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ಶಿರೇ ಷರಿೇಪ.

ತ್ತರಬೇತಿ ಮುಖಯಸಥೆರಾದ
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ಶಿರೇ ಗುರುಮೂತಿರ್ತಿ ರವರು

ತ್ತರಬೇತಿಯ
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workshop methodology(hands on, issue based, parallel sessions), expectations of

participants, future course of action post workshop.

ಬಗೆಗೆ ಚಚಿರ್ತಿ ಸಿದರು.
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ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಗೆಗೆ

ಶಿಬಿರಾಥಿ೯ಗಳ

ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ Kannada Typing configuring ಬಗೆಗೆ
ನೇಡಿದರು. ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನ

ಅನುಭವಗಳನುನ
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ಪರಿಹರಿಸಿದರು. UNICODE fonts ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ
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ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿಗಳು ಖುಷಿಪಟಟರು.
ನಂತ್ತರ Introduction to Openoffice.org Writer ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಪರಿಚಯ ನೇಡಿದರು. Test revised
ಬಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ ತು ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರು. ನಂತ್ತರ ಶಿಬಿರಾಥಿರ್ತಿ ಗಳು
ಸಮಯ ೧.೩೦ ಗಂಟ ಆಗಿತ್ತುತು.
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ನೇಡಿದರು. ನಂತ್ತರ

ಉಪಯುಕ ತು ಮಾಹಿತಿ ನೇಡಿದರು. ವೈವಿಧಯಮಯ
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ಬಳಕೆ

ಕುರಿತ್ತು

ನುಡುಯ ಸವರೂಪ, ಕನನಡದ instalation ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ

ನೇಡಿದರು. Open ಆಗದ ಫೈ ಲ್
Table of content ಬಗೆಗೆ

ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೆ
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Educational Tools ಬಗೆಗೆ
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ವಿವರಿಸಿ, Presantation ಬಗೆಗೆ

ನೇಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ಂಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ರುವ ವಿವಿಧ ನಾವಿನಯ ತ್ತಂತ್ತರಗಳನುನ

ಪ್ರತ್ತಯಕ್ಷಿಕೆ
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ಪರಯೋಜನಗಳನುನ
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ಶಿರೇ

ಸಮೂರಿಸಿಕೊಳಳಲಯಿತ್ತು

user I D ಯನುನ CREATE ಮಾಡಿ Password ನೇಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ ಸಂಪನೂಮೂಲ
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Folder ಮತ್ತುತು sub Folder

ಗಳಲ್ಲಿ ವಯವಸಿಥೆತ್ತವಾಗಿ ಜೊೇಡಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸು ವಿಧಾನವನುನ ತಿಳಿಸಿದರು . Video & Audio ಗಳನುನ Save ಮಾಡುವ
ವಿಧಾನಗಳನುನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಯಿತ್ತು.
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ರಾಮಕುಮಾರ ಅವರು NCF-2005 ಕುರಿತ್ತು PRESENTATION slide ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಚಿ೯ಸಿದರು. ಆರ್ ಕೆ
ಲಕಷಮೂಣ್ ಅವರ ಕಾಟೂ೯ನ್ ಮೇಲಿನ ಚಚೆ೯ಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಈ
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