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ആമുഖഖ
നമ്മുടടെ

ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങള്

ആധപൊരശവിലകേളപൊയപൊണണ്

ടപപൊതുകവ

പ്രശസ്തമപൊയ
പരവിഗണവിച്ചു

കകേരളവവികേസനമപൊതൃകേ
വരുന്നതണ്.

സപൊധദമപൊകവിയതവിടന

കകേരളളീയസമൂഹതവിടന

സതകയയഖ

സഖസണ്കേപൊരടതയഖ നവിര്ണപൊയകേമപൊയവി സസപൊധളീനവിച്ചവയപൊണണ് ഇവ. അതുടകേപൊണ്ടുതടന്ന സമൂഹതവില് നടെത്തുന്ന
അടെവിസപൊനപരമപൊയ ഏടതപൊരു ഇടെടപടെലഖ ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളവിലപൊണണ് ആരഖഭവികകണ്ടതുഖ. ഒരു വവിജപൊന
സമൂഹഖ എന്ന നവിലയവില് കലപൊകേഖ അതവിദ്രുതഖ മപൊറുകമപൊള് അതവിനനുസൃതമപൊയ മവികേവണ് ടപപൊതു സമൂഹവഖ
ആര്ജവികകണ്ടതുണ്ടണ്. ഈ സപൊഹചരദതവിലപൊണണ് സഖസപൊനതവിടല ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളുടടെ യഥപൊര്ത
അവസ വവിശകേലനഖ ടചയണ് മവികേവണ് ആര്ജവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഒരു സമഗ്രപദ്ധതവി അനവിവപൊരദമപൊകുന്നതണ് .
കകേരളതവിടല മുഴുവന് ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങടളയഖ അനപൊരപൊഷ്ട്ര നവിലവപൊരമുള്ളതപൊക്കുന്നതവിനുള്ള ഈ പദ്ധതവിയടടെ
പ്രസകവിയഖ ഇതുതടന്നയപൊണണ്.
സ്കൂളുകേടള മവികേവവിടന പപൊതയവിടലതവിക്കുകേ എന്നതുടകേപൊണ്ടണ് സമൂഹതവിടന ഏതു തലതവില്നവിന
വരുന്ന വവിദദപൊര്തവിയപൊയപൊലഖ ആനന്ദപൂര്ണവഖ ഊര്ജദപൊയകേവഖ ആയ വവിദദപൊലയപൊനരളീകഖ പ്രദപൊനഖ ടചയപൊനുഖ
അതുവഴവി അറവിവവിടന നവിര്മപൊണതവില് ആഭവിമുഖദവഖ ആത്മവവിശസപൊസവഖ വളര്തവിടയടുകപൊനുഖ സപൊധവിക്കുകേ
എന്നണ് നപൊഖ അര്തമപൊക്കുന. സകനപൊഷപൂര്ണമപൊയ സ്കൂള് അനരളീകവഖ അതവില് സപൊകങ്കേതവികേ വവിദദയപൊല്
സുസജ്ജമപൊകവിയ പപൊഠദ-പഠന വസ്തുകള് നവിര്മവിക്കുകേയഖ, അതണ് കുടവികേളവികലകണ് വവിനവിമയഖ ടചയ്യുകേയഖ, മറ
സ്കൂളുകേളുടടെ ആവശദങ്ങള്കപൊയവി പങ്കുടവക്കുകേയഖ ടചയ്യുന്ന പരവിവര്തകനപൊന്മുഖവഖ സകചതനവമപൊയ ഒരു പഠനഅധദയന സഖസണ്കേപൊരവഖ നവിര്മവിടച്ചടുകപൊന് നമുകണ് സപൊധവികണഖ. ഇതണ് മുന്നവിര്തവിയപൊണണ് കകേരളതവിടല എലപൊ
സ്കൂളുകേളവിലഖ ഐ.സവി.ടെവി. ശപൊകളീകൃതമപൊയ പപൊഠദപദ്ധതവി അനുവര്തവിക്കുന്നതവിനുഖ സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ എലപൊ
സപൊധദതകേളുഖ ഉപകയപൊഗവികതക വവിധതവില് സ്കൂളുകേള് ശകവിടപ്പെടുത്തുന്നതവിനുഖ നപൊഖ തളീരുമപൊനവിക്കുന്നതണ്.
അടെവിസപൊന സസൗകേരദങ്ങളവിലള്ള മുകന്നറ്റകതപൊടടെപൊപ്പെഖ തടന്ന പഠന പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ സസഭപൊവവഖ
ഗുണപരമപൊയവി

ടമച്ചടപ്പെകടെണ്ടതുണ്ടണ്.

പപൊഠങ്ങളവിലൂടടെയഖ

കപൊസണ്റൂമവിടല

ഇനറപൊകളീവണ്
കനരവിട്ടുള്ള

പഠന-കബപൊധന

സപൊമ്പ്രദപൊയവികേവഖ

സപൊമഗ്രവികേളവിലൂടടെയഖ

ഏകേപകളീയവമപൊയ

ദൃശദവതണ്കേരവിച്ച

അധദപൊപനതവിലഖ

പരമരപൊഗത ശവികണ രളീതവികേള്ക്കുഖ മപൊറ്റങ്ങള് വകരണ്ടതുണ്ടണ്. ഇതണ് ഐ.സവി.ടെവി. സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയവിലൂടടെ
എളുപ്പെതവില് സപൊധദമപൊകപൊനുമപൊകുഖ. ഇതരടമപൊരു മപൊറ്റഖ കപൊസണ്റൂമുകേളവില് നടെപ്പെപൊക്കുന്നതവിനണ് രണ്ടു തലങ്ങളുണ്ടണ് .
ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ വവിവവിധ സപൊകങ്കേതവികേവവിദദപൊധവിഷവിത പഠനസപൊമഗ്രവികേള് കപൊസണ്റൂഖ
വവിനവിമയതവിനുഖ കേരവിക്കുലതവിടന ലകദപ്രപൊപവിക്കുഖ അനുഗുണമപൊയവി തയപൊറപൊക്കുകേയപൊണണ് അതവിടലപൊന്നണ് .
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

സപൊധദതകേള്

പരമപൊവധവി

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി,

ആധുനവികേ

പഠനതന്ത്രങ്ങള്

സസപൊഖശളീകേരവിച്ചണ് അധദപൊപനതവിടന ഗുണകമന്മ വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുകേയഖ ക്രമളീകൃതവഖ ഘടെനപൊപരവമപൊയ പവിന്തുണ
നല്കുകേയമപൊണണ് അടുതതണ്.
കമല്പറഞ്ഞ രളീതവിയവിലള്ള സപൊകങ്കേതവിവവിദദപൊധവിഷവിതമപൊയ വവിദദപൊലയപൊനരളീകഖ നവിര്മവിടച്ചടുകപൊന്
ആധുനവികേ നവിലവപൊരതവില് തയപൊറപൊകടപ്പെട കപൊസണ്റൂമുകേളുഖ ലപൊബുകേളുഖ അവയവില് ഉപകയപൊഗവികതകവവിധഖ

സുസജ്ജമപൊയ ഐ.സവി.ടെവി. അധവിഷവിത പഠന-പപൊഠദ ഉള്ളടെകവഖ ആവശദമപൊണണ്. സസയഖപഠന സസൗകേരദങ്ങളുഖ
പരവികശപൊധന-പരവിഹപൊരകബപൊധന
സസൗകേരദങ്ങളുഖ

പ്രവര്തനങ്ങളുമടെകഖ

ഉപകയപൊഗവികതക

സജ്ജളീകേരവികടപ്പെടവിട്ടുള്ള

വവിവരവവിനവിമയ

വവിധതവിലള്ള

സണ്മപൊര്ടണ്കേമമ്പ്യൂടര്ലപൊബുകേളുഖ

കലണവിങ്ങണ്

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

മപൊകനജണ്ടമനണ്

പലഘടങ്ങളവിലപൊയവി

മടറ്റലപൊ

കസപൊഫണ്ടവയറുകേള്

നവിര്മവിടച്ചടുകണഖ.

കൂടെപൊടത,

ഇതരതവില് നവിര്മവിടച്ചടുത പപൊഠദ-പഠന ഉള്ളടെകഖ സൂകവിക്കുന്നതവിനുഖ സുരകവിതമപൊയവി കകേകേപൊരദഖ
ടചയ്യുന്നതവിനുഖ

ഇനര്ടനറ്റവില്

പ്രവര്തവിക്കുന്ന

കകേനളീകൃത-ടകേപൊളപൊടബപൊകററ്റളീവണ്

ഉള്ളടെക

കശഖരവഖ

മൂലദനവിര്ണയസഖവവിധപൊനവഖ സജ്ജളീകേരവിടച്ചടുകകണ്ടതുമുണ്ടണ്.
ഉപകേരണങ്ങളുടടെ

പരവിപപൊലനതവിനണ്

പരദപൊപവഖ

പ്രപൊപവമപൊയ

ഒരു

സഖഘടെനപൊ

സഖവവിധപൊനഖ

അധദപൊപകേരുടടെ കമല്കനപൊടതവില് കുടവികേള് ഏടറ്റടുത്തു ടചയ്യുന്ന വവിധതവില് നവിര്മവിടച്ചടുക്കുകേ, സ്കൂളവികലകണ്
ആവശദമപൊയ പഠനവവിഭവങ്ങളുഖ ടചറുചലച്ചവിത്രങ്ങള്, അനവികമഷനുകേള് തുടെങ്ങവിയവ സ്കൂളുകേളവില് തടന്ന
നവിര്മവിക്കുകേയഖ കകേന ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവി സസൗകേരദങ്ങള് ഉപകയപൊഗവികച്ചപൊ, മറ ഇ-കലണവിങ്ങണ്, എഖ-കലണവിങ്ങണ്
സകങ്കേതങ്ങള് ഉപകയപൊഗവികച്ചപൊ പങ്കുവക്കുകേയഖ ടചയ്യുന്നതുമൂലഖ നമ്മുടടെ സസ്കുൂളുകേള് സപൊകങ്കേതവികേ വവിദദപൊധവിഷവിതമപൊയ
ഉള്ളടെകവവികേസനതവില്

സസയഖ

പരദപൊപമപൊവകേ

എന്നവിവയഖ

നപൊഖ

വവിഭപൊവനഖ

ടചയ്യുനണ്ടണ് .

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദപൊധവിഷവിതമപൊയ പഠന-വവിഭവ മപൊകനജണ്ടമനവിടനപൊപ്പെഖതടന്ന സുസവിരവഖ അധദപൊപകേകരപൊടുഖ
കുടവികേകളപൊടുടമപൊപ്പെഖ രകവിതപൊകടളയഖ ഉള്ടപ്പെടുതവിയവിട്ടുള്ള സ്കൂള്മപൊകനജണ്ടമനണ് സഖവവിധപൊനതവിടന വവികേസനവഖ
ഈ പദ്ധതവി ഉറപ്പെപൊക്കുന.
സണ്കൂളുകേളവില്

ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന

കേമമ്പ്യൂടറുകേളവിടല

ഓപ്പെകററ്റവിങണ്

കസപൊഫണ്ടവയറുകേള്,

ഡവിജവിറ്റല്

ഉള്ളടെകങ്ങള്, ഇതര പഠനകസപൊഫണ്ടവയറുകേള് എന്നവിവടയ്ക്കെലപൊഖതടന്ന സസതന്ത്ര /ഓപ്പെണ് കലസന്സുകേളുളള
റവികസപൊഴണ്സുകേടളയപൊണണ്

നപൊഖ

ആശ്രയവിക്കുന്നതണ്.

ഇതണ്

പങ്കുടവക്കുന്നതവിനുഖ

കൂടവികച്ചര്ക്കുന്നതവിനുമുള്ള

വവിലക്കുകേകളപൊ തുടെര് സപൊമതവികേ ബപൊധദതകയപൊ ഇലപൊത ഉള്ളടെക വവികേസനടത സപൊധദമപൊക്കുന.
കകേരളതവിടല കപ്രമറവി മുതല് ഹയര്ടസകനറവിതലഖ വടര കപൊസ്സുകേളവിടല വവിദദപൊഭദപൊസ നവിലവപൊരവഖ
ഭസൗതവികേ സപൊഹചരദവഖ ടമച്ചടപ്പെടുത്തുന്നതവിനപൊയവി സര്കപൊര് നടെപ്പെവിലപൊക്കുന്ന 'ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ സഖരകണ
യജ'തവിടന ഭപൊഗമപൊയവി വവിദദപൊലയപൊനരളീകതവിലഖ നടെതവിപ്പെവിലഖ അധദപൊപന-പഠന രളീതവികേളവിലഖ സമൂലമപൊയ
മപൊറ്റഖ നവിര്കദ്ദേശവിക്കുനണ്ടണ്. വവിദദപൊഭദപൊസരഖഗതണ് ഇനദയവിടല ആദദടത സമ്പൂര്ണ ഡവിജവിറ്റല് സഖസപൊനമപൊയവി
കകേരളഖ മപൊറുഖ എന്നണ് ബഹുമപൊനടപ്പെട വവിദദപൊഭദപൊസവകുപ്പെണ് മന്ത്രവി ശ്രളീ. സവി. രവളീനനപൊഥണ് പ്രഖദപൊപവിച്ചവിട്ടുണ്ടണ്.
ഈ പ്രവര്തനതവികലക്കുള്ള ആദദപടെവിയപൊയവി 8 മുതല് 12 വടരയള്ള കപൊസണ്മുറവികേടള കഹടടെകേണ്
നവിലവപൊരതവികലകണ്

മപൊറന്ന പദ്ധതവി നടെപ്പെവിലപൊകപൊവപൊനപൊവശദമപൊയ കേരടെണ് നവിര്കദശങ്ങളപൊണണ് ഇവവിടടെ

സമര്പ്പെവിക്കുന്നതണ്. ഇതവിടന സഖബനവിച്ചുള്ള അഭവിപ്രപൊയങ്ങളുടടെയഖ നവിര്കദശങ്ങളുടടെയഖ അടെവിസപൊനതവില്
അനവിമറവികപ്പെപൊര്ടണ് സര്കപൊരവികലകണ് സമര്പ്പെവിക്കുന്നതപൊണണ്.
തവിരുവനനപുരഖ,
13/11/2016

ടകേ. അന്വര്സപൊദതണ്,
എകേണ്സവികേമ്പ്യൂടളീവണ് ഡയറകേണ്ടെര്, ഐ.ടെവി@സ്കൂള് കപ്രപൊജകേണ്ടെണ്
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6
1. സപൊമൂഹദ/ചരവിത്രപശപൊതലഖ
നമ്മുടടെ ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങള് അനപൊരപൊഷ്ട്ര പ്രശസ്തമപൊയ കകേരളളീയ കമപൊഡലവിടന ആധപൊരശവിലയപൊണണ് .
കകേരളളീയ

നകവപൊതപൊനതവിടന

നപൊയകേരുടടെ

ടപപൊതുകപതൃകേഖ

പ്രവര്തനഫലമപൊയപൊണണ്

കപറുന്നവയപൊണണ്

ഇവവിടുടത

ഇവ.

ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങള്

അകനകേഖ

നകവപൊതപൊന

ജപൊതവിമതകഭദങ്ങള്കപ്പുറഖ

ഏവര്ക്കുഖ പ്രപൊപദമപൊയ ടപപൊതുഇടെമപൊയവി വവികേസവിച്ചുവന്നതണ്. സഖസപൊന സര്കപൊരവിടനയഖ പ്രപൊകദശവികേ
സസയഖഭരണ സപൊപനങ്ങളുകടെയഖ ഇതതഃപരദനമുള്ള ഇടെടപടെലകേള് അവയടടെ മവികേവണ് വര്ദ്ധവിപ്പെവിച്ചവിട്ടുണ്ടണ് .
എന്നപൊല് ശപൊസളീയവഖ വവിശദവമപൊയ ആസൂത്രണതവിടന അടെവിതറയവിലള്ള

ഇടെടപടെലകേള് ആവശദമപൊയ

ഒരു കേപൊലഘടമപൊണവിതണ്. ഒരു വവിജപൊന സമൂഹഖ (Knowledge Society) എന്ന നവിലയവികലയ്ക്കെണ് കലപൊകേഖ
അതവിദ്രുതഖ മപൊറുകമപൊള് നപൊഖ അതവിനനുസൃതമപൊയവി എലപൊ തലതവിലഖ മവികേവണ് ആര്ജവികകണ്ടവിയവിരവിക്കുന.
ഇവവിടടെയപൊണണ് സഖസപൊനതവിടല ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളുടടെ യപൊഥപൊര്ഥ അവസ വവിശകേലനഖ ടചയണ് , മവികേവണ്
ആര്ജവിക്കുന്ന കേപൊരദതവില് സമഗ്രമപൊയ പദ്ധതവി അനവിവപൊരദമപൊയവിതളീരുന്നതണ്. ഈ സപൊഹചരദതവിലപൊണണ്
കകേരളതവിടല വവിദദപൊലയങ്ങടള അനപൊരപൊഷ്ട്ര നവിലവപൊരമുള്ളതപൊകവിതളീര്ക്കുവപൊനുള്ള ഒരു ബൃഹദണ്യത്നതവിനണ്
സര്കപൊര് രൂപഖ ടകേപൊടുതവിട്ടുള്ളതണ്.
ഭസൗതവികേസപൊഹചരദങ്ങള്, അകപൊദമവികേനവിലവപൊരഖ, പഠനപൊനരളീകഖ, സയന്സണ് ലപൊബണ്, ഐ.ടെവി.
ലപൊബണ്,

കലബ്രറവി,

പപൊകഠദതരപ്രവര്തനങ്ങളവിടല

മവികേവണ്

തുടെങ്ങവി

വവിദദപൊലയസഖബനവിയപൊയ

സര്വകമഖലകേളുഖ അനപൊരപൊഷ്ട്രപൊനവിലവപൊരഖ കകേവരുകമപൊള് മപൊത്രമപൊണണ് സ്കൂളുകേള് 'കഹടടെകേണ്' തലതവികലകണ്
ഉയരുന്നതണ്.

വവിവവിധ

പദ്ധതവികേളവിലൂടടെയഖ

ഘടങ്ങളവിലൂടടെയഖ

ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസകമഖല

അനപൊരപൊഷ്ട്ര

നവിലവപൊരഖ ആര്ജവിക്കുന്നതവിടന ഭപൊഗമപൊയവി, വവിദദപൊലയങ്ങളവിടല ഐ.സവി.ടെവി. പഠനവഖ സഖവവിധപൊനവഖ
സസൗകേരദങ്ങളുഖ കഹടടെകേണ് ആക്കുന്നതു മപൊത്രമപൊണണ് ഈ സമളീപനകരഖ വവിശകേലനഖ ടചയ്യുന്നതണ്.
നമ്മുടടെ സ്കൂള് വവിദദപൊഭദപൊസകമഖല ഒടനവധവി മപൊറ്റങ്ങളവിലൂടടെയഖ പരവിഷ്കരണശ്രമങ്ങളവിലൂടടെയഖ
കേടെനവന്നപൊണണ് ഇന്നടത അവസയവില് എതവിനവില്ക്കുന്നതണ്. ഇന്നണ് രപൊജദടതതടന്ന ഏറ്റവഖ മവികേച്ച
നവിലവപൊരമുള്ള സവിലബസുഖ വവിദദപൊർഥവിസമൂഹവഖ നമ്മുടടെ സസതപൊടണന്നതണ് പ്രകതദകേ പരപൊമര്ശമര്ഹവിക്കുന.
ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ വകുപ്പെവിടന്റ കേണക്കുകേളനുസരവിച്ചണ് 2015-16 ല് 37.73 ലകഖ കുടവികേളപൊണണ്
സഖസപൊനസവിലബസണ് പവിന്തുടെരുന്ന സ്കൂളുകേളവില് പഠവിക്കുന്നതണ്. ഇരുപതവിടയപൊന്നപൊഖ നൂറ്റപൊണ്ടവിടന രണ്ടപൊഖ
ദശകേതവിലഖ, നപൊഖ പവിന്തുടെരുന്ന ചവില രളീതവികേളുഖ സഖവവിധപൊനങ്ങളുഖ പുനര്വവിചവിനനതവിനണ് വവികധയമപൊകപൊടത
തുടെരുന എന്നതണ് ഒരു വസ്തുതയപൊയവി അവകശഷവിക്കുന. ഗുണനവിലവപൊരതവിടന്റ കേപൊരദതവില് ഒരു
വവിട്ടുവളീഴണ്ചക്കുഖ നമുകണ് ഇടെഖ നല്കേവിക്കൂടെപൊ.
ടചറുപ്പെഖ മുതല് പുതവിയ ടടെകേണ്കനപൊളജവി കേണ്ടുഖ ഉപകയപൊഗവിച്ചുഖ വളരുന്ന തലമുറടയയപൊണണ് അധദപൊപകേര്
ഇകപ്പെപൊള്

അഭവിമുഖളീകേരവികകണ്ടവി

വരുന്നതണ്.

ഐകേദരപൊഷ്ട്രസഭ

ഇരുപടതപൊന്നപൊഖ

നൂറ്റപൊണ്ടവിടല

7
കനപുണവികേളവിടലപൊന്നപൊയവി പ്രഖദപൊപവിച്ചവിട്ടുള്ളതപൊണണ് വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദ. ടതപൊഴവിലവിടെങ്ങടളലപൊഖ
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയവിലധവിഷവിതമപൊയവിരവിക്കുന. നമ്മുടടെ കപൊസണ്മുറവികേളവിലഖ അധദപൊപകേനുഖ വവിദദപൊര്ഥവിക്കുഖ
ഒകരകപപൊടല

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ

നവളീനസപൊകങ്കേതവികേവവിദദ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന്നതവിനുള്ള അവസരഖ ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുണ്ടണ്.

ഉള്ടകപൊണ്ടണ്

പപൊഠദപദ്ധതവിയവിലഖ

മൂലദനവിര്ണയതവിലഖ

കേപൊതലപൊയ

മപൊറ്റഖ

അനവിവപൊരദമപൊണണ്.
2. ഐ.ടെവി.@സണ് കൂളുഖ ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസവഖ
കകേരളതവിടന ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസകമഖലയവില് സമളീപദശകേങ്ങളവില് നടെന്ന ഏറ്റവഖ പ്രധപൊനടപ്പെട
മുകന്നറ്റങ്ങളവിടലപൊന്നവിടന നപൊന്ദവിയപൊയവിരുന രണ്ടപൊയവിരടതപൊന്നവില് പവിറവവി ടകേപൊണ്ട ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് കപ്രപൊജകേണ്ടെണ്.
സ്കൂള് വവിദദപൊഭദപൊസതവിടന വവിവവിധകമഖലയവില് ആഴതവില് ഗുണപരമപൊയ മപൊറ്റഖ വരുത്തുന്ന രളീതളീയവില്
വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദടയ പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന് കപ്രപൊജകേണ്ടെവിടന പ്രവര്തനങ്ങള്കണ് ഇതവിനകേഖ
കേഴവിഞ്ഞവിട്ടുണ്ടണ്. അനപൊരപൊഷ്ട്ര തലതവില് തടന്ന ശ്രദ്ധവികടപ്പെട മപൊതൃകേകേള് വവിദദപൊഭദപൊസ മണ്ഡലതവില്
ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് പ്രകയപൊഗവതണ്കേരവിച്ചവിട്ടുണ്ടണ്.
2.1 തവിരവിഞ്ഞുകനപൊടഖ
2000 ല് ടപ്രപൊഫ:യ.ആര്.റപൊവ ടചയര്മപൊനപൊയ കേമവിറ്റവി തയപൊറപൊകവിയ 'വവിഷന് 2010' എന്ന
മപൊര്ഗകരഖയടടെ അടെവിസപൊനതവിലപൊണണ് കകേരളതവില് ഐ.ടെവി. വവിദദപൊഭദപൊസഖ നടെപ്പെവിലപൊകവിയതണ്. 2001 ൽ
സണ്കൂൾ പപൊഠദപദ്ധതവിയവിൽ ഐ.ടെവി.ഉൾടപ്പെടുതവിടകപൊണ്ടണ് സർകപൊർ ഉതരവവിറങ്ങവി. അധദപൊപകേടര മപൊസര്
ടട്രെയണ്നര്മപൊരപൊയവി

പരവിശളീലവിപ്പെവിച്ചണ്

അവരുടടെ

കസവനഖ

ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന

മപൊതൃകേയപൊണണ്

ഐ.ടെവി.

വവിദദപൊഭദപൊസതവിനണ് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവിയതണ്. ഐ.ടെവി. പരവിശളീലനവഖ ഐ.ടെവി. വവിനദപൊസവഖ അധദപൊപകേര്
തടന്ന നടെത്തുന്ന കകേരളപൊകമപൊഡല് രളീതവി വദപൊപകേമപൊയവി അഖഗളീകേരവികടപ്പെടുകേയഖ ശപൊഘവികടപ്പെടുകേയഖ ടചയ.
ഒരു വവിഷയഖ എന്ന നവിലയവില് പഠവിക്കുന്നതവിലധവികേമപൊയവി എലപൊ വവിഷയങ്ങളുടടെയഖ ഒരു പഠനമപൊധദമമപൊയവി
ഐ.ടെവി.ടയ വവികേസവിപ്പെവിക്കുകേയപൊണണ് കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് ലകദമവിടതണ് . ഇനദയവിടല മറ പല സഖസപൊനങ്ങളവിലഖ
ഭപൊഗവികേമപൊയവി ഐ.ടെവി.പഠനഖ നടെന്നവിരുനടവങ്കേവിലഖ അവവിടടെടയപൊടക ലകദഖ ഐ.ടെവി. ഒരു പ്രകതദകേ വവിഷയഖ
എന്ന രൂപതവിലപൊയവിരുന.

സ്കൂളുകേടള കഹടടെകേണ് ആക്കുന്നതവിനുള്ള സമഗ്രപരവിപപൊടെവി-സമളീപനകരഖ -കേരടെണ്

2003 ടമയവില് എസണ്.എസണ്.എല്.സവി പരളീകപൊഫലഖ ഇനര്ടനറ്റവില് ലഭദമപൊകവി ചരവിത്രഖ സൃഷവിച്ചുടകേപൊണ്ടണ്
ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് അതവിടന വരവറവിയവിച്ചു കേഴവിഞ്ഞവിരുന.
എസണ്.ഐ.ടെവി.സവി.മപൊടരയഖ

ജവിലകേളവില്

ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസവകുപ്പെവിടന

ഭരണനവിര്വഹണഖ,

2004 ല് സഖസപൊനടത എലപൊ സ്കൂളവിലഖ

ജവിലപൊകകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊടരയഖ
അധദപൊപകേശപൊകളീകേരണഖ,

നവിയമവിച്ചുടകേപൊണ്ടണ്,

കബപൊധനപ്രവര്തനങ്ങള്,

പഠനവവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊകല് എന്നവിവ കേപൊരദകമമപൊക്കുന്നതവിനണ് സഖസപൊന കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് ഓഫളീസണ് മുതല്
സണ്കൂള്തലഖ

വടര

കകേരളടമങഖ

മപൊസര്ടട്രെയണ്നര്മപൊരുടടെയഖ

സണ്കൂള്

ഐ.ടെവി.കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊരുടടെയഖ

ശഖഖലയവിലൂടടെ, കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് അതവിടന പ്രവര്തനഖ കൂടുതല് സുശകവഖ സുഭദ്രവമപൊകവി. 2005 ടഫബ്രുവരവിയവില്
എസണ്.എസണ്.എല്.സവി.യടടെ

ഐ.ടെവി. പ്രപൊകേണ്ടെവികല് പരളീക പ്രകതദകേഖ രൂപകേല്പന ടചയ കസപൊഫണ്ടവയര്

ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് നടെതവി. 2006 മുതല് അധദപൊപകേപരവിശളീലനങ്ങള് പൂര്ണമപൊയഖ സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര്
അധവിഷവിതമപൊക്കുകേയഖ ടചയ. ഇന്നണ് സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയറവിടന സപൊധദതകേള് പ്രപൊകയപൊഗവികേ തലതവില്
ഉപകയപൊഗവിച്ചതവില് കലപൊകേതവില് തടന്ന ഏറ്റവഖ ബൃഹദണ്സഖരഖഭമപൊയവി കകേരളതവിടല ഐ.ടെവി. വവിദദപൊഭദപൊസ
സഖവവിധപൊനഖ മപൊറവിയവിരവിക്കുന.

കകേനപൊവവിഷ്കൃത പദ്ധതവിയപൊയ ഐ.സവി.ടെവി. സളീഖ 2007 ല് നടെപ്പെവിലപൊകവിയകപ്പെപൊള് മറ്റണ് സഖസപൊനങ്ങളവിൽ
സസകേപൊരദ

പങ്കേപൊളവിതകതപൊടടെ

BOOT

മപൊതൃകേ

അവലഖബവിച്ചകപ്പെപൊൾ

കകേരളഖ

മപൊത്രമപൊണണ്

വദകമപൊയ

കേപൊഴ്ചപ്പെപൊകടെപൊടടെ നമ്മുടടെ അകപൊദമവികേ സഖവവിധപൊനങ്ങൾ ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് പദ്ധതവി നടെപ്പെപൊകവിയതണ് (പഠനഖ കേപൊണുകേ). മറ
സഖസപൊനങ്ങള് തങ്ങള്കണ് ലഭവിക്കുന്ന ഫണ്ടവിടന ഭൂരവിഭപൊഗവഖ ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്, ടപ്രപൊകപ്രറ്ററവി കസപൊഫണ്ടവയര്
വവിതരണതവിനുഖ

പ്രകതദകേ

ഐ.ടെവി.അധദപൊപകേരുടടെ

കവതനതവിനുഖ

ഒടകയപൊയവി

ഉപകയപൊഗവിച്ചകപ്പെപൊള്

കകേരളതവിനണ് നവിലവവിലള്ള അധദപൊപകേടര തടന്ന പരവിശളീലകേരപൊയവി ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊന് സപൊധവിച്ചതുഖ
സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര് ഉപകയപൊഗവിച്ചതണ് ടകേപൊണ്ടുഖ അടെവിസപൊന സസൗകേരദവവികേസനതവിനണ് കൂടുതല് തുകേ
കേടണ്ടതപൊന് കേഴവിഞ്ഞതണ് ഏടറ പ്രശഖസവികടപ്പെട്ടു.
2008 ല് വവിദദപൊഭദപൊസവകുപ്പെവിടല ഇ–ഗകവണന്സണ് പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ കനപൊഡല് ഏജന്സവിയപൊയവി
ഐ.ടെവി.@സ്കൂളവിടന സര്കപൊര് തളീരുമപൊനവിച്ചു. 2008 മപൊര്ച്ചവിടല എസണ്.എസണ്.എല്.സവി. ഐ.ടെവി. പ്രപൊകേണ്ടെവികല്
പരളീക പൂര്ണമപൊയഖ സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര് ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് നടെതവി ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് ചരവിത്രഖ സൃഷണ്ടെവിച്ചു. 2008
ല് പ്ലസണ് വണ് അഡണ്മവിഷനുള്ള ഏകേജപൊലകേ പ്രകവശനതവിടന കമല്കനപൊടഖ, നടെതവിപ്പെണ്, 2009 ല് സ്കൂള്
കേകലപൊത്സവഖ

അകപക,

നടെതവിപ്പെണ്

എന്നവിവ

പൂര്ണമപൊയഖ

ഓണ്കലന്

വഴവിയപൊകല്

എന്നവിവ

ടപപൊതുസമൂഹടത

വവിവരസപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

കനടങ്ങളവികലകണ്

കകേപവിടെവിച്ചണ്

ഉയര്തപൊന്

കേഴവിഞ്ഞ

കനടമപൊയപൊണണ് വവിലയവിരുത്തുന്നതണ്. വവിഭപൊവനഖ ടചയതു കപപൊടല ഐ.ടെവി. ഒരു പ്രകതദകേ വവിഷയമപൊയവി
പഠവിക്കുന്നകതപൊടടെപൊപ്പെഖ വവിവവിധ വവിഷയങ്ങള് ഐ.ടെവി. ഉപകയപൊഗവിച്ചു പഠവിപ്പെവിക്കുകേയഖ പഠവിക്കുകേയഖ ടചയ്യുന്ന
ഐ.ടെവി. അധവിഷവിത വവിദദപൊഭദപൊസരളീതവി 2010 ല് കകേരളതവില് നവിലവവില്വന. 2012-13 മുതല് കഹസ്കൂളവിടല
തവിയറവി പരളീകയഖ കസപൊഫണ്ടവയര് അധവിഷവിതമപൊകവി പൂര്ണമപൊയഖ കസപൊഫണ്ടവയര് അധവിഷവിതമപൊയ രളീതവിയവില്
ഐ.ടെവി. പരളീക നടെതപൊന് ഐ.ടെവി@സ്കൂളവിനണ് സപൊധവിച്ചു.
2.2 പരവിശളീലനഖ
ഐ.ടെവി.@സ്കൂള്
കപ്രപൊജകേണ്ടെവിലൂടടെ
നടെതവിയ
ഏറ്റവഖ
പ്രധപൊന
പ്രവര്തനങ്ങളവിടലപൊന്നണ്
അധദപൊപകേശപൊകളീകേരണഖ തടന്നയപൊണണ്. കകേരളതവിടല മുഴുവന് അധദപൊപകേര്ക്കുഖ ഐ.ടെവി. പരവിശളീലനഖ
നല്കുകേയപൊണണ് കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് ലകദമവിടതണ്. അധദപൊപകേടര അവരവരുടടെ വവിഷയഖ ഐ.ടെവി.യവിലൂടടെ പഠവിപ്പെവികപൊന്
കേഴവിയന്ന തരതവികലകണ് ഉയര്തവിടകപൊണ്ടുവരുകേടയന്ന ലകദമപൊണണ് പരവിശളീലനഖ വവിഭപൊവനഖ ടചയ്യുന്നതണ്.
ഇതവിനപൊയവി അടെവിസപൊന ഐ.ടെവി.പരവിശളീലനഖ, ഐ.സവി.ടെവി. അധവിഷവിത പരവിശളീലനഖ, ഇനര്ടനറ്റണ് പരവിശളീലനഖ,
ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്
പരവിശളീലനഖ,
വളീഡവികയപൊനവിര്മപൊണപരവിശളീലനഖ,
ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണപരവിശളീലനഖ,
അധദപൊപകേവവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുള്ള പ്രകതദകേപരവിശളീലനഖ, ഇ-ഗകവണന്സണ് പരവിശളീലനങ്ങള്, വവിവവിധ സര്കപൊര്
ഉകദദപൊഗസര്, കുടുഖബശ്രളീയൂണവിറകേള്, കപപൊലളീസണ് ഉകദദപൊഗസര്, ടപപൊതുജനങ്ങള് തുടെങ്ങവിയവര്കണ്

സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര്
അധവിഷണ്ഠവിത
ഐ.ടെവി.പരവിശളീലനഖ,
ടവബണ്കസറ്റണ്/കബപൊഗണ്/കേണ്ടനണ്
മപൊകനജണ്ടമനണ്സഖവവിധപൊന നവിര്മപൊണ പരവിശളീലനഖ തുടെങ്ങവിയ വവിവവിധ പരവിശളീലനപരവിപപൊടെവികേള് ആവവിഷണ്കേരവിച്ചു
നടെപ്പെവിലപൊകവി വരുന. സഖസപൊനതണ് ആടകേ 1,74,603 രകവിതപൊകള്കണ് നല്കേവിയ പ്രകതദകേ ഐ.ടെവി.
പരവിശളീലനഖ, 12,677 വവിദദപൊര്ഥവികേള്കണ് ഒരപൊഴ്ച ടകേപൊണ്ടണ് പൂര്തവിയപൊകവിയ അഞണ് ദവിവസടത അനവികമഷന്
പരവിശളീലനഖ, 27,764 സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്കണ് നല്കേവിയ ഹപൊര്ഡണ്ടവയര് പരവിശളീലനഖ,
ട്രെഷറവിവകുപ്പുമപൊയവി സഹകേരവിച്ചണ് വവിവവിധ വകുപ്പെണ്കമധപൊവവികേള്ക്കുഖ ഉകദദപൊഗസന്മപൊര്ക്കുഖ നടെതവിയ സണ്പപൊര്കണ്
പരവിശളീലനഖ, സണ്കൂള് സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി.കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്ക്കുഖ തവിരടഞ്ഞടുത വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുമുള്ള
വവിദദപൊഭദപൊസ കസപൊഫണ്ടവയറുകേള് കകേകേപൊരദഖ ടചയപൊനുള്ള പരവിശളീലനഖ, ചലച്ചവിത്ര നവിര്മപൊണ പരവിശളീലനഖ,
റപൊസണ്പണ്ടബറവി കപ പരവിശളീലനഖ തുടെങ്ങവിയവ ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് നടെപ്പെപൊകവിയവയവില് എടുതണ് പറകയണ്ടവയപൊണണ്.
2.3 പപൊഠപുസ്തകേഖ
2003 ൽ ഇന്ഫര്കമഷന് ടടെകേണ്കനപൊളജവി I എന്ന പപൊഠപുസ്തകേഖ പ്രസവിദ്ധളീകേരവിച്ചുടകേപൊണ്ടണ് എടപൊഖ കപൊസവില്
ഐ.ടെവി. പഠനതവിനണ് തുടെകഖ കുറവികപൊന് കേഴവിഞ്ഞു. തുടെർ വർഷങ്ങളവിൽ ഒന്പതണ്, പതണ് കപൊസുകേളവികലക്കുമുള്ള

ഐ.ടെവി. പപൊഠപുസ്തകേങ്ങളുഖ പുറതവിറകവി. 2009 ല് എടപൊഖ കപൊസവിടല പരവിഷ്കരവിച്ച ഐ.ടെവി. പപൊഠപുസ്തകേഖ
രപൊജദടതതടന്ന സ്കൂള് ഐ.ടെവി.പഠനതവിടന ടപപൊളവിടച്ചഴുതവിനണ് ആവശദമുയര്തപൊന്തക മവികേച്ച രളീതവിയവിലള്ള
നവിര്മവിതവിയമപൊയപൊണണ്

പുറതവിറങ്ങവിയതണ്.

വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദയവിടല

കശഷവി

വവിവവിധവവിഷയങ്ങളവിലൂടടെയള്ള പഠനതവിലൂടടെ പഠവിതപൊവണ് കകേവരവിക്കുന്ന രളീതവിയവിലപൊയവിരുന പപൊഠപുസ്തകേഖ
രൂപകേല്പന ടചയതണ്. 2010, 2011 വര്ഷങ്ങളവിലപൊയവി തുടെര്ന്നണ് യഥപൊക്രമഖ പരവിഷ്കരവിച്ച ഒന്പതവികലയഖ
പതവിടലയഖ പപൊഠപുസ്തകേങ്ങള് ഐ.ടെവി. സകങ്കേതങ്ങള് ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് ഓകരപൊ വവിഷയവഖ കൂടുതല് നന്നപൊയവി
പഠവിക്കുകേ എന്ന ലകദപൂര്തളീകേരണതവിനുള്ള പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കണ് മവികേച്ച ദൃഷപൊനങ്ങകളപൊടടെയപൊണണ്
പഠവിതപൊകളുടടെ കകേകേളവിടലതവിയതണ്.

2009 ല് അപ്പെര് കപ്രമറവി കപൊസുകേളവികലകണ് സഹപൊയകേപഠനതവിനുഖ ഭപൊഷയവിലഖ ഗണവിതതവിലഖ ശപൊസമപൊനവവികേ വവിഷയങ്ങളവിലഖ ഐ.ടെവി.യടടെ സപൊധദതകേള് ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊനുഖ അകരഖ, സഖഖദ എന്നവിവ
സസപൊഖശളീകേരവികപൊനുഖ രചനപൊകശഷവി വര്ധവിപ്പെവികപൊനുഖ വവിവവിധ ടഗയവിമുകേള് വഴവി കുടവികേടള പരദപൊപരപൊക്കുന്ന
രളീതവിയവില്, 2012 ല് കലപൊവര്കപ്രമറവി കപൊസുകേളവികലകണ് ഐ.സവി.ടെവി. പപൊഠപുസ്തകേങ്ങളുഖ നടെപ്പെവിലപൊകവി. ഐ.ടെവി.
കമഖല കപപൊലഖ വളടര സങ്കേളീര്ണമപൊയവി കേരുതവിയവിരുന്ന വളീഡവികയപൊ എഡവിറ്റവിങണ് , അനവികമഷന് തുടെങ്ങവിയവ കുടവി
ആസസദവിച്ചണ് പഠവിക്കുകേയഖ പ്രകയപൊഗവിക്കുകേയഖ, ഇവടയ ഒരു ഉള്ളടെക നവിര്മപൊണ രളീതവി കൂടെവിയപൊയവികണ്ടണ്
പപൊഠപുസ്തകേതവില് ഉള്ടപ്പെടുത്തുകേയഖ ടചയ കകേരളമപൊതൃകേ '2011 ടല കദശളീയ ഐസവിടെവി വവിദദപൊഭദപൊസ നയ'തവില്
ഇടെഖ പവിടെവിച്ചതുഖ ശ്രകദ്ധയമപൊണണ്.
2.4 ഉള്ളടെകഖ
കുടവിയടടെ സസയഖ പഠനകശഷവി വവികേസവിപ്പെവികപൊനുതകുന്ന വവിധഖ ഐ.സവി.ടെവി. പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന്ന
സഖവവിധപൊനഖ 2010 ല് ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് തയപൊറപൊകവിയ റവികസപൊഴണ് കപപൊര്ടല് (http://resource.itschool.gov.in/)
ഐ.സവി.ടെവി. സഹപൊയകേ വവിഭവങ്ങള്കണ് മവികേടച്ചപൊരു ചുവടുവയണ്പപൊയവിരുന.

2009 നവഖബര് ഒന്നവിനണ്,

കകേരളതവിടല കകേരളതവിടല എലപൊ സ്കൂളുകേളുടടെയഖ വവിവരങ്ങള്, പ്രപൊകദശവികേചരവിത്രഖ,

വവിദദപൊർതവികേളുടടെ

സർഗപൊത്മകേസൃഷവികേള്, അദ്ധദപൊപകേർ തയപൊറപൊക്കുന്ന പഠനസഹപൊയവവിവരങ്ങള് മുതലപൊയവ കശഖരവിക്കുന്നതവിനുഖ
പങ്കുവക്കുന്നതവിനുഖ,

ആരഖഭവിച്ച

സ്കൂള്വവികവി

(http://schoolwiki.in)

പങ്കേപൊളവിത

മപൊതൃകേയവില്

ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണതവിനുള്ള നടലപൊരു മപൊതൃകേയപൊയവിരുന. കലപൊകേനവിലവപൊരതവിലള്ള ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകഖ നമ്മുടടെ
അധദപൊപകേര്ക്കുഖ കുടവികേള്ക്കുഖ ലഭദമപൊക്കുകേ എന്ന ലകദതവിനപൊയവി ആവവിഷ്ക്കരവിച്ച പദ്ധതവിയപൊണണ് ഇനലവിടന സ്കൂള്
കപപൊര്ടലമപൊയവി സഹകേരവിച്ചണ് തയപൊറപൊകവിയ സ്കൂള് കകേരള, സ്കൂളുകേള്കണ് ആവശദമപൊയ വവിദദപൊഭദപൊസ-മള്ടളീമളീഡവിയപൊ
കസപൊഫണ്ടവയര് പപൊകകജുകേള് ഉള്ടപ്പെടുതവി അധദപൊപകേര് തടന്ന കേസകമസണ് ടചയണ് 2009 ല് പുറതവിറകവിയ
എജുകസപൊഫണ് സവി.ഡവി., ഗണവിതശപൊസഖ, ഊര്ജതന്ത്രഖ, മലയപൊളഖ തുടെങ്ങവിയ വവിഷയങ്ങളുടടെ പഠനതവിനപൊയവി
തയപൊറപൊകവിയ

കസപൊഫണ്ബുക്കുകേള്,

ഐ.സവി.ടെവി.

പപൊഠപുസ്തകേങ്ങളവിടല

പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ

വളീഡവികയപൊ

ടൂകടപൊറവിയലകേള്, അഞണ് മുതല് എടണ് വടര കപൊസുകേളുടടെ പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കപൊയവി പ്രകതദകേഖ തയപൊറപൊകവിയ
വവിഭവ സവി.ഡവി.കേള് എന്നവിവടയലപൊഖ ഉള്ളടെകവവികേസനതവിടന ഭപൊഗമപൊയള്ള മവികേച്ച മപൊതൃകേകേളപൊയവി ഇനഖ
വവിലയവിരുതടപ്പെടുന.

മറ നവിരവധവി സസകേപൊരദ-മള്ടവിനപൊഷണല് കേമനവികേളുടടെ ഉള്ളടെകവഖ അവയടടെ പ്രദര്ശന സഖവവിധപൊനവഖ
ഉണ്ടപൊയവിട്ടുഖ

അവയടടെ

കേടുത

സമര്ദ്ധങ്ങള്കവിടെയവിലഖ

നപൊഖ

തകദ്ദേശളീയ

രൂപതവില്

സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയറവിടന ശകവിയപൊല് അനര്കദ്ദേശളീയ ഉള്ളടെകടത ശരവിയപൊഖവണഖ
വവിപുലളീകേരവിച്ചുഖ

പുതുതപൊയവി

നവിര്മവിച്ചുമുള്ള

വവിവവിധ

ടമനഞ്ഞണ് ,

കേസകമസണ് ടചയഖ

വവിദദപൊഭദപൊസടൂളുകേടളയപൊണണ്

ഐ.സവി.ടെവി.

ശപൊകളീകൃതപഠനതവിനപൊയവി പപൊഠപുസ്തകേതവില് ഉള്ടകപൊള്ളവിച്ചവിരവിക്കുന്നതണ്. ഫണ്കളപൊറവിഡ സർവ്വകേലപൊശപൊയവില്
പ്രവർതവിച്ചുവരുന്ന
അകമരവികയവിടല

മർകേസണ്കഹപൊവൻ
ടകേപൊളറപൊകഡപൊ

വപൊർടെർ

ഗണവിതപഠനതവിനപൊയവി

സര്വകേലപൊശപൊലയവിടല

സഖഘഖ

തയപൊറപൊകവിയ

ശപൊസജര്,

ജവികയപൊജവിബ്ര,

ഭസൗതവികേ

കനപൊബല്

സമപൊനകജതപൊവണ് കേപൊള് എഡസവിന് വളീമപൊടന (Carl Edwin Wieman) കനതൃതസതവില് തങ്ങളുടടെ ഗകവഷണ
പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഭപൊഗമപൊയവി വവികേസവിപ്പെവിടച്ചടുത ശപൊസസവിമുകലഷനുകേളുടടെ കശഖരമപൊയ ടഫറ്റണ്(Physics
Education Technology), ഇലകകപൊണവികേണ് സര്കളീടണ് രൂപകേല്പന ടചയപൊനുഖ സവിമുകലഷനുകേള് നവിര്മവികപൊനുഖ
സഹപൊയവിക്കുന്ന ഐ.ഡവി.ഇ. ആയ ടകേ-ടടെകേണ്ലപൊബണ്, കജവതന്മപൊത്രകേളുടടെ ഘടെന ത്രവിമപൊനചവിത്രങ്ങളപൊയവി
വളീകവിക്കുന്നതവിനപൊയവി കറപൊജര് ടസയവില് തയപൊറപൊകവിയ രപൊസണ്കമപൊള്, തന്മപൊത്രപൊ ഘടെന പഠവികപൊന് സഹപൊയവിക്കുന്ന
ടഗമവികല്, ഭൂവവിവരപഠനതവിനണ് സഹപൊയവിക്കുന്ന കേസപൊണ്ടഖ ജവി.ഐ.എസണ്, ഡവിജവിറ്റല് പളീരവികയപൊഡവികേണ് കടെബവിള്,
ആകേപൊശപ്രതവിഭപൊസങ്ങടള അടുതറവിയപൊനുഖ നവിരളീകവികപൊനുഖ സഹപൊയവിക്കുന്ന സവിമുകലഷന് കസപൊഫണ്ടവയറുകേളപൊയ
ടകേസപൊര്സണ്,

ടസകലറവിയഖ,

സമയകമഖലപൊപഠനതവിനണ്

സഹപൊയവിക്കുന്ന

സണ്കകപൊകണ്

ഉപകയപൊഗവിച്ചുള്ള പഠനപ്രവര്തനങ്ങള് ഒകരസമയഖ വവിദദപൊര്ഥവികേടളയഖ അധദപൊപകേടരയഖ

തുടെങ്ങവിയവ

പഠനഖ കൂടുതല്

രസകേരവഖ ക്രവിയപൊത്മകേവമപൊകവി.
2.5 പശപൊതലസസൗകേരദങ്ങള്
ഐ.ടെവി. പഠനഖ നടെകണടമങ്കേവില് ആവശദതവിനണ് കേമമ്പ്യൂടറുഖ അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുഖ ഓകരപൊ
സ്കൂളവിനുഖ ലഭദമപൊക്കുകേ തടന്ന കവണഖ. ഇതവിനപൊയവി, ഓകരപൊ സ്കൂളവിലഖ കുടവികേളുടടെ എണതവിനനുസരവിച്ചണ് കവണ്ടത്ര
കേമമ്പ്യൂടറുകേകളപൊടു കൂടെവിയ സുസജ്ജമപൊയ ലപൊബുകേള് സജ്ജളീകേരവിക്കുകേ എന്നതവിനപൊയവിരുന ഐ.ടെവി.@സ്കൂള്
കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് പ്രപൊമുഖദഖ നല്കേവിയതണ്. എലപൊ സ്കൂളുകേള്ക്കുഖ കവണ്ടത്ര കേമമ്പ്യൂടറുകേളുഖ ലപൊബുകേളുഖ സപൊപവികപൊന്
കുകറടശ്ശെ പണഖ നല്കുകേ എന്ന പരമരപൊഗത സര്കപൊര് രളീതവിയല ഇതവിനപൊയവി സസളീകേരവിച്ചതണ് . സ്കൂളുകേളവില്
കേമമ്പ്യൂടര്ലപൊബണ്

ക്രമളീകേരവിക്കുന്നതവിനുള്ള

ചുമതല

പവി.ടെവി.എ.കേള്കപൊയവിരുന.

തകദ്ദേശസസയഖഭരണ

സപൊപനങ്ങളുടടെ ഫണ്ടണ്, ജനപ്രതവിനവിധവികേളുടടെ പ്രപൊകദശവികേവവികേസനഫണ്ടണ്, സസകേപൊരദവദകവികേളവില്നവിനള്ള
സഹപൊയഖ എന്നവിങ്ങടന നപൊനപൊതരതവില് പണഖ കേടണ്ടതവിയപൊണണ് മവികേച്ച കേമമ്പ്യൂടര്ലപൊബുകേള് സജ്ജളീകേരവിച്ചതണ്.

2007-08 ല് കകേനപൊവവിഷണ്കൃത പദ്ധതവിയപൊയ

ഐ.സവി.ടെവി. സളീഖ നവിലവവിൽ വന്നതവിനു കശഷമപൊണണ്

പ്രധപൊനമപൊയഖ ഐ.ടെവി.@സണ്കൂളവിടന കനതൃതസതവിൽ ഹപൊർഡണ്ടവയർ ഉപകേരണങ്ങൾ നൽകേപൊൻ തുടെങ്ങവിയതണ് .
ടഡസണ്കേണ്കടെപൊപണ് കേമമ്പ്യൂടര്, ലപൊപണ്കടെപൊപണ്, പ്രവിനര്, സണ്കേപൊനര്, ടെവി.എഫണ്.ടെവി. കമപൊണവിടര്, മള്ടളീമളീഡവിയ ടപ്രപൊജകേണ്ടെര്,
3KV യ.പവി.എസണ്., ഹപൊന്ഡവികേദപൊഖ, ടജനകററ്റര്, മറഹപൊര്ഡണ്ടവയര് ഉപകേരണങ്ങള് എന്നവിവ 4071
സണ്കൂളുകേൾകണ് അഞ്ചു വര്ഷഖ തുടെർച്ചയപൊയവി വവിതരണഖ ടചയ. തങ്ങള്കണ് ഏടതലപൊഖ ഉപകേരണങ്ങളപൊണണ്
കവടണ്ടടതന്നണ്

അതതണ്

സ്കൂളുകേളപൊണണ്

നവിശയവിക്കുന്നതണ്.

സ്കൂളുകേളവില്നവിനള്ള

ആവശദങ്ങടള

സഖസപൊനതലതവില് കക്രപൊഡളീകേരവിച്ചണ്, പടവികേ തയപൊറപൊകവി ഐ.ടെവി.@സണ്കൂൾ സപൊകങ്കേതവികേ സമവിതവിയടടെ
കമൽകനപൊടതവിൽ

ടകേല്കട്രെപൊണ്

കദശളീയടടെണ്ടര്

വവിളവിച്ചണ്

സുതപൊരദമപൊയ

രളീതവിയവിലപൊണണ്

സ്കൂളുകേള്കണ്

ഉപകേരണങ്ങള് വപൊങ്ങവി നല്കേവിയതണ്. കൂടെപൊടത ഉപകേരണങ്ങള്കണ് വവില്പനപൊനനരകസവനഖ ഉറപ്പെണ് വരുതല്,
കകേടുപപൊടുകേള്

രജവിസര്

ടചയപൊന്

കകേപൊള്ടസനര്

സസൗകേരദഖ,

ഇന്ഷുറന്സണ്

പരവിരക

എന്നവിവയഖ

ഏര്ടപ്പെടുതവിയവിരുന. എലപൊ സര്കപൊര്, എയണ്ഡഡണ് കഹസ്കൂളുകേള്ക്കുഖ ഹയര്ടസകണ്ടറവി, വവി.എച്ചണ്.എസണ്.ഇ
വവിഭപൊഗങ്ങള്ക്കുഖ കബ്രപൊഡണ്ബപൊനണ് ഇനര്ടനറ്റണ് കേണകന്, എലപൊ സ്കൂളുകേളവിലഖ ലപൊപണ്കടെപൊപണ് പദ്ധതവി, കപൊസണ്മുറവി
കവദക്യുതളീകേരണഖ, ഹപൊര്ഡണ്ടവയര് കവിനവിക്കുകേള്, അധദപൊപകേർക്കുള്ള ലപൊപണ്കടെപൊപണ് പദ്ധതവി

എന്നവിവ

കകേരളതവിടല ഐ.സവി.ടെവി. പഠനതവിടന മുകന്നപൊട്ടുള്ള പ്രയപൊണതവിനണ് ചപൊലകേശകവിയപൊയവി വര്തവിച്ചതവില്
പ്രധപൊനടപ്പെടവയപൊണണ്.

2.6 സപൊറ്റകലറ്റണ് അധവിഷവിത വവിദദപൊഭദപൊസഖ
വവിദൂരഗ്രപൊമങ്ങളവിലള്ള വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ നഗരതവിടല കുടവികേള്ക്കു ലഭവിക്കുന്നതുകപപൊടല ഗുണകമന്മയള്ള
വവിദദപൊഭദപൊസഖ ലഭദമപൊക്കുന്നതവിനപൊയവി ഐ.എസണ്.ആര്.ഒ. സപൊപവിച്ച കൃത്രവിമ ഉപഗ്രഹമപൊണണ് എജുസപൊറ്റണ്. ഇതവിടന
കകേരളതവിടല പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്ന കനപൊഡല് ഏജന്സവി ഐ.ടെവി.@സ്കൂളപൊണണ്. എജുസപൊറ്റണ് സസൗകേരദഖ
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി വവിര്ചസല് കപൊസണ്റൂഖ സഖവവിധപൊനഖ ഉടെനളീളഖ (കകേരളതവില് 17 ലകദസളീപവില് 13)
സജജളീകേരവിച്ചപൊണണ് പദ്ധതവി ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് പ്രപൊവര്തവികേമപൊകവിയതണ്. സഖസപൊനതണ് വവിവവിധ ജവിലകേളവിലപൊയവി
രണ്ടപൊയവിരഖ സ്കൂളുകേളവില് ROT (Receive Only Terminal) സഖവവിധപൊനഖ സപൊപവിച്ചണ് തവിരുവനനപുരഖ
സ്റ്റുഡവികയപൊയവില് നവിനള്ള കപൊസ്സുകേള് വളീകവികപൊനുള്ള സഖവവിധപൊനഖ ലഭദമപൊകവി. 20 എന്ജവിനളീയറവിങണ്
കകേപൊടളജുകേടളയഖ കകേപൊടളജവിയറ്റണ് എജുകകഷന് വകുപ്പെവിനണ് കേളീഴവിലള്ള 24 കകേപൊടളജുകേടളയഖ
ശഖഖലയവികലകണ് ടകേപൊണ്ടുവന. സവവികശഷമപൊനസവികേനവിലയള്ള കുടവികേള്കപൊയവി സവി-ഡപൊകേണ്

ടസന്ട്രെല്

ഇന്സവിറ്റമ്പ്യൂടണ്

വവിദദപൊര്ഥവികേള്കപൊയവി

ഓഫണ്

ടമനലവി

നടെതവിയ

റവിടപൊര്ഡഡണ്

(CIMR)

അനവികമഷന്

അഞ്ചുകകേനങ്ങളുഖ

പരവിശളീലനഖ

ഈ

ഏഴുകകേനങ്ങളുഖ

പ്രവര്തവിച്ചവിരുന.

(ANTS)

എജുസപൊറ്റണ്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവിയപൊയവിരുന. കപൊസുകേള്ക്കു പുറകമ വവിവവിധ സര്കപൊര് വകുപ്പുകേളുടടെ ഉകദദപൊഗസതല
വളീഡവികയപൊ കകേപൊണ്ഫറന്സുഖ എജുസപൊറ്റവിലൂടടെ നടെതവിയവിരുന.
കകേരളതവിടന

വവിദദപൊഭദപൊസരഖഗതവിനപൊടകേ

തടന്ന

അഭവിമപൊനര്ഹമപൊയ

വലവിയകനടമപൊണണ്

ഐ.ടെവി@സ്കൂളവിടന വവികേണ്കടെഴണ്സണ് ചപൊനല്. വവിദദപൊഭദപൊസ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപൊത്രമപൊയവി ലപൊകഭച്ഛയവിലപൊടത
ഇങ്ങടനടയപൊരു

ചപൊനല് പ്രവര്തവിക്കുന്നതണ്

ആകഗപൊളതലതവില്

തടന്ന

വവിരളവമപൊണണ്.

എലപൊവര്ക്കുഖ

വവിദദപൊഭദപൊസഖ എന്ന ലകദവമപൊയവി പ്രവര്തവിക്കുന്ന വവികേണ്കടെഴണ്സണ് ചപൊനലവില് കേരവിക്കുലഖ അടെവിസപൊനമപൊകവിയള്ള
പരവിപപൊടെവികേള്കണ് പുറടമ, ടപപൊതുവവിജപൊനഖ അടെവിസപൊനമപൊകവിയള്ള പരവിപപൊടെവികേള്, വവിദദപൊഭദപൊസവപൊര്തകേള്,
കുടവികേള് അവതരവിപ്പെവിക്കുന്ന വപൊര്ത, കുടവികേള് തയപൊറപൊക്കുന്ന കഡപൊകേക്യുടമനറവികേള്, വവിദദപൊര്ഥവികേള്കപൊയവി
നടെത്തുന്ന എന്ട്രെന്സണ് പരവിശളീലനപരവിപപൊടെവിയപൊയ

PEECS തുടെങ്ങവി കവവവിധദങ്ങളപൊയ പരവിപപൊടെവികേള്

സഖകപ്രഷണഖ ടചയ്യുന. വവിദദപൊര്ഥവികേളുടടെ എലപൊതരഖ കേഴവിവകേടളയഖ കപ്രപൊത്സപൊഹവിപ്പെവിച്ചണ് അവടര മവികേച്ച
പസൗരരപൊയവി വപൊര്ടതടുകപൊന് സഹപൊയവിക്കുന്ന ബഹുമുഖ പരവിപപൊടെവികേളപൊണണ് വവികേണ്കടെഴണ്സണ് ചപൊനലവിടന മുഖമുദ്ര.
മവികേച്ചവവിദദപൊലയടത തവിരഞ്ഞടുക്കുന്ന റവിയപൊലവിറ്റവികഷപൊയപൊയ ഹരവിതവവിദദപൊലയഖ പരവിപപൊടെവി ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ
കമഖലയവിടല കവറവിടടപൊരു കേപൊഴണ്ചയപൊയവിരുന. കലപൊകേതവിടല ഏറ്റവഖ വലവിയ സപൊഖസണ്കേപൊരവികേ മപൊമപൊങ്കേമപൊയ സ്കൂള്

കേകലപൊത്സവഖ എലപൊ വര്ഷവഖ വവികേണ്കടെഴണ്സവിലൂടടെ തത്സമയഖ സഖകപ്രഷണഖ ടചയ്യുനണ്ടണ്.
2.7 ഡവിജവിറ്റല് ഇന്ക്ലൂഷന്
വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

സസൗകേരദങ്ങള്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊകനപൊ

അനുഭവവികപൊകനപൊ

സപൊധവികപൊത, വവിവവിധ ശപൊരളീരവികേ-മപൊനസവികേടവല്ലുവവിളവി കനരവിടുന്നവര്ക്കുഖ ടപപൊതുസമൂഹതവില് നവിനഖ അകേന്നണ്
ജളീവവിക്കുന്നവര്ക്കുഖ

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

ഗുണഫലങ്ങള്

പ്രപൊപദമപൊകവി,

അതുപകയപൊഗവിച്ചണ്

തങ്ങളുടടെ

ജളീവവിതപൊവസടയ ടമച്ചടപ്പെടുതപൊന് സപൊധവിക്കുകമപൊള് മപൊത്രകമ കലപൊകേടമമപൊടുമുള്ള ഡവിജവിറ്റല് മുകന്നറ്റഖ
സപൊര്ഥമകേമപൊവകേയള. അനപൊരപൊഷ്ട്രതലതവില്തടന്ന ഇതവിനപൊയള്ള നവിരവധവി ശ്രമങ്ങള് നടെനവരുനണ്ടണ് .
നമ്മുടടെ ഗ്രപൊമപൊനരങ്ങളവിലള്ളവടരകന്നപൊ നഗരതവിലള്ളവടരകന്നപൊ, ഇകതപൊടടെപൊപ്പെഖ തടന്ന ലവിഖഗ വവികവചനകമപൊ
ഇലപൊടത എലപൊതരഖ വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ ഗുണകമന്മയള്ള വവിദദപൊഭദപൊസഖ നല്കേപൊനപൊയവി ആരഖഭവിച്ച എജുസപൊറ്റണ്
പദ്ധതവി ഇതവിനുള്ള ആദദ

ശ്രമമപൊയവിരുന. പ്രകതദകേപരവിഗണന

അര്ഹവിക്കുന്ന

വവിദദപൊര്ഥവികേള്കപൊയവി,

പ്രകതദകേമപൊയ ടമപൊഡമ്പ്യൂളവിടന അടെവിസപൊനതവില് ആവവിഷണ്കേരവിച്ച ഐ.സവി.ടെവി. പരവിശളീലനഖ, കേപൊഴണ്ചക്കുറവള്ള
അധദപൊപകേര്ക്കുള്ള

ഐ.ടെവി.

മവിഷടന

പരവിശളീലനപദ്ധതവിയപൊയ

'ഇന്കസറ്റണ്'

സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര്

അധവിഷവിതമപൊയവി പരവിഷ്ക്കരവിച്ചണ് ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് നടെപ്പെവിലപൊകവിയതണ് എന്നവിവ ഡവിജവിറ്റല് ഇന്ക്ലൂഷന് രഖഗടത
നമ്മുടടെ ശകമപൊയ ഇടെടപടെലകേളപൊണണ്. കേപൊഴണ്ചക്കുറവള്ള എലപൊ അധദപൊപകേര്ക്കുഖ ഐസവിടെവി.@സണ്കൂള്
പദ്ധതവിയവില്

ഉള്ടപ്പെടുതവിയള്ള

പ്രകതദകേപരവിശളീലനഖ

വവിജയകേരമപൊയവി

പൂര്തവിയപൊകവിയതവിനണ്

2011

ടസപഖബറവില് കകേനമപൊനവവവിഭവകശഷവി മന്ത്രപൊലയതവിടന പ്രശഖസകണ് അര്ഹമപൊയതണ് എടുതണ് പറയതക
കനടമപൊണണ്.
2.8 ഇ-ഗകവണന്സണ്
2008 ടമയണ് 15 നു പുറടപ്പെടുവവിച്ച സർകപൊർ ഉതരവവിലൂടടെ, ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസവകുപ്പെവിടന ഇഗകവണന്സണ് പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ കനപൊഡല് ഏജന്സവിയപൊയവി ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് കപ്രപൊജകേണ്ടെവിടന ചുമതല ഏല്പവിച്ചു.
സപൊധപൊരണജനങ്ങള്കണ് ആവശദമപൊയ എലപൊവവിധ സര്കപൊര് കസവനങ്ങളുഖ കേപൊരദകമതകയപൊടടെ പരമപൊവധവി
സുതപൊരദവഖ വവിശസസനളീയവമപൊയ രളീതവിയവില് ലഭദമപൊകണഖ എന്ന ഉകദ്ദേശദകതപൊടടെയപൊണണ് ഇ-ഗകവണന്സണ്
പ്രവര്തനങ്ങള്കണ് തുടെകമവിടതണ്. പ്രവര്തനങ്ങള് ഐ.ടെവി. അധവിഷവിതമപൊക്കുകേയഖ മുഴുവന് കേപൊരദങ്ങള്ക്കുഖ
സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയറവിടനതടന്ന ആശ്രയവിക്കുകേയഖ ടചയ്യുന്ന ഇനദയവിടല ആദദടത സര്കപൊര് വകുപ്പെപൊയവി
കകേരളടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസവകുപ്പെവിടന

മപൊറ്റവിടയടുകപൊന്

ഇതവികനപൊടെകേഖ

ഐ.ടെവി@സ്കൂളവിനു

സപൊധവിച്ചവിട്ടുണ്ടണ്.

കപ്രപൊജകേണ്ടെവിടന കനതൃതസതവില് നടെന്ന ഇ-ഗകവണന്സണ് പരവിപപൊടെവികേളവില് ചവിലതു മപൊത്രഖ തപൊടഴ നൽകുന
•

അധദപൊപകേരുടടെ സലഖമപൊറ്റവഖ നവിയമനവഖ

•

ഉച്ചഭകണപരവിപപൊടെവി

•

സമ്പൂര്ണ കേപൊയവികേകമതപൊപരവിപപൊടെവി

•

കകേരള സ്കൂള്കേകലപൊത്സവഖ, സ്കൂള് ശപൊസകമള, കസപൊര്ടെണ്സണ് &ടഗയവിഖസണ്, ടസഷല് സ്കൂള് കേകലപൊത്സവഖ

•

കകേരള കസറ്റണ് ഓപ്പെണ് സ്കൂള് ഓൺകലൻ സഖവവിധപൊനഖ

•

സ്കൂളുകേളുടടെ അടെവിസപൊന സസൗകേരദങ്ങളുടടെ വവിവരകശഖരണഖ

•

പപൊഠപുസ്തകേവവിതരണ കമപൊണവിറ്ററവിങണ് ഓൺകലൻ ആയവി

•

സണ്പപൊര്കണ് നവിർവഹണഖ

•

വവിവവിധ സണ്കകേപൊളര്ഷവിപ്പുകേള് ഓൺകലൻ വഴവി

•

ഹയര്ടസകണ്ടറവി പ്രകവശനതവിനുള്ള ഏകേജപൊലകേ സഖവവിധപൊനഖ

•

സ്കൂളുകേളവിടല മുഴുവൻ കുടവികേളുടടെയഖ വവിശദപൊഖശങ്ങൾ ഉൾടകപൊള്ളുന്ന "സമ്പൂർണ" ഓൺകലൻ
പ്ലപൊറകഫപൊഖ , ഇതണ് വഴവി അഡണ്മവിഷന്, ട്രെപൊന്സണ്ഫര്, ടപ്രപൊകമപൊഷന്

•

സ്കൂളുകേളുടടെ ആറപൊഖ പ്രവൃതവി ദവിനകണകണ് കശഖരവികല്, UID പരവിപപൊടെവി, സപൊഫണ് ഫവികക്സേഷന്

•

ടവബണ്കപപൊര്ടല്, ഇ-ടടെക്സേണ്റ്റണ്ബുകണ്

•

വവിവവിധ പരളീകപൊഫലങ്ങള് പ്രസവിദ്ധളീകേരവികപൊന് കേണ്ടനണ് ടഡലവിവറവി ടനറ്റണ്വര്കണ് , SMS, കേപൊള്
ടസനര് സഖവവിധപൊനഖ

2.9 മപൊതൃകേപൊ ഐ.സവി.ടെവി. സ്കൂളുകേള്
കേമമ്പ്യൂടര് പഠനഖ ഐ.ടെവി. ലപൊബവില് എന്ന നവിലയവില് നവിനഖ എലപൊ വവിഷയങ്ങളുഖ പഠവികപൊന്
കപൊസണ്മുറവികേളവില് തടന്ന സഖവവിധപൊനടമപൊരുകവി 2010 ല്

കകേരളതവിടല 140 നവികയപൊജകേ മണ്ഡലങ്ങളവിലഖ

ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് ആവവിഷ്ക്കരവിച്ചു നടെപ്പെപൊകവിയ പദ്ധതവിയപൊണണ് മപൊതൃകേപൊഐ.സവി.ടെവി.സ്കൂളുകേള്. ഘടഖഘടമപൊയവി മുഴുവന്
കപൊസണ്മുറവികേളുഖ കവദക്യുതളീകേരവിക്കുകേയഖ മള്ടളീമളീഡവിയപൊ ടപ്രപൊജകേണ്ടെര്, ലപൊപണ്കടെപൊപണ് തുടെങ്ങവിയവ സപൊപവിച്ചണ് ഐ.ടെവി.
അധവിഷവിതപഠനഖ

വദപൊപകേമപൊകപൊനുഖ

ശപൊകളീകേരവികപൊനുമപൊണണ്

പദ്ധതവി

ലകദമവിടതണ് .

ഓകരപൊ

നവികയപൊജകേമണ്ഡലതവിലഖ തവിരടഞ്ഞടുത ഓകരപൊ സര്കപൊര് സ്കൂളവിടല അഞണ് കപൊസണ്റൂമുകേടള വളീതഖ സണ്മപൊര്ടണ്
കപൊസണ്റൂമുകേളപൊകവി മപൊറ്റവി. ജവി.എച്ചണ്.എസണ്.എസണ്. കേരുവപൊരക്കുണ്ടണ്(മലപ്പുറഖ), ജവി.എഖ.എച്ചണ്.എസണ്.എസണ്. പപൊലകപൊടെണ്,
ജവി.എച്ചണ്.എസണ്.എസണ്. സസൗതണ് ഏഴവിപ്പുറഖ (എറണപൊകുളഖ), ജവി.എച്ചണ്.എച്ചണ്.എസണ്.എസണ് പൂമപൊല (ഇടുകവി) എന്നളീ
സ്കൂളുകേള് സണ്മപൊര്ടണ് സ്കൂളുകേളപൊയവി പ്രവര്തനമപൊരഖഭവിച്ചു. ഈ അഞണ് സ്കൂളുകേളവിലഖ അഞണ് വര്ഷഖ ടകേപൊണ്ടണ് 25 ലകഖ
രൂപ വളീതമുള്ള ഐ.സവി.ടെവി. അടെവിസപൊനസസൗകേരദവവികേസനമപൊണണ് ലകദഖടവച്ചതണ്. ആദദവര്ഷടത ഫണ്ടണ്
അനുവദവിക്കുകേയഖ പദ്ധതവി വവിജയകേരമപൊയവി മുകന്നപൊടണ് കപപൊവകേയഖ ടചയ. സഖസപൊനതണ് ആറണ് സണ്കൂളുകേളവില്
ഇനലമപൊയവി സഹകേരവിച്ചണ് 625 ടനറ്റണ്ബുക്കുകേള് നല്കേവി. ഇതുമപൊയവി ബനടപ്പെടണ് എലപൊ അധദപൊപകേര്ക്കുഖ സ്റ്റുഡനണ്
ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്ക്കുഖ ഇനര്ടനറ്റണ്, കേമമ്പ്യൂടര് ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്, ഐ.ടെവി. അധവിഷവിതവവിദദപൊഭദപൊസഖ,
കസബര്സുരക

തുടെങ്ങവിയ

കമഖലകേളവില്

നവിരനരപരവിശളീലനഖ,

അധദപൊപകേര്ക്കുഖ

വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ

പഠനപ്രവര്തന ഉല്പന്നങ്ങള് ഐ.ടെവി. ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് തയപൊറപൊകപൊനുഖ അവ കപപൊര്ടലവില് പ്രദര്ശവിപ്പെവികപൊനുഖ
അവസരഖ നല്കേല്, സ്കൂള് ടവബണ്കസറ്റണ്, സ്കൂള്വവികവി, സ്കൂള് മപൊകനജണ്ടമനണ് കസപൊഫണ്ടവയറുകേള് തുടെങ്ങവിയവ
ഉപകയപൊഗവിച്ചുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നവിവയഖ പദ്ധതവി വവിഭപൊവനഖ ടചയവിരുന.

2.10 ഐ.ടെവി.@സണ് കൂളവിനണ് ലഭവിച്ച പ്രധപൊന പുരസണ് കേപൊരങ്ങള്
ഐ.ടെവി.

പഠനതവില്

രപൊജദതവിനണ്

തടന്ന

മപൊതൃകേയപൊയ പ്രവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ

ഐ.ടെവി.@സ്കൂള്

കപ്രപൊജകേണ്ടെവിനണ് വവിവവിധ പുരസണ്കേപൊരങ്ങള് ലഭവിച്ചവിട്ടുണ്ടണ്. അവയവില് പ്രധപൊനടപ്പെടവ തപൊടഴ നല്കുന.
•

കദശളീയ ഇ-ഗകവണന്സണ് പുരസണ്കേപൊരഖ - 2006

•

സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര് ഉപകയപൊഗവിച്ചു നടെപ്പെവിലപൊകവിയ മവികേച്ച പദ്ധതവിക്കുള്ള 'The World is Open'
കദശളീയ പുരസണ്കേപൊരഖ - 2007

•

ഡവിജവിറ്റല് കലണവിങണ് വവിഭപൊഗതവില് ഇനദയവിടല മവികേച്ച സര്കപൊര് ഐ.ടെവി. സഖരഖഭതവിനുള്ള ‘ e-India
2008 ’ അവര്ഡണ് - 2008

•

വവിദദപൊഭദപൊസരഖഗതണ് ഓപ്പെണ് കഡപൊകേക്യുടമനണ് കഫപൊര്മപൊറ്റവിനണ് നല്കേവിയ സഖഭപൊവനകേള് കേണകവിടലടുതണ്
'ODF Alliance' എന്ന അനപൊരപൊഷ്ട്ര അവപൊര്ഡണ് - 2009

കപൊസണ്മുറവികേള്

കഹടടെകേണ്

ആവപൊനപൊവശദമപൊയ

പ്രവര്തനപരവിപപൊടെവികേളുടടെ

മപൊതൃകേകേള്കപൊയവി

കവടറടയങഖ അകനസഷവിച്ചു കപപൊകവണ്ട ആവശദമവില. 2001 മുതല് ഐ.ടെവി.@സ്കൂള് പവിന്തുടെര്ന കപപൊന്നതുഖ 2011
ല് നവിലനവിന്നവിരുന്നതുമപൊയ വവിവവിധ പദ്ധതവികേളുടടെ സയകവികേമപൊയ തുടെര്ച്ചയപൊയവി വകരണ്ട ഒന്നപൊണവിതണ് .
ഇവയവിടലപൊടക

കേപൊലപൊനുസൃതവഖ,

മുൻകേപൊല

കൂടവികച്ചർകലകേളുഖ ആവശദമപൊണണ് തപൊനുഖ.

അനുഭവങ്ങളവിൽനവിനഖ

പപൊഠഖപഠവിച്ചുള്ള

മപൊറ്റങ്ങളുഖ

ഈ രളീതവിയവിലപൊണണ് സ്കൂളുകേള് കഹടടെകണ് ആകവി മപൊറന്ന

പ്രവര്തനടത നപൊഖ സമളീപവികകണ്ടടതന്നണ് കഹടടെകേണ് സങ്കേല്പടതക്കുറവിച്ചുള്ള വവിവവിധമപൊതൃകേകേള് സസൂകഖ
വവിലയവിരുതവിയപൊല് കബപൊധദമപൊവപൊടത കപപൊകേവില.
2.11 ഐ.ടെവി.@സണ് കൂളവിടന മുൻകേപൊല പ്രവർതനങ്ങള്
1. Study for UNESCO Policy Brief
(https://www.itschool.gov.in/pdf/Study_by_IT4Change_Bangalore1307.10.pdf)
2. Impact Study of IT@School for Ministry of HRD, Govt of India -2010
(https://www.itschool.gov.in/pdf/impact_study_rpt_TAPMI21072010.pdf)
3. E-Vidya - 2010 (https://www.itschool.gov.in/evidhya.htm)

4. Article in UNESCO supported ETD-2010 ( http://edutechdebate.org/ict-tools-for-southasia/itschool-project-successfully-educating-kerala-with-ict/)
5. Article in Mathrubhumi Year Book - 2012
(https://www.itschool.gov.in/2012/MathrubhumiYearBook12.pdf)
3. മവികേവവിടന നപൊനപൊര്ഥങ്ങള്
മവികേച്ച അധദപൊപകേരുഖ മവികേച്ച പപൊഠദപദ്ധതവിയഖ ഉണ്ടപൊയവിരവിടക തടന്ന കകേരളതവിടല ഒരു വവിഭപൊഗഖ
രകവിതപൊകള്

തങ്ങളുടടെ

കുടവികേളുടടെ

വവിദദപൊഭദപൊസതവിനപൊയവി

സര്കപൊരവിതര

സഖവവിധപൊനങ്ങള്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന എന്നതണ് ശ്രദ്ധവികകണ്ട വസണ്തുതയപൊണണ്. കേപൊലപൊനുസൃതവഖ സമഗ്രവഖ ദളീര്ഘകേപൊലഖ
നവിലനവില്ക്കുന്നതുമപൊയ മപൊറ്റങ്ങള് ടകേപൊകണ്ട ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ കമഖലയ്ക്കെണ് ഇനവി പവിടെവിച്ചു നവില്കപൊനപൊകൂ.
കൃതദവഖ

ദളീര്ഘവളീകണകതപൊടടെയമുള്ള

മപൊറ്റമപൊയവിരവികണമതണ്.

നവിര്ണപൊയകേമപൊയ

അതരഖ

ചവില

അഴവിച്ചുപണവികേള്കപൊണണ് കകേരളതവിടല ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസരഖഗഖ കേപൊകതപൊര്ക്കുന്നതണ്. സപൊകങ്കേതവികേ വവിദദപൊ
ഉപകേരണങ്ങളുഖ പശപൊതലസസൗകേരദങ്ങളുഖ മപൊനദണ്ഡങ്ങകളപൊ ആവശദകേതകയപൊ പരവിഗണവികപൊടത ഒരുക്കുകേ
എന്നതല

തളീര്ച്ചയപൊയഖ

ആധുനവികേവതണ്കേരവിക്കുകേയഖ

മവികേവവിടന

മപൊതൃകേ.

നവളീകേരവിക്കുകേയഖ

ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസകമഖലടയ

കേപൊകലപൊചവിതമപൊക്കുകേയഖ

മവികേവവികലടകതപൊന് കേഴവിയൂ. പ്രപൊകദശവികേ ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണവഖ

സമഗ്രമപൊയവി

ടചയ്യുകമപൊകഴ

നമുകണ്

പങ്കുടവകലഖ സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

കപൊസണ്റൂഖ വവിനവികയപൊഗവഖ മവികേച്ചസൂചകേങ്ങളപൊവണഖ. ഗുണനവിലവപൊരഖ വര്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിലപൊയവിരവികണഖ നമ്മുടടെ
അടെവിസപൊനപരമപൊയ ഊന്നല്. സപൊകങ്കേതവികേവവിദദപൊപരമപൊയള്ള നവളീകേരണതവിടന അനവിവപൊരദഭപൊഗമപൊയപൊണണ്
പശപൊതലസസൗകേരദടമപൊരുകലവിടനയഖ സമളീപവികകണ്ടതണ്. സമൂഹതവിടന ഏതുതലതവില് നവിനവരുന്ന
വവിദദപൊര്ഥവിയപൊയപൊലഖ ആനന്ദപൂര്ണവഖ ഊര്ജദപൊയകേവമപൊയ വവിദദപൊലയപൊനരളീകഖ പ്രദപൊനഖ ടചയപൊനുഖ അതുവഴവി
അറവിവവിടന നവിര്മപൊണതവില് അവരവില് ആത്മവവിശസപൊസഖ വളര്തവിടയടുകപൊനുഖ നമുകണ് സപൊധവികണഖ.
4. എനപൊണണ് / എന്തുടകേപൊണ്ടണ് കഹടടെകണ്?

ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസ

സഖരകണ

യജതവിടന

ഭപൊഗമപൊയവി

ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങടള

അനപൊരപൊഷ്ട്രനവിലവപൊരതവിടലതവിക്കുന്നതവിടന അനവിവപൊരദമപൊയ ഭപൊഗടമന്ന നവിലയ്ക്കെപൊണണ് വവിദദപൊലയപൊനരളീകഖ
കഹടടെകണ് ആക്കുകേടയന്ന ആശയഖ പ്രപൊവര്തവികേമപൊകകേണ്ടതണ്. വവിദദപൊലയങ്ങടള ഭസൗതവികേവഖ അകപൊദമവികേവഖ
സപൊകങ്കേതവികേവമപൊയ

ഉന്നതവിയവികലകണ്

എതവിക്കുന്നതവിലൂടടെ

മപൊത്രകമ

ടപപൊതു

വവിദദപൊഭദപൊസകമഖലടയ

ശപൊകളീകേരവികപൊന് കേഴവിയകേയള. ഏറ്റവഖ ഗുണനവിലവപൊരമുള്ള വവിദദപൊഭദപൊസഖ സസപൊയതമപൊകപൊനുതകുന്ന
പഠനപൊനരളീകഖ ഓകരപൊ വവിദദപൊലയതവിലഖ സൃഷവിച്ചുടകേപൊണ്ടുഖ
നൂതനമപൊയ

കനടങ്ങള്

ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതവിയള്ള

വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ ഏറ്റവഖ

മവികേച്ച

പഠനസസൗകേരദങ്ങള്

ഒരുകവിടകപൊണ്ടുഖ

വവിദദപൊലയങ്ങടള അനര്കദശളീയ നവിലവപൊരതവികലകണ് ഉയര്ത്തുന്ന ബൃഹദണ്പദ്ധതവികപൊണണ് കകേരള സര്കപൊര്
സമപൊരഖഭഖ കുറവിച്ചവിരവിക്കുന്നതണ്. ടപപൊതുവവിദദപൊഭദപൊസടത ശകവിടപ്പെടുതപൊനുതകുന്ന സപൊകങ്കേതവികേ സഖവവിധപൊനഖ
ശപൊസളീയവളീകണകതപൊടടെ

ഒരുകകണ്ടതുണ്ടണ്.

വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദപൊലപൊബുകേള്,

കപൊസണ്മുറവികേളവിടല

അധദപൊപകേ

ഭസൗതവികേസസൗകേരദങ്ങള്,

ശപൊകളീകേരണഖ,

സണ്കൂള്

ഐ.ടെവി.

കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊരുടടെ പങ്കേപൊളവിതഖ, സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ കപൊസണ്റൂഖ സപൊധദതകേള് എന്നളീ കമഖലകേളവില്
നടെകകണ്ട പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നവിവടയലപൊഖ ഈ സമനസയതവിടന പരവിധവിയവില് വരണഖ. കബപൊധനപരമപൊയ
സപൊമഗ്രവികേള്,

ദൃശദ-ശ്രപൊവദ,

ഡവിജവിറ്റല്

ഉല്പന്നങ്ങള്,

കസപൊഫണ്ടവയര്,

കേണ്ടന്റണ്ടവയര്,

പരസരഖ

ബനടപ്പെടുത്തുന്നതവിനുള്ള ഉപപൊധവികേള് (Connectivity), വവിദദപൊഭദപൊസ ടവബണ്കപപൊര്ടലകേള് തുടെങ്ങവി പഠന
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദകേളുടടെ കമഖലകേളവില് എടനലപൊഖ ലഭദമപൊണണ് എന്നതവിടനക്കുറവിച്ചുള്ള വവിശകേലനഖ നമുകണ്
നടെകതണ്ടതപൊയവിട്ടുണ്ടണ്.

വവിവവിധ ഘടങ്ങളവിലപൊയപൊണണ് കമല്പറഞ്ഞ സസൗകേരദങ്ങള് സ്കൂളുകേളവില് ഒരുകകണ്ടതണ്. നവിലവവിലള്ള
ഐ.സവി.ടെവി. ഉപകേരണങ്ങളുടടെ വവിനദപൊസടത പൂര്ണതയവിടലതവിക്കുന്ന തരതവിലഖ കവണഖ ഇതു നടെപ്പെപൊകപൊന്.
ഫണ്ടവിടന അതപൊതു സമയടത ലഭദതയഖ കേണകവിടലടുകകണ്ടതുണ്ടണ് . പ്രപൊകദശവികേമപൊയ സവവികശഷതകേളുഖ
ആവശദകേതയഖ

ഘടെകേമപൊയവി വകരണ്ടതുണ്ടണ്. ആദദഘടങ്ങളവില് കഹസണ്കൂള്, ഹയര്ടസകണ്ടറവി പവിന്നളീടെണ്

കപ്രമറവി എന്നവിങ്ങടന. കപ്രമറവി മുതല് മുതല് 12 വടരയള്ള കപൊസ്സുകേളവിലപൊണണ് ഹപൊര്ഡണ് ടവയര് വവിനദസനഖ
നടെത്തുകേ.
വവിദദപൊലയങ്ങള്

കഹടടെകണ്

ആക്കുന്നതവിടന

ഏറ്റവഖ

പ്രധപൊന

പടെവികേളവിടലപൊന്നണ്

ഐ.സവി.ടെവി.

ശപൊകളീകൃതപഠനഖ ഓകരപൊ കപൊസണ് മുറവികേളവിലഖ യപൊഥപൊര്തദമപൊക്കുകേ എന്നതപൊണണ് . ഗണവിതവഖ മപൊനവവികേ
വവിഷയങ്ങളുഖ ശപൊസവവിഷയങ്ങളുഖ മപൊത്രമല, ഭപൊഷയഖ പ്രവൃതവിപരവിചയവഖ കേപൊയവികേകമഖലയഖ എലപൊഖ വവിവര
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ സഹപൊയതപൊല് ഫലപ്രദമപൊകപൊവന്ന വവിഷയങ്ങള് തടന്നയപൊണണ്. ദൃശദവതണ്കേരവിച്ച
പപൊഠങ്ങളവിലൂടടെയഖ

ഇനറപൊകേണ്ടെളീവണ്

പഠന-കബപൊധന

സപൊമഗ്രവികേളവിലൂടടെയഖ

കപൊസണ്റൂമവിടല

കനരവിട്ടുള്ള

സപൊമ്പ്രദപൊയവികേവഖ ഏകേപകളീയവമപൊയ അധദപൊപനതവിനുഖ പരമരപൊഗത കപൊസണ്റൂഖ ശവികണ രളീതവികേള്ക്കുഖ
മപൊറ്റഖ വരുകതണ്ടതുണ്ടണ്. ഐ.സവി.ടെവി പരവികപപൊഷവിതപഠനഖ സപൊധദമപൊകേതക രളീതവിയവില് സജ്ജളീകേരവിക്കുന്ന
ഇടെങ്ങളപൊയവി

ഇന്നടത

സപൊധപൊരണ

അധദപൊപനതവിടന

ഗുണകമന്മ

ടചയ്യുന്നതവിനുമപൊയവി

അധദപൊപകേര്കണ്

കപൊസണ്മുറവികേടള

മപൊറന്നതവിലൂടടെ

വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനുഖ
ക്രമളീകൃതവഖ

പഠനഖ

ഇതണ്

പ്രപൊവര്തവികേമപൊകപൊനപൊകുഖ.

ടമച്ചടപ്പെടുത്തുന്നതവിനുഖ

ഘടെനപൊപരവമപൊയ

പവിന്തുണ

നല്കുകേ

പ്രബലനഖ
അതവിടന

അവശദഘടെകേമപൊയവിരവികണഖ. സൂകണ്മമപൊയ പരവികശപൊധനയ്ക്കെണ് വവികധയമപൊകവിയ ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങളുഖ അവ
എളുപ്പെതവില് നവിര്മവിക്കുന്നതവിനുള്ള

വവിവവിധ സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയഖ അധദപൊപകേര്കവിടെയവില് ലഭദമപൊക്കുകേയഖ

പങ്കുവകടപ്പെടുകേയഖ കവണഖ. ഇതരഖ പഠനവവിഭവങ്ങളുടടെ നവിര്മപൊണതവിനണ് അധദപൊപകേടര പ്രപൊപമപൊകകണ്ടതുഖ
അവയടടെ പങ്കുടവയ്ക്കെല് ഒരു പതവിവരളീതവിയപൊയവി മപൊറുകേയഖ ടചകയണ്ടതുണ്ടണ്.
പഠവിതപൊവവിടന കകേനളീകേരവിച്ചു ടകേപൊണ്ടുള്ള ഒന്നപൊയവി പഠനപൊനരളീകടത മപൊറവപൊന് ഐ.സവി.ടെവി.
എങ്ങടന സഹപൊയവിക്കുന എന്ന അവകബപൊധഖ ഓകരപൊ പഠവിതപൊവവിനുഖ വവിദദപൊഭദപൊസ പ്രവര്തകേര്ക്കുഖ
ഉണ്ടപൊയവിരവികകണ്ടതുണ്ടണ്. അധദപൊപനതവിടനയഖ പഠനതവിടനയഖ ഇതരഖ പുതവിയമപൊര്ഗ്ഗങ്ങള്, പഠനതവിടന
സൃഷവിപരമപൊയ സവിദ്ധപൊനങ്ങളുടടെ അടെവിതറയള്ളവയഖ മനതഃപപൊഠമപൊകലവിടന ഉകപകവികപൊന് പഠവിതപൊവവിടന
സഹപൊയവിക്കുന്നതുമപൊണണ്. ഐ.സവി.ടെവി. അധവിഷവിത പഠനഖ പഠവിതപൊവവിടന ഇടെടപടെല് വര്ദ്ധവിപ്പെവിക്കുന. ശരവിയപൊയവി
രൂപകേല്പന ടചയണ് നടെപ്പെവിലപൊക്കുകേയപൊടണങ്കേവില്, ആജളീവനപൊനവഖ നവിരനരവഖ ആത്മകപ്രപൊകചപൊദവിതവമപൊയ പഠനമനന പ്രവര്തനങ്ങടള ശകവിടപ്പെടുത്തുന്ന വവിധതവില് അറവിവഖ കേഴവിവഖ ആര്ജ്ജവിക്കുന്നതവിനണ് ഐ.സവി.ടെവി. യടടെ
പവിന്തുണകയപൊടടെയള്ള വവിദദപൊഭദപൊസതവിനണ് സപൊധവിക്കുഖ.
സസതന്ത്ര കസപൊഫണ്ടവയര് പ്ലപൊറ്റണ്കഫപൊമവിലള്ള അടെവിസപൊന ഐ.സവി.ടെവി. പഠനവഖ അതവിടന ഉപജളീവവിച്ചുള്ള
ഐ.സവി.ടെവി.

അധവിഷവിതപഠനവഖ

ആണണ്

ടപപൊതുസമളീപനമപൊയവി

നപൊഖ

പവിന്തുടെരുന്നതണ് .

കഹടടെകണ്

സഖവവിധപൊനതവിടന സമസണ്ത തലങ്ങളവിലഖ നമ്മുടടെ വളീകണഖ അതുതടന്ന ആയവിരവികണഖ. കേമമ്പ്യൂടറുഖ

അനുബനഉപകേരണങ്ങളുഖ

പഠനപ്രക്രവിയടയ

ശകവിടപ്പെടുത്തുന്ന

ഒരു

ടൂള്

എന്നരളീതവിയവില്

ഉപകയപൊഗവികടപ്പെടുത്തുകമപൊള് സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയറുകേള് നല്കുന്ന പവിന്ബലഖ വവിലമതവികപൊനപൊവപൊതതപൊണണ് .
പഠനപ്രക്രവിയയഖ കപൊസണ്റൂഖ വവിനവിമയവഖ ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണപ്രക്രവിയയടടെ ഭപൊഗമപൊയവി മപൊറുവപൊന്
ഉതകുന്ന ധപൊരപൊളഖ സസതന്ത്രകസപൊഫണ്ടവയര് ടൂളുകേള് അധദപൊപകേര് പരവിശളീലവിച്ചവിട്ടുമുണ്ടണ് . ആയതവിനപൊല് സസതന്ത്ര
കസപൊഫണ്ടവയര് അധവിഷവിതമപൊയ പഠനവവിഭവങ്ങളുഖ ഉപകേരണസഖവവിധപൊനങ്ങളുഖ മപൊത്രകമ നപൊഖ സസളീകേരവിക്കുകേയഖ
ഉപകയപൊഗവിക്കുകേയഖ ടചകയണ്ടതുള.
5. കഹടടെകേണ് സ്കൂളുകേള് എനല !!
ഇന്നണ് പല ഇടെങ്ങളവിലഖ കേകമപൊളഖ നവിശയവിക്കുന്ന ഉപകേരണവഖ ഉള്ളടെകവമപൊണണ് ഐ.ടെവി പഠനഖ എന്ന
നവിലയവില് ഉപകയപൊഗവിച്ചു കേപൊണുന്നതണ്. സ്കൂളുകേളവില് എനണ് പഠവികണടമന്നതണ് നവിശയവികകണ്ടതണ് അതവിടന
അകപൊദമവികേമൂലദഖ പരവികശപൊധവികപൊടത കേകമപൊളഖ നവിശയവികകണ്ടവി വരുന്ന അവസ ആശപൊസദമല.
കപൊസുകേളവിലഖ കവറ്റണ്കബപൊര്ഡുകേള്, മള്ടളീമളീഡവിയപൊ ടപ്രപൊജകേണ്ടെര്, ലപൊപണ്കടെപൊപുകേള്,

ഓകരപൊ

ടെപൊബണ്ടലറകേള് തുടെങ്ങവി

വവിവവിധങ്ങളപൊയ ഉപകേരണങ്ങള് ഏര്ടപ്പെടുതവി അവയവില് കുകറ വളീഡവികയപൊയഖ ഗ്രപൊഫവികഖ അനവികമഷനുകേളുഖ
ഉള്ടപ്പെടുന്ന 'ദൃശദമകനപൊഹരമപൊയ ഉള്ളടെകങ്ങള്' പ്രദര്ശവിപ്പെവിച്ചതു ടകേപൊണ്ടണ് മപൊത്രഖ സ്കൂളുകേള് 'കഹടടെകേണ്'
ആകുന്നവില. ഇതണ് സപൊമപൊകനദന എളുപ്പെഖ ടചയപൊവന്ന ഒരു കേപൊരദമപൊടണന്നണ് മപൊത്രമല, പലകപ്പെപൊഴുഖ അകപൊദമവികേ
പവിന്തുണ ഇലപൊടത തടന്ന നടെക്കുന്നതുമപൊണണ്. ആധുനവികേവഖ കേപൊരദപ്രപൊപവിയള്ളതുമപൊയ ഉപകേരണങ്ങടള
പഠനപ്രക്രവിയയവില് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന്നതണ് ഒരു ശളീലമപൊയവി മപൊറപൊതവിടെകതപൊളഖ കേപൊലഖ അധദപൊപകേനുഖ
വവിദദപൊര്ഥവിക്കുഖ

ഇവ

ടവറുഖ

'വളീഡവികയപൊ

കേപൊണവിക്കുന്ന/കേപൊണുന്ന

ഉപകേരണഖ'

മപൊത്രമപൊയവി

മപൊറുന.

മടറ്റപൊരുവവിധതവില് അകപൊദമവികേ വളീകണകകേപൊണവില് നവിന്നണ് ഇതണ് പരവികശപൊധവിക്കുകമപൊള് തവികേച്ചുഖ വവിപരളീത
ഫലമുളവപൊകവികയകപൊഖ.
മുന്നവിര്തവിയള്ളതുമപൊയ

അതവിനപൊല്,

ഇതരഖ

ഉപകയപൊഗശളീലഖ

ഉപകേരണങ്ങളുടടെ

അധദപൊപകേരവിലഖ

ഉള്ളടെകബനവിതവഖ

കുടവികേളവിലഖ

ആവശദങ്ങള്

വളര്തവിടയടുകകണ്ടതുണ്ടണ്.

അധദപൊപകേന് ഇതരഖ ഉപകേരണങ്ങള് ആദദകമ ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് പഠനപ്രക്രവിയ സര്ഗപൊത്മകേമപൊകണഖ. ഇതവിനണ്,
അനുരൂപമപൊയ ധപൊരപൊളഖ ഉള്ളടെകഖ ഇനവിയഖ ആവശദമപൊണണ്. ഇതരഖ 'ഉള്ളടെകഖ' തയപൊറപൊകവി അതണ്
വവിദദപൊഭദപൊസപ്രവര്തകേരുഖ സപൊകങ്കേതവികേവവിദഗ്ദ്ധരുഖ മറഖ പരവികശപൊധവിച്ചണ് അതവിനനുസൃതമപൊയ രൂപതവില്
ഉപകേരണങ്ങളുഖ പ്രദര്ശനരളീതവിയഖ തളീരുമപൊനവികലപൊണണ് വവിദദപൊഭദപൊസകമഖലയവിടല ഫലപ്രദമപൊയ ഐ.സവി.ടെവി.
ഇടെടപടെല്.

ഓകരപൊ വവിദദപൊര്ഥവിയടടെയഖ അഭവിരുചവികനുസരവിച്ചുള്ള പഠനസപൊഹചരദഖ ഒരുകപൊനുഖ കുടവിയടടെ

സസയഖപഠനകശഷവി വവികേസവിപ്പെവികപൊനുതകുന്ന തരതവില് ഒരു ടൂളപൊയവി ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊനുമുള്ള ഐ.ടെവി.യടടെ
സപൊധദതടയയഖ കഹടടെകേണ് കപൊസണ്റൂമുകേളവില് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുകതണ്ടതുണ്ടണ്.
6. ലകദങ്ങള്
സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവിയള്ള ഏറ്റവഖ മവികേച്ച പഠനസസൗകേരദങ്ങള് ഒരുകവിടകപൊണ്ടണ്

പഠന–കബപൊധന പ്രക്രവിയ ഏറ്റവഖ മവികേച്ച നവിലവപൊരതവികലകണ് എതവികപൊന്

നമുകണ് സപൊധവിക്കുടമന്നണ്

പറഞ്ഞുവകലപൊ.

കഹടടെകേണ്

പഠനവവിഭവങ്ങള്

കപൊസുകേള്

അധദപൊപകേനണ്

സപൊഹചരദങ്ങളവില്

ഇതരഖ

മൂലദനവിര്ണയതവിലഖ

കകേകേപൊരദഖ

ലഭദമപൊകവണ്ടതുമുണ്ടണ്.
വവിഭവങ്ങള്

ടചയണടമങ്കേവില്
അവ

സസനമപൊയവി

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ

അനുകയപൊജദമപൊയ

ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനുഖ

തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനുഖ

സഹപൊയഖ

ഡവിജവിറ്റല്

തുടെര്ന്നണ്,

സമപൊന

ഭരണനവിര്വഹണതവിലഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന്നതവിനുഖ

മപൊനസവികേമപൊയഖ

കകേകേപൊരദഖടചയല് കശഷവിയവിലഖ അധദപൊപകേന് മുകന്നകറണ്ടതുണ്ടണ്. ഈ സപൊഹചരദതവില് വവിദദപൊലയങ്ങളവിടല
ഭസൗതവികേ സപൊഹചരദഖ ടമച്ചടപ്പെടുതല്, പഠന സപൊമഗ്രവികേള് തയപൊറപൊകല്, പരവിചയടപ്പെടുതല്, ഫലപ്രദമപൊയ
വവിനവികയപൊഗഖ എന്നവിവടയലപൊഖ കഹടടെകേണ് വവിദദപൊലയ നടെതവിപ്പെവിടന ലകദങ്ങളപൊണണ്.
6.1 ടപപൊതുലകദങ്ങള്
•

വവിവരവവിനവിമയസപൊകങ്കേതവികേവവിദദ

പ്രദപൊനഖ

ടചയ്യുന്ന

വവിഭവങ്ങളപൊല്

ശപൊകളീകൃതമപൊയ

വവിദദപൊലയങ്ങളവില് പ്രപൊവര്തവികേമപൊക്കുകേ. നൂതന സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ മവികേവണ്

പഠനഖ

കപൊസണ് മുറവികേളവില്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുകേ.
•

അറവിവവിടന നവിര്മപൊണഖ, പ്രക്രവിയപൊധവിഷവിത പഠനഖ, വവിമര്ശനപൊത്മകേ പഠനഖ, പ്രവര്തനപൊധവിഷവിത
പഠനഖ

ഏന്നളീ

ആധുനവികേ

വവിദദപൊഭദപൊസ

കേപൊഴ്ചപ്പെപൊടുകേളുഖ

രളീതവിശപൊസങ്ങളുഖ

കപൊസണ്മുറവികേളവിലഖ

വവിദദപൊലങ്ങളവില് ടപപൊതുവപൊയഖ പ്രപൊവര്തവികേമപൊക്കുകേ.
•

കപൊസണ്റൂഖ ശപൊകളീകേരണതവിനപൊവശദമപൊയ ഉപകേരണങ്ങളുടടെ നവിലവവിടല സവിതവി വവിലയവിരുത്തുകേയഖ
ടമച്ചടപ്പെടുത്തുകേയഖ ടചയ്യുകേ. അവയടടെ സമഗ്രമപൊയ പരവിപപൊലനതവിനപൊവശദമപൊയ പ്രവര്തനപദ്ധതവി
രൂപളീകേരവിക്കുകേ.

•

ഐ.സവി.ടെവി

ശപൊകളീകൃത

പഠനതവിനണ്

അനുകയപൊജദമപൊയ

അടെവിസപൊന

ഉപകേരണങ്ങള്

എലപൊ

കപൊസണ്മുറവികേളവിലഖ സജ്ജളീകേരവിക്കുകേ.
•

അതതുകേപൊലതണ്

നവിലവവിലവിരവിക്കുന്ന

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദപൊശപൊകളീകൃതമപൊയ

പപൊഠദപദ്ധതവി

അനുസരവിച്ചുള്ള

പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുഖ

പഠനവവിഭവങ്ങളുഖ

അധദയന-പഠന

തന്ത്രങ്ങളുഖ

വവികേസവിപ്പെവിക്കുകേ.
•

പഠനവവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊകവിയവ സ്കൂളവിടല എലപൊവര്ക്കുഖ പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന് കേഴവിയതകവവിധഖ
സൂകവികപൊനപൊയവി ഓഫണ്കലന് ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവി ഒരുകകേ.

•

വവിവവിധരളീതവിയവില്

തയപൊറപൊകവിയ

ഡവിജവിറ്റവില്

പഠനവവിഭവങ്ങള്

സൂകവികപൊനുഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുമപൊയവി ഓണ്കലന് ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവി ഒരുക്കുകേ.
•

കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് കബസണ്ഡണ് കലണവിങണ്, കപ്രപൊഗ്രപൊമണ്ഡണ് കലണവിങണ് തുടെങ്ങവിയ സസയഖപഠന സകങ്കേതങ്ങള്
അനുവര്തവിക്കുന്നതവിനണ് പ്രപൊപണ്തരപൊയ കുടവികേടളയഖ പ്രസ്തുത സകങ്കേതങ്ങളുടടെ കമല്കനപൊടഖ ഫലപ്രദമപൊയവി
നവിര്വഹവിക്കുന്നതവിനണ് അധദപൊപകേസമൂഹടതയഖ പ്രപൊപരപൊക്കുകേ,

•

ഇ-കലണവിങണ്, എഖ-കലണവിങണ് തുടെങ്ങവിയവ സകങ്കേതങ്ങള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി എലപൊവര്ക്കുഖ മുഴുവന്

സമയപഠനപൊനരളീകഖ (24 x7) ഉറപ്പെപൊക്കുകേ.
•

കമല്പറഞ്ഞ

പഠനരളീതവികേള്കനുഗുണമപൊയവി

സണ്മപൊര്ടണ്

ലപൊബവിടന

ഒരുക്കുകേ.

ഇതവിനപൊവശദമപൊയ

ഉപകേരണലഭദത, സുരകവിതമപൊയ ഇനര്ടനറ്റണ് കേണകന്, ഉള്ളടെകലഭദത, തുടെര്പവിന്തുണ എന്നവിവ
ഉറപ്പെപൊക്കുകേ.
•

ഐ.സവി.ടെവി.

അനുബനഉപകേരണങ്ങള്

പരവിപപൊലവിക്കുകേയഖ

അതദപൊവശദ

അറ്റകുറ്റപണവികേള്

ഏടറ്റടുക്കുകേയഖ ടചയ്യുന്നതവിനുമുള്ള പ്രകതദകേസഖഘഖ രൂപളീകേരവിക്കുകേ.
•

പഠന–കബപൊധന പ്രക്രവിയകണ് ആവശദമപൊയ ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകഖ കേടണ്ടത്തുകേ, തയപൊറപൊക്കുകേ.

•

പ്രപൊകദശവികേമപൊയവി തയപൊറപൊകപൊവന്ന ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകഖ നവിര്മവികപൊന് ആവശദമപൊയ പരവിശളീലനഖ നല്കേവി
അധദപൊപകേടര സജ്ജരപൊക്കുകേ.

•

അധവികേമപൊയ സപൊകങ്കേതവികേതസഖ ആവശദമപൊയ ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകഖ തയപൊറപൊകപൊന് ജവിലപൊ - സഖസപൊന
ടെളീമുകേള് രൂപളീകേരവിക്കുകേ.

•

തവിരടഞ്ഞടുകടപ്പെട

കഹസ്കൂള്-ഹയര്ടസകണ്ടറവി

പ്രകയപൊഗമപൊതൃകേകേള്

സൃഷവിച്ചുടകേപൊണ്ടണ്

മറ

സ്കൂളുകേളവില്

വവിദദപൊലയങ്ങളവികലകണ്

ഐ.സവി.ടെവി.
കൂടെവി

ഇതണ്

പഠനതവിടന
വദപൊപവിപ്പെവികപൊന്

സപൊഹചരദടമപൊരുക്കുകേ.
•

ലഭദമപൊകവിയവിട്ടുള്ള

പപൊഠദ-പഠനവവിഭവങ്ങടള

സമഗ്രമപൊയഖ

എളുപ്പെതവില്

ലഭദമപൊകുന്ന

രളീതവിയവിലഖ

സജ്ജളീകേരവിക്കുന്നതവിനുള്ള ഉള്ളടെക മപൊകനജണ്ടമനണ് സഖവവിധപൊനഖ വവികേസവിപ്പെവിക്കുകേ.
6.2 അധദപൊപകേ ശപൊകളീകേരണഖ

•

ഐ.സവി.ടെവി സഹപൊയകതപൊടടെയള്ള പുതവിയ കബപൊധന തന്ത്രങ്ങള് ഉപകയപൊഗവികപൊന് അധദപൊപകേടന
പ്രപൊപനപൊക്കുകേ.

•

ഐ.സവി.ടെവി ഉപകേരണങ്ങള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന് എലപൊ അധദപൊപകേടരയഖ സജ്ജരപൊക്കുകേ.

•

കേരവിക്കുലഖ നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന്ന കശഷവികേള് ആര്ജവിക്കുന്നതവില് ഐ.സവി.ടെവി സഹപൊയഖ അവശദഖ കവണ്ട
സന്ദര്ഭങ്ങള് കേടണ്ടതപൊന് അദ്ധദപൊപകേടന പ്രപൊപണ്തനപൊക്കുകേ.

•

വവിര്ചസല് ലപൊബുകേള്, അപണ്ടലറകേള്, ഇനറപൊകേണ്ടെളീവണ് കസപൊഫണ്ടവയറുകേള് എന്നവിവയടടെ സപൊദ്ധദതകേള്
കബപൊധന പ്രക്രവിയയവില് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന് അധദപൊപകേടന പ്രപൊപനപൊക്കുകേ.

•

പപൊഠപൊസൂത്രണതവിലഖ,

ടെളീച്ചവിഖഗണ്

മപൊനസല്

തയപൊറപൊക്കുന്ന

പ്രക്രവിയയവിലഖ

ഐ.സവി.ടെവി

സപൊദ്ധദതകേള്

ആത്മവവിശസപൊസവഖ

മകനപൊഭപൊവവഖ

ഉള്കചര്കപൊനുള്ള പരവിശളീലനഖ നല്കുകേ.
•

അദ്ധദപൊപകേനണ്

ഐ.സവി.ടെവി

വവിഭവങ്ങള്

ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള

വളര്തവിടയടുക്കുകേ.
•

കസപൊഫണ്ടവയര്

അധവിഷവിത

പഠനഖ

പ്രപൊവര്തവികേമപൊകപൊനുഖ

വവിവവിധ

വവിഷയങ്ങളുടടെ

പഠനതവിനണ്

സഹപൊയവിക്കുന്ന കസപൊഫണ്ടവയറുകേള് കേടണ്ടതവി പ്രകയപൊജനപ്പെടുതപൊനുഖ അധദപൊപകേടന കപ്രപൊത്സപൊഹവിപ്പെവിക്കുകേ.
•

കസപൊഫണ്ടവയറുകേളുടടെ സഹപൊയകതപൊടടെ കഡപൊകേക്യുടമകനഷന്, റവികപ്പെപൊര്ട്ടുകേള് തയപൊറപൊകല്, മൂലദനവിര്ണയഖ
നടെതല് തുടെങ്ങവിയവ ലളവിതവഖ സുതപൊരദവമപൊകപൊന് അധദപൊപകേടന സഹപൊയവിക്കുകേ.

•

ടവബണ്കപപൊര്ടല് കപപൊലള്ള ഇനര്ടനറ്റണ് അധവിഷവിത വവിഭവകസപൊതസ്സുകേളവില് നവിന്നണ് ആവശദമപൊയ വവിഭവങ്ങള്
തവിരടഞ്ഞടുതണ് പഠനപ്രക്രവിയയവില് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുഖ സസയഖ നവിര്മവിച്ച ഡവിജവിറ്റല് വവിഭവങ്ങള്
മറള്ളവരുടടെ ഉപകയപൊഗതവിനപൊയവി കപപൊര്ടലവില് പ്രസവിദ്ധളീകേരവികപൊനുഖ സസൗകേരദടമപൊരുക്കുകേ.

6.3 വവിദദപൊര്ഥവി ശപൊകളീകേരണഖ
•

കുടവികേളുടടെ

പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കണ്

സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ

പരപൊവധവി

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന്

കശഷവികേള്

സസപൊയതമപൊക്കുന്നതവിനണ്

അവസരടമപൊരുക്കുകേ.
•

ജളീവവിതകനപുണവി

എന്ന

നവിലയവില്

ആവശദമപൊയ

ഐ.ടെവി.

എലപൊവര്ക്കുഖ അവസരഖ പ്രദപൊനഖ ടചയ്യുകേ.

•

കേരവിക്കുലഖ നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന്ന കശഷവികേള് ആര്ജവിക്കുന്നതവില് അവശദഖ കവണ്ട ഐ.സവി. ടെവി സകങ്കേതങ്ങള്
കുടവികണ് ലഭദമപൊക്കുകേ.

•

കപൊസണ് റൂഖ പഠനതവിനപ്പുറതണ് കുടവികേള്കണ് സസയഖപഠനതവിനുള്ള അവസരങ്ങള് ഒരുക്കുകേ.

•

വവിര്ചസല് ലപൊബുകേളുടടെ സപൊധദതകേള് കുടവിടയ പരവിചയടപ്പെടുത്തുകേ. ഇവയടടെ സഹപൊയകതപൊടടെ അറവിവവിടന
നവിര്മപൊണതവിനണ് കുടവിടയ സഹപൊയവിക്കുകേ.

•

കപ്രപൊജകേണ്ടെണ്, ടസമവിനപൊര്, അകസന്ടമനണ് തുടെങ്ങവിയ പഠനപ്രവര്തനങ്ങള് ഏടറ്റടുകപൊനുഖ പൂര്തവിയപൊകപൊനുഖ
സഹപൊയവിക്കുന്ന

ദസവിതളീയ

വവിവരകശഖരണ

കസപൊതസ്സുകേള്

ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊന്

അധദപൊപകേര്ക്കുഖ

വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ അവസരഖ ലഭദമപൊക്കുകേ.
6.4 ഭരണപരഖ
•

സ്കൂളവിടന ഭരണപരമപൊയ കേപൊരദങ്ങള്കണ് ഐ.സവി.ടെവി. പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുകേ.
◦ വവിദദപൊലയങ്ങളവിടല റവികകപൊര്ഡുകേടളലപൊഖ ഡവിജവികറ്റസണ് ടചയ്യുകേ. ഇവ വവിദദപൊര്തവിക്കുഖ രകവിതപൊവവിനുഖ
ഓണ്–കലനപൊയവി കേപൊണപൊനുള്ള സസൗകേരദഖ ലഭദമപൊക്കുകേ.
◦ സ്കൂളവിടന പ്രവര്തനമവികേവകേള്, പപൊകഠദതര പ്രവര്തനങ്ങള്, കുടവികേളുടടെയഖ അധദപൊപകേരുടടെയഖ
സര്ഗപൊത്മകേ സൃഷവികേള് എന്നവിവ പ്രസവിദ്ധളീകേരവികപൊനപൊയവി ഓണ്കലനവില് ടപപൊതു ഇടെഖ ഒരുക്കുകേ.
◦ കുടവികേളുടടെ പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുടടെ തുടെര്ച്ചയഖ പ്രവര്തനനവിലവപൊരവഖ രകവിതപൊകളവിടലതവികപൊനുള്ള
സണ്മപൊര്ടണ് ഇന്ഫര്കമഷന് സവിസഖ നവിര്മവിക്കുകേ.

7. പവിന്തുണപൊസഖവവിധപൊനങ്ങള്
7.1 ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭങ്ങള്
7.1.1 സമളീപനഖ
പഠവിതപൊവവിടന

ഭപൊവനപൊകശഷവിയഖ

സര്ഗപൊത്മകേതയഖ

തലവിടകടുത്തുന്ന

വവിധഖ

തയപൊറപൊകടപ്പെട

ഉള്ളടെകങ്ങള് ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതണ് പ്രതവികൂലഫലഖ ഉളവപൊക്കുഖ എന്നതവിനപൊല് വളടരകയടറ ശ്രദ്ധവിച്ചു കവണഖ
ഐ.സവി.ടെവി വവിദദപൊഭദപൊസതവിനുള്ള ഉള്ളടെകവഖ അതണ് എലപൊ വവിഷയങ്ങളവിലഖ പ്രകയപൊഗവികകണ്ട രളീതവിശപൊസവഖ
ടമടനടഞ്ഞടുകകണ്ടതണ്. തടന കപൊസണ്റൂഖ വവിനവിമയതവിനണ് അനുകയപൊജദമപൊയ ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങള്
ഉപകയപൊഗവികപൊനുഖ തയപൊറപൊകപൊനുഖ അധദപൊപകേന് പ്രപൊപനപൊകകേണ്ടതുണ്ടണ് . മറള്ളവര് തയപൊറപൊകവി നല്കുന്ന
പഠനവവിഭവങ്ങളുടടെ ഉള്ളടെകഖ കേപൊരദമപൊയവി പരവിചയടപ്പെടെപൊകനപൊ അതവിടന പുനരുപകയപൊഗസപൊധദത കവണ്ടത്ര
തവിരവിച്ചറവിയപൊകനപൊ പലകപ്പെപൊഴുഖ അധദപൊപകേനണ് സപൊധവികപൊറവില. ഇതവിനുപകേരഖ, ഓകരപൊ സ്കൂളവിനുഖ ആവശദമപൊയ
പഠനവവിഭവങ്ങള് പ്രപൊകദശവികേമപൊകയപൊ സസയഖ തയപൊറപൊകവികയപൊ ഉപകയപൊഗടപ്പെടുത്തുകേ വഴവി സസയഖപരദപൊപത
കനടുഖവവിധഖ ഓകരപൊ സ്കൂളവിടനയഖ മപൊറ്റവിടയടുകപൊന് സപൊധവികണഖ. എന്നപൊല് ആദദ ഘടങ്ങളവില് കകേനളീകൃതമപൊയ
രളീതവിയവില് തയപൊറപൊകവിയഖ, വവിവവിധകസപൊതസ്സുകേളവില് നവിന്നണ് ലഭദമപൊയവടയ ആവശദമപൊയ രളീതവിയവില് മപൊറ്റഖ
വരുതവിയമപൊണണ് ഡവിജവിറ്റല് വവിഭവങ്ങള് ഉപകയപൊഗവികകണ്ടതണ്. ഇതവിനപൊയവി സമഗ്രമപൊയ പരവിപപൊടെവികേള്
ആസൂത്രണഖ ടചയണ് നടെപ്പെവിലപൊകകണ്ടതുണ്ടണ്.
7.1.2 നവിര്മപൊണഖ
കപ്രമറവി,

കഹസ്കൂള്,

ഹയര്ടസകണ്ടറവി

കപൊസുകേളവില്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്ന

ഡവിജവിറ്റല്

പഠനവവിഭവങ്ങളുടടെ ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഖ അതണ് ഉപകയപൊഗവികപൊന് അധദപൊപകേടര പ്രപൊപരപൊക്കുകേയഖ
ടചകയണ്ടതണ് അടെവിയനവിരമപൊയവി ആസൂത്രണഖ ടചയ നടെപ്പെവിലപൊകകണ്ട കേപൊരദമപൊണണ്. ഇതണ് ചുവടടെ നല്കേവിയ
ഘടങ്ങളവിലപൊയവി നടെപ്പെവിലപൊകപൊഖ.

7.1.2.1. കകേനളീകൃതഖ
ഓകരപൊ വവിഷയതവിനുഖ നവിര്കദശവിച്ചവിരവിക്കുന്ന പഠനപ്രവര്തനങ്ങള്കണ് ഐ.സവി.ടെവി.യടടെ സകങ്കേതങ്ങള്
ഉപകയപൊഗവികപൊവന്ന

ഉചവിതമപൊയ സന്ദര്ഭങ്ങള്

കേടണ്ടത്തുകേയഖ

അതവിനണ്

അനുകയപൊജദമപൊയ ഡവിജവിറ്റല്

വവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊക്കുകേയമപൊണണ് കകേനളീകൃതമപൊയ ഉള്ളടെക നവിര്മപൊണതവിലൂടടെ ലകദഖ ടവകകണ്ടതണ് . ഓകരപൊ
വവിഷയതവിടലയഖ

വവിദഗണ്ധരുടടെയഖ

സപൊകങ്കേതവികേ

വവിദഗണ്ധരുടടെയഖ

കസവനഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി

അനുകയപൊജദമപൊയ പഠനവവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊകണഖ. തയപൊറപൊകവിയവ ഓഫണ്കലന് ആയഖ ഓണ്കലന് ആയഖ
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുള്ള സസൗകേരദഖ അധദപൊപകേര്ക്കുഖ വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ ലഭവികണഖ.
•

വവിഭവങ്ങളുടടെ വവിശദമപൊയ ഇന്ഡക്സേണ് ലവിസണ് (Index list) തയപൊറപൊകണഖ. റവികസപൊഴണ് എനണ്, എവവിടടെ, ഏതണ്
കപൊസവികലകണ്?,

എവവിടടെടയപൊടക

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊഖ

എന്നവിവടയക്കുറവിച്ചുള്ള

വവിശദപൊഖശങ്ങള്

ഇന്ഡകേണ്സണ് ലവിസവിലണ്ടപൊവണഖ. അനപൊയപൊസഖ വവിഭവങ്ങള് കേടണ്ടതപൊന് സപൊധവിക്കുന്ന തരതവില് ഒരു
ടവബണ്കപപൊര്ടല്
ഇനറപൊകേണ്ടെളീവണ്

വഴവി

അധദപൊപകേര്കണ്

പപൊഠപുസണ്തകേങ്ങള്,

ഇവ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുള്ള

പ്രസകനഷനുകേള്,

വളീഡവികയപൊകേള്,

സഖവവിധപൊനമുണ്ടപൊവണഖ
ഓഡവികയപൊ

ഫയലകേള്,

അനവികമഷനുകേള്, സവിമുകലഷനുകേള്, അപണ്ടലറകേള്, ഇനറപൊകേണ്ടെളീവണ് ടഗയവിമുകേള്, ടവബണ്കപജുകേള്,
കലണവിങണ് മപൊകനജണ്ടമനണ് കസപൊഫണ്ടവയറുകേള്, ടമപൊകബല് ആപ്പുകേള് എന്നവിങ്ങടന വവിവവിധ രളീതവിയവിലള്ള
പഠന

വവിഭവങ്ങളുഖ

സകങ്കേതങ്ങളുഖ

ഡവിജവിറ്റല്

റവികസപൊഴ്സുകേളപൊയവി

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊഖ.

ഓകരപൊ

വവിഷയതവിനുഖ ഏറ്റവഖ അനുകയപൊജദമപൊയ റവികസപൊഴ്സുകേള് (പുനരുപകയപൊഗവികപൊന് അനുവപൊദമുള്ളവ)
ഇനര്ടനറ്റവില് നവികന്നപൊ വവിവവിധ കകേനങ്ങളവില് നവികന്നപൊ കശഖരവിച്ചണ് മപൊറ്റഖ വരുതവിയഖ, അനുകയപൊജദമപൊയ
റവികസപൊഴണ്സുകേള് പ്രകതദകേഖ തയപൊറപൊകവിയഖ പഠനവവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊകപൊഖ.
•

ഐ.സവി.ടെവി. ടൂളുകേളുഖ വവിഭവങ്ങളുഖ അധദപൊപവികേകണ് പകേരഖ ടവകപൊനുള്ളതല. മറവിച്ചണ്, പപൊഠദ-പഠന
പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ

ശകവിവര്ദ്ധവിപ്പെവികപൊനുള്ളതപൊണണ്.

സസപൊഭപൊവവികേ

പഠനപ്രക്രവിയയമപൊയവി

കചര്ന്നണ്

കപപൊകുന്ന ടൂളുകേളുഖ വവിഭവങ്ങളുമപൊണണ് ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെകങ്ങളപൊയവി പരവിഗണവികകണ്ടതണ്.
•

കേണ്ടുഖ കകേട്ടുഖ അനുഭവവിച്ചുഖ വവിദദപൊര്ഥവി കനകടെണ്ട അറവിവകേടളയഖ കശഷവികേടളയഖ തടെസടപ്പെടുത്തുന്ന
ഐ.സവി.ടെവി

വവിഭവങ്ങടള,

പഠനപ്രക്രവിയകണ്

അനുകയപൊജദമപൊയ

പരവിഗണവികകണ്ടതവില. എന്നപൊല് അനുഭവങ്ങടള പ്രബലടപ്പെടുതപൊനുഖ

ഡവിജവിറ്റല്

വവിഭവങ്ങളപൊയവി

ആഴതവിലറവിയപൊനുഖ ഉതകുന്ന

ടൂളുകേടള ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങളപൊയവി പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.
•

കപൊസണ്റൂമവില്

കനരവിടണ്

അനവികമഷനുകേകളപൊ

അവതരവിപ്പെവികപൊന്
ഇനറപൊകേണ്ടെളീവണ്

സപൊധവികപൊത

ടൂളുകേകളപൊ

പ്രകതദകേഖ

ആശയങ്ങളുടടെ

സവിമുകലഷനുകേകളപൊ,

തയപൊറപൊകവി

റവികസപൊഴണ്സുകേളപൊയവി

ഉപകയപൊഗവികപൊവന്നതപൊണണ്.
•

പഠനപ്രക്രവിയയമപൊയവി

കയപൊജവിച്ചു

കപപൊകുന്നതവിനപൊയവി

ഡവിജവിറ്റല്

വവിഭവങ്ങടള

അധദപൊപകേടന

ഉപകയപൊഗതവിനണ് (Teacher Version), വവിദദപൊര്ഥവിയടടെ ഉപകയപൊഗതവിനണ്(Student Version) എന്നളീ
തരതവില്

തയപൊറപൊകകണ്ടതുണ്ടണ്.

സസയഖപഠനതവിനുഖ

പഠനപ്രബലനതവിനുഖ

ഉപകയപൊഗവികപൊന്

സപൊധവികപൊനപൊകുന്ന വവിഭവങ്ങളപൊണണ് സ്റ്റുഡനണ് കവര്ഷനവില് ഉള്ടപ്പെടുകതണ്ടതണ്. ഓകരപൊ ഘടതവിലഖ
വവിദദപൊര്ഥവി ആര്ജവിക്കുന്ന പഠനകനടങ്ങടള സസയഖ വവിലയവിരുതപൊന് സഹപൊയവിക്കുന്ന Interactive
Evaluation ടുളുകേളുഖ സ്റ്റുഡനണ് കവര്ഷനവില് ഉള്ടപ്പെടുത്തുന്നതണ് അഭവികേപൊമദമപൊയവിരവിക്കുഖ.
7.1.2.2 പ്രപൊകദശവികേഖ

ഓകരപൊ കഹടടെകേണ് സ്കൂളവിനുഖ ആവശദമപൊയ വവിഭവങ്ങള് സ്കൂളവില് തടന്ന തയപൊറപൊക്കുന്നതപൊണണ് നപൊഖ ലകദഖ
ടവകകണ്ടതണ്.

ഇതവിനണ്

അധദപൊപകേടര

പ്രപൊപരപൊക്കുന്നതവിനപൊയവി

സമഗ്രമപൊയ

പരവിശളീലനപരവിപപൊടെവികേള്

ആസൂത്രണഖ ടചയണ് നടെപ്പെവിലപൊകകണ്ടതുണ്ടണ്. ഇതവിനുപകയപൊഗവികപൊവന്ന ചവില നവിര്കദശങ്ങള് ചുവടടെ നല്കുന.

•

നവിലവവില് പല അധദപൊപകേരുഖ സസയഖ തയപൊറപൊകവിയതുഖ കശഖരവിച്ചതുമപൊയ ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങള്
ഉപകയപൊഗടപ്പെടുത്തുനണ്ടണ്.

നവികയപൊജകേ മണ്ഡലഖ അടെവിസപൊനതവിലള്ള അധദപൊപകേ കൂടെവികച്ചരലകേളവില്

ഇവയടടെ പങ്കുവയണ്പുഖ കപൊസണ് റൂഖ ഉപകയപൊഗസപൊധദതയഖ നടെതണഖ.
•

അധദപൊപകേര് നവിലവവില് ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന വവിഭവങ്ങളവില് പുനുപകയപൊഗ സപൊധദതയള്ളവ ആവശദമപൊയ
മപൊറ്റങ്ങള് വരുതവി മറള്ളവര്കണ് പരവിചയടപ്പെടെപൊനുഖ ആവശദടമങ്കേവില് കൂടുതല് ടമച്ചടപ്പെടുതവി മറള്ളവര്കണ്
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുമുള്ള അവസരഖ ഉണ്ടപൊവണഖ

•

പ്രപൊകദശവികേമപൊയവി കശഖരവിച്ചവയവില്

മവികേച്ചവ ആവശദമപൊയ Content vetting നടെതവി കകേനളീകൃത

പഠനവവിഭവ കശഖരതവികലകണ് ഉള്ടപ്പെടുതണഖ.
•

പ്രപൊകദശവികേമപൊകയപൊ അധദപൊപകേരുടടെ പരസരമുള്ള പങ്കുടവകലകേളവികലപൊ ലഭദമപൊകേപൊതതുഖ എന്നപൊല്
അവശദവഖ ആയ ഐ.സവി.ടെവി. ശപൊകളീകൃത വവിഭവങ്ങള് നവിര്മവിക്കുന്നതവിനണ് പ്രകതദകേഖ ശവിലണ്പശപൊലകേളുഖ
കപ്രപൊജകേണ്ടുകേളുഖ രൂപളീകേരവികണഖ.

•

ഡവിജവിറ്റല് ഉള്ളടെക നവിര്മപൊണ മത്സരങ്ങള് അധദപൊപകേര്, അധദപൊപകേവവിദദപൊര്ഥവികേള് എന്നവിവര്കപൊയവി
നടെതവി വവിവവിധ ഉള്ളടെക മപൊതൃകേകേള് കേടണ്ടതപൊഖ.

7.1.3 വവിഭവങ്ങളുടടെ പരവിചയടപ്പെടുതല്, ടഷയറവിങണ്

അധദപൊപകേരുടടെ

നവിരനരമപൊയ

കൂടെവികച്ചരലകേള്

വവിഷയപൊടെവിസപൊനതവില്

ഓകരപൊ

നവികയപൊജകേമണ്ഡലതവിലഖ ആസൂത്രണഖ ടചകയണ്ടതുണ്ടണ്. കകേനളീകൃതരളീതവിയവില് തയപൊറപൊകവിയ ഉള്ളടെകങ്ങടള
പരവിചയടപ്പെടുതപൊനുഖ അവ ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് കപൊസണ്റൂഖ പഠനപ്രക്രവിയയടടെ ഗുണനവിലവപൊരഖ ടമച്ചടപ്പെടുകതണ്ട
ആവശദകേത കബപൊധദടപ്പെടുതപൊനുമുള്ള കവദവിയപൊയവി ഈ കൂടെവികച്ചരലകേള് മപൊകറണ്ടതുണ്ടണ്. ഇതവിനപൊയവി ഡയറ്റണ്
ഫപൊകല്റ്റവി, വവിവരവവിനമവിയ സപൊകങ്കേതവികേവവിദദ കപൊസണ്റൂഖ പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുന്ന അധദപൊപകേര്, ഐ.ടെവി@സണ്കൂള്
റവികസപൊഴണ്സണ്

അധദപൊപകേര്,

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.

വവിഷയപൊടെവിസപൊനതവിലള്ള

വവിദഗണ്ധര്

എന്നവിവരുടടെ

കസവനഖ

7.1.4 കേണ്ടനണ് ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയഖ ടവബണ് കപര്ടലഖ
കകേരളതവിടല

എലപൊ

കപ്രമറവി,

കഹസ്കൂള്,

ഹയര്ടസകണ്ടറവി

സ്കൂളുകേടളയഖ

വവിദദപൊഭദപൊസ

ഓഫളീസുകേടളയഖ തമവില് ബനവിപ്പെവിക്കുന്ന സമഗ്രമപൊടയപൊരു ടവബണ്കപപൊര്ടല് സപൊപവികകണ്ടതുണ്ടണ് . ഒരു കേണ്ടനണ്
ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയഖ,

അധദപൊപന-പഠന

ആവശദങ്ങള്കപൊയവി

എല്.എഖ.എസണ്.(Learning

Management

System), ഡവിജവിറ്റല് ടടെകേണ്സണ്ബുകണ് കപപൊലള്ള സസൗകേരദങ്ങള് ഈ ടവബണ്കപപൊര്ടലവിടന ഭപൊഗമപൊയവി കവണഖ.
സ്കൂള്വവികവി മപൊതൃകേയവില് കകേരളതവിടല എലപൊ സ്കൂളുകേളുടടെയഖ പ്രവര്തനങ്ങള് പ്രസവിദ്ധടപ്പെടുതപൊനുള്ള
സസൗകേരദവഖ ടവബണ്കപപൊര്ടലവിടന ഭപൊഗമപൊയവി കവണഖ.
കേണ്ടനണ് ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയഖ ടവബണ്കപപൊര്ടലഖ ടനറ്റണ്വര്കണ് വഴവി വവിദദപൊര്ഥവികേള്ക്കുഖ അധദപൊപകേര്ക്കുഖ
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുള്ള സസൗകേരദഖ കവണഖ. സണ്കൂളവിടല വയര്ടലസണ് ടനറ്റണ്വര്കണ് പപൊസണ്കവഡണ് ഉപകയപൊഗവിച്ചണ്
സുരകവിതമപൊകണഖ.

ഓണ്കലന്

ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയടടെ

ഓഫണ്കലന്

കവര്ഷന്

പ്രകതദകേ

സര്വറവില്

സജ്ജളീകേരവിച്ചണ് ഉള്ളടെകടത അനപൊയപൊസമപൊയഖ സുരകവിതമപൊയഖ ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊനുള്ള സസൗകേരദഖ സണ്കൂളവില്
ഏര്ടപ്പെടുതണഖ.
7.1.5 കലണവിങണ് മപൊകനജണ് ടമനണ് സഖവവിധപൊനഖ
ഒരു കപൊസവിടല എലപൊ കുടവികേള്ക്കുഖ ഒകര ധപൊരണപൊകശഷവിയലകലപൊ ഉള്ളതണ് . ഇതണ് തവിരവിച്ചറവിഞ്ഞുടകേപൊണ്ടണ്
വവിവവിധ തലതവിലള്ള പഠവിതപൊകള്കണ് വദതദസണ്ത പ്രവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണഖ ടചയപൊന് സപൊധവികണഖ.
മുന്നപൊകഖ നവില്ക്കുന്ന കുടവികേള്കപൊയവി കപ്രപൊജകേണ്ടെണ് കബസണ്ഡണ് കലണവിങണ് ,

കപ്രപൊഗ്രപൊമണ്ഡണ് കലണവിങണ്

തുടെങ്ങവി

സസയഖപഠന സഖവവിധപൊനങ്ങള് നടെപ്പെവിലപൊകപൊനുഖ പഠനഖ കമപൊണവിറ്റര് ടചയപൊനുമുള്ള സഖവവിധപൊനവഖ നവിര്മവികണഖ.
ഇതരടമപൊരു സപൊകങ്കേതവികേസഖവവിധപൊനങ്ങള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവിയള്ള കപൊസുകേള് പ്രപൊബലദതവില്
വരുത്തുകമപൊള് കബപൊധനരളീതവിയവിലഖ വവിലയവിരുതല് സഖവവിധപൊനതവിലഖ അതവിനനുസൃതമപൊയ മപൊറ്റങ്ങള്
ഉണ്ടപൊകവണ്ടതുണ്ടണ്. സമഗ്രമപൊയഖ ശപൊസണ്ത്രളീയമപൊയഖ സജ്ജളീകേരവിച്ചവിട്ടുള്ള ഒരു കലണവിങണ് മപൊകനജണ് സഖവവിധപൊനഖ
(LMS) ഉപകയപൊഗവിച്ചണ് ഈ കമഖലയവില് സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ പ്രകയപൊജനഖ ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.
•

മൂഡവില് കപപൊലള്ള ബഹുമുഖ LMS സഖവവിധപൊനടത ലളവിതമപൊയ ഇനര്കഫകസപൊടെണ് കൂടെവി, അതദപൊവശദഖ
കവണ്ട

സസൗകേരദങ്ങള്

മപൊത്രഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി

കേസകമസണ്

ടചയണ്

ഉപകയപൊഗവിക്കുകേകയപൊ,

പുതവിടയപൊരു കലണവിങണ് മപൊകനജണ്ടമനണ് സഖവവിധപൊനഖ പ്രകതദകേഖ തയപൊറപൊകവി ഉപകയപൊഗവിക്കുകേകയപൊ
ടചയപൊവന്നതപൊണണ്.
•

കുടവികേള്ക്കുള്ള സസയഖ പഠനസഹപൊയവിയപൊയവി ഉപകയപൊഗവികപൊടനപൊരുക്കുന്ന ഡവിജവിറ്റല് വവിഭവങ്ങള്
അതപൊതണ് പപൊഠഭപൊഗവമപൊയവി ബനടപ്പെടണ് കനരവിട്ടുപകയപൊഗവികപൊവന്ന രളീതവിയവില് LMS സഖവവിധപൊനവമപൊയവി
ബനവിപ്പെവിച്ചവിട്ടുണ്ടപൊയവിരവികണഖ.

•

ഇതരതവില് ക്രമടപ്പെടുതവിയ LMS സഖവവിധപൊനതവില് കലപൊഗവിന് ടചയപൊല് അവരപൊഗ്രഹവിക്കുന്ന
പപൊഠഭപൊഗതവിടല ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങള് ഉപകയപൊഗവികപൊന് പറന്ന രളീതവിയവില് ലഭദമപൊവണഖ. സസയഖ
വവിലയവിരുതപൊനുള്ള സഖവവിധപൊനവഖ ഇതവിലണ്ടപൊയവിരവികണഖ

•

അധദപൊപവികേ കലപൊഗവിന് ടചയ്യുകമപൊള് അവരപൊഗ്രഹവിക്കുന്ന പഠനവവിഭവങ്ങളുടടെ സ്റ്റുഡനണ് കവര്ഷനുഖ
ടെളീച്ചര്കവഷനുഖ ലഭദമപൊവണഖ

•

ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയപൊയവി തവിരഞ്ഞണ് കേടണ്ടത്തുന്നതവിനുപകേരഖ ടമപൊഡമ്പ്യൂളുകേള് എഖബഡണ് ടചയ പ്രകതദകേ
കകേപൊഴണ്സുകേളപൊയപൊണണ് പഠനവവിഭവങ്ങള് LMS ല് ലഭദമപൊകവണ്ടതണ്. പ്രപൊകദശവികേമപൊയവി തയപൊറപൊകവിയ
പഠനവവിഭവങ്ങടള ടെളീച്ചര്കവര്ഷനവികലകണ് ഉള്ടപ്പെടുതപൊഖ. ഓകരപൊ വവിദദപൊര്ഥവികയയഖ വവിലയവിരുതപൊനുള്ള
സഖവവിധപൊനവഖ ഇതവിലണ്ടപൊയവിരവികണഖ.

7.1.6 എഖ-കലണവിങണ്
ടമപൊകബല് കഫപൊണ് അനുബന സസൗകേരദങ്ങള് ഇന്നണ് സമസണ്തകമഖലകേളവിലഖ പ്രകയപൊജനടപ്പെടുത്തുനണ്ടണ് .
Anywhere, any time അതപൊണണ് സണ്മപൊര്ടണ് ടമപൊകബല് ഡവികവസുകേളുടടെ വരകവപൊടടെ സപൊധദമപൊയതണ്.
ടമപൊകബല് ആപ്പുകേളുടടെ ഉപകഭപൊഗതവില് നവിലവവില് ഇനദ നപൊലപൊഖ സപൊനതപൊണണ് . നവിതദജളീവവിതതവില്
അനവിവപൊരദഘടെകേമപൊയവി മപൊറവിയ സപൊര്ടണ്കഫപൊണുകേള്, ഉള്ളടെകതവിടന പങ്കുടവകലവിലഖ മൂലദനവിര്ണയതവിലഖ
അധദപൊപകേ ശപൊകളീകേരണതവിലഖ ഉപകയപൊഗവികപൊന് സപൊധവിക്കുഖ. അധദപൊപകേരുമപൊയള്ള ആശയവവിനവിമയഖ,
വവിഷയപൊടെവിസപൊനതവിലള്ള ഗ്രൂപ്പുചര്ച്ച, തത്സമയ സഖശയനവിവപൊരണഖ എന്നവിവടയ്ക്കെലപൊഖ വവിവവിധ ആപ്പുകേള്
ഉപകയപൊഗവികപൊഖ.

റഫന്സുകേള്ക്കുഖ

നവസപൊമൂഹദ

മപൊധദമങ്ങള്

വഴവിയള്ള

ചര്ച്ചകേള്ക്കുഖ

സണ്മപൊര്ടണ്

ഡവികവസുകേള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതണഖ.
7.2 അധദപൊപകേപരവിശളീലനങ്ങള്
ഡവിജവിറ്റല് പഠനവവിഭവങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെ വവിവവിധ പഠനസപൊമഗ്രവികേള് കപൊസണ്റൂഖ വവിനവിമയതവിലഖ
കേരവിക്കുലതവിടന ലകദപ്രപൊപവിയഖ ആയവി സമനസയവിപ്പെവിക്കുന്നതവിനുഖ ഉദണ്ഗ്രഥവിക്കുന്നതവിനുഖ കൂടെവി ആയവിരവികണഖ
അധദപൊപകേര്ക്കുള്ള ഐ.സവി.ടെവി.പരവിശളീലനഖ.

ഉള്ളടെക നവിര്മപൊണതവിനുഖ വവിനവിമയതവിനുഖ അധദപൊപകേടര

പ്രപൊപണ്തരപൊകപൊന് വവിപുലമപൊയ പരവിശളീലന പരവിപപൊടെവികേള് ആസുത്രണഖ ടചയണ് നടെപ്പെപൊകകണ്ടതുണ്ടണ്. ആവശദമപൊയ
ഉള്ളടെകങ്ങള് സസയഖ തയപൊറപൊകവി, പഠനപ്രവര്തനങ്ങള് ആസൂത്രണഖ ടചകയണ്ട തരതവില് ഓകരപൊ
അധദപൊപകേടനയഖ ശപൊകളീകേരവിക്കുന്ന വവിധതവിലപൊയവിരവികണഖ പരവിശളീലനങ്ങള് ആസൂത്രണഖ ടചകയണ്ടതണ് .
ഇതവിനപൊയവി മൂന തരതവിലള്ള പരവിശളീലനപരവിപപൊടെവികേള് സഖഘടെവിപ്പെവികകണ്ടതപൊണണ്.
I. കേമമ്പ്യൂടറവിലള്ള അടെവിസപൊനപരവിശളീലനഖ
II. ഐസവിടെവി ഉപകേരണങ്ങള് പ്രവര്തവിപ്പെവിച്ചു കപൊടസടുക്കുന്നതവിനുള്ള പരവിശളീലനഖ
III. ഓകരപൊ

വവിഷയങ്ങളവിടലയഖ

ഐ.സവി.ടെവി.

അധവിഷണ്ഠവിത

അധദപൊപനതവിനു

പരദപൊപണ്തമപൊയ

ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണവഖ അതുമപൊയവി ബനടപ്പെട സപൊകങ്കേതവികേ വശങ്ങളുടടെയഖ പരവിശളീലനഖ.
ഈ പ്രവര്തനങ്ങള് ടചയപൊനപൊവശദമപൊയ വവിദണ്ഗണ്ധ പരവിശളീലനഖ തവിരടഞ്ഞടുകടപ്പെട റവികസപൊഴണ്സണ്
അധദപൊപകേര്കണ് നല്കേണഖ. വദകമപൊയ പരവിശളീലന ടമപൊഡമ്പ്യൂള് തയപൊറപൊകവി പരവിശളീലകേടര സജ്ജമപൊകണഖ.

തുടെര്ന്നണ് കഹടടെകേണ് സ്കൂളുകേളവിടല എലപൊ അധദപൊപകേര്ക്കുഖ അടെവിസപൊന ഐ.ടെവി. പരവിശളീലനവഖ തുടെര്ന്നണ് ഘടഖ
ഘടമപൊയവി മറ പരവിശളീലനങ്ങളുഖ നല്കേപൊഖ. വവികേണ്കടെഴണ്സണ് ചപൊനല് വഴവിയള്ള ഓണ്കലന് പരവിശളീലനങ്ങളുഖ
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.
•

പ്രപൊകദശവികേമപൊയവി തയപൊറപൊകവിയ പഠനവവിഭവങ്ങള് ആവശദമപൊയ മപൊറ്റങ്ങള് വരുതവി, ഇവയടടെ കപൊസണ്റൂഖ
ഉപകയപൊഗഖ വവിലയവിരുതണഖ. അനുകയപൊജദമപൊയവ ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിയവികലകണ് അപണ്കലപൊഡണ് ടചയപൊഖ. ഈ
രളീതവിയവില് അധദപൊപകേരുടടെ പങ്കേപൊളവിതകതപൊടടെ

ടറകപ്പെപൊസവിറ്ററവിടയ ഏറ്റവഖ വലവിയ വവിദദപൊഭദപൊസ

കശഖരഖ ആകപൊന് നമുകണ് സപൊധവികണഖ.
•

പഠനവവിഭവങ്ങള് തയപൊറപൊക്കുന്ന പരവിശളീലനഖ കപപൊടല പ്രധപൊനമപൊണണ് അതണ് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊനുള്ള
ആത്മവവിശസപൊസഖ

അധദപൊപകേരവില്

ഉയര്ത്തുന്നതവിനുള്ള

പരവിശളീലനവഖ.

അധദപൊപകേരുടടെ

വവിഷയപൊടെവിസപൊനതവിലള്ള കൂടെവികച്ചരലകേള് ഇതവിനുള്ള കവദവിയപൊയവി ഉപകയപൊഗവികപൊഖ. ഐ.സവി.ടെവി. ടൂളുകേള്
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവിയള്ള
ആത്മവവിശസപൊസമുള്ള

കപൊസണ്റൂഖ

അധദപൊപകേടര

വവിനവിമയഖ
കേടണ്ടത്തുകേയഖ

പ്രപൊകയപൊഗവികേമപൊയവി
അവരുടടെ

നടെപ്പെവില്

കപൊസുകേള്

വരുതപൊന്

പരവിചയടപ്പെടെപൊനുള്ള

അവസരഖ മറ്റണ് അധദപൊപകേര്കണ് ലഭദമപൊകുന്ന തരതവില് ഇതരഖ കൂടെവികച്ചരലകേടള വവിഭപൊവനഖ
ടചയപൊവന്നതപൊണണ്.
7.3 സ്കൂള് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്
കഹടടെകേണ് കപൊസണ്റൂമുകേളുടടെ നടെതവിപ്പെവിലഖ പരവിപപൊലനതവിലഖ ഏകകേപൊപനതവിലഖ സ്കൂള് ഐ.ടെവി.
കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്ക്കുഖ സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്ക്കുഖ പ്രധപൊനമപൊയ പങ്കുവഹവികപൊനുണ്ടണ്. സ്കൂളവിടല
കേമമ്പ്യൂടര്, മറ്റണ് ഇലകേണ്കട്രെപൊണവികേണ് ഉപകേരണങ്ങള് എന്നവിവ കകേകേപൊരദഖ ടചയ്യുകമപൊള് അധദപൊപകേര്കണ്
ആവശദമപൊയ പവിന്തുണ ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര് നല്കകേണ്ടതപൊണണ്. വവിവവിധ കമഖലകേളവില് കപൊസണ്റൂമവില്
കേമമ്പ്യൂടറുഖ അനുബനഉപകേരണങ്ങളുഖ ഉപകയപൊഗവിക്കുകമപൊള് അഭവിമുഖളീകേരവികകണ്ടവി വരുന്ന അടെവിയനവിര
സപൊകങ്കേതവികേപ്രശ്നങ്ങള്കണ് പരവിഹപൊരഖ നല്കേപൊന് സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊടര സജ്ജരപൊകവി
പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊഖ. കേമമ്പ്യൂടര്ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്, ഇലകേണ്കട്രെപൊണവികേണ്സണ്, ചലച്ചവിത്രനവിര്മപൊണഖ & അനവികമഷന്,
ഇനര്ടനറഖ കസബര് സുരകയഖ, മലയപൊളഖ കേമമ്പ്യൂടവിങണ് എന്നളീ കമഖലകേളവിടല വവിദഗണ്ധപരവിശളീലനഖ നല്കേവി
സ്കൂള് സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി.കകേപൊര്ഡവികനറ്റരടെങന്ന ടെളീമവിടന പുനതഃസഖഘടെവിപ്പെവികണഖ. പ്രപൊകദശവികേ ഡവിജവിറ്റല്
ഉള്ളടെകനവിര്മപൊണതവിനപൊവശദമപൊയ സപൊകങ്കേതവികേപവിന്തുണ നല്കേപൊന് കേഴവിയന്ന തരതവില് ഓകരപൊ കഹടടെകേണ്
സ്കൂളവിടലയഖ സണ്കൂള്/സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊടര സജ്ജരപൊക്കുകേയപൊണണ് ഇതവിലൂടടെ ലകദമവികടെണ്ടതണ്.
ഹപൊര്ഡണ്ടവയറുകേളുടടെ സഖരകണതവിനുഖ പരവിപപൊലനതവിനുഖ സ്കൂളവിടല മറ്റണ് സപൊകങ്കേതവികേസഹപൊയങ്ങള്ക്കുഖ ഈ
സന്നദ്ധകസനയടടെ കസവനഖ പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.

7.4 ഹപൊര്ഡണ് ടവയര്
7.4.1 ലഭദമപൊകല്
കഹടടെകേണ് കപൊസണ്മുറവികേള് സജ്ജളീകേരവിക്കുകമപൊള് കേമമ്പ്യൂടര് ലപൊബണ്, കപൊസണ്റൂഖ കവദക്യുതളീകേരവികല്,
കപ്രപൊജകേണ്ടെര്, കേമമ്പ്യൂടര്, കബ്രപൊഡണ്ബപൊനണ് ഇനര്ടനറ്റണ്, ടനറ്റണ്വര്കണ് സസൗകേരദഖ എന്നവിവ എലപൊ സ്കൂളുകേളവിലഖ ഉറപ്പു
വരുകതണ്ടതുണ്ടണ്. ഓകരപൊ സ്കൂളവിടലയഖ നവിലവവിലള്ള ഹപൊര്ഡണ്ടവറുകേളുഖ സസൗകേരദങ്ങളുഖ വവിദദപൊര്ഥവികേളുടടെ
എണവഖ പരവിഗണവിച്ചു കവണഖ അടെവിസപൊന സസൗകേരദങ്ങള് ഏര്ടപ്പെടുതപൊന്. അടെവിസപൊന സസൗകേരദങ്ങള് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്ന ആദദഘടതവിനണ് കശഷഖ, സസൗകേരദങ്ങള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി മവികേച്ച മപൊതൃകേകേള് സൃഷണ്ടെവിക്കുന്ന
സ്കൂളുകേള്ക്കുഖ കൂടുതല് സസൗകേരദങ്ങള് പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊന് ആഗ്രഹവിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുടടെ പ്രകേടെനങ്ങളുഖ
സസൗകേരദങ്ങളുഖ വവിലയവിരുതവി ആവശദടമങ്കേവില് കൂടുതല് സണ്മപൊര്ടണ് കപൊസണ്റൂഖ സസൗകേരദങ്ങള് നല്കേപൊവന്നതപൊണണ്.
7.4.2 പരവിപപൊലനഖ
സ്കൂളുകേളവിടല ഐ.സവി.ടെവി അധവിഷവിത പഠനതവിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങള് പ്രവര്തനകമമപൊയവി തടന്ന
നവിലനവില്കകണ്ടതുണ്ടണ്. അതുടകേപൊണ്ടണ് ഇവയടടെ പരവിപപൊലനതവിനുഖ കപൊസണ് നടെതവിപ്പെവിലള്ള മറ സപൊകങ്കേതവികേ
പ്രശ്നങ്ങള്

പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനുഖ

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്/കസപൊഫണ്ടവയറുകേള്

കകേകേപൊരദഖ

ടചയ്യുകമപൊള്

അഭവിമുഖളീകേരവിക്കുന്ന വവിവവിധ സപൊകങ്കേതവികേ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുഖ അധദപൊപകേര്കണ് നവിരനര പവിന്തുണ ആവശദമപൊയവി
വരുഖ. സഖസപൊനതലതവില് ഇതരഖ കേപൊരദങ്ങള് പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനപൊയവി കകേപൊള് ടസനര് സഖവവിധപൊനഖ
ഒരുകകണ്ടതപൊണണ്.
ഈ ചുമതലകേള് ഏടറ്റടുതണ് പ്രവര്തവികപൊന് ഉതുകുന്ന രളീതവിയവിലപൊണണ് സ്കൂള് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്
പ്രവര്തവികകണ്ടതണ്.

എസണ്.ഐ.ടെവി.സവിമപൊരുടടെ

പ്രവര്തനങ്ങള്

ഏകകേപൊപവിപ്പെവികപൊനുഖ

സ്കൂളവില്

നവിന്നണ്

സപൊധവികപൊത പ്രശ്നങ്ങള് നവികയപൊജകേ മണ്ഡലപൊടെവിസപൊനതവില് പരവിഹരവികപൊനുഖ കഹടടെകേണ് കസര് ടഹഡണ്
സ്കൂള് കകേനളീകേരവിച്ചണ് പ്രവര്തവിക്കുന്ന സപൊകങ്കേതവിവവിദഗണ്ധടന (ഹപൊയണ് സ്കൂള് ടടെകവികല് ടപ്രപൊകമപൊടര് -HSTP )
കസവനഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുകതണ്ടവി

വരുഖ.

ഇതരഖ

കജപൊലവികേള്

ടചയണ്

പരവിചയസമന്നനപൊയ

ഒരു

ഐ.ടെവി@സ്കൂള് മപൊസര് ടട്രെയണ്നടറ ഓകരപൊ മണ്ഡലതവിടലയഖ ഈ ചുമതല ഏല്പവികപൊവന്നതപൊണണ്.
•

ഓകരപൊ

സ്കൂളവിടലയഖ

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്

കസപൊഫണ്ടവയര്,

മറ

സപൊകങ്കേതവികേ

തകേരപൊറുകേള്

പരവിഹരവികപൊനുതകുന്ന വവിധതവില് സ്കൂള് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊടര പ്രപൊപരപൊക്കുകേ എന്ന ലകദഖ
മുന്നവില് കേണ്ടു ടകേപൊണ്ടപൊണണ് സ്കൂളവിടല സപൊകങ്കേതവികേ പ്രശ്നങ്ങടള HSTP സമളീപവികകണ്ടതണ്.
•

മപൊസതവിടലപൊരു തവണകയപൊ സ്കൂള് ആവശദടപ്പെടുന്നമുറകണ് കൂടുതല് തവണകയപൊ HSTP മണ്ഡലതവിടല
ഓകരപൊ

സ്കൂളുഖ

സന്ദര്ശവികകണ്ടതുഖ

ഐ.സവി.ടെവി.

ഉപകേരണങ്ങള്

പരവികശപൊധവിച്ചണ്

പരവിപപൊലനഖ

നടെകതണ്ടതുമപൊണണ്.
•

എസണ്.ഐ.ടെവി.സവി, HSTP തുടെങ്ങവിയവരുടടെ ഇടെടപടെല് ടകേപൊണ്ടണ് പരവിഹരവികപൊന് സപൊധവികപൊത

പ്രശ്നങ്ങള് കകേകേപൊരദഖ ടചയപൊനുഖ ഓകരപൊ ജവിലയവിലഖ പ്രകതദകേഖ കകേനങ്ങള് സപൊപവികകണ്ടതപൊണണ്.
ജവിലയവിടല എലപൊ സ്കൂളുകേടളയഖ ഉള്ടപ്പെടുതവിയള്ള ഹപൊര്ഡണ്ടവയര് കവിനവിക്കുകേള് നടെകതണ്ടതുഖ ഈ
കകേനതവിടന ചുമതലയപൊണണ്.

7. 4.3 ഹപൊര്ഡണ് ടവയര് കവിനവിക്കുകേള്
കഹടടെകേണ് സ്കൂളവിടല കേമമ്പ്യൂടറുഖ ഹപൊര്ഡണ്ടവയറുകേളുടടെയഖ സപൊകങ്കേതവികേ പ്രശ്നങ്ങള് എസണ്.ഐ.ടെവി.സവി,
HSTP എന്നവിവരുടടെ ഇടെടപടെല് ടകേപൊണ്ടണ് തളീര്കപൊന് സപൊധവികപൊതവയ്ക്കെപൊയവി ഹപൊര്ഡണ്ടവയര് കവിനവിക്കുകേള്
നടെകതണ്ടതപൊണണ്. സ്കൂള് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്, തവിരടഞ്ഞടുത സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്
എന്നവിവര്ക്കുള്ള

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്

പ്രപൊകയപൊഗവികേ

പരവിശളീലനതവിനുഖ

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്

കവിനവിക്കുകേള്

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.
7.4.4 സണ് മപൊര്ടണ് കപൊസണ് റൂമുകേളുടടെ സുരകവിതതസഖ
നവിലവവില് 'ഹപൊയണ് സ്കൂളുകേളവി'ടല വലവിടയപൊരു ടവല്ലുവവിളവി ഹപൊര്ഡണ് ടവയറുകേള് സപൊമൂഹദവവിരുദ്ധര്
നശവിപ്പെവിക്കുകേ/ കമപൊഷണ്ടെവിക്കുകേ എന്നതപൊണണ്. സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊരുടടെ പ്രവര്തനഖ 'ഹപൊയണ് സ്കൂള്
സഖരകണ കസന' എന്ന രളീതവിയവില് വവിപുലടപ്പെടുതവി ഒരു ടെളീഖ രൂപളീകേരവികപൊവന്നതപൊണണ് . രകവിതപൊകള്,
അധദപൊപകേര്, സ്റ്റുഡനണ് കപപൊലളീസണ് കകേഡറകേള്, കപപൊലളീസണ് അധവികേപൊരവികേള് എന്നവിവരടെങന്നതപൊയവിരവികണഖ ഈ
ടെളീഖ. ജനകേളീയ പങ്കേപൊളവിതകതപൊടടെ നടെക്കുന്ന ഈ പദ്ധതവിടയക്കുറവിച്ചണ് രകവിതപൊകടളയഖ വവിദദപൊര്ഥവികേടളയഖ
ശരവിയപൊയ രളീതവിയവിലള്ള കബപൊധവല്കരണവഖ നടെകതണ്ടതപൊണണ്.
7.4.5 ഇ-കവസണ് മപൊകനജടമനണ്
നമ്മുടടെ സണ്കൂളുകേള് ഇന്നണ് അഭവിമുഖളീകേരവിക്കുന്ന പ്രധപൊനപ്രശ്നങ്ങളവിടലപൊന്നണ് ഭപൊവവിയറവിയപൊടത മൂലയ്ക്കെണ്
മപൊറ്റവിയവിടവിരവിക്കുന്ന

കേമമ്പ്യൂടര് അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുടടെ കൂമപൊരമപൊണണ്. ഉപകയപൊഗകമമലപൊതടതന്നണ്

കബപൊധദമപൊയവടയകപ്പെപൊലഖ ക്രവിയപൊതണ്മകേമപൊയ രളീതവിയവില് കകേകേപൊരദഖ ടചയ്യുന്നതണ് ഔകദദപൊഗവികേമപൊയ നവിരവധവി
നൂലപൊമപൊലകേള്കണ്

ഇടെയക്കുടമന്ന

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര് ഭപൊഗങ്ങടള
ഐ.ടെവി.@സ്കൂള്

കപ്രപൊജകേണ്ടെണ്

നവിലയമുണ്ടണ്.

മപൊറ്റവിസപൊപവിച്ചണ്

കകേടെപൊയ

കേമമ്പ്യൂടറുകേളവില്

ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന

നടെപ്പെവിലപൊകവിയവിരുന്നതണ്

തരതവില്

ഇ-കവസണ്

നവിന്നണ്

പ്രവര്തനകമമപൊയ

ഹപൊര്ഡണ്ടവയര്

കകേകേപൊരദഖ

കവിനവിക്കുകേള്

ടചയ്യുന്നതവിടല

ഒരു

ചുവടുവയണ്പപൊയവിരുന. ഇങ്ങടനടയപൊടകയപൊയവിട്ടുഖ സ്കൂളുകേളവില് കുമവിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇ-കവസ്റ്റുകേള് എന്ന ഗുരുതരമപൊയ
സവിതവിവവികശഷഖ കേപൊണപൊടത കപപൊകേരുതണ്. ആയതവിനപൊല് ഇതവിനണ് ഒരു പരവിഹപൊരഖ എന്ന തരതവില് വവിവവിധ
വകുപ്പുകേളുമപൊയവി കൂടെവിയപൊകലപൊചവിച്ചണ് ഉചവിതനടെപടെവികേളവിലൂടടെ ഇ-കവസണ് മപൊകനജണ്ടമനണ് പരവിപപൊടെവികേള് ആവവിഷ്ക്കരവിച്ചു
നടെപ്പെവിലപൊകകണ്ടതപൊണണ്.
7.5 കഡപൊകേക്യുടമകനഷന്
•

കുടവി,

അധദപൊപവികേ,

രകവിതപൊവണ്,

ആ

പ്രകദശടത

ടപപൊതുസമൂഹഖ

എന്നവിവയടടെ

സജളീവ

പങ്കേപൊളവിതകതപൊടടെയഖ പവിന്തുണകയപൊടടെയഖ മപൊത്രമപൊണണ് ഒരു കഹടടെകേണ് സ്കൂളവിനണ് വവിജയകേരമപൊയവി

പ്രവര്തവികപൊനപൊവകേ. ഓകരപൊ സ്കൂളവിലഖ നടെക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് കപപൊസര്, കനപൊടളീസണ്, പവി.ടെവി.എ.,
വവിദദപൊര്ഥവികേള് എന്നവിവടര പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതവി വദപൊപകേമപൊയ പ്രചപൊരണഖ നടെകതണ്ടതപൊണണ്.
•

സ്കൂളവില് നടെക്കുന്ന പ്രവര്തനങ്ങകളപൊടരപൊനഖ വവിലയവിരുതപൊനുഖ ടമച്ചടപ്പെടുതപൊനുമുള്ള വവിശദമപൊയ
കരഖയപൊയവി ഇവയടടെ കഡപൊകേക്യുടമകനഷനുഖ നടെകതണ്ടതപൊണണ്. നടെതവിയ പരവിപപൊടെവികേള് സഖബനവിച്ച
വവിവരഖ, ചവിത്രഖ, അഭവിപ്രപൊയങ്ങള് എന്നവിവ വവിവവിധ മപൊധദങ്ങളവിലഖ (ടപപൊതു ടവബണ്കപപൊര്ടലവിലടെകഖ)
പ്രസവിദ്ധടപ്പെടുത്തുകേയഖ കവണഖ.

•

ഓകരപൊ കടെമവികലയഖ മവികേച്ച പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതവിയ സ്കൂള്, ടെളീച്ചര്, സ്കൂള് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്,
സ്റ്റുഡനണ് ഐ.ടെവി. കകേപൊര്ഡവികനറ്റര്മപൊര്, മപൊസര് ടട്രെയണ്നര്മപൊര് എന്നവിവടര കേടണ്ടതവി ആവശദമപൊയ
കപ്രപൊത്സപൊഹനഖ നല്കകേണ്ടതപൊണണ്.

7.5.1 കപൊസണ് തല പ്രവര്തനങ്ങള് റവികകപൊര്ഡണ് ടചയപൊനുള്ള സഖവവിധപൊനഖ
ഓകരപൊ

കഹടടെകേണ്

സ്കൂളവിടലയഖ

മവികേച്ച

മപൊതൃകേകേള്

റവികകപൊര്ഡണ്

ടചയപൊനുള്ള

സഖവവിധപൊനഖ

ഉണ്ടപൊകകേണ്ടതപൊണണ്. ഒരു കഡപൊകേക്യുടമകനഷന് എന്നതവിനുപകേരഖ പുനരുപകയപൊഗവികപൊനുതകുന്നതവിനുള്ള ഡവിജവിറ്റല്
ഉള്ളടെകമപൊയപൊണണ് കപൊസണ്തല പ്രവര്തനങ്ങള് റവികകപൊര്ഡണ് ടചയ്യുന്നതവിടന കേപൊകണണ്ടതണ്. റവികകപൊര്ഡണ് ടചയവ
അതദപൊവശദമപൊയ എഡവിറ്റവിങണ് വരുതവി

നവികയപൊജകേ മണ്ഡലപൊടെവിസപൊനതവില് കശഖരവികണഖ. വവിദഗണ്ധരുടടെ

വവിലയവിരുതലവിനണ് കശഷഖ അനുകയപൊജദമപൊയവ ടപപൊതുകപപൊര്ടലവില് പ്രസവിദ്ധടപ്പെടുതപൊഖ. വവിദദപൊര്ഥവികേളുടടെ കപൊസണ്
റൂഖ പ്രകേടെനങ്ങളുഖ അധദപൊപകേരുടടെ കവറവിട പഠനതന്ത്രങ്ങളുഖ മവികേച്ച മപൊതൃകേകേളുഖ ഇതുവഴവി മറ സ്കൂളവിലള്ളവര്ക്കുഖ
പകേര്തപൊന് സപൊധവിക്കുന. പ്രശസ്ത(അധദപൊപകേടര)വദകവിതസങ്ങടള ഉള്ടകപൊള്ളവിച്ചണ് വവികേണ്കടെഴണ്സണ് ചപൊനലവില്
സഖകപ്രഷണഖ ടചയ്യുന്ന,

'ടഗ്രയണ്റ്റണ് ടെളീകച്ചഴണ്സണ്' എന്ന പരവിപപൊടെവിയടടെ പ്രപൊകദശവികേമപൊതൃകേയവികലകണ് കപൊസണ്

റവികകപൊര്ഡണ് ടചയ്യുന്ന സഖവവിധപൊനടത മപൊറ്റവിടയടുകപൊവന്നതപൊണണ്.
8. കഹടടെകണ് സ്കൂളവിടല ഐ.സവി.ടെവി സൂചകേങ്ങള്
സ്കൂളുകേളവില് ഐ.സവി.ടെവി. പശപൊതല സസൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന പ്രവര്തനഖ വവിവവിധ ഘടങ്ങളവിലപൊയവി ഒരു
തുടെര് പ്രക്രവിയപൊയവി നടെത്തുന്നതപൊണണ് അഭവികേപൊമദഖ. കഹടടെകേണ് സ്കൂളുകേളപൊയവി തവിരടഞ്ഞടുത എലപൊ സ്കൂളവിലഖ
അടെവിസപൊന ആവശദങ്ങടള ഉറപ്പുവരുതലപൊണണ് പ്രപൊഥമവികേ ഘടതവില് ടചകയണ്ടതണ് . ഇതവിടന ഫലങ്ങളുഖ
ഉപകേരണങ്ങളുടടെ ഉപകയപൊഗവഖ പ്രകയപൊജനവഖ സൂകണ്മമപൊയവി നവിരളീകവിച്ചുഖ വവിലയവിരുതവിയപൊണണ് തുടെര്നള്ള
ഘടതവികലയ്ക്കെണ് പ്രകവശവികകണ്ടതണ്. ഇതവിനപൊയവി സര്ടവയഖ സണ്കൂള്തല

പ്രകതദകേ ഐ.സവി.ടെവി ഓഡവിറഖ

നടെകതണ്ടതപൊണണ്. ഓഡവിറ്റവിടന അടെവിസപൊനതവിലഖ സ്കൂളുകേളുടടെ പ്രപൊകദശവികേവഖ അകപൊദമവികേവഖ ആയ
സവവികശഷതകേളുഖ കൂടെവി പരവിഗണവിച്ചു മപൊത്രമപൊണണ് തുടെര്നള്ള സസൗകേരദങ്ങള് നടെപ്പെവിലപൊകകണ്ടതണ്.
8.1 ഐ.സവി.ടെവി ലപൊബണ്
ഐ.സവി.ടെവി ശപൊകളീകൃത പഠനതവിനണ് ആവശദമപൊയ അടെവിസപൊന ഐ.ടെവി. കശഷവികേള് വവിദദപൊര്ഥവികേള്

കകേവരവിക്കുന്നതണ് ഐ.സവി.ടെവി പഠനതവിലൂടടെയപൊണകലപൊ. ആയതവിനപൊല്

സ്കൂളുകേളവിടല കേമമ്പ്യൂടര് പഠനതവിനണ്

ആവശദമപൊയ ലപൊബുകേള് ഒരുകകണ്ടതണ് ഐസവിടെവി പഠനതവിനുള്ള കുടവികേളുകടെയഖ ഡവിവവിഷനുകേളുകടെയഖ
എണതവിനണ് അനുസൃതമപൊയവിരവികണഖ. പരമപൊവധവി കുടവികേളുള്ള ഡവിവവിഷനവിടല എലപൊ കുടവികേള്ക്കുഖ 3:1 എന്ന
അനുപപൊതതവില് ഉപകയപൊഗവികപൊന് കേഴവിയന്ന തരതവില് അത്രയഖ എണഖ കേമമ്പ്യൂടറുകേള് ഓകരപൊ ലപൊബവിലഖ
സജ്ജളീകേരവികണഖ.

15

ഡവിവവിഷനുകേള്കണ്

ഒന്നണ്

എന്ന

ക്രമതവില്

അത്രയഖ

എണഖ

ലപൊബുകേള്

ഉണ്ടപൊയവിരവികണഖ. മവികവപൊറുഖ എലപൊ സ്കൂളുകേളവിലഖ വവിവവിധ കസപൊതസ്സുകേളവില് നവിനഖ ലഭവിച്ച കേമമ്പ്യൂടറുകേള് ഇന്നണ്
ഉണ്ടണ്.
ഹയര് ടസകണ്ടറവി സ്കൂളുകേളവില് കേമമ്പ്യൂടറുകേളുടടെ എണഖ തപൊരതകമദന കുറവപൊടണങ്കേവിലഖ ലപൊബവിനുള്ള
പ്രകതദകേ മുറവി സജ്ജമപൊണണ്. കേമമ്പ്യൂടര് സയന്സണ് പഠനവവിഷയമപൊയവിട്ടുള്ള ഹയര് ടസകണ്ടറവി സ്കൂളുകേളവില്
ലപൊബുകേളുടടെയഖ
ഉപകേരണങ്ങള്കണ്

കേമമ്പ്യൂടറുകേളുകടെയഖ
എ.എഖ.സവി

എണഖ

അതവിനനുസരവിച്ചണ്

നവിര്ബനമപൊയഖ

ക്രമളീകേരവികകണ്ടതപൊണണ് .

ഉണ്ടപൊയവിരവികണഖ.

ഒരു

ലപൊബവില്

ഐ.ടെവി.

ഒരുകകണ്ടുന്ന

സസൗകേരദങ്ങള് ചുവടടെ കചര്ക്കുന.
•

കലപൊകല് സര്വര്: കലപൊകല് സര്വറവിടന കേമമ്പ്യൂടര്ലപൊബണ്, കപൊസണ്റൂഖ, മള്ടവിമളീഡവിയപൊ റൂഖ എന്നവിവയമപൊയവി
ബനവിപ്പെവികണഖ.

സണ്കൂളവിലള്ള

കശഷവി

കൂടെവിയ

ഒരു

കേമമ്പ്യൂടറവിടനയപൊണണ്

സര്വറപൊയവി

സജ്ജളീകേരവികകണ്ടതണ്.
•

സണ്ട്രെകേണ്കചര്ഡണ് കകേബവിള് ടചയടകേപൊണ്ടണ് ടഡസണ്കടെപൊപ്പെണ് കേമമ്പ്യൂടറുകേള് വശങ്ങളവില് ക്രമളീകേരവികണഖ.

•

അദ്ധദപൊപകേര്കണ് വര്കണ്കഷപൊപ്പെണ് റൂഖ ആയഖ കുടവികേള്കണ് പഠനകകേനമപൊയഖ കേഴവിയഖ വവിധഖ ഏറ്റവഖ
വൃതവിയള്ളതുഖ ടപപൊടെവിപടെലങ്ങളവില് നവിനഖ വവിമുകവമപൊയവിരവികണഖ

•

ഒകര സമയഖ പരമപൊവധവി 20 കേമമ്പ്യൂടറുകേളുഖ 50 കുടവികേള്ക്കുഖ ഒകര സമയഖ ഉപകയപൊഗടപ്പെടുതപൊവന്ന
രളീതവിയവിലഖ ക്രമളീകേരവിക്കുകേ.

•

20 x 40 അതവിനു മുകേളവികലപൊ വവിസ്തൃതവിയവിലള്ള വപൊയ സഞപൊരമുള്ള മുറവിയപൊവണഖ കവണ്ടതണ്.

•

ആര്കവിടടെകവിടന സഹപൊയകതപൊടടെ അദ്ധദപൊപകേടന സപൊനഖ, കുടവികേളുടടെ സപൊനഖ, കേകസരകേള്, മറ്റണ്
അനുബന ഉപകേരണങ്ങള് എന്നവിവ ഡവികസന് ടചയ്യുകേ.

•

കവഗതയള്ള ഇനര്ടനറ്റണ് കേണകന്, കലപൊകല് സര്വറവില് നവിനള്ള ഉള്ളടെകഖ എന്നവിവ ഓകരപൊ
കേമമ്പ്യൂടറവിലഖ ലഭദമപൊക്കുകേ.

•

എല്.സവി.ഡവി.ടപ്രപൊജകേണ്ടെര്/എല്.ഇ.ഡവി

ടടെലവിവവിഷന്

(കസപൊളപൊര്

എനര്ജവി

അഭവികേപൊമദഖ)

ഒരുകകണ്ടതപൊണണ്.
•

ഇന്ക്ലൂസളീവണ്

വവിഭപൊഗതവിനു

അനുകയപൊജദമപൊയ

സഖവവിധപൊനങ്ങള്

ഒരുക്കുകേ-ഭവിന്ന

കശഷവി

വവിദദപൊര്തവികേള്കണ്- Orca കപപൊലള്ള കസപൊഫണ്ടവയറുകേള് ക്രമളീകേരവിക്കുകേ, (ആവശദടമങ്കേവില് പ്രകതദകേ
ടടെര്മവിനല് സജ്ജളീകേരവികപൊവന്നതപൊണണ്).

•

ഓണ് കലന് UPS ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേ.

•

ടപപൊതുസര്വര് കേണകേണ്ടെവിവവിറ്റവി .

•

കവഗതയള്ള ഇനര്ടനറ്റണ് കേണകന്

8.1.2 (ഐ.സവി.ടെവി. അധവിഷവിത) കപൊസണ് മുറവി
സ്കൂളവിടല എലപൊ കപൊസണ്മുറവികേളുഖ ഐ.സവി.ടെവി. അധവിഷവിത പഠനതവിനണ് ഉപകയപൊഗവികതകവവിധഖ
സജ്ജളീകേരവികണഖ. അടെച്ചുറപ്പുള്ള മുറവി വൃതവിയള്ളതുഖ കടെല്സുകേള് പതവിച്ചതുഖ ആയവിരവികണഖ എന്ന
ധപൊരണയവില് ഒരു കപൊസവില് സജ്ജളീകേരവികകണ്ടുന്ന മവിനവിമഖ സസൗകേരദങ്ങള് ചുവടടെ ടകേപൊടുക്കുന.
•

കടെല് പപൊകേവിയ തറ, ഫപൊന് സസൗകേരദഖ, കമല്ക്കൂര ഓടുപപൊകേവിയതപൊടണങ്കേവില് സുരകവിതമപൊയ സളീലവിങണ്,
ടപയവിനണ് ടചയണ് വൃതവിയപൊകവിയ ചുമരുകേള്

•

കപൊസണ്മുറവിയടടെ സുരകവിതതസഖ ഉറപ്പെപൊക്കുന്നതവിനപൊയവി, ഐ.സവി.ടെവി. ഉപകേരണങ്ങള് സൂകവിക്കുന്നതവിനുള്ള
ടഷല്ഫണ്, കലപൊകര് സഖവവിധപൊനങ്ങള്

•

ഓകരപൊ കപൊസണ്മുറവിയവിലഖ ഉപകേരണങ്ങള് പ്രവര്തവികപൊനപൊവശദമപൊയ വവിധതവില് സുരകവിതതസഖ
ഉറപ്പുവരുതവിയ കവദക്യുതളീകേരണഖ
ഇവ ടപപൊതു പശപൊതടമപൊരുകലവിടന ഭപൊഗമപൊയവി സണ്കൂളുകേള് തടന്ന ടചകയണ്ടതപൊണണ് . ഇതവിനപൊയവി
സണ്കൂള് പവി.ടെവി.എ/എസണ്.എഖ.സവി, മപൊകനജണ്ടമനണ് പൂര്വ വവിദദപൊര്ഥവി സമൂഹഖ, സണ്കൂളവികനപൊടെണ് തപൊതണ്പരദമുള്ള
സപൊപനങ്ങള്,

വദകവികേള്,

തകദ്ദേശ

സസയഖഭരണ

സപൊപനങ്ങള്

എന്നവിവയടടെ

സഹപൊയഖ

പ്രകയപൊജനടപ്പെടുതപൊവന്നതപൊണണ്.
•

മസൗണ്ടണ് ടചയണ് സുരകവിതപൊയവി സപൊപവിച്ച എല്.സവി.ഡവി ടപ്രപൊജകേണ്ടെര്

•

കേമമ്പ്യൂടര്

•

ശബണ്ദസഖവവിധപൊനഖ

•

വകയര്ഡണ് ടനറ്റണ്വര്കണ്, ഇനര്ടനറ്റണ് കേണകന്

9. നവിര്വഹണഖ
സണ്കൂളുകേള കഹടടെകേണ് നവിലവപൊരതവികലകണ് എതവിക്കുന്നതവിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ നവിര്വണങ്ങളുടടെ
ആദദഘടഖ കപലറ്റണ് പദ്ധതവിയപൊയവി 2016 ടസപഖബറവില് ആലപ്പെഴ, പുതുകപൊടെണ്, കകേപൊഴവികകപൊടെണ് കനപൊര്തണ്,
തളവിപ്പെറമണ്

നവികയപൊജകേമണ്ഡലതവില്

ആരഖഭവിച്ചു.

കപലറ്റണ്

പദ്ധതവി

നടെപ്പെപൊക്കുന്നതുമപൊയവി

ബനടപ്പെടണ്

ഐ.ടെവി@സണ്കൂളവിടന ചുമതല ഏല്പവിച്ചു ടകേപൊണ്ടുള്ള സര്കപൊര് ഉതരവണ് 14/10/16 നണ് പുറടപ്പെടുവവിച്ചു (അനുബനഖ1 കേപൊണുകേ). ഇതവിടന അടെവിസപൊനതവില് കപലറ്റണ് പദ്ധതവി നടെപ്പെവിലപൊക്കുന്ന നപൊലണ് മണ്ഡലങ്ങളവിലഖ സര്കവയഖ
സണ്കൂള്

ഓഡവിറഖ

ഐ.ടെവി@സണ്കൂള്

കപ്രപൊജകേണ്ടെവിടന

കനതൃതസതവില്

പൂര്തവിയപൊകവി.

തുടെര്ന്നണ്

നപൊലണ്

മണ്ഡലതവിടലയഖ സണ്കൂള് പ്ലപൊന് തയപൊറപൊക്കുന്ന പ്രവര്തനഖ പൂര്തളീകേരവിച്ചു. കൂടെപൊടത അധദപൊപകേര്കണ്

വവിഷയപൊടെവിസപൊനതവിലള്ള അടെവിസപൊന പരവിശളീലനഖ ഒകകപൊബര് 20 മുതല് കപലറ്റണ് പദ്ധതവി നടെപ്പെവിലപൊക്കുന്ന
മണ്ഡലങ്ങളവില് ആരഖഭവിച്ചു.
മറ 136 മണ്ഡലങ്ങളവിടലയഖ സണ്കൂള് സര്ടവയഖ അനുബനപ്രവര്തനങ്ങളുഖ ആരഖഭവികപൊനുള്ള
സര്കപൊര് ഉതരവണ് 07/11/2016 നണ് പുറതവിറങ്ങവി(അനുബനഖ-2 കേപൊണുകേ). ഇതവിടന അടെവിസപൊനതവിലള്ള
ഓണ്കലന് സര്കവ വഴവിയള്ള വവിവരകശഖരണഖ നവഖബര് 15 മുതല് ആരഖഭവിക്കുഖ. ഓകരപൊ സണ്കൂളുകേളുഖ
അനുബനമപൊയവി നല്കേവിയ സര്കപൊര് ഉതരവവിടലയഖ ഓണ്കലന് കഫപൊമവിടലയഖ നവിര്കദശങ്ങളവിടലയഖ
(അനുബനഖ-3 കേപൊണുകേ) വവിശദപൊഖശങ്ങള്ക്കുഖ നവിബനനകേള്ക്കുഖ വവികധയമപൊയവി മപൊത്രകമ
വവിവരങ്ങള് സമര്പ്പെവികപൊവ.

സര്ടവയവില്

ഓണ്കലന് സര്ടവയവില് വവിശദപൊഖശങ്ങള് സമര്പ്പെവിക്കുന്നതവിനുള്ള വവിശദമപൊയ

പരവിശളീലനഖ എലപൊ കഹസണ്കൂള് /ഹയര്ടസകണ്ടറവി/ടവപൊകകഷണല് ഹയര്ടസകണ്ടറവി

SITC/HITC

മപൊര്കണ് ഐ.ടെവി@സണ്കൂള് കപ്രപൊജകേടെണ് 2016 നവഖബര് 30 നണ് മുമപൊയവി നല്കുന്നതപൊണണ്. ഡവിസഖബര് 15 നകേഖ
സര്കവ പൂര്തവിയപൊക്കുന്നതപൊണണ്.
10. ഉപസഖഹപൊരഖ
ഇവവിടടെ

മുന്നപൊട്ടുവച്ച

പരവികപ്രകദതവിടന

അടെവിസപൊനതവില്

സമയബനവിതമപൊയവി,

ടപപൊതുസമുഹതവിടന പങ്കേപൊളവിതകതപൊടടെയഖ സഹകേരണകതപൊടടെയഖ ഈ പദ്ധതവി നടെപ്പെപൊകപൊന് സപൊധവിക്കുഖ
എന്നപൊണണ് പ്രതളീകവിക്കുന്നതണ്. സ്കൂള് വവിദദപൊഭദപൊസതവിടന ഗുണകമന്മടയ ലകദഖ വച്ചുള്ള സപൊകങ്കേതവികേവവിദദയടടെ
സര്ഗപൊത്മകേമപൊയ

ഉപകയപൊഗടത

മുഖദ

ഉള്ളടെകമപൊയവി

കേപൊണുന്ന,

സര്വതലസര്ശവിയപൊയ

മപൊറ്റതവിനണ്

സപൊഹചരദടമപൊരുക്കുന്ന ഒരു ബൃഹദണ്പദ്ധതവിയടടെ ആശയങ്ങളപൊണണ് ഇതവില് മുകന്നപൊട്ടുടവയ്ക്കെപൊന് ശ്രമവിച്ചവിട്ടുള്ളതണ് .
വവിദദപൊഭദപൊസ പ്രവര്തകേര്, അകപൊദമവികേപ്രവര്തകേര്, സപൊകങ്കേതവികേ വവിദഗണ്ധര് തുടെങ്ങവി നമ്മുടടെ കുടവികേളുടടെ
ഭപൊവവിയവില് തപൊതണ്പരദമുള്ള സകേലരുകടെയഖ നവിര്കദ്ദേശങ്ങളുഖ ക്രവിയപൊത്മകേവവിമര്ശനങ്ങളുഖ പദ്ധതവി നടെതവിപ്പെവിടന
വവിവവിധ ഘടങ്ങളവില് ആവശദമപൊടണന്ന തവിരവിച്ചറവികവപൊടടെയപൊണണ് സമളീപനകരഖയടടെ കേരടെണ് സമര്പ്പെവിക്കുന്നതണ്.
*****************
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HI-TECH SCHOOL
'സ്കൂള് ഡഡെവലപപ് ഡ മെനപ് പപ്ലാന ' വവിവരങ്ങള് ശശേഖരവിക്കുന്നതവിനുളള നവിര്ശദ്ദേശേങ്ങള്
ഹഹൈഡടെകപ് സ്കൂള് പദ്ധതവി നടെപവിലപ്ലാക്കുന്നതുമെപ്ലായവി ബന്ധഡപടപ് ഹഹൈസ്കൂള്, ഹൈയര്ഡസെക്കനറവി/ ഡവപ്ലാശക്കഷണല
ഹൈയര്ഡസെക്കനറവി

സ്കൂളുകളവില

കമമ്പ്യൂടര്

അനുബന്ധ

ഉപകരണങ്ങള്

ലഭഭ്യമെപ്ലാക്കുന്നതവിനപ്

നവിലവവിലുളള

ഉപകരണങ്ങളുശടെയയും ആവശേഭ്യമെപ്ലായവയശടെയയും യഥപ്ലാര്ത്ഥ വവിവരശശേഖരണയും നടെത്തുന്നതവിനപ് ഇതവിശനപ്ലാഡടെപ്ലാപമുളള
ഡപപ്ലാശഫപ്ലാര്മെയവില വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള് നലശകണ്ടതപ്ലാണപ്. ഡപപ്ലാശഫപ്ലാര്മെ ഏഴപ് ഭപ്ലാഗങ്ങളപ്ലായവി തവിരവിചവിട്ടുണ്ടപ്
A. കപ്ലാസെപ് അടെവിസപ്ലാനതവിലുള്ള വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:
സ്കൂളവിഡല ആഡക വവിദഭ്യപ്ലാര്ത്ഥവികള്, ആഡക ഡെവിവവിഷന/ബപ്ലാചപ്, ഹവദമ്പ്യൂതതീകരവിച കപ്ലാസെപ് മുറവികള്, ഡനറപ്വര്ക്കപ്
ഡചെയ്ത

കപ്ലാസെപ് മുറവികള്,

ഡപപ്ലാജകപ്ടെര്-കമമ്പ്യൂടര് എന്നവിവ സെജതീകരവിചപ് നവിലവവില പവര്തവിക്കുന്ന സെപ്മെപ്ലാര്ടെപ്

കപ്ലാസെപ് മുറവികളുഡടെ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്, 2016 ഡെവിസെയുംബര് 31 നകയും ഹവദദ്യുതതീകരണവയും ഡനറപ്വര്ക്കുയും പൂര്തവിയപ്ലാക്കവി
സപ്ലാര്ടെപ് കപ്ലാസെപ്മുറവിയപ്ലായവി ഡസെറപ്ഡചെയപ്ലാന കഴവിയന്ന കപ്ലാസെപ് മുറവികള്, ലപ്ലാപപ്ശടെപ്ലാപപ്, ശപപ്ലാജകപ്ടെര് തുടെങ്ങവിയ
ഉപകരണങ്ങഡളക്കവിറവിച്ചുളള

വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ്

ഈ

വവിഭപ്ലാഗതവില

ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ് .

ഇവഡയ

അടെവിസപ്ലാനമെപ്ലാക്കവിയപ്ലാണപ് സെപ്കൂളുകള്ക്കപ് ഹൈപ്ലാര്ഡെപ്ഡവയര് വവിതരണയും ഡചെയ്യുന്നതപ്.
B. സ്കൂളവില നവിലവവിലുളള കമമ്പ്യൂടര് ലപ്ലാബവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:
സ്കൂളവിഡല

ആഡക

കമമ്പ്യൂടര്

പവര്തവിപവിക്കപ്ലാന കഴവിയന്നവ,

ലപ്ലാബുകള്,

പവര്തവിക്കുന്ന

കമമ്പ്യൂടറുകള്,

ശകടുപപ്ലാടുകള്

തതീര്തപ്

ഇനവിയയും ആവശേഭ്യമുളളവ തുടെങ്ങവിയ വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില

ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.
C. യപവിഎസെവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:
സ്കൂളവില ലഭഭ്യമെപ്ലായ യ.പവി.എസുകള്, ശകടുപപ്ലാടുകള് തതീര്തപ്

പവര്തവിപവിക്കപ്ലാന

കഴവിയന്നവ,

ഇനവിയയും

ആവശേഭ്യമുളളവ തുടെങ്ങവി കമമ്പ്യൂടര്ലപ്ലാബപ് പവര്തവിക്കപ്ലാനപ്ലാവശേഭ്യമെപ്ലായ യ.പവി.എസെവിഡന വവിശേദപ്ലാശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ
വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.
D. ഡനറപ് വര്ക്കപ് ഡചെശയണ്ടതവിഡന വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:
സ്കൂളവിന പധപ്ലാന കമമ്പ്യൂടര് ലപ്ലാബവില നവിന്നപ്

ഓശരപ്ലാ കപ്ലാസെവിശലക്കുയും ഡനറപ്വര്ക്കപ് ഡചെയപ്ലാന ആവശേഭ്യമെപ്ലായ ആഡക

ശകബവിളുകളുഡടെ നതീളയും, ഹൈബുകളുഡടെ / സെസവിച്ചുകളുഡടെ എണയും തുടെങ്ങവിയ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ്
ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.

പധപ്ലാന

ലപ്ലാബവില

നവിന്നപ്

'ഓശരപ്ലാ

ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില

ഡകടവിടെതവിലുമുള്ള(രണ്ടവിലധവികയും

കപ്ലാസെപ്മുറവികള്

പവര്തവിക്കുന്ന)

ഹൈബപ്/സെസവിചപ് എന്നവിവയവിശലക്കുയും അവവിഡടെ നവിന്നപ് കപ്ലാസെപ്മുറവികളവിശലക്കുയും' എന്ന ഡനറപ്വര്ക്കപ്

ക്രമെതീകരണ രതീതവി മെപ്ലാതൃകയപ്ലായവി എടുക്കപ്ലായും. വവിവവിധനവിലകളുള്ള ഡകടവിടെതവിഡല ഓശരപ്ലാ നവിലകളവിലുയും ഓശരപ്ലാ ഹൈബപ് /
സെസവിചപ് ക്രമെതീകരവിശക്കണ്ടതപ്ലായവി വശന്നക്കപ്ലായും. ഒരു മെപ്ലാതൃക കപ്ലാണുക.

E. ഹൈപ്ലാര്ഡെപ് ഡവയര് കവിനവിക്കവിനുശവണ്ട വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള്:
ഹൈപ്ലാര്ഡെപ്ഡവയര് കവിനവിക്കവിലൂഡടെ പവര്തനക്ഷമെമെപ്ലാക്കപ്ലാന കഴവിയന്ന കമമ്പ്യൂടര്, ശപപ്ലാജകപ്ടെര് എന്നവിവയഡടെ
വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്.
F. ഇ-ഡവയപ് സ പ് വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങള് :
ഒരു തരതവിലുയും പവര്തനക്ഷമെമെപ്ലാക്കപ്ലാന സെപ്ലാധവിക്കപ്ലാഡത, ഇ-ശവയപ്സപ് എന്ന നവിലയവില സൂക്ഷവിചവിരവിക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങളുഡടെ വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുശതണ്ടതപ്. ഇ-ഡവയപ്സപ് ആയവി കണക്കപ്ലാക്കവിയ
ഉപകരണങ്ങളുഡടെ

നവിജസവിതവി

അറവിയപ്ലാനപ്ലായവി

ഉശദഭ്യപ്ലാഗസതലതവിലുള്ള

വവിശേദമെപ്ലായ

പരവിശശേപ്ലാധന

ഉണ്ടപ്ലായവിരവിക്കുന്നതപ്ലാണപ്.
പശതഭ്യകശ്രദ്ധക്കപ് : ഉപകരണങ്ങഡള ഇ-ഡവയപ്സപ് ആയവി തതീരുമെപ്ലാനവിക്കുന്നതവിനപ് സ്കൂള് അധവികൃതര്ക്കപ് നവിലവവില
അധവികപ്ലാരമെവില. എങവിലുയും, എസെപ്.ഐ.ടെവി.സെവി.യഡടെയയും ഹൈപ്ലാര്ഡെപ്ഡവയറവില പപ്ലാവതീണഭ്യമുള്ള അധഭ്യപ്ലാപകരുഡടെയയും
ശനതൃതസതവില വവിവവിധതരതവിലുള്ള പരവിശശേപ്ലാധനയവില ഇ-ഡവയപ്സപ് ആയവി പതഭ്യക്ഷതവില ശതപ്ലാന്നുന്നവഡയ ഈ
വവിഭപ്ലാഗതവില ഉള്ഡപടുതപ്ലാവന്നതപ്ലാണപ്.
G. സ്കൂളവിഡനക്കുറവിച്ചുള്ള അധവിക വവിവരങ്ങള്
സെപ്കൂളവിഡല ഐ.സെവി.ടെവി അധവിഷവിത കപ്ലാസുകള് ഹകകപ്ലാരഭ്യയും ഡചെയപ്ലാന പപ്ലാപ്തരപ്ലായ അധഭ്യപ്ലാപകരുഡടെ

വവിവരങ്ങള്,

കമമ്പ്യൂടര്ലപ്ലാബവിഡല

ഇനര്ഡനറപ്

സെപ്കൂള്വവിക്കവിയവിഡല(www.schoolwiki.in)
(www.sampoorna.itschool.gov.in)

കണകപ്ടെവിവവിറവിയള്ള

സ്കൂളവിഡന
വവിവരങ്ങളുഡടെ

പങപ്ലാളവിതയും,
അപപ്ശഡെഷന

കമമ്പ്യൂടറുകളുഡടെ
'സെമ്പൂര്ണ'

എണയും,
ശപപ്ലാര്ടലവിഡല

തുടെങ്ങവിയവഡയക്കുറവിച്ചുള്ള

വവിശേദപ്ലായുംശേങ്ങളപ്ലാണപ് ഈ വവിഭപ്ലാഗതവില നലശകണ്ടതപ്. സെപ്കൂളുകളവില ഹൈപ്ലാര്ഡെപ്ഡവയറുകള് സപ്ലാപവിക്കുന്നതവിനുള്ള
മുനഗണനപ്ലാക്രമെയും നവിശ്ചയവിക്കുന്നതവില ഈ വവിഭപ്ലാഗതവിഡല പകടെനവയും പരവിഗണവിക്കുന്നതപ്ലാണപ്.
******************

(For HS Only)

HIGH TECH SCHOOL
SCHOOL DEVELOPMENT PLAN- DATA COLLECTION
School Code:

Name:

Assembly Constituency:
CONTACT DETAILS
Designation

Name

Phone No.

Email ID

Head Master
SMC Chairman
SITC

A
No. of classrooms
electrified

No. of classrooms
networked

b

c

d

e

*f

**g

h

VIII
IX
X
Total

B

COMPUTER LAB STATUS & REQUIREMENTS

a. No. of computer Labs
b. No. of working Televisions
c. No. of working Computers

d. No. of not working Computers
e. No. of not working Computers
that can be repaired

Desktop
Laptop
Desktop
Laptop
Desktop
Laptop
Desktop

f. Additional required for Lab
Laptop
Desktop
Total (c+e+f)
Laptop
* please mention the class room that will be secured and electrified before 31 st Dec. 2016
** smart class rooms equipped with Power supply, Computer & Projector

Projector

No. of division

a

No. of classrooms No. of
No. of
that are secured existing
class
and electrified
smart
rooms to
for setting up of classroom
be
Smart classroom.
s
secured

Requirements(T
ype)

Laptop

Class

No. of students

SMART CLASS ROOM REQUIREMENT

i

Remarks

C

UPS REQUIREMENT

5KVA/3KVA/1KVA UPS ( For Computer Labs)
Items

5 KVA

3KVA

1KVA

Others

a. No. of working UPS

UPS Only
b. No. of not working UPS Battery Failure only
that can be repaired

Both
c. Additional required
Total (a+b+c)

D

NETWORKING REQUIREMENTS

a. No. of buildings in which more than two class rooms functioning
8 Port 16 Port

b. Total No. of Hub/Switch available

24 Port

c. Total No. of Hub/Switch required to complete the networks to all rooms( See the
directions)
d. Total length of UTP Cable required to network to all rooms -(in Meters) – ( See the
directions)

E

HARDWARE CLINIC
Major issues
(A)

Items

Minor issues
(B)

Not known
(C)

Total to be
repaired
(A+B+C)

Desktop
Laptop (Battery, Keyboard problem)
Projector (Other than lamp problem)

F

E-WASTE MANAGEMENT DETAILS
Total No. of
Scraps

Items

Items

Desktop Computer (without Monitor)

Scanner

Laptop Computer

Printer

Netbook

Camera

Multimedia Projector

Keyboard

Television

Mouse

CRT Monitor

Generator

Total No. of
Scraps

Other Components(External HDD/Modems/Switch,etc)

LED/LCD Monitors
Below 1 KVA
Between 1 & 3 KVA

UPS with Battery
3 KVA
Above 3 KVA

No. of External UPS Battery

Name of Items

Quantity

G

ADDITIONAL INFORMATIONS

No. of Teachers (Capability of ICT Enabled Classes)

Schoolwiki Status

Shall equip to
Capable of
handle ICT
Total
handling ICT
enabled class
No. of
Teacher
enabled
rooms by 31st
s ( A) classrooms (B) December 2016

Balance
( A- (B+C))

% of current
updation

(C)

Internet facility

Total No. of Computers / laptops where
Internet is available in Computer lab

% of
updation by
Remarks
31st
December

Sampoorna Status
% of current
updation

% of
updation by
Remarks
31st
December

Place:
Date:

(School seal)

Name & Signature of Headmaster

(For HSS/VHSS Only)
Use Separate Sheet for HSS & VHSS

HIGH TECH SCHOOL
SCHOOL DEVELOPMENT PLAN- DATA COLLECTION
School Code:

Name:

Assembly Constituency:
CONTACT DETAILS
Designation

Name

Phone No.

Email ID

Principal
SMC Chairman
HITC

A
No. of classrooms
electrified

No. of classrooms
networked

b

c

d

e

*f

**g

h

XI
XII
Total

B

COMPUTER LAB STATUS & REQUIREMENTS

a. No. of computer Labs (If No Separate Lab Put 0 here)
b. No. of working Televisions
c. No. of working Computers

d. No. of not working Computers

e. No. of not working Computers
that can be repaired
f. Additional requirement for
Computer Lab
Total (c+e+f)

Desktop
Laptop
Desktop
Laptop
Desktop
Laptop
Desktop
Laptop
Desktop
Laptop

* please mention the class room that will be secured and electrified before 31st Dec. 2016
** smart class rooms equipped with Power supply, Computer & Projector

Projector

No. of division

a

No. of classrooms No. of
No. of
that are secured existing
class
and electrified
smart
rooms to
for setting up of classroom
be
Smart classroom.
s
secured

Requirements
(Type)

Laptop
Computers

Class

No. of students

SMART CLASS ROOM REQUIREMENT

i

Remarks

C

UPS REQUIREMENT

5KVA/3KVA/1KVA UPS ( For Computer Labs)
Items

5 KVA

3KVA

1KVA

Others

a. No. of working UPS

UPS Only
b. No. of not working UPS
Battery Failure only
that can be repaired

Both
c. Additional required
Total (a+b+c)

D

NETWORKING REQUIREMENTS

a. No. of buildings in which more than two class rooms functioning
8 Port 16 Port

b. Total No. of Hub/Switch available

24 Port

c. Total No. of Hub/Switch required to complete the networks to all rooms( See the
directions)
d. Total length of UTP Cable required to network to all rooms -(in Meters) – ( See the
directions)

E

HARDWARE CLINIC
Major issues
(A)

Items

Minor issues
(B)

Not known
(C)

Total to be
repaired
(A+B+C)

Desktop
Laptop (Battery, Keyboard problem)
Projector (Other than lamp problem)

F

E-WASTE MANAGEMENT DETAILS
Total No. of
Scraps

Items

Items

Desktop Computer (without Monitor)

Scanner

Laptop Computer

Printer

Netbook

Camera

Multimedia Projector

Keyboard

Television

Mouse

CRT Monitor

Generator

Total No. of
Scraps

Other Components(External HDD/Modems/Switch,etc)

LED/LCD Monitors
Below 1 KVA
Between 1 & 3 KVA

UPS with Battery
3 KVA
Above 3 KVA

No. of External UPS Battery

Name of Items

Quantity

G

ADDITIONAL INFORMATIONS

No. of Teachers (Capability of ICT Enabled Classes)

Total
( A)

Shall equip to
Capable of
handle ICT
handling ICT
enabled class
enabled
rooms by 31st
classrooms (B) December 2016
(C)

Balance
( A-(B+C))

Internet facility

Total No. of Computers / laptops
where Internet is available in
Computer lab( if Lab available)

Place:
Date:

(School seal)

Name & Signature of Principal

