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ഇനങ്ങള

ൈഹൈസ്കൂള ഹൈയരൊസക്കന്ററി/ൊവൊേഷണക്കഷണല് 
ഹൈയരൊസക്കന്ററി

1 ഡിജിറ്റല് ൊപയിന്റിംഗപ്പ് 1 ഡിജിറ്റല് ൊപയിന്റിംഗപ്പ്

2 മളട്ടിമീഡിയ പ്രയസേഷണന്റഷന 2 മളട്ടിമീഡിയ പ്രയസേഷണന്റഷന

3 ൊവബ് േഷണപജ് നിരമ്മൊണം 3 ൊവബ് േഷണപജ് നിരമ്മൊണം

4 ഐടി േഷണപ്രയൊജക്ട് 4 ഐടി കവിസ്

5 ഐടി കവിസ് 5 മലയൊളം ൈടപ്പിംഗപ്പ്

6 മലയൊളം ൈടപ്പിംഗപ്പ്

8. ഐടി@സ്കൂള എഡയൂബുണ്ടു ഓരപ്പേഷണററ്റിംഗപ്പ് സിസ്റ്റമൊണ് ഉപേഷണയൊഗപ്പിേഷണക്കണ്ടത്. 

9. റവനയൂ  ജില്ലകളില്  നിനള്ള  മത്സര്ൊരത്ഥികളുൊട  േഷണപരുവിവര്ം  േഷണഫൊേഷണട്ടൊ  ഉളൊപ്പൊട 
ഓരണ്മൈലനൊയി  2014  നവംബര  23-നകം  േഷണകര്ള  സ്കൂള  ശൊേഷണസ്ത്രൊല്സവത്തിൊന്റ 
ൊവബ്സൈസറ്റില് േഷണര്ഖൊപ്പടുേഷണത്തണ്ടതൊണ്. 

10. ഐ.ടി@സ്കൂള ജിേഷണല്ലൊ േഷണകൊരഡിേഷണനറ്റേഷണറൊ,  ജില്ലൊ േഷണകൊരഡിേഷണനറ്റര ചുമതലൊപ്പടുത്തുന്ന മൊസ്റ്റര 
ൊട്രയിനേഷണറൊ ആയിര്ിക്കണം റവനയൂ ജില്ലൊ ടീം മൊേഷണനജര.

11. ഐ.ടി േഷണമളയുടൊട മത്സര്ൊരത്ഥികള, എക്സ്കേഷണസ്കൊരട്ടിംഗപ്പ് മൊസ്റ്റര ൊട്രയിനരമൊര, ടീം മൊേഷണനജരമൊര 
എന്നിവരക്കുള്ള തൊമസം, ഭ്ക്ഷണം എന്നിവ േഷണകര്ള സ്കൂള ശൊേഷണസ്ത്രൊത്സവ സംഘൊടക സമിതി 
ഒരുേഷണക്കണ്ടതൊണ്.

12. മത്സര്ങ്ങൊളക്കുറിച്ചപ്പ്  പര്ൊതികള  ഉണ്ടൊവുകയൊൊണങ്കേില്  ഫലപ്രയഖയൊപനം  കഴിഞ്ഞ്  ഒരു 
മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഫീസൊയ ₹2000/-  സഹൈിതം അപ്പീല് കമ്മിറ്റിക്ക് സമരപ്പിേഷണക്കണ്ടതൊണ്. 
റവനയൂ  ജില്ലൊ  ടീംമൊേഷണനജര  മുേഷണഖന  സമരപ്പിക്കുന്ന  പര്ൊതികള  മൊത്രമേഷണമ  അപ്പീല്  കമ്മിറ്റി 
പര്ിഗപ്പണിക്കുകയുടള.  ൊപൊതുവിദ്യൊഭ്യൊസ ഡയറക്ടര ൊചയരമൊനൊയുടള്ള അപ്പീല് കമ്മിറ്റിയുടൊട 
തീരുമൊനം പര്ൊതിക്കൊര്ന് അനുകൂലമൊൊണങ്കേില് തുക തിര്ിൊക നല്േഷണകണ്ടതും മറിച്ചപ്പൊയൊല് 
തുക േഷണമളയുടൊട ഫണ്ടിേഷണലയ്ക്ക് മുതല്ക്കൂേഷണട്ടണ്ടതുമൊണ്. 

13. സംസ്ഥൊനതല ഐ.ടി മത്സര്ങ്ങളില് പൊങ്കേടുക്കുന്ന കുട്ടികളക്ക് േഷണഗ്രേഡിനനുസര്ിച്ചുള്ള േഷണഗ്രേസ് 
മൊരക്കിന് അരഹൈതയുടണ്ടൊയിര്ിക്കും.  എ, ബി,സി  എന്നീ  മൂന്ന്  േഷണഗ്രേഡുകളക്ക്  മൊത്രമമൊണ് 
േഷണഗ്രേസ് മൊരക്ക് നല്കുന്നത്. സംസ്ഥൊനതലശൊസ്ത്രേഷണമളക്ക് അനുവദ്ിക്കുന്ന തര്ത്തിലൊയിര്ിക്കും 
ഐ.ടി മത്സര്വിജയികളക്കും േഷണഗ്രേസ് മൊരക്ക് അനുവദ്ിക്കുന്നത്.

14. 8,  9  ക്ലൊസുകളില് പഠ്ിക്കുേഷണമ്പൊള സംസ്ഥൊനതല ഐ.ടി  േഷണമളയില് പൊങ്കേടുത്ത് ലഭ്ിക്കുന്ന 
േഷണഗ്രേഡ്, േഷണഗ്രേസ് മൊരക്കിനു പര്ിഗപ്പണിക്കണൊമങ്കേില് പത്തൊം ക്ലൊസില് ഇേഷണത ഇനത്തില് റവനയൂ 
ജില്ലൊതലത്തിൊലങ്കേിലും എ േഷണഗ്രേഡ് ലഭ്ിച്ചപ്പിര്ിക്കണം.

15. സംസ്ഥൊന  ഐ.ടി  േഷണമളയില്  ൈഹൈസ്കൂള,  ഹൈയരൊസക്കന്ററി/ൊവൊേഷണക്കഷണല് 
ഹൈയരൊസക്കന്ററി  വിഭ്ൊഗപ്പങ്ങളില്  ലഭ്ിച്ചപ്പ  ആൊക  േഷണപൊയിന്റിൊന്റ  അടിസ്ഥൊനത്തില്  മികച്ചപ്പ 
ജില്ലയ്ക്കും  ര്ണ്ടൊമൊത്ത  ജില്ലയ്ക്കും  ചൊമ്പയനഷിപ്പ്  നല്കുന്നതൊണ്.  ചൊമ്പയനഷിപ്പ് 
കണക്കൊക്കുന്നതിന് േഷണഗ്രേസ് േഷണപൊയിന്റ് കണക്കൊക്കുന്ന വിധ്ം ചുവൊട േഷണചരക്കുന:
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a. േഷണഗ്രേഡ് േഷണപൊയിന്റ്

എ േഷണഗ്രേഡ് - 5 േഷണപൊയിന്റ്
ബി േഷണഗ്രേഡ് - 3 േഷണപൊയിന്റ്
സി േഷണഗ്രേഡ് - 1 േഷണപൊയിന്റ്

b. േഷണപ്ലേസ് േഷണപൊയിന്റ്

ഒന്നൊം സ്ഥൊനം - 5 േഷണപൊയിന്റ്
ര്ണ്ടൊം സ്ഥൊനം - 3 േഷണപൊയിന്റ്
മൂന്നൊം സ്ഥൊനം - 1 േഷണപൊയിന്റ്

ചൊമ്പയനഷിപ്പ് കണക്കൊക്കുേഷണമ്പൊള േഷണഗ്രേഡ് േഷണപൊയിന്റിേഷണന്റയുടം േഷണപ്ലേസ് േഷണപൊയിന്റിേഷണന്റയുടം  ആൊക 
തുകയൊണ് പര്ിഗപ്പണിേഷണക്കണ്ടത്.  എല്ലൊ മത്സര്ങ്ങളും പര്ിഗപ്പണിേഷണക്കണ്ടതൊണ്. 

16.സംസ്ഥൊന ശൊസ്ത്ര,  ഗപ്പണിതശൊസ്ത്ര,  സൊമൂഹൈയശൊസ്ത്ര,  പ്രയവൃത്തിപര്ിചയ േഷണമളയുടൊട നിയമൊവലി 
(മൊനുവല്)ക്കു വിേഷണധ്യമൊയിട്ടൊയിര്ിക്കും ഐ.ടി മത്സര്ങ്ങള നടക്കുന്നത്

1 ഡിജിറ്റല് ൊപയിന്റിംഗപ്പ് മത്സര്ം

I) മത്സര്ം ൈഹൈസ്കൂള, ഹൈയരൊസക്കന്ററി എന്നീ ര്ണ്ട് വിഭ്ൊഗപ്പങ്ങളക്കും ഉണ്ടൊയിര്ിക്കും

II) Xpaint,  GIMP  ഇവയില്  ഏതൊതങ്കേിലും  ഒരു  േഷണസൊഫ്ട് ൊവയറൊയിര്ിക്കണം 
ഉപേഷണയൊഗപ്പിേഷണക്കണ്ടത്.

III)  മത്സര്ത്തിൊന്റ വിഷയം (ആശയം) മത്സര്ം ആര്ംഭ്ിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിട്ട് മുമ്പൊയി 
പൊങ്കേടുക്കുന്നവരക്ക്  നല്കുന്നതൊണ്.

IV) മത്സര്ത്തിൊന്റ സമയൈദ്രഘയം പര്മൊവധ്ി ഒരു മണിക്കൂര ആയിര്ിക്കും.

2 മളട്ടിമീഡിയ പ്രയസേഷണന്റഷന മത്സര്ം

i) മത്സര്ം  ൈഹൈസ്കൂള, ഹൈയരൊസക്കന്ററി എന്നീ  ര്ണ്ട്  വിഭ്ൊഗപ്പങ്ങളക്കും
ഉണ്ടൊയിര്ിക്കും.

ii) Open Office Impress േഷണസൊഫ്ട് ൊവയറൊണ് മത്സര്ത്തിനൊയി ഉപേഷണയൊഗപ്പിേഷണക്കണ്ടത്.

iii)  മത്സര്ത്തിൊന്റ വിഷയം മത്സര്ം ആര്ംഭ്ിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിട്ട് മുമ്പൊയി  
പൊങ്കേടുക്കുന്നവരക്ക് നല്കുന്നതൊണ്.

iv മത്സര്ത്തിൊന്റ സമയൈദ്രഘയം പര്മൊവധ്ി ഒരു മണിക്കൂര ആയിര്ിക്കും

v) മളട്ടിമീഡിയ  പ്രയസേഷണന്റഷന  തയ്യൊറൊക്കുന്നതിന്  കമ്പയൂട്ടറുടകളില്  ലഭ്യമൊക്കുന്ന  
റിേഷണസൊഴ്സുകള (ചിത്രമങ്ങള,  ശബ്ദഫയലുകള)  മൊത്രമേഷണമ  മത്സര്ത്തിനൊയി  
ഉപേഷണയൊഗപ്പിക്കൊന പൊടുള.

3. ൊവബ്സേഷണപജ് തയ്യൊറൊക്കല് മത്സര്ം

i) മത്സര്ം ൈഹൈസ്കൂള, ഹൈയര ൊസക്കന്ററി എന്നീ ര്ണ്ട് വിഭ്ൊഗപ്പങ്ങളക്കും ഉണ്ടൊയിര്ിക്കും.

ii) HTML  ഉപേഷണയൊഗപ്പിച്ചപ്പൊയിര്ിക്കണം  ൊവബ്സേഷണപജ്  തയ്യൊറൊേഷണക്കണ്ടത്.   CSS 
ഉപേഷണയൊഗപ്പിക്കൊവുന്നതൊണ്.  എന്നൊല് ജൊവ സ്ക്രിപ്റ്റ് േഷണപൊലുള്ള േഷണപ്രയൊഗ്രേൊമിംഗപ്പ് ഭ്ൊഷകള 
അനുവദ്നീയമല്ല. 

iii) മത്സര്ത്തിൊന്റ  വിഷയം  മത്സര്ം  ആര്ംഭ്ിക്കുന്നതിന്  പത്ത്  മിനിട്ട്  മുമ്പൊയി 
പൊങ്കേടുക്കുന്നവരക്ക് നല്കുന്നതൊണ്.

iv) മത്സര്ത്തിൊന്റ സമയൈദ്രഘയം പര്മൊവധ്ി ഒരു മണിക്കൂര ആയിര്ിക്കും.
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EVALUATION SCHEME FOR IT COMPETITIONS

Evaluation  process  for  IT  competitions  is  done  in  the  same  way  of  Science 
Competitions. Maximum score for each item is hundred. Equal weightage may be given for 
each aspect. 

Aspects to be considered.

I. Digital Painting
1) Whether the student's work matches the theme given for painting.

2) Effective use of graphic tools. Variety and need based selection of tools.

3) Richness of the colouring and composition. Finishing and total effect of the painting.

4) Painting  skills  like  figure,  rhythm,  combination,  balance,  Naturally  Perspective 
perfection.

II.  Multimedia Presentation for students & teachers

1) Whether the student's work matches the theme given for presentation.

2) Design and total look of the slides. Selection of Lay outs, totality of language and its 
make  up.  Flow of  Ideas  and  other  communicative  skills  for  the  effectiveness  of 
presentation.

3) Apt and fair usage of various software tools. Their relevance in the situation.

4) Fair usage of various effects, animations, links and other multimedia resources.

III. Web Page Designing

1) Whether the student's work matches the theme given for the web page. Language 
and style of presentation.

2) Proper and fair usage of variables, tags and other statements. Accuracy of syntax. 
Proper and readable presentation of the codes. 

3) Fair and effective use of multimedia resources, links and other settings.

4) Design and total look of the web pages. Totality of implementation and its make up.

IV. Malayalam Typing Competit ion

1) Speed and Accuracy

V. IT Projects

1) The  relevance  and  genuineness  of  the  IT  project  and  integration  with  other 
subject(s).

2) Involvement of the students in the implementation of the project.

3) Use of various IT tools for doing the project.

4) Use of IT for the dissemination of the findings of the project work
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