ആലുവ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഉപജവില്ല
ശദ്യാസ, ഗണവിതശദ്യാസ, സദ്യാമൂഹദശദ്യാസ, പ്രവൃതവിപരവിചയ, ഐ ടവി മമേള 2015-16

2015 October 19,20,21 (തവിങ്കള, ചചദ്യാവ, ബുധന) തവിയതവികളവില്
Holy Ghost CGHS, Thottekkattukara
ചപദ്യാതു നവിര്മദ്ദേശങ്ങള
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

LP,UP,HS,HSS വവിഭദ്യാഗങ്ങള പചങ്കടുക്കുന്ന കുടവികളുചട മപരുകള ഓണ്ലലൈനദ്യായവി ചവബബ് ലസറവില് രജവിസ്റ്റര് ചചയ്യണണ.
Website Address http://schoolsasthrolsavam.in/2015/
Online Registration 10-10-2015 ശനവിയദ്യാഴ്ച്ച 2 മേണവികബ് അവസദ്യാനവിപവിക്കുന്നതദ്യാണബ്.
പചങ്കടുക്കുന്ന കുടവികളുചട മപരുകള രജവിസ്റ്റര് ചചയബ് കണ്മഫണ ചചയതവിനു മശഷണ റവിമപദ്യാര്ടവിചന്റെ Print എടുതബ് പ്രധദ്യാന
അദദദ്യാപകചന്റെ ഒമപദ്യാടു കൂടവി ഒരു മകദ്യാപവി വവീതണ 12-10-2015 , തവിങ്കളദ്യാഴ്ച്ച AEO ഓഫവീസവില് ഏല്പവിമകണ്ടതദ്യാണബ്.
ലവകവി കവിട്ടുന്നവ സസവീകരവിക്കുന്നതല്ല..
ഓമരദ്യാ സ്കൂളുണ ആദദമേദ്യായവി ലസറവില് മലൈദ്യാഗവിന ചചയ്യുമമദ്യാള User name, Password എന്നവിവ സ്കൂള മകദ്യാഡബ് തചന്ന
ഉപമയദ്യാഗവിമകണ്ടതദ്യാണബ്.
ഓണ്ലലൈന ഡദ്യാറ എനടവി പൂര്തവിയദ്യാകവി റവിമപദ്യാര്ടബ് AEO ഓഫവീസവില് ഏല്പവിക്കുമമദ്യാള(12-10-2015 , തവിങ്കള)
UP,HS,HSS വവിഭദ്യാഗങ്ങള അഫവിലൈവിമയഷന ഫവീസബ് നല്മകണ്ടതദ്യാണബ്. മേത്സരതവില് പചങ്കടുക്കുന്ന വവിദദദ്യാര്തവികളകബ്
രജവിമസ്ട്രേഷന ഫവീസദ്യായവി 10 രൂപയണ (LP ഒഴവിചക) തദ്ദേവസരതവില് തചന്ന AEO ഓഫവീസവില് നല്മകണ്ടതദ്യാണബ്.
അഫവിലൈവിമയഷന ഫവീസബ്
LP
: Nil
HS
: 1000
UP
: 375
HSS : 1500
രജവിമസ്ട്രേഷന 16-10-2015 രദ്യാവവിചലൈ 10 മേണവി മുതല് 1 മേണവി വചര മേദ്യാതണ HAC LPS Aluva യവില് ചവച്ചബ്
നടത്തുന്നതദ്യാണബ്.
കഴവിഞ്ഞ വര്ഷണ എവര് മറദ്യാളവിങബ് മടദ്യാഫവി ലൈഭവിച്ചവര് രജവിമസ്ട്രേഷന സമേയതബ് ( 16-10-2015 , ചവളവി) രദ്യാവവിചലൈ മടദ്യാഫവി
കമ്മറവിചയ ഏല്പവിമകണ്ടതദ്യാണബ് മടദ്യാഫവികള തവിരവിചക എല്പവികദ്യാതവരുചട രജവിമസ്ട്രേഷന നടത്തുന്നതല്ല.
ശദ്യാസ, ഗണവിതശദ്യാസ, സദ്യാമൂഹദശദ്യാസ, പ്രവൃതവിപരവിചയ, ഐ ടവി മമേളയവില് ഒരു കുടവികബ് ഒരവിനതവില് മേദ്യാതമമേ പചങ്കടുകദ്യാന
അര്ഹയണ്ടദ്യായവിരവിക്കുകയള.
മേത്സരതവില് പചങ്കടുക്കുന്നവര് സ്കൂള യൂണവിമഫദ്യാമേവില് പചങ്കടുകദ്യാന പദ്യാടുളതല്ല.
കൂടുതല് നവിര്മദ്ദേശങ്ങളുണ നവിബന്ധനകളുണ ശദ്യാസമമേള മേദ്യാനുവലൈവില് നവിനണ അനുബന്ധമേദ്യായവി സര്കദ്യാര് പുറചപടുവവിച്ചവിട്ടുള
സര്ക്കുലൈറുകളവില് നവിനണ വദ്യായവിച്ചു മേനസവിലൈദ്യാമകണ്ടതദ്യാണബ്.

•

വവിവവിധ മമേളകളുമേദ്യായവി ബന്ധചപട ഏറവണ പുതവിയ അറവിയവിപ്പുകള ആലുവ എ ഇ ഒ യചട ചവബ്ലസറവില്
പ്രസവിദവീകരവിക്കുന്നതദ്യാണബ്
• മേത്സരക്രമേവണ മവദവികളുണ പവിന്നവീടബ് അറവിയവിക്കുന്നതദ്യാണബ്

IT മമേള
• IT മേത്സരങ്ങളവില് പചങ്കടുക്കുന്ന സ്കൂളുകള രജവിമസ്ട്രേഷന സമേയതബ് ലൈദ്യാപബ്മടദ്യാപകള ഐ ടവി കമ്മറവിചയ ഏല്പവിമകണ്ടതദ്യാണബ്.
• Digital Painting, Multimedia Presentation, Web Page നവിര്മ്മദ്യാണണ എന്നവീ മേത്സരങ്ങളകബ് പരമേദ്യാവധവി 1 മേണവിക്കൂര്
ആയവിരവിക്കുണ സമേയണ. മേത്സരണ ആരണഭവിക്കുന്നതവിനബ് 10 മേവിനവിടബ് മുമബ് മേദ്യാതമമേ വവിഷയണ നല്കൂ.
• Digital Painting മേത്സരതവിനബ് X Paint, GIMP ഇവയവില് ഏചതങ്കവിലുണ ഒരു മസദ്യാഫബ്ചവയര് ഉപമയദ്യാഗവികദ്യാണ.
• Multimedia Presentation മേത്സരതവിനബ് Open Office Impress മസദ്യാഫബ്ചവയറദ്യാണബ് ഉപമയദ്യാഗവിമകണ്ടതബ്.
• Web Page തയ്യദ്യാറദ്യാക്കുന്നതബ് html ഉപമയദ്യാഗവിച്ചദ്യായവിരവികണണ. CSS ഉപമയദ്യാഗവികദ്യാവന്നതദ്യാണബ്. എന്നദ്യാല് ജദ്യാവ സവിപ്റബ്
മപദ്യാലുള മപ്രദ്യാഗദ്യാമേവിങബ് ഭദ്യാഷകള അനുവദനവീയമേല്ല.
• Malayalam Typing 15 മേവിനവിടദ്യായവിരവിക്കുണ സമേയ ലദര്ഘദണ. അനുവദവിച്ച സമേയ പരവിധവിക്കുളവില് പ്രവിന്റെഡബ് രൂപതവിമലൈദ്യാ,
ഡവിജവിറല് രൂപതവിമലൈദ്യാ തന്നവിരവിക്കുന്ന മേലൈയദ്യാളണ ഖണവിക ലടപബ് ചചയ്യണണ.
• ചപ്രദ്യാജകവിചന്റെ പരമേദ്യാവധവി 15 മേവിനുടദ്യായവിരവിക്കുണ പ്രസമന്റെഷചന്റെ സഹദ്യായമതദ്യാചട അവതരവിപവികണണ. 10 മേവിനവിടബ്
അവതരണതവിനുണ 5 മേവിനവിടബ് അഭവിമുഖതവിനുണ. ലഹസ്കൂള തലൈ ഐ ടവി പുസ്തകതവില് പ്രദവിപദ്യാദവിക്കുന്ന വവിഷയമമേദ്യാ സദ്യാമൂഹദ
പ്രസകവിയള മേമറചതങ്കവിലുണ വവിഷയമമേദ്യാ ചപ്രദ്യാജകദ്യായവി അവതരവിപവികദ്യാവന്നതദ്യാണബ് . ചപ്രദ്യാജകബ് റവിമപദ്യാര്ടവിചന്റെ 3 മകദ്യാപവികള,
ലസ്ലൈഡബ് പ്രചസമന്റെഷന(ലൈവിനകബ്/ഉബുണ്ടുവവില് തയ്യദ്യാറദ്യാകവിയതബ്) സവിഡവിയവില് മകദ്യാപവി ചചയതബ് രജവിമസ്ട്രേഷന സമേയതബ്
ഹദ്യാജരദ്യാകവിയവിരവികണണ.
Work Experience
• പ്രവൃതവി പരവിചയമമേളയവിചലൈ ബദ്യാഡബ്മേവിന്റെണ് ചനറബ് മവദ്യാളവിമബദ്യാള ചനറബ്നവിര്മ്മദ്യാണതവിനുപമയദ്യാഗവിക്കുന്ന നൂലുകളുചട നമര് ബദ്യാഡബ്മേവിന്റെണ് ചനറബ്-2, മവദ്യാളവിമബദ്യാള ചനറബ്- 10,4,6
• മചദ്യാകബ് നവിര്മ്മദ്യാണതവില് ഒരു കുടവി സ്റ്റദ്യാനമഡഡബ് ലസസവിലുള ഒരു മമേദ്യാളഡബ് മേദ്യാതമമേ ഉപമയദ്യാഗവികദ്യാവ .

•
•
•
•
•
•

ബുകബ് ലബന്റെവിങബ് 40cm x 65 cm x 57.5 cm, 44.45 x 57.5 അളവവിലുള മപപറുകള ഉപമയദ്യാഗവികദ്യാവന്നതദ്യാണബ്.
ജഡ്ജസബ് നല്കുന്ന ചവിതതവിനനുസരവിച്ചദ്യായവിരവികണണ മേരതവില് ചകദ്യാത്തുപണവി മേത്സരണ നടമതണ്ടതബ്.
On The Spot മേത്സരതവില് LP, UP വവിഭദ്യാഗങ്ങളവില് 10 ഇനങ്ങളവില് (10 കുടവികള) പചങ്കടുകദ്യാവന്നതദ്യാണബ്.
HS HSS വവീഭദ്യാഗങ്ങളവില് 20 ഇനങ്ങളവില് (20 കുടവികള) പചങ്കടുകദ്യാവന്നതദ്യാണബ്. മേത്സര സമേയണ 3 മേണവിക്കൂര് ആയവിരവിക്കുണ.
On The Spot ല് പചങ്കടുകദ്യാതവരദ്യായവിരവികണണ Exhibition ഹദ്യാളവില് നവില്മകണ്ടതബ്. (പരമേദ്യാവധവി 5 മപര്)
ഒരു വവിദദദ്യാലൈയതവിനബ് Work Experience മമേളയവില് ഒരു എകവിബവിഷന മേദ്യാതമമേ പദ്യാടുള. ഒരു വവിദദദ്യാലൈയതവിചലൈ ഉയര്ന്ന
കദ്യാസ്സുകളവിമലൈതദ്യായവിടദ്യായവിരവിക്കുണ എകവിബവിഷന എന്റെര് ചചയ്യചപടുക.
• ഒരു വവിദദദ്യാലൈയണ എകവിബവിഷനവില് പചങ്കടുക്കുന്നവില്ല എങ്കവില് കൂടവിയണ ഒരു ഇനചമേങ്കവിലുണ എകവിബവിഷനവില് മചര്ചതങ്കവില്
മേദ്യാതമമേ On The Spot ഇനങ്ങളവില് കുടവികചള മചര്കദ്യാന കഴവിയൂ.
• Exhibition പപജജലല On The Spot പപജജലല പപതതകമമയജ എനടജ നടപതണതമണണ.
ഗണവിത ശദ്യാസ മമേള
• പുറചമേ നവിന്നബ് തയ്യദ്യാറദ്യാകവിചകദ്യാണ്ടു വരുന്ന ചവടവി എടുതമതദ്യാ അടയദ്യാളചപടുതവിയമതദ്യാ ആയ യദ്യാചതദ്യാരു വസ്തുകളുണ തത്സമേയ
മേത്സരതവിനദ്യായവി ഉപമയദ്യാഗവികദ്യാന പദ്യാടവില്ല. (കദ്യാല്ക്കുമലൈറര്, ഡവിജവിറല് ഡയറവി, PC, മഫദ്യാമടദ്യാകള, ചമേദ്യാലബല് മഫദ്യാണ്,
കുറവിപ്പുകള).
• സവിങ്കവിള ചപ്രദ്യാജകബ്, ഗ്രൂപബ് ചപ്രദ്യാജകബ് രദ്യാമേദ്യാനുജന മപപര് പ്രസമന്റെഷന, മേദ്യാഗസവിന എന്നവിവ ഒഴവിചകയള മേത്സരങ്ങള തത്സമേയ
മേത്സരങ്ങളദ്യായവിരവിക്കുണ. (സമേയണ 3 മേണവിക്കൂര്)
• LP,UP,HS,HSS വവിഭദ്യാഗതവിചന്റെ ഗണവിതശദ്യാസ മേദ്യാഗസവിനുകള രജവിമസ്ട്രേഷന സമേയതബ് കമ്മറവിചയ ഏല്പവിച്ചവിരവികണണ.
മസദ്യാഷദല് സയനസബ്
• അറബ്ലൈസബ് നവിര്മ്മദ്യാണതവില് A4 ഷവീറബ് മേത്സര സമേയതബ് നല്കുന്നതദ്യാണബ്. Std X ചലൈ നദ്യാലൈദ്യാണ പദ്യാഠതവിചലൈ ഒരു ഔടബ് ലലൈന
സസയണ വരയ്ക്കണണ. ബദ്യാകവി നദ്യാചലൈണണ മടയ്സബ് ചചയ്യദ്യാണ. കവര് മപജബ് അറബ്ലൈസവിമന്റെതു മപദ്യാചലൈ ആയവിരവികണണ.
• പ്രദ്യാമദശവിക ചരവിത രചനകബ് മകരളതവിചലൈ ഏതു വവിഷയവണ ചതചരചഞ്ഞടുകദ്യാണ . അവതദ്യാരവിക, തലൈചകടബ് എന്നവിവ
ഉണ്ടദ്യായവിരവികണണ. ഏതബ് വവിധതവില് മശഖരണണ നടതവി, എത സമേയണ ചചലൈവഴവിച്ചു, എന്തു ചകദ്യാണ്ടബ് ഈ വവിഷയണ
ചതചരചഞ്ഞടുത്തു എന്നവിവചയ സണബന്ധവിച്ചബ് ഹ്രസസവണ ആകര്ഷകവമേദ്യായവി പ്രദവിപദ്യാദവിച്ചവിരവികണണ. അച്ചടവി ഭദ്യാഷ
ആയവിരവികണണ. മഫദ്യാമടദ്യാസബ് പദ്യാടവില്ല.
• LP വവിഭദ്യാഗണ ചദ്യാര്ടബ്, കളക്ഷനസബ്, മമേദ്യാഡല്സബ് എന്നവിവയവില് ഏചതങ്കവിലുണ ഒന്നവില് മേദ്യാതമമേ പചങ്കടുമകണ്ടതുള.
• ചദ്യാര്ട്ടുകള 5 മുതല് 10 വചര ആകദ്യാണ. അവ കലൈണ്ടര് രൂപതവില് ആയവിരവികണണ
സയനസബ്
• Science
Theme
2015-16Science
and
Mathematics
for
inclusive
devolopment
Sub Theme – 1. Health nutrition and cleanliness 2. Resource management 3. Industry 4. Agriculture and food
safty 5. Disaster Management 6. Mathematics for Quality Life
• Science Drama 2015 Theme - 1. Life and works of scientists 2. Light and life 3. Save our soil 4. Innovate or
perish 5. Cleanliness and health 7. Science in daily life
• LP Collections വജഷയല - ജജവകകടനജയനണമമരഗങള
• LP Charts വജഷയല - മണണ സലരകണല, പമധമനതവല വജവജധ മമരഗങളല. 6 ചമരടകള വരര മമതപമ ആകമവ. അവ
കലണര രപതജല ആയജരജകണല. കടജകള വരചപതമ എഴതജയപതമ ആയ കമരതങള മമതപമ ചമരടജല ഉണമകമവ. LP
വജഭമഗതജനണ Simple Experiments എന ഇനവല ഉണമയജരജകനതമണണ.
• രജജപസഷന സമയതണ HS വജഭമഗതജരല സയനസണ മമഗസജന ഏലപജപകണതമണണ. മമഗസജല കരയഴതജല
ആയജരജകണല. പറല ചട ഉണമയജരജകണല. ജബനറണ രചയണല. ജസറല ജബനജങണ പമടജല. മമഗസജനണ ഒര പപരണ
ഉണമയജരജകണല. മമഗസജല സളജരന പപരണ ഉണമയജരജകരതണ. ശമസകയ സമകപനല, നവകനത, നജരമമണ പമടവല,
പരജപരണത, ഭലഗജയല ആകരഷണതതവല, വജശദകകരജകമനള കഴജവണ തടങജയവ മലത നജരണപയമപമധജകളമണണ.
• രപമഡകണ ഓറജയനഡണ പദരശന വസകളരട ജസസണ 122 രസമജ x 122 രസമജ x 100 രസമക ആയജരജകല.

രസകടറജമമര
Work
Experience
Secretary

Dist Surendran V S

Holy Family HS Thabore

9447294946

Mathematics

Aliyibini Muhammed

HM GUPS Keezhmad

9446043541

Science

Bijo Joseph

GHSS Chowara

9495429269

Social Science

Manojkumar

SPWHS Aluva

9846006984

IT

P M Rasheed

Govt HSS South Ezhipram

9995278525

Software Support

Siby Augustine

GHSS Muppathadam

9746995808

