സയൻസസ് ക്ലബസ് അധധധ്യാപകർക്കുള
ExpEYES Junior പരരിശശീലനന
ക്ലധ്യാസസ് റൂമരിൽ നധ്യാന കധ്യാണരിക്കുന്ന പല പരശീക്ഷണങ്ങൾക്കുന ഒരു പുതരിയ രശീതരി ICT
മുഖഖേന പ്രവർത്തനസജ്ജമധ്യാക്കുകയധ്യാണസ് ഈ പരരിശശീലന പരരിപധ്യാടരിയുടട പ്രധധ്യാന ഉഖദ്ദേശധന.
ഇന്നസ് നധ്യാന ക്ലധ്യാസുകളരിൽ കധ്യാണരിക്കുന്ന ചരില പരശീക്ഷണളരിടലങരിലന എലധ്യാ കധ്യാരധങ്ങളന
നമുകസ് ഖനരരിടസ് കധ്യാണരിച്ചുടകധ്യാടുകധ്യാൻ കഴരിയുന്നരില എന്ന ഒരു പരരിമരിതരി നമുക്കുണസ് .
ഉദധ്യാഹരണമധ്യായരി നധ്യാന AC ജനഖറേറ്ററേരിടന്റെ പ്രവർത്തനന പരരിചയടപ്പെടുത്തുന്ന അവസരത്തരിൽ
നമുക അതരിടന്റെ ഗധ്യാഫരികസ് ചരിതശീകരണന ഖബധ്യാർഡരിൽ വരചസ് പരരിചയടപ്പെടുത്തുന്നതരിനസ്
മധ്യാതമധ്യാണസ് സധ്യാധധ്യാരണ രശീതരിയരിൽ കഴരിയുന്നതസ്. എന്നധ്യാൽ EXP EYES ഉപഖയധ്യാഗരിചസ് ഈ
ഗധ്യാഫരികസ് ചരിതശീകരണന ഖനരരിടസ് കധ്യാണുന്നതരിനസ് കുടരികൾകസ് കഴരിയുന. ഇതുഖപധ്യാടല പല
പ്രവർത്തനങ്ങളന നമുകസ് EXP EYES ഉപഖയധ്യാഗരിചസ് നവശീകരരികധ്യാൻ കഴരിയുന. നരിങ്ങൾകസ്
നരിങ്ങളഖടതധ്യായ ഉചരിതമധ്യായ മധ്യാറ്റങ്ങൾ വരുത്തരി ഉപഖയധ്യാഗരികധ്യാൻ കഴരിയുന എന്നതസ് ഈ
ടൂളരിടന്റെ എടുത്തസ് പറേഖയണ പ്രഖതധകതയധ്യാണസ്. ഇവരിടട ടട്രെയരിനരിങ്ങരിടന്റെ ഭധ്യാഗമധ്യായരി 8,9,10
എന്നശീ ക്ലധ്യാസ്സുകളരിടല ഫരിസരികസ് ടടകസ്ക്സ്റ്റുമധ്യായരി ബന്ധടപ്പെട
18 പരശീക്ഷണങ്ങൾ
പരരിചയടപ്പെടുത്തുന്നുണസ്. എന്നധ്യാൽ നരിങ്ങൾകസ്
ഇനരിയുന ധധ്യാരധ്യാളന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഉൾടപ്പെടുത്തുന്നതരിനസ് സധ്യാധധതയുമുണസ്.

TRAINING MODULE
23 – 05 – 16 തരിങൾ
10.00 am – 10.30 am : രജരിഖസ്ട്രേഷൻ
10.30 am – 11 am : ഉത്ഘധ്യാടനന
11 am – 11.15 am : റ്റശീ ഖബ്രേകസ്

Session 1
11.15 am – 12 noon : ഐസസ് ഖബ്രേകരിങന ഖകധ്യാഴസ് ബ്രേശീഫരിങന
Session 2

12 noon - 1 pm : EXP EYES ഉപകരണന പരരിചയടപ്പെടുത്തുന്നു. എലധ്യാ അധധധ്യാപകർക്കുന
EXPEYES ഉപകരണന നൽകരിയ ഖശഷന അതരിടല ഓഖരധ്യാ ഭധ്യാഗവന അവയുടട ഉപഖയധ്യാഗവന
ഉപഖയധ്യാഗരിഖകണ രശീതരിയുന പരരിചയടപ്പെടുത്തുന്നു.
1 pm – 2 pm Lunch Break
2 pm – 4 pm session 2 തുടരുന്നു.
4 pm – 4 .15 pm: റ്റശീ ഖബ്രേകസ്
Session 3
4.15 pm – 6.30 pm : ഓഖരധ്യാ അധധധ്യാപകർക്കുന transverse wave ടന്റെ ഗധ്യാഫരികസ്
ചരിതശീകരണന
EXPEYES
ഉപഖയധ്യാഗരിചസ്
എങ്ങടന
സധ്യാധധമധ്യാകധ്യാന
എന്നസ്
പരരിചയടപ്പെടുത്തുകയുന അവടരടകധ്യാണസ് അതസ് ടചയരിപ്പെരിക്കുകയുന ടചയ്യുന്നു. അഖതധ്യാടടധ്യാപ്പെന
wavelength, frequency എന്നരിവ തമരിലള ബന്ധന കടണത്തുന്ന പ്രവർത്തനവന
ടചയരിപ്പെരിക്കുന്നു.
തുടർന്നസ് കപ്പെധ്യാസരിറ്റൻസസ് അളക്കുന്ന പ്രവർത്തനന, പ്രതരിഖരധ്യാധന അളക്കുന്ന പ്രവർത്തനന,
പ്രതരിഖരധ്യാധകങ്ങൾ ഖശ്രേണശീരശീതരിയരിലന സമധ്യാന്തരരശീതരിയരിലന ഘടരിപ്പെരിക്കുഖമധ്യാഴുണധ്യാകുന്ന
മധ്യാറ്റങ്ങൾ എന്നരിവ അന്നസ് രധ്യാതരി സസ്വയന ടചയസ് ഖനധ്യാകരി അടുത്ത ദരിവസന അവതരരിപ്പെരികധ്യാൻ
തയധ്യാറേധ്യായരി വരണന എന്നസ് നരിർഖദശരിച്ചുടകധ്യാണസ് ടസഷൻ അവസധ്യാനരിക്കുന്നു
24 – 05 – 16 ടചധ്യാവ
Session 4
9.00 am – 10.00 am: തഖലദരിവസന അസസൻ ടചയ പ്രവർത്തനങ്ങളടട
അവതരണവന വരിലയരിരുത്തലന. ഓഖരധ്യാ പ്രവർത്തനവന രഖണധ്യാ മൂഖന്നധ്യാ ഖപർ വശീതന
അവതരരിപ്പെരിക്കുന്നു.
Session 5
10.00 am - 11 am: അധധധ്യാപകടര 5 ഗ്രൂപ്പുകളധ്യായരി തരിരരിക്കുന്നു. ഓഖരധ്യാ ഗ്രൂപ്പെരിനന
തധ്യാടഴടകധ്യാടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ഗ്രൂപ്പെസ് 1: സവദദ്യുതകധ്യാന്തരികഖപ്രരണന
ഗ്രൂപ്പെസ് 2: AC ജനഖറേറ്റർ

ഗ്രൂപ്പെസ് 3: AC, DC graph
ഗ്രൂപ്പെസ് 4: Phase difference
ഗ്രൂപ്പെസ് 5: Mutual Induction
അവതരണന
11 am – 11.15 am : റ്റശീ ഖബ്രേകസ്
Session 6
11.15 am – 1 pm
ഗ്രൂപ്പുകളടട അവതരണന തുടരുന്നു. തുടർന്നസ് അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ഗ്രൂപ്പെസ് 1:microphone
ഗ്രൂപ്പെസ് 2:beats
ഗ്രൂപ്പെസ് 3: Pitch
ഗ്രൂപ്പെസ് 4: audibility
ഗ്രൂപ്പെസ് 5: Ohm’s law
അവതരണന..
Session 7
2 pm – 3 pm
ഗ്രൂപ്പുകളടട അവതരണന തുടരുന്നു.
Half wave rectification, full wave rectification, analogue and digital, resonant
frequency of buzzer എന്നരിവ ടഡഖമധ്യാൺഖസ്റ്റ്രേഷൻ നടത്തുന്നു.
Session 8
3 pm – 4 pm Valedictory Function

