരവധറി യസസാഫക്റ്റക്  ടവയറുകള് ഉബുണ ഓപ്പെയററ്റക്സംഗക്

സറിസ്റ്റതറില്  ലെഭപ്യമസാണക്.  എഡഡ്യുചക്കേഷണല്  സമ്പ്യൂട്ടറ്റ്  ജണി  ചകദ്യാസംപണിസറ്റ്,  മദ്യാര്ബണിള്,  സണ്ചകദ്യാക്കേറ്റ്,

ജണിചയദ്യാജണിബ്രെ,  പകജണിചയദ്യാഗ്രഫണി മുതലെസായവ  അവയറില്  ചേറിലെതക്  മസാത്രമസാണക്.  ഇതരസം

യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകളുടടെ പവര്തന രവീതറിടയക്കുററിചക് ഒനമുതല് നസാലെക് വടര കസാസ്സുകളറിയലെക്കുള്ള

ഐ.സറി.ടെറി  വറിഭവ  പുസ്തകമസായ   കളറിടപ്പെടറി,  അഞക്  മുതല്  ഏഴു  വടരയള്ള  ഐ.സറി.ടെറി  വറിഭവ

പുസ്തകമസായ   ഇ@വറിദപ്യ എന്നറിവയറില് വറിശേദവീകരറിചറിട്ടുണ്ടക്. 

➢ കളറിടപ്പെടറി,  ഇ@വറിദപ്യ  എന്നറിവ  പരറിയശേസാധറിചക്  ,ഇതറില്  പതറിപസാദറിചറിരറിക്കുന്ന

യസസാഫക്റ്റക്  ടവയറുകള്  പഠന  പരറിമറിതറികള്  ഉള്ള  കുടറികള്ക്കുസം  പഠന  യവഗതറില്

ഹവവറിധപ്യമുള്ള കുടറികള്ക്കുസം ഏടതലസാസം രവീതറിയറില്  പയയസാജനടപ്പെടുക എന്നക് കടണ്ടതറി



കുററിപ്പുകള് തയസാറസാക്കുക. 

➢ ഹപമററി  കസാസ്സുകളറിടലെ  ഏടതങ്കേറിലുസം  ഒരു  പസാഠഭസാഗസം  എടുതക്  ഇതരതറിലുള്ള

യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകള്  പയയസാജനടപ്പെടുതറി  വറിനറിമയസം ടചേയ്യുന്നതറിനസാവശേപ്യമസായ ടെവീചറിസംഗക്

മസാനച്വല് തയസാറസാക്കുക.

ശബ്ദചലഖന ചസദ്യാഫറ്റ്ററ്റ് പവയറുകള്:

കസാഴ്ചസാപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക്  വളടരയധറികസം  പയയസാജനടപ്പെടുന്ന  ഒന്നസാണക്  ശേബ്ദയലെഖന

യസസാഫക്റ്റക് ടവയറുകള്.  ഇതരതറില്  ഇന്നക്  വപ്യസാപകമസായറി  ഉപയയസാഗറിചക്  വരുന്ന  ഒരു

യസസാഫക്റ്റക് ടവയറസാണക്  ഒഡസാസറിറ്ററി.  ഇതറിടനക്കുററിചക്  യൂണറിറ്റക്  1 ല്  പതറിപസാദറിചറിരറിക്കുന്നതക്

പരറിയശേസാധറിക്കുക.  

➢ കസാഴ്ചസാ  പരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക്  ഒഡസാസറിറ്ററി  യസസാഫക്റ്റക് ടവയര്  ഏടതലസാസം  രവീതറിയറില്

പയയസാജനടപ്പെടുതസാസം എന്നക് കസാസറില് ഒരു ചേര്ച സസംഘടെറിപ്പെറിക്കുക. 

ഓഡണിചയദ്യാബുക്കേറ്റ്:

വസായനയടടെ  ഒരു  ടറയക്കസാര്ഡറിസംഗക്  ആണക്  ഓഡറിയയസാബുക്കക്  .  സക്കൂളുകളറിലുസം  ടപസാത

ഹലെബ്രററികളറിലുസം യസസാക്കണ് ഓഡറിയയസാ ലെഭപ്യമസാണക്.  കസാഴ്ചസാപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക് വളടരയധറികസം

പയയസാജനടപ്പെടുന്ന ഒന്നസാണക് ഓഡറിയയസാബുക്കക്. ഇനപ്യയറില് മറ്റക് രസാജപ്യങ്ങടള അയപക്ഷറിചക് വളടര

ഹവകറി  2010 ഓടടെയസാണക്  ഓഡറിയയസാബുക്കക്  പചേസാരതറിലെസായതക്.  കുടറികളറില്  പുസ്തക  പരറിചേയസം

വര്ധറിപ്പെറിക്കുന്നതറിലുപരറി  കസാഴ്ചസാപരറിമറിതറിയള്ളവര്ക്കക്  പഠനസഹൈസായറിയസായറി  ഓഡറിയയസാബുക്കുകള്

പയയസാജനടപ്പെടുതസാസം. 

➢ ഒഡസാസറിറ്ററി  യസസാഫക്റ്റക് ടവയര്  പയയസാജനടപ്പെടുതറി  പഠനപരറിമറിതറി  അനുഭവറിക്കുന്ന

കുടറികള്ക്കക്  യവണ്ടറി  അഞസാസംകസാസറിടലെ  മലെയസാളസം  പസാഠപുസ്തകതറിടലെ  കവറിതകള്

ടറയക്കസാര്ഡക് ടചേയക്തക് നറിങ്ങളുടടെഡറിജറിറ്റല് യപസാര്ടക് യഫസാളറിയയസായറില് സൂക്ഷറിക്കുക. 

ഓഡണിചയദ്യാ ലലബ്രെറണി:

സഡൌജനപ്യമസായറി പശസാതലെശേബ്ദവുസം സസംഗവീതവുസം ഡഡൌണ്യലെസാ ഡക് ടചേയ്യുന്നതറിനക് യവണ്ടറി യ

ടെമ്പ്യൂബക്  ആരസംഭറിച  ചേസാനലെസാണക്  ഓഡറിയയസാ  ഹലെബ്രററി.

https://www.youtube.com/audiolibrary/music എന്ന അഡ്രസറില് ഇതക് ലെഭപ്യമസാണക്. ഇതരസം

ചേസാനലുകള് ഉള്യചര്ന്ന വറിദപ്യസാഭപ്യസാസതറില് പയയസാജനടപ്പെടുതസാവുന്ന ഒന്നസാണക്. 

എസം-ചലണണിസംഗറ്റ്:

ടമസാഹബല്യഫസാണറിടന്റെ  സഹൈസായയതസാടടെയള്ള  അററിവു  നറിര്മസാണമസാണക്  എസം  യലെണറിസംഗക്

അഥവസാ ടമസാഹബല് യലെണറിസംഗക് .1970 ല് അലെന്യക ആണക് ഈ ആശേയസം ആദപ്യമസായറി മുയന്നസാടക്



വചതക്.  എന്നസാല്  അക്കസാലെതക്  ഈ  യമഖലെയറില്  കസാരപ്യമസായ  സസായങ്കേതറികപറിന്തുണ

ലെഭറിക്കസാതതറിനസാല്  ഈ  സസംരഭസം  പരസാജയടപ്പെട്ടു.  എന്നസാല്  സസാര്ടക്  യഫസാണറിടന്റെ  വരയവസാടടെ

എസം.യലെണറിസംഗക്  സസാര്വത്രറികമസായറി  വറിദപ്യസാഭപ്യസാസപകറിയയറില്  പയയസാജനടപ്പെടുതസാന്  ആരസംഭറിച്ചു.

ഇതക്  പൂര്ണമസായസം  ടമസാഹബല്  ടടെകക്യനസാളജറി  അടെറിസസാനമസാക്കറിയസാണക്  പവര്തറിക്കുന്നതക്.

ഇവറിടടെ  അററിവറിനുസം  പഠറിതസാവറിനുസം  ഇടെയറിലുള്ള  ഒരു  പഠനമസാധപ്യമമസായറി  ടമസാഹബല്യഫസാണ്

പവര്തറിക്കുന. 

എസം.ചലണണിസംഗറ്റ് ചമന്മകള്:

• ടമസാഹബല്  യഫസാണുകള്ക്കക്  ടഡസക്കക്  യടെസാപ്പെക്  കമമ്പ്യൂടര്,  ലെസാപക്യടെസാപ്പെക്  എന്നറിവടയ

അയപക്ഷറിചക് വറിലെക്കുറവക് ആണക്.

• മള്ടറിമവീഡറിയ  സയങ്കേതങ്ങള്  പഠനപവര്തനങ്ങളറില്  കൂടുതല്  പയയസാജനടപ്പെടുതസാന്

സസാധറിക്കുന.

• തടെര്ചയസായറി പറിന്തുണസാ സസംവറിധസാനസം ഒരുക്കസാന് സസാധറിക്കുന. 

• പസാഠപുസ്തകതറിടന്റെ ഉപയയസാഗസം കുറയസാന് സസാധറിക്കുന. 

• പരറിശേവീലെനചറിലെവക് കുറവക്

• എലസായക്യപ്പെസാഴുസം എവറിടടെ ടവച്ചുസം പഠനസം സസാധപ്യമസാവുന.

•

• മറികച പഠനസാനുഭവസം ലെഭറിക്കുന.

• പരമരസാഗത സസാപനങ്ങള്ക്കക് കൂടുതല് അവസരങ്ങള് ലെഭറിക്കുന. 

• വപ്യകറിഗതമസായറി വറിഭവങ്ങള് എലസായക്യപ്പെസാഴുസം പയയസാജനപ്പെടുതസാന് സസാഘറിക്കുന. 

• സസാക്ഷരതസാ നറിലെവസാരസം ഉയര്ത്തുന. 

• പസാഠപുസ്തകയതക്കസാളുസം   കമമ്പ്യൂടററിയനക്കസാളുസം  ഭസാരക്കുറവക്  ആയതറിനസാല്  എളുപ്പെതറില്

ഹകകസാരപ്യസം ടചേയസാന് സസാധറിക്കുന.

നറിരവധറി ആപ്പുകള് ഇന്നക് പഠനവുമസായറി ബന്ധടപ്പെടക് ലെഭപ്യമസാണക്.  ഇതകൂടെസാടത സക്കവീന്കസാസക്റ്റക്

സസംവറിധസാനസം  പയയസാജനടപ്പെടുതറി  ടമസാഹബല്യഫസാണറിടലെ  വറിഭവങ്ങള്  ടപസാജകക്ടെററില്

ലെഭപ്യമസാക്കുന്നതറിനക്  സസാധറിക്കുസം.  ഇതറിനസായറി  യപയസ്റ്റസാററില്  നറിനസം  ഏടതങ്കേറിലുസം  സക്കവീന്കസാസക്റ്റക്

യസസാഫക്റ്റക് ടവയര് ഡഡൌണ്യലെസാഡക് ടചേയക്തക് ഇന്സ്റ്റസാള് ടചേയ്തസാല് മതറി.

ആധുനറിക  വറിദപ്യസാഭപ്യസാസ  രസംഗതക്   എസം  യലെണറിങക്  സസാധപ്യതകള്  സസംബന്ധറിച  ഒരു  സസംവസാദസം

സസംഘടെറിപ്പെറിക്കുക.

*********************
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