No. KITE/2022/1515-6 (3)

തീയതി : 19.02.2022

സര്ക്കുലര്
വിഷയം:- കൈറ്റ് - ഫസ്റ്റ്ബെല് 2.0 ഡിജിറ്റല് ക്ലാസുകള് - സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടുളള പഠനം
ആരംഭിക്കുമ്പോള് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വഴിയുളള ക്ലാസുകളും ഫസ്റ്റ്ബെൽ
പോർട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യമുളള കുട്ടികള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സ്കൂളിലെ
ഐ.സി.ടി സൗകര്യങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സൂചന :- 1.
2.
3.
4.

സ.ഉ.(സാധാ) നം. 165/2018/പൊ.വി.വ. തീയതി 10.01.2018
സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2177/2019/പൊ.വി.വ. തീയതി 06.06.2019
ഈ ഓഫീസിലെ 02.06.2020 ലെ KITE/2020/1515-6(2), 21.06.2021 ലെ KITE/
2021/1515-6 (5) നമ്പര് സര്ക്കുലറുകള്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 18.02.2022 ലെ ക്യു.ഐ.പി.(1)/247365/
2021/ ഡി.ജി.ഇ നമ്പര് സര്ക്കുലര്.

സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള്ക്ക് ഹൈടെക് സ്കൂള്, ഹൈടെക് ലാബ്
പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഐ.സി.ടി ഉപകരണങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയപ്പോള് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ
വകുപ്പിനുവേണ്ടി കൈറ്റും സ്കൂളുകളും തമ്മിൽ സൂചന 1, 2 പ്രകാരം ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളില് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഐ.സി.ടി ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഓണ്ലൈന്, ഡിജിറ്റല്
ക്ലാസുകള്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൂചന 3 പ്രകാരം നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്കൂള്
ക്ലാസുകളും 2022 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവത്തിക്കുന്നതിന് തീരുമാനി
ക്കുകയും ആയതിനുളള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങള് സൂചന 4 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളുകളില് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസുകള് ആരംഭിക്കുമ്പോള് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വഴിയുളള ക്ലാസുകളും
ഫസ്റ്റ്ബെൽ പോർട്ടലിലെ സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യമുളള കുട്ടികള്ക്ക് കാണുന്നതിനായി
അവസരമൊരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്
സംബന്ധിച്ച്
താഴെപ്പറയുന്ന
നിര്ദേശങ്ങള്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:
1. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ ഓരോ ക്ലാസിലേയും സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ക്ലാസുകള് ഫസ്റ്റ്ബെല്
പോര്ട്ടലില് (firstbell.kite.kerala.gov.in) ലഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത ക്ലാസുകള് ആവശ്യമെങ്കിൽ
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
2. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസുകളുടെ തുടര്ച്ചയായി 10, 12
ക്ലാസുകളിലെ
റിവിഷന്
ഭാഗങ്ങള്
പ്രത്യേക
ഓഡിയോ
ബുക്കുകളായും
firstbell.kite.kerala.gov.in-ല് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്
വിഷയങ്ങളുടെയും റിവിഷന് ക്ലാസുകള് ആകെ പത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളില് കുട്ടികള്ക്ക്
കേള്ക്കാന് കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓഡിയോ ബുക്കുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുളളത്.
ഓരോ വിഷയത്തിനും ശരാശരി ഒന്നര മണിക്കൂര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളുടെ
ഓഡിയോ ബുക്കുകളും പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്. എംപി3 ഫോര്മാറ്റിലുള്ള ഓഡിയോ
ബുക്കുകള് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം കേള്ക്കുന്ന പ്രതീതിയില് എല്ലാവര്ക്കും

കേള്ക്കാനും വളരെയെളുപ്പം ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാനും സോഷ്യല് മീഡിയ വഴിയും
മറ്റും മുഴുവന് കുട്ടികള്ക്കും പങ്കുവെക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യമാണ്
ഫസ്റ്റ്ബെല് പോര്ട്ടലിലുളളത്. ക്യു.ആര് കോഡ് വഴിയും ഓഡിയോ ബുക്കുകള്
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാം.
3. കാഴ്ചപരിമിതര്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെ
 യറിലുള്ള ‘ഓര്ക്ക’
സ്ക്രീന് റീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ
 ്വെയര് കൈറ്റ് സ്കൂളുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളില്
ലഭ്യമാക്കുകയും മുഴുവന് കാഴ്ചപരിമിതരായ അധ്യാപകര്ക്കും പ്രത്യേക ഐ.സി.ടി
പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ബെല് ക്ലാസുകളും ഈ വിദ്യാര്ത്ഥികള്
ഒരു പരിധിവരെ കേള്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പൂര്ണമായും ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള ഓഡിയോ
ബുക്കുകള് കാഴ്ചുപരിമിതരായ കുട്ടികള്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമാകും.
അതിനാൽ ഓഡിയോ ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാഴ്ചപരിമിതിയുളള കുട്ടികളുടെ
കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതാണ്.
4. റിവിഷന് ക്ലാസുകള് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതുള്പ്പെടെ 2022 ഫെബ്രുവരി 21 മുതലുള്ള
ഡിജിറ്റല് ക്ലാസുകളുടെ സമയക്രമം അനുബന്ധമായി ചേര്ക്കുന്നു. സ്കൂള് നോട്ടീസ്
ബോര്ഡില് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ക്ലാസ്
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക ക്രമീകരണം സ്കൂള് തലത്തില് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
സമയക്രമം തുടര്ച്ചയായി firstbell.kite.kerala.gov.in പോര്ട്ടലില് പുതുക്കുന്നതാണ്.
കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് വഴിയുള്ള ക്ലാസുകളും ഓഡിയോ ബുക്കും ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക്
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈടെക് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളില് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള
ബ്രോഡ്ബാന്ഡ് ഇന്റര്നെറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുളള ഐ.സി.ടി സൗകര്യങ്ങള് പ്രയോജനപ്പെടുത്താ
വുന്നതാണ്. ഇതിനായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ.ടി ക്ലബ് അംഗങ്ങള്, കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്,
കൈറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

കെ.അന്വര് സാദത്ത്
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്
എല്ലാ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂള് പ്രഥമാധ്യാപകര്ക്കും (ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര് മുഖേന)
കൈറ്റിലെ എല്ലാ ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്/മാസ്റ്റര് ട്രെയിനര്മാര്ക്കും
പകര്പ്പ്:
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്
ഡയറക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി.
ഡയറക്ടര്, എസ്.എസ്.കെ.
ഡയറക്ടര്, എസ്.ഐ.ഇ.ടി.
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര്/ആര്.ഡി.ഡി./എ.ഡി./
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസര്/ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മാര്ക്കും
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ജില്ലാ കോ-ഓര്ഡിനേറ്റര്മാര്ക്കും
സ്റ്റോക്ക് ഫയല്

