


ജി-സ്യൂട്്ട പ്ലാറ്റ്ഫ�ാം

 അധ്യാപക പരിശീലന മ�ാഡ്യൂൾ



ആമുഖം

         തുല്യതയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കിയ ു ള്ള വിദ്യാഭ്യാസം  എല്ലാ  വിദ്യാ ർഥികൾക്കും 

ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ$  ഭാഗമായി  വിവിധങ്ങളായ  പദ്ധതികളാണ്  ന്റെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ 

സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ$  ഭാഗമായി  സംസ്ഥാനസർക്കാർ  നമ്മുന്റെ1  ന്റെപാതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ 

ആവിഷ്ക്കരിച്്ച  ന1പ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  കകാവിഡ്-19  മഹാമാരി  മാനവരാശിയുന്റെ1 

ജീവിതക്രമന്റെത്ത  മാറ്റിമറിച്ചകതാന്റെ1ാപ്പം  വിദ്യാഭ്യാസക്രമന്റെത്തയും  മാറ്റിമറിച്ചുകളഞ്ഞതായി 

നമുക്കറിയാം.  സാമ്പ്രദായികമായി  വിദ്യാഭ്യാസം  കന1ിയിരുന്ന  154  കകാ1ി  കുട്ടികളുന്റെ1 

വിദ്യാഭ്യാസമാണ്  യുന്റെനസ് കകായുന്റെ1  കണക്കുകൾ  പ്രകാരം  കലാക്ഡൗണിന്റെന  തു1ർന്്ന 

കലാകന്റെമമ്പാടുമായി മു1ങ്ങികപ്പായിരുന്നത്.  ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്്ന കകാവിഡ് മൂലം കൈകവന്ന 

പുതിയ  അവസരങ്ങന്റെള  ക്രിയാത്മകമായി  പ്രകയാജനന്റെപ്പടുത്തി,  പുതിന്റെയാരു  കലാകക്രമന്റെത്ത 

പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കലാകന്റെമമ്പാടുമായി നമുക്്ക കാണാനാകുന്നത്.

സുശക്തവും  സംഘ1ിതവുമാന്റെയാരു  വിദ്യാഭ്യാസ  സമ്പ്രദായം  നിലനിൽക്കുന്ന 

കകരളത്തിൽ,  ന്റെപാതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്്പ ഇന്ത്യയിൽതന്റെന്ന ആദ്യമായി,  സംസ്ഥാനന്റെത്ത എല്ലാ 

വിദ്യാർഥികൾക്കുമായി  ഫസ്്റ്റന്റെ`ൽ  ഡിജിറ്റൽ  ക്ലാസുകൾ  വിജയകരമായി  ന1പ്പിലാക്കിയത് 

മഹാമാരിക്കാലന്റെത്ത  അതിജീവനത്തിനായുള്ള  നമ്മുന്റെ1  കപാരാട്ടത്തിന്റെല  മിഴിവുള്ള  ചിത്രമായി 

എടുത്്ത പറകയണ്ടതാണ്.

കകാവിഡ്  കാലന്റെത്ത  അധ്യയനം  രണ്ടാം  വർഷത്തികലക്്ക  ക1ന്നകതാന്റെ1,  കൂടുതൽ 

സംവാദാത്മകമായ രീതിയിൽ ക്ലാസുകൾ ന1ത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ$ 

മുകന്നാ1ിയായി,  പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ  ജി-സ്യൂട്്ട  പ്ലാറ്റക്ഫാം  പ്രകയാജനന്റെപ്പടുത്താൻ 

സംസ്ഥാനസർക്കാർ  തീരുമാനിച്ചു.  ഇതിനു  തു1ർച്ചയായി  ഓൺകൈലൻ  പഠനത്തിനായി  ഒരു 

ന്റെപാതുപ്ലാറ്റക്ഫാം  തയാറാക്കാൻ  കൈകറ്റിന്റെന  ചുമതലന്റെപ്പടുത്തുകയും  ന്റെചയ്തിട്ടുണ്ട്.   ഇതിന്റെ$ 

ഭാഗമായാണ് അധ്യാപർക്കായുള്ള ഈ പരിശീലനം കൈകറ്റ് ആസൂത്രണം ന്റെചയ്്ത ന1പ്പാക്കുന്നത്.

ഒരു  ഓൺകൈലൻ  പഠനസംവിധാനം  എന്ന  രീതിയിൽ   ജി-സ്യൂട്ടിന്റെല  സൗകര്യങ്ങൾ 

ക്ലാസ്റൂം  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  ഫലപ്രദമായി  പ്രകയാജനന്റെപ്പടുത്തുവാൻ  അധ്യാപകന്റെര 

പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ  പരിശീലനപരിപാ1ി ന്റെകാണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  എൽ.എം.എസ് 

ടൂളുകൾ  ഘ1നാപരമായും  ക`ാധനശാസ്ത്രപരമായും  പ്രകയാജനന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനായി 

കകരളത്തിന്റെല  എല്ലാ  അധ്യാപകന്റെരയും  ശാക്തീകരിക്കുക  എന്ന  ബൃഹദ്  സംരംഭത്തികലക്കുള്ള 

ആദ്യചുവ1്  എന്ന  രീതിയിലാണ്  ഈ  പരിശീലനം  സംഘ1ിപ്പിക്കുന്നത്.  പുതിയ  അവസരം 

പരമാവധി പ്രകയാജനന്റെപ്പടുത്തി കകരളത്തിന്റെ$ വിദ്യാഭ്യാസകമഖലക്്ക പുത്തനുണർവ് ലഭിക്കാൻ 

ഈ പരിശീലനം സഹായകമാകുന്റെമന്്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കെ�. അൻവർസാദത്്ത,
സി.ഇ.ഒ,
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G-Suite Platform– Teacher Training Module

സെ�ഷൻ – 1: മുസെ	ൊരുക്കങ്ങളും ഓൺലൈ�ൻ മീറ്റിങ്ങും

1.1 ആമുഖം

നാം  ഓഫ് ലൈ	നായി  കാടുക്കുന്ന  പരിശീ	നത്തിന്  മുകന്നാരുക്കമായി,  അധ്യാപകര  ഒരു 

ഓണ്ലൈ	ൻ ക്ലാസിക  ഘടന പരിചയക#ടുത്തുന്നതിനും അതി	ുപരിയായി അവരുകട കമാലൈ&ൽ 

ഫഫാണ്,  	ാപ്ഫടാ#്  എന്നിവയിൽ  തുടര്ന്നുപഫയാഗിഫക്കണ്ട  ഫസാഫ്റ്റ് കവയറുളും 

സജ്ജീരണങ്ങളും  ഉകണ്ടന്ന്  ഉറ#ുവരുത്തുന്നതിനുമായി  ഫാഴ്സിക  തഫ	ദിവസം  എല്ലാ 

പഠിതാക്കകളയും  അതാത്  സ്ൂളിക	  പ്രപഥമ  അധ്യാപിഫയയും  ഉള്ക#ടുത്തി  ഒരു  ഓണ്ലൈ	ൻ 

മീറ്റിങ്ങും  പഠിതാക്കള്ക്കായി  ഗൂഗിള്  ക്ലാസ്റൂമിൽ  ഒരു  ക്ലാസും 

നടഫത്തണ്ടതാണ്/തയാറാഫക്കണ്ടതാണ്.  അത്തരകമാരു  മീറ്റിങ്ങും  ക്ലാസും  നടഫത്തണ്ടത് 

എങ്ങകനകയന്നും  അവികട  അവതരി#ിഫക്കണ്ട  വിഷയങ്ങള്  എക>ല്ലാമാണ്  എന്നുമാണ്  ഈ 

കസഷനിൽ നാം ചര്ച്ച കചയ്യുന്നത്.

ഇതി	ൂകട പഠിതാക്കള്,

• ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂമിൽ തന്നിട്ടുള്ള ID ഉപഫയാഗിച്ച് ഫ	ാഗിൻ കചയ്യാൻ പരിചയക#ടുന്നു.

• Invite കചയ്യക#ട്ട ഒരു ക്ലാസിൽ സ്റ്റുഡ ് ആയി പ്രപഫവശിക്കുന്നു.

• പഠനവിഭവങ്ങള്  പഠിതാവ്  ാണുന്നവിധവും  അവര്  അലൈസൻകമ ുള്  കചയ്യുന്നത് 

എങ്ങകനകയന്നും പരിചയക#ടുന്നു.

• നാം തയ്യാറാക്കുന്ന പഠനവിഭവങ്ങളും തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും ഉപഫയാഗിക്കുന്ന ഒരു ുട്ടിക്്ക 

പഠനസമയത്തുള്ള സാധ്യതള്/ഫനരിടുന്ന പ്രപയാസങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നു.

1.2 പ്ര�വര്ത്തന �ദ്ധതി

ഓണ്ലൈ	ൻ  മീറ്റിങ്  ആസൂപ്രതണം  കചയ്ത  ദിവസത്തിക  മുൻദിനങ്ങളിക	ാന്നിൽ  താകഴ 

പറയുന്ന മുകന്നാരുക്കങ്ങള് ആര്.പി. പൂര്ത്തിയാഫക്കണ്ടതുണ്ട്.

✔ G-Suite_Resources/To_Rps/Session1 ൽ  നൽിയിട്ടുള്ള  റിഫസാഴ്സുള്  ഉപഫയാഗിച്ച്  ഒരു 

ക്ലാസ് ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂമിൽ തയ്യാറാക്കണം. 

✔ ഈ  ക്ലാസിൽ  പരിശീ	നത്തിൽ  പകJടുക്കുന്ന  മുഴുവൻ  അധ്യാപഫരയും  Student  ആയി 

ഫചര്ക്കണം.

✔ പരിശീ	നത്തിൽ പകJടുക്കുന്ന അധ്യാപകര ഫചര്ത്ത് ഒരു കമഫസജിങ് പ്രഗൂ#് നിര്മിക്കണം. 

പകJടുക്കുന്ന  അധ്യാപരുകട  ജി-സ്യൂട്ട്  ഫ	ാഗിൻ  ഐഡി,  പാസ് ഫവഡ്  തുടങ്ങിയവ  ഈ 

പ്രഗൂ#ിൽ അയച്ചുകാടുക്കണം. 

✔ ഈ പ്രഗൂ#ിൽ കഷയര് കചയ്ത നി  ര്ഫദശങ്ങള് ഉപഫയാഗക#ടുത്തിയാണ് നാം  മുമ്പ്  പറഞ്ഞ 

ഗൂഗ്ള് മീറ്റിൽ അധ്യാപര് പകJടുഫക്കണ്ടത്. 

✔ അധ്യാപര്ക്കായി  പരിശീ	ൻ  തയാറാക്കിയ  ക്ലാസിക  Classwork ടാ&്  ചുവകട 

ചിപ്രതത്തിൽ   നൽിയ  രീതിയി	ായിരിക്കും.(G-Suite_Resources/To_Rps/Session1/ 

SampleClass.odt എന്ന ഫയൽ ാണു.)
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താകഴ പറയുന്ന ാര്യങ്ങള് മീറ്റിൽ പ്രപതിപാദിക്കാം. ( സമയം 30 min -  1 Hr )

• ക#ൊഴ്�്  പ്ര&ീഫിങ് -  അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം ഓഫരാ  ുട്ടിയുഫടയും  അവാശമാണഫല്ലാ. 

ുട്ടിള്ക്്ക  സ്ൂളിക	ത്താൻ  സാധിക്കാത്ത  പ്രപതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽഫപാ	ും 

വിദ്യാഭ്യാസപ്രപപ്രിയ  അനവരതം തുടഫരണ്ടതുണ്ട.്  ഫ	ാത്തുള്ള  ഓഫരാ  സ്ൂളും 

ഇക്കാര്യത്തിനായി  അവരുകട  സാഹചര്യങ്ങള്ക്കും  സാധ്യതള്ക്കും  അനുസരിച്ച്  പ	വിധ 

പദ്ധതിള് നട#ാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 

• നമ്മുകട നാട്ടിൽ നാം കചയ്ത പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് നമുക്്ക സുപരിചിതമാണഫല്ലാ.  ഴിഞ്ഞ വര്

ഷം  ലൈറ്റ്  വി്ഫറ്റഴ്സ്  കട	ിവിഷൻ  ചാനൽ  ഉപഫയാഗിച്ചുള്ള  ഫപ്ര&ാഡ്ാസ്റ്റിങ്ങ് 

രീതിയി	ായിരുന്നു നാം പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് മുഫന്നാട്ടു കാണ്ടുഫപായിരുന്നത്. 

• വി്ഫറ്റഴ്സ് ചാന	ി	ൂകടയുള്ള ക്ലാസ് ഫപ്ര&ാഡ്ാസ്റ്റിങ്ങ് മിച്ച രീതിയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. പ്രപവര്

ത്തഫനാന്മുഖമായ നമ്മുകട ലൈപ്രപമറി, കസക്ക റി പാഠ്യപദ്ധതി  അനുവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് 

ഒരു സാധാരണ അധ്യാപിക്്ക വീട്ടിൽകവച്ച് മിച്ച രീതിയിൽ ചിപ്രതീരിക്കാനാവില്ല.  ഉയര്ന്ന 

സാഫJതി  സംവിധാനങ്ങള്  ഉപഫയാഗിച്ച്  നിര്മിച്ച്,  വിദഗ്ദരായ  അധ്യാപര് 

പരിഫശാധിച്ചഫശഷം സംഫപ്രപഷണം കചയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വി്ഫറ്റഴ്സ് ക്ലാസുള് സാധ്യമായതിൽ 

മിച്ച  നി	വാരം  പ	ര്ത്തുന്നവയാണ്.  ഈ  ക്ലാസുള്  മറ്റ്  ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി  നമുക്്ക 

പുനരുപഫയാഗിക്കുയും കചയ്യാം. 

• ഫമൽപറഞ്ഞ  ഫപ്ര&ാഡ്ാസ്റ്റിങ്ങ്  രീതി  തുടരുഫമ്പാഴും  നാം  ൂടുതൽ  സാധ്യതള് 

അഫനXഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, 
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◦ ുട്ടിള്  ക്ലാസിൽ  ഫചരുന്നുകവന്ന്  ഉറ#ാക്കുന്നതിനും  പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

കമാത്തത്തിൽതകന്ന ഫമാണിറ്റര് കചയ്യുന്നതിനും സാധിക്കണം.

◦ ുട്ടിളുമായി  നിര>രം  സംവദിക്കാൻ  സാധിക്കണം.  താല്പര്യവും  പഠനസ്ഥിരതയും 

ഉറ#ുവരുത്താനാണം.

◦ പഠനത്തിക  ആഴവും  വ്യാപ്തിയും  ഉറ#ുവരുത്തുന്നതിനുള്ള  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

നട#ി	ാക്കാനാവണം.

◦ പഠനത്തിൽ  പുഫരാഗതിയുണ്ടാുന്നുകണ്ടന്ന്  ഉറ#ുവരുത്തുന്നതിന്  സമയ&ന്ധിതമായ   

മൂ	്യനിര്ണയപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് പ്രപാവര്ത്തിമാക്കണം.

◦ .........................................................................................................

ഫമൽപറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങകളല്ലാം  സാധ്യമാക്കാവുന്ന  ഒരു  സംവിധാനമാണ് ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂം 

എന്ന  ഫ	ണിങ്  മാഫനജ്കമ ്  സിസ്റ്റം. സ്ൂള്  തുറന്ന്  ക്ലാസുകളല്ലാം  സാധാരണ  നി	യിഫ	ക്്ക 

വന്നാ	ും ഫ	പ്രപദമായി ഉപഫയാഗിക്കാവുന്ന രീതിയി	ുള്ളവയാണ് LMS സംവിധാനങ്ങള്.

തുടര്ന്ന്  നമ്മുകട  പരിശീ	നത്തിക  ആദ്യ  കസഷനിക	  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

ഓണ്ലൈ	നാകണന്നും  &ാക്കിയുള്ളവ  ഓഫ് ലൈ	നാകണന്നും  പരിശീ	ൻ  സൂചി#ിക്കുന്നു. 

ഓണ്ലൈ	ൻ പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി,  പഠിതാക്കള്ക്കായി തയാറാക്കിയ ക്ലാസ്  എങ്ങകന കചയ്യാം 

എന്നതിനുള്ള നിര്ഫZശങ്ങള് പരിശീ	ൻ നൽുന്നു. 

✔ എല്ലാവരും ഗൂഗിള് ക്ലാസ്റൂമിൽ ഫ	ാഗിൻ കചയ്ത് ക്ലാസിൽ ഫജായിൻ കചയ്യണം.

✔ പ	 വിഷയങ്ങള് പഠി#ിക്കുന്ന അധ്യാപര്ക്കുള്ള കപാതുപരിശീ	നമായതിനാൽ എല്ലാവര്

ക്കും  സാധ്യമാുന്ന  ഒരു  	ഘു  പാഠം  ക്ലാസിൽ  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ഇവയിക	 

പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് കചയ്യു.

✔ Classroom  ഉപഫയാഗിച്ച് ഒരു അധ്യാപി തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാസുള് ആ ക്ലാസിക	 ുട്ടിള്

ക്്ക  എങ്ങകനയായിരിക്കും  	ഭ്യമാു  എന്നത്  ഓഫരാ  പഠിതാവും  പ്രശദ്ധിച്ച് 

നിരീക്ഷിച്ചഫശഷമായിരിക്കണം നാളകത്ത പരിശീ	ന ക്ലാസിൽ എഫത്തണ്ടത് എന്ന്  ആര്പി 

പറഞ്ഞുറ#ിക്കണം.

ൂടാകത,  ക്ലാസിൽ  ഫചരുന്നതിനുള്ള  പഠിതാവിക  മുകന്നാരുക്കങ്ങളായുള്ള  ാര്യങ്ങള് 

വിശദമാക്കുന്നു.

• കമാലൈ&ൽഫഫാണിൽ ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂം ആ#് ഇൻസ്റ്റാള് കചയ്യു. 

• കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണിൽ  സ്പ്രീൻ  ഫ	ാക്്ക  സംവിധാനം  നിര്&ന്ധമായും  സജ്ജീരിക്കു. 

ഫ	ാഗിൻ സാധ്യമാുന്നത് ഇത് ആവശ്യമാണ്.

• എല്ലാവരുഫടയും ഫ	ാഗിൻഐഡി ഉണ്ടാും. അതിക  ഘടന വിശദീരിക്കണം.

◦ tr<കപൻ നമ്പര്>@kiteschool.in എന്ന രീതിയി	ായിരിക്കും അധ്യാപ അക്കൗണ്ട് ഐഡി. 

ഉദാഹരണമായി tr654320@kiteschool.in
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◦ ുട്ടിളുകട  ഐഡി  s<സ്ൂള്  ഫാഡ>്.<അഡ്മിഷൻ  നമ്പര്   >  @kiteschool.in  എന്ന 

രൂപത്തി	ും  ആയിരിക്കും.  ഉദാഹരണമായി,  s1011.12345@kiteschool.in എന്നത്  1011 

എന്ന  ഫാഡുള്ള  സ്ൂളിക	  12345  എന്ന്  അഡ്മിഷൻ  നമ്പരുള്ള  ുട്ടിയുകട 

ഐഡിയാണ്.

◦ HSS  വിദ്യാര്ഥിളുകട  യൂസര്കനയിം  hschoolcode.Applictionno@kiteschool.in 

എന്നായിരിക്കും.   ഉദാഹരണമായി  h5004.12345678@kiteschool.in എന്നത്  5004 എന്ന 

ഫാഡുള്ള  ഹയര്സെ�ക്കണ്ടറി സ്ൂളിക	  12345678  എന്ന്  അപ്ലിഫക്കഷൻ  നമ്പരുള്ള 

ുട്ടിയുകട ഐഡിയാണ്.

◦ ഇവയല്ലാകത, മറ്റ് യാകതാരു വിധത്തി	ുള്ള വ്യക്തിവിവരങ്ങളും കാടുഫക്കണ്ടതില്ല. 

എല്ലാവരും  ഗൂഗ്ള്  ക്ലാസ്റൂം  ഇൻസ്റ്റാള്  കചയ്തിട്ടുണ്ട്  എന്നും  ഫ	ാഗിൻ  കചയ്യാൻ 

സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്  എന്നും  ഉറ#ുവരുത്തു  ൂടി  ഈ പ്രപവര്ത്തനത്തിൽ  നാം  ഉഫZശിക്കുന്നുണ്ട്  എന്്ന 

ആര്പി പ്രഗൂ#ി	ൂകടയുള്ള ഇ റാക്ഷനി	ൂകടയും തുടരഫനXഷണങ്ങളി	ൂകടയും ഉറ#ിക്കുമഫല്ലാ.

1.3 ക്ലൊ�ിസെ�ത്തുക.ൊള്

പരിശീ	നത്തിന്  എത്തുഫമ്പാള്  ഓഫരാ  പഠിതാവും  ലൈയ്യിൽ  രുഫതണ്ടവ 

ാര്യങ്ങകളക്കുറിച്ച് ആര്.പി  പ്രപതിപാദിക്കുന്നു. താകഴ പറയുന്ന ാര്യങ്ങള് ഫനാക്കു.

• 	ാപ് ഫടാ#്  (Ubuntu OS)  ഉപഫയാഗിച്ചാണ് പ്രപധാന പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് കചയ്യുന്നത്.  	ാപ്ഫടാ#്, 

പവര് എ്സ്റ്റൻഷൻ, 	ാപ്ഫടാ#് പവര് ണ്റ്റര് ഫപാ	ുള്ള അനു&ന്ധ ഉപരണങ്ങളടക്കം 

പരിശീ	നത്തിന് സജ്ജീരിക്കണം.

• 	ാ&ിക	  	ാപ്ഫടാപിൽ  ഫപ്രാം  പ്ര&ൗസര്  ഇൻസ്റ്റാള്  കചയ്യാൻ  SITC/HITC  ക്്ക  നിര്ഫദശം 

നൽാം.

• പ്രപവര്ത്തനങ്ങളുകട  ഓഫരാ  ഘട്ടത്തി	ും  കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണുളും  ആവശ്യമാണ്.  	ാപ ്

ഫടാപി	ും കമാലൈ&	ി	ും ഇ ര്കനറ്റ് 	ഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗര്യം ഉറ#ാക്കണം.

• കനറ്റ്  ണ്റ്റര്  ഉകണ്ടJിൽ  ൂകട  രുതു.  സപ്്രീൻ  ലൈററ്റിങ്/ഫപ്രഡായിങ്  പാഡ ്

ഉപരണങ്ങളുകണ്ടJിൽ എടുക്കാം.

• സംശയനിവാരണം

************************
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ഓഫ് ലൈ�ൻ പ്ര�ൊകയൊഗി#  �രിശീ�നം

സെ�ഷൻ - 2:  ഓൺലൈ�ൻ �ൊഠൊ�ൂപ്രതണം - അടിസ്ഥൊന വിവരങ്ങള് 

(10.00 AM -10.30 AM)

2.1 ആമുഖം

ഓണ്ലൈ	ൻ പാഠാസൂപ്രതണം- അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങള് വിശദമാക്കുന്ന കസഷൻ. 

താകഴ  നൽിയിരിക്കുന്ന  വിശദാംശങ്ങള്  റിഫസാഴ്സായി  തന്നിരിക്കുന്ന  പ്രപസഫ ഷൻ 

(Session2/Presentation) ഉപഫയാഗിച്ച്  പരിശീ	ൻ  അവതരി#ിക്കുന്നു.  (ആവശ്യമായ 

വിശദാംശങ്ങള് ആര്പി ക്ലാസിൽ നൽഫണ്ടതാണ്.)

G-Suite_Resources  സെ�  To_Participants  എ	  കഫൊള്ഡര്  �ഠിതൊക്കള്ക്്ക  ക#ൊപ്പി  സെ>യ്ത ്

നൽക#ണ്ടതൊണ്.

അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽനിന്ന് ആര്ജികച്ചടുക്കുന്ന മൂ	്യങ്ങളാണ് ഓഫരാ ത	മുറഫയയും 

തുടര്ജീവിതത്തിൽ  മുഫന്നറാൻ  പ്രപാപ്തമാക്കുന്ന  ഘടങ്ങളിക	ാന്ന്.  ഏകതാരു  വിഷമസാഹചര്യ 

ത്തി	ും,  സമൂഹത്തിക	 ഓഫരാ ുട്ടിഫയയും പരിഗണിച്ച്,  സാധ്യമായ എല്ലാ രീതിയി	ും പഠനപ്രപപ്രിയ 

നിര>രം തുടരാൻ നാം ആപ്രശാ> പരിപ്രശമം നടത്തുന്നത് ഇക്കാരണത്താ	ാണ്. വി്ഫറ്റഴ്സ് ചാന	ും 

പ	  രീതിയി	ുള്ള  സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും  കമാലൈ&ൽഫഫാണ്  ആ#ുളും  ഉപഫയാഗിച്ച്  നാം 

ഓഫരാരുത്തരും  ഈ  പ്രപയാസാ	ത്തും  നമ്മുകട  ുട്ടിളിഫ	ക്്ക  വിദ്യാഭ്യാസത്തിക  അടിസ്ഥാന 

പാഠങ്ങള് എത്തിക്കാൻ പരിപ്രശമിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഡിജിറ്റൽ  രൂപത്തി	ുള്ള  വിഭവങ്ങളാണ്  ഈ  രീതിയി	ുള്ള  പാഠ്യ-പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക 

നാം  നിര്മിഫക്കണ്ടിവരുന്നത്.  ഓഫരാ  ുട്ടിയിഫ	ക്കും  പാഠങ്ങള്  എത്തിക്കാനുള്ള  പ്രശമങ്ങള്ക്്ക 

(ണ്റ്റിവിറ്റി)  ഒ#ംതകന്ന  വ	ിയഫതാതിൽ  പ്രശദ്ധ  ഫവണ്ടവയാണ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളുകട 

തിരകഞ്ഞടു#ും  നിര്മാണവും.  പഠനവിഭവങ്ങള്  നിര്മിക്കുഫമ്പാള്  ആശയസമപ്രഗത,  പ്രപവര്

ത്തനസാധ്യത,  അഫനXഷഫണാന്മുഖത,  സXയംപഠനത്തിന് ഉതു തുടങ്ങിയ അക്കാദമി മൂ	്യങ്ങള്

കക്കാ#ം,

• ലൈവവിധ്യം

• ാഴ്ചഭംഗി

• സാഫJതിവിദ്യയുകട കമച്ചക#ട്ട ഉപഫയാഗം

• ഇ റാക്ഷൻ സാധ്യതള്

• പJാളിത്ത സാധ്യതള്

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

 തുടങ്ങിയ ഇതര ാര്യങ്ങള് ൂടി പരിഗണിഫക്കണ്ടതുണ്ട്.

സാപ്രമ്പദായി വിദ്യാഭ്യാസപ്രപപ്രിയ മുടങ്ങിയഫ#ായ ഈ ാ	ത്ത് മാപ്രതമല്ല,  സ്ൂളുകളല്ലാം 

തുറക്കുയും ുട്ടിള് സ്ൂളിക	ത്തുയും കചയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽഫപാ	ും അടിസ്ഥാനപരമായ 
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ണ്റ്റിവിറ്റി  ഫനടിക്കഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ നാം  തുടര്ന്നു  ചര്ച്ച  കചയ്യുന്ന  സഫJതങ്ങളും  പ്രപവര്

ത്തനങ്ങളും  പ്രപസക്തവും  പ്രപാഫയാഗിവും  വിദ്യാഭ്യാസ  ഫനട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തരുന്നതുമാണ്  എന്ന 

തിരിച്ചറിഫവാകടയാണ് ഈ പരിശീ	ന പദ്ധതികയ നാം സമീപിഫക്കണ്ടത്.

2.2 ഒരു ഓൺലൈ�ൻ ക്ലൊ�് �ജ്ജീ#രിച്ചിരിക്കു	ത് #ൊണൊം 

പരിശീ	ൻ  ഴിഞ്ഞ  ദിവസം  പഠിതാക്കള്  അറ്റ ്  കചയ്ത  ക്ലാസികന  പരാമര്ശിച്ച് 

അവതരി#ിക്കുന്നു

ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ് റൂമിൽ സജ്ജീരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫമാഡൽ ക്ലാസ് എല്ലാവരും അറ്റ ് കചയ്തഫല്ലാ. 

എൻപ്രടി,  ക്ലാസ്  വീഡിഫയാ,  തുടര്പ്രപവര്ത്തനം,  അലൈസൻകമ ്,  ഇവാഫ	Xഷൻ 

എന്നിവകയക്കുറിച്ച,്   ഈ ക്ലാസിക  സ്റ്റുഡ ് ഫമാഡ് ചിപ്രതം  (പരിശീ	ൻ തയാറാക്കിയ ക്ലാസിക  

ചിപ്രതം ഉപഫയാഗിച്ചുള്ള പ്രപസഫ ഷൻ ലൈ`ഡ്) ഉപഫയാഗിച്ച് ആര്പി കചറുതായി പരാമര്ശിക്കണം. 

ഇത് ക്ലാസിഫ	ക്കുള്ള ഒരു എൻപ്രടിയാണ്,  ഇത് ഒരു ഫഫാഫളാഅ#് ആണ് -  എന്ന രീതിയിൽ.  പഫക്ഷ, 

വിശദീരിഫക്കണ്ടതില്ല, അഫതാകടാ#ം ക്ലാസ്റൂമിൽ ഫ	ാഗിൻ കചയ്ത് പ്രപദര്ശി#ിക്കുയും ഫവണ്ട. 

 എല്ലാ ക്ലാസുളും ഇത്തരമായിക്കുയില്ല - ഇത്തരമായിരിക്കരുത് - എന്ന് ഓര്ക്കുമഫല്ലാ.ചി	 

പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് നമുക്്ക ഇതിൽ ാണാം. തുടര്ന്നുവരുന്ന കസഷനുളിൽ ഇത്തരം റിഫസാഴ്സുള് 

നിര്മിക്കുന്നതിനും  ഓണ്ലൈ	നായി  സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള  ൂടുതൽ  സാധ്യതള്  നമുക്്ക 

പരിഫശാധിക്കാം.

2.3. ഒരു ഓൺലൈ�ൻ ക്ലൊ�് പ്ലൊൻ സെ>യ്യു	സെതങ്ങസെന ?

പരിശീ	ൻ അവതരി#ിക്കുന്നു.

ഒരു ഓണ്ലൈ	ൻ ക്ലാസിക  ഒരു ഭാഗം ണ്ടഫല്ലാ. 

ഒരു  സാധാരണ  ക്ലാസ്  നാം  എങ്ങകനയാണ്  ആസൂപ്രതണം  കചഫയ്യണ്ടത് ?  എക>ല്ലാണ് 

അത്തരകമാരു ക്ലാസിക  ഘടങ്ങള് ? 

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

പഠിതാക്കള് ഉത്തരം പറയകട്ട.

• പ്രപഫവശം (Entry)

• ക്ലാസ്/ഇ റാക്ഷൻ

• തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് (Follow Ups) )

• അലൈസൻകമ ുള്

• മൂ	്യനിര്ണയം

കചറിയ ചര്ച്ച – സാധാരണ ക്ലാസിക	 പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ആസ്പദമാക്കിയത്. 
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>ര്ച്ചൊ #ുറിപ്പു#ള്

• നാമറിഫഞ്ഞാ,  അറിയാകതഫയാ  ഇവകയല്ലാം  ഓഫരാ  ക്ലാസി	ുമുണ്ടാും.  ഇവകയല്ലാം 

ഫചരുമ്പടി ഫചരുമ്പാഴാണ് ഒരു ക്ലാസ് പൂര്ണമാുന്നതും.

• പഠനം വീ ട്ടി	ും തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും (ഫഹാംവര്ക്്ക/അലൈസൻകമ ്) ഇവാഫ	Xഷനും മാപ്രതം 

സ്ൂളി	ും നടന്നാഫ	ാ ?  ൂടുതൽ ആഴത്തി	ും പര#ി	ുമുള്ള ധാരണള് ഓഫരാ ുട്ടിക്കും 

ഫനടികക്കാടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലാസ്റൂം പ്രപപ്രിയ പ്രമീരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിമിതി 

മറിടക്കാനാും.  നി	വി	ുള്ള പഠനരീതി ഫ്ലിപ് കചയ്തതാിഫല്ല ഇത്  ?  ഫ്ലിപ്ഡ് ഫ	ണിങ്ങ് 

എന്നാണ്  ഇതികന  വിഫശഷി#ിക്കുന്നതും.  സ്ൂള്  തുറന്നാ	ും  ഇത്തരം  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

നമുക്്ക തുടരാനാും. 

പ്ര�വര്ത്തനൊ�ൂപ്രതണം.

മുളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നഫപാക	 എങ്ങകന പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂപ്രതണം കചയ്യാം ?

1.  എൻപ്രടി -  എങ്ങകനയാണ് ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങു  ?  ുട്ടിളിൽ താല്പര്യം ഉളവാക്കും എന്ന് 

പ്രപതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രപവര്ത്തനമാണം എൻപ്രടി.

>ര്ച്ചൊ #ുറിപ്പു#ള്

എക>ല്ലാം സാധ്യതള് ഉണ്ട് ?

• വിഷയ&ന്ധിതമായയും  ൗതുമുണര്ത്തുന്നതുമായ  ഒരു  വീഡിഫയാ  ക്ലി#്,  ചി	  കചറിയ 

ഫചാദ്യങ്ങള്

• ഒരു ുഞ്ഞു ഥയും അനു&ന്ധ ഫചാദ്യങ്ങളും / വായനക്കുറി#ും ഫചാദ്യങ്ങളും

• ഒരു ഫപാസ്റ്ററും (അടിക്കുറി#് അടക്കം) തുടര് ഫചാദ്യങ്ങളും/ചിപ്രത ആൽ&വും ഫചാദ്യങ്ങളും

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

മറ്റ് പ്രപവര്ത്തനങ്ങകളക്കുറിച്ച് തുടര് കസഷനുളിൽ വിശദമായി ചര്ച്ച കചയ്യാം.

2.4. എങ്ങസെന ഒരു ഫ്ലി�്ഡ് ക്ലൊ�്റും ഇംപ്ലിസെമന്റ ് സെ>യ്യൊം ?

പ്രപസഫ ഷനിക	 21-ാാമകത്ത ലൈ`ഡ് പ്രപദര്ശി#ിച്ച് പരിശീ	ൻ അവതരി#ിക്കുന്നു. 

ലൈറ്റ് നടത്തുന്ന ൂള് പരിശീ	നത്തിക	 ഒരു പ്രപവര്ത്തനമാണ് ചിപ്രതത്തി	ുള്ളത്.  ഇത്തരം പഠന 

വിഭവങ്ങളും പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  എങ്ങകന ുട്ടിളിഫ	ക്്ക എത്തിക്കും ?

• കാടുത്തയഫച്ചാ/വീടുളിക	ത്തിഫച്ചാ (Manual Methods). 

• മുൻൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ആ്റ്റിവിറ്റി &ുക്കുള്, കപൻലൈപ്രഡവ്, CD, തുടങ്ങിയവ വഴി

• സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്, ഇ-കമയിൽ തുടങ്ങിയവ ഉപഫയാഗിച്ച.് (ഇ ര്കനറ്റ് ആവശ്യമാണ്.)

(വാട്സ്ആ#്, ജികമയിൽ, കട	പ്രഗാം തുടങ്ങിയവ ഉപഫയാഗിച്ച്)

• ഫ	ണിങ്ങ്  മാഫനജ്കമ ്  സിസ്റ്റങ്ങള്  (LMS)  ഉപഫയാഗിച്ച്.  (ഇ ര്കനറ്റ്  ആവശ്യമാണ്.)

ഇതാണ് നാം ചര്ച്ച കചയ്യാൻ ഫപാുന്നത്.
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#ുറിപ്പു#ള്

• ഫ	ണിങ്ങ് മാഫനജ്കമ ് സംവിധാനം ഉപഫയാഗിക്കുഫമ്പാള് ുട്ടിള്ക്്ക മ്പ്യൂട്ടര്,  ടാ&്  ക	റ്റ് 

പിസി, സ്മാര്ട്ട് കമാലൈ&ൽഫഫാണ് എന്നിവയിക	ാന്ന് ഉണ്ടായിരിഫക്കണ്ടതാണ്. ഫരളത്തിൽ 

നി	വി	ുള്ള സാമൂഹ്യസാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ുട്ടിള്ക്കും ഇവയിൽ ഒന്ന് നിര്&ന്ധമായും 

ഉണ്ടായിരിക്കും  എന്ന്  ഉറ#ുവരുത്തുന്നതിനുള്ള  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  സര്ക്കാറും  മറ്റ്  സാമൂഹ്യ 

സംഘടനളും വ്യക്തിളും  കചയ്തുവരുന്നുണ്ട്.

• എല്ലാ ുട്ടിള്ക്കും  മ്പ്യൂട്ടര്  ഉണ്ട്  എന്്ന ഉറ#ില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു  കമാലൈ&ൽ 

ഫഫാണ് ഉപഫയാഗിച്ച് കചയ്യാവുന്ന പ്രപവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഉചിതമായിരിക്കു. 

• LMSവഴിയുള്ള  നിര്വഹണത്തിന്  ഇ ര്കനറ്റ്  ണറ്്റിവിറ്റി  പ്രപധാനമാണ്.  അത് 

സാധ്യമാികല്ലJിൽ  മുളിൽ  ചര്ച്ച  കചയ്ത  സംവിധാനങ്ങള്  പ്രപാഫയാഗിമാക്കാം. 

റിഫസാഴ്സുളുകടയും പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങളുകടയും പാഫക്കജിങ് പ്രപഫത്യം പ്രശദ്ധിക്കു.

2.5. ഗൂഗ്ള് ക്ലൊ�്റും എൽഎംഎ�് 

റിഫസാഴ്സുളും  പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  ുട്ടിള്ക്്ക  	ഭ്യമാക്കുന്നഫതാകടാ#ം താകഴ 

പറയുന്ന ാര്യങ്ങള് ൂടി പ്രപസക്തമാണ്.

• ുട്ടിളുമായി നിര>രം സംവദിക്കണം.

• തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്/അലൈസൻകമ ുള്  നിര>രം  ന	്ി  ുട്ടികള  പ്രപവര്

ത്തനനിരതരാക്കണം.

• അലൈസൻകമ ുള് അ#ഫ#ാള് മൂ	്യനിര്ണയം കചയ്യണം. ുട്ടികള അറിയിക്കണം. 

• പഠന പുഫരാഗതി ഉറ#ുവരുത്തണം. ഫീഡ്&ാക്്ക 	ഭിക്കണം. വിശ	നം കചയ്യണം. 

• ഫീ ഡ&്ാക്കിന്  അനുസരിച്ച്,  നിര>രമായ  പ്രപവര്ത്തനമാറ്റം/പരിഹാര  പ്രപവര്ത്തനം 

സാധ്യമാക്കണം.

• രക്ഷിതാക്കളുമായി സംവദിക്കണം.

• കടര്മിനൽ മൂ	്യനിര്ണയം സാധ്യമാക്കണം.

ഇവ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രപഫത്യം നിര്മിച്ച ഫസാഫ്റ്റ് കവയറുളാണ് ഫ	ണിങ്ങ് മാഫനജ്കമ ് 

ഫസാഫ്റ്റ് കവയറുള്.  നാം  നിര്മിച്ച  പഠനവിഭവങ്ങളും,  അനു&ന്ധപ്രപവര്ത്തനങ്ങളും 

പ്രമീരിക്കുന്നതിന് ഇവയിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 

• മൂഡ്ൽ (Moodle)

• ഗൂഗ്ള് എൽഎംഎസ്

• Open edX

• canvas

എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ഓഫരാന്നി	ും 	ഭ്യമായ സജ്ജീരണങ്ങള് വ്യത്യസ്തമാണ്. 
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• മൂഡ്ൽ  ഉപഫയാഗിച്ചാണ്  ലൈറ്റ്,  കസക്ക റി,  ലൈപ്രപമറി 

അധ്യാപര്ക്്ക  ഫപ്രപാഫ&ഷൻ  പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന്  നിര്

&ന്ധമായ ൂള് എന്ന ഓണ്ലൈ	ൻ ഫാഴ്സ് കചയ്യുന്നത്.

• നാം ഇവികട ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂം എൽ.എം.എസ് ഉപഫയാഗിക്കുന്നു. 

ഇതുതകന്നയാണ്  ഗൂഗ്ള്  വര്ക്്കസ്ഫപസ്  ഫഫാര്  എജുഫക്കഷൻ 

എന്നും അറിയക#ടുന്നത്.

എക>ല്ലാണ് ഈ എൽ.എം.എസിൽ നമുക്്ക 	ഭ്യമായ സൗര്യങ്ങള് ?

• ഗൂഗിളിക  താകഴ പറയുന്ന ഫസവനങ്ങള് വര്ക്്കസ്ഫപസിൽ ഉള്

ഫച്ചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

◦ ുട്ടിള്ക്്ക ത്തുള് അയക്കുന്നതിന് കമയിൽ

◦ പഠന വിഭവങ്ങളും പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ലൈപ്രഡവ്

◦ പJാളിത്ത സXഭാവമുള്ള ഫഡാ്യുകമ ുളും ഫഫാമുളും നിര്മിക്കുന്നത് ഫഡാ്

◦ ുട്ടിളുമായി സംവദിക്കുന്നത് മീറ്റ്

◦ തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് പ്രമീരിക്കുന്നത് അലൈസൻകമ സ്്

◦ ........................................................................................... തുടങ്ങിയ 14-ഓളം സര്വീസുള്

മുളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവകയല്ലാം 	ിJ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള കപാതു പ്ലാറ്റ്ഫഫാമാണ് ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂം. 

ഇതിൽ,

• ഓഫരാ ക്ലാസികനയും പ്രപഫത്യ പ്രഗൂ#ായി പ്രമീരിക്കാം.

• ഫ	ാഗിൻ കചയ്യുന്നവര്ക്്ക സാഫJതിമായ പ്രപവി	ിജുള്/ഫറാളുള് പ്രമീരിക്കാനാും. 

• ഫടാ#ി്  കസറ്റ്  കചയ്യാം.  ഒരു  അധ്യായം ഒരു ഫടാ#ിക്കായിട്ട് പ്രമീരിക്കുന്നത് 

സൗര്യപ്രപദമായിരിക്കും.

• ഓഫരാ സ്ൂളിനും അഡ്മിൻ പ്രപിവി	ിജ് ഉള്ള യൂസര് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇവയുകട ൂടുതൽ പ്രപഫയാഗങ്ങള് നമുക്്ക അതാത് സമയങ്ങളിൽ പരിചയക#ടാം.

************************
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സെ�ഷൻ – 3: ഗ ൂഗള്് ക്ലൊ�്റൂമിൽ ഒരു �ുതിയ ക്ലൊ�് തയ്യൊറൊക്കൽ

(10.30 AM – 12.00 N)

ആമുഖം

ഗൂഗിള്  ക്ലാസ്റൂമിൽ  പുതിയ  ക്ലാസ്  തയാറാക്കുന്നത്  പരിചയക#ടുത്തുന്ന  കസഷൻ. 

പരിശീ	ൻ  കഡഫമായായി  ഒരു  ക്ലാസ്  തയാറാക്കിയഫതാകടാ#ം  പഠിതാക്കള്  എല്ലാവരും  സX>ം 

ഫ	ാഗിൻ  ഐഡി  ഉപഫയാഗിച്ച്  പരിശീ	ൻ  നിര്ഫദശിക്കുന്ന  വിഷയത്തിൽ  ഒരു  ക്ലാസ് 

തയാറാഫക്കണ്ടതാണ്.

Resources :

• Session3/10Biology_Cha4.pdf

• Session3/Chapter4_Notes.pdf

• Session3/Description.txt

പരിശീ	ൻ അവതരി#ിക്കുന്നു.

ഗ ൂഗ്ള്  ക്ലാസ്റൂം  ഉപഫയാഗിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ  ഒരു  ക്ലാസിൽ  Student  ആയി  ഫ	ാഗിൻ 

കചയ്യുന്നകതങ്ങകനകയന്ന് Sample Class ൽ ഫ	ാഗിൻ കചയ്തുകാണ്ട് നാം മനസ്സി	ാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 

ഈ  ക്ലാസിൽ  ഉള്ക#ടുത്തിയിട്ടുള്ള  വിവിധ  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  എങ്ങകന  കചയ്യാകമന്നും  ഇഫ#ാള് 

നമുക്കറിയാം.  ഒരു  ടീച്ചര്  തക  ക്ലാസിക	  ുട്ടിള്ക്കായി  ഇതുഫപാക	ാരു  ക്ലാസ ്

തയ്യാറാക്കുന്നകതങ്ങകനകയന്നും  അതിഫ	ക്്ക  അനുഫയാജ്യമായ  ക്ലാസ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും 

അലൈസൻകമ ുളും  ഉള്ക#ടുത്തുന്നകതങ്ങകനകയന്നും  ആണ്  ഈ  കസഷനിൽ  നാം 

പരിചയക#ടുന്നത്.

3.1 ടീച്ചര് /സ്റ്റുഡന്റ ് ക�ൊഗിനു#ള്

ഗ ൂഗ്ള്  ക്ലാസ്റൂമിക	 ഒരു ക്ലാസിക  ടീച്ചര്/സ്റ്റുഡ ്  ഫ	ാഗിനുകളക്കുറിച്ച് താകഴ നൽിയ 

രീതിയിൽ  RP വിശദീരിക്കുന്നു. 

• ഗൂഗിള് ക്ലാസ്റൂമിൽ സ്റ്റുഡ ്, ടീച്ചര് എന്ന രീതിയിൽ ഫ	ാഗിൻ സൗര്യങ്ങളുണ്ട്.

• ടീച്ചര് ഫ	ാഗിൻ (പാഠഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന ടീച്ചര്ക്കുള്ളത് )

◦ പഠനവിഭവങ്ങളും  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  തയ്യാറാക്കുന്നതിനും  കമച്ചക#ടുത്തുന്നതിനും, 

പJുകവക്കുന്നതിനും,  ഫപ്രഗഡ്  കചയ്യുന്നതിനും  മറ്റുമുള്ള  സാഫJതി  സംവിധാനങ്ങളാണ് 

ഇവികടയുള്ളത്.

• സ്റ്റുഡ ് ഫ	ാഗിൻ (പഠിതാവിനുള്ള ഫ	ാഗിൻ)

◦ ആശയങ്ങള്  പ്രഗഹിക്കുന്നതിനും  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  കചയ്യുന്നതിനും  സXയംവി	യിരുത്തു 

ന്നതിനും  സഹായിക്കുന്നരീതിയിൽ  പ്രമീരിച്ചിരിക്കുന്ന  റിഫസാഴ്സുളും  പ്രപവര്

ത്തനങ്ങളുമാണ് ുട്ടി ാണുന്നത്.
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◦ സ്റ്റുഡ ് ആയി ഫ	ാഗിൻ കചയ്തഫ#ാഴുള്ള ഇ ര്ഫഫസ് നാം ണ്ടു ഴിഞ്ഞു.  എന്നാൽ 

യഥാ ര്ഥ  സ്റ്റുഡ ്  യൂസര്  ഉപഫയാഗിച്ചാകണJിൽ  പ്രപസ്തുത  യൂസര്ക്്ക  	ഭിക്കുന്ന 

കപര്മിഷനിൽ കചറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാും. 

ഈ രണ്ട് ഇ ര്ഫഫസുളും, ജാ	ങ്ങളിക	 &ട്ടനുളുഫടയും മറ്റ് സജ്ജീരണങ്ങളുഫടയും 

വിന്യാസത്തിൽ മ്പ്യൂട്ടറി	ും കമാലൈ&ൽ ഫഫാണി	ും മാറ്റമുണ്ട്. 

തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളിൽ  ഇത്  പ്രപഫത്യം  പരിഗണിച്ച്  ാഴ്ച#ുറവ്യത്യാസം  RP  പഠിതാക്കളുകട 

പ്രശദ്ധയിൽക#ടുഫത്തണ്ടതുണ്ട്. പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് നൽുഫമ്പാള് താകഴ#റയുന്നവ RP പ്രശദ്ധിക്കണം.

• തന്നിട്ടുള്ള റിഫസാഴ്സുള് ഉപഫയാഗിച്ച് ആര്.പി.ഫയാകടാ#ം അധ്യാപരും പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

മ്പ്യൂട്ടറി	ാണ് കചഫയ്യണ്ടത്.

• മ്പ്യൂട്ടറി	ും  കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണി	ുമുള്ള  വ്യത്യാസം  ഓഫരാ  ഭാഗവും  അവതരി#ിച്ച് 

ഴിയുഫമ്പാള്  പറയാവുന്നതാണ്.  (മ്പ്യൂട്ടറി	ും  കമാലൈ&	ി	ും  ഒഫര  സമയം 

അവതരി#ിക്കുന്നത്  പഠിതാക്കളിൽ  ആശയക്കുഴ#ം  ഉണ്ടാക്കിഫയക്കാം.  അതിനാൽ 

കമാലൈ&	ിൽ കചയ്തുാണിഫക്കണ്ടതില്ല, വ്യത്യാസം പറയു മാപ്രതം മതി).

• കമാലൈ&	ിൽ ാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങള് ുറി#ുളായി അതാതിടങ്ങളിൽ സൂചി#ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3.2 �ുതിസെയൊരു ക്ലൊ�് തയ്യൊറൊക്കൊം

ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ് റൂം ഉപഫയാഗിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ആര്.പി. പരിചയക#ടുത്തുന്നു.

 ഇതിനുമുമ്പായി എല്ലാ പഠിതാക്കള്ക്കും ഗൂഗ്ള് ഫപ്രാം പ്ര&ൗസര് ഉണ്ട് എന്ന് ആര്പി ഉറ#ാക്കണം. 

(ഇകല്ലJിൽ,  Resources  ഫഫാള്ഡറിക	  google-chrome-stable_current_amd64.deb  ഉപഫയാഗിച്ച് 

ഗൂഗ്ള് ഫപ്രാം ഇൻസ്റ്റാള് കചയ്യു.)

ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫ	ാഗിൻ കചയ്യുന്ന വിധം ആര്.പി. കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• Applications  → Internet  → Google  Chrome  തുറന്ന്  അപ്രഡസ&്ാറിൽ 

classroom.google.com നൽി എ ര് അമര്ത്തു.

• 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ Go to Classroom ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• തുടര്ന്ന് 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയും പാസ് ഫവഡും ഉപഫയാഗിച്ച് ഫ	ാഗിൻ 

കചയ്യു.

• Classroom ജാ	ം തുറന്നുവന്നികല്ലJിൽ,  ഫ	ാഗിൻ കചയ്യുഫമ്പാള് 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിക	 

Google apps &ട്ടണ് ക്ലിക്്ക കചയ്ത് Classroom കസ	ക്ട് കചയ്യു. (ഇവികട Classroom ആ#് 

ാണുന്നികല്ലJിൽ ഈ ആ#ുള്ക്്ക ചുവകടയുള്ള  More from Google Workspace  ക്ലിക്്ക 

കചയ്ത്  	ഭിക്കുന്ന  ഫപജിക  താകഴയായി  നൽിയിട്ടുള്ള  ആ#ുളുകട  ൂട്ടത്തിൽ  നിന്ന് 

തിരകഞ്ഞടുക്കാം).
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#ുറിപ്പു#ള്

1. കമാലൈ&ൽഫഫാണി	ാകണJിൽ  Play Store  ൽ നിന്ന്  Google Classroom  ആ#് ഇൻസ്റ്റാള് 

കചഫയ്യണ്ടതുണ്ട്.

2. സാധാരണയായി,  അധ്യാപരുകട  കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണിൽ  അവര്ക്്ക  നി	വി	ുള്ള  ഗൂഗ്ള് 

അക്കൗണ്ട് ഫാണ്ഫിഗര് കചയ്യക#ട്ടിരിക്കും.  നമ്മുകട അക്കാദമി പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി 

ജികമയി	ിക തകന്ന  മകറ്റാരു  കഡാലൈമൻ  ആയ  kiteschool.in  ആണ്  ഉപഫയാഗിക്കുന്നത്. 

എല്ലാവരും  ഈ കഡാലൈമനി	ുള്ള  ID  ആണ് ഉപഫയാഗിഫക്കണ്ടത്.  (#ഴിഞ്ഞ ദിവ�ം ഈ 

പ്ര�വര്ത്തനം സെമൊലൈ&ൽ ഉ�കയൊഗിച്്ച  സെ>യ്തിട്ടുണ്്ട.  അവ സെ>യ്യൊത്തവരുസെണ്ടങ്കിൽ 

സെമൊലൈ&�ിസെ� ക�ൊഗിൻ ഇവിസെട പ്ര�കതP#ം സെഡകമൊ സെ>കയ്യണ്ടതൊണ്.)

3. ഈ അക്കൗണ്ടിഫ	ക്്ക മാറുന്നതിനായി,  ഗൂഗ്ള് അക്കൗണ്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യുഫമ്പാള് 

	ഭിക്കുന്ന Add another account ഉപഫയാഗിച്ച് പുതിയ ഫ	ാഗിൻ ഐഡി കാടുക്കു.

ഇഫ#ാള്  ഗൂഗ്ള്  ക്ലാസ്  റൂമിൽ  പ്രപഫവശിച്ചുഴിഞ്ഞു.  ഇനി  നമുക്്ക  ഒരു  ക്ലാസ് 

നിര്മ്മിഫക്കണ്ടതുണ്ട്. 

✔ എല്ലാ  വിഷയക്കാര്ക്കും  എളു#ം  പ്രഗഹിക്കാവുന്ന  തരത്തിൽ,  �ത്തൊം  ക്ലൊ�് 

&കയൊളജിയിസെ�  നൊ�ൊമസെത്ത  അധPൊയമൊയ  'അ#റ്റിനിര്ത്തൊം  കരൊഗങ്ങസെള'  എന്ന 

അധ്യായമാണ് ഇവികട കഡഫമായ്ക്കായി തിരകഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളത്. 

താകഴ കാടുക്കുന്നവ ചര്ച്ച കചയ്ത് പഠിതാക്കളിൽ ഉറ#ിക്കണം.

• ഓഫരാ വിഷയത്തിനും  പ്രപഫത്യം ക്ലാസ്  നിര്മിക്കുയാണ് ഫവണ്ടത്.  ഒരു  ക്ലാസിനായി  നാം 

തയാറാക്കിയ റിഫസാഴ്സുളും അലൈസൻകമ ുളും നാം പഠി#ിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസിഫ	ക്കും 

ഒന്നിച്ച് കഷയര് കചയ്യാം.

• അതിക	  പാഠഭാഗങ്ങകളല്ലാം  വിവിധ  ഫടാ#ിക്കുളി	ായി  പ്രമീരിച്ചാണ്  വിനിമയം 

കചഫയ്യണ്ടത്.

എങ്ങകനയാണ്  ഒരു  ക്ലാസ്  നിര്മ്മിക്കുന്നത്  ?  ആര്.പി.  ചുവകട  നൽിയ  രീതിയിൽ  കഡഫമാ 

കചയ്യുന്നു. 
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• കമയിൻ കമനുവിക	 Classes ക്ലിക്്ക കചയ്യു. 

• തുടര്ന്ന് Create or join a class [+] &ട്ടണ് ക്ലിക്്ക കചയ്യുഫമ്പാള് 	ഭിക്കുന്ന കമനുവിൽ നിന്ന് 

Create class എന്നത് തിരകഞ്ഞടുക്കു.

•

തുറന്നുവരുന്ന  ജാ	ത്തിൽ  താകഴക്കാണുന്നതുഫപാക	  വിവരങ്ങള്  ഉള്ക#ടുത്തി  Create  ക്ലിക്്ക 

കചയ്യു.

ക്ലാസിക  ഫപര് : 10A Biology

കസക്ഷൻ : ഇവികട സ്ൂളിക  ഫപര് കാടുക്കാം.

വിഷയം : Biology

തുടര്ന്ന പഠിതാക്കള്,  പത്താം ക്ലാസ് &ഫയാളജിയ്ക്കായി ഒരു ക്ലാസ് നിര്മിക്കുന്നു. RP ആവശ്യമായ 

പി>ുണ നൽുന്നു. (സX>ം വിഷയത്തിനുള്ള ക്ലാസ് പിന്നീടാണ് തയാറാഫക്കണ്ടത്.)

തയാറാക്കിയ ക്ലാസിക  &ാനര് പ്രപദര്ശി#ിച്ച് RP അവതരി#ിക്കുന്നു.

ഇഫതാകട  നാം  10A  ക്ലാസിക	  ുട്ടിള്ക്കായി  &ഫയാളജിയുകട  ക്ലാസ്  നിര്മ്മിച്ചുഴിഞ്ഞു. 

(ുട്ടിള്ക്കായി പ്രപവര്ത്തനങ്ങകളാന്നും നാമിവികട ഉള്ക#ടുത്തിയിട്ടികല്ലന്ന് മറക്കരുഫത...). 

തുടര്ന്ന്, ക്ലാസ്റൂം &ാനറിക	 വിശദാംശങ്ങള് മാറ്റുന്നവിധം അവതരി#ിക്കുന്നു- 

• Select  theme  ഉപഫയാഗിച്ച്  ക്ലാസിക  തീം  മാറ്റുന്നതിനും  Upload  photo  ഉപഫയാഗിച്ച് 

പുതികയാരു തീം ഗാ	റിയിഫ	ക്്ക ഉള്ക#ടുത്താനും സാധിക്കും.
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തീമുളുകട പ്രപാധാന്യം ആര്.പി. വിശദീരിക്കുന്നു.

• Default ആയി 	ഭിക്കുന്ന തീമുള് മാറ്റാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

• പത്തിക	 ുട്ടിള്ക്്ക ഒഫര സമയം 10 ക്ലാസുള് ാഫണണ്ടതുണ്ട്. ഓഫരാ ക്ലാസും(വിഷയം) 

വ്യത്യസ്ത തീമുളി	ാുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായമാും. 

• സ്ൂള്  ഫഫാഫട്ടാ  ഉള്ക#ടുത്തി  തീമുള്  തയ്യാറാക്കുന്നുകവJിൽ  ഓഫരാ  വിഷയത്തിനും 

(ഇവികട ക്ലാസ്) വ്യത്യസ്തമായവ തയ്യാറാക്കുന്നത് നന്നാും.

ഇതിനായി  തയ്യാറാഫക്കണ്ട  തീമുളുകട  വ	ു#ം  എപ്രതയാകണന്ന്  ആര്.പി.  കഡഫമാ  കചയ്ത് 

ാണിക്കുന്നു. 

✗ Select theme ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

✗ ഏകതJി	ുകമാരു &നറിൽ ലൈററ്റ് ക്ലിക്്ക കചയ്യു → Save image as ക്ലിക്്ക കചയ്ത് &ാനര് 

ഫസവ് കചയ്യു.

✗ 	ഭിച്ച &ാനറിൽ ലൈററ്റ് ക്ലിക്്ക  → Properties  → Image  കസ	ക്ട് കചയ്താൽ  Width, Height 

ാണാം.

✗ സ്ൂളിന് സX>മായി സ്ൂളിക  ഫപരും  ചിപ്രതവും  മറ്റും ഫചര്ത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഫത്യ &ാനര് 

നിര്മിക്കണകമJിൽ  ഈ  വ	ു#ത്തി	ാണ്  &ാനര്  നിര്മിഫക്കണ്ടത്.  ഇത്  Uploadഎന്ന 

സംവിധാനം  ഉപഫയാഗിച്ച്  അപ്  കചയ്യുയും  ആാം.  ഇത്തരത്തി	ുള്ള  ഏകതാരു  പ്രപവര്

ത്തനവും  പ്രപഥമ  അധ്യാപക  അറിഫവാകടയും  ഫമൽഫനാട്ടത്തി	ും  സ്ൂളിക	  എല്ലാ 

വിഷയങ്ങള്ക്കും  &ാധമാുന്നവിധത്തിൽ  ആയിരിക്കണം  എന്ന്  പ്രപഫത്യം 

പ്രശദ്ധിക്കുമഫല്ലാ.

തുടര്ന്ന് Settings തുറന്ന് Class details, General, Grading എന്നിവ ആര്.പി. വിശദീരിക്കുന്നു.

a) Class details : ഇവികട നാം മുമ്പ് നൽിയ വിവരങ്ങള് എഡിറ്റ് കചയ്യാനാും.

b) General :  ഇവികട ക്ലാസിഫ യും  Meet  ഫ യും 	ിJുള് എഫന&ിള് കചയ്യാം.  ുട്ടിള് 

മ ുള് നൽുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഇവികട സാധിക്കും. 
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c) Grading : ഇവികട ുട്ടിളുകട Overall grade ാണുന്നതിനുള്ള പ്രമീരണകമാരുക്കാം.

മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയ ഫശഷം Save കചഫയ്യണ്ടതുണ്ട്.

#ുറിപ്പു#ള്

1. കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണി	ും  മുളിൽ  പറഞ്ഞതുഫപാക	  തകന്ന 

ക്ലാസുള് നിര്മ്മിക്കാം. 

2. നിര്മ്മിച്ച  ക്ലാസ്  തുറന്നഫശഷം  Class  settings  ൽ  മാറ്റം 

വരുത്താനുമാും.  എന്നാൽ ഇവികട  About, General  എന്നീ രണ്ട ്

ഭാഗങ്ങഫളയുള്ളൂ. Grading ഇല്ല.

തുടര്ന്ന്, പഠിതാക്കള്ക്്ക തീം മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള അവസരം നൽുന്നു. 

3.3 തയ്യൊറൊക്കിയ ക്ലൊ�ിക�ക്്ക കടൊപ്പിക്കു#ള് ഉള്സെപ്പടുത്തൊം

തുടര്ന്ന,്  ഓഫരാ  അധ്യായവും  ഓഫരാ  ഫടാ#ി്  ആയി  പ്രമിരിഫക്കണ്ടതിക  പ്രപാധാന്യം 

ആര്.പി. വിശദീരിക്കുന്നു. 

(ഒരു  ക്ലാസ്  നിര്മ്മിച്ചതിനുഫശഷം  ക്ലാസിഫ	ക്്ക  ുട്ടികള  ഫചര്ക്കുയാണ്  ഫവണ്ടത്.  എന്നാൽ 

പരിശീ	നപ്രപവര്ത്തനത്തിക  സൗര്യത്തിന്  വിദ്യാര്ഥികള  ഫചര്ക്കുന്നത്  തുടര്ന്നുള്ള 

കസഷനി	ാണ് നാം അവതരി#ിക്കുന്നത്.)

ഇഫ#ാള്  നാം  തയ്യാറാക്കിയ  ക്ലാസിൽ  പാഠഭാഗങ്ങകളാന്നുമില്ലഫല്ലാ.  

എങ്ങകനയാണവ ഉള്ക#ടുത്തു?  

ഓഫരാ അധ്യായത്തിഫ	യും പഠനവിഭവങ്ങളും പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും എവികടയാണ് നൽഫണ്ടത്?

• എല്ലാ  അധ്യായങ്ങളിഫ	യും  റിഫസാഴ്സുളും  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും ഒരുമിച്ച്  നൽിയാൽ 

ുട്ടിള്ക്്ക ആശയക്കുഴ#മുണ്ടാും.

• അതിനാൽ, ഓഫരാ അധ്യായവും ഓഫരാ ഫടാ#ി് ആയി പ്രമിരിക്കാം.

പഠിതാക്കള്  നിര്മ്മിച്ച  ക്ലാസിൽ,  പത്താം  ക്ലാസ്  നാ	ാമകത്ത  അധ്യായമായ അ#റ്റി  നിര്ത്തൊം 

കരൊഗങ്ങസെള (Keeping Diseases Away) എന്ന എന്ന പാഠഭാഗം ഒരു ഫടാപി് ആയി പ്രമീരിക്കുന്ന 

വിധം  ആര്.പി.  കഡഫമാ  കചയ്യുന്നു. 

പഠിതാക്കളും  ഇഫത  പ്രപവര്ത്തനം  കചയ്ത് 

പരിശീ	ിക്കുന്നു.

• Classwork  → Create  →  Topic  എന്ന 

തരത്തിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു

• 4_Keeping Diseases  Away  എന്ന് 

ഫടാപി് ആയി നൽു.
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ഇതുഫപാക	  മറ്റ്  അധ്യായങ്ങളും  ഉള്ക#ടുത്താം.  &ഫയാളജിയിക	  ഒന്നാമകത്ത  അധ്യായമായ 

Sensations and Responses പഠിതാക്കള് തനികയ ഉള്ക#ടുത്തകട്ട.

• ഓഫരാ ഫടാപിക്കിനും ഫനകരയുള്ള   &ട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്താൽ  Rename, Delete, Move 

down, ..... തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുള് 	ഭിക്കും. ഫടാ#ിക്കുള് മുളിഫ	ഫക്കാ താഫഴഫക്കാ മാറ്റി 

പ്രമീരിക്കാം. ഇഫ#ാള് പഠി#ിച്ചുകാണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം മുളിൽ വരുന്ന വിധത്തി	ാണ് 

പ്രമീരിഫക്കണ്ടത്.

(ആര്.പി.യുകട കഡഫമാ.)

#ുറിപ്പു#ള്

1. കമാലൈ&ൽ ഫഫാണിൽ Stream, Classwork, People എന്നീ ടാ&ുള് മാപ്രതഫമ ഉള്ളൂ. Grades 

ഇവികടയില്ല.

2. Create കമനുവിൽ മ്പ്യൂട്ടറിൽ ാണുന്ന Quiz assignment ഉം ഫഫാണിൽ ദൃശ്യമല്ല.

3.4 ക്ലൊ�ിക�ക്്ക �ഠനപ്ര�വര്ത്തനങ്ങള് ഉള്സെപ്പടുത്തൊം

ആര്.പി. അവതരി#ിക്കുന്നു.

ഒരു സാധാരണ ക്ലാസിക  ഘടന നാം ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞുവഫല്ലാ.  എൻപ്രടി,  ക്ലാസ് പ്രപവര്

ത്തനങ്ങള്,  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്,  അലൈസൻകമ ുള്,  ഇവാഫ	Xഷൻ  എന്നിവ  ഏകതാരു 

ക്ലാസി	ും ഉള്ക#ട്ടിരിക്കും. ഇവഫയാഫരാന്നും ഒരു ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂമിൽ പ്രമീരിക്കുന്ന വിധം നമുക്്ക 

പരിചയക#ടാം. 
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A) എൻപ്രടി

• ക്ലാസിഫ	ക്കുള്ള  ഒരു  എൻപ്രടി  പ്രപവര്ത്തനം  ഉണ്ടാും.  ഇത്  ഒരു  ഥ  പറഞ്ഞുകാഫണ്ടാ 

ഴിഞ്ഞ  ക്ലാസിൽ  പഠിച്ച  ആശയങ്ങകള  ുറിച്ചുള്ളഫതാ/കപാതു  താല്പര്യം 

ഉണ്ടാഫയക്കാവുന്നഫതാ ആയ ഒരു വീഡിഫയാ ക്ലി#് ാണിച്ചുകാഫണ്ടാ ആാം.  ുട്ടിളുകട 

താല്പര്യം ഉണര്ത്തു എന്നതാണ് പ്രപത്യക്ഷ 	ക്ഷ്യം.

ആര്.പി. Session3 ഫഫാള്ഡറിൽ നൽിയിട്ടുള്ള 10Biology_Cha4.pdf എന്ന പാഠഭാഗം പ്രപദര്ശി#ിച്ച ്

അവതരി#ിക്കുന്നു. 

ഈ പാഠഭാഗത്തിന് എക>ല്ലാം പ്രപഫവശമായി കാടുക്കാം ?

• സമപ്രഗയിൽനിന്ന് ഒരു റിഫസാഴ്സ് എം&ഡ് കചയ്യാം

• സമപ്രഗയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ഇ റാ്റ്റീവ് ഫ	ണിങ്ങ് കമറ്റീരിയൽ (Xിസ് ) എം&ഡ് കചയ്യാം.

• സX>മായി  ഒരു  ഡിജിറ്റൽ റിഫസാഴ്സ്  തയ്യാറാക്കി  ലൈപ്രഡവിൽ അപ് ഫ	ാഡ്  കചയ്ത്  പ്രപവര്

ത്തനമായി ഉള്ക#ടുത്താം.

• ............................. 

പര്ച്ചവ്യാധികള#റ്റിയുള്ള  പപ്രത,  ടിവി  വാര്ത്തള്  ഉള്ക#ടുത്തിയ  ഒരു  വീഡിഫയാ 

സമപ്രഗയി	ുണ്ട്  (Calss 10, Biology, Chapter 4, Topic  സാംപ്രമി ഫരാഗങ്ങള്).  സമപ്രഗ തുറന്ന് ഈ 

വീഡിഫയാ ക്ലാസിഫ	ക്്ക ഒരു എൻപ്രടി പ്രപവര്ത്തനമായി ഫചര്ക്കുന്ന വിധം താകഴ നൽിയ രീതിയിൽ 

ആര് .പി. കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

 സമപ്രഗ  തുറന്ന്  വീഡിഫയാ 

മുഴുവൻ  ണ്ട്  ക്ലാസിന് 

അനുഫയാജ്യമാകണന്ന് 

ഉറ#ുവരുത്തു.

 Share → Copy ക്ലിക്്ക കചയ്യു. 

ഇഫ#ാള്  ഈ  വീഡിഫയായുകട 

	ിJ്  ഫാ#ി  കചയ്തു 

ഴിഞ്ഞു. (Classroom കസ	ക്ട് 

കചയ്തും  ഈ  വീഡിഫയാ 

ഉള്ക#ടുത്താവുന്നതാണ്).

 Classwork  → Create  → Material  തുറക്കു.  (Material  ഭാഗത്താണ്  പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് 

ഉള്ക#ടുഫത്തണ്ടത്).
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 ഇഫ#ാള് 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ  Add  link  &ട്ടണ് ക്ലിക്്ക  കചയ്ത്  ഫാ#ി  കചയ്ത  	ിJ് 

ഉള്ക#ടുത്തു.

 Title,  Description  എന്നിവ  ലൈട#്  കചയ്ത്  ഫചര്ക്കു.  ഉള്ക#ടുത്തിയ  പഠനവിഭവം 

എ>ുകചയ്യണകമന്ന  വിശദാംശമാണ്  Description  ൽ  ഉള്ക#ടുഫത്തണ്ടത്.

(Session3/Description3.txt  എന്ന  ഫയ	ിൽ  Material-1  ആയി  ഇവ നൽിയിട്ടുണ്ട്.  ലൈട#് 

കചയ്യുന്നത് പ്രപയാസമാകണJിൽ ഇവികട നിന്ന് ഫാ#ികചയ്താ	ും മതി). 

 For  എന്ന  ഭാഗത്ത്  ഏത്  ക്ലാസിക	  ുട്ടിള്ക്്ക  എന്ന്  നിശ്ചയിക്കാം.  Topic  ആയി 

നൊ�ൊമസെത്ത അധPൊയം (4_Keeping Diseases Away)  സെ��ക്ട് സെ>യ്യണം.

 Post ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

#ുറിപ്്പ

സമപ്രഗയിൽ  ഫമൽപറഞ്ഞ  രീതിയി	ുള്ള  റിഫസാഴ്സുള്  ആകരJി	ും  ഫചര്ത്തിട്ടുകണ്ടJിൽ 

മാപ്രതഫമ  ഇത്തരത്തി	ുള്ള  ഉപഫയാഗം  സാധ്യമാുയുള്ളൂ.  നാം  നിര്മിക്കുന്ന  പഠനവിഭവങ്ങള് 

ഫരളം മുഴുവൻ ഉപഫയാഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകണJിൽ ഗൂഗ്ള് ലൈപ്രഡവികനാ#ം സമപ്രഗയിൽ ൂടി 

അപ് ഫ	ാഡ് കചയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കു. എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടിയുകടപരിഫശാധനയും  അംഗീാരവും 

	ഭിച്ച  ഫശഷഫമ  അപ് ഫ	ാഡ്  കചയ്ത  റിഫസാഴ്സുള്  കപാതുഉപഫയാഗത്തിന്  	ഭ്യമാുയുള്ളൂ 

എന്നതു ൂടി ഓര്ക്കു.

തുടര്ന്ന്,  പഠിതാക്കള്  അവര്  തയാറാക്കിയ  ക്ലാസിൽ  കമറ്റീരിയ	ായി  സമപ്രഗയിക	  പ്രപസ്തുത 

റിഫസാഴ്സ് ഉള്ക#ടുത്തി ഫപാസ്റ്റ് കചയ്യുന്നു. (Topic - 4_Keeping Diseases Away) 

ആര്.പി. ആവശ്യമായ പി>ുണ നൽുന്നു.

B) ക്ലൊ�് പ്ര�വര്ത്തനങ്ങള്

ആര്.പി. അവതരി#ിക്കുന്നു.

ഇഫ#ാള് നാം സമപ്രഗയിക	 ഒരു റിഫസാഴ്സാണ് കമറ്റീരിയ	ായി നമ്മുകട ക്ലാസിൽ ഉള്ക#ടുത്തിയത്.
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അനുഫയാജ്യമായ  ക്ലാസ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളി	ൂകട  പാഠഭാഗത്തിക	  പുതിയ  ആശയങ്ങള് 

അവതരി#ിക്കക#ഫടണ്ടതുണ്ടഫല്ലാ. ഇകതങ്ങകന സാധ്യമാക്കാം ? 

• ലൈറ്റ് വി്ഫറ്റഴ്സി	ൂകട പ്രപഫക്ഷപണം കചയ്യുന്ന വീഡിഫയാ ക്ലാസുള് ഉപഫയാഗിക്കാം.

• സX>മായി ക്ലാസുള് തയ്യാറാക്കി നൽാം

• ഗൂഗ്ള് മീറ്റ് വഴി ലൈ	വ് ക്ലാസുള് നൽാം

• ..................................

ഫസ്റ്റ്  ക്ലാസുള്  നമ്മുകട  ക്ലാസിൽ  ഒരു  കമറ്റീരിയ	ായി  ഉള്ക#ടുത്തിയാഫ	ാ?  നമുക്്ക 

പരിഫശാധിക്കാം

C. ഫസ്്റ്റസെ&ൽ ക്ലൊ�ു#ള് ഉള്സെപ്പടുത്തൊം 

തുടര്ന്ന,്  ഫസ്റ്റ്  ക&ൽ  ക്ലാസുള്  ഉള്ക#ടുത്തുന്ന  വിധം  ചുവകട  നൽിയ  രീതിയിൽ 

ആര്.പി. കഡഫമാ കചയ്യുന്നു. 

➢ Classwork → Create → Material കസ	ക്ട് കചയ്യു.

➢ മുമ്പ്  ണ്ടതുഫപാക	  Title,  Description,  Topic,  For  എന്നിവ  ഫചര്ക്കു.

(Session3/Description3.txt എന്ന ഫയ	ിൽ Material-2 ആയി ഇവ നൽിയിട്ടുണ്ട്).

➢ താകഴ രണ്ട് &ട്ടണുളുണ്ട്. Add ഉം Create ഉം

◦ മുൻൂട്ടി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളവ Add വഴി ഫചര്ക്കാം

◦  അപ്ലിഫക്കഷനുള് വഴി തത്സമയം തയാറാക്കുന്നവ Create വഴി ഉള്ക#ടുത്താം

#ുറിപ്്പ  :  അപ്ഫഡറ്റ്  കചയ്ത  പ്ര&ൗസറിൽ  Create,  Add  തുടങ്ങിയവ  ഐക്കണുളായാണ് 

ദൃശ്യമാുന്നത്.
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Create  &ട്ടണിക	 അപ്ലിഫക്കഷനുള് ഉപഫയാഗിക്കുഫമ്പാള്,  വിദ്യാര്ഥിളുകട കമാലൈ&ൽ 

ഫഫാണി	ും  അവ  ഉപഫയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള  സൗര്യങ്ങള്  ഉണ്ടായിരിക്കണകമന്നത്  പ്രപഫത്യം 

സൂചി#ിഫക്കണ്ടതാണ്. തുടര്ന്ന,്

➢ പ്ര&ൗസറിൽ ഒരു ടാ&് ൂടി തുറന്ന് അതിൽ https://firstbell.kite.kerala.gov.in/ എന്്ന നൽി 

ലൈസറ്റിഫ	ക്്ക പ്രപഫവശിക്കു.

➢ ഉള്ക#ടുഫത്തണ്ട വീഡിഫയായിൽ ലൈററ്റ് ക്ലിക്്ക കചയ്ത്  Copy link address  ക്ലിക്്ക കചയ്യു. 

(2020-21  ക	  പത്താംതരം  &ഫയാളജിയുകട  24-ാാമകത്ത  എ#ിഫസാഡാണ്  ഇവികട 

ഉള്ക#ടുഫത്തണ്ടത്).

➢ നാം തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാസിക  Material ജാ	ത്തിൽ Add link &ട്ടണ് ക്ലിക്്ക കചയ്ത് ഫാ#ി 

കചയ്ത 	ിJ് ഉള്ക#ടുത്തു.

➢ Add link ക്ലിക്്ക കചയ്യു

#ുറിപ്പു#ള്

1. കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണി	ും  Attach(Add  എന്നതിന്  പരം), 

Create എന്നീ &ട്ടണുള് ാണാം. 

2. Attach  &ട്ടണിക	  ഓപ്ഷനുളിൽ  വ്യത്യസമുണ്ട.് 

മ്പ്യൂട്ടറി	ുള്ള  YouTube  ഇവികടയില്ല.  എന്നാൽ 

മ്പ്യൂട്ടറി	ില്ലാത്ത  Take photo, Record video  എന്നീ രണ്ട് 

ഓപ്ഷനുള് ഇവികട ാണാം.

3.  Create &ട്ടണിൽ New PDF മാപ്രതഫമയുള്ളൂ.

പഠിതാക്കള്,  https://firstbell.kite.kerala.gov.in/   എന്ന  ലൈസറ്റിക	  വീഡിഫയാ  (2020-21  ക	 

പത്താംതരം &ഫയാളജിയുകട 24-ാാമകത്ത എ#ിഫസാഡ് ) 	ിJ് ഫാ#ി കചയ്ത് അവര് തയാറാക്കിയ 

ക്ലാസിൽ   Material-2 ആയി ഉള്ക#ടുത്തുന്നു. (Topic - 4_Keeping Diseases Away)

ഫടാപി് കസ	ക്ട് കചഫയ്യണ്ട ാര്യം പ്രപഫത്യം ഓര്മ്മി#ിഫക്കണ്ടതാണ്.
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D. ഒരു ഫയൽ ലൈപ്രഡവിക�ക്്ക അ�് ക�ൊഡ് സെ>യ്ത് ക്ലൊ�ി�ുള്സെപ്പടുത്തു	 വിധം

പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങളിക	  പ്രപധാനക#ട്ട  ഒരിനമാണ്  പഠനക്കുറി#ുള്  തയ്യാറാക്കൽ. 

പാഠഭാഗകത്ത  ആശയങ്ങള്  മനസ്സി	ാക്കുന്നതിനുഫവണ്ടി  ഒരു  വീഡിഫയാ  ുട്ടിള്ക്്ക 

നൽിക്കഴിഞ്ഞു.  ഈ  വീഡിഫയായും  കട്സ്റ്റ്  &ുക്കും  ഉപഫയാഗക#ടുത്തി ഒരു  പഠനക്കുറി#് 

തയ്യാറാഫക്കണ്ട പ്രപവര്ത്തനം ുട്ടിള്ക്കായി നൽുന്നകതങ്ങകനകയന്ന് ഫനാക്കാം.

ഇതിനായി  Session3  ഫഫാള്ഡറി	ുള്ള  Chapter4_Notes.pdf  എന്ന  ഫയൽ  ലൈപ്രഡവിഫ	ക്്ക  അപ് 

ഫ	ാഡ്  കചയ്യുന്ന  വിധം  ആര്.പി.  കഡഫമാ  കചയ്യുന്നു.  (ഈ  ഫയൽ  പഠിതാക്കള്ക്്ക   നൽിയ 

ഫഫാള്ഡറി	ുണ്ട്.)

✗ Classwork → Create → Material കസ	ക്ട് കചയ്യു.

✗ Title,  Description,  Topic,  For  എന്നിവ  ഫചര്ക്കു.

(Session3/Description3.txt  എന്ന  ഫയ	ിൽ  Material-3  ആയി  ഇവ  നൽിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇതുഫപാക	 ലൈട#് കചയ്ത് ഫചര്ക്കാം).

✗ Topic - 4_Keeping Diseases Away

✗ തുടര്ന്ന് Add → File ക്ലിക്്ക കചയ്യു

✗ Upload ടാ&് കസ	ക്ട് കചയ്തഫശഷം Browse കചയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ Chapter4_Notes എന്ന 

ഫയൽ ഓപണ് കചയ്യു.

✗ Post ക്ലിക്്ക കചയ്യു

പഠിതാക്കള്  Chapter4_Notes.pdf എന്ന ഫയൽ Material-3 ആയി തങ്ങളുകട ക്ലാസിൽ ഫചര്ക്കുന്നു. 

(Topic - 4_Keeping Diseases Away)

ഉള്ക#ടുത്തിയ  കമറ്റീരിയ	ുള്/പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  നമ്പറുള്  നൽി  പ്രമീരിഫക്കണ്ടതിക  

ആവശ്യത ആര്.പി. ഫ&ാധ്യക#ടുത്തുന്നു. ആര്.പി.യുകട കഡഫമാ.

• നാം  ഇതുവകരയായി  മൂന്ന്  കമറ്റീരിയ	ുള്  ഉള്ക#ടുത്തിക്കഴി ഞ്ഞു.  ഈ 

പാഠഭാഗത്തിനുഫവണ്ടി ഇനി അലൈസൻകമ ുളും മറ്റും ഫചര്ഫക്കണ്ടതുമുണ്ട്. 

• ഈ അധ്യായത്തിക  &ാക്കിഭാഗങ്ങള് വിനിമയം കചയ്യുഫമ്പാള് ൂടുതൽ പഠനവിഭവങ്ങളും 

പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും ഉള്ക#ടുഫത്തണ്ടിയും വരും. 

ഇവ തമ്മിൽ മാറിഫ#ാാനിടയിഫല്ല? അതിനാൽ ലൈടറ്റിൽ നൽുഫമ്പാള് ഫപരിക  ൂകട,

➢ അധ്യായത്തിക  നമ്പര് (4 -ാാമകത്ത അധ്യായം)

➢ ഈ അധ്യായത്തിക	 ഫസ്റ്റ്ക&ൽക്ലാസിക  നമ്പര്/സ&്ഫടാപി് നമ്പര് (1-ാാമകത്ത ക്ലാസ്) 

➢ പ്രപവര്ത്തനത്തിക  എണ്ണം ( 3 -ാാമകത്ത പ്രപവര്ത്തനം)

എന്നിവ  ൂടി  ഉള്ക#ടുത്താം.  ഉദാഹരണമായി,  നാ	ാം  അധ്യായത്തിക	  ഒന്നാമകത്ത  ക്ലാസിക	 

മൂന്നാമകത്ത  പ്രപവര്ത്തനമായി  നൽിയതിക  ലൈടറ്റി	ായി  4.1.3.  Worksheet  -Note  Preperation 

എന്ന് കാടുക്കാം. 
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ആര്.പി.  യുകട  കഡഫമായ്ക്കുഫശഷം  പഠിതാക്കള്  ഇതുവകരയായി  ഉള്ക#ടുത്തിയ 

കമറ്റീരിയ	ുള് എഡിറ്റ് കചയ്ത് ലൈടറ്റി	ുളുകട ൂകട നമ്പറുള് ഫചര്ക്കുന്നു.

തുടര്ന്ന്  ുട്ടിള്  ആദ്യം  ാഫണണ്ടത്  മുളിൽ  വരുന്ന  വിധത്തിൽ  പഠിതാക്കള് 

കമറ്റീരിയ	ുള് പ്രമീരിക്കുന്നു.

➔ ഓഫരാ  ഫടാപിിനും  ഫനകരയുള്ള   &ട്ടണിൽ  ക്ലിക്്ക  കചയ്താൽ  Move  down,  Move 

upതുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുള് 	ഭിക്കും.  ഇവയുപഫയാഗിച്ച് ഓഫരാ  Material  ഉം മുളിഫ	ഫക്കാ 

താഫഴഫക്കാ മാറ്റി പ്രമീരിക്കാം. (പ്രഡാഗ് കചയ്തും മാറ്റാവുന്നതാണ്). 

E. അറിയിപ്പു#ള് നൽ#ൊം

Stream ക	 Announce something to your class ക  പ്രപാധാന്യം ആര്.പി. വിശദമാക്കുന്നു.

നാം  പഠനവിഭവവും  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും ഉള്ക#ടുത്തിയ വിവരം  ുട്ടികള  അറിയിഫക്കണ്ടതിഫല്ല  ? 

എJി	ഫല്ല അവര്ക്്ക പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് കചയ്യാനാൂ... ?

ഉദാഹരണമായി,

• നിങ്ങള്ക്്ക രണ്ട് പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഫചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. കചയ്തു ഫനാക്കു. 

• ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്്ക ഗൂഗ്ള് മീറ്റിൽ ചര്ച്ച കഷഡ്യൂള് കചയ്തിട്ടുണ്ട് .  എല്ലാവരും മൂന്ന് മണിക്്ക 

ഫ	ാഗിൻ കചയ്ത് ചര്ച്ചയിൽ അറ്റ ് കചയ്യു .

ഇത്തരം  അനൗണ്സ് കമ ുള്  എങ്ങകന  കചയ്യാം?  അതിന്  ഏകതല്ലാം  ഓണ്ലൈ	ൻ  മീഡിയം 

ഉപഫയാഗിക്കാം ?

 വിവിധ കമഫസജിങ് പ്രഗൂ#് സംവിധാനങ്ങള് ഉപഫയാഗിക്കാം.

 Classroom ൽ തകന്നയുള്ള അനൗണ്സ് കമ സ്ിനുള്ള സംവിധാനമുപഫയാഗിക്കാം.

 കമയി	ിക	 Rooms സംവിധാനം ഉപഫയാഗിക്കാം. 

തുടര്ന്ന് Announce something to your class  ഉപഫയാഗിക്കുന്നവിധം പരിചയക#ടുത്തുന്നു.

പഠിതാക്കള് ഈ പ്രപവര്ത്തനം കചയ്യുന്നു.
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3.5- ഓൺലൈ�ൻ ഇന്ററൊക്ഷനും �ംശയദൂരീ#രണവും (google meet)

Google meetക  പ്രപാധാന്യം വിശദീരിക്കുന്ന പ്രപവര്ത്തനം.  ുട്ടിള് ക്ലാസ് ാണുയും 

ഫനാട്ട്സ്  തയ്യാറാക്കുയും  കചയ്തുഴിഞ്ഞു.  ഈ  ഘട്ടത്തിൽ  ുട്ടിള്ക്കുണ്ടാഫയക്കാവുന്ന 

സംശയങ്ങള് ദൂരീരിക്കുന്നതിനായി Google meet നടത്താം. 

എ>ിനാണ്  ഗൂഗ്ള്  മീറ്റ്?   എങ്ങകനയാണിത്  പ്രപഫയാജനക#ടുഫത്തണ്ടത്? 

ചുവകടക്കാണുന്നതു ഫപാക	 ആര്.പി. ഫപ്രാഡീരിക്കുന്നു.

• ുട്ടിളുമായി ഫനരിട്ട് സംവദിക്കാൻ

• ഫനരിട്ട് സംശയ നിവാരണം നടത്താൻ

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

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

വിഫക്ടഴ്സ് ചാന	ി	ൂകടയുള്ള ക്ലാസ്സുകള സഹായിക്കുന്ന വിധത്തി	ുള്ള മീറ്റുള് പ്രഹസXവും 

ാര്യമാപ്രതപ്രപസക്തവുമാുന്നതാണ് നല്ലത്.   ഇത്  രണ്ട് തരത്തിൽ ആാം.

• ചാനൽ വഴിയുള്ള ക്ലാസിക  സംശയനിവാരണത്തിന്

• ുട്ടിള് ആവശ്യക#ട്ട ൂടുതൽ ാര്യങ്ങള് ഉള്ക#ടുത്തി ക്ലാസ് സX>മായി നടത്തുന്നതിന്

A. ഗൂഗിള് ക്ലൊസ്്സ റൂം ഉ�കയൊഗിച്്ച മീറ്റ് നടത്തൊം

ആര്പി  ക്ലാസി	ുള്ള  മീറ്റിങ്  	ിJ്  ഉപഫയാഗിച്ച്  മീറ്റ്  നടത്തുന്നവിധം  പരിചയക#ടുത്തുന്നു. 

തഫ	ദിവസം പഠിതാക്കള്ക്്ക നൽിയ  Sample Class  ഉപഫയാഗിച്ചാണ് ഇത് നടഫത്തണ്ടത്.  ഇതിൽ 

ആര്.പി.  teacher  ഉം  പഠിതാക്കള്  students  ഉം  ആണഫല്ലാ.  ഈ  പ്രപവര്ത്തനത്തിൽ  ആര്.പി. 

മ്പ്യൂട്ടറും പഠിതാക്കള് കമാലൈ&ൽ ഫഫാണും ഉപഫയാഗിക്കുന്നതാണ് സൗര്യപ്രപദം. 

(ക്ലാസിക  തുടര്ച്ച  നഷ്ടക#ടാതിരിക്കുന്നതിനുഫവണ്ടി  അലൈസൻകമ ുള്  ൂടി 

ഉള്ക#ടുത്തിക്കഴിഞ്ഞഫശഷം  മീറ്റ്  നടത്തുന്നതും  പരിഗണിക്കാം.  പഫക്ഷ  മീറ്റിക  സാധ്യത 

ുട്ടിള്ക്്ക  സംശയങ്ങളുണ്ടാുന്ന   ഘട്ടത്തി	ാകണന്ന്  പഠിതാക്കകള  ഫ&ാധ്യക#ടുഫത്ത 

ണ്ടതിനാ	ാണ് മീറ്റ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാൻ കചയ്യുന്നത്.).

എങ്ങകനയാണ് ഗൂഗിള് ക്ലാസ്സ് റൂം ഉപഫയാഗിച്ച് മീറ്റ് നടത്തു? ആര്.പി.കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

✔ തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസിക  Settings തുറക്കു

✔ General  ടാ&ിന് താകഴയുള്ള  Generate Meet link  ക്ലിക്്ക കചയ്ത് 	ിJ് ആക്ടീവ് ആക്കു. 

(Stream ഏരിയ	ി	ും  	ിJ്  പ്രിഫയറ്റ്  കചയ്യാനുള്ള  സൗര്യം  	ഭ്യമാകണന്നും  സൂചി#ിക്കാം)
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നാമുണ്ടാക്കിയ  ക്ലാസിക  മീറ്റ്  	ിJ് 

ുട്ടിള്ക്്ക എങ്ങകനയാണ് 	ഭിക്കു?

• Visible  to  Students  എന്ന  ഓപ്ഷൻ 

Enable  കചയ്യു.  ഇഫതാകട 

പഠിതാക്കളുകട  ഫഫാണിൽ  മീറ്റിക  

ഐക്കണ്  പ്രപത്യക്ഷക#ടുന്നു.  ഇതിൽ 

അമര്ത്തി  ുട്ടിള്ക്്ക  മീറ്റിഫ	ക്്ക 

പ്രപഫവശിക്കാവുന്നതാണ്.

• തുടര്ന്ന്  എല്ലാ  പഠിതാക്കളും  മീറ്റിൽ 

ഫജായിൻ കചയ്യുന്നു.

ക്ലാസിക  &ാനറി	ുള്ള  മീറ്റ്  	ിJിൽ ക്ലിക്്ക 

കചയ്ത്  അധ്യാപി  ആദ്യം  മീറ്റിൽ 

പ്രപഫവശിച്ചഫശഷം മാപ്രതം  Visible to Students 

എന്ന  ഓപ്ഷൻ  Enable  കചയ്യുന്നതാണ് 

നല്ലത്. 

ഇതിക  ആവശ്യത ആര്.പി. വിശദീരിക്കുന്നു.

• അധ്യാപി ഫജായിൻ കചയ്യുന്നതിന്  മുൻപ് ുട്ടിള് 	ിJിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്താൽ  You can't 

Join  this  meeeting  എന്ന  കമഫസജ്  വരും.  ഇത്  ുട്ടിള്ക്്ക  ണ്ഫ്യൂഷൻ  ഉണ്ടാക്കും. 

ആയതിനാൽ, സമയത്തിന് 5 മിനിട്ട് മുൻഫപ അധ്യാപി മീറ്റിൽ ഫജായിൻ കചയ്യു. 

ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂം വഴിയുള്ള മീറ്റിന് എക>Jി	ും പ്രപഫത്യതളുഫണ്ടാ?

✔ കസ്യൂരിറ്റി - പ്രപഫത്യ കഡാലൈമൻ ആയതിനാൽ പുറത്ത് നിന്നുള്ളവര്ക്്ക ഫജായിൻ കചയ്യാൻ 

സാധിക്കില്ല (workspace account)

✔ ഇൻലൈവറ്റ്  കചയ്തവര്ക്്ക  ഫനരിട്ട്  മീറ്റിൽ  പ്രപഫവശിക്കാം,  Host  Controlsസൗര്യങ്ങള് 

	ഭ്യമാണ്

ഗൂഗ്ള് ക്ലാസറ്ൂം വഴിയുള്ള മീറ്റിക	 മറ്റു സൗര്യങ്ങള് ആര്.പി.  വിശദീരിക്കുന്നു.  ആര്.പി.  യുകട 

കഡഫമാ മാപ്രതം മതിയാും.

✗ പാര്ട്ടിസിപ സ്ികന  മ്യൂട്ട് 

കചയ്യാനുള്ള സംവിധാനം 

✗ Control Sharing screen 

✗ Control Chatting 

✗ Recording  (റിഫക്കാര്ഡ്  കചയ്ത 

വീഡിഫയാ ഗൂഗിള് ലൈപ്രഡവിൽ  Meet 

Recordings  എന്ന  ഫഫാ ള്ഡറിൽ 

ഫസവ് ആുന്നതാണ്.)
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✗ Hand Raise 

✗ Captions 

✗ ഒരു മീറ്റിൽ പരമാവധി 100 ുട്ടികള വകര മാപ്രതഫമ നി	വിൽ പ്രപഫവശി#ിക്കാം 

✗ White board (ജാം ഫ&ാര്ഡ)്

✗ Presentation അഥവാ സ് പ്രീൻ കഷയറിംഗ്

ആര്.പി. ഓഫരാന്നും വിശദീരിക്കുന്നു.  ക്ലിക്്ക കചയ്യു. ഇഫ#ാള് 	ഭിക്കുന്ന,

• Whiteboard ഉപഫയാഗിച്ച് എഴുതി ാണിക്കാം. ഇത് pdf രൂപത്തിൽ ഗൂഗിള് ലൈപ്രഡവിൽ ഫസവ് 

ആുന്നു.

• Record Meeting ഉപഫയാഗിച്ച് ക്ലാസ്സ് കറഫക്കാര് ഡ് കചയ്യാം. ഇത് പിന്നീട് ുട്ടിള്ക്്ക കഷയര് 

കചയ്യാവുന്നതാണ്.

• Participants  ക്ലിക്്ക കചയ്താൽ പകJടുക്കുന്ന ുട്ടികള ാണാം,  അവകര  Muteകചയ്യാം, 

Unmute കചയ്യാം

ക്ലിക്്ക കചയ്താൽ 	ഭിക്കുന്ന Settings കസ	ക്ട് കചയ്യുഫമ്പാള്,

• Host Controls  ഉപഫയാഗിച്ച് മീറ്റിൽ പകJടുക്കുന്നവരുകട  Screen Share,  കമഫസ്സജ് അയക്കൽ 

എന്നിവ നിയപ്ര>ിക്കാം
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Quick  access  ഡിഫസ&ിള്  കചയ്താൽ  KITE  കഡാലൈമനി	ുള്ള,  നമ്മുകട  ക്ലാസി	ല്ലാത്ത 

ുട്ടിള് മീറ്റിൽ ഫനരിട്ട് പ്രപഫവശിക്കുന്നത് തടയാം.  ഫഹാസ്റ്റ് എല്ലാവകരയും admit കചയ്യണം

മീറ്റ്  ഴിഞ്ഞാൽ  അധ്യാപി  മീറ്റ്  അവസാനി#ിക്കു.  Visible  to  Students  എന്ന  ഓപ്ഷൻ 

ഡിഫസ&ിള്  കചയ്ത്  കവക്കു.  എല്ലായ്ഫപാഴും  ഒഫര  	ിJ്  തകന്ന  ഉപഫയാഗിക്കണകമന്നില്ല.  	ിJ് 

റീകസറ്റ് കചയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനും Settings 	ുണ്ട.്

B. ഗൂഗിള് #�ണ്ടറിൽ event ആയി Meet ഉള്സെപ്പടുത്തു	 വിധം

ഗൂഗിള് 	ണ്ടറിൽ event ആയി Meet ഉള്ക#ടുത്തുന്ന വിധം ആര്.പി. കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

✔ ഗൂഗിള്  ആപ് സിൽ  ക്ലിക്്ക  കചയ്താൽ  തുറന്ന്  വരുന്ന  	ിസ്റ്റിൽ  നിന്നും  	ണ്ടര്  കസ	 ് റ്റ് 

കചയ്യു

✔ ആവശ്യമുള്ള തീയതിയിൽ മൗസ് ക്ലിക്്ക കചയ്ത്  Event  പ്രിഫയറ്റ് കചയ്യാൻ സാധിക്കും. Event 

വിൻഫഡായിൽ ആവശ്യമുള്ള വിശദാംശങ്ങള് നൽി ഫസവ് കചയ്യു.

✔ മീറ്റ്  ആഡ് കചയ്യാനും ുട്ടിളുകട ഇ-കമയിൽ വി	ാസം ഉപഫയാഗിച്ച് അവകര ഗസ് റ്റ്  അയി 

ആഡ് കചയ്യാനും സാധിക്കും. (താകഴയുള്ള ചിപ്രതം ഫനാക്കു)
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#ുറിപ്പു#ള്

1. കമാലൈ&ൽ ഫഫാണിൽ മീറ്റിക  	ിJ് ആക്ടീവ് ആക്കുന്നതിന്,

• ക്ലാസിക  കസറ്റിംഗ്സ് തുറക്കു

• Meet video link ക	 None മാറ്റി Create video call ആക്കു

2.  Visible to students എഫന&ിള് കചയ്താൽ 	ിJ് ുട്ടിള്ക്്ക 	ഭിക്കും.  

3. Meeting  അവ�ൊനിച്ചൊൽ  അധPൊ�ി#  End  the  Call  ഉ�കയൊഗിച്്ച  മീറ്റിങ് 

അവ�ൊനിപ്പികക്കണ്ടതൊണ്.

************************
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സെ�ഷൻ – 4: ക്ലൊ�ിക�ക്്ക തുടര്പ്ര�വര്ത്തനങ്ങളും അലൈ�ൻസെമന്റു#ളും ഉള്സെപ്പടുത്തൊം

(12.30 PM -1.30 PM  )

RP അവതരി#ിക്കുന്നു.

നാമിഫ#ാള്  ഒരു  ക്ലാസ്  നിര്മ്മിച്ച്  അതിഫ	ക്കാവശ്യമായ  പ്രപവര്ത്തനങ്ങകളല്ലാം 

ഉള്#ടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ുട്ടിള്  വീഡിഫയാ  ക്ലാസ്  ാണുയും  മീറ്റ്  വഴി  സംശയദൂരീരണം 

നടത്തുയും പഠനപ്രപവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തീരിക്കുയും കചയ്തുഴിഞ്ഞു. 

ഇനി, 

• ുട്ടിള്ക്കാവശ്യമായ തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് സജ്ജീരിക്കണം

• പഠനം വി	യിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അലൈസൻകമ ുള് നൽണം

ഇവ  ൂടി  ന	്ുഫമ്പാഴഫല്ല  ഒരു  ക്ലാസ്  സമ്പൂര്ണമാുന്നത്.  അതിനാൽ  ഇക്കാര്യങ്ങളാണ്  ഈ 

കസഷനിൽ പരിഫശാധിക്കുന്നത്.

4.1 - തുടര്പ്ര�വര്ത്തനങ്ങള് ഉള്സെപ്പടുത്തൊം.

എക>ാക്ക  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  (ഫഫാഫളാഅ#്  ആ്റ്റിവിറിള്)  പഠനപ്രപപ്രിയയുകട 

ഭാഗമായി നൽാൻ ഴിയും? 

ആര്.പി. താകഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഫപ്രാഡീരിക്കുന്നു.

✔ പഠിച്ച  പാഠഭാഗത്തിൽനിന്ന്  സാധിക്കുന്ന  അപ്രതയും  ഫചാദ്യങ്ങള്  ഓഫരാ  ുട്ടിയും 

തയ്യാറാക്കു. ഗൂഗ്ള് മീറ്റ് വഴി ഡിക&റ്റ് നടത്താം

✔ പാഠഭാഗത്തിക	  പ്രപസക്തമായി  ഭാഗങ്ങകളുറിച്ച്  ഫപാസ്റ്റര്,  ാര്ട്ടൂണ്  തുടങ്ങിയവ 

തയ്യാറാക്കാം

✔ ഒരു ചിപ്രതം തരുന്നു. ഇതിന് നല്ല ഒരു അടിക്കുറി#് തയ്യാറാക്കാം 

✔ ഒരു വീഡിഫയാ ക്ലി#് അയക്കുന്നു. ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു നഫറഷൻ റിഫക്കാര്ഡ് കചയ്യാം

✔ പാഠഭാഗത്തിക  ഭാവാത്മ വായന റിഫക്കാര്ഡ് കചയ്യാം.

✔ ഒരു വീഡിഫയാ/ഇ റാ്റ്റീവ്  അനിഫമഷൻ  (സമപ്രഗ)  കഷയര് കചയ്യുന്നു.  അതു ണ്ട് ുറി#് 

തയ്യാറാക്കാം.

✔ നിരീക്ഷണ  ുറി#്,  പരീക്ഷണങ്ങളുകട  ഫപ്രപാസീജിയര്  ഫഡാ്യുകമഫ ഷൻ  തുടങ്ങിയവ 

തയ്യാറാക്കാം.

✔ GeoGebra aplets and related activities

✔ ചാര്ട്ടുളും പ്രഗാഫുളും നിര്മിക്കുയും വിശ	നം കചയ്യുയും കചയ്യാം.

✔ ......................................................

✔ ......................................................
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മുളിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുഫപാക	,  സാധ്യമായ  എല്ലാതരം  മൂ	്യവര്ദ്ധിത  ആശയ 

ഉത്പന്നങ്ങളും തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളാണ്. ുട്ടിള്ക്്ക ഇവ മ്പ്യൂട്ടറിഫ	ാ, കമാലൈ&ൽ ഫഫാണിഫ	ാ 

ഫനാട്ടുപുസ്തത്തിഫ	ാ കചയ്യാം.  മുളിൽ കാടുത്തവയി	ുള്ളഫതാ മറ്റഫനം സാധ്യതളിൽനിന്ന് 

തിരകഞ്ഞടുത്തഫതാ ആയ ഒരു തുടര്പ്രപവര്ത്തനം എങ്ങകന ഉള്ക#ടുത്താം എന്്ന പരിഫശാധിക്കാം. 

പ്രപവര്ത്തനഫ	ങ്ങള്  അധ്യാപിയുകട  തീരുമാനം  അനുസരിച്ച്  ഡിജിറ്റൽ  ഫയ	ാഫയാ 

ഫനാട്ടുപുസ്തത്തിൽ  കചയ്തതിക  ഫഫാഫട്ടായാഫയാ  അപ് ഫ	ാഡ്  കചയ്യാം.  അപ് ഫ	ാഡ്  കചയ്യു 

എന്ന് നിര്&ന്ധമല്ല. ഇത്തരം  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  അലൈസകമ ുളും  ഗൂഗിള്  ക്ലാസ്  റൂമിൽ 

ന	്ുന്നതികനക>ല്ലാം മാര്ഗങ്ങളുണ്ട്?

◦ Assignment tab വഴി

◦ Quiz Assignmentആയി

◦ Question ആയി

Question ആയി തുടര്പ്ര�വര്ത്തനം ഉള്സെപ്പടുത്തൽ

തുടര്	്  �ുതിയതൊയി  തയൊറൊക്കിയ  ക്ലൊ�ിൽ  തസെ	  ക�ൊഗിൻ  സെ>യ്ത്  Question  ആയി 

തുടര്പ്രപവര്ത്തനം ഉള്ക#ടുത്തുന്നത് താകഴ നൽിയ രീതിയിൽ പരിശീ	ൻ  അവതരി#ിക്കുന്നു

എ	ി#നി  പരാതിരിക്കുന്നതിന്  സXീരിഫക്കണ്ട  മുൻരുത	ുള്  എ>ല്ലാമാണ്? 

നിങ്ങളുകട  പരിസരത്ത്  അത്തരം  സാഹചര്യങ്ങളുഫണ്ടാകയന്ന്  പരിഫശാധിച്ച്  ഒരു  ുറി#്  

തയ്യാറാക്കു.

ഇങ്ങകനകയാരു തുടര്പ്രപവര്ത്തനകമങ്ങകന ഉള്ക#ടുത്താം. ആര്.പി. വിശദീരിക്കുന്നു.

 • Classwork → Create → Question ക്ലിക്്ക കചയ്ത്,

◦ ലൈടറ്റിൽ ആയി 4.1.4 എ�ിപ്പനി - മുൻ#രുത�ു#ള് എന്്ന 

നൽുന്നു

◦ Instructions  ൽ  പ്രപവര്ത്തനം  ഉള്ക#ടുത്തുന്നു

(Session4/Description4.txt ഫനാക്കു)

◦ പൂര്ത്തിയാഫക്കണ്ട തീയ്യതിയും സമയവും ന	്ുന്നു.

◦ ഫടാപി് കസ	ക്ട് കചയ്യുന്നു.(4_Keeping Diseases Away) 

◦ ആവശ്യമായ മറ്റ്  മാറ്റങ്ങളും ഉള്ക#ടുത്തിയഫശഷം  Assign 

ക്ലിക്്ക കചയ്യുന്നു.

Question ആയി ഉള്ക#ടുത്തിയവയ്ക്്ക ഉത്തരം ലൈട#് കചയ്തു മാപ്രതഫമ നൽാനാവൂ.

പഠിതാക്കള് Session4/Description4.txt  പ്രപഫയാജനക#ടുത്തി ഈ പ്രപവര്ത്തനം കചയ്യുന്നു.
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4.2 അലൈ�സെമന്റു#ള് ഉള്സെപ്പടുത്തൽ 

ആര്.പി. അവതരി#ിക്കുന്നു.

നിര>രമൂ	്യനിര്ണയത്തിക  ഭാഗമായും  അല്ലാകതയും  ക്ലാസിൽ 

തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളായി  അലൈസൻകമ ുള്  ന	്ാറുണ്ട്.  എല്ലാ 

തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  മൂ	്യനിര്ണയത്തിന്  വിഫധയമാഫക്കണ്ടതില്ലഫല്ലാ. 

മൂ	്യനിര്ണയത്തിന്  വിഫധയമാക്കുന്ന  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങകള  നമുക്്ക 

അലൈസൻകമ ുളായി ണക്കാക്കാം.

റിഫസാഴ്സസ്  ഫഫാള്ഡറിക	  assignment1.png  എന്ന  ചിപ്രതം  വിശ	നം 

കചയ്ത്  ുറി#്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള  അലൈസൻകമ ്  നൽുന്ന  വിധം 

ആര്.പി.  കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• Classwork → Create → Assignment 

• Title,  Instructions,  Points,  For,  Due,  Topic,  ...  തുടങ്ങിയവ  പൂരി#ിച്ച്  ഫചര്ക്കു.

(Session4/Description4.txt ക	 Assignment-2 ഫനാക്കു)

• Add → File ക്ലിക്്ക കചയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന Session4 ഫഫാള്ഡറി	ുള്ള assignment1.png എന്ന 

ചിപ്രതം അപ് ഫ	ാഡ് കചയ്യു.

• Assign ക്ലിക്്ക കചയ്യു

ഗൂഗിള്  വര്്സഫ്പസ്  വഴി  ഇത്തരം  അലൈസകമ ുള് ന	്ുഫമ്പാള്  എക>ല്ലാം  ാര്യങ്ങളാണ് 

പ്രശദ്ധിഫക്കണ്ടത്? ആര്.പി.  യുകട വിശദീരണം.

• അലൈസൻകമ ുള്  ന	്ുഫമ്പാള്  ഫടാപി്,  ാ	യ	ളവ്,  സഫ്ാര്  എന്നിവ 

ഫരഖക#ടുത്തണം.

• അലൈസകമ ുള് കഷഡ്യൂള്  കചയ്യണം.  (നിശ്ചിത സമയഫത്തക്്ക മാപ്രതം  പ്രപത്യക്ഷമാുന്ന 

വിധത്തിൽ പ്രമീരിക്കാം)

• ഒഫര ഫയ	ുതകന്ന ഒന്നി	ധിം  ുട്ടിള് സമര്#ിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഫവണ്ടി  plagiarism 

എന്നത് എഫന&ിള് കചയ്യാം.  (ഓണ്ലൈ	ൻ ഫ	ണിങ്ങിൽ ഒരു  ുട്ടി  തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ 

പJുകവച്ച് മറ്റുള്ളവരും സമര്#ിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്.  മ	യാളം ഫപാ	ുള്ള ഭാഷള്ക്്ക 

ഈ സൗര്യം ഇഫ#ാള് പൂര്ണമല്ല) 

• ഏകതല്ലാം ക്ലാസിഫ	ക്്ക അലൈസൻകമ ് നൽണം എന്നത് നിശ്ചയിക്കാം.
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പഠിതാക്കള്  Session4/Description4.txt ക	  വിശദാംശങ്ങളും  assignment1.png  ചിപ്രതവും 

പ്രപഫയാജനക#ടുത്തി തങ്ങളുകട ക്ലാസിൽ  Assignment-2 സജ്ജീരിക്കുന്നു.

#ുട്ടി#ള്ക്്ക മൊതൃ#ൊ ഉത്തര തൊള് (Model Page) പ്ര#മീ#രിച്്ച സെ#ൊടുക്കൊം

ുട്ടിള്ക്്ക  മ്പ്യൂട്ടറിൽ/കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണിൽ  ഫനരിട്ട്  ഉത്തരം  ലൈട#്  കചയ്ത് 

സമര്#ിക്കുന്നതിന്  ആവശ്യകമJിൽ  നിശ്ചിത  മാതൃയിൽ  ഒരു  ഉത്തരഫപജ് 

തയ്യാറാക്കികാടുക്കാവുന്നതാണ്. ആര്.പി.  കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• Assignment ജാ	ത്തിക	 Create ക്ലിക്്ക കചയ്ത് ഗൂഗിള് Docs കസ	ക്ട് കചയ്യു.

• എല്ലാ  ുട്ടിളുഫടയും  ഉത്തരം  	ഭിക്കുന്നതിനായി  Make  a 

copy for each student കസ	ക്ട് കചയ്യു. 

നാം  തയ്യാറാക്കിയ ഓഫരാ  അലൈസകമ ിനും  ഫനഫരയുള്ള 

 &ട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്ത് Edit, Delete എന്നിവ സാധ്യമാണ്. 
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#ുറിപ്പു#ള്: - 

1. കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണി	ും  മുളിൽ  പറഞ്ഞതുഫപാക	  തകന്ന  തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  / 

അലൈസകമ ുള് ന	്ാം. 

2. കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണിൽ  Stream,  Classwork,  People  എന്നിവ  താകഴയാണ് 

പ്രപത്യക്ഷമാുന്നത്.

3. Create എന്ന കമനുവിന് പരം + &ട്ടനാണ് ഉള്ളത്.

4. ഫയൽ  Add  കചയ്യുന്നതിനുള്ള  സൗര്യം  മുളിക	 &ട്ടനി	ാണ് ഉള്ളത്. 

 

4.3 - ഓൺലൈ�ൻ #്വി�് തയ്യൊറൊക്കൊം

ആ.പി. അവതരി#ിക്കുന്നു.

ുട്ടിള്ക്്ക കാടുക്കാവുന്ന അലൈസൻകമ ുളിൽ പ്രപധാനക#ട്ടവയാണ് Xിസ് ഫചാദ്യങ്ങള്. 

ഇത്തരം അലൈസൻകമ ുളുകട കമച്ചകമ>ാണ്?  ചര്ച്ചയ്ക്കുഫശഷം ചുവകടക്കാണുന്ന തരത്തിൽ 

ഫപ്രാഡീരിക്കുന്നു.

• എളു#ത്തിൽ പ്രപതിരണങ്ങള് നൽാം

• പഠനവിടവ് കണ്ടത്താൻ സാധിക്കും

• പ്രപതിരണങ്ങളുകട ഫപ്രാഡീരണം, വിശ	നം എന്നിവ   കപകട്ടന്ന് സാധിക്കുന്നു

• ഓഫരാ കതറ്റുത്തരത്തിനും ഫീഡ്&ാക്കുള് ൂടി ഫചര്ത്ത് പരിഹാരഫ&ാധനം ഉള്ഫചര്ക്കാൻ 

സാധിക്കും.

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

ഓഫരാ  ഫചാദ്യവും  പൂര്ത്തീരിക്കുഫമ്പാള്  ഉടനടി  ഫീ ഡ&്ാക്്ക  	ഭിക്കുന്നത്  ൂടുതൽ 

പ്രപഫയാജനപ്രപദമാവിഫല്ല?  ഓണ്ലൈ	നായി  Xിസുള്  തയ്യാറാക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന  ഒരു 

സംവിധാനമാണ് ഗൂഗിള് ഫഫാം.  നാം തയ്യാറാക്കുന്ന ക്ലാസിൽ ഗൂഗിള് ഫഫാം ഉപഫയാഗിച്ച് ഒരു Xിസ് 

എങ്ങകന നിര്മ്മിക്കാം?
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Session4/Description4.txt ക	  Assignment-3ക	  ഫചാദ്യങ്ങള്  ഉപഫയാഗിച്ച്  Xിസ് 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ആര്.പി.  കഡഫമാ കചയ്യുന്നു. 

✔ Classwork → Create → Quiz assignment എന്ന രീതിയിൽ തുറക്കാം

✔ അനുഫയാജ്യമായ ഒരു ലൈടറ്റിൽ നൽു

✔ പഠിതാക്കള്ക്്ക പ്രപഫത്യമായ നിര്ഫദശങ്ങള് ന	്ാനുകണ്ടJിൽ Instructions  എന്ന ഭാഗത്തു 

നൽാം

✔ വ	തുഭാഗത്ത് Points, Due date, Topic തുടങ്ങിയവ പ്രമീരിക്കാം

✔ Grade  Importing  ഇഫന&ിള്  കചയ്താൽ  സ്ഫാര്  ക്ലാസ്റൂമിഫ	ക്്ക  ഇംഫപാര്ട്ട്  കചയ്യാൻ 

സാധിക്കും

✔ Blank  Quiz  ക്ലിക്്ക  കചയ്യുന്നഫതാകട  ഫചാദ്യങ്ങള്  കസറ്റ്  കചയ്യുന്നതിനുള്ള  ഗൂഗിള്  ഫഫാം 

തുറക്കുന്നു

ഫനരഫത്ത നൽിയ ലൈടറ്റി	ും ഡിസപ്്രിപ്ഷനും ഇവികടയും നൽു.

പ	തരത്തി	ുള്ള ഫചാദ്യങ്ങള് Xിസിൽ ഉള്ക#ടുത്താം. അവ പ്രപധാനമായും

• Short answer

• Paragraph

• Multiple choice

• Checkbox 

• Drop down തുടങ്ങിയവയാണ്.

എങ്ങകനയാണ് ഗൂഗിള് ഫഫാമിൽ ഫചാദ്യങ്ങള് 

ഉള്ക#ടുത്തുന്നത്?

✗ ഫചാദ്യം ലൈട#് കചയ്ത ഫശഷം ാറ്റഗറി 

കസ	ക്ട്  കചയ്യു  (ഇവികട  Multiple 

Choice)
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✔ Required ടാ&് എഫന&ിള് കചയ്ത് ഉത്തരം നൽാകത അടുത്ത ഫചാദ്യത്തിഫ	ക്്ക ഫപാാൻ 

അനുവദിക്കാതിരിക്കാം.

✔ Answer key ൽ ക്ലിക്്ക കചയ്ത് ശരിയുത്തരവും 	ഭിഫക്കണ്ട ഫപായി ും ഫീഡ് &ാക്കും കസറ്റ് 

കചയ്യാം.

എങ്ങകനയാണ്  ഫീഡ്&ാക്്ക 

ഉള്ക#ടുത്തു?

✔ Add  answer  feedback  കസ	ക്ട് 

കചയ്യു

✔ ശരിയുത്തരത്തിനും 

കതറ്റുത്തരത്തിനും  പ്രപഫത്യമായി 

ഫീഡ്&ാക്്ക ഉള്ക#ടുത്താവുന്നതാണ്.

✔ ഇതിനു  പുറഫമ  മുൻൂട്ടി  ലൈപ്രഡവിഫ	ക്്ക  ഉള്ക#ടുത്തിയ  ഫയ	ുളിഫ	ഫക്കാ 

വീഡിഫയാളിഫ	ഫക്കാ 	ിJും നൽാവുന്നതാണ്.

✔ ഒരു  ചിപ്രതകത്തഫയാ  വിഡിഫയാകയഫയാ  ആസ്പദമാക്കിയുള്ള  ഫചാദ്യമാകണJിൽ  അതിക  

ൂകട ചിപ്രതഫമാ വീഡിഫയാഫയാ നൽാനും സാധിക്കും.

✔ Duplicate എന്ന &ട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്ത് ഈ ഫചാദ്യത്തിക  ഒരു പര്ക#ടുക്കാം.

ഫഫാം ൂടുതൽ ആര്ഷമാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റലൈമസ ് തീം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപഫയാഗിക്കാം.

സ്റ്റലൈമസ ് തീമിൽ,

• ഫഫാം ളര് മാറ്റാം
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• Header ഇഫമജ് ഉള്ക#ടുത്താം

• Background ളര് നൽാം

കസറ്റിങ്സിൽ മൂന്ന് ടാ&ുളുണ്ട്.

➢ General

➢ Presentation

➢ Quizzes

ഈ ടാ&ുളി	ായി താകഴപറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 

• ഒരു ുട്ടിക്്ക അവസരം ഒരു തവണ മാപ്രതമാക്കാം

• ഒന്നി	ധിം ഫചാദ്യങ്ങള് ഉകണ്ടJിൽ answer കചയ്യുന്ന മുറയ്ക്്ക progress അറിയിക്കാം

• ഫചാദ്യങ്ങളുകട പ്രമം ഓഫരാ വിദ്യാര്ത്ഥിക്കും വ്യത്യസ്തമാക്കാം (Shuffling )

• ഉത്തരം submit കചയ് താൽ ഒരു confirmation message നൽാം

• പഠിതാവിന് 	ഭിച്ച ഫപ്രഗഡ് form submit കചയ്യുഫമ്പാള് തകന്ന 	ഭ്യമാക്കാം

നാം  തയ്യാറാക്കിയ ഫചാദ്യങ്ങള്  Quiz  ആക്കുന്നതിന്  Quizzes  ടാ&ിക	  Make  this  a  Quiz 

എഫന&ിള് കചയ്യാൻ മറക്കരുത്.

തുടര്ന്ന്,  പഠിതാക്കള്  Session4/Description4.txt ക	  Assignment-

3ക	  ഫചാദ്യങ്ങള്  ഉപഫയാഗിച്ച്  Xിസ്  അലൈസൻകമ ് 

തയാറാക്കുന്നു.

#ുറിപ്്പ :-

1.  കമാലൈ&ൽ  ഫഫാണിൽ  Quiz-Assignment  എന്ന  option 

ഇല്ല.

1.30 PM -2.15 PM - ഉച്ചഭക്ഷണം

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

40

    Create Quiz - Video



G-Suite Platform– Teacher Training Module

സെ�ഷൻ – 5:  പ്ര�വര്ത്തനങ്ങള് സെ>യ്യൊം, കപ്രഗഡ് നൽ#ൊം

(2.15 PM – 3.15 PM)

കപ്രഗഡിങ്

പഠിതാക്കള് എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ് നിര്മ്മിച്ച് അതിൽ പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഫചര്ത്തുഴിഞ്ഞു. 

ഇനി  ഈ  ക്ലാസിൽ  ുട്ടികള  ഫചര്ത്ത്  പ്രപവ ര്ത്തനങ്ങള്  കചയ്ത്  ഫപ്രഗഡ്  നൽുന്നത്  എങ്ങകന 

എന്നാണ്  ചര്ച്ചകചഫയ്യണ്ടത്.  (ക്ലാസ്  പ്രിഫയറ്റ്  കചയ്തതിനുഫശഷമാണ്  ുട്ടികള  ക്ലാസിഫ	ക്്ക 

ഫചര്ഫക്കണ്ടത്  എന്ന  ധാരണ  പഠിതാക്കള്ക്്ക  ഇവികട  നൽണം.  എന്നാൽ  പരിശീ	നത്തിക	 

പ്രപവര്ത്തനപ്രമത്തിക  സൗര്യത്തിനാണ്  ഇവികട  ഈ  പ്രമം  അനുവര്ത്തിക്കുന്നത്  എന്നും 

സൂചി#ിക്കാം.)

ആര്.പി. അവതരി#ിക്കുന്നു.

നാം ഗൂഗ്ള് ക്ലാസ്റൂമിൽ എക>ല്ലാം പ്രപവര്ത്തനങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയത് ? 

(ആര്പി ചര്ച്ച)

• ുട്ടിള് ണ്ട് മനസി	ാക്കാനുള്ളവ (കമറ്റീരിയ	ുള്)

• ുട്ടിള്  കചയ്ത  സമര്#ിഫക്കണ്ട്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  (അലൈസൻകമ ുള്,  Xിസ് 

അലൈസൻകമ ുള്)

ഇനി ക്ലാസിൽ നടഫക്കണ്ട പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് എക>ല്ലാം ?

• നൽിയ പ്രപവര്ത്തനങ്ങളി	ൂകട ുട്ടിള് ടന്നുഫപാണം.

• ുട്ടിള് സമര്#ിക്കുന്ന പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക അധ്യാപൻ ഫപ്രഗഡ് നൽണം,

ഈ പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഇനി ചര്ച്ച കചയ്യാം.

5.1 വിദPൊര്ത്ഥി#ള് ക്ലൊ�് റൂമിക�ക്്ക

നമ്മുകട ക്ലാസിഫ	ക്്ക ഇനി ുട്ടികള ഫചര്ഫക്കണ്ടതുണ്ട.്

 നാം  ഓകരൊരുത്തരും  തയൊറൊക്കിയ  ക്ലൊ�ിൽ സ്റ്റുഡ ്  ആയി  ഫചരാനുള്ളവകര മുൻൂട്ടി 

നിശ്ചയിഫക്കണ്ടതുണ്ട്.  ആര്പിയുകടഫയാ  സഹ  ആര്പി  യുഫടഫയാ  ഇ-കമയിൽ  ഐഡി  ഇതിനായി 

ഉപഫയാഗിക്കാം. ഫവണകമJിൽ സഹപഠിതാക്കഫളയും ുട്ടിളാക്കി ഫചര്ക്കാം. 

ുട്ടികള ക്ലാസിഫ	ക്്ക ഫചര്ക്കുന്നത് ആര്.പി കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• People ടാ&ിൽ Student എന്നതിനു ഫനകര add കചയ്യാനുള്ള &ട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു

41



G-Suite Platform– Teacher Training Module

• 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ ുട്ടിളുകട ഐ.ഡി ഫച ര്ത്ത്,  invite 

ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

ഒരു ക്ലാസിക	 എല്ലാ ുട്ടിഫളയും പ്രഗൂ#ാക്കിയയതിനുഫശഷം എല്ലാവഫരയും ഒരുമിച്ചും  add 

കചയ്യുവുന്നതാണ്.

പഠിതാക്കാള് നിര്മ്മിച്ച ക്ലാസിൽ ുട്ടിളായി ആര്പിമാകര  ഫചര്ക്കുന്നു. 

ആര്പി  അലൈസൻകമ ുള്  കചയ്ത്  പഠിതാക്കള്ക്്ക  സമര്#ിക്കുന്നു.  (ൂടുതൽ  ആര്പിമാര് 

ഉകണ്ടJിൽ പഠിതാക്കകള പ്രഗൂ#ുളായി തിരിക്കാം.  ഒന്നാം ആര്പി സ്റ്റുഡ ാുന്നത് ഒന്നാം പ്രഗൂ#ിന് 

എന്ന രീതിയിൽ)

കസഷനുളിൽ  പഠിതാക്കള്  നൽുന്ന  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്്ക/  അലൈസൻകമ ുള്ക്്ക 

ആര്പിമാര്  സ്റ്റുഡ ്  ആയി  അതത്  സമയത്തുതകന്ന  കറസഫ്പാണ്ഡ്  കചഫയ്യണ്ടതാണ്.  ഒരു  RP 

തകന്ന എല്ലാ ക്ലാസി	ും ഫചരണകമന്നില്ല. 

#ുറിപ്്പ :

ഗൂഗിള് ക്ലാസ് റുമിഫ	ക്്ക 3 രീതിയിൽ ുട്ടികള ഫചര്ക്കാം 

1. ുട്ടിളുകട ഐഡി Add കചയ്ത്

2. ക്ലാസിക  ഫാഡ് (Class ID Code) ുട്ടിള്ക്്ക നൽി. അപൂര്വം സന്ദര്ഭങ്ങളിൽ ഈ രീതി 

അവ	ം&ിഫക്കണ്ടി വരും.

3. ക്ലാസിക  	ിJ് ുട്ടിള്ക്്ക നൽി 

ഇവികട ഒന്നാമകത്ത രീതിയിൽ ുട്ടികള ഫചര്ക്കുന്നത് മാപ്രതം അവതരി#ിച്ചാൽ മതിയാും. 

മറ്റുരീതിയിൽ ുട്ടികള ഫചര്ക്കുന്നത് ക്ലാസിക  സുരക്ഷിതതXകത്ത &ാധിക്കുകമന്ന ധാരണ 

പഠിതാക്കള്ക്്ക നൽഫണ്ടതാണ്.

5.2 ക്ലൊ�്റും #ുട്ടി#ളുസെട വീക്ഷണത്തിൽ

ഇതുവഫരയും ഒരു അധ്യാപക  ാഴ്ചയിൽ ആണ് നാം ക്ലാസ് ലൈാര്യം കചയ്തിരുന്നത്. 

ഒഫര  ക്ലാസികനതകന്ന  അധ്യാപനും  ുട്ടിയും  ാണുന്നത്  രണ്ട്  തരത്തി	ാുമഫല്ലാ.  ുട്ടി 

എങ്ങകനയാണ്  ക്ലാസ്  ാണുകയന്നും  അവകരങ്ങകനയാണ്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  കചയ്യുകയന്നും 

നമുക്്ക പരിഫശാധിക്കാം. എന്്ന ആര്പി പറയുന്നു.
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• ആര്.പി.യുകട കമാലൈ&ൽഫഫാണ് സ്പ്രീൻാസ്റ്റ്  കചയ്ത് പഠിതാക്കള് നിര്മ്മിച്ച ക്ലാസിൽ 

ഒരു ുട്ടി ഫചരുന്ന വിധവും ഒരു പഠിതാവിക  ക്ലാസ് അറ്റ ് കചയ്യുന്നതും കഡഫമാ കചയ്യുന്നു. 

പരിശീ	ൻ/സഹപരിശീ	ൻ  സ്റ്റുഡ ്  ആയാണ്  പ്രപദര്ശി#ിഫക്കണ്ടത്.  (Mobile  view-

കഡഫമാ)

• Classwork  എന്ന ടാ&ിൽ ുട്ടിള്ക്കായി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫപാസ്റ്റ് കചയ്ത  പഠനവിഭവങ്ങളും 

അലൈസൻകമ ുളും പ്രപദര്ശി#ിക്കുന്നു.

RP ുട്ടിള്ക്കായി നൽിയ കമറ്റീരിയൽ, ഏകതJി	ും ഒരു പഠിതാവിക  ക്ലാസിൽ ഫജായിൻ 

കചയ്ത് അലൈസൻകമ ു്,  Xിസ് എന്നിവ തന്നിട്ടുള്ള നിര്ഫZശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി കറസഫ്പാണ്ഡ ്

കചയ്യുന്നവിധം കഡഫമായി	ൂകട അവതരി#ിക്കുന്നു.

a) Material വിഭൊഗത്തിൽ #ുട്ടി#ള്ക്കൊയി ഒരുക്കിയ �ഠനവിഭവങ്ങള് #ൊണു	 വിധം

മൂന്ന്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളാണ്  ഈ  വിഭാഗത്തിൽ  ഫചര്ത്തിട്ടുള്ളത്.  അവ  തുറന്ന്  ാണുന്നത് 

കഡഫമാ  കചയ്യുന്നു.  ആദ്യ  രണ്ട്  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  ുട്ടിള്  ാണു  മാപ്രതം  കചഫയ്യണ്ടതാണ്. 

എന്നാൽ മൂന്നാമഫത്തത് ണ്ട വീഡിഫയാളും കട്സ്റ്റ് &ുക്കും ഉപഫയാഗക#ടുത്തി തയ്യാറാഫക്കണ്ട 

ുറി#ാണ്. 

b) Question വിഭൊഗത്തിൽ #ുട്ടി#ള്ക്കൊയി നൽ#ിയ അലൈ�ൻസെമന്റ ് സെ>യ്യു	 വിധം

എ	ി#നി-മുൻരുത	ുള്  എന്നതാണ്  നാ	ാമതായി 

നൽിയിട്ടുള്ളത്. 

• Question  വിഭാഗത്തിൽ  ഉള്ക#ടുത്തിയവയ്ക്്ക  ഉത്തരം 

ലൈട#് കചയ്ത് ഫചര്ക്കാഫന ഴിയൂ.

• ഉത്തരം ലൈട#് കചയ്ത ഫശഷം Turn in കചയ്യുന്നു.
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c) Quiz Assignment സെ>യ്യു	 വിധം

അധ്യാപൻ  ഗൂഗ്ള്  ഫഫാം  ഉപഫയാഗിച്ച്  അറ്റി  നിര്ത്താം  ഫരാഗങ്ങകള എന്ന  Xിസ് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ുട്ടി ഇത് അറ്റ ് കചയ്യുന്നതിനായി,

• അറ്റി നിര്ത്താം ഫരാഗങ്ങകള എന്ന Xിസ് തുറക്കുന്നു

• ശരിയായ ഉത്തരങ്ങള് ക്ലിക്്ക കചയ്യുന്നു

• Submit കചയ്യുന്നു.

തുടര്ന്ന് മറ്റ് അലൈസൻകമ ുള് കചയ്യാം. Turned in / Handed In 

കചയ്യുന്നു. 

#ുറിപ്്പ

ഫമൽപറ ഞ്ഞവ  സപ്്രീനിൽ  പ്രപദര്ശി#ിക്കണം.  (Submit/Unsubmitഎന്നിവ  വിശദമാക്കണം.) 

ചുവകട നൽിയ ചിപ്രതങ്ങള് ാണു. (Mobile View)

d) Assignment വിഭൊഗത്തിൽ ഉള്സെപ്പടുത്തിയവ സെ>യ്യു	 വിധം

എ	ി#നി-  ുറി#്  തയ്യാറാക്കു എന്ന ഒരു  അലൈസൻകമ ്  നാം  ഫനരകത്ത  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ുട്ടിള് അവരുകട ക്ലാസ്റും തുറന്നാൽ ഈ പ്രപവര്ത്തനം ാഫണണ്ടതാണ്. 

ുട്ടി ഇത് കചയ്യുന്നതിനായി,
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• അലൈസൻകമ ്  തുറന്ന്  പ്രപവര്ത്തനം  ഫനാക്കു.  ുറി#്  തയ്യാറാക്കുന്നത് 

കമാലൈ&ൽഫഫാണിഫ	ാ ഫനാട്ടുപുസ്തത്തിഫ	ാ ആാം. ഫനാട്ടുപുസ്തത്തിൽ കചയ്ത് 

അതിക  ഫഫാഫട്ടാ അപ് ഫ	ാഡ് കചയ്യുന്നതാണ് താകഴ വിശദീരിക്കുന്നത്.

• + Add work ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• Camera  ഉപഫയാഗിച്ച്  തയ്യാറാക്കിയ ഫനാട്ടുപുസ്തത്തിൽ എഴുതിയ ുറി#ിക  ഫഫാഫട്ടാ 

എടുക്കുന്നു.

• ഈ  ഫഫാഫട്ടാ  Turn  in/Hand  in 

നൽി സമര്#ിക്കാവുന്നതാണ്. 

ആവശ്യകമJിള്  ൂടുതൽ 

ഉത്തരങ്ങള്  ഇഫത  രിതിയിൽ 

വീണ്ടും  അപ് ഫ	ാഡ്  കചയ്യാം.

• അലൈസൻകമ ിനു താകഴ യുള്ള 

xചിഹ്നത്തിൽ  ക്ലിക്്ക  കചയ്ത് 

സമര്#ിച്ച  ഉത്തരം  delete 

കചയ്യാം.

• വീണ്ടും  Scanകചയ്ത  മകറ്റാരു 

ഉത്തരം  ഫചര്ക്കാം.  അതിനു 

ഫശഷം Turn in കചയ്യുന്നു.
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ഉത്തരം  മാറിഫ#ാകയന്ന്  ഫതാന്നിയാൽ  സമര്#ിച്ച  ഉത്തരങ്ങള്  Unsubmit  കചയ്യുന്നതിനും 

ഴിയും.  തുടര്ന്ന് വീണ്ടും ശരിയായ ഉത്തരം നൽുയും കചയ്യാം.  (മുളിക	 മൂന്നാമകത്ത ചിപ്രതം 

ഫനാക്കു).

•  തുടര്ന്ന്  RP  മാര് മറ്റുള്ളവരുകട അലൈസൻകമ ും പൂര്ത്തിയാക്കി  submit  കചയ്യുന്നു.  (ഇവ 

സപ്്രീനിൽ പ്രപദര്ശി#ിഫക്കണ്ടതില്ല)

• ുട്ടിളായി  ഉള്ക#ടുത്തിയിട്ടുകണ്ടJിൽ,  പഠിതാക്കള്ക്കും 

പരസ്പരം കചയ്യാവുന്നതാണ്.

#ുറിപ്്പ

ഫഫാണിൽ  Language  English  (United  States)  ആകണJിൽ 

അലൈസൻകമ ുള്  സമര്#ിക്കുന്നതിന്  Turned  in  എന്നും,  English 

(UK) ആകണJിൽ Hand in എന്നുമാണ് ദൃശ്യമാുന്നത്.

5.3 - #ുട്ടി#ള് �മര്പ്പിച്ച അലൈ�ൻസെമന്റു#ള് കപ്രഗഡ് സെ>യ്യൽ

 ുട്ടിള്   സമര്#ിക്കുന്ന  അലൈസൻകമ ുള്  നിര്മിക്കുയും  അത്  ുട്ടികളകാണ്ട ്

കചയ്കതടുക്കുയും  മാപ്രതമായാൽ  മതിയാില്ല.  അവയ്ക്്ക  നിശ്ചിതമായ  സഫ്ാറിങ്  ീ 

ഉപഫയാഗിച്ച് സ്ഫാര് ന	്ുയും ഫവണം.

• ഓഫരാ  അധ്യാപനും  അവര്  തയ്യാറാക്കി  ുട്ടികളകാണ്ട്  കചയ്യികച്ചടുത്ത 

അലൈസൻകമ ുള്ക്്ക ഫപ്രഗഡ്  നൽുന്നു.  Question,  Assignment,  Quiz  Assignment 

എന്നിവക്കാണ് ഫപ്രഗഡ് ന ൽാൻ ഴിയു. 
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തുടര്ന്ന്  ആര്.പി.   Question, Assignment, Quiz Assignment  എന്നിവ  ഫപ്രഗ ഡ് നൽുന്നത് കഡഫമാ 

കചയ്യുന്നു.

ഇതിനായി  ഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിതാക്കള്ക്കായി നിര്മ്മിച്ച  Sample Class  എന്ന ക്ലാസ്  റും 

തുറന്ന് പഠിതാക്കള് സമര്#ിച്ച അലൈസൻകമ ുള് ഉപഫയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

പഠിതാക്കള്  ുട്ടിളായി  ഉള്ക#ടുത്തിയിട്ടുകണ്ടJിൽ  അവര്  നിര്മ്മിച്ച  ക്ലാസുള്  കഡഫമാ 

കചയ്യുന്നതിനായി ഉള്ക#ടുത്താവുന്നതാണ്.

a) Questions ന് കപ്രഗഡ് ന ൽ#ൊം

നാം  നിര്മ്മിച്ച  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളിൽ 

നാ	ാമതായി നൽിയ 4.1.4.എ	ി#നി-

മുൻരുത	ുള്  എന്ന 

അലൈസൻകമ ിന്  ഫപ്രഗഡ ്

നൽുന്നകതങ്ങകനകയന്ന്  കഡഫമാ 

കചയ്യുന്നു.

• Classwork  ടാ&ിക	  Questions  വിഭാഗത്തിക	  4.1.4.എ	ി#നി-മുൻരുത	ുള്  ക്ലിക്്ക 

കചയ്യു.

• Turned in എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• ഇടത് ഭാഗകത്ത ുട്ടിളുകട 	ിസ്റ്റിൽ നിന്ന് Turned inവിഭാഗത്തിന് താകഴയുള്ള ഒരു ുട്ടിയുകട 

ഉത്തരം  നിരീക്ഷിച്ച്  മാര്ക്്ക നൽി കതാട്ട്ാണുന്ന മൂന്ന് ുത്തിൽ  ക്ലിക്്ക കചയ്ത് Return 

ക്ലിക്്ക കചയ്യു.
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• ഇനി,  അലൈസൻകമ ്  കചയ്ത ുട്ടിള്ക്്ക ഫീഡ്&ാക്്ക ന	്ണം.  അതിനായി,  തുടര്ന്ന ്

വരുന്ന ജാ	ത്തിൽ Private comment  എന്ന ഫ&ാ്സിൽ അനുഫയാജ്യമായ പ്രപതിരണം 

ലൈട#് കചയ്യു. Return &ട്ടൻ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• ുട്ടിള്  നൽിയ  അലൈസൻകമ ്  ചിപ്രതം/പിഡിഎഫ്  ആകണJിൽ  അവയ്ക്്ക  മുളിൽ 

മൗസ്  എത്തിച്ചാൽ മൗസ്  പ്ലസ്  അടയാളത്തി	ാവുയും,  പ്രപസ്തുത സമയത്ത്  ചിപ്രതത്തിൽ 

ക്ലിക്്ക  കചയ്ത്  പ്രഡാഗ്  കചയ്താൽ മ ്  ഫരഖക#ടുത്താനുള്ള ഫ&ാ്സ്  	ഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഇവികടയും പ്രപതിരണം ഫരഖക#ടുത്താവുന്നതാണ്.

b) Assignment ന് കപ്രഗഡ് ന ൽ#ൊം

പ്രപവര്ത്തനങ്ങളിൽ  അഞ്ചാമതായി  നൽിയ  Assignment-1  ന്  ഫപ്രഗഡ് 

നൽുന്നകതങ്ങകനകയന്ന് ആര്.പി. കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

Classwork  ടാ&ിക	  Assignment  വിഭാഗത്തിക	  4.1.5.  എ	ി#നി  ുറി#്  തയ്യാറാക്കു 

Assignment 1 ൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• Turned in എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• 	ിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ുട്ടികയ കസ	ക്ട് കചയ്യു.

•  ുട്ടിയുകട പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ച് വ	ത് ഭാഗത്ത് ാണുന്ന ഫപ്രഗഡ് ഫ&ാ്സിൽ മാര്ക്്ക 

നൽു.

• താകഴ  Add private comment  എന്ന ഫ&ാ്സിൽ അനുഫയാജ്യമായ മ ് നൽു. Post 

&ട്ടൻ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• മുളിൽ വ	ത് ഭാഗത്ത് ാണുന്ന Return &ട്ടൻ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

പഠിതാക്കള്  ആര്.പി.  കചയ്ത  Assignment-1  സഫ്ാര്  നൽി  പ്രപതിരണം  ഫരഖക#ടുത്തുന്നു.

#ുറിപ്്പ  :  

	ാപ്ഫടാപിൽ  ചിപ്രതം,  പിഡിഎഫ്  എന്നിവയുകട  മുളിൽ  മൗസ്  എത്തിച്ച്  പ്രഡാഗ്  കചയ്താൽ 

അവയിൽ മ ് കചയ്യാനുള്ള കട്സ്റ്റ് ഫ&ാ്സ് 	ഭിക്കും.

48



G-Suite Platform– Teacher Training Module

c) Quiz Assignment �്ക#ൊര് കപ്ര#ൊഡീ#രണം

Xിസുളും  മറ്റ്  മൂ	്യനിര്ണയ  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  കചയ്തുഴിഞ്ഞാൽ  അവയുകട  ഫ	ം 

ഫപ്രാഡീരിഫക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഒരു  Xിസ്  നടത്തിയതിക  സ്ഫാര്  ഫപ്രാഡീരിക്കുന്നത് 

അത്യാവശ്യമാണ്.

Quiz  Assignment തയാറാക്കുഫമ്പാള്തകന്ന ഫപ്രഗഡുള് ഇംഫപാര്ട്ട് കചയ്യാനുള്ള സംവിധാനം 

Enable കചയ്തിട്ടുകണ്ടJിൽ Xിസ് സഫ്ാറുള് ഇംഫപാര്ട്ട് കചയ്യാൻ സാധിക്കും.

പ്രപവര്ത്തനങ്ങളിൽ  ആറാമതായി  നൽിയ  4.1.6.അറ്റി  നിര്ത്താം  ഫരാഗങ്ങകള Quiz 

Assignment 1 ക  സഫ്ാറുള് ഇംഫപാര്ട്ട് കചയ്യുന്നത് എങ്ങകനകയന്ന് ആര്പി കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• Classwork  ടാ&ിക	  Assignment 

വിഭാഗത്തിക	  4.1.6.അറ്റി  നിര്ത്താം 

ഫരാഗങ്ങകള  Quiz  Assignment  1  ൽ  ക്ലിക്്ക 

കചയ്യു.

• Turned in എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

• Import  Grades  എന്ന  &ട്ടണിൽ  ക്ലിക്്ക 

കചയ്യു.

• തുടര്ന്ന് വരുന്ന ജാ	ത്തിൽ Import ക്ലിക്്ക കചയ്യു.

•  ുട്ടിയുകട ഫപരിന് ഫനകര സ്ഫാറുള് വന്നതായിാണാം.  തുടര്ന്ന് Returnഎന്ന &ട്ടണിൽ 

ക്ലിക്്ക കചയ്യു.
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ആര്.പി.  കചയ്ത   Quiz Assignment 1 ക  സ്ഫാര് പഠിതാവ് ഇംഫപാര്ട്ട് കചയ്ത്,  സഫ്ാര് Return 

കചയ്യുന്നു.

* * * * * * * * *  
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സെ�ഷൻ – 6: ഗൂഗള്് ക്ലൊ�്റൂം - മറ്റ് �ംവിധൊനങ്ങള്

(3.15 PM -4.00 PM)

ഗൂഗ്ള്  ക്ലാസ്റൂമിൽ  ക്ലാസുള്  നിര്മിക്ക	ും  പ്രപവര്ത്തനങ്ങളും  അലൈസൻകമ ുളും 

ഉള്ക#ടുത്ത	ുമല്ലാകത  മറ്റു  പ	  സഫJതങ്ങളുമുണ്ട്.  അവയിൽ  പ്രപധാനക#ട്ടവ  ഈ  കസഷനിൽ 

പരിചയക#ടാം.

6.1 To Review �ിസ്റ്റിൽ നി	് പ്ര�വര്ത്തനങ്ങള് റിവPൂ സെ>യ്യൊം.

Dashboard ൽ അധ്യാപര്ക്്ക 	ഭ്യമാുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് To Review. ഈ സഫJതം ആര്പി 

കഡഫമാ കചയ്യുന്നു. 

• To review ക്ലിക്്ക കചയ്യുന്നു.

• 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ Review കചഫയ്യണ്ട ക്ലാസ് തിരകഞ്ഞടുത്താൽ.  ഈ ക്ലാസിക	 എല്ലാ 

അലൈസൻകമ ുളുകട തൽസ്ഥിതി 	ഭ്യമാും 

• ഇവികട നിന്നും Turned in കചയ്ത പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഫപ്രഗഡ് കചയ്യാവുന്നതാണ്.

• ുട്ടിളുകട view ൽ ഇത് To Do എന്നാണ് ാണുന്നത്.  ുട്ടിള് കചഫയ്യണ്ട് പ്രപവ ത്തനമാണ് 

ഈ 	ിസ്റ്റിൽ 	ഭ്യമാുന്നത്.  ഇവികട  പഠിതാക്കള് അധ്യാപനും  ുട്ടിയും  ആയതുകാണ്ട് 

രണ്ടു ഓപ്ഷനും 	ഭ്യമാും.

പഠിതാക്കള്ക്്ക To review, To-do എന്നിവ പരിഫശാധിക്കാൻ അവസരം നൽുന്നു.
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6.2 Co Teacher ആയി �ഹ-അധPൊ�#സെര ക>ര്ക്കൊം

People  കമനുവിൽ നിന്ന്  സഹ-അധ്യാപകര ഫചര്ഫക്കണ്ട സന്ദര്ഭം,  ഫചര്ക്കുന്ന വിധം  RP 

വിശദീരിക്കുന്നു - കഡഫമാ 

• പഠിതാക്കള്  ഒരു  ടീച്ചകറ  (Eg:സ്ഥാപന 

ഫമധാവി/സഹപഠിതാവ്) ക്ലാസിക	 ഫാ-ടീച്ചറായി 

ഫച ര്ക്കുന്നു

• ഇതിനായി  People  → Invite  teachers  ക്ലിക്്ക 

കചയ്യുന്നു.

• ടീച്ചറുകട ID നൽി Invite കചയ്യുന്നു.

6.3 Teacher Transfer

ടീച്ചര് ഒരു സ്ൂളിൽനിന്ന് പ്രടാൻസ്ഫര് ആയാൽ കചഫയ്യണ്ട ാര്യങ്ങള് വിശദമാക്കുന്നു. 

RP കഡഫമാ

• ഒരു സ്ൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചര് പ്രടാൻസ്ഫര് ആയാൽ പുതിയ ടീച്ചകറഫയാ പ്രപസ്തുത ക്ലാസ് ചാര്ജ് 

നൽുന്ന ടീച്ചകറഫയാ ആ ക്ലാസിക	 സഹ അധ്യാപിയായി ഫചര്ക്കു. (People Tab)

• ഫശഷം  സഹ  അധ്യാപികയ  ക്ലാസിക  

Class  owner  ആക്കു.  (People  Tab)

• ഇഫതാകട  ഫാ-  ടീച്ചറുകട  കമയി	ിൽ 

Ownership  മാറുന്നതിനുള്ള  ഒരു 

ഇൻവിഫറ്റഷൻ 	ിJ് വരുന്നു.

(കമയിൽ വരുന്നികല്ലJിൽ ടീച്ചറുകട  Main 

Menu-> Settings ൽ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള Class Notificationഓപ്ഷൻ  ഇഫന&ിള് 

കചയ്യണം.) 

• ഈ 	ിJിൽ Respond  ക്ലിക്്ക കചയ്യു. (	ിJിൽ ക്ലിക്്ക കചയ്യുഫമ്പാള്  error  വരുന്നുകണ്ടJിൽ 

പ്ര&ൗസറിൽ Sign out from all account നൽിയതിന് ഫശഷം Respond ക്ലിക്്ക കചയ്യു.)
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• തുടര്ന്നുള്ള വിൻഫഡായിൽ Accept നൽു.

• ഇ

ഫതാകട ഫാ-ടീച്ചര് ആ ക്ലാസിക  Owner  ആുന്നു.  (Ownershipമാറുന്നികല്ലJിൽ  Reload 

കചയ്യണം- People Tab)

• തുടര്ന്ന് ക്ലാസിൽനിന്ന് പഴയ അധ്യാപികയ ഒഴിവാക്കുഫയാ പഴയ അധ്യാപി  Leave 

ആവുഫയാ കചയ്യു. (People Tab)

• Teacher ടാ&ിൽ Class owner ആണ് ആദ്യം 	ിസ്റ്റ് കചയ്യു.

പഠിതാക്കള് മകറ്റാരു  ടീച്ചകറ സഹ-അധ്യാപിയാക്കി മാറ്റിയതിന്  ഫശഷം ക്ലാസ്  ഓണര്ഷിറ്റ്  മാറ്റി 

ഫനാക്കകട്ട.

6.4 Reuse Post 

Reuse post കചയ്യുന്നത് കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.

• Classwork → Create → Reuse post

• 	ഭിക്കുന്ന ജാ	ത്തിൽ ക്ലാസ്, റീ യൂസ് കചഫയ്യണ്ട ഫപാസ്റ്റ് ഇവ കസ	ക്ട് കചയ്യു

• Reuseക്ലിക്്ക കചയ്യു

• Reuse  എന്ന  സംവിധനത്തി	ൂകട  അധ്യാപനായും  സഹഅധ്യാപനായും  ഉള്ള  എല്ലാ 

ക്ലാസളിഫ	യും ഫപാസറ്റുള് പുനരുപഫയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

6.5 Class Drive folder 

• ക്ലാസ് ലൈപ്രഡവിക  ആവശ്യതയും, പ്രപഫയാജനവും വിശദീരിക്കുന്നു.
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• ഒരു  ക്ലാസ്  നിര്മ്മിച്ചാ	ും  ഫാ#ികചയ്താ	ും  അധ്യാപക  Drive  ൽ  ക്ലാസിക  ഫപരിൽ 

ഫപരിൽ ഒരു ഫഫാള്ഡര് നിര്മ്മിക്കക#ടും.  ക്ലാസ്  Delete  കചയ്താ	ും പ്രപസ്തുത ഫഫാള്ഡര് 

ഡി	ീറ്റു കചയ്താൽ മാപ്രതഫമ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും Drive നിന്ന് നീക്കം കചയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

6.6 Export Grade

ുട്ടിള്ക്്ക 	ഭിച്ച ഫപ്രഗഡുള് എ്സഫ്പാര്ട്ട് കചയ്കതടുക്കുന്ന വിധം അവതരി#ിക്കുന്നു. 

• Grade കമനു തുറക്കു

• വിദ്യാര്ഥിള്ക്്ക  നൽിയ  ഏകതJി	ും  ഒരു 

അലൈസൻകമ ്  ജാ	ം തുറക്കു.(student  work 

വിൻഫഡാ)

• കസറ്റിങ്  ജാ	ത്തിക	  Download  all  Grades  as  csv 

ഉപഫയാഗിച്ച് ഫപ്രഗഡ് ഡൗണ്ഫ	ാഡ് കചയ്യു.

• ഫയൽ,  ാൽക്കിൽ  തുറന്ന്  ആവശ്യമായി  രീതിയിൽ 

ഫഫാര്മാറ്റ് കചയ്യു.

6.7 Copy Class 

ക്ലാസ് ഫാ#ി കചയ്യുന്ന വിധം അവതരി#ിക്കുന്നു. 

• ക്ലാസിക	  റിഫസാഴ്സുളടക്കം  ഫാ#ി  കചയ്യുന്നതിനായി 

Copy എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപഫയാഗിക്കാം.

• ഫാ#ി  കചയ്ത  ക്ലാസുിൽ  Co-Teacher  owner  ആയി 

മാറുന്നു. ുട്ടിള് ഫാ#ി ആുന്നില്ല.

 6.8 Archive Class, Restore Class

പ്രപവര്ത്തനം പ ൂര്ത്തിയാക്കിയ ക്ലാസുള് ആര്ലൈക്കവ് കചയ്യുന്ന വിധം പരിചയക#ടുന്നു. RP 

കഡഫമാ

ആര്ലൈക്കവ് കചയ്്യത ക്ലാസുള് Restore കചയ്യുന്നത് RP കഡഫമാ കചയ്യുന്നു.
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• Main Menu ക്ലിക്്ക കചയ്യു 

• Archived classes ക്ലിക്്ക കചയ്ത് 	ഭിക്കുന്ന 	ിസ്റ്റിൽനിന്ന് ക്ലാസ് Restore കചയ്യു.

55

തുടര്ന്്ന പഠിതാക്കള് പരിശീ	നത്തിനായി നിര്മ്മിച്ച ക്ലാസ്   Archive കചയ്യാൻ ആര്.പി. 

ആവശ്യക#ടുന്നു. 

ഫശഷം എല്ലാവരും സX>ം വിഷയത്തിക   ഒരു ക്ലാസ് നിര്മ്മിച്ച,്  ഒരു  Topic ഉണ്ടാക്കാൻ 

 RP ആവശ്യക#ടുന്നു

പഠിതാക്കള് സX>ം വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് നിര്മ്മിച്ച് അതിൽ ഒരു ഫടാപി് 

നിര്മ്മിക്കുന്നു.
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G-Suite Platform– Teacher Training Module

സെ�ഷൻ – 7: പ്ലൊനിങ്

(4.00 PM -4.20 PM)

ഒരു ഓണ്ലൈ	ൻ ക്ലാസ് നിര്മിക്കുന്നത് നാം പരിചയിച്ചുഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്ൂളിൽ നടഫക്കണ്ട 

തുടര്പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ആസൂപ്രതണം കചഫയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

• സ്ൂളിൽ കപാതുവായി നടഫത്തണ്ട പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  (ക്ലാസ് പ്രപവര്ത്തനങ്ങളുകട നമ്പറിങ് 

സ്ീമാ, സിഫrചര് &ാനര് (ഉകണ്ടJിൽ)  തുടങ്ങിയവ പ്രപഥമ അധ്യാപിയുകട ഫനതൃതXത്തിൽ 

കപാതുവായി  പ്രമീരിഫക്കണ്ടതുണ്ട്.)  സ്ൂളിൽ,  എല്ലാ  അധ്യാപരും  ഫചര്ന്നുള്ള  ഒരു 

ദിവസകത്ത  ൂടിയിരി#്  -  ഇതിൽ  ഈ  പ്രപവര്ത്തനങ്ങള്  കചയ്യാൻ  സാഫJതി 

ധാരണയുള്ളവര്  തയ്യാറാണം.  സ്ൂളിക	  ുട്ടിള്ക്്ക  വിവിധ  വിഷയങ്ങളുകട 

ക്ലാസുളുണ്ടാും.  ഓഫരാ  വിഷയവും  കപകട്ടന്ന്  തിരിച്ചറിയാനാുന്ന തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത 

നിറങ്ങള്  &ാനറുളിൽ  നൽുന്നത്  ുട്ടിള്ക്്ക  സഹായരമാണ്.  ക്ലാസുള് 

തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  ഒരു  കപാതുരീതി  അവ	ം&ിക്കണം.  (Class  name,  Section,  Subject 

എന്നിവ ഫചര്ക്കുന്നതിൽ). 

• ഏകതല്ലാം ക്ലാസുള്/ആകരല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നു/ആകരല്ലാമാണ് ക്ലാസുള് പJുകവക്കുന്നത് 

എന്ന പട്ടി തയ്യാറാക്കണം. ആദ്യ ക്ലാസ് - Ice breaking ആക്ടിവിറ്റിഫയാകട ആണം.

• പി>ുണയും  സാഫJതിസഹായവും  ആവശ്യമുള്ളവര്ക്്ക  സ്ൂള്ത	ത്തിൽ  ശില്പശാ	 

സംഘടി#ിക്കാം.  എല്ലാവരും  കപാതുധാരയിൽ  എത്തുന്നതുവകര  പി>ുണ  ആവശ്യമാാം. 

അതിനായി ഒരു സംഘം രൂപീരിക്കണം.

• അധ്യാപര് കചഫയ്യണ്ട പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് ഒരുമിച്ചിരുഫന്നാ അല്ലാകതഫയാ തയ്യാറാക്കാം.

• എല്ലാ  വിദ്യാര്ഥിള്ക്കും  കമാലൈ&ൽഫഫാണും  ണ്റ്റിവിറ്റിയും  	ഭ്യമായ  ഡിവിഷനിൽ 

ുട്ടികള ഫചര്ത്ത് ക്ലാസ് ഉടകന ആരംഭിക്കണം-  തിയതി &ന്ധക#ട്ട ലൈറ്റ് പരിശീ	കന 

അറിയിക്കണം.

• ആദ്യ  ക്ലാസ്  ആരംഭിക്കുന്നതിന്  മുമ്പായി  ഗൂഗ്ള്  മീറ്റ്  വഴി  ുട്ടിള്ക്്ക  ആവശ്യമായ 

നിര്ഫZശങ്ങള് നൽണം.

• ഒരു വിഷയം മാപ്രതഫമ ുട്ടിള്ക്്ക ആദ്യം നൽാവൂ.  ഈ ക്ലാസിൽ എല്ലാവരും  പ്രപഫവശിച്ച് 

പ്രപവര്ത്തനങ്ങള് കചയ്തതിനുഫശഷഫമ മറ്റു ക്ലാസുള് ഓഫരാന്നായി നൽാവൂ.

• ആദ്യ  ക്ലാസിൽ  ആ  ഡിവിഷനിക	  മുഴുവൻ  അധ്യാപഫരയും  Co-teachers 

ഉള്ക#ടുത്താവുന്നതാണ്. (പിന്നീട് അധ്യാപര്ക്്ക ക	ഫ്റ്റ് ആവാം.)

• മറ്റു  ക്ലാസുളിൽ  ഉപരണങ്ങള്  	ഭ്യമാുന്ന  മുറയ്ക്്ക  ക്ലാസ്  ആരംഭിക്കണം.  പ്രപവര്

ത്തനങ്ങളുകട ഫമാണിട്ടറിങ്  സാധ്യമാക്കണം.  പ്ലാനിങ്,  നിര്വഹണം എന്നിവയിൽ പി.ടി.എ. 

യുകട പി>ുണ ഉറ#ാക്കണം.

• അധ്യാപര് തയാറാക്കിയ ഏകതJി	ും ഒരു ക്ലാസിക  &ാനറും,  ക്ലാസ് വര്ക്്ക ഏരിയയും 

കവഫsകറ സപ്്രീൻഫഷാകട്ടടുത്ത് ലൈറ്റ് പരിശീ	ന് അയക്കണം.
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�മയം : 4.20 മുതൽ 4.30 വസെര - ഫീഡ് &ൊക്്ക, ക#ൊഴ്�് �മൊ�നം

അനു&ന്ധം 1 - വിഡികയൊ റിക�ൊഴ്�് �ിങ്ക് 

>ുവസെട നൽ#ിയ �ിങ്കിൽ ക്ലിക്്ക സെ>യ്യു#.

1) ക്ലൊ�് നിര്മ്മിക്കു	വിധം: https://www.youtube.com/watch?v=30SybdQP-zk

2) ക്ലൊ�് വര്ക്്ക തയൊറൊക്കു	വിധം:

https://www.youtube.com/watch?v=yZBUdMygNRo

3) #്വി�് തയൊറൊക്കു	വിധം: https://www.youtube.com/watch?v=4hZfhoCRgPQ

4) സ്റ്റുഡന്റ ് ക�ൊഗിൻ (സെമൊലൈ&ൽ): https://www.youtube.com/watch?v=1Hl3BQF1C24

5) ക�ൊഗിൻ സെ�ര്മിഷൻ (സെമൊലൈ&ൽ):

https://www.youtube.com/watch?v=eQebfBrI4rc

6)അലൈ�ൻസെമന്റ ് �മര്പ്പിക്കു	 വിധം (സെമൊലൈ&ൽ):

 https://www.youtube.com/watch?v=KSbfwqFKys4

7) ക്ലൊ�് വര്ക്്ക വിവിധ ക്ലൊ�ു#ളിക�ക്്ക ഒ	ിച്്ച സെഷയര് സെ>യ്യു	 വിധം (സെമൊലൈ&ൽ):

https://www.youtube.com/watch?v=I4UEwDbAqKA

8) ക>ൊദPത്തിന് answer സെ>യ്യു	 വിധം (സെമൊലൈ&ൽ):

https://www.youtube.com/watch?v=kk5CwhZuLzI

9) #്വി�് അറ്റന്റ ് സെ>യ്യു	 വിധം (സെമൊലൈ&ൽ):

https://www.youtube.com/watch?v=6vUeQnmmI_0

10) കപ്രഗഡ് ഡൗൺക�ൊഡ് സെ>യ്യു	 വിധം :

https://www.youtube.com/watch?v=Z8WsfHDoGGA 

വീഡികയൊ ഒ	ിച്്ച #ൊണൊൻ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLFMb-

2_G0bMbQg8ekyahRcrwkRAiBWAaQ
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