ആലവ വിദയാഭയാസ ഉപജില
ശാസ, ഗണിതശാസ, സാമഹയശാസ, പവതിപരിചയ, ഐ ടി േമള
2014 ഒേകാബര 25, 27,28 (ശനി, തിങള,ൊചാവ) തിയതികളില
GVHSS KALAMASSERY, GHSS MUPPATHADAM
സര,

ആലവ ഉപജില ശാസ, ഗണിത ശാസ, സാമഹയ ശാസ, പവതി പരിചയ, ഐ ടി േമളയം പദരശനവം
2014 ഒേകാബര 25, 27,28 (ശനി, തിങള,ൊചാവ) തിയതികളില GVHSS KALAMASSERY, GHSS
MUPPATHADAM എനീ വിദയാലയങളില ൊവച് നടകകയാണേലാ . കടികളൊട നാനാവിധ കഴിവകൊള
കൊണതി േപാതാഹിപികന ഈ േമളയില പരമാവധി കടികൊള പൊങടപിച് വിജയിപികവാന
േസഹപരവം അഭയരതികന.
എന്
Sri Krishnakumar C C
Smt Syla Parappuram
AEO Aluva
HM,GVHSS Kalamassery
Aluva
14-10-2014

ൊപാത നിരേദശങള
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

LP,UP,HS,HSS വിഭാഗങള പൊങടകന കടികളൊട േപരകള ഓണൈലനായി ൊവബ് ൈസറില രജിസര ൊചയണം.
Website Address www.schoolsasthrolsavam.in/2014
പൊങടകന കടികളൊട േപരകള രജിസര ൊചയ് കണേഫം ൊചയതിന േശഷം റിേപാരടിൊന Print എടത് പധാന
അദയാപകൊന ഒേപാട കടി ഒര േകാപി വീതം 21-10-2014 ൊചാവാഴച 2 മണി മതല 4 മണി വൊരയള സമയത്
AEO ഓഫീസില ഏലപിേകണതാണ്. ൈവകി കിടനവ സവീകരികനതല.
Online Registration 17-10-2014 ൊവളിയാഴച 2 മണിക് അവസാനിപികനതാണ്.
ഓണൈലന ഡാറ എനടി പരതിയാകി റിേപാരട് AEO ഓഫീസില ഏലപികേമാള UP,HS,HSS വിഭാഗങള
അഫിലിേയഷന ഫീസ് കടി നലേകണതാണ്. മതരതില പൊങടകന വിദയാരതികള രജിേസഷന ഫീസായി 10
രപ (LP ഒഴിൊക) തദവസരതില തൊന AEO ഓഫീസില നലേകണതാണ്.
അഫിലിേയഷന ഫീസ്
LP
: Nil
HS
: 200 x 5 = 1000
UP
: 75 x 5 = 375
HSS : 300 x 5 = 1500
രജിേസഷന 23-10-2014 ന് രാവിൊല 10 മണി മതല 1 മണി വൊര മാതം HAC LPS ആലവ ൊവച്
നടതനതാണ്.
കഴിഞ വരഷം എവര േറാളിങ് േടാഫി ലഭിചവര രജിേസഷന സമയത് (23-10-2013 ബധനാഴച രാവിൊല
േടാഫികമറിൊയ ഏലപിേകണതാണ് േടാഫികള തിരിൊക എലപികാതവരൊട രജിേസഷന നടതനതല.

•

ശാസ, ഗണിത ശാസ, സാമഹയ ശാസ, പവതി പരിചയ, ഐ ടി േമളയില ഒര കടിക് ഒര േമളയില ഒരിനതില
മാതേമ പൊങടകാന അരഹയണായിരികകയള.
• മതരതില പൊങടകനവര സള യണിേഫാമില പൊങടകാന പാടളതല .
• കടതല നിരേദശങളം നിബനനകളം ശാസേമള മാനവലില നിനം അനബനമായി സരകാര പറൊപടവിചിടള
സരകലറകളില നിനം വായിച മനസിലാേകണതാണ്.
IT േമള
• ഹയര ൊസകനറി വിഭാഗതില ഈ വരഷം മലയാളം ൈടപീങ് കടി ഉളൊപടതിയിടണ്.
• IT മതരങളില പൊങടകന സളകള രജിേസഷന സമയത് ലാപ്േടാപകള ഐ ടി കമറിൊയ
ഏലപിേകണതാണ്.
• Digital Painting, Multimedia Presentation, Web Page നിരമാണം എനീ മതരങളക് പരമാവധി 1 മണികര
ആയിരികം സമയം. മതരം ആരംഭികനതിന് 10 മിനിട് മമ് മാതേമ വിഷയം നലക.
•
•
•
•

Digital Painting മതരതിന് X Paint, GIMP ഇവയില ഏൊതങിലം ഒര േസാഫ്ൊവയര ഉപേയാഗികാം .
Multimedia Presentation മതരതിന് Open Office Impress േസാഫ്ൊവയറാണ് ഉപേയാഗിേകണത് .
Web Page തയാറാകനത് html ഉപേയാഗിചായിരികണം. CSS ഉപേയാഗികാവനതാണ്. എനാല ജാവ സിപറ്
േപാലള േപാഗാമിങ് ഭാഷകള അനവദനീയമല.
Malayalam Typing 15 മിനിടായിരികം സമയ ൈദരഘയം. അനവദിച സമയ പരിധികളില പിനഡ് രപതിേലാ,
ഡിജിറല രപതിേലാ തനിരികന മലയാളം ഖണിക ൈടപ് ൊചയണം.

•

ൊപാജകിൊന പരമാവധി 15 മിനടായിരികം പസേനഷൊന സഹായേതാൊട അവതരിപികണം. 10 മിനിട്
അവതരണതിനം 5 മിനിട് അഭിമഖതിനം. ൈഹസള തല ഐ ടി പസകതില പദിപാദികന വിഷയേമാ സാമഹയ
പസകിയള മേറൊതങിലം വിഷയേമാ ൊപാജകായി അവതരിപികാവനതാണ്. ൊപാജക് റിേപാരടിൊന 3
േകാപികള, ൈസഡ് പൊസേനഷന(ലിനക്/ഉബണവില തയാറാകിയത്) സിഡിയില േകാപി ൊചയത് രജിേസഷന
സമയത് ഹാജരാകിയിരികണം.
Work Experience
• പവതി പരിചയേമളയിൊല ബാഡ്മിനണ ൊനറ് േവാളിേബാള ൊനറ്നിരമാണതിനപേയാഗികന നലകളൊട നമര
- ബാഡ്മിനണ ൊനറ് -2, േവാളിേബാള ൊനറ്- 10,4,6
•
•
•
•
•
•
•
•

േചാക് നിരമാണതില ഒര കടി സാനേഡഡ് ൈസസിലള ഒര േമാളഡ് മാതേമ ഉപേയാഗികാവ.
ബക് ൈബനിങ് 40cm x 65 cm x 57.5 cm, 44.45 x 57.5 അളവിലള േപപറകള ഉപേയാഗികാവനതാണ്.
ജഡജസ് നലകന ചിതതിനനസരിചായിരികണം മരതില ൊകാതപണി മതരം നടേതണത്.
On The Spot മതരതില LP, UP വിഭാഗങളില 10 ഇനങളില (10 കടികള) പൊങടകാവനതാണ്.
HS HSS വീഭാഗങളില 20 ഇനങളില (20 കടികള) പൊങടകാവനതാണ്. മതര സമയം 3 മണികര ആയിരികം.
On The Spot ല പൊങടകാതവരായിരികണം Exhibition ഹാളില നിലേകണത്. (പരമാവധി 5 േപര)
ഒര വിദയാലയതിന് Work Experience േമളയില ഒര എകിബിഷന മാതേമ പാടള. ഒര വിദയാലയതിൊല ഉയരന
കാസകളിേലതായിടായിരികം എകിബിഷന എനര ൊചയൊപടക.
ഒര വിദയാലയം എകിബിഷനില പൊങടകനില എങില കടിയം ഒര ഇനൊമങിലം എകിബിഷനില േചരൊതങില
മാതേമ On The Spot ഇനങളില കടികൊള േചരകാന കഴിയ.

• Exhibition േപജിലും On The Spot േപജിലും പേതയകമായി എനടി നടേതണതാണ്.
ഗണിത ശാസ േമള
• പറൊമ നിന് തയാറാകിൊകാണ വരന ൊവടി എടതേതാ അടയാളൊപടതിയേതാ ആയ യാൊതാര വസകളം
തതമയ മതരതിനായി ഉപേയാഗികാന പാടില. (കാലകേലറര, ഡിജിറല ഡയറി, PC, േഫാേടാകള, ൊമാൈബല
േഫാണ, കറിപകള).
•
•

സിങിള ൊപാജക്, ഗപ് ൊപാജക് രാമാനജന േപപര പസേനഷന, മാഗസിന എനിവ ഒഴിൊകയള മതരങള
തതമയ മതരങളായിരികം. (സമയം 3 മണികര)
LP,UP,HS,HSS വിഭാഗതിൊന ഗണിതശാസ മാഗസിനകള രജിേസഷന സമയത് കമറിൊയ ഏലപിചിരികണം.

േസാഷയല സയനസ്
•
•

അറ്ലസ് നിരമാണതില A4 ഷീറ് മതര സമയത് നലകനതാണ്. Std X ൊല നാലാം പാഠതിൊല ഒര ഔട്
ൈലന സവയം വരയണം. ബാകി നാൊലണം േടയസ് ൊചയാം. കവര േപജ് അറ്ലസിേനത േപാൊല ആയിരികണം .
പാേദശിക ചരിത രചനക് േകരളതിൊല ഏത വിഷയവം ൊതൊരൊഞടകാം. അവതാരിക, തലൊകട് എനിവ
ഉണായിരികണം. ഏത് വിധതില േശഖരണം നടതി, എത സമയം ൊചലവഴിച, എന ൊകാണ് ഈ വിഷയം
ൊതൊരൊഞടത എനിവൊയ സംബനിച് ഹസവവം ആകരഷകവമായി പദിപാദിചിരികണം. അചടി ഭാഷ
ആയിരികണം. േഫാേടാസ് പാടില.

• LP വിഭാഗം ചാരട്, കളകനസ്, േമാഡലസ് എനിവയില ഏൊതങിലം ഒനില മാതേമ പൊങടേകണതള.
• ചാരടകള 6 വൊര മാതേമ ആകാവ. അവ കലണര രപതില ആയിരികണം
സയനസ്
•

ൊപാഡക് ഓറിയനഡ് പദരശന വസകളൊട ൈസസ് 122 ൊസമി x 122 ൊസമി x 100 ൊസമീ ആയിരികം.

•

DETAILS ABOUT THE SCIENCE DRAMA MAIN THEME: SCIENCE AND SOCIETY SUB THEMES : Recycling for a
Greener Future 2. Food Nutrition & Health 3. Harnessing renewvabale energy 4. Life and work of Scientists
NUMBER OF STUDENTS IN A GROUP : EIGHT ( 8 )TIME : 30 MINUTES

•

DETAILS ABOUT THE SCIENCE FAIR / SCIENCE EXHIBITION For the L P Students

•

SIMPLE EXPERIMENTS ( As your own choice )

•
•

6 വെര ചാരടുകള മാതേമ ആകാവൂ. അവ കലണര രൂപതില ആയിരികണം.
രജിേസഷന സമയത് HS വിഭാഗതിൊല സയനസ് മാഗസിന ഏലപിേകണതാണ്.

മ തര കമ വ ു ം േവ ദ ി ക ള ു ം

GVHSS KALAMASSERY

GHSS MUPPATHADAM

LP,UP,HS,HSS ഗണിതശാസ
മതരങള
LP,UP,HS,HSS
LP,UP,HS,HSS സാമൂഹയ ശാസ
27/10/14 പവൃതിപരിചയേമള മതരങള മതരങള
Science Drama
LP,UP,HS,HSS വിഭാഗങളുെട
28/10/14
സയനസ് & ഐ.ടി മതരങള
25/10/14

െസകടറിമാര
Work Experience

Kumaran

GVHSS Kalamassery

9995491189

MATHEMATICS

Jomesh Varghese GHSS Chowara

8547794796

SOCIAL SCIENCE

Manoj Kumar

SPW HS Aluva

9846006984

SCIENCE

Benny Joseph

GUPS Kuttikkattukara

9744554899

IT

PM Rasheed

9995278525

SOFTWARE SUPPORT

SIBY AUGUSTINE GHS MUPPATHADAM

9746995808

