
ಜಿಲಲ   ಶಿಕಷ ಣ  ಮತ್ತುತು  ತ್ತರಬೇತಿ   ಸಂಸ್ಥೆ    ಕುಮಟ    ಉತ್ತತುರ  ಕನನ ಡ 

  ವಿಡಿಯೋ   ಕಾನಫ ರೆ ನಸ    ತ್ತರಬೇತಿ   ಕಾಯಾ೯ಗಾರ ವು    ಡಯಟ    ಕುಮಟದಲ್ಲಿ     ದಿನಾಂಕ   ೧೬-೮- 

೨೦೧೧ ರಿಂದ  

  ೧೮-  ೮ -೨೦೧೧ರವರೆಗೆ   ಡಯಟ  ಕುಮಟದಲ್ಲಿ   ಶಿರೇ  ಗುರುಮೂತಿ೯, IT for Change ರವರ ನೇತ್ತರತ್ತವ ದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಿತ್ತು.  ಮಾಗ೯ದಶ೯ಕರಾಗಿ    ಶಿರೇ   ಷರಿೇಪ.    ಸದಸಯ ರು , IT for Change ಆಗಮಿಸಿದದ ರು. 

        ಪ್ರ ರಂಭದಲ್ಲಿ   ತ್ತರಬೇತಿ  ಮುಖಯ ಸಥೆ ರಾದ   ಶಿರೇ   ವಿ.  ಅರ್ .  ನಾಯಕ ,  ಮುಖಯ ಸಥೆ ರು,  ಸಮಥ೯ ಪ್ರಜೆಕಟ  , 
ಡಯಟ,  ಕುಮಟ   .  ರವರು    ಕಾಯಾ೯ಗಾರವನುನ    ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತು   ,  ತ್ತರಬೇತಿಗೆ    ಆಗಮಿಸಿದ 
ಸಂಪನೂಮೂಲವಯ ಕತುಗಳನುನ    ಹಾಗೂ   ಶಿಬಿರಾಥಿ೯ಗಳನುನ    ಸ್ವಗತಿಸಿದರು.  

        ಮೊದಲನೇ     ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ      ಶಿರೇ ಗುರುಮೂತಿರ್ತಿ ರವರು    ತ್ತರಬೇತಿಯ   ಬಗೆಗೆ   ಪ್ರಸ್ತುವಿಕವಾಗಿ 
ಮಾತ್ತನಾಡುತ್ತತು     workshop methodology(hands on, issue based, parallel sessions),  expectations of 

participants,  future  course  of  action  post  workshop.   ಬಗೆಗೆ  ಚಚಿರ್ತಿ  ಸಿದರು.   ಅಷ್ಟೂಟತ್ಗೆ   ಚಹಾ 
ವಿತ್ತರಣೆಯಾಯಿತ್ತು.

         ನಂತ್ತರ  ಕನನ ಡ      ಟೈಪಿಂಗ್   ಬಗೆಗೆ    ಶಿಬಿರಾಥಿ೯ಗಳ    ಅನುಭವಗಳನುನ    ಆಲಿಸುತ್ತತು   ಅವರ ಅನುಭವಗಳ 
ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ  Kannada Typing configuring ಬಗೆಗೆ      ಪ್ರ ಸ್ಂಟೇಶನ್  ಮೂಲಕ   ವಿವರವಾದ  ಮಾಹಿತಿ 
ನೇಡಿದರು.  ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳ  ಸಮಸ್ಯಗಳನುನ    ಪರಿಹರಿಸಿದರು.   UNICODE fonts ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ    ಎಲಲ  
ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ   ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು  ಖುಷಿಪಟಟ ರು.

ನಂತ್ತರ Introduction to Openoffice.org Writer  ಬಗೆಗೆ  ಪ್ರಯೋಗಿಕ   ಪರಿಚಯ ನೇಡಿದರು.  Test revised 

ಬಗೆಗೆ ಉಪಯುಕತು ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರು.  ನಂತ್ತರ   ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿ ಗಳು    ಆ ಅಂಶಗಳ ಅಭ್ಯ ಸ    ಮಾಡಿದರು.  ಅಲ್ಲಿ ಗೆ 
ಸಮಯ   ೧.೩೦ ಗಂಟ   ಆಗಿತ್ತುತು.    ಊಟದ ವಿರಾಮ    ನೇಡಿದರು.   

   ನಂತ್ತರ  ಊಟದ  ವಿರಾಮದ  ನಂತ್ತರ   ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು   ಕನನ ಡ   ಲಿಪಿಯ   ಅಭ್ಯಸ     ಮಾಡಿದರು. 

ಸಂಪನೂಮೂಲವಯ ಕತುಗಳಾದ   ಶಿರೇ ಷರಿೇಫ್ ರವರು  Kn-kgp ಮತ್ತುತು  kn-itrans  ವಯ ತ್ಯಸ    ಮತ್ತುತು   ಬಳಕೆ    ಕುರಿತ್ತು 
ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ   ನೇಡಿದರು.    ನುಡುಯ ಸವ ರೂಪ,   ಕನನ ಡದ  instalation  ಬಗೆಗೆ  ವಿವರವಾದ  ಮಾಹಿತಿ 
ನೇಡಿದರು.  Open ಆಗದ ಫೈ ಲ್     ತ್ರೆಯುವ   ವಿಧಾನ   ತಿಳಿಸಿದರು.

    ನಂತ್ತರ ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು   ತಿಳಿದ ತ್ತಿವಕ   ಅಂಶಗಳನುನ   ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸ   ಮಾಡಿದರು.  ನಂತ್ತರ 
Table of content  ಬಗೆಗೆ   ವಿವರವಾದ  ಮಾಹಿತಿ   ನೇಡಿದರು.  ನಂತ್ತರ     google stransate,  Wikipedia ಗಳ 
ಬಗೆಗೆ    ಉಪಯುಕತು ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರು.   ವೈವಿಧಯ ಮಯ  ಹಾಗೂ  ಮಹತ್ತವ ದ   Educational  Tools   ಬಗೆಗೆ 
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.



   ಎರಡನೇ  ದಿನ   ೧೭-೦೮-೨೦೧೧   ರಂದು    ಮುಂಜಾನ     ೧೦.೦೦ಗಂಟಗೆ  ಪ್ರರಂಭವಾಯಿತ್ತು. 

ಗುರುಮೂತಿರ್ತಿ ಯವರು   ಕಂಪ್ಯಟರನ  ಉಪಯುಕತುತ್ಯನುನ    ವಿವರಿಸಿ,   Presantation  ಬಗೆಗೆ    ಪ್ರತ್ತಯ ಕ್ಷಿಕೆ 
ನೇಡಿದರು.  ಪ್ರಸ್ಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರುವ  ವಿವಿಧ  ನಾವಿನಯ   ತ್ತಂತ್ತರಗಳನುನ    ವಿವರಿಸಿದರು.  ನಂತ್ತರ ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು 
ಪ್ರಸ್ಂಟೇಶನ್ ಅಭ್ಯಸ   ಮಾಡಿದರು. 

   ಕಂಪ್ಯಟರನ   ಮಹತ್ತವ ದ ಅಂಶಗಳಾದ  create,  share,  access,  ಹಾಗೂ   store  ಗಳನುನ   ವಿವರಿಸಿದರು. 

Tusk tying   ಕಾಯರ್ತಿಕರಮ ದ   ಮಾಹಿತಿ ಸವಿವರವಾಗಿ   ನೇಡಿದರು.   ನಂತ್ತರ ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು  ಆನಂದದಿಂದ  ಟಕಸ  
ಟೈಪಿಂಗ್  ಅಭ್ಯಸ   ಮಾಡಿದರು.    ಗುರುಮೂತಿರ್ತಿಯವರು      ODO,   ODS  &  PDR    ಗಳನುನ 
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.  ICT     ಯ   ಸವ ರೂಪ,  ವಾಯಪಿತು,  ಮತ್ತುತು    ಪರಯೋಜನಗಳನುನ      ವಿವರಿಸಿದರು.  ಪ್ರತ್ತಯ ಕ್ಷಿಕೆಗಳ 
ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ   ರಿೇತಿ    ಆಕಷರ್ತಿಕವಾಗಿತ್ತುತು.

ಆನಂತ್ತರ ಇಂಟರನಟ ನ    ವಿವಿಧ   ಆಯಾಮಗಳನುನ       ವಿಷದವಾಗಿ   ವಿವರಿಸಿದರು.   Way2sms.com 

ಮೂಲಕ ಎಲಲ ರೂ ತ್ತಮಮೂ    ಮಿತ್ತರರಿಗೆ  ಸಂತ್ೂೇಷದಿಂದ   ಸಂದೇಶ   ರವಾನಸಿದರು.  Wikipedia,  wikimapea 

ಬಳಸಿ   ವಿವಿಧ    ಜ್ಞಾನ  ಪಡೆದರು. 

ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳೆಲಲ ರೂ   ಅಭ್ಯಸದಲ್ಲಿ  ತ್ೂಡಗುತಿತುದದ ಂತ್,   ಸಂಪನೂಮೂಲವಯಕತುಗಳಾದ  ಶಿರೇ   ಗುರುಮೂತಿರ್ತಿಯವರು 
ಹಾಗೂ  ಡಯಟನ  ಕೊೇರ್   ತ್ತಂಡ   ಎನ್ ಸಿ   ಎಫ್   ಪ್ೇಪರ  ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ   ತ್ೂಡಗಿತ್ತು.

   ತ್ತರಬೇತಿಯ   ªÀÄÄgÀ ನೇ  ದಿನ   ಅಥರ್ತಿ ಪ್ಣರ್ತಿ     ಮಾಹಿತಿಗಳ    ವಿನಮಯದೂಂದಿಗೆ   ಪ್ಣರ್ತಿಗೊಂಡಿತ್ತು. 



ದಿನಾಂಕ 18/08/2011

Google  group  ಗಳನುನ  Create ಮಾಡುವ  ವಿಧಾನ   ಮತ್ತುತು  THUNDER  Bird  ಗಳ  ಬಗೆಗೆ   ಶಿರೇ 
ಗುರುಮೂತಿ೯ಯವರು  ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.  store, share ,access, create  ಗಳನುನ   ಸಮೂ ರಿಸಿಕೊಳಳ ಲಯಿತ್ತು 
user I D ಯನುನ  CREATE  ಮಾಡಿ Password ನೇಡಿ  ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ  ಸಂಪನೂಮೂಲ 
ವಯ ಕತುಗಳಾದ ಶಿರೇ ಗುರುಮೂತಿ೯ಯವರು  ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.  ದಾಖಲೆಗಳನುನ   Folder  ಮತ್ತುತು  sub Folder 

ಗಳಲ್ಲಿ  ವಯ ವಸಿಥೆತ್ತವಾಗಿ ಜೊೇಡಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸು ವಿಧಾನವನುನ  ತಿಳಿಸಿದರು . Video  & Audio  ಗಳನುನ  Save  ಮಾಡುವ 
ವಿಧಾನಗಳನುನ  ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಯಿತ್ತು.    ಪರತಿಯೊಂದು  ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ   ಪ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ  ಮಾಡಿಸಿ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುತಿತುದದ ರು   ಚಹ  ವಿರಾಮದ  ನಂತ್ತರ   ಇನೂನೇವ೯  ಸಂಪನೂಮೂಲ   ವಯ ಕತುಗಳಾದ    ಶಿರೇ 
ರಾಮಕುಮಾರ ಅವರು  NCF-2005  ಕುರಿತ್ತು  PRESENTATION slide  ಗಳೊಂದಿಗೆ  ಚಚಿ೯ಸಿದರು.  ಆರ್ ಕೆ 
ಲಕಷ ಮೂಣ್  ಅವರ  ಕಾಟೂ೯ನ್  ಮೇಲಿನ ಚಚೆ೯ಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಈ   ಚಚೆ೯ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತು  ರಾಷಿಟರೇಯ 
ಪಠಯ ಕರಮ ಚೌಕಟುಟ  -2005  ನ ಆಶಯ ವನುನ   ಶಿಕಷ ಕರಿಗೆ   ಮನದಟುಟ  ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನರಿೇಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಊಟದ ವಿರಾಮ ನೇಡಲಯಿತ್ತು.       


