
ഹഹൈടടെകക് സക്കൂള് പദ്ധതത

അധധധ്യാപകര്കക്കും ലതറതല് ഹകറക്സക്
അക്കുംഗങ്ങള്കമുള്ള വധ്യാര്തധ്യാനതര്മധ്യാണ

പരതശശീലനക്കും

പരതശശീലന ടമധ്യാഡഡ്യൂള്
(കരടെക്)



2

നമ്മുടടെ  ടപപൊതു  വവിദദപൊലയങ്ങളുടടെ  ഹഹൈടടെകകവലകക്കരണതവിലൂടടെ  നൂതനമപൊയ
പഠനരരീതവി നടെപവിലപൊക്കുന്ന പ്രവര്തനമപൊണക കകരളപൊ ഇന്ഫപൊസകട്രകകചര് ആനക ടടെകകകനപൊളജവി
കഫപൊര് എഡഡ്യൂകക്കഷന് (ഹകറക)  കഴവിഞ്ഞ രണക വര്ഷങ്ങളവിലപൊയവി ടചയകതുവരുന്നതക.  ഈ വര്ഷഷ
എലപൊ ഹഹൈസകകൂള-ഹൈയര് ടസക്കനറവി സകക്കൂളുകളവിടല കപൊസക റൂമുകളവിലഷ കമഡ്യൂട്ടര് അധവിഷവിത
ഉപകരണങ്ങള വവിതരണഷ ടചയകതു കഴവിഞ. വരുഷ വര്ഷങ്ങളവില് ഇതക ഹപ്രമറവികപൊസ്സുകളവികലയക
കൂടെവി  വദപൊപവിപവിക്കുകയപൊണക.                      

പല  വവിദദപൊലയങ്ങളവിലഷ  ബഹുമുഖങ്ങളപൊയ പ്രവര്തനങ്ങളപൊണക  ഇകപപൊള  നടെതവി
വരുന്നതക.  സക കൂളുകളവില്  നടെക്കുന്ന  ഇതരഷ  പരവിപപൊടെവികള  കഡപൊകക്യുടമനക  ടചകയ്യേണതക
സക കൂളുകളവില്  രൂപരീകരവിചവിട്ടുള്ള  ലവിറവില്  ഹകറകസക  അഷഗങ്ങളുടടെ  ചുമതലകളപൊയവി
നവിര്കദ്ദേശവിചവിട്ടുമുണക.   ഹഹൈടടെകക  സക കൂളുകളവിടല  മപൊതൃകപൊപരമപൊയ  പ്രവര്തനങ്ങളുഷ  കുട്ടവികളുടടെ
സര്ഗപൊത്മകമപൊയ  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ചവിതരീകരണങ്ങളുഷ  സഷപ്രഷണഷ  ടചയ്യുന്നതവിനക
വവികകകടെഴകസക ചപൊനല്  അവസരഷ ഒരുക്കുകയപൊണക. വപൊര്തപൊ രൂപതവിലഷ കഡപൊകക്യുടമനറവിയപൊയഷ
ടടെലവിഫവിലവിമപൊയഷ ഇവ ഇനവി വവികകകടെഴകസക ചപൊനലവിനക നല്കപൊഷ.  ഇതവിനപൊയവി  DSLR  കദപൊമറ,  ടെവി വവി
എന്നവിവ ഓകരപൊ വവിദദ പൊലയങ്ങളക്കുഷ വവിതരണഷ ടചയവിട്ടുണക. ആവശദടമങവില് വവികകകടെഴകസക ടെരീഷ മറക
സപൊകങതവിക  പവിന്തുണയഷ  സകകൂളുകളക്കക  ലഭദമപൊക്കുന്നതുമപൊണക.             

സകകൂളതല പ്രവര്തനങ്ങള വപൊര്തപൊധവിഷവിത പരവിപപൊടെവികളപൊയഷ കഡപൊകക്യുടമനറവികളപൊയഷ
ടടെലവിഫവിലവിമുകളപൊയഷ  തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നതക  പരവിചയടപടുകയപൊണക  ഈ  പരവിശരീലനതവിടന  പ്രധപൊന
ഉകദ്ദേശദഷ. ഇതവിനപൊയവി  ഹഹൈസകകൂള  ഐ.സവി.ടെവി  പപൊഠപുസ്തകതവില്  അവതരവിപവിചവിരവിക്കുന്ന
വരീഡവികയപൊ-ഓഡവികയപൊ എഡവിറവിങക സകങതങ്ങളുഷ ഉപകയപൊഗടപടുതവിയവിരവിക്കുന.

ഓകരപൊ  സകകൂളവിടലയഷ  പ്രവര്തനങ്ങള  പ്രസവിദ്ധടപടുത്തുന്നതവിലൂടടെ  വവിദദപൊലയങ്ങളവിടല
പ്രവര്തനങ്ങള  ബഹുജനസമകഷ  അവതരവിപവിക്കുകയപൊണക.  ടപപൊതുവവിദദപൊലയങ്ങളുടടെ
ശപൊകരീകരണപ്രവര്തനതവില്  പടങടുക്കപൊനുള്ള  അവസരമപൊണക  ഇതവിലൂടടെ  നമുക്കക
ലഭവിക്കുന്നതക.  ഓകരപൊ സകകൂളവിലഷ അധദപൊപകരുഷ വവിദദപൊര്ഥവികളുമടെങ്ങുന്ന ഒരു ടെരീമവിടന ഇതവിനപൊയവി
പ്രകതദകഷ  സജ്ജമപൊകക്കണതുണകലപൊ.  അതവിനുതകുന്ന  രരീതവിയവിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
ഉളടക്കപൊള്ളവിചപൊണക  ഈ  ദദവിദവിന  പരവിശരീലനഷ  ആസൂതണഷ  ടചയവിരവിക്കുന്നതക.        

പരവിശരീലനതവില്  ഉളടക്കപൊള്ളവിചവിരവിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ  എലപൊ  പഠവിതപൊക്കളുഷ
കടെന കപപൊകുന്ന തരതവിലള്ള വവിശദപൊഷശങ്ങള ഉളടക്കപൊള്ളവിചപൊണക പരവിശരീലകര്ക്കപൊയള്ള ഈ
ടമപൊഡഡ്യൂള  തയപൊറപൊക്കവിയവിരവിക്കുന്നതക.  ടമപൊഡഡ്യൂളവില്  പരപൊമര്ശവിച  ഓകരപൊ  ടസഷനവിടലയഷ
പ്രപൊകയപൊഗവികപ്രവര്തനങ്ങള  വവിനവിമയഷ  ടചയ്യേപൊന്   എലപൊ  പരവിശരീലകരുഷ  ശ്രദ്ധവിക്കണടമന്നക
പ്രകതദകമപൊയവി അഭദര്ഥവിക്കുന.
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സമയക്കും : 9.30 - 10. 00

രജതസക്ടട്രേഷന് 

സമയക്കും : 10.00- 3. 30 - വധ്യാര്തധ്യാനതര്മധ്യാണക്കും

പ്രവര്തനക്കും 1.1  വധ്യാര്തയുടടെ ടപധ്യാരുള് ടതടെത

ഒരു ഐസക് ടബ്രേകതങക് ആകക്ടെതവതറതയതലൂടടെയധ്യാണക് ടസഷന് ആരക്കുംഭതകന്നതക് 

പഠവിതപൊക്കടള  രണക  വരവികളപൊയവി  നവിര്ത്തുന.   തുടെര്ന്നക  ഏറവഷ  മുന്നവില്  നവില്ക്കുന്ന
പഠവിതപൊവവിടന  കയ്യേവില്  മുന്കൂട്ടവി  തയ്യേപൊറപൊക്കവിയ  ഒരു  സവിപക  നലകകുന.  അതവില്  ഒരു  വപൊചകഷ
ഉണപൊയവിരവിക്കുഷ.

ഉദപൊ :
വപൊചകഷ 1. 

 പചക്കറവി  വവില  പവിടെവിച്ചുനവിര്തപൊന്  കഴവിയപൊത  അവസ്ഥയവില്  ജരീവവിതടചലവകള
വര്ധവിക്കുന.  നമുക്കക പചക്കറവികൃഷവി ടചയകതക പരവിഹൈപൊരഷ കതടെപൊഷ.

വപൊചകഷ 2. 

 പ്രളയപൊനന്തരഷ  ആലപ്പുഴയവില്   നടെന്ന  കകൗമപൊരകകലപൊത്സവഷ  ശരവിക്കുഷ  കകരളതവിടന
അതവിജരീവകനപൊത്സവമപൊയവി

ഇതക  മുന്നവില്  നവില്ക്കുന്നയപൊള  വപൊയവിചക  മനസവിലപൊക്കവിയതവിനക  കശഷഷ  ടതപൊട്ടക  പവിന്നവില്
നവില്ക്കുന്നയപൊകളപൊടെക  രഹൈസദമപൊയവി  പറയപൊന്  പറയണഷ.  അങ്ങടന  ഓകരപൊരുതരുഷ തടന
പവിന്നവിലള്ളയപൊകളപൊടെക  വപൊചകഷ  പറഞ്ഞക  അവസപൊനടതയപൊളവിടലത്തുകമപൊള,  പരവിശരീലകന്
വപൊചകഷ എഴുതവി വപൊങ്ങുന.  ആദദഷ ടകപൊടുത വപൊചകവഷ  അവസപൊനഷ ലഭവിച വപൊചകവഷ വപൊയവിച്ചു
കകളപവിക്കുന.

കകപൊഡരീകരണഷ 

 ആദദ വപൊചകവഷ അവസപൊന വപൊചകവഷ തമവിലള്ള വദതദപൊസഷ.

 വപൊര്തകള പല ഹക മറവിഞ്ഞക വരുകമപൊഴുണപൊകുന്ന കമഡ്യൂണവികക്കഷന് ഗദപൊപക.

 യഥപൊര്ത്ഥ സഷഭവവമപൊയവി ബന്ധമവിലപൊത തരതവില് വപൊര്തകള മപൊറവിമറവിക്കടപടുന.

 ഇതുകപപൊടല ഒകര വപൊര്ത പല മപൊധദമങ്ങളവിലഷ പല രരീതവിയവില് അവതരവിപവിക്കടപടുന.

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

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

വപൊര്തകള എകപപൊഴുഷ സതദസന്ധമപൊയവിരവിക്കണടമന്നക പരവിശരീലകന് സൂചവിപവിക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും   1.2 :    ടകധ്യാഴക്സക് ബ്രേശീഫതങക്
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ആമുഖതവില് പറഞ്ഞവിട്ടുള്ള വവിശദപൊഷശങ്ങള പ്രകയപൊജനടപടുതവി  പരവിശരീലകന് കകപൊഴകസക
ബരീഫവിങക നടെത്തുന. 

ഐസക  കബക്കവിങക  ആകകടെവിവവിറവിയടടെ  കകപൊഡരീകരണതവിടന   ചുവടു  പവിടെവിചക  സകകൂളതല
പ്രവര്തനങ്ങള കഡപൊകക്യുടമനക ടചയ്യുന്നതവിനുള്ള തയ്യേപൊടറടുപക നടെത്തുന്നതവിടനക്കുറവിച്ചുഷ ഇവവിടടെ
സൂചന നല്കകണതപൊണക.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.3 :   സക്കൂള് തല പ്രവര്തനങ്ങള് എത്രടതധ്യാളക്കും

പപൊഠദ  പപൊകഠദതര  വവിഷയങ്ങളവില്  നവിരവധവി  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇന്നക  സകകൂളുകളവില്
നടെക്കുനണക.  പലതുഷ മപൊതൃകപൊ പരമപൊയ പ്രവര്തനങ്ങള ആയവിരവിക്കുഷ.  ഈ പ്രവര്ത നങ്ങള
ടപപൊതുജനങ്ങളവികലക്കക  ശരവിയപൊയ  രരീതവിയവില്   വവിവവിധ  മപൊധദമങ്ങളവിലൂടടെ  പ്രചരവിപവിക്കപൊന്
സപൊധദതകള  നവിലവവിലണപൊയവിട്ടുഷ  മവിക്കകപപൊഴുഷ  ഏടതങവിലഷ  പതതവിടല  പ്രപൊകദശവിക
വപൊര്തയപൊയവി  മപൊതഷ  ചുരുങ്ങവികപപൊകുന. സപൊകങതവിക  വവിദദ  സഹൈപൊയകതപൊടടെ  ഇവ  കൂടുതല്
കപരവികലക്കക  എതവിക്കുവപൊന്  ഇന്നടത  കപൊലതക  വളടര  എളുപമപൊണക.  ഒകരപൊ  സകകൂളുകളവിലഷ 
നടെന്ന  ഹവവവിധദമപൊര്ന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള  പങ്കുടവക്കപൊനുഷ  മറ്റുള്ളവരുടടെ  പ്രവര്തനങ്ങള
പരവിചയടപടെപൊനുമുള്ള അവസരമപൊണക ഈ ടസഷനവിലൂടടെ നല്കകണതക.

ഉടദ്ദേശധങ്ങള് 

• സകകൂളതല പ്രവര്തനങ്ങള അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനുഷ പരവിചയടപടുന്നതവിനുഷ

• സകകൂളവില്  നടെക്കുന്ന  വപൊര്തപൊ  പ്രപൊധപൊനദമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറവിചക
മനസവിലപൊക്കുന്നതവിനക

• സകകൂളതല പ്രവര്തനങ്ങള വപൊര്തകളപൊയവി പ്രചരവിപവിക്കപൊനുള്ള വവിവവിധ സപൊധദതകള
കടണത്തുന്നതവിനക

സധ്യാമഗതകള്  

• News_Resources/Day1/Activity1.3 കഫപൊളഡറവിലള്ള ചവിതങ്ങള  (1.png, 2.png, 3.jpg,
4.png)

പ്രവര്തനക്രമക്കും

  സകകൂളതല  പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  വപൊര്തകകളപൊ  മറക  കവിപവിങ്ങുകകളപൊ  ആരുടടെടയങവിലഷ
ഹകവശഷ  ഉകണപൊ  എന്നക  ആര്.പവി  കചപൊദവിക്കുന.  ഉടണങവില്  ഒനരടണണഷ  ടപപൊതുവപൊയവി
പ്രദര്ശവിപവിക്കുന.(ഇതരഷ  വപൊര്തകളുടടെ  ചവിതങ്ങള  പരവിശരീലകന്  മുന്കൂട്ടവി
കശഖരവികക്കണതപൊണക.)

തുടെര്ന്നക  സഷസ്ഥപൊനടത  വവിവവിധ  സകകൂളുകളവില്  നടെന്ന  വപൊര്തപൊ  പ്രപൊധപൊനദമുള്ള  ചവില
പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ  ചവിതങ്ങളുഷ പതവപൊര്തകളുഷ  (News_Resources/Day1/Activity1.3  എന്ന
കഫപൊളഡറവിലള്ള ചവിതങ്ങള) പരവിശരീലകന് പ്രദര്ശവിപവിക്കുന. 

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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ഇകത മപൊതൃകയവില് നവിങ്ങളുടടെ സകകൂളവില് നടെന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള ഒന ലവിസകറക ടചയ്യേപൊകമപൊ?

പഠവിതപൊക്കള സദന്തഷ സകകൂളവില് നടെന്നവിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ലവിസകറക ടചയ്യുന. 

ഏതപൊനുഷ പ്രതവികരണങ്ങള ടപപൊതുവപൊയവി  അവതരവിപവിക്കുന.   അവതരണതവിടന ചുവടുപവിടെവിചക
തപൊടഴ പറയന്ന കചപൊദദങ്ങളവിലൂടടെ ചര്ച തുടെരുന

• ലവിസകറക ടചയവയവില് വപൊര്തപൊ പ്രപൊധപൊനദമുള്ളവ എടതലപൊമപൊണക?

• അവയക വപൊര്തപൊപ്രപൊധപൊനദഷ ലഭവിക്കപൊനുണപൊയ വസകതുകകള എടന്തപൊടക്കയപൊവപൊഷ?

• നവിങ്ങളുടടെ  സകകൂളവില്  നടെന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള  പതവപൊര്തകളവില്/ചപൊനല്
വപൊര്തകളവില്  ഇടെഷപവിടെവിക്കുന്നതവിനക  എടന്തങവിലഷ  ബുദ്ധവിമുട്ടുകള  ഉണപൊയവിട്ടുകണപൊ?
ഉടണങവില് എടന്തലപൊഷ? എന്തുടകപൊണപൊവപൊഷ?

• ഏടതലപൊഷ മപൊര്ഗങ്ങളവിലൂടടെയപൊണക നപൊഷ വപൊര്തകള പ്രചരവിപവിക്കപൊറുള്ളതക?

• ..........................

- ടപപൊതു ചര്ച

പരവിശരീലകടന കകപൊഡരീകരണഷ.

• മവിക്ക  സകകൂളുകളവിലഷ  നവിരവധവി  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെക്കുനണക.  ഇവയവില്പലതുഷ
ശരവിയപൊയ രരീതവിയവില് വപൊര്തപൊ പ്രപൊധപൊനദഷ കനടുന്നവില. 

• പ്രചരവിപവിക്കപൊന്  നവിരവധവി   സപൊധദതകള  നവിലവവിലണക.  (വപൊര്തപൊമപൊധദമങ്ങള,
ദൃശദമപൊധദമങ്ങള, നവമപൊധദമങ്ങള, സകകൂളവവിക്കവി, ...............)

• ചപൊനല്  വപൊര്തകളപൊയവി  പ്രകകപണഷ  ടചയ്യുന്നതവിനക  മവികച  നവിലവപൊരതവിലള്ള
വപൊര്തകള  ആവശദമപൊണക.  ഇവ  തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനക  അനുകയപൊജദമപൊയ
ഉപകരണങ്ങളുഷ കവണഷ.

തുടെര്ന്നക വപൊര്തകളുടടെ മറ്റു തലങ്ങടളക്കുറവിചക സൂചവിപവിക്കുന്നതവിനക പരവിശരീലകന് തപൊടഴ പറയന്ന
കചപൊദദഷ ഉന്നയവിക്കുന.

സപൊധപൊരണ  നമ്മുടടെ  സകകൂളവില്  നടെക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങടള  കൂടെപൊടത  പ്രപൊകദശവികമപൊയവി
അവതരവിപവിക്കപൊന് കഴവിയന്ന വപൊര്തപൊ പ്രപൊധപൊനദമുള്ള മറക വവിഷയങ്ങള ഉകണപൊ ? 

- ടപപൊതു ചര്ച

പരതശശീലകടന്റെ ടക്രധ്യാഡശീകരണക്കും. 

• പ്രപൊകദശവിക ചരവിതഷ, ചരവിത സപൊരകങ്ങള, പരമരപൊഗത ടതപൊഴവിലകള , മഹൈതക വദകവികള,
ഹജവഹവവവിധദങ്ങള,  ചരവിത  പ്രപൊധപൊനദമുള്ള  സ്ഥപൊപനങ്ങള  ,  സകകൂളവിടന  ചരവിതഷ,
തുടെങ്ങവിയ  സപൊധദതകളുഷ  വപൊര്തകളവിലഷ  കഡപൊകക്യുടമനറവികളുമപൊയവി  തയപൊറപൊക്കപൊന്
സപൊധവിക്കുന്ന വവിഷയങ്ങളപൊണക.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.4 :   വധ്യാര്ത കധ്യാണധ്യാക്കും

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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രണക  ദവിവസമപൊയവി  നടെക്കുന്ന  പരവിശരീലനതവിടല  പ്രധപൊനപ്രവര്തനങ്ങടളലപൊഷ  ഗ്രൂപക
പ്രവര്തനമപൊയപൊണക  ആസൂതണഷ  ടചയവിരവിക്കുന്നതക.  ഇതവിനപൊയവി   പഠവിതപൊക്കടള  വദതദസ്ത
ഗ്രൂപ്പുകളപൊക്കണഷ.  ഇതവിടന  ആസൂതണമപൊണക  ഈ  ടസഷനവില്  നടെകക്കണതക.   ഓകരപൊ  ഗ്രൂപ്പുഷ
അവര്ക്കക  ലഭവിക്കുന്ന  വവിഷയതവില്  വപൊര്ത  തയപൊറപൊക്കുകയപൊണക  പരവിശരീലനതവിലൂടടെ
ലകദമവിടുന്നതക.  ഇതവിനപൊയവി  അവര്  തവിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന  വവിഷയഷ  പരവിശരീലനകകന്ദ്രതവിനക
സമരീപതക നവിന്നക ചവിതരീകരവിക്കപൊന് കഴവിയന്നതപൊവണഷ. 

വപൊര്തപൊ അവതരണതവിടന ഒരു മപൊതൃക പരവിചയടപടുത്തുന്ന പ്രവര്തനതവിലൂടടെയപൊണക ഈ
ടസഷന്  ആരഷഭവിക്കുന്നതക.

ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• വപൊര്തപൊ അവതരണതവിടന ഒരു മപൊതൃക കണക മനസവിലപൊക്കുന്നതവിനക

• പരവിശരീലനതവിനപൊയവി  പഠവിതപൊക്കടള  ഗ്രൂപ്പുകളപൊക്കുന്ന  പ്രവര്തനഷ  ആസൂതണഷ
ടചയ്യുന്നതവിനക

സധ്യാമഗതകള്

• News_Resources/Day1/Activity1.4 എന്ന കഫപൊളഡറവിലള്ള bloodmoon_1.mp4 എന്ന
വരീഡവികയപൊ.

പ്രവര്തനക്രമക്കും

പരവിശരീലകന് പഠവിതപൊക്കടള നപൊലക ഗ്രൂപ്പുകളപൊക്കുന 

തുടെര്ന്നക,  News_Resources/Day1/Activity1.4  കഫപൊളഡറവിടല  bloodmoon_1.mp4  എന്ന
എന്ന വപൊര്തപൊശകലഷ പ്രദര്ശവിപവിചക പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന

കദശരീയ  ശപൊസ്ത്ര  ദവിനതവില്  ലവിറവില്  ഹകറക  യൂണവിറവിടന  ആഭവിമുഖദതവില്  സവിമുകലഷന്
കസപൊഫകറക ടവയറപൊയ  ടസ്റ്റെകലറവിയഷ  ഉപകയപൊഗവിചക  ബ്ലഡകമൂണ്  എന്ന  പ്രതവിഭപൊസഷ  കുട്ടവികളക്കക
അനുഭകവദദമപൊകുന്ന ഒരു കപൊസക  കകപൊട്ടണ്ഹൈവില് സകകൂളവില് നടെതവി.  ഇതക  ഒരു വപൊര്തയപൊയവി
അവതരവിപവിചവിരവിക്കുന്നതക കനപൊക്കൂ.

പഠവിതപൊക്കള വരീഡവികയപൊ കപൊണുന.

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന

ഈ രരീതവിയവില്, നമ്മുടടെ സകകൂളവില് നടെക്കുന്ന പ്രധപൊനപ്രവര്തനങ്ങടള നമുക്കുഷ വപൊര്തയപൊക്കവി
അവതരവിപവിക്കപൊമകലപൊ.

നവിങ്ങള  ലവിസകറക  ടചയ പ്രവര്തനങ്ങളവില് നവിനഷ ഇകപപൊള  (പരവിശരീലന  കകന്ദ്രതവിനക  സമരീപ
സപൊഹൈചരദങ്ങളവില് നവിനഷ)   ചവിതരീകരവിക്കപൊന് കഴവിയന്ന വപൊര്തപൊ പ്രപൊധപൊനദമുള്ള  ഒരു വവിഷയഷ
തവിരടഞ്ഞടുക്കൂ.

ഗ്രൂപക പ്രവര്തനഷ - തവിരടഞ്ഞടുത വവിഷയഷ ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ അവതരവിപവിക്കടട്ട.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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ചവിതരീകരണതവിടന സപൊധദതയഷ വവിഷയതവിവിടന പ്രപൊധപൊനദവഷ കണക്കവിടലടുതക ടപപൊതുവപൊയവി
ഒകരപൊ വവിഷയഷ ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ തവിരടഞ്ഞടുക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.5 :   വധ്യാര്ത കടണ്ടെതധ്യാക്കും തയധ്യാറധ്യാകധ്യാക്കും

സകകൂളവിടല  വവിവവിധ  പ്രവര്തനങ്ങള  വപൊര്തയപൊയവി  അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള  സപൊധദത  മുന്
പ്രവര്തനതവിടല  വരീഡവികയപൊയവിലൂടടെ  കണ്ടുകഴവിഞ.  വപൊര്തയപൊയവി  അവതരവിപവിക്കടപകടെണ
പ്രവര്തനഷ ഏടതന്നക  മുന് പ്രവര്തനതവില് ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ തരീരുമപൊനവിക്കുകയഷ ടചയകതു. 

ഈ  പ്രവര്തനഷ  വപൊര്തയപൊയവി  അവതരവിപവിക്കപൊന്  വവിഷദലകള  കശഖരവികക്കണതുണക.  ഈ
പ്രവര്തനമപൊണക ഇവവിടടെ പരവിചയടപടുന്നതക. 
ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• ഒരു വവിഷയടതക്കുറവിച്ചുള്ള വപൊര്തകളക്കപൊവശദമപൊയ വവിഷദലകള കശഖരവിക്കുന്നതവിനുള്ള
കശഷവി കനടുന്നതവിനക. 

• വപൊര്തപൊക്കപൊവശദമപൊയ വവിവരണഷ തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക.

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും

• News_Resources/Day1/Activity1.4  എന്ന കഫപൊളഡറവിലള്ള bloodmoon_1.mp4 എന്ന
വരീഡവികയപൊ.

• പഠവിതപൊക്കടള 4 ഗ്രൂപ്പുകളപൊക്കവി തവിരവിക്കണഷ.

പ്രവര്തനക്രമക്കും :

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.  

സകകൂളവില്  ലഭദമപൊയ  ഹഹൈടടെകക  ഉപകരണങ്ങള  ഉപകയപൊഗവിച്ചുള്ള  അധദയനതവിടന
സപൊധദതകള  പ്രകയപൊജനടപടുതവിടക്കപൊണക,  സകകൂളവില്  നടെന്ന  ഒരു  പ്രവര്തനതവിടന
വപൊര്തപൊരൂപഷ നപൊഷ കണകലപൊ

• ഈ വപൊര്തയവില് എടന്തലപൊഷ കപൊരദങ്ങളക്കപൊണക പ്രപൊധപൊനദഷ നല്കവിയവിട്ടുള്ളതക ? 

• ഏടതലപൊഷ തരതവിലള്ള വവിഷദലകള ഉളടപടുതവിയവിട്ടുണക ?

• ഒരു  വപൊര്തയടടെ  വവിഷദലകള  കശഖരവിക്കുകമപൊള   മടറടന്തലപൊഷ  മുടന്നപൊരുക്കങ്ങള
കവണഷ?

• . . . . . . . . .
ടപപൊതു ചര്ച

 മുന്  ടസഷനവില്  കണ  വപൊര്തടയ  അടെവിസ്ഥപൊനമപൊക്കവിയപൊണക  പഠവിതപൊക്കളുടടെ  ചര്ചടയ 
കഡരീകരവികക്കണതക.

കകപൊഡരീകരണഷ

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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• എവവിടടെയപൊണക   കപൊസക   നടെന്നതക,  എന്നപൊണക   കപൊസക  നടെന്നതക,  എത  കപരുടടെ
പങപൊളവിതമുണപൊയവിരുന. എന്നവിവടയലപൊഷ വപൊര്തയവില്നവിന്നക വദകമപൊകണഷ.

• സകകൂളവിടനയഷ, കുട്ടവികളുകടെയഷ, കപൊസക എടുക്കുന്നതവിടനയഷ വവിഷദലകള.

• കുട്ടവികളുടടെ പങപൊളവിതഷ വദകമപൊകുന്ന വവിഷദലകള.

• ആവശദമപൊയ വവിവരണഷ.

• .............

• ..............
തുടെര്ന്നക പ്രസകതുത വപൊര്തയടടെ കവിപവിങക (bloodmoon_1.mp4) വരീണ്ടുഷ പ്രദര്ശവിപവിക്കുന.

ഇകപപൊള നപൊഷ സൂചവിപവിച കപൊരദങ്ങളുടടെ അടെവിസ്ഥപൊനതവില് വപൊര്ത ഒരവിക്കല് കൂടെവി പഠവിതപൊക്കള
കപൊണടട്ട.

തുടെര്ന്നക,  ഓകരപൊ  ഗ്രൂപ്പുഷ  കടണതവിയ  വവിഷയഷ  വപൊര്തയപൊയവി  പ്രദര്ശവിപവിക്കപൊനപൊവശദമപൊയ
മുടന്നപൊരുക്കങ്ങള, ആസൂതണഷ എന്നവിവ ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ നടെതപൊന് പരവിശരീലകന് ആശദടപടുന.
ഗ്രൂപ്പു  പ്രവര്തനമപൊടണങവിലഷ,  വവിഷദലകള  ഓകരപൊരുതരുഷ  അവരവരുടടെ  കദപൊമറയവില്
പ്രകതദകഷ ഷൂട്ടക ടചയ്യേണഷ എന്നക പരവിശരീലകന് സൂചവിപവിക്കുന.  

വപൊര്തക്കപൊവശദമപൊയ  വവിഷദലകള  കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗവിചക  ഷൂട്ടക  ടചയ്യുന്നടതങ്ങവിടനടയന്നക
കനപൊക്കപൊഷ എന പറഞടകപൊണക പരവിശരീലകന് അടുത പ്രവര്തനതവികലക്കക പ്രകവശവിക്കുന.  

തവിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന  വവിഷയഷ  വപൊര്തയപൊയവി  എങ്ങവിടന  അവതരവിപവിക്കടപടെണഷ  എന്നക  മുന്കൂട്ടവി
തരീരുമപൊനവിച്ചുകവണഷ  വപൊര്തക്കപൊയവി  ആവശദമുള്ള  വവിഷദലകള  കശഖരവിക്കപൊന്  എന്ന  കപൊരദഷ
ഇവവിടടെ പ്രകതദകഷ ഓര്മവികക്കണതപൊണക.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.6 :   കധധ്യാമറ പരതചയടപ്പെടെധ്യാക്കും

സ്കുളുകളക്കക  ലഭദമപൊയ  കദപൊമറ  (Canon  EOS  1500D)  ഉപകയപൊഗവിചക  വവിഷദലകള
കശഖരവിക്കുന്നതവിനക അവശദഷ അറവിഞ്ഞവിരവികക്കണ ചവില കപൊരദങ്ങള പരവിചയടപടുത്തുകയപൊണക ഈ
പ്രവര്തനതവിടന  ഉകദ്ദേശദഷ.  ഒരു  വരീഡവികയപൊ  ചവിതരീകരവിക്കുന്നതവിനക  കദപൊമറ
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനുള്ള പ്രപൊഥമവിക നവിര്കദ്ദേശങ്ങള മപൊതമപൊണക ഇവവിടടെ ചര്ച ടചയ്യേടപടുന്നതക.
(ഷൂട്ടവിങ്ങവിടന കൂടുതല് വവിശദപൊഷശങ്ങള ഈ ഘട്ടതവില് അവതരവിപവികക്കണതവില)

ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• Canon  EOS  1500D  കദപൊമറയവില്  SD  കപൊര്ഡക,  ബപൊററവി  എന്നവിവ  ഇന്സ്റ്റെപൊള
ടചയ്യുന്നതവിനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക.

• Canon  EOS  1500D  കദപൊമറ  വരീഡവികയപൊ  കമപൊഡവില്  ടസറ്റുടചയകതക  വരീഡവികയപൊ
ചവിതരീകരവിക്കുന്നതവിനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക.

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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• Canon EOS 1500D കദപൊമറ

• News_Resources/Day1/Activity1.6  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള  camera_basics.mp4
എന്ന വരീഡവികയപൊ.

• Camera : Video Tutorials

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFMb-2_G0bMaHI9h6fRzvydQ-_LUW6PqK

പ്രവര്തനക്രമക്കും :
പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

• എലപൊവരുഷ  കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗവിചവിട്ടുള്ളവരകല?  ഏടതലപൊഷ  കദപൊമറകളപൊണക  നവിങ്ങള
ഹകകപൊരദഷ ടചയവിട്ടുള്ളതക  ?
..............................................................

• DSLR (digital single-lens reflex) കദപൊമറകള ഉപകയപൊഗവിചവിട്ടുകണപൊ?

• ഇതരഷ കദപൊമറകളവില് വവിഷദലകള ഷൂട്ടക ടചയ്യുന്നടതങ്ങവിടനയപൊണക ?

• ........

പഠവിതപൊക്കളുടടെ പ്രതവികരണങ്ങളക്കക കശഷഷ പരവിശരീലകന് കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

• ടമപൊഹബല്  കദപൊമറകളുഷ  സപൊധപൊരണ  ഡവിജവിറല്  കദപൊമറകളുമപൊണക  വവിഷദലകള  ഷൂട്ടക
ടചയ്യേപൊന് സപൊധപൊരണ ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതക.

• എന്നപൊല് മവികച വവിഷദലകള ലഭദമപൊകണടമങവില് DSLR  കദപൊമറകകളപൊ അതവിലഷ കദപൊളവിറവി
കൂടെവിയ കദപൊമറകകളപൊ ഉപകയപൊഗവിക്കണഷ.

ഹഹൈടടെകക  പദ്ധതവി  പ്രകപൊരഷ  സകകൂളുകളക്കക  ലഭദമപൊക്കവിയവിട്ടുള്ളതക  Canon  EOS  1500D
കദപൊമറയപൊണക.  ഈ  കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിനക  അവശദഷ  അറവിഞ്ഞവിരവികക്കണ  കപൊരദങ്ങള
എടന്തലപൊടമന്നക കനപൊക്കപൊഷ എന പറഞടകപൊണക  പരവിശരീലകന്  camera_basics.mp4  എന്ന
വരീഡവികയപൊ പ്രദര്ശവിപവിക്കുന. 

കദപൊമറയവില്  ഓകരപൊ  കമപൊഡഷ  കമരീകരവിക്കുന്നതക  വരീഡവികയപൊയവില്  കപൊണവിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതവില്
വരീഡവികയപൊ pause ടചയകതക പരവിശരീലകന് ആവശദമപൊയ വവിശദരീകരണഷ നല്കുന. പഠവിതപൊക്കള,
അവരുടടെ ഹകയവിലള്ള കദപൊമറയവില് ഓകരപൊ കമരീകരണവഷ പരവിശരീലവിക്കുന.  അവശദടമങവില്
പരവിശരീലകന് ഇടെടപടെണഷ.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.7 :   വതഷഷ്വലുകള് ടശഖരതകധ്യാക്കും

വപൊര്തക്കപൊവശദമപൊയ വരീഡവികയപൊ ഷൂട്ടക ടചയ്യുന്നടസഷന്.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFMb-2_G0bMaHI9h6fRzvydQ-_LUW6PqK
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കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗതവില്  ഓകരപൊരുതര്ക്കുഷ  ഉള്ള  അറവിവകള  ഉപകയപൊഗടപടുതവിയപൊണക  ഈ
ടസഷനവില്  പഠവിതപൊക്കള  ഷൂട്ടവിങക  നടെകതണതക.  ഇതവിനപൊയവി  camera_basics.mp4  എന്ന
വരീഡവികയപൊയവില് പരവിചയടപട്ട കപൊരദങ്ങള മപൊതമപൊണക പരവിശരീലകടന ഭപൊഗത്തുനവിനഷ അവര്ക്കക
ലഭവികക്കണതക. ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ സദതന്ത്രമപൊയവി ഷൂട്ടക ടചയ്യേടട്ട.

ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ വവിഷദല് ഷൂട്ടക ടചയ്യുന - Out door പ്രവര്തനഷ

പ്രവര്തനക്കും   - 1.8 :   വശീഡതടയധ്യാ കമഡ്യൂട്ടറതടലകക് പകര്തധ്യാക്കും

കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗവിചക  ഷൂട്ടക  ടചയ  വവിഷദലകള  എഡവിറ്റു  ടചയ്യുന്നതവിനുഷ  മറപൊവശദങ്ങളക്കുഷ
കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക  പകര്കതണതുണക.  കദപൊമറയവിടല  SD  കപൊര്ഡക  പുറടതടുതക അതവില് കസ്റ്റെപൊര്
ടചയവിട്ടുള്ള  വവിഷദലകള  കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക  പകര്ത്തുന്നടതങ്ങവിടനടയന്നപൊണക  ഈ  ടസഷനവില്
പരവിചയടപടുത്തുന്നതക.

ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• കദപൊമറയവിടല  SD  കപൊര്ഡവിലള്ള  ഫയലകള  കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക  കകപൊപവി  ടചയ്യുന്നതവിനുള്ള
കശ ഷവി കനടുന്നതവിനക.

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും

• വവിഷദലകള ഷൂട്ടക ടചയ കദപൊമറ.

പ്രവര്തനക്രമക്കും
പരവിശരീലകന് കചപൊദവിക്കുന

• കദപൊമറയവില് പകര്തവിയ ദൃശദങ്ങള അതുകപപൊടല ഉപകയപൊഗവിക്കപൊന് കഴവിയകമപൊ?

• സദസവിനുമുമവില് അവതരവിപവിക്കപൊനുഷ എഡവിറ്റു ടചയ്യേപൊനുഷ വവിഷദലകള കദപൊമറയവില് നവിന്നക
പുറടതടുക്കുന്നതക എങ്ങവിടന ?

• ...........

പരവിശരീലകന് കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

• കദപൊമറയവിലള്ള  ദൃശദങ്ങള  കമക്യുട്ടറവികലക്കക  പകര്തവിയപൊണക  അവതരണവഷ  എഡവിറവിങഷ
നടെത്തുന്നതക.

• കദപൊമറയവില്  നവിനഷ  SD  കപൊര്ഡക  എടുതക  അതക  കമഡ്യൂട്ടറവില്  ഇന്സര്ട്ടക  ടചയ്യേണഷ
(ഇവവിടടെ കപൊര്ഡക റരീഡറുകള ഉപകയപൊഗവിക്കപൊടമന്നക സൂചവിപവിക്കപൊഷ).

• കപൊര്ഡവിലള്ള ദൃശദങ്ങള കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക പകര്തണഷ.

• ..........
തുടെര്ന്നക  പരവിശരീലകടന  സഹൈപൊയകതപൊടടെ  പഠവിതപൊക്കള  കപൊര്ഡവില്നവിനഷ  വരീഡവികയപൊകളുഷ
സ്റ്റെവില്ലുകളുഷ കകപൊപവിടചയകതക അവരവരുടടെ കമഡ്യൂട്ടറുകളവികലക്കക പകര്ത്തുന.

ഇതവിനപൊയവി പ്രകതദകഷ കഫപൊളഡര് തയപൊറപൊക്കുന്ന കപൊരദഷ ഇവവിടടെ സൂചവിപവികക്കണതപൊണക.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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സമയക്കും : 1.00 – 1.40 ഉച്ചഭക്ഷണക്കും

പ്രവര്തനക്കും   - 1.9 :   വതഷഷ്വലുകളുടടെ അവതരണക്കും  ,   വതലയതരുതല്

കദപൊമറയവില് നവിന്നക കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക പകര്തവിയ വവിഷദലകളവില് വപൊര്തക്കപൊവശദമപൊയവ മപൊതഷ
തവിരഞ്ഞടുതക പ്രദര്ശവിപവിക്കുകയപൊണക ഈ ടസഷനവില് നടെകക്കണതക. പ്രദര്ശനകതപൊടടെപൊപഷ ആ
വപൊര്ത  എങ്ങവിടനയപൊണക  അവതരവിപവിക്കടപടുന്നതക  എന്നക  വവിശദരീകരവിക്കുന്നതവിനുള്ള
അവസരവഷ നല്കകണതപൊണക. 

ഉടദ്ദേശധങ്ങള് :

• കമഡ്യൂട്ടറവിലള്ള വവിഷദലകള സദസവിനുമുമവില് അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനക.

• ഷൂട്ടക ടചയ വവിഷദകടള വവിലയവിരുത്തുന്നതവിനക.

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും :

• കമക്യുട്ടറവികലക്കക പകര്തവിയ വവിഷദലകള

പ്രവര്തനക്രമക്കും :

പരവിശരീലകന് ആവശദടപടുന

• ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ അവര് കദപൊമറയവില് പകര്തവിയ ദൃശദങ്ങളവില് കണക ഏറവഷ മവികച ദൃശദങ്ങള
തവിരടഞ്ഞടുക്കുക

• ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ തവിരടഞ്ഞടുത വവിഷദലകള മപൊതഷ അവതരവിപവിക്കുക.

ഓകരപൊ  ദൃശദവഷ  പ്രദര്ശവിപവിക്കുകമപൊള,  പ്രസകതുത  വവിഷദലകള  വപൊര്തയപൊയവി
അവതരവിപവിക്കടപടുന്നടതങ്ങടനടയന്ന  വവിശദരീകരണഷ  നല്കപൊന്  ഗ്രൂപവികനപൊടെക  പരവിശരീലകന്
ആവശദടപടുന. ഓകരപൊ ഗ്രൂപവികനയഷ അവതരണതവിനുകശഷവഷ പരവിശരീലകന് മറ്റുഗ്രൂപ്പുകകളപൊടെക
വവിഷദലകടള  വവിലയവിരുതപൊനപൊവശദടപടെണഷ.  ഇകതപൊടടെപൊപഷ  തപൊടഴ നല്കവിയവിട്ടുള്ള  കചപൊദദങ്ങള
കൂടെവി അഡ്രസക ടചയ്യേടപടെണഷ. 

• നപൊഷ ഇകപപൊള ചവിതരീകരവിക്കടപട്ട വവിഷദലകള സഷകപ്രഷണകയപൊഗദമപൊകണപൊ ?

• എടന്തലപൊമപൊണക പരവിമവിതവികള ?

• കൂടുതല് നല വവിഷദലകള കശഖരവിക്കുന്നതവിനക എടന്തലപൊഷ ശ്രദ്ധവിക്കണഷ ?

• വപൊര്തയടടെ സകകവിപകറക പ്രകതദകഷ തയപൊറപൊകക്കണതുകണപൊ ?

• . . . . . . . . .
അഭവിപ്രപൊയങ്ങള പരവിശരീലകന് കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

• ഷൂട്ടക ടചയ ദൃശദങ്ങള പലതുഷ വദകത കുറഞ്ഞതപൊണക.

• ചവിതകതപൊടടെപൊപമുള്ള ശബഷ വദകമല.

• ..........

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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നവിലവപൊരഷ പുലര്ത്തുന്ന ദൃശദങ്ങള എടുത ഗ്രൂപവിടന പ്രകതദകഷ അഭവിനന്ദവിക്കപൊന് മറക്കരുതക. 
ഇനവി ഒരു വരീഡവികയപൊ ചവിതരീകരവിക്കുകമപൊള എന്തലപൊഷ ശ്രദ്ധവിക്കണടമന്ന കചപൊദദഷ ഉന്നയവിച്ചുടകപൊണക
പരവിശരീലകന് അടുത പ്രവര്തനഷ അവതരവിപവിക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.10 :   നതലവധ്യാരമുള്ള വതഷഷ്വലുകള് ചതത്രശീകരതകധ്യാക്കും

ഒരു  കദപൊമറ  ഹകയവിലള്ള  ആര്ക്കുഷ  വരീഡവികയപൊ  ചവിതരീകരവിക്കപൊമകലപൊ.  എന്നപൊല്
സഷകപ്രഷണകയപൊഗദമപൊയ  തരതവില്  നവിലവപൊരമുള്ള  ഒരു  വപൊര്തപൊ  ശകലകമപൊ
കഡപൊകദടമനറവികയപൊ  ചവിതരീകരവിക്കുകമപൊള  ധപൊരപൊളഷ  കപൊരദങ്ങള  ശ്രദ്ധവികക്കണതുണക.
ചവിതരീകരവിക്കുന്ന വരീഡവികയപൊയടടെയടടെ നവിലവപൊരഷ ഉറപവിക്കുന്നതവിനക അവശദഷ അറവിഞ്ഞവിരവികക്കണ
ചവില  കപൊരദങ്ങളപൊണക  ഇവവിടടെ  ചര്ചടചയ്യേടപടുന്നതക.  മുന്പ്രവര്തനതവിടന
കകപൊഡരീകരണതവിടന തുടെര്ചയപൊയപൊണക ഈ പ്രവര്തനഷ അവതരവിപവികക്കണതക.

ഉടദ്ദേശധങ്ങള് :

• ഒരു  വപൊര്തപൊശകലതവിടന  വരീഡവികയപൊ  ചവിതരീകരവിക്കുകമപൊള  ശ്രദ്ധവികക്കണ  കപൊരദങ്ങള
മനസവിലപൊക്കുന്നതവിനക.

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും :

• News_Resources/Day1/Activity1.10  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള   making_video.pdf
എന്ന പ്രസകനഷന്

പ്രവര്തനക്രമക്കും :

ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ അവതരവിപവിച വരീഡവികയപൊയഷ കണകശഷഷ അതവിടന വവിവയവിരുതലപൊയവി കവണഷ ഈ
പ്രര്തനഷ അവതരവിപവികക്കണതക. 
എലപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ അവതരണഷ പൂര്തവിയപൊക്കവികശഷഷ പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.
ഒരു  വരീഡവികയപൊ,  പ്രകതദകവിചക  വപൊര്തശകലങ്ങള  സഷകപ്രഷണകയപൊഗദമപൊകുന്ന  തരതവില്
ചവിതരീകരവിക്കപൊന് ശ്രദ്ധവികക്കണ കപൊരദങ്ങള എടന്തലപൊടമന്നക കനപൊക്കപൊഷ. 

പരവിശരീലകന്  News_Resources/Day1/Activity1.10  കഫപൊളഡറവിടല making_video.pdf  എന്ന
പ്രസകനഷന് പ്രദര്ശവിപവിക്കുന.  ഓകരപൊ ഹസഡഷ കപൊണവിക്കുകമപൊള കവണ വവിശദരീകരണങ്ങള
നല്കണഷ  (അനുബന്ധഷ കനപൊക്കുക).  വവിശദരീകരണതവിടന അടെവിസ്ഥപൊനതവില് ഗ്രൂപവില്  ചര്ച
ടചയകതക സകകവിപകറവില് കഭദഗതവി വരുതപൊടമന്നക പരവിശരീലകന് സൂചവിപവിക്കുന.

വധ്യാര്തയക്കധ്യായത വശീഡതടയധ്യാ ചതത്രശീകരതകടമധ്യാള് ശ്രദ്ധതടകണ്ടെ കധ്യാരധങ്ങള്
(making_video.pdf പ്രസകനഷടന സഹൈപൊയകതപൊടടെ)

• ഹട്രകപപൊ ഡവില് വച്ചു മപൊതഷ കദപൊമറ ഉപകയപൊഗവിക്കുക.

• ഒരു കഷപൊട്ടവിടന ഹദര്ഘദഷ 6 ടസക്കനവിനുഷ -  10 ടസക്കനവിനുഷ  ഇടെക്കപൊവണഷ.

• പരപൊമര്ശവിത വപൊര്തയടടെ ഉള്ളടെക്കഷ വദകമപൊകുന്ന തരതവില് ഒരു ഹവഡക കഷപൊട്ടക / 
എസ്റ്റെപൊബ്ലവിഷകഡക കഷപൊട്ടക ഉണപൊയവിരവിക്കണഷ.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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• വവിഷയതവിടന  വദതദസ്ത കകപൊണുകളവില് നവിന ചവിതരീകരവിച  കകപൊസപക, മവിഡക, ഹവഡക 
വവിഷദലകള ഉണപൊകണഷ.

• വപൊര്തപൊ കവിപ്പുകളവില് ഇതരതവിലള്ള ഓകരപൊ വവിഷദലകളുഷ ഓകരപൊ കഷപൊട്ടുകളപൊയവി കവണഷ 
ചവിതരീകരവിക്കപൊന്.

• വപൊര്തപൊ കവിപ്പുകളവില് പപൊന് കഷപൊട്ടുകള പരമപൊവധവി ഒഴവിവപൊക്കണഷ.

• വരീഡവികയപൊ ഷൂട്ടക ടചയ്യുകമപൊള കദപൊമറയവിടല ഹമക്കക ഓണപൊയവിരവിക്കണഷ

• വരീഡവികയപൊക്കക ആവശദമപൊയ കവപൊയകസക ഓവര് ചവില സന്ദര്ഭങ്ങളവില് പ്രകതദകഷ റവികക്കപൊര്ഡക
ടചയകതക മവികക ടചയ്യേണഷ.

പ്രവര്തനക്കും   - 1.11 :   വധ്യാര്തകള് തയധ്യാറധ്യാകന്നതതടല വധതധസ്തത

ഒകര  വപൊര്ത  തടന്ന  വദതദസ്ത  രരീതവികളവില്  അവതരവിപവിക്കപൊഷ.  വപൊര്തകളുടടെ  പ്രപൊധപൊനദവഷ
സപൊഹൈചരദവഷ  അനുസരവിചപൊണക  വപൊര്ത  ഏതു  രരീതവിയവില്  അവതരവിപവിക്കണഷ  എന്ന
തരീരുമപൊനവിക്കുന്നതക.  സപൊധപൊരണ  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന  ചവില  രരീതവികളപൊണക  ഈ  ടസഷനവില്  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതക.  ഒകര  വപൊര്തയടടെ  വവിവവിധ  തരഷ  അവതരണങ്ങള  പരവിചയടപടുത്തുകയഷ
അതവിനനുസരവിചക  പഠവിതപൊക്കളക്കക  വപൊര്തപൊവതരണതവില്  വദതദസ്ത  രരീതവികള
മനസവിലപൊക്കുന്നതവിനുള്ള അവസരടമപൊരുക്കുകയപൊണക ഈ ടസഷനവില് ഉകദ്ദേശവിക്കുന്നതക. 

ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• ഒരു വപൊര്തടയ വദതദസ്ത തരതവില് അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും

• News_Resources/Day  1/Activity1.11  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള  bloodmoon_2.mp4,
bloodmoon_3.mp4

• News_Resources/Day  1/Activity1.11 എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള  news_formats.pdf
എന്ന പ്രസകനഷന്

പ്രവര്തന ക്രമക്കും
പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.
സ്റ്റെകലറവിയഷ  കസപൊഫകറക ടവയര്  ഉപകയപൊഗവിചക  ബ്ലഡകമൂണ്  നവിരരീകവിക്കുന്ന  പ്രവര്തനതവിടന
വപൊര്തപൊരൂപഷ  നപൊഷ  കണകലപൊ.  ഇകത  വപൊര്ത  തടന്ന  വദതദസ്ത  ചപൊനലകളവില്
വരവികയപൊടണങവില് ഒകര രരീതവിയവിലപൊകണപൊ അവതരവിപവിക്കടപടുക?

വപൊര്തപൊ അവതരണതവിനക വദതദസ്തമപൊയ മറ്റു രരീതവികള ഏടതലപൊമപൊണക? 

-ടപപൊതുചര്ച

വവിവവിധ  വപൊര്തപൊ  അവതരണ  രരീതവികള  പരവിശരീലകന്  ചുവടടെ  നല്കവിയ
രരീതവിയവില്കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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• ഒരു  റവികപപൊര്ട്ടക  രരീതവിയവില്-  ഇവവിടടെ  വപൊര്ത  റവികപപൊര്ട്ടു  ടചയ്യുന്നയപൊളുടടെ  വവിഷദലകള
ഉണപൊവവില. (ഇതപൊണക ആദദ ടസഷനവില് പ്രദര്ശവിപവിചതക)

• റവികപപൊര് ട്ടര്  വപൊര്ത  കനരവിട്ടക  റവികപപൊര്ട്ടു  ടചയ്യുന്ന  രരീതവിയവില്  വപൊര്ത  റവികപപൊര്ട്ടു
ടചയ്യുന്നയപൊളുടടെ  വവിഷദലകള  അടെക്കഷ.  (സപൊധപൊരണ  ചപൊനലവില്  ടപപൊതുടവ  കപൊണുന്ന
രരീതവി.)

• സഷഭവവമപൊയവി ബന്ധടപട്ട വദകവിയടടെ /വദകവികളുടടെ കമന്റുകള ഉളടപടുതവി.

• ..........

തുടെര്ന്നക ഇതരതവിലള്ള വപൊര്ത അവതരണ രരീതവികള പരവിചയടപടെപൊഷ എന്നക പറഞടകപൊണക
പരവിശരീലകന് bloodmoon_2.mp4,  bloodmoon_3.mp4 എന്നരീ വരീഡവികയപൊകള പ്രദര്ശവിപവിക്കുന.
പരവിശരീലകന് ആവശദമപൊയ വവിശദരീകരണഷ നല്കുന.

 തുടെര്ന്നക  പരവിശരീലകന്  News_Resources/Day1/Activity1.11 എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള
news_formats.pdf  എന്ന  പ്രസകനഷന്  അവതരവിപവിച്ചുടകപൊണക  വവിവവിധ  നഡ്യൂസക  റവികപപൊര്ട്ടവിങക
രരീതവികള വവിശദരീകരവിക്കുന.
വദതദസ്തമപൊയ  വപൊര്തപൊ  അവതരണതവിലൂടടെ  വപൊര്തടയ  അതവിടന  പ്രപൊധപൊനദകതപൊടടെ
കൂടുതല്  കപരവില്  എതവിക്കപൊനപൊകുഷ.   ചവില  വപൊര്തകളവില  ഒകര  കവിപവില്  തടന്ന  വദതദസ്തമപൊയ
അവതരണ രരീതവികള അവതരവിപവികക്കണവി വകന്നക്കപൊഷ.    

കശഷഷ  ഓകരപൊ  ഗ്രൂപ്പുഷ  ഷൂട്ടക  ടചയ  കവിപ്പുകള  ഇതരതവില്  ഏടതങവിലഷ  രരീതവികളവില്
അവതരവിപവിക്കപൊകമപൊ എന്നക പരവിശരീലകന് കചപൊദവിക്കുന.

ഗ്രൂപ്പുകളവില്  അവരവരുടടെ വവിഷദലകളുടടെ അടെവിസ്ഥപൊനതവില് സദയഷ വവിലയവിരുതവി പറയടട്ട.

വവിഷദലകള ആവശദടമങവില് വരീണ്ടുഷ ഷൂട്ടക ടചയ്യേപൊടമന്നക പരവിശരീലകന് സൂചവിപവിക്കുന.

ഷൂട്ടക ടചയ്യുകമപൊള ശ്രദ്ധവികക്കണ കപൊരദങ്ങള ഒരവിക്കല് കൂടെവി കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

• ഹട്രകപപൊഡവിടന ആവശദകത

• അനപൊവശദമപൊയ കദപൊമറ സൂഷ / പപൊന് ഒഴവിവപൊക്കല്

• ശബഷ ടമചടപടുകതണതവിടന ആവശദകത

• ----------   

വവിലയവിരുതലവിടനയഷ ചര്ചയകടെയഷ അടെവിസ്ഥപൊനതവില് അവശദടമങവില് ചവില ഭപൊഗങ്ങള വരീണ്ടുഷ
ഷൂട്ടക ടചയ്യുന്നതവിനക പരവിശരീലകന് നവിര്കദ്ദേശഷ നല്കുന. 

രണക  രരീതവിയവിലള്ള  വപൊര്ത  അവതരണമപൊണക  ഈ  ടസഷനവില്  പഠവിതപൊക്കള  പരവിചയടപട്ടതക.
വവിഷദലകള കശഖരവിക്കുകമപൊള രണക ഗ്രൂപ്പുകള bloodmoon_2.mp4 രരീതവിയവിലഷ മറ്റു രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകള
bloodmoon_3.mp4 രരീതവിയവിലഷ  വപൊര്ത അവതരവിപവിക്കുന്നതവിനുള്ള രരീതവിയവില് വവിഷദലകള  ഷൂട്ടക
ടചയ്യേണടമന്നക പരവിശരീലകന് പ്രകതദകഷ നവിര്കദ്ദേശഷ നല്കണഷ.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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പ്രവര്തനക്കും   - 1.12 :   വധതധസ്തങ്ങളധ്യായ വതഷഷ്വലുകള് ടശഖരതകധ്യാക്കും
വപൊര്തയടടെ വദതദസ്തമപൊയ അവതരണതവിനക ആവശദമപൊയ വരീഡവികയപൊ ഷൂട്ടക ടചയ്യുന്നതവിനപൊയവി
പഠവിതപൊക്കളക്കക അവസരഷ നല്കുന. 

ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ വവിഷദല് ഷൂട്ടക ടചയ്യുന - Out door പ്രവര്തനഷ

തുടെര്ന്നക  പ്രവര്തനഷ  1.8  ല്  ടചയ  കപപൊടല  പഠവിതപൊക്കള  വവിഷദലകള  കമഡ്യൂട്ടറവികലക്കക
പകര്ത്തുന.

കവിപ്പുകളക്കക പ്രകതദകഷ കപരുകള നല്കവി അവ കപൊണവികക്കണ കമഷ (സരീകദന്സക), ആവശദമപൊയ
വവിവരണഷ എന്നവിവ ഉളടപടുന്ന ഇന്ഡകക തയ്യേപൊറപൊക്കപൊന് പരവിശരീലകന് ആവശദടപടുന.

വപൊര്തകളക്കക കവണവി തയപൊറപൊക്കവിയ സകകവിപകറവിടല ഓഡവികയപൊ ചവില സന്ദര്ഭങ്ങളവില് പ്രതദകഷ
റവിക്കപൊര്ഡക  ടചകയ്യേണവി  വരുഷ.  ഇതവിനക  കമഡ്യൂട്ടറവില്  ലഭദമപൊയ  ഓഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക
കസപൊഫകറ്റുടവയറുകളുടടെ സഹൈപൊയഷ കതടെപൊടമന്നക പരവിശരീലകന് സൂചവിപവിക്കുന.

3.30 – 4.00 വടര

ഓഡതടയധ്യാ റതകധ്യാര്ഡതങക് & എഡതറതങക്

ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ തയപൊറപൊക്കുന്ന വപൊര്തയടടെ പശപൊതലവവിവരണഷ തയപൊറപൊക്കുന്ന പ്രവര്തനഷ
പരവിചയടപടുന്ന ടസഷന്. 

വപൊര്തകള,  കഡപൊകക്യുടമനവികള  തുടെങ്ങവിയവയടടെ   വരീഡവികയപൊ  കപപൊടലതടന്ന
പ്രധപൊനമപൊണക  അതവിടല  ഓഡവികയപൊയഷ.   പഠവിതപൊക്കള  കദപൊമറ  ഉപകയപൊഗവിചക  ഷൂട്ടക  ടചയകതക
തയ്യേപൊറപൊക്കവിയ  വപൊര്തകളവില്   ഓഡവികയപൊ  പ്രകതദകഷ  റവിക്കപൊര്ഡക  ടചയകതു  കചര്കക്കണവിവരുഷ.
കൂടെപൊടത  ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങക  കയപൊഗദതയക  വദകവഷ  ഗുണകമന്മയള്ള  ശബവമപൊയവിരവിക്കണഷ.
അടതലപൊഷ  ഒഡപൊസവിറവി കസപൊഫകറക ടവയറവിടന സഹൈപൊയകതപൊടടെ എളുപതവില് ടചയ്യേപൊന് കഴവിയഷ.
ചുവടടെ ടകപൊടുതവിട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളവിലൂടടെ  ശബകമരീകരണങ്ങളുഷ റവിക്കപൊര്ഡവിങ്ങുഷ എഡവിറവിങ്ങുഷ
പരവിശരീലവിക്കപൊഷ.

ടപധ്യാതു ഉടദ്ദേശധങ്ങള്
• വപൊര്തകളവില് കചര്കക്കണ ഓഡവികയപൊ അവതരണഷ തയ്യേപൊറപൊക്കുന്നതവിനക കഴവിവക 

കനടുന്നതവിനക
• ഒഡപൊസവിറവിടയന്ന കസപൊഫകറക ടവയര് ഉപകയപൊഗവിക്കപൊനുള്ള കഴവിവക കനടുന്നതവിനക
• ഓഡവികയപൊ കവിപക റവിക്കപൊര്ഡക ടചയ്യേപൊനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക
• ഓഡവികയപൊ കവിപക ആവശദപൊനുസരണഷ എഡവിറക ടചയ്യേപൊനുള്ള കശഷവി കനടുന്നതവിനക
• കസപൊഫകറക ടവയര് ഉപകയപൊഗവിചക, വദകവഷ ഗുണകമന്മയള്ള  ശബഷ തയ്യേപൊറപൊക്കപൊനുള്ള 

കഴവിവക കനടുന്നതവിനക

സധ്യാമഗതകള്/മുടന്നധ്യാരുകക്കും 

• News_Resources/Day_1/Activity1.13,  1.14  എന്നരീ  കഫപൊളഡറുകളവിലള്ള
അനുബന്ധഷ_1,  അനുബന്ധഷ_2, അനുബന്ധഷ_3, Audio_Recorded.wav

• വപൊര്തകളവില് ഉളടപടുത്തുന്നതവിനുള്ള എഴുതവി തയ്യേപൊറപൊക്കവിയ അവതരണഷ

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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• ഒഡപൊസവിറവി കസപൊഫകറക ടവയര് ഇന്സ്റ്റെപൊള ടചയ കമഡ്യൂട്ടര് 
• ഓഡവികയപൊ റവിക്കപൊര്ഡവിങവിനപൊയവി ഗുണകമന്മയള്ള ഹമക്കക
• ഓഡവികയപൊ കപ്ലേബപൊക്കവിനപൊയവി സരീക്കര്

പ്രവര്തനക്കും 1.13 - ശബ്ദ ക്രമശീകരണങ്ങള്

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

നവിങ്ങള തയപൊറപൊക്കുന്ന വപൊര്തയവില് പശപൊതല വവിവരണഷ (ശബഷ) നല്കകണതുണകലപൊ? 

എടന്തപൊടക്ക പ്രവര്തനങ്ങളപൊണക ഇതവിനപൊയവി ടചകയ്യേണതക? - ചര്ച.
• ..........

• .........

ആര്.പവി കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

• വപൊര്തയക ആവശദമപൊയ വവിവരണഷ  എഴുതവി തയ്യേപൊറപൊക്കുക.

• തയപൊറപൊക്കവിയ  വവിവരണഷ  ഡവിജവിറല്  രൂപതവിലപൊക്കുക  –  ഇതവിനക  അവ  റവികക്കപൊര്ഡക
ടചയ്യേണഷ.

• റവികക്കപൊര്ഡക ടചയകപപൊള ഉണപൊകയക്കപൊവന്ന പ്രശ്നങ്ങള  എഡവിറക ടചയകതക പരവിഹൈരവിക്കുക.

• ശബഷ വരീഡവികയപൊയവില് മവിശ്രണഷ നടെത്തുക.

ഷൂട്ടക  ടചയകതക  തയ്യേപൊറപൊക്കവിയ  വപൊര്തകളവില്  ശബരൂപതവിലള്ള  വവിവരങ്ങള
കചര്ക്കുന്നതവിനപൊയവി അവ കനരടത തടന്ന  വവിവരണഷ എഴുതവി ടവകക്കണ ആവശദകത ആര്.പവി
വവിശദരീകരവിക്കുന. 

പഠവിതപൊക്കള  അവരുടടെ  വപൊര്തയവില്  ഉളടപടുകതണ  കചര്കക്കണ  വവിവരണഷ  എഴുതവി
തയ്യേപൊറപൊക്കുന. ഗ്രൂപ്പുകള അവതരവിപവിക്കുന.

വപൊര്തയവില്  കചര്കക്കണ  അവതരണഷ  എഴുതവി  തയ്യേപൊറപൊക്കവിയകലപൊ?  ഇനവി  ഇതക
കമഡ്യൂട്ടറവില് റവിക്കപൊര്ഡക ടചയ്യേപൊഷ.

റവികക്കപൊര്ഡവിങക  പ്രവര്തനങ്ങള  ടചയ്യുന്നതവിനപൊയവി  കമഡ്യൂട്ടറവില്  ചവില  മുടന്നപൊരുക്കങ്ങള
ആവശദമപൊണക.  അവ നമുക്കക ടചയ്യേപൊഷ.

തുടെര്ന്നക  കമഡ്യൂട്ടറവിടല  ഇന്പുട്ടക  (ഹമക്കക)  കമരീകരണഷ,   ഔട്ടകപുട്ടക  (സരീക്കര്)  കമരീകരണഷ
നടെത്തുന്നവവിധഷ  പരവിശരീലകന് ടഡകമപൊ ടചയ്യുന.

ഇതവിനപൊയവി  News_Resources/Day_1/Activity1.13  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള
അനുബന്ധഷ1 റഫര് ടചയ്യേപൊവന്നതപൊണക. 

Audacity കസപൊഫകറക ടവയര്  ഉപകയപൊഗവിചക  ശബഷ  റവിക്കപൊര്ഡക  ടചയ്യുക,  എഡവിറക  ടചയ്യുക,
എകകകപപൊര്ട്ടക  ടചയ്യുക  തുടെങ്ങവിയ  പ്രവര്തനങ്ങള  ടചയ്യുന്നതവിനപൊവശദമപൊയ  ഘട്ടങ്ങള  എട്ടപൊഷ
തരതവിടല ഹൈകലപൊ ഹമക്കക ടടെസ്റ്റെവിങക എന്ന അധദപൊയതവിലഷ വവിശദരീകരവിചവിട്ടുണക.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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പ്രവര്തനക്കും 1.14 - ശബ്ദക്കും നല്കധ്യാക്കും.

കമഡ്യൂട്ടറവില് ശബഷ റവിക്കപൊര്ഡക ടചയ്യേപൊനുള്ള Audacity കസപൊഫകറ ക ടവയര് RP പരവിചയടപടുത്തുന. 

ആവശദമപൊണങവില്  News_Resources/Day1/Activity1.14  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള
അനുബന്ധഷ2 റഫര് ടചയ്യേപൊഷ.
ചുവടടെ നല്കവിയ കപൊരദങ്ങളപൊണക ഈ ടസഷനവില് പരവിചയടപടുകതണതക.

• Audacity കസപൊഫകറ ക ടവയര് -  റവിക്കപൊര്ഡവിങ്ങവിനപൊവശദമപൊയ ടൂളുകളുഷ സകൗകരദങ്ങളുഷ മപൊതഷ
ഇകപപൊള പരവിചയടപടുതവിയപൊല് മതവി.

• റവികക്കപൊര്ഡക ടചയ്യുന്ന വവിധഷ
◦ റവികക്കപൊര്ഡവിങക ബട്ടണ് അമര്തവിയതവിനക കശഷഷ ഹമക്കവിനക സമരീപഷ നവിന്നക  രകണപൊ

മൂകന്നപൊ ടസക്കണക സമയഷ കഴവിഞ്ഞതവിനക  കശഷഷ വവിവരണഷ വപൊയവിചക  റവിക്കപൊര്ഡവിങക
ആരഷഭവിക്കപൊഷ.

• ശബതവിടന തരഷഗ രൂപഷ
• റവികക്കപൊര്ഡവിങക അവസപൊനവിപവിക്കുന്ന വവിധഷ

• റവികക്കപൊര്ഡക ടചയതക പ്രവര്തവിപവിക്കല്

• റവിക്കപൊര്ഡവിങക തൃപവികരമലങവില് വരീണ്ടുഷ റവിക്കപൊര്ഡവിങക നടെത്തുന്നതക

• ഫയല് കസവക  (osp  ടപ്രപൊജകകടെപൊയവി കസവക ടചയകതു സൂകവികക്കണ ആവശദകത ഇവവിടടെ
സൂചവിപവിക്കപൊഷ.)

• ഫയല് എകകകപപൊര്ട്ടക

◦ File ടമനുവവില് നവിന്നക  Export Audio ടതടരഞ്ഞടുക്കുക. 

◦ കസവക ടചകയ്യേണ ടലപൊകക്കഷന്, ഫയല് നപൊമഷ എന്നവിവ നല്കുക

◦ ശബഷ  wave  കഫപൊര്മപൊറവികലക്കക  എകകകപപൊര്ട്ടക  ടചയ്യേപൊഷ   (ശബതവിടന  quality
നവിലനവിര്തപൊനപൊണക wav കഫപൊര്മപൊറക തവിരടഞ്ഞടുതതക)

തുടെര്ന്നക പഠവിതപൊക്കള അവര് തയ്യേപൊറപൊക്കവിയ ഓഡവികയപൊ വവിവരണഷ റവികക്കപൊര്ഡക ടചയ്യുന.
പ്രവര്തവിപവിചക കനപൊക്കുന.

കപ്രപൊജകകടെക  കകപൊസക  ടചയ്യുന.  പശപൊതല  വവിവരണഷ  റവിക്കപൊര്ഡക  ടചയതക  കൃതദമപൊയവിട്ടവിലങവില്
അതക  കൃതദമപൊക്കവി  നപൊടള  രപൊവവിടല  എതണടമന്നക  സൂചവിപവിചക  ഒന്നപൊഷ  ദവിവസടത
പ്രവര്തനങ്ങള അവസപൊനവിപവിക്കുന.

4.00 – 4.30

• സക്കുംശയനതവധ്യാരണക്കും

• ഫശീഡക് ബധ്യാകക്

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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രണ്ടെധ്യാക്കും ദതവസക്കും

9.30 മുതല് 10.00  വടര

സക്കുംശയങ്ങള്കള്ള പരതഹൈധ്യാരടബധ്യാധനക്കും

10.00 മുതല്  11.00 വടര

പ്രവര്തനക്കും 2.1 – ശബ്ദക്കും എഡതറക് ടചയധ്യാക്കും

റവികക്കപൊര്ഡക ടചയ ഓഡവികയപൊ എഡവിറക ടചയ്യുന്നതക പരവിചയടപടുത്തുന്ന ടസഷന്. 

ആര്.പവി  News_Resources/Day2/Activity2.1  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള
Audio_Recorded.wav എന്ന ഓഡവികയപൊ ഡബവിള കവിക്കക ടചയകതക കകളപവിക്കുന.

ഈ ഓഡവികയപൊ കനപൊക്കൂ. ഈ ഓഡവികയപൊ ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങ്ങവിനക കയപൊജവിചതല. ഇതക ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങ്ങവിനക
അനുകയപൊജദമപൊക്കപൊന്  വരീണ്ടുഷ  റവികക്കപൊര്ഡക  ടചയ്യേപൊനുള്ള  സപൊഹൈചരദഷ  ഇകപപൊള  സപൊധവിക്കവില
എന്നകകരുതുക. 

അകപപൊള  ലഭദമപൊയ  ഈ  ശബടത  കൃതദതയഷ  ഗുണകമന്മയള്ളതുഷ  ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങവിനക
കയപൊജവിചതുമപൊക്കപൊന്   എഡവിറക ടചയ്യുക മപൊതമപൊണക ഏകപ്രതവിവവിധവി.

അതവിനപൊയവി ഓഡവികയപൊ എഡവിറക ടചയ്യുന്നവവിധഷ നമുക്കക പരവിചയടപടെപൊഷ.

തുടെര്ന്നക  ഒഡപൊസവിറവിയവില്  കനരടത  പരവിചയടപടെപൊത  ടൂളുകളുഷ  സകൗകരദങ്ങളുഷ
പരവിചയടപടുതവിയകശഷഷ ഓഡവികയപൊ എഡവിറക ടചയ്യുന്ന വവിധഷ ആര്.പവി. അവതരവിപവിക്കുന..

ചുവടടെ നല്കവിയ കപൊരദങ്ങളപൊണക ഇവവിടടെ അവതരവിപവികക്കണതക.

• ഓഡവികയപൊ ഫയല് ഒഡപൊസവിറവില് തുറക്കുന്ന വവിധഷ

◦ മുന്  ടസഷനവില്  റവികക്കപൊര്ഡക  ടചയ  ഓഡവികയപൊയപൊണക  പഠവിതപൊക്കള
ഉപകയപൊഗവികക്കണതക.

• ആവശദമവിലപൊത ഭപൊഗഷ ഒഴവിവപൊക്കുന്ന വവിധഷ
• കവിപ്പുകള മുറവിക്കുന്നതുഷ (split)  ഒരുമവിചപൊക്കുന്നതുഷ (Join)

പഠവിതപൊക്കള ഈ പ്രവര്തനഷ ടചയ്യുന.

ഇങ്ങടന  കൃതദമപൊക്കവിയ  ഓഡവികയപൊ  കൂടുതല്  വദകത  വരുത്തുന്നതവിനപൊയവി  ഒഡപൊസവിറവിയവിടല
ചുവടടെ നല്കവിയ സകങതങ്ങളുഷ പരവിശരീലകന് പരവിചയടപടുത്തുന. 

സഹൈപൊയതവിനക  News_Resources/Day2/Activity2.1  എന്ന  കഫപൊളഡറവിലള്ള  അനുബന്ധഷ3
റഫര് ടചയ്യേപൊഷ
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• കനപൊയകസക റവിഡകന് (Noise Reduction)
• കനപൊര്മഹലകസഷന് (Normalisation)
• ഈകദഹലകസഷന് (Equalization)
• ഹസലന്സക ഓഡവികയപൊ (Silence Audio)
• കമ്പ്രസര് (Compressor)
• ആഷപ്ലേവിഹഫ (Amplify)
• എഡവിറക ടചയകതക കൃതദമപൊക്കവിയ ഓഡവികയപൊ wav കഫപൊര്മപൊറവില് എകകകപപൊര്ട്ടക  ടചയ്യുന.

സൂചവിപവിച പ്രവര്തനങ്ങള  മുന് ടസഷനവില് റവികക്കപൊര്ഡക ടചയ ഓഡവികയപൊ ഫയല് ഉപകയപൊഗവിചക 
പഠവിതപൊക്കള പരവിശരീലവിക്കുന.

കൃതദമപൊക്കവിയ  ശബവവിവരണഷ  wave  കഫപൊര്മപൊറവില്  സദന്തഷ  കഫപൊളഡറവില്  കസവക  ടചയകതക
സൂകവിക്കുന.

11.00 മുതല്  2.30 വടര    വതഷഷ്വല് എഡതറതങക്, വധ്യാര്ത പൂര്തശീകരണക്കും

ആമുഖക്കും

തയപൊറപൊക്കവിയ സകകവിപകറവിനക  അനസൃതമപൊയവി  വവിഷദലകളുഷ ശബവവിവരണവഷ ഉളടപടുതവി
സമ്പൂര്ണ വപൊര്തപൊകവിപക തയപൊറപൊക്കുന്ന പ്രവര്തനഷ. മുന്ടസഷനുകളവില് ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ അവര്
തവിരടഞ്ഞടുത  വവിഷയതവിനക  അനുസൃതമപൊയവി  ഷൂട്ടക  ടചയകതക  വവിഷദലകളുഷ  ടറകക്കപൊര്ഡക  ടചയ
ഓഡവികയപൊ കവിപ്പുകളുമപൊണക ഈ പ്രവര്തനതവിനക ഉപകയപൊഗവികക്കണതക. 

പരവിശരീലകടന  ടഡകമപൊ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കപൊയവി  റവികസപൊഴകസക  കഫപൊളഡറവില്  ലഭദമപൊക്കവിയ
വരീഡവികയപൊ, ഓഡവികയപൊ ഫയലകള ഉപകയപൊഗവിക്കപൊവന്നതപൊണക.

ടപധ്യാതു ഉടദ്ദേശധങ്ങള്

• സക കവിപകറവിനക അനുസൃതമപൊയവി, വരീഡവികയപൊ കവിപ്പുകള എഡവിറക ടചയകതക തയപൊറപൊക്കുന്നതവിനക
• വരീഡവികയപൊ കവിപ്പുകളവില് ശബഷ, ഹടെറവില് ഉളടപടുത്തുന്നതവിനക 
• വപൊര്തകള  തയപൊറപൊക്കുന്നതവില്  വവിഷദല്  എഡവിറവിങ്ങവിടന  പ്രപൊധപൊനദഷ

മനസവിലപൊക്കുന്നതവിനക

സധ്യാമഗതകള്
• മുന്ടസഷനവില് നവിര്മവിച ഓഡവികയപൊ-വരീഡവികയപൊ കവിപ്പുകള

പ്രവര്തനക്കും 2.2 വതഷഷ്വല് എഡതറതങക്  മുടന്നധ്യാരുകക്കും

സധ്യാമഗത
• News_Resources/Day2/Activity2.2  കഫപൊളഡറവിടല  Video_Editing_Appendix.pdf

എന്ന ഫയല്
• News_Resources/Day2/Activity2.2 കഫപൊളഡറവിടല  kdenlive_18.08.3_amd64.deb

എന്ന ഫയല്
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വപൊര്തയടടെ  വവിഷദലകള  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക  കസപൊഫകറക ടവയറവില്  തയപൊറപൊക്കുന്നതവിടന
മുടന്നപൊരുക്ക പ്രവര്തനഷ പരവിചയടപടുത്തുന്ന ടസഷന്.

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

വപൊര്തകയപൊടടെപൊപഷ നല്കകണ പശപൊതലവവിവരണവഷ ഹബറ്റുഷ നപൊഷ എഡവിറക ടചയകതക
തയപൊറപൊക്കവിയകലപൊ.

ഇതവികലക്കുള്ള  വവിഷദലകളുഷ  മുന്ടസഷനവില്  നപൊഷ  ഷൂട്ടക  ടചയകതു  കഴവിഞ്ഞവിട്ടുണക.   ഇവടയലപൊഷ
ഉളടപടുതവി  സമ്പൂര്ണ  വപൊര്തയപൊക്കുകയപൊണക  ഇനവി   ടചകയ്യേണതക.  ഇതവിനപൊയവി  വരീഡവികയപൊ
എഡവിറവിങക സകങതഷ ഉപകയപൊഗവിക്കപൊഷ. 

ഏതക കസപൊഫകറക ടവയറപൊണക ഇതവിനപൊയവി ഉപകയപൊഗവിക്കുക?
• .......................................................

പഠവിതപൊക്കള അവര്ക്കക പരവിചവിതമപൊയ കസപൊഫകറക ടവയറുകളുടടെ കപരുകള സൂചവിപവിക്കടട്ട.

പരവിശരീലകന് കകപൊഡരീകരവിക്കുന.

നമ്മുടടെ  കമഡ്യൂട്ടറവില്  ലഭദമപൊയ  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക  കസപൊഫകറക ടവയറുകളപൊണക  ഓപണ്കഷപൊട്ടക
വരീഡവികയപൊ  എഡവിറര്,  ടകടഡന്ഹലവക  എന്നവിവ .  ഇതവില്  ഓപണ്കഷപൊട്ടക  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറര്
മുന്പക പരവിശരീലനങ്ങളവിലൂടടെ നവിങ്ങള പരവിചയടപട്ടവിട്ടുണപൊവഷ.  

ഇകപപൊഴടത  നമ്മുടടെ  എഡവിറവിങക  ആവശദങ്ങളക്കപൊയവി  കൂടുതല്  സകൗകരദമുള്ള  മടറപൊരു
കസപൊഫകറക ടവയറപൊണക  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതക.

Kdenlive എന്ന കസപൊഫകറക ടവയറപൊണതക.

തുടെര്ന്നക  പരവിശരീലകന്  റവികസപൊഴകസവില്  ലഭദമപൊക്കവിയ  kdenlive_18.08.3_amd64.deb  ഫയല്
ഇന്സ്റ്റെപൊള  ടചയ്യേപൊന്  ആവശദടപടുന.  ഇന്സ്റ്റെപൊള  ടചയ  കശഷഷ  കസപൊഫകറക ടവയര്  തുറന്നക
ഇനര്കഫസക പരവികശപൊധവിക്കുന്നതവിനക പരവിശരീലകന് നവിര്കദ്ദേശഷ നല്കുന.

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

സപൊകങതവികമവികവഷ  അകതപൊടടെപൊപഷ  ഭപൊവനയഷ  വളടരയധവികഷ  കമയഷ  ആവശദമുള്ള
പ്രവര്തനമപൊണക  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക.  ഈ  പ്രവര്തനഷ  വളടര  ടചറവിയ സമയഷ ടകപൊണക
ടചയകതക  തരീര്ക്കപൊന്  സപൊധവിക്കുന്ന  ഒന്നല.   അഞക  മവിനുട്ടക  ഹദര്ഘദമുള്ള  ഒരു
കഡപൊകക്യുടമനറവി/വപൊര്ത എഡവിറക ടചയകതക തയപൊറപൊക്കണടമങവില് തടന്ന ധപൊരപൊളഷ വവിഷദലകള
ഷൂട്ടക ടചകയ്യേണവി വരുമകലപൊ.  ഇതവില്നവിന്നക ആവശദമപൊയ ദൃശദങ്ങള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതക തടന്ന
നന്നപൊയവി സമയഷ എടുതക ടചകയ്യേണ പ്രവര്തനമപൊണക. 

ആയതവിനപൊല്  എഡവിറവിങക  സമയബന്ധവിതമപൊയവി  പൂര്തവിയപൊക്കുന്നതവിനക  മവികച  മുടന്നപൊരുക്കഷ
നടെകതണതക അഭവികപൊമദമപൊണക.  

തുടെര്ന്നക,  എഡവിറവിങക  ടചയ്യുന്നതവിടന മുടന്നപൊരുക്കങ്ങള ഏടതപൊടക്കടയന്നക ചുവടടെ നല്കവിയ
സൂചനകളവിലൂടടെ പരവിശരീലകന് വദകമപൊക്കുന.

• എഡവിറക  ടചയ്യുന്നതവിനുള്ള  കസപൊഴകസക  വരീഡവികയപൊ  കഫപൊര്മപൊറക,  എകകകപപൊര്ട്ടക  ടചകയ്യേണ
കഫപൊര്മപൊറക എന്നവിവടയക്കുറവിചക എഡവിറര്ക്കക ധപൊരണയണപൊയവിരവിക്കണഷ.

• എഡവിറവിങ്ങവിനക ആവശദമപൊയ ഫയലകള കനരടത തടന്ന സജ്ജമപൊക്കവി ടവക്കണഷ.
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• എഡവിറവിങ്ങവിനപൊയവി   സജ്ജമപൊക്കവിയ  ഓകരപൊ  കസപൊഴക സക  ഫയലകടളയഷ  കുറവിച്ചുള്ള
ധപൊരണയണപൊവണഷ-  (വളടരയധവികഷ  ഫയലകള  ഉടണങവില്  ഫയലകടള
തവിരവിചറവിയന്നതവിനപൊയവി  പ്രകതദക  index  ലവിസകറക  എഴുതവിതയപൊറപൊക്കപൊഷ-  പ്രസകതുത
ഫയലവിടല ഏതക സമയഷ മുതലള്ള വവിഷദലകളപൊണക ഉപകയപൊഗവികക്കണതക എന്ന കപൊരദഷ)

• സക കവിപകറവിടനക്കുറവിച്ചുള്ള  ധപൊരണ/കമരീകരവികക്കണ  വവിഷദലകളുടടെ
സരീകദന്സവിടനക്കുറവിച്ചുള്ള ധപൊരണ 

എഡവിറവിങക  പ്രവര്തനങ്ങളക്കപൊവശദമപൊയ  ഓകരപൊ  ഗ്രൂപവിടനയഷ/പഠവിതപൊവവിടനയഷ
മുടന്നപൊരുക്കപ്രവര്തനങ്ങള അവര് ലവിസകറക ടചയകതക ഉറപക വരുതടട്ട

ടക്രധ്യാഡശീകരണക്കും
• Source Video Format -MOV, Video Dimension - 1920 × 1080, FPS  -25, Widescreen
• Export ടചകയ്യേണ കഫപൊര്മപൊറക - MP4,  Widescreen
• എഡവിറവിങ്ങവിനുള്ള വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊ ഫയലകള കഫപൊളഡറവിലണക.
• ഓകരപൊ ഫയലവിലഷ എന്തപൊടണന്നക മനസവിലപൊക്കവിയവിട്ടുണക.
• ഉപകയപൊഗവികക്കണ  വവിഷദലകളുടടെ /ഓഡവികയപൊയടടെ  Index list

ഒരു മപൊതൃക:-
◦ ഹബറക - MVI_0004.MOV - 00:27 

• സകകൂള പപൊനവിങക -  MVI_0017.MOV 2 - 00:16
• പശപൊതലവവിവരണഷ - Narration.mp3

◦ കമരീകരവികക്കണ വവിഷദലകളുടടെ സരീകദന്സവിടനക്കുറവിച്ചുള്ള ധപൊരണയണക. 

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

എഡവിറവിങ്ങവിനപൊവശദമപൊയ  മുടന്നപൊരുക്കപ്രവര്തനങ്ങള  ഉറപക  വരുതവിയകലപൊ.  ഇനവി
ടകടഡന്ഹലവക  ഉപകയപൊഗവിചക  വവിഷദലകള  എഡവിറക  ടചയകതക  വപൊര്ത
തയപൊറപൊക്കുന്നടതങ്ങടനടയന്നക പരവിചയടപടെപൊഷ.

തുടെര്ന്നക പരവിശരീലകന് അനുബന്ധഷ   പ്രകയപൊജനടപടുതവി ടകടഡന് ഹലവക  കസപൊഫകറക ടവയര്
ഉപകയപൊഗവിചക വരീഡവികയപൊ എഡവിറക ടചയകതക വപൊര്ത തയപൊറപൊക്കുന്ന വവിധഷ അവതരവിപവിക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.3 – ടകടഡന്ഹലവക് പരതചയടപ്പെടെല്

സധ്യാമഗത
• News_Resources/Day2/Activity2.2  കഫപൊളഡറവിടല  Video_Editing_Appendix.pdf

എന്ന ഫയല്

പരതശശീലകന് ടകടഡന് ഹലവക്  തുറന്നക്  ഇന്റെര്ടഫസക് പരതചയടപ്പെടുത്തുന. 

1. ചുവടടെ  നല്കതയ  കധ്യാരധങ്ങളധ്യാണക്  ഇവതടടെ  പരതചയടപ്പെടുടതണ്ടെതക്.
(Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക)
• Project Bin
• Tracks
• Timeline
• Preview Monitor ( Clip Monitor, Project Monitor)
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• Menu 
• Transitions  & Effects മുതലപൊയ സകൗകരദങ്ങള

പഠവിതപൊക്കള ടകടഡന്ഹലവക ഇനര്കഫസക  പരവിചയടപടുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.4  വശീഡതടയധ്യാ ടപ്രധ്യാഹഫല് ക്രമശീകരണക്കും

സധ്യാമഗത
• News_Resources/Day2/Activity2.2  കഫപൊളഡറവിടല  Video_Editing_Appendix.pdf

എന്ന ഫയല്
• ഷൂട്ടക ടചയ വരീഡവികയപൊ കവിപ്പുകളുഷ, റവിക്കപൊര്ഡക ടചയ ഓഡവികയപൊ കവിപ്പുകളുഷ.

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

വവികകകടെഴകസവില്  ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങക  ആവശദതവിനപൊണകലപൊ  നപൊഷ  വപൊര്ത  തയപൊറപൊക്കുന്നതക.
ടടെലവികപൊസ്റ്റെവിങക  ആവശദങ്ങളക്കുള്ള  വവിഷദലകള  തയപൊറപൊക്കുകമപൊള  അവയടടെ  കദപൊളവിറവി  വളടര
പ്രധപൊനമപൊണക.   പലകപപൊഴുഷ  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക  കസപൊഫകറക ടവയറവില്നവിനഷ  എകകകപപൊര്ട്ടക
ടചടയടുക്കുന്ന  ഫയലകളക്കക  വവിവവിധ  കപൊരണങ്ങള  ടകപൊണക  ഓഡവികയപൊ/വരീഡവികയപൊ
കദപൊളവിറവിയവില്  വദതദപൊസഷ  സഷഭവവിക്കപൊറുണക.   ഇതക  ഒഴവിവപൊക്കുന്നതവിനക  ഷൂട്ടക  ടചയ  വരീഡവികയപൊ
വവിഷദലകളുടടെ  വരീഡവികയപൊ  വവിശദപൊഷശങ്ങകളടതപൊടക്കയപൊടണന്നക  നപൊഷ  പരവികശപൊധവികക്കണതുണക.
കസപൊഴകസക  വരീഡവികയപൊക്കക  അനുസൃതമപൊയവി  എഡവിറവിങക  കസപൊഫകറക ടവയര്
കമരീകരവിക്കുകയപൊടണങവില്  ഇതരഷ  കദപൊളവിറവി  നഷഷ  ഒരു  പരവിധവി  വടര  ഒഴവിവപൊക്കപൊന്  നമുക്കക
സപൊധവിക്കുഷ

തുടെര്ന്നക്,  പരതശശീലകന്  ചുവടടെ  നല്കതയ   കധ്യാരധങ്ങളുടടെ  വതശദധ്യാക്കുംശങ്ങള്
അവതരതപ്പെതകന/ടഡടമധ്യാ ടചയ്യുന.

1. ഷൂട്ടക  ടചയ  വരീഡവികയപൊ  കവിപ്പുകളുടടെ  Dimensions,  FPS  തുടെങ്ങവിവടയക്കുറവിച്ചുള്ള
വവിശദപൊഷശങ്ങള മനസവിലപൊക്കുന്ന വവിധഷ.

വരീഡവികയപൊ ഫയലവില് Right click  ടചയകതക  Properties -> Audio/Video ടെപൊബക തുറന്നപൊല് Video
Dimensions, FPS തുടെങ്ങവിയ വവിശദപൊഷശങ്ങള കപൊണപൊവന്നതപൊണക

◦ വരീഡവികയപൊ  ഫയലവില്  Right  click  ടചയകതക  Properties  ->  Audio/Video  ടെപൊബക
തുറന്നപൊല് Video Dimensions, FPS തുടെങ്ങവിയ വവിശദപൊഷശങ്ങള കപൊണപൊവന്നതപൊണക

2. ടകടഡന്ഹലവവിടല  കപ്രപൊജകകടെക  ടപ്രപൊഹഫല്  കമരീകരണഷ
(Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക)
◦ ടപ്രപൊജകകടെക ടപ്രപൊഹഫല് സജ്ജരീകരവികക്കണതവിടന പ്രപൊധപൊനദഷ 
◦ ടപ്രപൊജകകടെക ടപ്രപൊഹഫല് സജ്ജരീകരവിക്കുന്ന വവിധഷ

പ്രടതധക ശ്രദ്ധകക്
• ഹകറക  ഇകപപൊള  വവിതരണഷ  ടചയവിരവിക്കുന്ന  Canon  EOS  1500D   കദപൊമറയവില്നവിന്നക

ലഭവിക്കുന്ന  വരീഡവികയപൊയഷ  ടകടഡന്ഹലവവിടല  ഡരീഫപൊളട്ടക  ടപ്രപൊജകകടെക  ടപ്രപൊഹഫലഷ
സമപൊന കഫപൊര്മപൊറപൊയതവിനപൊല്,  ഇതവിനപൊയവി  പ്രകതദക കമരീകരണഷ കസപൊഫകറക ടവയറവില്
ഇകപപൊള ആവശദമവില. എന്നപൊല് പുതവിയ ടപ്രപൊജകകടെക ആരഷഭവിക്കുകമപൊള ഈ കമരീകരണഷ
പരവികശപൊധവിചക ഉറപക വരുത്തുന്നതക നന്നപൊവഷ
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3. വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊ  ഫയലകള  ടപ്രപൊജകകടെവികലക്കക  ഉളടപടുത്തുന്ന  വവിധഷ
(Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക.)

4. ഫയല് കസവക ടചയ്യുന്ന വവിധഷ
5. ടകടഡന്ഹലവക ഫയല് എകകടറന്ഷന്
6. ഫയല് ഇടെക്കവിടടെ കസവക ടചകയ്യേണതവിടന ആവശദകത
7. വവിവവിധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ടചയ്യുന്ന  സമയതക  കസപൊഫകറക ടവയര്  കപൊഷക  ആവപൊന്

സപൊധദതയണക.  ആയതവിനപൊല് ടചയ പ്രവര്തനങ്ങള സഷരകവിക്കുന്നതപൊയവി കപ്രപൊജകകടെക
ഇടെക്കവിടടെ കസവക ടചകയ്യേണതപൊണക.

പഠവിതപൊക്കള  അവര്  തയപൊറപൊക്കവിയ  വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊ  ഫയലകള  ടകടഡന്ഹലവവില്
ഇഷകപപൊര്ട്ടക ടചയ്യുന. 

ടപ്രപൊജകകടെക  ഫയല്  news_schoolname  എന്ന  കപരവില്  അവരവരുടടെ  കഫപൊളഡറവില്  കസവക
ടചയ്യുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.5  വശീഡതടയധ്യാ/ഓഡതടയധ്യാ ക്രമശീകരതകധ്യാക്കും

ചുവടടെ നല്കതയ  കധ്യാരധങ്ങളുടടെ വതശദധ്യാക്കുംശങ്ങള് പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

1. Kdenlive  ല് വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊ രണക രരീതവിയവില് പ്രവര്തവിപവിക്കപൊഷ.

◦ ടപ്രപൊജകകടെക ബവിന് -ല് ടവചക
▪ വവിഷദലകളവില്  എഡവിറക  ടചകയ്യേണ  ഭപൊഗഷ  കടണതപൊന്  അവ  പ്രവര്തവിചക

കപൊകണണതുണക.   ഇതവിനപൊയവി,  ടപ്രപൊജകകടെക  ബവിന്നവിടല  വശീഡതടയധ്യാ  ടസലകക്ടെക്
ടചയകതക  Clip Monitor  ടല കപ്ലേ ബട്ടണ് ഉപകയപൊഗവികചപൊ കരീകബപൊര്ഡവിടല  Space
bar ഉപകയപൊഗവികചപൊ പ്രവര്തവിപവിക്കപൊഷ.

◦ ഹടെഷഹലനവില് ടവചക
▪  ഹടെഷഹലനവികലക്കക ഉളടപടുതവിയ വരീഡവികയപൊ  Project Monitor ടല ടപ്ലേ ബട്ടണ്

ഉപകയപൊഗവികചപൊ കരീകബപൊര്ഡവിടല Space bar ഉപകയപൊഗവികചപൊ പ്രവര്തവിപവിക്കപൊഷ.

2. കവിപ്പുകള ട്രപൊക്കവികലക്കക ഉളടപടുത്തുന്ന വവിധഷ - ഇവയഷ രണക രരീതവിയവില് ടചയ്യേപൊഷ

◦ ടപ്രപൊജകകടെക ബവിന്  -ല് ടവചക വരീഡവികയപൊ പ്രവര്തവിപവിചക,  കമപൊണവിട്ടറവിടല Set Zone In,
Set  Zone  Out  എന്നവിവ  അടെയപൊളടപടുതവി  ആവശദമപൊയ  ഭപൊഗഷ  മപൊതഷ
ഹടെഷഹലനവികലക്കക ഡ്രപൊഗക ടചയവിടെപൊഷ .(Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക)

◦ ടപ്രപൊജകകടെക ബവിന്  -ല്നവിന്നക കനരവിട്ടക ഡ്രപൊഗക ടചയകതുഷ ഹടെഷഹലനവികലക്കക  കവിപ്പുകള
ഉളടപടുതപൊഷ  (ടചറവിയ  വവിഷദലകള  ആണങവില്  ഈ  രരീതവിയപൊണക  നലതക)  (
Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക.)

◦ വവിഷദലകള  വരീഡവികയപൊ  ട്രപൊക്കവികലക്കുഷ  ശബകവിപ്പുകള  ഓഡവികയപൊ  ട്രപൊക്കവികലക്കുമപൊണക
ഉളടപടുകതണതക.

◦ കവിപ്പുകള  വപൊര്തയടടെ   സരീകദന്സക  അനുസരവിചപൊണക  ഹടെഷഹലനവില്
കമരീകരവികക്കണതക.

3. വരീഡവികയപൊ എഡവിറക ടചയ്യുന്നവവിധഷ (Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക)
◦ കമപൊണവിട്ടറവിടല Set Zone In, Set Zone Out ഉപകയപൊഗവിചക ആവശദമപൊയ ഭപൊഗഷ മപൊതഷ

ഹടെഷഹലനവികലക്കക  ഡ്രപൊഗക  ടചയവിടുകയപൊടണങവില്  ഹടെഷഹലനവില്  ടവചക

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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അവയവില്നവിന്നക  വരീഡവികയപൊ  ഭപൊഗഷ  ഒഴവിവപൊകക്കണവി  വരവില-  വലവിയ  കവിപ്പുകളക്കക  ഈ
രരീതവിയപൊണക അനുവര്തവികക്കണതക.

◦ ഹടെഷലവിനവികലക്കക  ഉളടപടുതവിയ  വവിഷദലകളവില്നവിനഷ  ആവശദമവിലപൊത  ഭപൊഗങ്ങള
Razor  ടൂള  ഉപകയപൊഗവിചക  മുറവിചക  മപൊറ്റുക,  Selection  ടൂള ഉപകയപൊഗവിചക  ട്രപൊക്കവില്നവിന്നക
ഒഴവിവപൊക്കുക. 

◦ Playback കഴകസറവിടന ഉപകയപൊഗഷ
◦ വരീഡവികയപൊയവിടല നവിലവവിലള്ള ഓഡവികയപൊ ആവശദമവിടലങവില് ഡവികസബവിള ടചയ്യുന്ന

വവിധഷ
◦ Resize  ടൂളവിടന  ഉപകയപൊഗഷ  -  Selection  ടൂള  ഹടെഷഹലനവിടല

വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊയടടെ തുടെക്കതവികലപൊ അവസപൊനകമപൊ എതവിചപൊല് അതക Resize
ടൂളപൊയവി  മപൊറുന.  പ്രസ്തത  ടൂള  ഉപകയപൊഗവിചക  ഡ്രപൊഗക  ടചയകതക,  പ്രസകതുത
വരീഡവികയപൊകവിപവിടല  ബപൊക്കവിയള്ള  ഭപൊഗങ്ങള  ഹടെഷലവിനവില്നവിനഷ
ഒഴവിവപൊക്കപൊഷ/പ്രദര്ശവിപവിക്കപൊഷ.

പഠവിതപൊക്കള  വരീഡവികയപൊ/ഓഡവികയപൊ  ഫയലകള  അവയടടെ  സരീകദന്സക  അടെവിസ്ഥപൊനതവില്
ഹടെഷലവിനവികലക്കക ഉളടപടുത്തുന.
  

ആവശദമപൊയ  എഡവിറവിങക  നവിര്വഹൈവിക്കുന-  കവിപ്പുകടളു  വപൊര്തയടടെ  സരീകദന്സക  അനുസരവിചക
വവിഷദലകളുഷ ഓഡവികയപൊ ഫയലകളുഷ കമരീകരവിക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.6   ഓഡതടയധ്യാ എഡതറതങക്

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

നമ്മുടടെ വപൊര്തയവികലക്കക ആവശദമപൊയ വവിഷദലകള,  ശബ വവിവരണഷ/ഹബറക ഹടെഷഹലനവില്
നപൊഷ ഉളടപടുതവിക്കഴവിഞ. ചവില സമയങ്ങളവില് വവിഷദലകളവിടല ശബഷ മപൊതഷ എഡവിറക ടചകയ്യേണവി
വരപൊറുണകലപൊ? 

ഏടതലപൊഷ സന്ദര്ഭങ്ങളവിലപൊണവ?

പഠവിതപൊക്കള ഊഹൈഷ അവതരവിപവിക്കടട്ട..

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

കകപൊഡരീകരണഷ
• ഒരപൊളുടടെ ഹബറവിനക ശബഷ തരീടര കുറവപൊടണങവില്..
• ഒരു  ഹബറ്റുവിനക  കശഷഷ  മടറപൊരു  ശബതവികലക്കക  കപപൊകുന്ന  സമയതക,  രണക  ശബവഷ

കൂടെവികചരുന്ന ഭപൊഗഷ പ്രകതദകമപൊയവി കമരീകരവികക്കണവി വരുകമപൊള... 
• ഒരപൊളുടടെ  ഹബറ്റുഷ  വരീഡവികയപൊയവിലള്ള  പശപൊതലതലശബവഷ  ഒന്നവിചക  നല്കകണവി

വരുകമപൊള................
• ...........................................

ഇതരഷ സന്ദര്ഭങ്ങളവില് വരീഡവികയപൊ ഫയലവിടല ഓഡവികയപൊ പ്രകതദകഷ എഡവിറക ടചകയ്യേണവി വരുഷ.
അവ എങ്ങടനയപൊടണന്നക പരവിചയടപടെപൊഷ.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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തുടെര്ന്നക്, ചുവടടെ നല്കതയ കധ്യാരധങ്ങളുടടെ വതശദധ്യാക്കുംശങ്ങള് പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

1. ഓഡവികയപൊ എഡവിറവിങക ( Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക)

• വരീഡവികയപൊ കവിപവിടല ഓഡവികയപൊ കവര്തവിരവിക്കുന്ന (Split)  വവിധഷ
• Split  ടചയ ഓഡവികയപൊ Ungroup/Group ടചയ്യുന്ന വവിധഷ 
• Audio -  Fade In, Fade Out ഇഫകകടുകള നല്കുന്ന വവിധഷ

◦ ഒരപൊളുടടെ  ഹബറക  നല്കുകമപൊഴുഷ  അവസപൊനവിപവിക്കുകമപൊഴുഷ  ശബതവിടന
ടപടട്ടനള്ള  ജമവിങക  ഒഴവിവപൊക്കപൊന്  അവയടടെ  തുടെക്കതവിലഷ  അവസപൊനതവിലഷ
Fade In, Fade Out ഇഫകകടുകള ഉപകയപൊഗവികക്കണതുണക.
(വപൊര്തകള  തയപൊറപൊക്കുകമപൊള  വതഷഷ്വലുകളതല് ഇതരഷ  ഇഫകകടുകള
നല്കകണതവില.)

• Audio Effect-  Gain കൂട്ടല്, കുറക്കല് 
◦ ശബഷ കുറവപൊടണങവിലഷ കൂടുതലപൊടണങവിലഷ  Gain  ഉപകയപൊഗവിചക  അവ വദതദപൊസഷ

വരുതപൊഷ.
• Audio Effect--  Volume (Keyframable) ഉപകയപൊഗവിക്കുന്ന വവിധഷ

◦ ശബകവിപവിടല  പ്രകതദക  ഭപൊഗതക  ഓഡവികയപൊയടടെ  തരീവ്രതയവില്  വദതദപൊസഷ
വരുതപൊന് ഈ സകൗകരദഷ ഉപകയപൊഗവിക്കപൊഷ. 

പഠവിതപൊക്കള  വവിഷദലകളവില്നവിനഷ  ഓഡവികയപൊ  കവര്തവിരവിക്കുന.   ശബഫയലവില്  ആവശദമപൊയ
സന്ദര്ഭതവില് Fade In, Fade Out  നല്കുന. 

Volume (Keyframable)  എന്ന ഇഫകകടെവിടന ഉപകയപൊഗഷ പരവിചയടപടുന.

ഫയല് കസവക ടചയകതക സൂകവിക്കുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.7   - ഹടെറതലുകള് 

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

വപൊര്തയവില്  ഹബറ്റുകള  ഉളടപടുത്തുനണകലപൊ.  ഹബറക  പറയന്ന  ആടള  കപ്രകകര്ക്കക
തവിരവിചറവിയപൊനപൊയവി ഏതക സഷവവിധപൊനമപൊണക വവിഷദലവില് ഉപകയപൊഗവിക്കുക?

പഠവിതപൊക്കള പ്രതവികരവിക്കുന.
..................................................

ടക്രധ്യാഡശീകരണക്കും

• വപൊര്ത  വപൊയവിക്കുന്ന  ആള/വവിവരണഷ  നല്കുന്ന  ആള,  ഹബറക  പറയന്ന  ആളുടടെ
വവിശദപൊഷശഷ അവതരവിപവിക്കപൊറുണക.

• വവിഷദലവില്  ഹബറക  പറയന്ന  ആളുടടെ  വവിശദപൊഷശങ്ങള(കപരക,  ടഡസവികഗ്നേഷന്,...)
ഹടെറവിലപൊയവി ഉളടപടുതപൊറുണക.

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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സപൊധപൊരണ  വപൊര്തകളവില്  ഹബറക  പറയന്ന  ആളുടടെ  വവിശദപൊഷശങ്ങള  (കപരക,
ടഡസവികഗ്നേഷന്,...)  വവിഷദലവില്  ഹടെറവിലപൊയവി  ഉളടപടുതപൊറുണക.  ടകടഡന്ഹലവവില്  ഇതക
ടചയ്യുന്ന വവിധഷ നമുക്കക പരവിചയടപടെപൊഷ.

തുടെര്ന്നക, പരവിശരീലകന് ചുവടടെ നല്കുന്ന കപൊരദങ്ങള വവിശദമപൊക്കുന.

1. ഹടെറവില് തയപൊറപൊക്കുന്ന വവിധഷ ( Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക.)
2. ഹടെറവില് വവിഷദലവിനക മുകളവില് (over lay) ആയവി ഉളടപടുത്തുന്ന വവിധഷ

▪ ഇതവിനപൊയവി,  ഹബറവിനക  കമരീകരവിചവിരവിക്കുന്ന  ട്രപൊക്കവിടന  മുകളവിലള്ള  ട്രപൊക്കവില്,  അകത
സ്ഥപൊനതക   ഹടെറവില്  ഉളടപടുതവിയപൊല്  മതവി.  ഇങ്ങടന  ഉളടപടുത്തുകമപൊള
ഹടെറവിലകള ട്രപൊന്സക പരനക ആയവിരവിക്കണഷ എന്നതക പ്രകതദകഷ ശ്രദ്ധവികക്കണതപൊണക.

പഠവിതപൊക്കള  ആവശദമപൊയ  ഹടെറവിലകള  തയപൊറപൊക്കവി  ഹടെഹലനവില്  യഥപൊസ്ഥപൊനതക
കമരീകരവിക്കുന.

ഓകരപൊരുതരുഷ ഹടെഷഹലനവില് കമരീകരവിച വവിഷദല്,  ശബഷ,  ഹടെറവില് എന്നവിവ പ്രവര്തവിപവിചക
കനപൊക്കവി ആവശദമപൊയ മപൊറങ്ങള വരുതടട്ട.

പഠവിതപൊക്കകളപൊടെക,  ഹടെഷഹലനവിടല  കവിപ്പുകള  പ്രവര്തവിപവിചക  ആവശദമപൊയ  മപൊറഷ  വരുതവി
ടപ്രധ്യാജകക്ടെക് ടസവക് ടചയക്തക് ടകധ്യാസക് ടചയ്യേപൊന് പരവിശരീലകന് നവിര്കദശവിക്കുന.

ഉച്ചകക് 1.00 മുതല് 1.45  വടര 

ഉചഭകണഷ

പ്രവര്തനക്കും - 2.8  ടകഡതടയന്ഹലവക്; കൂടുതല് സസൗകരധങ്ങള്

ടകഡവിടയന്ഹലവക  വരീഡവികയപൊ  എഡവിററവിടല  കൂടുതല്  സകൗകരദങ്ങള  പരവിചയടപടുത്തുന്ന
ടസഷന്.   കസപൊഫകറക ടവയര്  തുറന്നക  പുതവിടയപൊരു  ടപ്രപൊജകകടെക  തുറന്നപൊണക  ഈ  ടസഷനവിടല
പ്രവര്തനഷ പരവിശരീലവികക്കണതക.

വപൊര്തകളക്കക പുറകമ കഡപൊകക്യുടമനറവികള, ഹ്രസദസവിനവിമകള എന്നവിവയഷ സകകൂളതല
പ്രവര്തനതവിടന  ഭപൊഗമപൊയവി  തയപൊറപൊക്കപൊറുണകലപൊ.  ഇതരഷ  പ്രവര്തനങ്ങളവില്
ഉപകയപൊഗപ്രദമപൊയ  ചവില  എഡവിറവിങക  സകങതങ്ങളപൊണക  ഇവവിടടെ  പരവിചയടപടുത്തുന്നതക.  ഈ
ടസഷനവില്  പരവിചയടപടുന്ന  അധവിക  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇകപപൊള  വവികകകടെഴകസവികലക്കക
തയപൊറപൊക്കുന്ന  വപൊര്തകളവില്  ഉളടപടുകതണതവില  എന്ന  കപൊരദഷ  ഇവവിടടെ  പ്രകതദകഷ
പഠവിതപൊക്കകളപൊടെക സൂചവിപവികക്കണതപൊണക.

പഠനസധ്യാമഗതകള്
• News_Resources/Day2/Activity2.8  കഫപൊളഡറവിടല  sepia_tone.mp4  എന്ന

വരീഡവികയപൊ
• News_Resources/Day2/Activity2.8  കഫപൊളഡറവിടല  dissolve.webm,  fade_In.mp4

എന്നരീ ഫയലകള

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന. 

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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വപൊര്തകള  തയപൊറപൊക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കക  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക  സകങതഷ
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നടതങ്ങടനടയന്നപൊണക നപൊഷ ഇതുവടര പരവിചയടപട്ടതക.  എന്നപൊല് മടറടന്തലപൊഷ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കക നപൊഷ വരീഡവികയപൊ എഡവിറവിങക ഉപകയപൊഗവിക്കപൊറുണക?

പഠവിതപൊക്കള മറുപടെവി പറയടട്ട

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

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

ടക്രധ്യാഡശീകരണക്കും
• പഠനവവിഭവങ്ങള തയപൊറപൊക്കപൊന്
• കഡപൊകക്യുടമനറവികള തയപൊറപൊക്കപൊന്
• സവിനവിമകള തയപൊറപൊക്കപൊന്
• സകകൂളവിടല വവിവവിധ പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ കഡപൊകക്യുടമകനഷന്

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

വരീഡവികയപൊ  റവികസപൊഴകസുകള,  കഡപൊകക്യുടമനറവികള,  സവിനവിമകള  തുടെങ്ങവിയ  വവിവവിധ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കക നപൊഷ വരീഡവികയപൊ എഡവിറവിങക സകങതഷ പ്രകയപൊജനടപടുതപൊറുണക.  പ്രസകതുത
സമയതക  പ്രകയപൊജനടപടുതപൊവന്ന  ചവില  എഡവിറവിങക  സകങതങ്ങള  ഇനവി  നമുക്കക
പരവിചയടപടെപൊഷ.

തുടെര്ന്നക,  റവികസപൊഴകസക  കഫപൊളഡറവിടല  sepia_tone.mp4  എന്ന  വരീഡവികയപൊ  പ്രദര്ശവിപവിചക
അവതരവിപവിക്കുന.

ഈ വരീഡവികയപൊ ശ്രദ്ധവിക്കൂ.  

മുന്ടസഷനവില്  വപൊര്ത  തയപൊറപൊക്കവിയകപപൊള  ഷൂട്ടക  ടചയ  വവിഷദലകള  അകത  പടെവി
ഉപകയപൊഗവിക്കുകയപൊണക നപൊഷ ടചയതക.   എന്നപൊല് ഈ വരീഡവികയപൊയവിടല വവിഷദലകള അവ ഷൂട്ടക
ടചയ  വവിഷദല്  അകതപടെവിയല  ഉപകയപൊഗവിചവിരവിക്കുന്നതക.  എന്തക  മപൊറമപൊണക  ഈ  വവിഷദലകളവില്
വരുതവിയവിരവിക്കുന്നതക?
................................................

പഠവിതപൊക്കള മറുപടെവി പറയടട്ട

കകപൊഡരീകരണഷ

• കളര്കടെപൊണവില് വദതദപൊസഷ
• ഇഫകകടെക കചര്തവിരവിക്കുന.(ഡവികസപൊളവക)
• ...............................................

ഇവവിടടെ  വവിഷദലകളവിലൂടടെ  ഒരപൊശയഷ/ഭപൊവഷ  വവിനവിമയഷ  ടചയ്യേപൊനപൊണക  sepiatone  എന്ന
കളര്കടെപൊണ്  ഉപകയപൊഗവിചവിരവിക്കുന്നതക.  അടതപൊരു  പകക,  -  പഴടയപൊരു  കപൊലപ്രതരീതവി
ജനവിപവിക്കപൊനപൊവപൊഷ. 

വരീഡവികയപൊ ഇഫകകടെവിലൂടടെയപൊണക ഇതക ഇവവിടടെ നവിര്മവിചവിരവിക്കുന്നതക.

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)
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വരീഡവികയപൊയവില്  ടട്രയവിന്  സഞരവിക്കുന്നതവിടന  കപൊലഹദര്ഘദഷ  (കുറഞ്ഞ  ദൃശദങ്ങളവിലൂടടെ)
കപൊണവിക്കപൊനപൊണക ഡവികസപൊളവക എന്ന ഇഫകകടെക ഉളടപടുതവിയവിരവിക്കുന്നതക.

തുടെര്ന്നക,  പരവിശരീലകന്  News_Resources/Day2/Activity2.8  കഫപൊളഡറവിടല  dissolve.webm,
fade_In.mp4  എന്നരീ  വരീഡവികയപൊ  ഫയലകള  പ്രവര്തവിപവിചക  ഡവികസപൊളവക  ഇഫകകടെക 
ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നതവിടന വവിവവിധ സന്ദര്ഭങ്ങള  സൂചവിപവിക്കുന.

• Dissolve വദതദസ്തമപൊയ വവിഷദലകള കൂട്ടവികചര്ക്കുകമപൊള
• .........................................................................

ഇതു  കപപൊടല  fade_In.mp4  എന്ന  വരീഡവികയപൊയവില്   Fade  In,  Fade  Out  എന്ന  ഇഫകകടെക
ഉപകയപൊഗവിചവിരവിക്കുന്നതവിടന സപൊധുതയഷ പരവികശപൊധവിക്കപൊന് പരവിശരീലകന് ഓര്മവിപവിക്കുന.

 പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങ്ങവില്  ഇഫകകടുകള  നല്കുന്ന  വവിവവിധ  സന്ദര്ഭങ്ങള  നപൊഷ  പരവിചയടപട്ടു
കഴവിഞ.  ടകടഡന്ഹലവവില്  ഇതരഷ  ഇഫകകടുകള  ഉപകയപൊഗവിക്കുന്നവവിധഷ  നമുക്കക
പരവിചയടപടെപൊഷ.

തുടെര്ന്നക്, ചുവടടെ നല്കതയ കധ്യാരധങ്ങള്  അവതരതപ്പെതകന.

1. വവികകകടെഴകസവികലക്കക  സഷകപ്രഷണതവിനപൊയവി  തയപൊറപൊക്കുന്ന  വപൊര്തകളവില്  ഇതരഷ
വവിഷദല് ഇഫകകടുകള ആവശദമവില.

2. കഡപൊകക്യുടമനറവികള തയപൊറപൊക്കുകമപൊള ആവശദടമങവില് ഉളടപടുതപൊഷ.

3. വരീഡവികയപൊ  കവിപ്പുകളക്കക  Fade  In,  Fade  Out  ഇഫകകടുകള  നല്കുന്ന  വവിധഷ
(Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക.)

4. വരീഡവികയപൊയവില് ട്രപൊന്സവിഷന് ഇഫകകടെക നല്കുന്ന വവിധഷ  -  ഡവികസപൊളവക എന്ന ഇഫകകടെക
നല്കുന്ന വവിധഷ ടഡകമപൊ ടചയ്യേപൊഷ.  (Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക.)

പഠവിതപൊക്കള ഈ പ്രവര്തനഷ പരവിശരീലവിക്കുന.

പരതശശീലകന് അവതരതപ്പെതകന.

വപൊര്തയവില്  ഹടെറവില്  ഉളടപടുത്തുന്നവവിധഷ  നപൊഷ  പരവിചയടപട്ടകലപൊ.  മടറടന്തലപൊഷ
സന്ദര്ഭങ്ങളവിലപൊണക വരീഡവികയപൊയവില് ഹടെറവിലകള ഉളടപടുത്തുന്നതക?
.....................................................................

പഠവിതപൊക്കള കൂട്ടവികചര്ക്കുന.

കകപൊഡരീകരണഷ
• കഡപൊകക്യുടമകനറവിയടടെ/സവിനവിമയടടെ തുടെക്കതവില്
• കഡപൊകക്യുടമകനറവിയടടെ/സവിനവിമയടടെ അന്തദതവില് (Credits)
• ...............................................................

വവാര്തവാനനിര്മവാണണം- പരനിശശീലനമമവാഡഡ്യൂള്(കരടട)



29

സവിനവിമയടടെ  അവസപൊന  ഭപൊഗതക   Credits  ആയവി  crawling  text  കള  കപൊണപൊറുണകലപൊ.
ടകഡവിടയന്ഹലവവില്  crawling text കള തയപൊറപൊക്കുന്ന വവിധഷ പരവിചയടപടെപൊടമന്നക സൂചവിപവിചക
അനവികമഷന് ഹടെറവില് തയപൊറപൊക്കുന്ന വവിധഷ ചുവടടെ നല്കവിയ സൂചനകളുടടെ അടെവിസ്ഥപൊനതവില്
പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

• വവികകകടെഴകസവികലക്കക നല്കുന്ന വപൊര്തകളവില് അനവികമഷന് ഹടെറവില് ആവശദമവില.

• അനവികമഷന് ഹടെറവില് നല്കുന്നവവിധഷ (Video_Editing_Appendix.pdf  കപൊണുക.)

പഠവിതപൊക്കള  അനവികമഷന്  ഹടെറവില്  തയപൊറപൊക്കവി  പ്രവര്തനഷ  പരവിശരീലവിക്കുന.  ഇതവിനപൊയവി
ഉപകയപൊഗവിച കപ്രപൊജകകടെക ഫയല് മടറപൊരു കപരവില് കസവക ടചയകതക  കകപൊസക ടചയ്യുന.

പ്രവര്തനക്കും - 2.9   വശീഡതടയധ്യാ എകക്ടപധ്യാര്ട്ടക്

പ്രവര്തനഷ  2.7  ടന തുടെര്ചയപൊയള്ള ടസഷന്.  പ്രസകതുത ടസഷനവില് കസവക ടചയകതക
സൂകവിചക ടപ്രപൊജകകടെക ഫയല് തുറന്നപൊണക ഈ പ്രവര്തനഷ തുടെകരണതക.

പരവിശരീലകന് അവതരവിപവിക്കുന.

വപൊര്തയടടെ  എഡവിറവിങക  പ്രവര്തനങ്ങടളലപൊഷ  നപൊഷ  പൂര്തരീകരവിച്ചുവകലപൊ.  ഇകപപൊള
ഹടെഷഹലനവില്  കമരീകരവിചവിരവിക്കുന്ന  കവിപ്പുകടളലപൊഷ  കചര്തക  ഒറ  ഫയലപൊക്കവിയപൊകല  വപൊര്ത
സഷകപ്രഷണഷ ടചയ്യേപൊന് ഉതകുന്ന രരീതവിയവിലപൊവ.  ഇതവിനപൊയവി അവ എകകകപപൊര്ട്ടക ടചകയ്യേണതുണക.

തുടെര്ന്നക,  ടകഡവിടയന്  ഹലവവില്നവിനഷ  വരീഡവികയപൊ  എകകകപപൊര്ട്ടക  ടചയ്യുന്നവവിധഷ
അവതരവിപവിക്കുന.

ചുവടടെ നല്കവിയ കപൊരദങ്ങളുടടെ വവിശദപൊഷശങ്ങളപൊണക ഇവവിടടെ അവതരവിപവികക്കണതക.

◦ വവികകകടെഴകസവികലക്കക സഷകപ്രഷണതവിനപൊയവി തയപൊറപൊക്കുന്ന വരീഡവികയപൊയടടെ കഫപൊര്മപൊറക
(MP4)

◦ ടറന്ഡര് ടസറവിങകസക ( Video_Editing_Appendix.pdf കപൊണുക.)
◦ ടറന്ഡര് കസപൊണ് കമരീകരവിക്കുന്ന വവിധഷ
◦ ടപ്രപൊജകകടെക ഫയല് കസവക ടചയകതക സൂകവികക്കണ ആവശദകത

▪ ഇകപപൊള തയപൊറപൊക്കുന്ന വരീഡവികയപൊയവില് എടന്തങവിലഷ കൂട്ടവികചര്കക്കണതുടണങവില്
ടപ്രപൊജകകടെക  ഫയല്  ആവശദമപൊണക.  ആയതവിനപൊല് പ്രസകതുത ടപ്രപൊജകകടെക  ഫയല്
കസവക ടചയകതക സൂകവികക്കണതപൊണക 

ഉച്ചകക് 2.30   മുതല് 3.30 വടര 

പ്രവര്തനക്കും - 2.10  വധ്യാര്ത - പ്രദര്ശനക്കും

ഓകരപൊ ഗ്രൂപ്പുഷ തയപൊറപൊക്കവിയ വപൊര്തകളുടടെ പ്രദര്ശനഷ  ഈ ടസഷനവില് നടെകക്കണതപൊണക. 

രണക  കപര്  കചര്നള്ള  ഗ്രൂപ്പുകളപൊയപൊണക  വരീഡവികയപൊ  എഡവിറവിങക  ടസഷനവില്  പ്രവര്തനഷ
ടചയ്യുന്നടതങവിലഷ ഇതവില്നവിന്നക മവികച ഉല്പന്നമപൊണക  പ്രദര്ശനതവിനപൊയവി തവിരടഞ്ഞടുകക്കണതക.
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ഓകരപൊ  ഗ്രൂപവിടനയഷ  ഉല്പന്നങ്ങടളക്കുറവിച്ചുമുള്ള  മറ്റു  ഗ്രൂപ്പുകളുടടെ  അഭവിപ്രപൊയഷ  പ്രകതദകഷ
കരഖടപടുതവി സൂകവികക്കണതപൊണക. 

ചുവടടെ നല്കവിയ കപൊരദങ്ങള ഇതവില് ഉണപൊകവണതപൊണക.   

• മവികവകള
• ഉല്പന്നഷ എങ്ങടന ടമച്ചുടപടുതപൊഷ - നവിര്കദ്ദേശങ്ങള
• വപൊര്ത തയപൊറപൊക്കവിയകപപൊള അനുഭവവിച ടവല്ലുവവിളവികള, പരവിമവിതകള

എലപൊവരുടടെയഷ  ഉല്പന്നങ്ങളുടടെ  അവതരണതവിനക  കശഷമപൊണക  ഓകരപൊ  ഗ്രൂപവിടനയഷ
വവിലയവിരുതലകള അവതരവിപവിക്കപൊന് അവസരഷ നല്കകണതക.

ഉച്ചകക് 3.30  മുതല് 3.45 മണത വടര 

പ്രവര്തനക്കും - 2.11 വധ്യാര്ത – വതകക്ടടെഴക്സതല് അയകല്

ഓകരപൊ  സകകൂളവില്നവിനഷ  തയപൊറപൊക്കവിയ  വപൊര്തകള  വവികകകടെഴകസവികലക്കക  നല്കുന്ന  പ്രകതദക
സഷവവിധപൊനഷ  ഹകറക  ഒരുക്കവിയവിട്ടുണക.   ഈ  സഷവവിധപൊനഷ  പരവിചയടപടുത്തുകയപൊണക  ഇവവിടടെ
ടചയ്യുന്നതക.

തയപൊറപൊക്കവിയ  ഉല്പന്നഷ  ഓണ്ഹലന്  സഷവവിധപൊനഷ  വഴവി  അയക്കുന്ന  വവിധഷ  പരവിശരീലകന്
അവതരവിപവിക്കുന.

ഹകറക ലഭദമപൊക്കവിയ ലവിങവില് തുറന്നക സകകൂളവിടന യൂസര്നപൊമവഷ പപൊസക കവഡഷ നല്കവി കലപൊഗവിന്
ടചയപൊണക ഫയല് അപക കലപൊഡക ടചകയ്യേണതക. 

ഉച്ചകക് 3.45 മുതല് 4.15 മണത വടര 

• ഫശീഡക് ബധ്യാകക്
• ടകധ്യാഴക്സക് സമധ്യാപനക്കും
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