
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  

මාර්ගගත අත්වැලක් 

  

  



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

වැඩසටහනේ අරමුණ 

 

තම අභිමතය පරිදි ස්වයං ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනයේ නිරතවීම සඳහා ගුරු 

භවතුන් යයාමු කිරීම   

  



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

වැඩසටහනේ අේතර්ගතය: 

 
පාසල් පාදක වෘත්ීය සංවර්ධනයට අදාලව යත්මා පහක් යටයත් ගුරුවරයායේ ස්වයං අධයයනය සඳහා ස්වයං 

අධයයන කට්ටල පහක් පහත දැක්යවන මාතෘකා පාදක කරයගන සකස් කර ඇත.  

1. ක්රියාකාරී ඇගයුම  (Active learning) 

2. පාසල හා ප්රජාව (School and community) 

3. ඉයගනුම්  ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප (Learning teaching methodologies) 

4. කාර්ය මූලික පර්යේෂණ (Action research) 

5. ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය (Teacher professional development) 

ඔයේ අභිමතය හා අවශ්යතාවය මත ඉහත මාතෘකාවක් යතෝරායගන ස්වයං අධයයනයේ යයයදමින් ඔබයේ වෘත්ීය 

සංවර්ධනය යකයරහි යයාමුවන්න. ඔබ යතෝරාගත් මාතෘකාව මත click කිරීයමන් අදාල ඉයගනුම් ද්රවය යවත ප්රයේශ් 

විය හැකි ය. 

පාසයල් දී යහෝ නිවයස් දී යහෝ ඔබට ලැයබන නිදහස් කාල පරිච්යේදයක දී වුවද යමම යමාඩියුල අධයයනය කරන්න. 

යමාඩියුල අධයයනයේ දී ඔබ විසින් සිදු කරන ලද  ඉයගනුම ඔබ විසින්ම ඇගයීම සඳහා සැකසූ ප්රශ්්නාවලියක් ද සෑම 

යමාඩියුලයකම අවසානයේ ඇතුලත් කර ඇත.පියවයරන් පියවර යමාඩියුලය අධයයනය කිරීයම් දී අඛණ්ඩව ස්වයං 

තක්යස්රුවක යයයදමින් අවසාන ඇගයීම කරා ඔබ යයාමුවනු ඇත.  

ඔබයේ වෘත්ීය සංවර්ධනය ඔබ විසින් ම ඇති කර ගත යුතුබව යන මූලික සිද්ධාන්තය යපරදැරියකාට යගන 

නිර්මාණය කර ඇති යමම යමාඩියුල අධයයනයයන් ඔයේම වෘත්ීය සංවර්ධනයක් සිදුවන අතර සහතිකයක් ලබා 

ගැනීම වැනි යවනත් අභිමතාර්ථයක් යමම අධයයන ක්රියාවලියේ ඇතුලත් යනායේ. 

 

යමම යමාඩියුල අධයයනය සම්ූණ කිරීම සඳහා යපාදු උපයදස්: 

• ඔබට අවශ්ය යමාඩියුලය ප්රමුඛතාවය අනුව යතෝරා ගන්න. 

• නිදහස්ව අධයයනයේ යයයදන්න. 

• විෂයය අන්තර්ගතය අධයයනයයන් ඉයගනුමක් ලැබුයේද යන්න ඔබම තක්යස්රු කරන්න. 

• ඇගයීම කරන්න. 

• ඔබයේ ඉයගනුම පිළිබඳව ඔබ සතුටු යනාවන්යන් නම්, යමාඩියුල අන්තර්ගතය නැවත අධයයනය 

කරන්න. 

යමම ක්රියාවලිය ඔබයේ වෘත්ීය කාර්යයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රයයෝජනවත් වනු ඇත.  

 

 

 

 

 



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
එක් එක් යමාඩියුලයේ අන්තර්ගතය පහත දැක්යවන ආකාරයයන් සාරාංශ් ගත කර ඇත. 

 
1. ක්රියාකාරී ඇගයුම  (Active learning) 

යමම යමාඩියුලය හැදෑරීයමන් ඔබට විවිධ ආකාරයේ නිර්මාණශීලී ඉයගනුම් ක්රමයේද භාවිත කරමින් 

ශිෂයයින්ට ක්රියාකාරී ඉයගනුමකට අවස්ථාව ලබා දීමත් සුතතය අත්දැකීම් මගින් ලබන ඉයගනුම ජීවිතයට 

ගළපා ගැනීමටත් හැකිවන ආකාරයට පන්තිකාමර ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය වඩා ඵලදායි කර ගැනීමට 

අවස්ථාව ලැයේ. 

 

2. පාසල හා ප්රජාව (School and community) 

යමම යමාඩියුලය හැදෑරීම මගින් පාසල යනු ස්ථර පමණක් ගනුයදනු කරන ආයතනයකින් ඔේබට යගාස් 

තමා සතු ප්රමුඛතම මානව සම්පත වන ශිෂයයින් පාසල යවත එවනු ලබන ප්රජාවත් වැදගත් මානව සම්පතක් 

යලස හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එයස්ම ප්රජායවන් පාසලට හා පාසයලන් ප්රජාවට යන සංකල්පය යදස 

නවමු ඇසකින් දකිමින් යහපත් පාසල්-ප්රජා  සහ සම්බන්ධතාවයක් යගාඩනැගීමට දායකත්වය සපයන 

සමාජයේ යපරගමන්කරුයවකු යලස ගුරුවරයා සතු වැදගත් කාර්යභාරය වටහා ගැනීමට අවස්ථාව ලැයේ. 

3. ඉයගනුම්  ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප (Learning teaching methodologies) 

ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප, ඉයගනුම් ඉගැන්වීයම් ක්රියාවලිය සුසාධය කිරීම පිණිස ගුරුවරයාට භාවිත 

කල හැකි උපාය මාර්ගයකි. යමම උපාය මාර්ග ගුරු ප්රමුඛ ශිල්ීය ක්රම හා ශිෂය ප්රමුඛ ශිල්ීය ක්රම යලසට 

වර්ග යදකකට යබදිය හැකි වන අතර ශිෂය ප්රමුඛ ඉයගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප තුනක් වන ගැටලු යක්න්ීය 

ඉයගනුම, වයාපෘති පාදක ඉයගනුම සහ නාටය ක්රමවයේද යන වයවහාරයන් යමාඩියුලයයහි අන්තර්ගත යේ.  

4. කාර්ය මූලික පර්යේෂණ (Action research) 

ගුරුවරයයක් සංවර්ධනය කර ගත යුතු සුවියශ්්ෂී නිපුනතාවයක් යලස අධයාපනඥයින් විසින් කාර්යමූල 

පර්යේෂණ කුසලතාව දක්වා තියේ. ළමයින් පිළිබඳව විමර්ශ්නාත්මක දෘෂ්ි යකෝණයකින් යුතුව ඉයගනුම් 

ඉගැන්වීම් ක්රියාවලියේ නිරතවීම සඳහා ගුරුවරයයක් සතුවිය යුතු “පර්යේෂණ ඇස” පිළිබඳ යමම 

යමාඩියුලයයන් විස්තර යේ. නිරතුරුව කිමදැයි යන ප්රශ්්නය තුලින් ළමයින් යදස බලමින් ළමයින්යේ ගැටලු 

හඳුනායගන එම ගැටලුවලට විසඳුම් යසායමින්, තම කාර්යය ළමයායේ අයේක්ිත යවනස ඇතිවන තුරු 

මැදිහත්වීයම් ක්රියාවලියක් යලස ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කුසලතා සංවර්ධනය කරගැනීමට යමම 

යමාඩියුලය අධයයනයයන් ගුරුවරයාට හැකිවනු ඇත. 

5. ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය (Teacher professional development) 

ගුරුවරයාට 21 වන සියවසට ගැලයපන සුහුරු පුරවැසියා, තම පන්ති කාමරයයන් බිහිකිරීයම් අභියයෝගය 

ජය ගැනීම සඳහා ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවස්ථා මහඟු රුකුලක් සපයනු ඇත.ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන 

ක්රියාවලිය පිළිබද විස්තර යකයරන යමම යමාඩියුලය හැදෑරීයමන් ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය පිළිබඳ ව 

සමස්ත දැක්මක් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

 

Active%20Learning/Active%20Learning.pdf
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Learning%20teaching%20methodologies/Learning%20Teaching%20Methodologies.pdf
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ක්රියාකාරී ඉගගනුම     



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ක්රියොකොරී ඉමෙනු  

 

 

 

රටක අනොෙතය වර්ත ොන අධ්යොපන ක්රියොවලිය අනුව තීරණය මේ. එ  නිසො මලෝකමේ  

මේෙවත්ව සිදු වන අධ්යොපනික මවනස්කම් ස ඟ අප  යොවත්කොලීන විය යුතුය. පොසල, අධ්යොපන 

ක්රියොවලිමේ ඉහළින්   සිටිනආයතනයකි. පංචි පන්ි කො රයක් මහෝ ඔබට ඉෙැන්ීම් කොර්ය සඳහො 

ලැමබන ඕනෑ ස්ථොනයක මහෝ සිට ඔබ කරන සුවිසල් ම මහය  ගින් රටක් තනන බව ,මලොවක් තනන 

බව, ඔබ සිතුවොද?  ඒ අනුව ඔබ කරන ම  මහය මකතරම් වැදෙත් ද?          

 

කිසියම් අවස්ථොවක සිදු වන ඉමෙනී ක් මකමරහි එ  ම ොමහොමත් ඒ පද්ෙලයො හො සම්බන්ධ් 

සියලු විචලයයන්මේ අමනය්නනය  සම්බන්ධ්තොව ඉතො දැඩි මලස බලපොන බව කර්්  මලවින් පවසයි. 

ඔහුමේ අදහස වන්මන්  ඉමෙනුම් අවස්ථොවකදී ඉමෙනුම් ලොභියො ම ෞික මලෝකය හො  මනෝ 

විදයොත් ක මලෝකය යන මලෝකමදකක සිටින බවයි. ම ෞික මලෝකමේ කිසියම් නිශ්්චිත සී ොවක් තුළ 

විය හැකි වුවද  මනෝ විදයොත් ක මලෝකය ම ොමහොින් ම ොමහොත මවනස් වන බවයි.ඉමෙනුම් කටයුතු  

සැලසුම් කිරීමම් දී ගුරුවරයො විසින් ශිෂ්යයොමේ  ම ෞික හො ස ොජ පසුබි  ද  ඒ අවස්ථොමේ ශිෂ්යයොමේ  

 මනෝ  විදයොත් ක මලෝකය සැක මසන ආකොරය ද අවමබෝධ් කර ෙැනී  අවශ්යමේ. 

ශිෂ්යයොමේ චින්තනය තුළට සම්බන්ධ්ව කටයුතු කිරීමම් නිපණතොවය ගුරුවරයො සතු විය යුතුය. 

ගුරුවරයො හො ශිෂ්යයො අතර සුහදශීලී සම්බන්ධ්තොව අධ්යොපනයට  ෙමපන්වන ආකොරමයන්, පන්ි 

කො රය තුළ  සොරවත් ඉමෙනුම් පරිසරයක් සකසො ෙැනී  අවශ්ය  මේ . ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය 

තුළින් නව අදහස ් ෙමේෂ්ණයට, පවින අදහස් නැවත සකස් කරෙැනී ට, විවිධ් විදයොත් ක 

සම්බන්ධ්තො දැකී ට,  ොවිතයට, නවයතො සංමයෝජනය ට ත්, විවිධ් නිර් ොණොත් ක ක්රියොකොරකම් වල 

නිරත ී ට අවස්ථොව ලබොදී   ගින් ඉමෙනුම් ලොභියොමේ ක්රියොකොරී සහ ොගීත්වය ලබො ෙනිමින්   

ගුරුවරයො ට සම්පත් දොයකමයකු  පහසුකම් සපයන්මනකු මලස ක්රියොත් ක ී  සඳහො  ඟ මපන්ී ක් 

මලස ම   ම ොඩියුලය  ඉදිරිපත් කරමු.    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

                       

 

ම   ම ොඩියුලය  හැදෑරීම න් ඔබට ඉටු කරෙත හැකි අරමුණු ම මසය්.  

1. ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් පිළිබඳ අවමබෝධ්ය ලබො ෙැනී . 

2. ඉමෙනුම් පොදක ශිෂ්ය මක්න්ීය ඉමෙනුම් ක්රියොවලියක් සඳහො අවශ්ය  නිපණතො මෙොඩ 
මෙොඩනෙො ෙැනී . 

 ඉමෙනුම් ඵල 

➢ ක්රියොකොරී  ඉමෙනුම්  සඳහො මයෝෙය  ඉමෙනුම් ශිල්ප ක්ර  හඳුනො ෙනියි . 
➢  ශිෂ්යයො ට, පොඩ ට, ෙැළමපන ඉමෙනුම් - ඉෙැන්ීම් ක්ර  ශිල්ප  ොවිතො කරමින් ඉමෙනුම් 

ඉෙැන්ීම් ක්රියොවලිමේ මයමදයි. 
➢ ළ ො මිතුරු ඉමෙනුම් පරිසරයක් ඇි මේ.  
➢ ශිෂ්යයො සුසතය ඉමෙනු ක  නිරතී   ගින් සොධ්නය ඉහළ යයි . 

 අනු  ොතෘකො 

1. ක්රියොකොරී ඉමෙනු  යනු කු ක්ද ? 
2. ක්රියොකොරී ඉමෙනු  ගුරුවරයොට සහ සහ ශිෂ්යයො ට වැදෙත් වන්මන් ඇයි ? 
3. ක්රියොකොරී  ඉමෙනුම් ක්ර   ොවිතමේ දී  තුවිය හැකි ෙැටලු හො අභිමයෝෙ හඳුනො ෙැනී  හො ඒවො 

 ෙ හරවො ෙැනී . 
4. විවිධ්  ක්රියොකොරී ඉමෙනුම්  ක්ර  හඳුනො ෙැනී .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

1. ක්රියොකොරී ඉමෙනු  යනු කු ක්ද ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ඉගගනුම් ක්රියාවලියට සිසුන් 

ක්රියාශීලී ව ග ෝ අත්දැකීම් 

සහිතව ග ෝ සම්බන්ධ වන අතර 

සිසුන්ගේ ස භාගීත්වය මත 

පදනම් ව විවිධ මට්ටගම් 

ක්රියාකාරී ඉගගනුම් පවතින 

ඉගගනුම් ක්රමයකි. 

 

• සිසුන්  ගේවල් කිරීම්  ා ඔවුන් 

කරන ගේ ගැන සිතීම  සම්බන්ධ 

ඕනෑ ම ගදයක් 

          (ගබාන්ගවල් ස  අයිසන් 1991) 

 

• ළමුන් කියවිය යුතුය, ලිවිය 

යුතුය,සාකච්ඡා කළ යුතුය, 

ගැටලු  විසඳීගම් නිරත විය 

යුතුය, ගමම ක්රියාවලිය දැනුම,  

කුසලතා  ා ආකල්ප ගලස  

 ඳුන්වන ඉගගනීගම්  

අරමුණුවලට  සම්බන්ධ ගේ. 

විග ේෂගයන් ළමයින් 

වි ේගල්ෂණය,  සංසේගල්ෂණය,  

ඇගයීම  ා නිර්මාණශීලිත්වය 

වැනි ඉ ළ  ගපගළේ සිතීගම් 

කාර්යගේ නිරත විය යුතුය. 

උසසේ  අධයාපනය  සඳ ා වූ සංගමය 

(ASHE) - ක්රියාකාරී  ඉගගනීම 

ප්රවර්ධනය  

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ක්රියොකොරී ඉමෙනු ට පදන  වන්මන් නිර්මාණාත්මකවාදී  නයායය යි.  

නිර් ොණකරුවන් විසින් පවසන පරිදි , 

➢ ඉගගන ගන්නා   තමන්ගේ ම අවගබෝධය ගගාඩනඟා ගනියි. 

➢ ඉගගනීම යනු අර්ථයක් ඇති කිරීගම් ක්රියාවලියකි.   

➢ ගැඹුරු අවගබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳ ා ඉගගන ගන්නන් ඔහුගේ පවත්නා දැනුම ස  

අවගබෝධය වර්ධනය කරයි.  

➢ අද සේ වි ේගල්ෂණය කිරීමට, ඇගයිමට   ා සංසේගල්ෂණය කිරීමට ඉගගන ගන්නන්ට වැඩි 

 ැකියාවක් ඇති බවයි.( බ්ලූම්ගේ වර්ගීකරණගේ  ඉ ළ ගපගළේ සිතීගම් කුසලතා HOT ළඟා කර 

ගැනීමයි.) 

➢ ගැඹුරු ඉගගනීමට රුකුල් ගදන ඉගගනුම් පරිසර, අවසේථා , අන්තර් ක්රියා, කාර්යයන් ස  සුදුසු 

උපගදසේ  ලබා දීගමන්  ශිෂයයන්ගේ ගැඹුරු අවගබෝධය වඩාත් වැඩි කරවයි. 

➢ ඉගගනීම ප්රධාන ව ගයන් සිදුවන්ගන්  ගුරුවරගයකු  ා සිසුන් ග ෝ ගවනත් අය සමග ඇති 

සමාජ අන්තර්ක්රි යා  ර ා ය.  

දොර්ශ්නිකයකු වන ජීන් ජැක් රූගසෝ 1972- 1778 ඉගගනීම, සෑම විටම අදාළ  විය යුතු අතර අර්ථවත් 

සන්දර්භයක් තුළ තිබිය යුතුය යන අදහස් වර්ධ්නය කරන ලදී .ඒහි මූලික අදහස වන්මන් අප ඉමෙන 
ෙන්නො මද් වල ප්රමයෝජන දැක එය සැබෑ මලෝකයට සම්බන්ධ් කල හැකි ී ය. මම් අනුව  ක්රියොකොරී 
ඉමෙනු   යනු ශිෂ්යයො  සව්ොධීනව ඉමෙන ෙැනීමම් ක්රියොවලිය අර්ථොන්විතව ත න් යටතට දිශ්ොනුෙත 
කර ෙැනී යි.  

ඉින් අපි සරලව හිතමු. ඔබට වොහන පැදී  පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධ්මයන් ඕනෑ  ලිඛිත වි ොෙයට 
මපනී සිට ස ත් විය හැකි ය. එමහත් ඔබට ම ෝටර් රථයක් පැදී  සඳහො හැකියොවක් ලබො ෙැනී ට එය 
ප්ර ොණවත් මනොමේ. කියීම න් මහෝ සවන් දීම න් මහෝ ඉමෙන ෙත් මද්  සහ ක්රියොමවන් ඉමෙන ෙත් 
මද්  අතර පරතරය ඔබට නිසැකව  දැනී ඇත.  සක්රීය ඉමෙනීමම් අවශ්යතොවය  තු වන්මන්  එතැනිනි, 

නිතැිනි.  

ඉින්  අපි පෑනක් හො මකොළය අතර  සටනින්   ඔබ්බට ෙ න් කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

2. ක්රියාකාරී ඉගගනුම ගුරුවරයාට ස  ස  ශිෂයයා ට වැදගත් වන්ගන් ඇයි ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔමබ් පන්ි කොලච්මේදය තුළ වඩොත්    මවමහස  හන්සි ී වැඩ කරන්මන් ඔබ    මිස  ශිෂ්යයන් 
මනොමේ නම් ඔබ  ක්රියොකොරී ඉෙැන්ී  ස හො මයොමු ී ට කොලය යි. 

                              

 

 

සිසුන් ඉමෙන ෙන්මන් මකමස්ද ?  

සිසුන්  ඉමෙන ෙන්මන් එයොලො කැ ි විදිහටයි.  

සිසුන් කැ ි විදිහ හඳුනො ෙැනී  තුළින් අපට ඔහුන්  අක ැි විදිය  ෙ හැරී  පහසුය. 

 

අපි ගමාග ාතකට ඔගබ්ල පන්ති කාමරයට යමු ද ? 

 ඒහි  ශිෂයයන් කී ගදගනක් ඉන්නවා ද ? 

 ඔවුන් වැඩිය කැමති ගමානවාට ද ? 

ඔබ උගන්වන්න වැඩිය කැමති ගකාග ාම ද?  

ඔගබ කට ඬ පන්ති කාමරගේ  ැගමෝටම ඇග නව ද ?  

ගපළගපාතට අමතර ගතාරතුරු ඔබ පන්ති කාමරයට රැගගන යනව ද ?  

පාඩම සම්බන්ධගයන් දරුවන්ගේ අත්දැකීම් ධනාගරෝපණය සඳ ා ඔබ  පියවර 

ගන්නවද  

කාලච්ගේදය අවසානගේ ඔබ ගවග සින් ද ?  

ඉගගනුම ස  ඉගැන්ීම් ශිෂයයන්ට වගේම ඔබටත් රසවත් අත්දැකීමක් 

කරගැනීමට ඔබ සූදානම් ද ? 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

       

සෑ  දරුමවක්   එක  සංකල්පය වුණත් ඉමෙන ෙැනී ට විවිධ් ක්ර   ොවිතො කරයි. එක සංකල්පයක් 

සවන් දීම න් ඉමෙන ෙන්න ළ මයක් තවත් සංකල්පයක් ඉමෙන ෙන්මන් මවනත්  ක්ර යකින් විය 

හැකිය. 

අපට පොඩම්  සැලසුම් කිරීමම්දී මම් කරුණු සැලකිල්ලට  ෙන්න සිදුමවනවො (එක දරුමවක් ඉමෙන 

ෙන්නො ක්ර යට   තවත් දරුමවක් ඉමෙන මනොෙැනී  නිසො එ  දරුවො අනිත් දරුවොට වඩො අදක්ෂ් බව, 

බෑ කියො මල්බල් කිරී  වැරැද්දක්. සැබෑ   මහ්තුව පොඩ  ඉෙැන්ී ට  ොවිතො කළ ක්ර ය දරුවො ඉමෙන 

ෙන්නො ක්ර ය මනොී  විය හැකියි.)   

 

   

ඉමෙනු දිව

ශ්රීර
ස්පර්ශ්ය

ඇස කන

නොසය

 නස

ශිෂයයා

+

ඉගගනුම් 
සම්පත් 

ශිෂයයා   

+

ශිෂයයන් 

ගුරුවරයා

+

ශිෂයයා

පන්ති කාමරගේ 

ඉගගනුම් අවසේථා සංවාද 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ප්රතිලාභ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

වැඩිදුර කියී  ස හො (  ැමල්සියොමේ පර්මේෂ්ණ ) 

සිසුන්  යොවජිව අධ්යොපනයට මයොමු කිරී ට    

අවදොනම් ෙැනී  දිරි ත් කරයි 

 

ආත්  විශ්ව්ොසය වැඩි කරයි 

 

සහමයෝගීතො කුසලතොව වර්ධ්නය කරයි 

 

විශ්්මල්ෂ්ණොත් ක චින්තනය වැඩිදියුණු කරයි  

 සිත් ඇද ඇදෙන්නො සුලුය 

සොර්ථකත්වයට  අනුබල මදයි  

 ස් ෘිය වැඩිදියුණු කරයි 

 
නිර් ොණොත් ක චින්තනයට  ඟ පොදයි  

 
ienE .eg,q jsioSug wkqn, fohs 

 

ජීවිත කොලය පරො  ඉමෙන ෙන්නන් බවට පත් කිරී ට උපකොරී මේ. ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් 

ප්රමේශ්මේ දී , ඉමෙනී  යනු    ක්රියොමවන් ය ක් ඉමෙන ෙැනී යි. ම යින් සිසුන්මේ 

ස්වොධීනත්වය සහ ඉමෙන ෙැනීමම්  හැකියොව වර්ධ්නය මේ. සක්රීය ඉමෙනු  සිසුන්මේ ඉමෙනී  
මකමරහි වැඩි  ැදිහත්ී ක් හො පොලනයක් ලබො මද්.පොසල් කොලමයන් පසුව ද ඉමෙනී   

මනොකඩවො කරමෙන යො ට මපළඹු ක් ඇි මේ. 

 සහමයෝගීතොවය යනු වඩොත් ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ප්රමේශ්යන් මේ  කුලුනකි. කණ්ඩොයම් 
කඩිනමින් එකට වැඩ කිරීම න් ශිෂ්යයන්ට  ශ්ර  බලකොය ස ඟ සහමයෝෙමයන් කටයුතු 
කිරී ට අවශ්ය  හැකියොවන් වර්ධ්නය මේ.  

 සිතුවිලි මබදො හදො  ෙැනී  , එළඹුණු නිෙ න ආරක්ෂ්ො කිරී , එකිමනකොමේ අදහස් වි සී , 
එකිමනකො ස ෙ අදහස් මෙොඩ නෙො ෙැනී  ,අන්  ත  ඉවසී  වඩොත් පහසු වන විට ඔවුන් 
විශ්්වොසය සහ ස්වයං හිමික  ලබො ෙනී 

 වැරැද්ද ස ොජෙත ී ඇි මලෝකය තුළ නීතයොනුකූළ  ප්ර වයන් හඳුනො ෙැනී ට මහෝ වැරදි 
තර්කයන් හඳුනො ෙැනී ට ඇි හැකියොව වඩො වැදෙත් මේ. ක්රියොකොරී ඉෙැනීමම් මක්න්රය 
සැකමයන් මතොරව මතොරතුරු ලබො ෙැනීමම් සිට අදහස් මබදො ෙැනීමම් දී වඩොත් ශ්ක්ි ත්ව 
මෙොඩනෙො ෙැනී ටත් අභිමයෝෙ කිරී ටත් ක්ර මේද හඳුනො ෙනියි, ඉමෙන ෙනියි. 

 ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ප්රමේශ්ය සියලු  සිසුන් ට  ඔවුන්මේ ඉමෙනී  මකමරහි අවධ්ොනමයන් 
සිටී ට දිරිෙන්වන අතර එ ගින්  ඔවුන්මේ අධ්යොපන කටයුතු සඳහො වැඩි උද්මයෝෙයක් ලබො 
මදනු ඇත. 

 
ලිී  හො කට පොඩ ට වඩො අදහස් අවමබෝධ්යට, සංස්මල්ෂ්ණයට, ක්රියොකොරී 
ඉමෙනුම න් හුරු මවයි.   කුසලතො සහ අවමබෝධ්ය  ත පදනම් ව ඉහළ සො ොර්ථ ලබො 
ෙැනී ට උපකොරී මේ.  කොර්යය ඉටු කිරී  දිරිෙැන්ී   ගින්  උසස් අධ්යොපනයට ද වැඩ 
මලෝකයට ද මහොඳ සූදොන ක් ඇි කරයි.  

 

2015 මලෝක ආර්ික සංසදය විසින් අනොෙත රැකියො මලෝකය සඳහො අවශ්ය වැදෙත්    කුසලතොව මලස සංකීර්ණ 

ෙැටළු විසඳීමම් හැකියොව දක්වො ඇත.  එමස්  covid-19 විසින් මලෝකය මවනස් කළ හැකි මේෙයට වඩො මේෙමයන් 

මවනස් කළ මහයින් ම ය  වඩොත් තීරණොත් ක ී ඇත. ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් පන්ි කො රයක සිසුන් ට මත්රුම් ෙත 
හැක්මක් කිසිමවකු ට සියලු පිළිතුරු මනො ැි බවත්, ඒවො මසොයොමෙන හඳුනො ෙැනී  ඔවුන් සතු බවත් ය. 

 

එඩ්ෙො  මඩ්ල්මේ අත්දැකීම් මක්තුව ට අනුව සිසුන්ට කියවන මද් වලින් 10%  අසන 
මද්වල් වලින් 20% ක්   තකමේ ෙබඩො වන අතර ක්රියොකොරී අත්දැකීම්  90%  තකමේ 
ෙබඩො මේ. 

 
නිර් ොණශීලීත්වය යනු පද්ෙලයකුට එදිමනදො ජීවිතයට වමේ   වැඩ මලෝකයට ද අතයොවශ්ය ප්රධ්ොන කුසලතොවයක් 
මස්    සොම්ප්රදොයික ක්ර   ොවිතො කරමින් ඉෙැන්ී ට අපහසු මදයකි.  ක්රියොකොරී ඉමෙනු  සිසුන්ට මත්රුම් ෙැනී ට 
උපකොරී කරයි. ම ොමල් නිර් ොණොත් ක අංෙ සංවර්ධ්නය කරයි. නව අදහස් හො ෙැටලු වලට නව විසඳුම් ලබොදී ට 
සිසුන් මයොමු කරයි. 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

3. ක්රියාකාරී  ඉගගනුම් ක්රම භාවිතගේ දී මතුවිය  ැකි ගැටලු  ා අභිගයෝග  ඳුනා 

ගැනීම  ා ඒවා මග  රවා ගැනීම. 

 

 

අභිගයෝග  

➢ මම ප්ර ේනකරණය  භාවිතා කරන්ගන් ගකගසේද ? 

• නැවත නැවත සිහිපත් කිරී  සහ තහවුරු කිරී  සඳහො ම න්  පසු විපර  සඳහො ද ප්රශ්්න ඇසී  
ප්ර  මයෝජනවත් ය.  

• සියලු  සිසුන්  සහ ොගී වන මලස කොර්ය සැලසුම් කළ යුතුය 

 

➢ මම ධනාත්මක පංතිකාමර පරිසරයක් නිර්මානය කරන්ගන් ගකගසේද ? 

• සිසුන් තුළ නව අදහස් ජනිත වන හො විශ්්වොසය තහවුරු වන පරිසරයක් නිර් ොණය විය යුතුය. 
 

➢ විෂය පරාසයක අන්තර්ගතය ගකගරහි අවධානය ගයාමු කරමින් එකවර නිපුණතා වර්ධනය කිරීමට මට 

කටයුතු කළ  ැකි ද ? 

• ම හිදී වැදෙත් වන්මන් ඔබමේ සැලසුම් කරණය යි. 

•  නිපණතො අත්පත් කරෙත හැකි මලස ඔබ කොර්යයන් කලින් සැලසුම් කල යුතුය.  

 

 

 

 

ගුරුවරයාගේ 
බලපෑම් ඉවත් 
කරයි. 
ක්රියොකොරී ඉමෙනු  යනු ගුරුවරයොමේ භූමිකොව 
අඩු කිරී ක් මනොමේ. 

ගුරුවරයො ,සිසුන්මේ ඉමෙනුම්  ක්රියොවලිමේ 
 ෙමපන්වන්නො ය/ පහසුකම් සලසන්නො ය. 
එබැවින් ගුරුවරයො මේ දක්ෂ් සැලසුම්කරණය 
ඉතො වැදෙත් මේ.  

ඔබ අවධ්ොනය මයොමු කළ යුතු වැදෙත්  
කොරණය වන්මන්

ඔමබ් ශිෂ්යයන් ක්රියොකොරක කින් 
ලබොෙැනී ට යන්මන් කු ක්ද ?

ඔබ ලබො දිය යුතු සම්පත් හො  ෙමපන්ීම් 
ම ොනවොද ? 

ඔබ සිසුන්මේ ප්රෙිය තක්මස්රු කරන්මන්
මකමස්ද ?

ඉගැන්ීගම් ශ ලිය 
 ා පන්ති  කාමර 
සැකැසේ ම 
සම්ූර්ණගයන් ගවනසේ 
ගේ. 

ක්රියොකොරී ඉමෙනු  සඳහො පන්ි 

කො රය සම්ූර්ණ මවනසක් 
අදහස් මනොමේ.  

ඔබට නව ක්රියොකොරක ක් සඳහො 
ඉඳහිට ඉතො කුඩො පරි ොණමේ
පන්ි කො ර මවනසක් සිදු  
කිරී ට අවශ්ය  විය හැකිය. 

නරක  ැසිරීමට 
ග ේතුගේ.

කණ්ඩොයම් සොකච්ඡොවක සක්රීය 
ව නිරත ීමම්දී ඇිවන 
ම ෝෂ්ොව ම   අදහසට 
මහ්තුවකි. ක්රියොකොරී ඉමෙනු  
යනු පද්ෙලයො මනොව ම ොමල්
ක්රියොකොරී ී  ය. එමස් 
මනො ැිව විනයක් මනො ැි 
මලස හැසිරී  මනොමේ. 

ගැටලු 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
ඔගබ්ල විෂයන්ට අදාළ ව සිතා බැලීගම්  ප සුව උගදසා ප ත දැක්ගවන උදා රණය අධයනය කරන්න.  

 

➢ මගේ පන්තිගේ සෑම දරුගවක් ම යමක් ඉගගන ගගන ඇති බව මා දැන ගන්ගන් ගකගසේද? 

• ඔබ තක්මස්රු කිරීමම් කොර්යයන් මෙොඩ නෙන්මන් නම් සිසුන්මෙ ඉමෙනී  පරික්ෂ්ො කළ 
හැකිය  

• ඵලදොයි තක්මස්රුව  ගින් ඊළඟ පොඩමම් දී අවධ්ොනය මයොමු කළ යුතු මද් පිළිබඳ මහොඳ 
අදහසක් ලබොමදයි. 

•  සිසුන්ට වඩො ප්රමයෝජනවත් වන්මන් කවර කොර්ය දැයි මසොයො ෙැනී ට  උපකොරයක් වනු 
ඇත.  
 

➢ පන්ති කාමරගේ ක්රියාකාරී ඉගගනුම ක්රියාත්මක කරන්ගන් ගකගසේද? 

 

➢ මගේ පාඩම් සැලැසේම ට  සක්රීය ඉගගනුම් ක්රම ඇතුලත් කරන්ගන් ගකගසේද ?  

 

➢ සේථාවර ආසන ස  ගම්ස සහිත සම්ප්රදායික  පන්ති කාමරයක  ක්රියාකාරීකම් උපායමාර්ග ක්රි 

යාත්මක කරන්ගන් ගකගසේද ?  

 

➢  මම ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ක්රියාකාරකම් ඒකාබේධ කරන්ගන් ගකගසේද ?  
 

➢ ආවරණය කළ  යුතු අන්තර්ගතය ලබා ගන්ගන් ගකගසේද ? 

 

➢ ක්රියා කාරී ඉගගනුමක් තක්ගසේරු කරන්ගන් ගකගසේද ? 

කිසියම් රචනා 
ප්ර ේනයකට භාවිතා කළ 
 ැකි ප්රධාන කරුණු
ප ක් ගැන සිතන ගලස 
ඉල්ලා සිටින්න. 

එම ප්ර ේනයට

පිළිතුරක  
ගකාටසක්  ගලස 
ගකටි ගේදයක් 
ලිීමට ගමම 
කරුණුවලින් 
එකක්වත් භාවිතා
කරන ගලස ඉල්ලා
සිටින්න. 

ඒක   ොතෘකොව පිළිබඳ 
මවනස් රචනො ප්රශ්්නයක් සඳහො 
එ  කරුණු පහ නැවත  ොවිතො
කරන්මන් මකමස් දැයි 
වි සන්න.

නව ප්ර ේනයක  
පිළිතුරු ගකාටසක් 
ගලස ගේදයක් 
ලිීමට සිසුන් ගයාමු 
කරන්න.  කරුණු 
සනාථ කිරීම සඳ ා
ඔවුන් දක්වන ලද 
කරුණු පග න් 
අවම ව ගයන් 
එකක්වත් භාවිතා
කළ යුතුය 

උදා - සිසුන්ට රචනාවක් සඳ ා භාවිතා කළ  ැකි වැදගත් කරුණු  

 

මම්  ගින්  සිතීමම් ඉහළ 
 ්ටමම් කුසලතො මවත 
මයොමු කරෙත හැකි ය. 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ක්රියොකොරී ඉමෙනු   පිළිබඳව ඔබට ප්රොමයෝගිකව අදහස් ලබො ෙැනී ට උපකොරී වන ක්ර මේද කීපයක් පිළිබඳව 
සලකො බලමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිරීක්ෂණය

• පළපුරුදු ගුරු සගයකු විසින් වූ උගන්වන පාඩමක් නිරීක්ෂණය කරන්න

• එම පාඩම් තුළ ඔබ දුටු සුවිග ේෂී ලක්ෂණ ගැන අවධානය ගයාමු කරන්න

• ඒම පාඩගම් ක්රියාකාරී ඉගගනුම ගයාදාගත  ැකි අවසේථා ගමානවාදැයි
ඔබගගන්ම විමසන්න

සැලසුම

• පාඩගමන් පසුව එය ඔගබ්ලම ඉගැන්ීමකට අදාළ කරගත  ැකිආකාරය
ගැන සිතා බලන්න

•ඔබට ඉගැන්ීම සඳ ා ඇති පාඩමක ට ක්රියාකාරී ඉගගනුම ක්රියාත්මක
කිරීමට අත් දා බැලීමක් සිදු කරන්න

ප් රතයාගේක්ෂණය

• පාඩම් අවසානගේ සිදු වූ ගේ ගැන ගමගනහි කරන්න

• එය ග ාඳින් සිදුවූගේ ද ? නැති ද ?

• ඊළඟ වතාගේ ඔබ ගවනසේකම් කරන්ගන් ගකගසේද

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

04: විවිධ ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ක්රම  ඳුනා ගනිමු.     

  

    

  

   

  

                



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඔබත් උත්සොහ කරන්න.  

ඉහත ක්රියොකොරකම් අතරින් කිහිපයක් විස්තර කරනු ලැමබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතන - යුගල -  වුල think 

– pair – share  

 

 

 

සිද්ි  අධ්යයනය  

 case studies 

 

 

කතන්දර කැට (Story 

Cubes) 

• සහමයෝගී ඉමෙනුම් උපොය  ොර්ෙයකි 

•  සිසුන්ට ෙැටලුවක් විසඳී ට මහෝ ප්රශ්්නයකට පිළිතුරු දී ට පවරො ඇි විටඑකට වැඩ කරි  

• එක  ක්රියොකොරක ක් තුළ පද්ෙල චින්තනය , සහමයෝගීතොවය , ඉදිරිපත් කිරී , දිරි ත් කරන සහ ඒ් 
ස හො ඉඩ මදන තොක්ෂ්ණයකි. 

•  ොතෘකොවක් ෙැන තනි තනිව සිටී ට 

• ප්රශ්්නයකට පිළිතුරු දී ට 

• පන්ිමේ  මසසු සිසුන් ස ෙ අදහස් මබදො ෙැනී ට  

• අන් අයට ඇහුම්කන්  දී ට 

• හවුල්කරුමවකු ස ෙ පිළිතුරක් සොකච්ඡො කිරී ට 

• සවන්දී  සහ කියීමම් අවමබෝධ්ය වැඩිද දියුණු කර ෙැනී ට 

• සහ ොගිත්වය  උපරි ය කිරී ට 

• අවධ්ොනය මයොමු කිරී ට 

•  කියීමම් මතොරතුරු අවමබෝධ් කර ෙැනී ට 

•  සිසුන් සම්බන්ධ් කර ෙැනී ට   

• සිසුන්මේ පරොවර්තනය සිතී  සහ නව මතොරතුරු සැකසී  සඳහො කොලය ලබො මදයි 

• සිසුන්මේ  විමේචනොත් ක චින්තනය වැඩි දියුණු කිරී ට 

• ලැජ්ජොශීලී සිසුන්ට හවුල්කරුමවකු ස ෙ  මබදො ෙැනීම න් පසු පන්ිය ස ෙ වඩො සැප පහසු මලස 
සහ      විවෘත කතො කිරී ට අවස්ථොව 

 

 

ප්රිලො  

 

ප්රිලො  

 

ප්රිලො  

ක්රියොත් ක කරන්මන් 
මකමස්ද 

විවිධ් විෂ්යන් සඳහො  
 ොවිතය 

 

ක්රියොත් ක කරන්මන් 
මකමස්ද 

ක්රියොත් ක කරන්මන් 
මකමස්ද 

කතන්දර කැට  සකස් 

කිරී   



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එය ඔබ පන්ි කො රමේ  ොවිතො කළ යුතු ඉෙැන්ීමම් උපොය  ොර්ෙයකි  

• ශිෂයයන් පළමුව විමසුමට තනිව පිළිතුරු දිය යුතු ය.   

• ගදවනු ව යුගල් ව ගයන් ග ෝ කුඩා කණ්ඩායම් ව ගයන් එකතු ී ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව ස  තීරණ පන්තිය 

සමඟ ගබදාගත යුතුය.  

• ගබදාගැනීමට ගපර  වුල්කරුගවකු  සමඟ පිළිතුරක් සාකච්ඡා කිරීම ස භාගිත්වය උපරිම කරයි. 

•  අවධානය ගයාමු කිරීමට උපකාරී ගේ. 

 

 

➢ ආරම්භ කිරීමට ගපර සිසුන්ට  තාක්ෂණය  පැ ැදිලි කරන්න. 

 

➢  අරමුණු විසේතර කරන්න. 

 

➢  සාකච්ඡා  මාර්ගගෝපගේ  ස  කාල සීමාවන් සකසන්න. (අගේක්ෂා කරන්ගන් කුමක්ද යන්න සිසුන් දැන 

සිටින බව ස තික කිරීම සඳ ා උපාය මාර්ග සකසේ කරන්න) 

 පියවර 01    -    සිතන්න  -  think 

• නි ේිත ප්ර ේනයකින් පටන් ගගන පිළිතුරක් ගැන තනි තනිව සිතා බැලීමට සිසුන්ට කාලය ලබා 

ගදන්න  

• ප්රතිචාර ලිඛිතව ග ෝ පින්ූරවලින් ග ෝ තනිවම ගල්ඛනගත කරවන්න.  

• ගමම ගකාටසේ සඳ ා සිසුන්ට විනාඩි 1 සිට 3 දක්වා කාලයක් ලබාදිය  ැකිය 

පියවර 02   -      යුගල කරන්න pair 

• සිසුන් ට  දැන්  ව ගයන් සම්බන්ධ ීමට අවසේතාව ගදන්න. (ඔබ යුගල අනුයුක්ත කරන්ගන් ද 

නැතග ාත් සිසුන්ට ඔවුන්ගේ  වුල්කරුවන් ගතෝරාගැනීමට ඉඩ ගදන්ගන් ද යන්න කලින් 

තීරණය කරන්න) 

• යුගල කරන විට ශිෂයයන්ගේ ගපෞරුෂය ගැන සිතීමට මතක තබා ගන්න. 

• ඉදිරිපත් කළ ගේ ඔවුන්ගේ  වුල්කරුවන් සමඟ ගබදා ගැනීමට සාකච්ඡා කරන්න. 

• සිසුන්ට එකිගනකාගගන් විමසීමට ඔබට ප්ර ේන සැපයිය  ැකිය 

•  ක්රියාකාරකගමහි ගමම ගකාටස අවම ව ගයන් මිනිත්තු 5ක් ගත වනු ඇත 

පියවර 03      -   ගබදාගන්න   share 

• පන්තියක් ගලස නැවත එකතු ී සමසේත පන්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න. 

• එක්  එක් යුගලගයන් එක් අගයකු ට  පන්තිය සමඟ අද සේ  ගබදා ගැනීමට    ැකිය  

• සිසුන්ට සිතීමට අභිගයෝග කරන විට ගමම ක්රියාකාරකම වඩාත් ග ාඳින් ක්රියාත්මක ගේ 

•  වුල්කරැවන් සමඟ ගගාඩනගා ගත් අද සේ කණ්ඩායමක් සමඟ ගබදා ගැනීගම්දී වඩාත්  සංග ෝධනය  

ගේ. 

•  වුල්කරුගවකු සමඟ ස ගයෝගගයන් කණ්ඩායමට අද සේ ඉදිරිපත් කිරීම සම ර සිසුන්ට වඩාත් 

ප සුවක් වනු ඇත. 

• නිතරම සමීප සගයා සමඟ  වුල් ීම පාලනය කරමින් ගවනත් අය සමඟ සංගයෝග ීමට අවසේථාව 

ලබා ගදන්න  

➢ අභිගයෝග  

• සිසුන්ගේ ස භාගිත්වය   

•  සිත් ගන්නා මාතෘකා ගසායා ගැනීගමන් ග ෝ  අභයාසයට ස භාගි ීම ස  ා  ලකුණු ලබා   

දීගමන්  ස භාගිත්වය වැඩි  කළ  ැකිය 

• ගවනත් ක්රම ගැන  ඔබට සිතා බැලීමට  ැකිය . 

• නි ේිත කාලසීමාවක් ලබාදීම මගින් ස  එම කාලයට අනුව කළමනාකරණය කිරීගමන් කාලය 

අපගත් යාම වළක්වා ගත  ැකිය. 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිද්ි  අධ්යයනය     case studies  

• යම් ld¾hhla සඳ ා දැඩිව අවධානය ගයාමු කිරීගම්  ැකියාව  

• වි ේගල්ෂණාත්මක ින්තනය වැඩි දියුණු ීම 

•  නිර්මාණශීලී ින්තනය  

• සිේි අතර ස  සම්බන්ධතාවය වට ා ගැනීම   

• අනුපිළිගවල වට ා ගැනීම 

• ගැටළු   ඳුනාගැනීම 

• .eටළුවක් සඳ ා ඇති විවිධ විසඳුම්   ඳුනාගැනීම 

•  ඳුනා .;a විවිධ විසඳුම් අතරින් වඩාත් ඵලදායි විසඳුම භාවිතා කිරීම 

• නව අවගබෝධයක් ඇතිීම  

 

ඔබ ඉෙැන්ීම් පිළිබඳ  කු න  ්ටමම් අදත්දැකීම් ිබුනත් ඔබ උෙන්වන්න ම ් කොටද යන්න සිතීමම් 
යුෙල්ම  කොටද යන්න සිතීමම් යුෙල මකොටස් ක්ර ය  ොවිතො කිරී   ොතෘකො හඳුන්වො දී ට සොකච්ඡොවට පහසුකම් 
සැලසී ට මහෝ විෂ්යක් පිළිබඳ අවමබෝධ්ය සහ සොමප්ක්ෂ්තොව වැඩිදියුණු කිරී ට මහොඳ ක්ර යකි පළුල් මලස 
 ොවිතො වන ම   ඉෙැන්ීමම් තොක්ෂ්ණය සිසුන්ට ඔවුන්මේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරී ටත් පසුව ඒවො මබදො හදො 
ෙැනී ටත් ඉදිරිපත් කිරී ටත් දිරිෙන්වයි එ ගින් විමේචනොත් ක චින්තනය සවන්දී  සහ ඉදිරිපත් කිරී  වැනි 
කුසලතො වැඩි දියුණු මවයි. 

 

 

භාෂා කලාව

කියීමම් අවමබෝධ්ය සහ විමේචනොත් ක චින්තනය වැඩි
දියුණු කිරී සඳහො මපොතක් මහෝ පරිච්මේදයක් අවසන්
කිරීම න් පසු  ොවිතො කරන්න

මත් ොවන් සහ චරිත පිළිබඳ වැඩිදුර අවමබෝධ්යක්
ලබොෙැනී ට සිසුන්මෙන් ප්රශ්්න අසන්න ( W5 -කවුද ?
කු ක්ද? මකොමහද? ඇයි? කවදොද?

සමාජ අධයයනය
ඒකකයක්ආරම් මේ දී  ොතෘකොවක් පිළිබඳව සිසුන් දැනට ත්
දන්නො මද් මසොයො ෙැනීම්ට  ොවිතො කළ හැකිය

 ොතෘකොව ෙැඔුරින් සොකච්චො කිරීමම් දී ම  තොක්ෂ්ණය  ොවිතො කර
සිසුන් විෂ්ය කරුණුස ඟ සම්බන්ධ්කිරී . උදො      ශිෂ්යයන්ට
හැමඟන්මන්මකමස් ද
යම්කොලපරිච්මේදයක් තුළ ජීවත් වූවො නම් කරන්මන්කු ක් දැයි
වි සන්න

සදොචොරොත් ක ප්රශ්්නයක් ෙැන සිතන්මන්කු ක්දැයි

ගණිතය

ම  උපොය ොර්ෙය ස ෙ මහොඳින්ක්රියොත් ක වන ප්රශ්්න
අතර වචන ෙැටළු තර්කන ෙැටලු සහ ෙණිත රටො
ඇතුළත්මේ සිසුන් ෙැටළුවට එළමෙන්මන් මකමස්ද මසොයො
ෙැනී ට උත්සොහ කරන විට ම  උපක්ර ය  ොවිතො කරන්න

ම  උපොය ොර්ෙය ස ෙ මහොඳින්ක්රියොත් ක වන ප්රශ්්න
අතර වචන ෙැටළු තර්කන ෙැටලු සහ ෙණිත රටො
ඇතුළත්මේ සිසුන් ෙැටළුවට එළමෙන්මන් මකමස්ද මසොයො
ෙැනී ට උත්සොහ කරන විට ම  උපක්ර ය  ොවිතො
කරන්න.

විදයාව

කල්පිත සැකැස් හො අත්හදො බැලීමම් අර්ථ නිරූපණය
අතරතුර චින්තනය යුෙ මකොටස්  ොවිතො කළ හැකිය

නව  ොතෘකො හඳුන්වොදී සඳහො ද  ොවිත කළ හැකිය

එනම් අප දැනට ත් අවකොශ්ය ෙැන දන්මන්කු ක්ද

ශ්ොක වර්ධ්නය ී ට අවශ්ය වන්මන් ම ොනවොද

විෂ්යන් 
කීපයක් සදහො



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• සිසුන් විසින් කලින්  නිර්වචනය කරන ලද දත්ත ක්ටලයක් මහෝ දර්ශ්නයක් මහෝ මයදු ක් මහෝ 
ස ඟ ක්රියොකොරීව සම්බන්ධ් වන ක්රියොකොරක කි . සිද්ි අධ්යනය  ගින් මතොරතුරු මසී ට සහ 
ප්රිචොර දැක්ී  ට ඇසී ට ප්රශ්්න ලැයිස්තුවක් සකස් කර ෙත යුතුය. ම ය ඉතො න යශීලී ඉමෙනුම් 
ක්ර යකි. සිද් ිිි අධ්යනයක සිද්ි වලට පැහැදිලි පිළිතුරක් මනො ැත. ම හිදී  අ තර මතොරතුරු හො 
දත්ත රැස් කිරී ටත් විමේචනොත් කව ප්රශ්්න ඇසී ටත් , සිසුන්ට අවමබෝධ්ය ලබොෙත හැකිය. 

• සිද්ි  අධ්යයනය  කිරී  සඳහො සිසුන්ට ප්ර ොණවත් කොලයක් ලබො දී ට වෙබලො ෙන්න. එවිට ප්රශ්්න 
වලට මයොමු ී ට මපර අන්තර්ෙතය සම්ූර්ණමයන්  වටහො ෙත හැකිය. 

• පළමු වරට සිද්ි  අධ්යයනයක් පන්ියට හඳුන්වො මදන විට ක්රියොකොර කළ නොකර නොකරණය කළ 
හැකි වැඩ මකොටස් සඳහො අවධ්ොනය මයොමු කරන්න 

•  කණ්ඩොයම් කොර්යමේ රැඳී සිටින බව තහවුරු කරෙැනී  සඳහො ඔබ පන්ි කො රය තුල සංසරණය 
ී  අතයොවශ්ය මේ. 

සිද්ි  අධ්යයනය ක්රියොත් ක කිරීමම්දී ඔබ වැඩිදුරටත් අවධ්ොනය මයොමු කළ යුතු කරුණු  

• සිසුන්ට විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරී ට මපර සිද්ි  අධ්යයනමේ වැදෙත් කරුණු සොරොංශ් කරන මලස ඉල්ලො 
සිටින්න. 

• සිසුන්මේ විසඳුම් විි ත් මලස ඉදිරිපත් කිරී ට අවස්ථොව මදන්න.  

• පසු විපරම් ප්රශ්්න  ොලොවක් අසන්න  

• නව කණ්ඩොය ක් ස ඟ වැඩ කිරී ට , නව පිළිතුරැ දැකී ට සිසුන්ට අවස්ථොව මදන්න. 

•  විවිධ් සිද්ි  අධ්යයනය ස ඟ කටයුතු කිරී ට ඔවුන් මයොමු කරන්න 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කතන්දර කැට story  cubes 

 මබොමහෝ විට ඔබට ම ය නව අත්දැකී ක් විය හැකිය. 

 ප්රොථමික පන්ි සඳහො වඩො සුදුසු ඉමෙනුම් ක්ර  මේදයකි.  

ඔබ නිර් ොණොත් ක ීම න් විෂ්ය කැට මලස ද්විතීක මශ්්රණි සඳහො  ොවිත කළ හැකිය. 

 කතන්දර කැට ,යම් සංවොදයක් මහෝ කතොවක් වි සී ට  ොවිතො කරන විවිධ් රූප සහිත පින්ූර සහිත 

dias 9 කි.  

 කතන්දර කැට  ොවිතමේ ප්රිලො  

• කතන්දර මගින් අද සේ ඉදිරිපත් කිරීමට උපකාර කිරීම. 

• කතන්දර කීගම් කුසලතා ගගාඩනැගීම සඳ ා  විවිධ ආකාරවලින් භාවිත කළ  ැකිය.  

• කණ්ඩායම් සැකසුමකදී  ස ගයෝගගයන් කතා පවසන බැවින් සන්නිගේදනය කණ්ඩායම් 

වැඩ කිරීගම් කුසලතා ගගාඩනැගීමට 

•  ින්තන රටාගවන් පිටතට සිතීමට  

• ගමය ක්රිඩාවක් වුවද  දරුවන්ට කතන්දර කීගම් වැදගත් අංගයන් වන  

සැලසුම් කිරීම , සැකසුම නිර්මාණය කිරීම, සිදුීම් අනුපිළිගවල,  ැඟීම් සාකච්ඡා කිරීම, 

ක්රියා ස  ප්රතිවිපාක අවගබෝධ කර ගැනීම, නිර්මාණය කිරීම වැනි උසසේ මට්ටගම් කුසලතා 

ඉගගන ගැනීමට අවසේථාව සපයයි. 

• නිර්මාණශීලීත්වයට 

•  භාෂා ස  සමාජ වි ේවාසය ස  දැනුම වර්ධනය කිරීමට  

• පරිකල්පනය කුසලතා වර්ධනය කිරීමට  

• ශිෂයන්ගේ සේවයං ප්රකා න වර්ධනයට  

• අන්තර් ක්රියාකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීමට 

• නිර්මාණාත්මක ින්තනය උත්ගත්ජනය කිරීමට  

• විශිෂේට ඉගගනුම් අත්දැකීම් ඉසේමතු ීගම්  ැකියාව  

• ආඛයාන කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමට 

• කතන්දර කීමට ඇහුම්කන් දීම මගින් වාේ ගකෝෂය පුලුල් ීම 

• ිත්ත රෑප මැීගම්  ැකියාව  

• ශ්රවන කුසලතා ප්රවර්ධනය කිරීම ට  

• මතකයට අභිගයෝග කිරීම 

• දරුවා සමග සාකච්ඡා කිරීමට  ා වැඩ කිරීමට ග ාඳම ක්රමයක් ගලස  

• සිසුන්ගේ කථන  උපාය මාර්ග ප්රවර්ධනය කිරීමට (ඇතැම් සිසුන්ට කතා කිරීමට උත්සා  

කිරීගම්දී ආතතිය ඇතිගේ. ගමය ඔවුන් ග ාඳින් සන්නේධ ගනාීම නිසා ග ෝ ප්රමාණවත් 

 බ්ලද ග ෝ නිවැරදි උච්චාරණය ග ෝ පිළිබඳ ගැටළු, අකමැත්ත ග ෝ ගවනත් ග ේතුවක් විය 

 ැකිය එවැනි සිසු සඳ ා පර්ගේෂකයින්  ගමම ක්රමය ගයෝජනා කරති.  

•  කතන්දර කැට යනු ක්රිඩාවකට වඩා වැඩි යමකි.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කතන්දර  කැට සකස් කිරී    

අවශ්ය රවය   

 කඩදාසි කියුබ්ල  අච්ුව ( ඉතා මැනවින් කාඩ් පගත් මුද්රණය ණය කර ඇත.) 

 කතුර        පෑන ග ෝ කළු දෘඩ සලකුණු            වර්ණක ද්රවය  

අව  වශ්මයන් හිස් කතො කියුබ්  සැකිලි  තුනක්වත් ඒම ෝ කඩදොසි  ත මුරණය කරන්න. 

ඔබට මුරණ යන්ර   පහසුකම් මනො ැි නම් කියුබ් අච්ුවක්  මයොදො ෙත හැකිය. 

  

ඒහි   ඔබට අවශ්ය  රූප අදින්න. ( කැ ි ඕනෑ  රුපයක් ඇදිය  හැකිය.  උදො මලස  විවිධ් අක්ෂ්ර, 
රූප, නො  පද , ක්රියො පද,  විෂ්යට අදොළ මද් ) 

වර්ණය  ( අතයොවශ්ය  මනොමේ. කුඩො ළමුන් වර්ණ  ප්රිය කරයි) 

කතුර  ොවිතමයන් කපො ෙන්න.  

සැකිලි වල  මර්ඛොව ඔස්මස් න ොෙන්න.  ණක හැඩයක් නිර් ොණය කරෙන්න. 

 සැකිලි  ත ෙම් ෙො අලවන්න( ඔබට මම් කොර්යයට ශිෂ්ය  සහොය ලබොෙත හැකිය) 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

කතන්දර කැට  ොවිතො කරන්මන් මකමස්ද ? 

 

1. මූලික කතන්දර  
අව  වශ්මයන් කැට තුනක්  ොවිතො කරන්න. 
එක්  එක් කැටය විසි  කරන්න.  කැම් මුහුණත   ොවිතො කරමින් මකටි කතොවක් කියන්න 

2. උසස් කතන්දර කී   
ඒක් කතන්දර කියුබයක සියලු පැි  ොවිතො කරමින් කතොවක් පැවසී ට අභිමයෝෙ 
කරන්න. 

3. වචන හමේ  කතන්දර  
 නකමේ ඒක් පැත්තක්  ොවිතො කරමින්  වචන හයක කතොවක් ලියන්න මහෝ කියන්න 
මයොමු කරන්න. වැඩි අවස්ථො ඇි කිරී ට  වචන හයක  කතොවකට  කතන්දර කියුබ්  
මදකක් එක් කිරී ට උත්සොහ කරන්න. 

4. සහමයෝගී කතො කී   

ම   ක්රීඩොව finish the story ක්රීඩොවට මබමහවින් මබමහවින් ස ොනය. 
අව  වශ්මයන් ශිෂ්යයන් පස් මදමනකුමෙන් යුත් කණ්ඩොය ක සහමයෝෙමයන් කතොවක් 
කී  ( සෑ  ක්රීඩකයකු    කතො කීපයක් මරෝල් කිරී .  පළමු ක්රීඩකයො ඔහුමේ  නකය  ත 
ඇි රූපය  ොවිතො කරමින් .  කතොව ආරම්  කරයි. ඊළඟ ක්රීඩකයො කතන්දර  නකයක් 
මෙන එය මපරලො ද යි. ඉන්පසු මපර ක්රීඩකයොමේ කතොව ත   ඩයිස්  රූපය   ොවිත 
කරමින් ඉදිරියට මෙනයයි.  සියලු  ක්රීඩකයන් මම් අආකොරමයන්  සහ ොගී කර ෙනිමින් 
කතොව  ඉදිරියට මෙන යන්න 

5. මිරත්වය  මෙොඩනඟො ෙන්න 

 කතන්දර කැට එකිමනකො දැන හඳුනො ෙැනී  ට  මහොඳ ක්ර යකි.  යුෙල  වශ්මයන් වැඩ 
කරමින් සෑ  ක්රීඩකමයක්   කතන්දර  නකය මපරලො ද යි.  රූපයට අදොළ  කතොවක් 
මහෝ   රූපය පිළිබඳ සිත්ෙන්නො කරුණක් මහෝ ලබොදිය යුතුය. 

6. අදහස් උත්පොදනය   
 කැට  තුනක්  මපරළන්න. 
කු න රූප වලට මුහුණ දුන්න ද  මම් සියල්ල  ොවිතො කර අව  වශ්මයන් මවනස් කතො 
අදහස් තුනක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය  

7. භූමිකොව රඟ දැක්ීමම් ක්රියොකොරක  
ම   ක්රියොකොරක  සඳහො  ක්රීඩකයින් මදමදමනකු අවශ්ය මේ.  
සෑ  මකමනකුට  ත න්මේ  චරිත  නකයක් ඇත. 
ඔවුන් මදමදනො  ඔවුන්මේ කැට මපරලන අතර   ඕනෑ  චරිතයක් ඉහලට මුහුණලො 
සිටියත් ඔවුන්මේ චරිතය එකිමනකො ස ෙ කතො කිරී ට  වො පෑ ට සිදුමේ.  
 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

මම ඇසූ ගේ  මට අමතකය. මා දකින ගේ මතකය. මා කරන ගේ මට 

පැ ැදිලිය. 

පැරණි චීන හිගතෝපගේ ය 

 

 

 තක තබො ෙන්න. ඔබ  ොවිතො කළ ක්ර මේදයක් ඔහුට මහෝ ඇයට අසීරු විය හැකිය. නමුත් ඔබ සතුව තවත් 
මබොමහෝ ක්ර මේද ඇත. එමහත් ඔවුනට පැහැදිලි වන මස් කියො දී ට සිටින්මන් ඔබ ප ණි. 

  

 

 

ඇගයීම 

ම   ම ොඩියුලමයන් ඔබ ලබො ෙත් දැනු  පරීක්ෂ්ො කිරී  සඳහො පහත දැක්මවන දිගුව (link)  ත click 

කර එහි ඇි ප්රශ්්නොවලියට පිළිතුරු සපයන්න. 

 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uYIsjgtmXJElZx4K-

R8bWxyoSnQCO7HjGRk1ehVa4AhJog/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uYIsjgtmXJElZx4K-R8bWxyoSnQCO7HjGRk1ehVa4AhJog/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uYIsjgtmXJElZx4K-R8bWxyoSnQCO7HjGRk1ehVa4AhJog/viewform?usp=sf_link


 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 
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පාසල හා ප්රජාව    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

පොසල හො ප්රජොව 

 

 

 

හැ¢න්වීම 

පොසල හො ප්රජොව යනු පුළුල් අ¾ථයක් ගැබ් වූ සංකල්පයක් මේ. ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් සංසිද්ධීන්ව පොසල 

තුළ ඵලදොයීව ක්රියොත් ක කිරී  පොසමල් සිටින ගුරුවරුන්ව  ප්රමුඛ  නිලධොරීන්වට ප ණක් කළ මනොහැකිය. 

පොසමල් ඉමගනුම් සංසිද්ධීන්ව අමේක්ිත   ට්ටමින්ව ක්රියොත් ක කිරී ට පොසල් ප්රජොව මේ සම්බන්වධ ී  

හො සහොය, අන්වතර් සබඳතොව අතයවශ්ය මේ. 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අරමුණු  

අධයාපන කක්න්වීය සමාජයක් සඳහා ප්රජා පාදක අධයාපනය නිවැරදිව භාවිතා කිරීම.  

ම   අරමුණු ඉටුීම න්ව පහත දැක්මවන ඉමගනුම් ඵල මවත මයොමු මවයි. 

 ඉකගනුම් ඵල 

1) පාසල හා ප්රජාව සංකල්පය පැහැදිලි කරයි. 

2) පාසල හා ප්රජාව අතර සබඳතාකේ ස්වරූපය විග්රහ කරයි. 

3) අධයයන කක්න්වරයීය සමාජයක් සඳහා පාසල හා ප්රජා සබඳතා භාවිතා කරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාතෘකා කපලගැස්ම 

1. පාසල, ප්රජාව හා පාසල් ප්රජාව 

2. පාසල  හා ප්රජාව අතර සම්බන්වධතාවය  

3. ගුරුවරයො සහ පොසල් ප්රජොව  

4. පොසල හො  ප්රජොව අතර අන්වතර් සබඳතොවය 

බල පවත්වොමගන යන ආකොරය 

5. ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතො  වැඩසටහන්ව 

සංවිධොනය 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
විෂය  අන්වත¾ගතය අධයයනයට මපර  සූදොන ක් මලස පහත දැක්මවන ප්රශ්්න වලට උත්තර ලබො 

මදන්වන.                                                                                                                    

පිළිතුර ස|හො      මහෝ     ලකුණ මයොදන්වන. 

1. මද ොපියන්ව පොසමල්  ක්රියොකොරකම් වලට සම්බන්වධ කරගැනී  කො¾ය පහසුවට මහ්තු මේ. 

2. සියලු  මද ේපියන්ව ත  දරුවන්වමේ පොසලට පැමිණී ට කැ ැත්තක් ද දක්වති. 

3. පොසල් ප්රජොව වශ්මයන්ව හඳුන්වවන්වමන්ව එ  පොසමල් දරුවන්වමේ මද ේපියන්ව හො වැඩිහිටියන්ව ය. 

4. පොසමලන්ව ප්රජොවටත් ප්රජොවමගන්ව පොසලටත් ඵලදොයී මස්වොවක් සිදුී  අධයොපනමේ ගුණොත් ක 
සංව¾ධනයට මහ්තු මේ. 

5. තිරසොර සංව¾ධනයක් අඛණ්ඩව සිදු ී ට පොසල් ප්රජොවමේ සවිබලගැන්වීම් පොසල තුළින්ව සිදු 
ී  අතයවශ්ය මේ. 

6. මගෝලීය ප්රජොව පොසල් ප්රජොවට ඇතුලත් මනොමේ. 

7. පොසල් සංව¾ධනය සඳහො පොසලට සුබ පතන විවිධ පුද්ධගලයින්වමේ සහය ලබො ගැනී  සුදුසුය. 

8. පොසල ප්රජොමවන්ව යැමපන විට ප්රජො සංව¾ධනයට පොසමලන්ව යම් ම මහයක් සිදු මනොමේ. 

9.  ව¾ත ොනමේ පොසල හො ප්රජොව අතර  සම්බන්වධතොවය දුරස්ී  පොසල් සංව¾ධනයට  මහ්තු ී 
ඇත. 

10. පොසල ස ස්ත ස ොජමේ උප පද්ධධතියක් වන බැවින්ව එහි රඳො   පැවැත් ට ප්රජොව ස Õ සබඳතො   
පැවැත්විය යුතුය.   

 

 

 

 

ඔබ  පිළිතුරු නිවැරදි දැයි වි සො බලන්වන. වැරදි ප්රතිචොර දක්වො ඇති නම් නිවැරදි පිළිතුර කවමර්දැයි 

මසොයො බලො ඔමබ් දැනු  තවත් පුළුල් කර ගන්වන.  

ඔබ දැන්ව විෂය අන්වත¾ගතය  අධයයනය සූදොනම්. 

 

 

 

පිළිතුරු 

1.)          2.)        3.)        4.)          5.)         6.)          7.)         8.)        9.)  

   10.)    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

1.  පාසල, ප්රජාව හා පාසල් ප්රජාව 

 

පොසලකට ප්රජොවත් ප්රජොවට පොසලත් වැදගත් වන්වමන්ව ඇයි ?   

❖ ළමුන්වමේ ස ොජොනුමයෝජනය සඳහො  

❖ පුද්ධගලයින්ව හඳුනො ගැනී ට හො මත්රුම් ගැනී ට 

❖ පුද්ධගල හැකියො,ලැදියො, දක්ෂතො හො ච¾යො හඳුනො ගැනී ට 

❖ ස ොජ සිරිත් විරිත්,ගති පැවතුම් හො නීති දැනගැනී ට 

❖  බුද්ධි ව¾ධනයට  

❖ ගැට¿ හඳුනො ගැනී ට, විසඳී ට හො තීරණ ගැනී ට  

❖ ගමේෂණයට  නිරීක්ෂණයට  වි ¾ශ්නයට  

❖ සන්වනිමේදනයට  

❖ අත්දැකීම් හැඩගස්වො ගැනී ට හො මබදො ගැනී ට  

❖ සැ මේ ආදරයට හො ආරක්ෂොවට ස ොජය තුළ සහජීවනමයන්ව ීසී ට හැකියොව ලබො ගැනී ට 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ප්රජාව 

  නි¾වචන සහ හ÷න්වවො දීම් 

“ප්රජොව ත ො මකන්වරකරමගන අතීතමේ හ÷න්වවොදී ඇත.”  

“ප්රජොවන්ව එකිමනකට මවනස් මහෝ විවිධ වූ අවශ්යතො ඇති විවිධ ජනවො¾ගික, ආගමික හො ස ොජ-

ආ¾ථික කණ්ඩොයම් වලින්ව ස න්වවිත මේ”. 

“කුඩො මහෝ විශ්ොල සමූහයක් මපොදු ජීවිතයකට අවශ්ය මූලික තත්ත්වයන්ව හවුමල් භුක්ති විඳිමින්ව එකට 

ජීවත් වන්වමන්ව නම් එවැනි සමූහයක් ප්රජොවක් යැයි කිව හැකිය”       

ආර්.එම්. ැක් අයිවර්  හො  චොල්ස්.එම්.මේේ    

“ප්රමද්ධශ්යට සී ො මනො වුව ද එකිමනක පුද්ධගලයින්ව අතර ඇතිවන උනන්වදු ඔස්මස් ප්රජොවක් මගොඩනැගිය 

හැකිය.”      -     ම ල්ේන්ව මම්බර්මේ  

“ප්රජාව යනු යම් ප්රකේශයක, යම් කස්වාවන්ව සිදු කකකරන ස්ථානයක කහෝ විවිධ වූ විකශ්ෂිත 

කණ්ඩායමකට අයත් මිනිසුන්ව කකාටසකි. ” 

                                                                                                                         

“ප්රජොවක් යනු ස ොජ අන්වතර් ක්රියොවලියකින්ව බැඳුණු ජන සමූහයකි. මම් අන්වතර් ක්රියොවලිය  ගින්ව එ  

ජන සමූහය තුළ ආකල්ප හො ප්රොමයෝගික ක්රියොකොරීත්වමයන්ව ඇති කරනු ලැමබ්.ඒ  ගින්ව ප්රජොමවහි 

අමනයෝනය යැපී , සොමූහිකත්වය සහ ඒකොබද්ධධතොවය ව¾ධනය මකමරයි. ” 

 

            

 

ස ොජය

ප්රජොව



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

විවිධ ප්රජො
වර්ග 

ත ො වැඩ කරන 
ස්ථොනමේ අය 

ත ො ස ග එක් 
ප්රමද්ධශ්යක වොසය 

කරන අය 

ආගමික මහෝ 
මද්ධශ්පොලන මහෝ
සංස්කෘතික 
කටයුතු වලට 
සම්බන්වධ අය 

මිත්ර සමූහ ආදිය 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

පාසල  

අනිවො¾ය  විෂය  ොලොවක් උමදසො පූ¾ණකොලීනව පැමිණී  අවශ්ය වන්වනො වූ, වයස විමශ්්ෂී සහ ගුරු 

සම්බන්විත ක්රියොවලියක් මලස පොසල හැඳින්වවිය හැකිය.                             -      ඉවොන්ව ඉලිච් 

 

   

 

 ොනව සබඳතො  ගින්ව විෂය ොලො හො විෂය ස ගොමී අත්දැකීම් ලබො දීමම් ක්රියොවලිය පොසලට   ආමේනික 

ලක්ෂණයකි. මම් නිසො පොසලක  ොනව සබඳතො අභ්යන්වතර හො බොහිර මලස මකොටස් මදකකට ව¾ග 

මකමරයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පොසල
විෂය ොලො
අත්දැකීම්

සිසුන්ව
සංවර්ධනොත් 
ක, චර්යො ය 
මවනස්කම් 

පොසමල් කොර්ය භ්ොරය  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

2 පාසල  හා ප්රජාව අතර සම්බන්වධතාවය  

 

 

පොසල් ප්රජොවක් යනු මපොදු සංව¾ධනොත් ක අමේක්ෂොමවන්ව යුතුව පොසල ස ග සබඳතො පවත්වන ජන 

සමූහයක් ඔ්නෑ  අධයොපන ආයතනයක ප්රජො සබඳතො එහි සංවර්ධනයට අවශ්ය මේ.  ප්රජො සබඳතො යනු 

පොසලක, සංවර්ධනය සඳහො ක්රියොකොරීව සහභ්ොගිවන සම්පත් සබඳතො මේ. mdi, ප්රජොවමේ ය. ප්රජොව 

පොසමල් ය.  

පොසලට ළමුන්ව සපයන්වමන්වත් පොසමලන්ව ළමුන්ව ආපසු භ්ොර ගන්වමන්වත් ප්රජොවයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පොසල ප්රජොව
ප්රජො
පොසල



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පොසැල්  ප්රජො සබඳතො ස්වරූපයන්ව මදකක් පැවැත්මේ. 

➢ පොසල ප්රජොමවන්ව යැපීමම් තත්ත්වය  

➢ පොසල හො ප්රජොව අතර අමනයෝනය වශ්මයන්ව අ ¾ථවත් වන සම්පත් හුව ොරු ීමම්  

 

mdi,a m%cdjg wh;a 
lKavdhï 

isiqkaf.a foudmshka" 
Ndrlrejka weතු¿ mjqf,a wh 

 

 

wdos isiqන්ව 

isiqka 
 

.=re uKav,h 

úදුy,am;s 

fmdaIs; m%foaYh ;=< jev 
jik mQcH mlaIh 

 

 

 
m%foaYfha iñ;s iud.ï 

 

m%foaYfha ජීj;a jk wfkl=;a 
mjq,aj, සොudජිlhka 

 

m%foaYfha rdcH yd rdcH 
fkdjk wdh;k 

 

iqN m;kakka 
 

 

මද්ධශීය හො විමද්ධශීය 

කණ්ඩොයම් 

අනධයන කොරය 

 ණ්ඩල 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

3  ගුරුවරයො සහ පොසල් ප්රජොව  

ගුරුවරමයකු සතු විය යුතු  කුසලතො අතර සන්වනිමේදන කුසලතොව, ඵලදොයී අන්වත¾ පුද්ධගල සම්බන්වධතො 

කුසලතොව, ළ යො හදුනො ගැනිමම් කුසලතොව  ම න්ව  ප්රජොව ස ඟ සබදතො පිළිබඳව ද වඩො වැඩි 

අවධොනයක් මයොමුී ඇත.  

ගුරුවරයොට ශිෂය හඳුනො ගැනීමම්දී ඒ සඳහො බලපොන ප්රබල සොධකයක් මලස ද පොසල් ප්රජොව අපට 

දැක්විය හැකිය. 

 

 

 

 

❖ පොසමල් අභ්යන්වතර ප්රජොව ස ඟ යහපත් සන්වනිමේදනයක මයදී ට 

❖ ඉගැන්වී ට අවශ්ය ක්ර   ශිල්ප මතෝරො  ගැනී ට  

❖ දරුවන්ව ඉමගන ගන්වනො ආකොරය හො විවිධත්වය හඳුනො ගැනී ට (ඉගැන්වීමම්දී නව 

වයවහොරයන්ව සො ¾ථක කර ගැනී ට අවධොනය මයොමු කළ යුතුය. එහිදී ඉගැන්වීම්ට මපර වූ 

දරුවො ගැනත් ඉගැන්වීම න්ව පසු දරුවො  ගැනත් දැනගත යුතුය.) 

❖ දරුවන්වමේ අමේක්ෂො මත්රුම් ගැනී ට  හො පැහැදිලි කර ගැනී ට 

❖ ප්රජො අමේක්ෂොවන්ව මත්රුම් ගැනී ට හො  හඳුනො ගැනී ට (මද වුපියන්වමේ අමේක්ෂණ ද 

ඇතුලත්ව -හරිත මලොවක් මගොඩනගො නගො ගැනී ට අවශ්ය පුද්ධගල මපෞරුෂ සංව¾ධනය කිරී ට  

නම් ගුරුවරයො ශිෂයයොමේ අමේක්ෂොවන්ව හො එ   ශිෂයොයන්වමේ මද වුපිය අමේක්ෂො ගැනද 

සවි ත් විය යුතුය මද ේපියන්වමගන්ව ඉමගන ගන්වනො දරුවො එ  අත්දැකීම් සහිතව පොසලට 

පැමිමණන බව අ තක මනොකල යුතුය). 

❖  ස ොජ අමේක්ෂොවන්ව මද්ධශීය අමේක්ෂොවන්ව ජොතයන්වතර අමේක්ෂොවන්ව පැහැදිලි කර ගැනී ට    

ප්රජො සබ|තො ඉවහල් මේ. 

 

ගුරුවරයො 

ඉකගනුම් - ඉගැන්වීම් 

ක්රියාවලියට            
සමාජ  

සංව¾ධනයට 

සම්පත්   

සංව¾ධනයට 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

4 පොසල හො  ප්රජොව අතර අන්වතර් සබඳතොවය බල පවත්වොමගන යන ආකොරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m%cd iyNd.s;aj ස්වභාවයන්ව 

 
ප්රජොමේ විවිධ සහභ්ොගීත්ව අතර ප්රබල සොධකයක් මලස මද ොපිය/ භ්ොරකරු සහභාගීත්වය 

 

නිශ්ක්රිය
සහභාගිත්වය

පැමිණීකමන්ව පමණක්

අදහස් ප්රකාශ කිරීකමන්ව 
පමණක්

විරුේධ ීකමන්ව පමණක්

ප්රතිචාරවලට අවනත ීකමන්ව 
පමණක්

පැවකරන කාර්යය අවසන්ව කර තම වගකීම 
ඉටුකිරීකමන්ව පමණක්

ඵලදායි 
සහභාගිත්වය

ඉලක්ක කරා ළඟාීමට

ගැටළු හඳුනාගැනීකමන්ව

විකල්ප කයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීකමන්ව

ප්රශ්ස්ත මයෝජනො ක්රියොත් ක 
කිරීම න්ව

පැන නගින ගැටලු වලට විසඳුම් මසොයමින්ව 
ඉදිරියට යොම න්ව

mdi, iy m%cdj w;r iyiïnkaO;dj mßirhg tlÕ j 

mdif,a ixj¾Oh i|yd Yla;su;a l< hq;= h' mdi, m%cdfõ 

zm%§mia:ïNhlaZ úh yels h' ukaoh;a" ck;djf.a Ôjk 

;;a;ajfha .=Kd;aul Ndjh jeä ÈhqKq lsÍu i`oyd jQ oekqï 

iïNdrhla mdi,l .=re uKav,h i;=j we;s fyhsks' 

fi!LH" fmdaIKh" mjq,a iqNidOkh" lDIsl¾uh iy 

jD;a;Sh l=i,;d bka iuyrla fõ' කමය h:d¾:hla njg 

m;alsÍug kï" mdi,;a" m%cdj;a w;r iïnkaO;djka 

iún, .ekaùug wdl,amuh fjkila we;s l< hq;= ය.     - 

YS% ,xldfõ idudkH  wOHdmkh i|yd kj wOHdmk mk; 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

❖ දරුවන්වකේ අධයාපනික හා චිත්තකේගීය ව¾ධනය සඳහා කදමාපියන්වකේ සහභාගීත්වය පාසැලට 

මද ොපියන්වමේ  ැදිහත්ී   ගින්ව සිසුන්වමේ හැසිරී , පැමිණී  සහ ජයග්රහණය  වැඩි දියුණු කළ 

හැකි බව පර්මේෂකයින්ව මපන්වවො දී ඇත. මද ේපියන්වමේ  ැදිහත්ී  අර්ථ දැක්විය හැක්මක් 

ත  දරුවොමේ අධයොපනයට මද ොපියන්වමේ මහෝ රැකබලො ගන්වමනකුමේ  ක්රියොකොරී හො අඛණ්ඩ 

සහභ්ොගීත්වයයි.   

මගදර වැඩ සඳහො උදේ කිරී ,  පොසැමල් සිදුවන මද්ධ ගැන කතො කිරී ,  පොසැල් සිදුීම් වලට 

සහභ්ොගී ී  

  

❖ අධයාපනකේ දී අකේක්ෂා කරන සහජීවනය දරුවන්වට දැකනන පරිදි කදමාපියන්ව සහ පාසල 

එකම මාවතක ගමන්ව කළ යුතුය.                                                                     

චිත්තමේගීය හො අධයොපනික වශ්මයන්ව යහපත් ප්රතිඵල ලබො ගත හැක්මක් මම් ආකොරමයන්ව 

ප ණි.දැනට පවතින පොසල් වැඩිදියුණු කිරීමම් මුලපිරීම්වල අතයවශ්ය අංගයක් වුවද පොසල් 

ප්රතිසංස්කරණ සඳහො කැපී සිටින වෘත්තිකයින්වට පොසමල් මද ොපියන්වමේ සහභ්ොගීත්වය 

අඛණ්ඩ ව අභිමයෝගයකි.  

                                                                                                                  

 කදමාපියන්ව ට පාසලට සම්බන්වධ ීමට ඇති බාධක කීපයක් 

 
➢ පොසල, මද ේපියන්ව ට පොසමල් කටයුතු   කළ මනොහැකි යැයි සිතී . 

➢ මද ොපියන්ව ට අ තර කොලයක් මනො ැති නිසො  

➢ පාසල සහ පවුල් අතර සම්බන්වධතාවය කනාමැතිකම.  

➢ අධයොපන ක්මෂ්ත්රමේ මබොමහෝ වෘත්තිකයන්ව,මද ේපියන්ව ස ඟ සබඳතො පැවැත්ී  

ඔවුන්වමේ රැකියොවන්වහි ආතතියකට මහ්තු විය හැකි බව සිතී  .   

➢ මද ේපියන්ව, පොසල විසින්ව  ඔවුන්ව පිළිගන්වමන්ව නැති බව සිතී . 

කදමාපියන්ව පාසලට සම්බන්වධ වන්වකන්ව කකකස්ද?                                                    

❖ කදමාපියන්වකේ සහභාගීත්වය දිරිමත් කිරීකමන්ව සා¾ථක සම්බන්වධතාවයක් ඇති කර ගත 

හැකිය.                             

පොසැලට සහභ්ොගී ී ට ඔවුන්ව දරන උත්සොහය වටී යැයි මද ොපියන්වට හැඟී  අවශ්ය මේ. 

ත න්වට අදොල මද ොපියන්වමේ කුසලතො වැඩි දියුණු කිරී ට, දරුවන්වමේ සංව¾ධන අවීන්ව 

පිළිබඳ මතොරතුරු සැපයී ට සහ ඉමගනී ට පහසුකම් සැලසී  සඳහො ප්රොමයෝගිකව සියලු  

පොසල් මද ොපියන්වමේ සහභ්ොගීත්වය ප්රව¾ධනය කළ යුතුය.                   

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

උදාහරණ: 
 

• සන්වනිකේදනය.  

පවුල් ස ඟ සන්වනිමේදනය වැඩි දියුණු කිරී ට සහ දරුවන්වමේ ප්රගතිය සොකච්ඡො කිරී ට 

පොසලට හැකිය. 

• ස්කේච්ඡා කස්වය.  

මද ේපියන්වට ත  දරුවොමේ පොසලට පැමිණ පොසමල් මහෝ පන්වති කො රමේ පරො¾ථකොමී සහ 

ස ොනොත් තොවමයන්ව වැඩ කිරී ට  අවස්ථොව ලබො මදයි. 

• නිවකස්දී ඉකගනීම.  

මද ේපියන්වට මගදර වැඩ අීක්ෂණය කිරී ට සහ උපකොර කිරී ට හැකි වන පරිදි ඉහළ 

අමේක්ෂොවන්ව සහ උපොය  ො¾ග තුළින්ව නිවමස්දී ඉමගනී  ප්රව¾ධනය කිරී  . 

• තීරණ ගැනීම.  

තීරණ ගැනීමම්දී, මද ොපියන්ව පොසල් සංගම්වල සො ොජිකමයකු වන විට පොසමල් පැත්මතන්ව 

සිටිය හැකි අතර එ ඟින්ව පොසමල් සිටින සෑ  මකමනකුට  බලපෑම් කරන තීරණ ගැනී ට හැකි 

මේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

5.  ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතො  වැඩසටහන්ව සංවිධොනය 

ප්රජා සහකයෝගීතාව 

ප්රජො සහමයෝගීතොවය යනු විමශ්්ෂමයන්ව පොසමල්දී ප්රජොව තුළ පවුමල් සහභ්ොගීත්වය දිරිගැන්වී  සඳහො 

වන උපොය  ො¾ගයකි.  

 

 

 

ඵලදායි පාසල්  ප්රජා සබඳතා වැඩසටහන්ව 

අමේක්ිත ච¾යො ය මවනස්කම් සිසුන්ව තුළ සිදුී ට අදොළ ඉමගනුම්  - ඉගැන්වීම් වොතොවරණයක් 

පවත්නො පොසල ඵලදොයි පොසලකි. 

ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් වොතොවරණය  සංව¾ධනොත් ක ප්රගතියට තුඩු මදන මලස සංවිධොනය වූ ප්රජො සබඳතො 

වැඩසටහන්ව ,ඵලදොයි පොසල් ප්රජො සබඳතොවයකි . (ම හිදී ව¾ත ොනමේ ළ ො මිතුරු පොසල් හො තිරසොර 

සංව ¾ධන  සංකල්පය වැඩි අවධොනයට පොත්රමේ.එබැවින්ව  ඒ ස| හො වන ප්රමිති හො නි¾ණොයක පිළිබ|වද 

අවධොනය මයොමු කළ යුතුය.) 

 
 
වැඩිදුර කියී  සදහො (<ud ñ;=re m%fõYh  ms<sn| Wmfoia ix.%yh) 
 

 

ප්රජා සහභාගීත්වය 

සමාජයට, පරිසරයට හිතකර යම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීමට, 

විවිධ කණ්ඩායම්වලට අයත් ප්රජාවන් දක්වන සහභාගිත්වය, 

ප්රජා සහභාගිත්වයයි. 
 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ප්රජා සහභාගීත්වයට අදාල සංකල්ප 

 

 

                                   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
   

                                

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව 

 

1. එක් දින වැඩසටහන්ව  

උදා - ශ්රමදාන, පා ගමන්ව, ීදී නාටය, ක| වුරe (වවදය,ප්රජා කස!ඛ්ය වැනි), දැනුවත් කිරීම්  
 

2. නිශ්චිත කාල වකවානුවක් පුරා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව  

උදා - විවිධ වයාපෘති, පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව , ළමා සංව ¾ධන 

වැඩසටහන්ව, කපෝෂණ වැඩසටහන්ව 
 

3. දී ¾ඝ කාල වකවානුවක් පුරා ක්රියාත්මක වන වැඩසටහන්ව  

උදා -  පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා  

පැළ කරෝපණය කිරීකම්  වැඩසටහන්ව                                               

කඩංගු  පාලන වැඩසටහන්ව ,කසළ කළමනාකරණ වැඩසටහන්ව  
  

Plan  
Do  
Check  
Act 

 

Strengths  
Weaknesses  
Opportunities  
Threats 

 

What?  
Why?  
Where? 
When?  

 
 

Man  
Money  
Method  
Material  

Minutes 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව සා¾ථකව   ක්රියාත්මක කිරීමට  
 

 

 
 

ප්රජා සහභාගිත්ව වැඩසටහන්ව සඳහා 

❖ නියමිත කාලයක්  

❖ ශක්තිමත් නායකත්වයක්  

❖ මනා සැලැස්මක්  

❖ අවස්ථා කළමනාකරණයක් 

❖  ශ්රම විභජනයක්  

❖ මූලය   ප්රතිපාදන 

❖ ආහාරපාන (අවශය අවස්ථාවල)  

❖ යටිතල පහසුව  

❖ ක්රියාත්මක ීමක්  
❖ එකම කණ්ඩායම් හැඟීකමන්ව කටයුතු කරන ප්රජාවක්  

❖ වැඩසටහන තුළින්ව හැකියාවන්ව සහ කනාහැකියාවන්ව හඳුනා ගැනීමක්  

❖ පසු විපරමක්  උවමනා කේ. 

 

 

මනා සැලැස්මක්
මනා 

කළමනාකරණයක්
මනා  මහජන 

සම්බන්වධතාවයක්

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඵලදොයි පොසල්    ප්රජො සබඳතො අරමුණු සංවිධොනය, ම මහයී , පොලනය   

 

 

  

ක්ර වත් සංවිධොන වුහයක්

1. එක් අමයකුට අයත් කටයුතු වගකීම න්ව 
කිරී .

2.කටයුතු කරන ක්ර ය අදොළ නීතිරීති 
පිළිමවත් ආදිය නිශ්්චය කිරී 

අරමුණු හඳුනො ගැනී  

1.ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිමේ  සංවර්ධනයට 
සම්බන්වධ අරමුණු   

2. පොස මල් අනනයතොවය ප්රජොව තුළ තහවුරු වන
අරමුණු   

අවශ්ය සම්පත් හො සම්පත් 
සම්පොදන ක්රියො ොර්ග මතෝරො 
ගැනී     1.උපකරණ 2. පුද්ධගලයින්ව 3.කොලය 

ක්මෂ්ත්රය හඳුනො ගැනී 
මතොරතුර රැස්කර ප්රමුඛතො හදුනො ගත යුතුය.පන්වතිමේ 
ශිෂයයන්ව හො සම්බන්වධ පොසල් ප්රජොව පිළිබඳ නිවැරදි 
මතොරතුරු එකතුවක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුය. ඔවුන්වමේ
ආකල්ප, හැකියොවන්ව, ස ොජ  ට්ට , ආර්ථික  ට්ට ,  පිළිබඳ 
සරල දැක් ක්, දැනුම්ක් ඔබ සතු විය යුතුය.

මම් ස හො නිරීක්ෂණ, වොරතො, සම්මුඛ සොකච්ඡො පැවැත්ී  
,ප්රශ්්න වලට පිළිතුරු ලබො ගැනී , පොසමල්  පැරණි වොර්තො 
පරීක්ෂො කිරී  

ප්රමුඛතො අනුව මගොඩනඟොගැනී  

සංවිධොනය

අීක්ෂණය

තීරණ ගැනීම්
ක්රියොපටිපොටි යන්වහි දී විකල්පයන්ව අතමරන්ව වඩොත් මයෝගය ක්රියො ොර්ග 
මතෝරොගැනී  

මතෝරොගත් ක්රියො පටිපොටියට පර ොර්ථ හො අරමුණු වලට බොධොවක් වන විට 
එයට අදොළ ක්රියො ොර්ග ගැනී 

ගැටළු වලට මහ්තු නිශ්්චය කර ගැනී ගැටළු අනුපිළිමවල විශ්්මල්ෂණය 
කිරී  

මපළඹීම්
කටයුතු ඉදිරියට ම මහය ී 

නොයකත්වය සැපයී 

ම මහයී 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

ඇගයීම 

ම   ම ොඩියුලමයන්ව ඔබ ලබො ගත් දැනු  පරීක්ෂො කිරී  සඳහො පහත දැක්මවන දිගුව (link)  ත click 

කර එහි ඇති ප්රශ්්නොවලියට පිළිතුරු සපයන්වන. 

 

Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedvTMTVM-

sp4QY9b8EosRU6fP9uxr7FlLoL-PyyNITLuq-8w/viewform?usp=sf_link    

 

සැලසුම් ස ඟ සසඳමින්ව කොර්ය
සොධනය ඇගයී 

කොර්ය සොධනය හො නිවැරදි
ක්රියො ොර්ග ස්ථොවර කිරී 

පර ොර්ථ වලට අදොළ නිවැරදි
ක්රියො ොර්ග., වොර්තො කිරීම් හො 

සන්වනිමේදනය

පොසල් ප්රජො 
සබඳතො පොලනය  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedvTMTVM-sp4QY9b8EosRU6fP9uxr7FlLoL-PyyNITLuq-8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedvTMTVM-sp4QY9b8EosRU6fP9uxr7FlLoL-PyyNITLuq-8w/viewform?usp=sf_link


 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
ආශ්රිත ග්රන්වථ හා කවබ් අඩවි: 
 

ශ්රී ලංකොමේ සො ොනය අධයොපනය සඳහො නව අධයොපන පනත 

ළ ො මිතුරු ප්රමේශ්ය පිළිබඳ උපමදස් සංග්රහය 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ශිෂ්ය ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ක්රමගේද 

හැඳින්වීම 

පොසල් පන්ති කො රය තුළ ප ණක් ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය සිදුවන බවටත් පංි කො රමේ දී සිසුන්ත නිශශ්බ්දව 

සිටින තර ට ගුරුවරමයකුමේ කොර්යභොර සොර්ථක බවටත් 20වන ශත වර්ෂයට මපර බහුතරයක් මේ  තය 

වී ිබූ බව මනොරහසකි. නමුත් 21වන ශතවර්ෂමේ දී අධ්යොපන පර්මේෂණ  ගින්ත තහවුරු වූ පරිදි අභිමයෝෙ 

හමුමේ සොර්ථක දිවි මපවතක් සඳහො ශිෂයයන්ත සතු කුසලතො ඔප් න ංවී  පිණිස ශිෂය ක්රියොකොරී ක්ර මේද 

භොවිතො කරමින්ත ඉෙ න්තවී  ගුරුවරයොමේ කොර්යභොරමේ ප්රම්රඛ ස්ථොනයක් ෙත යුතුව ඇත.  

------   -------     ----- 

ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් පරිසරයක විදයො ොනවන ලක්ෂණ වනුමේ.. 

 

------   -------     ----- 

ගුරු සිසු 
සබඳතො 

සිසු සිසු 
සබඳතො

ඵලදොයී සම්පත් 
භොවිතය 

ඉමෙනුම්ලොභී  
අවශයතො 
ඉටුවී  

අමනයොනය 
සහමයෝෙය 

නිර් ොනශීලී
බව

සතුටින්ත 
ඉමෙනී  

කණ්ඩොයම් 
ක්රියො

තර්කොනුකූල 
චින්තතනය 

ක්රියොකොරී 

ඉමෙනුම් 

පරිසරය 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

අරමුණු: 

1. ඉමෙනුම් ඉෙ න්තවීම් ක්රියොවලිමේ සොර්ථකත්වය සදහො භොවිතො කළ හ කි ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් 

ක්ර මේදයන්ති ලක්ෂණ හදුනො ෙ නී  

2. ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේදයන්ත ස ලසුම්කිරී  හො එ  ස ලසුම් ක්රියොත් ක කිරී ට අවශය 

ඉමෙනුම් පරිසරය නිර් ොණය කිරී  
ඉමෙනුම් ඵල: 

1. ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේද තූළින්ත ඉමෙනුම්ලොභියො ඉමෙනු ට මපළඹවී  

2. ඉමෙනුම්ලොභියොමේ නිපුණතො සංවර්ධ්නය 

3. සිසු-සිසු සහ ගුරු-සිසු අමනයොනය සහමයෝෙය ව ඩිදියුණු වී  
------   -------     ----- 

මපළෙ ස් : 

1. ශිෂය ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේද මතෝරො ෙ නීමම් අවශයතොව 

2. ශිෂය ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේද 

3. ෙ ටලු විසදුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය 

4. වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය 

5. භූමිකො රංෙන/නොටය ක්ර  

6. ඇෙයී  
------    ------     ----- 

 

ශිෂ්ය ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ක්රමගේද ගතෝරා ගැනීගම් අවශ්යතාව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශිෂය ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේද මතෝරො ෙ නීමම් අවශයතොව උක්ත ප්රබල විචලයයන්ත  ත පදනම් වන 

අතර එය ඉමෙනුම්ලොභියොමේ සොර්ථකත්වයට සෘජුව  බලපොන සොධ්කවන බවට නවීන අධ්යොපන 

පර්මේෂණවලින්ත සනොථ වී ඇත. 

 

-----     -----     ----- 

 

 

 

 

පවත්නො 
පොරිසරික 
විවිධ්ත්වය

ගුරු හ කියො
විවිධ්ත්වය

විෂය 
අන්තතර්ෙත

මේ 
විවිධ්ත්වය

ඉමෙනු ට 
ඇි මපළඹු  

අනුව 
විවිධ්ත්වය

වයස, රුචි 
අරුචිකම්, 
අත්ද කීම් 

අනුව  
විවිධ්ත්වය

කොයික, 
 ොනසික, 

චිත්තමේෙ,
ස ොජීය 

සොධ්ක අනුව 
ශිෂය 

විවිධ්ත්වය
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ශිෂ්ය ක්රියාකාරී ඉගගනුම් ක්රමගේද 

 
ශිෂය ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් ක්ර මේද රොශියක් පවින අතර ඉන්ත කීපයක් ඔබමේ ද නුවත් වී  සඳහො පහින්ත 

දක්වො ඇත. 

 

 

 

 

 

ම   සියලු ශිල්ප ක්ර  ඔස්මස් ගුරුභවමතකු ප්රමුඛ මලස  ප්රයත්න ද රිය යුතු වන්තමන්ත ඉමෙනුම්ලොභීන්ත මේ 

ක්රියොකොරී ඉමෙනු , ස්වයං ඉමෙනු  සහ අන්තතර් ක්රියො සඳහො ඉමෙනු  ව නි ශිෂය ඉමෙනුම් අවස්ථො 

උද්දදීපනය කිරී  සඳහො ය. 

----    -----    ----- 

 

ශිෂය ක්රියොකොරී ක්ර මේද අතරින්ත ෙ ටලු විසදුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය, වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් 

ක්රියොවලිය සහ භූමිකො රංෙන/නොටය ක්ර   පිළිබඳව ම   ම ොඩියුලය  ගින්ත ඔබට අධ්යයනය කිරී ට 

අවස්ථොව ලබො දී ඇත. 

-----     -----     ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රීඩො 
ක්ර ය

අනොවරණ 
ක්ර ය

ෙමේෂණ 
ක්ර ය

ප වරුම් 
ක්ර ය

භූමිකො 
රංෙන/ 

නොටය ක්ර 

වයොපෘි
පොදක 

ඉමෙනුම්
ක්රියොවලිය

ෙ ටලු 
විසදුම් 
පොදක 

ඉමෙනුම්
ක්රියොවලිය
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

අපි පළමුව ෙ ටලු විසදුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදය පිළිබඳව අධ්යයනය කරමු. 

 

  

 

 

මභෞික හො ස ොජ පරිසරය ස ඟ මකමරන නිරන්තතර අරෙලමේ දී ප න නගින විවිධ්ොකොර ෙ ටලු 

විසඳොමෙන සොර්ථකව ජීවිතයට මුහුණදීමම් හ කියොව ශිෂයයො තුළ ඇි කිරී  නම් වූ අධ්යොපනමේ ප්රධ්ොන 

අරමුණට ම   ක්ර මේදය සහොය මවයි. අනොෙත ව ඩමලෝකයට අවශය නිපුණතො ශිෂයයොට ලබො දී ට 

මයෝෙය ඉමෙනුම් ක්ර  ශිල්පයක් මලසට ම ය හඳුන්තවො දිය හ ක. මජෝන්ත ඩුවී නම් අධ්යොපනඥයොමේ 

දර්ශනය  ත පදනම් වූ ඉෙ න්තවීම් ක්ර යකි. පහත මවබ් අඩවි පරිශීලනමයන්ත  මජෝන්ත ඩුවී මේ දර්ශනය 

පිළිබඳව ව ඩිදුර  කරුණු ද නෙත හ කිය.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/john-Dewey,  yourarticlelibraray.com/education/John-Deweys-

view-on-education/69149) 

 ------     -----     ----- 

  

ගැටලු විසඳුම් පාදක ඉගගනුම් ක්රමගේදය 

 

මගේදය    (Problem based Learning Method) 

විදුත් පුවරුව ආධ්ොරමයන්ත බහුවිධ් බුදිධිය 

අවදි කිරී ට පොඩම් ස ලසුම් කිරී   
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ම   ක්ර මේදය තුළින්ත ඉමෙනුම්ලොභියො පහත සටහමන්ත පරිදි ක්රියොකොරී ඉමෙනු ට මපළමඹයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------     -----     ----- 

 

ෙ ටලු විසඳුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදමේ  ප්රධ්ොන අංෙ ඔබමේ පහසුව පිණිස ම මස් දක්වමු. 

 

 

❖ කණ්ඩොයම් ක්රියොකොරකම් 

❖ ගුරු-සිසු, සිසු-සිසු සොකච්ඡො සහ සවන්තදී  

❖ ගුරුවරයො සුසොධ්යවරමයකු මලස ක්රියො කිරී  

❖ සිසු අදහස් අනුව තීරණ මෙන සුදුසු පරිදි ෙ ටලු නිරොකරණයට මපළඹී  

❖ කොල කළ නොකරණයට සහ උපමදස් පිළිප දී ට පුහුණුවක් ල බී  

 ------     -------      ----- 

 

ගැටලු විසඳුම් පාදක ඉගගනුම් ක්රමගේදගේ  ප්රධාන අංග 

ගැටලු විසඳුම් පාදක ඉගගනුම් 

ක්රියාවලිගයන්ව...... 

➢ අපි විමනෝදමයන්ත ඉමෙන 

ෙන්තනවො 

➢ අලුත් අලුත් මද්ද ෙ න ිතන්තන 

පුරුදු මවනවො 

➢ යොලුවන්තට ඇහුම්කන්ත දීල තීරණ 

ෙන්තන පුරුදු මවනවො  

➢ කට පොඩම් කර ඉමෙන ෙන්තන 

ක්ර මයන්ත බ හ ර මවනවො  

➢ යම් යම් මද්දවල් පිළිබඳව 

විශ්මල්ෂණය සංස්මල්ෂණය 

කරන්තන පුරුදු මවනවො  

➢ ස්වයං ඉමෙනී කට මපළමඹනවො  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ම   ක්ර මේදය භොවිතමේ දී ඉමෙනුම්ලොභීන්ත පහත සඳහන්ත ක්රියොකොරකම්වල මයමදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----     -----     ----- 

 

 

 

 

 

• බුද්දධි කලම්බනය  

• මපර ද නු  වි සී  

• කණ්ඩොයම්වලට අදොළ 

ව ඩ ප වරී   

• දත්ත රැස් කිරී    

• කණ්ඩොයම් සොකච්ඡො  

• ෙ ටලුවට විසඳුම් 

මයෝජනො  

• ෙ ටලුව විසඳී   
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඔබමේ අධ්යයනය පහසුකරලී  පිණිස ම   ක්ර මේදමේ ප්රධ්ොන පියවර 04 අධ්යයනය කරමු.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------     ---------    ------= 

එ  පියවරයන්ත පන්තිකො ර උෙ න්තවීමම් දී භොවිතො කළ හ කි උදොහරණ කීපයක් මදසට ද න්ත ඔබමේ 

අවධ්ොනය මයොමු කරමු. 

I. ගුරුවරයො ලබොදුන්ත මෙදරව ඩ කර මෙන ඒමම් දී ශිෂයයන්තහට මුහුණදී ට සිදුවන ෙ ටලු 

II. මකොමරෝනො වවරසය ඉතො සිඝ්රමයන්ත ප ිරයො  නිසො එය ව ළ ක්වී  සඳහො සුදුසු ක්රියො ොර්ෙ 

මසොයො බ ලී  

III. පොසල් සිසුන්ත  ත්රවය භොවිතයට පුරුදුවී  

IV.  ොර්ෙ අනතුරු බහුලවී  

V. හදවත් මරෝෙ සීඝ්රමයන්ත ව ඩිවී  

ගැටලු විසඳුම් පාදක ඉගගනුම් ක්රමගේදගේ දී භාවිතාවන ප්රධාන පියවර හතර  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඉන්ත එක් ක්රියොවලියක් සඳහො ම මස් උදොහරණයක් මෙන බලමු. 

 

 

ගුරුතුමා/ගුරුතුමිය ලබාදුන්ව ගගදරවැඩ කර ගගන ඒගම් දී ශිෂ්යයන්වහට මුහුණදීමට සිදුවන ගැටලුවලට 

විසඳුම් ගසායා ගැනීම 

 

 

1. ගුරුතු ො/තුමිය 
ලබොමදන 

මෙදරව ඩවල 
ස්වභොවය හඳුනො 

ෙ නී 

2.  එ  ව ඩ කිරීමම්දී 
ශිෂයයන්තහට නිවමස්

දී ඇිවන ෙ ටලු 
පිළිබඳ සොකච්ඡොවක්

සොකච්ඡො කරන ලද 
එ  ෙ ටලු 

වගුෙතකර ඒවොට 
ලබොදිය හ කි විසඳුම් 
සටහන්තකර ෙ නී 

විසඳුම් විශ්මල්ෂණය 
හො සංස්මල්ෂණය 

 ගින්ත වඩොත්  සුදුසු 
ප්රොමයෝගික විසඳුම් 

පිළිබඳ නිෙ නවලට 
ප මිණ අමනක් 

කණ්ඩොයම් ස ඟ 
හුව ොරු කරෙ නී 

නියැදි ක්රියාවලියක් සඳහා උදාහරණ - 1 

කණ්ඩොයම් 

ව ඩක් මලස 

ලබො දීම න්ත 

වඩොත් යහපත් 

ප්රිඵල ලබොෙත 

හ ක 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ීඩිගයෝපටය - 1 

 ගරෝගිගයකුගේ ගරෝගය හඳුනාගගන 

ගබගහත් ලබාදීම 

 

  

 

 

 

 

 

 

------------        ----------                 ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නියැදි ක්රියාවලියක් සඳහා උදාහරණ - 2 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ීඩිගයෝපටය - 2 

ගකාගරෝනා වවරසය ඉතා සීඝ්රගයන්ව පැතිරයාම 

නිසා එය වැළැක්ීම සඳහා සුදුසු ක්රියා මාර්ග 

අනුගමනය 

 

 

 

පන්ති කො රය තුළ දී ම මස් ක්රියොකොරක ක් සිදු කරමු. 

 

ඉහත සටහගන්ව 4වන පියවර ීඩිගයෝ පටයකින්ව ගමගසේ දක්වමු.  

 

 

 

 

---------        -------------                 --------------- 

 

 

 

 

1.මකොමරෝනො 
වවරසය පිළිබඳව 
ෙ ඹුරින්ත අධ්යයනය

කිරී ට මපළඹවී  සහ 
මබෝවන ආකොර 

පිළිබඳව අවමබෝධ්යක්
ලබො ෙ නී 

2. මකොමරෝනො 
වවරසය මබෝමවන 

ආකොර පිළිබඳව 
ද නුවත් වී එය 

ව ළ ක්වී  සඳහො 
ෙතහ කි ක්රියො ොර්ෙ 
සොකච්ඡො/අධ්යයනය

කිරී  

3. වවරසය මබෝවී 
ව ළ ක්වී  සඳහො 
මයොදොෙතහ කි 
පියවරවල්වල 
ප්රොමයෝගික හො 

මයෝෙයබව සලකො 
බලො ඒවො මෙොනු කිරි 

4.වවරසය මබෝවී  
ව ළ ක්වී  සඳහො 
මයොදොෙතහ කි 

ප්රොමයෝගික ක්ර මේද 
පිළිබඳ  අවසොන 

නිෙ නයකට ඒ 

නියැදි ක්රියාවලියක් සඳහා උදාහරණ - 3 මකොමරෝනො වවරසය ඉතො සිඝ්රමයන්ත ප ිරයො  

නිසො එය ව ළ ක්වී  සඳහො සුදුසු ක්රියො ොර්ෙ මසොයො 

බ ලී  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ම   ම ොඩියුලය අධ්යයනමයන්ත ඔබ ලබොෙත් ද නු  ද න්ත පරීක්ෂොකර බලමු. එක් පිළිතුරකට එක් ලකුණ 

බ ගින්ත ිමි මේ. (පිළිතුරු අමනක් පිටුමේ) 

ප්රකොශය හරි 

(✓) 

ව රදි 

(X) 

1.  ෙ ටලු විසඳුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය යනු විදයොත් ක ඉමෙනුම් ක්ර මේදයක් 
මනොමේ. 

  

2.  ම ය සොම්ප්රදොයික මද්දශන ක්ර මේදයක් මනොව ශිෂයයින්තමේ චින්තතනයට 
අභිමයෝෙ කරයි. 

  

3.  ගුරුවරයො ඉමෙනුම් අවස්ථො සම්පොදනය කරන්තමනකු බවට පත්මවයි.   

4.  ශිෂයයන්ත නිව රදි තීරණ ෙ නී ට මපළමේ.   

5.  ස්වයං ඉමෙනු ට මපළමඹයි.   

6.  ම   ක්ර මේදය ප්රධ්ොන පියවර හතකින්ත ස න්තවිතය.   

7.  ම   ක්ර මේදය ගුරුවරමයකු මනො  ිව වුව ද ක්රියොත් ක කළ හ කිය.   

8.  ම   ක්ර මයන්ත සිසුන්ත තුළ  ොනුෂීය ගුණධ්ර්  දියුණුවී ට අවස්ථොවක් මනො  ත.   

9.  නවක ගුරුවරමයකුට ම   ක්ර මේදය අනුව පොඩම් ස ලසුම් කිරී ට අපහසුය.   

10.  දත්ත රැස් කිරී , වගුෙත කිරී , දත්ත විශ්මල්ෂණය පිළිබඳ මූලික ද නු ක් ම   
ක්ර මේදමේ දී ගුරුවරයොට අතයවශය මේ. 

  

 

------------    ----------------                --------------- 

පිළිතුරු -  1 ව රදි 
  2 හරි 
  3 හරි 
  4 හරි 
  5 හරි 
  6 ව රදි 
  7 ව රදි 
  8 ව රදි 
  9 ව රදි 
  10 හරි  
---------     -------    --------  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

මදවනුව අපි වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදය පිළිබඳව අධ්යයනය කරමු. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------   --------------          ------------------- 

 

 

වයාපෘති පාදක ඉගගනුම් ක්රමය 

ක්රියොකොරී අධ්යොපන ක්ර මේදයකි 

මජෝන්ත ඩුවී මේ දර්ශනය  ත ක්රිලී ප ට්රික් 

සංවර්ධ්නය කර ඇත. 

නිශ්චිත අරමුණක් ඉටුකර ෙ නී ට 

ක්රියොත් ක මකමරන ක්රියොවලියකි. 

කිසියම් ෙ ටලුවකට විසඳුම් ද ම  ගින්ත 

ලබොදිය හ ක. 

 

 

 

වයාපෘතියක්  යනු -  මතෝරොෙත් අරමුණක් ඉටුකර 

ෙ නී  සඳහො පිරිව ය, කොලය හො ගුණය පිළිබද සලකො 

බලමින්ත ක්රියොත් කවන ආරම්භයක් හො අවසොනයක්          

ඇි ක්රියොවලියකි. 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

වයාපෘතියක අඩංගු ප්රධාන අංග ගමගසේ හඳුනා ගනිමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----    -------    -----  --------  

  

වයාපෘතියක අංග 

අරමුණු 

පිරිවැය කාලය ගුණය 

අයවැය ගල්ඛනය කාලරාමුව ප්රමිතීන්ව 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඉහත සටහමන්ත  දක්වො ඇි වයොපෘි අංෙ සවිස්තරොත් කව වි සො බලමු. 

 

 

------- -------   ------  ---- -   --- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අරමුණු 
SMART 

S     Specific         සුවිමශ්ෂී විය යුතුයි 

M   Measurable    නියහ කි විය යුතුයි 

A     Achievable   සොධ්නය කරෙතහ කි විය යුතුයි 
R     Relevant       අදොළ විය යුතුයි 
T     Time Bound    කොලසී ොවක් ද ක්විය යුතුයි 

කොලය 
Time 

▪ වයොපෘිය කිසියම් රොමුවකට අනුව ස ලසුම් කළ යුතුයි. 
▪ ඒ ඒ කොලසී ොවට අදොළ ක්රියොකොරකම් ප හ දිලිව ද ක්විය යුතුයි. 
▪ කොලරොමුව  ගින්ත ම ය මපන්තවොදියහ කිය. 

පිරිව ය 
Budget 

▪ වයොපෘියක් සඳහො  ොනව හො මභෞික සම්පත් (Men, Material, Money, 
Machine) මිනිසුන්ත, රවය, යන්තර මහෝ මුදල් මයදවිය යුතුය.  

▪ ඒ සඳහො යන වියද  අයව ය මල්ඛනයකින්ත ද ක්විය යුතුය. 

ගුණය 
Quality 

▪ ගුණොත් කබව 
▪ බොිර මපනු  
▪ අභයන්තතර තත්වය 
▪ කල් ප ව ත්  
▪ අරපිරි  ස්  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

පාසල් සිසුන්ව සඳහා ගයෝගය වයාපෘති වර්ග කීපයක් ගමගසේ හඳුනා ගනිමු. 

 

------    --------     ---------    ------ 

ඔබ වයොපෘියක් ස ලසුම්කිරීමම්දී පහත සඳහන්ත කරුණු පිළිබඳව පළමුමවන්ත   අවධ්ොනය මයොමු කරන්තන. 

1. කු ක් ද? වයොපෘිය  ගින්ත කිරී ට අමප්ක්ිත කොර්යයන්ත (උදොහරණ - පොසල් 
පුස්තකොලයට අලුත් මපොත් ලබොෙ නී ) 

2. කොට ද? වයොපෘිමයන්ත ඉලක්ක කරන ජන කණ්ඩොය  (උදොහරණ - ප්රොථමික සිසුන්ත 
සඳහො,  ද්දවිතීයික මර්ණිවල පිරිමි ළමුන්ත සඳහො, උසස් මපළ ෙ හ ණු ළමුන්ත 
සඳහො, මුලු පොසමල් සිසු ජනෙහනය සඳහො) 

3.  මකොමහ් ද? වයොපෘිය ක්රියොත් ක කරන ප්රමද්දශය, පසුතලය, සථ්ොනය 

4.  කවදො ද?  ොස 1ක්,  ොස 3ක්, වසරක්, වසර 2ක් ව නි කොලයක් තුළ දී 

5.  මකොප ණ ද? වයොපෘිමයන්ත ඉලක්ක ජන සංඛයොව 

 

-------------- --------         ----------- 

වයොපෘි 
වර්ෙ

විෂය 
ස ෙොමී

ඉමෙනුම් 
ක්රියොවලිය 
සංවර්ධ්නය

සඳහො 

පොසල හො 
ප්රජොව 

සම්බන්තධ්ව

පොසල් 
පුස්තකොලය 
සම්බන්තධ්ව

පොසල් 
පරිපොලනය
සම්බන්තධ්ව

සිසු 
සුභසොධ්නය

සඳහො

සිසු විනය
ෙ ටලු 

සම්බන්තධ්ව

පොසල් 
ආපනශොලො

ව 
සම්බන්තධ්ව
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

එ  කරුණු උදොහරණයක්  ගින්ත ම මස් දක්වමු. 

වයාපෘතියකට අදාළ ක්රියාකාරකම් සහ  
කාල රාමුව ගාන්ව් සටහන (Gantt Chart) මගින්ව දැක්ීම 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

කාල රාමුව - ගාන්ව්  සටහන  

 

ක්රියොකොරකම් 

ජනවොරි මපබරවොරි  ොර්තු  අප්රිමයල් 

1
 ස

ි
ය

 

2
 ස

ි
ය

 

3
 ස

ි
ය

 

4
 ස

ි
ය

 

1
 ස

ි
ය

 

2
 ස

ි
ය

 

3
 ස

ි
ය

 

4
 ස

ි
ය

 

1
 ස

ි
ය

 

2
 ස

ි
ය

 

3
 ස

ි
ය

 

4
 ස

ි
ය

 

1
 ස

ි
ය

 

2
 ස

ි
ය

 

3
 ස

ි
ය

 

4
 ස

ි
ය

 

විදුහල්පි අවසරය හො වයොපි අරමුණු පිළිබඳව 
පොසල් ප්රජොව ද නුවත් කිරී  

                

ක්රියොකොරී කමිටුවක් පිිටුවො මද ොපියන්ත ද නුවත් කර 
අවශය මුලය සම්පත් ලබොෙ නී  

                

අයව ය ඇස්තමම්න්තතු සකසක්ර අලුත්මපොත් මිළදී 
ෙ නී  

                

මිළදීෙත් මපොත් අංකනය කිරී                  

පුස්තකොල මපොත් රොක්කවල ත බී ට සහොය වී                  

නව නීි රීි මයෝෙය පරිදි ප්රදර්ශනය කිරී                  

නව පුස්තකොල මපොත් පිළිබඳව ප්රොථමික අංශමේ 
ගුරුවරුන්ත හො සිසුන්ත ද නුවත් කිරී  

                

මපොත් 100 පුස්තකොලයට ලබොදී  හො වයොපෘිය 
ඇෙයී  

                

කොටද?  

මකොමහ්ද? 
  

කවදොද?   

මකොප ණද

?  

කු ක්ද?  
ප්රොථමික මර්ණිමේ සිසුන්ත මේ කියවී  වර්ධ්නය කිරී  සඳහො 

කතොන්තදර මපොත් 100ක් පොසල් පුස්තකොලයට පරිතයොෙ කිරී  

විදයොවර්ධ්න විදුහමල් ප්රොථමික අංශමේ සිසුන්ත 500 මදමනක් 

සඳහො 

........වසමර් ජනවොරි සිට අප්රිමයල් දක්වො  ොස 4ක කොලයක් තුළ 

ර/බඹරමකොටුව විදයොවර්ධ්න විදුහල, මේව ල්වත්ත, රත්නපුර 

ප්රොථමික අංශවල සිසුන්ත 500ක් සඳහො පුංචි කතන්තදර මපොත් 

100ක්  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

------   ------   ------ 

 
වයොපෘිය අෙ යී  යනු වයොපෘිමේ අරමුණුවලට සොමප්ක්ෂව වයොපෘිය ක්රියොත් කවන අවස්ථොමේදී මහෝ 

වයොපෘිය අවසොනමේදී එි සොර්ථකත්වය   න බ ලී යි. 
එ  ක්රියොවලිය ම මස් වි සො බලමු. 

වයාපෘතිය ඇගයීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----    -------   ---------- 

වයාපෘතියක් අගැයීගම් අරමුණු පහත පරිදි ගේ. 

i. වයොපෘිමේ මූලික අරමුණු ඉටුවීද යි බ ලී  සඳහො 

ii. වයොපෘිමේ දුබලතො හො ප්රබලතො හඳුනො ෙ නී  සඳහො  

iii. ම මතක් ක්රියොත් ක වූ අමනකුත් වයොපෘි ස ඟ සසඳො බ ලී  සඳහො  

iv. ක්රියොත් ක කීරීමම් අභිමයෝෙ තුළින්ත අනොෙත වයොපෘි සඳහො පොඩම් ඉමෙනී ට 

v. වයොපෘි පිරිව ය-ප්රිලොභ විග්රහ කිරී ට 

--------     -------     --------    --------------- 

වයාපෘතියක් අගැයීගම්දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු ගමගසේ දක්වමු. 

i. වයොපෘි අරමුණු ඉටුවී ද 

ii. මයදවුම් හො සම්පත් කොර්යක්ෂ තොවකින්ත මයොදොමෙන ිමබ් ද 

iii. වයොපෘි ක්රියොවලිය අදොළ පරිදි සිදුමේ ද  

iv. නි  වුමම් ගුණොත් කබව මකමස් ද 

v. වයොපෘිමයන්ත ඉලක්කෙත කණ්ඩොය ට දිගුකොලීන ප්රිඵල අත්විඳිය හ කි ද 

--------           ---------------       --------------- 

වයාපෘති ක්රියාවලිය  

      ඇගයීම 

 

අරමුණු ස ලසු   ක්රියොත් ක කිරී  නි වුම්  
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

වයොපෘිය අෙයන්තමන්ත කො විසින්ත ද? 

i. වයොපෘියට සම්බන්තධ් අය විසින්ත   (අභයන්තතරව) වයොපෘිය අෙ යී   

ii. බොිර පොර්ශවයන්ත විසින්ත අෙ යී  

 

අභයන්තතරව සහ බොිරව වයොපෘි අෙ යීමම් මවනස්කම් සලකො බලමු. 

අභයන්තතර අෙ යී  බොිර අෙ යී  

• වයොපෘිය මහොඳින්ත දකී. 

• මපෞද්දෙලික සබඳතො නිසො විෂයමුල අෙ යී  

න ත. 

• අෙ යී  පිළිබඳ විමශ්ෂඥ ද නු ක් මනො  ි 

වී ට පුලුවන. 

• වයොපෘිය මහොඳින්ත මත්රුම් ෙනී. 

• වයොපෘිය මදස නව දෘෂ්ියකින්ත බලයි 

• මපෞද්දෙලික සබඳතො න ත 

• අෙ යී  සම්බන්තධ් විමශ්ෂඥයින්ත සිටියහ ක 

• වයොපෘිය මහොඳින්ත මත්රුම් ෙ නී  දුෂ්කරවිය 

හ ත 

 

------------     -------------          ---------------- 

ඔබ වයාපෘති වාර්තාවක් සකසේ කිරීගම්දී පහත අංග ඇතුලත් කළ යුතු ගේ. 

1. වයොපෘිමේ න  

2. වයොපෘිය පිළිබඳ මකටි පසුබිම් විග්රහයක්/හ ඳින්තවී  

3. වයොපෘිමේ අරමුණු 

4. වයොපෘිය සඳහො මයොදොෙත් ක්ර ය හො අදොළ මභෞික හො  ොනව සම්පත් 

5. වයොපෘි ක්රියොවලිය  

6. කොල රොමුව  

7. ප්රෙි ස ොමලෝචනය 

8. වයොපෘි නි ොව සහ නව මයෝජනො 

9. අදොළ මතොරතුරු ලබොෙත් ආශ්රිත ග්රන්තථ නො ොවලිය 

10. වයොපෘිය සඳහො අදොළ බලධ්ොරීන්තමෙන්ත ලබොෙත් ලිපිය 

 

---------    ---------    --------------- 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ම   වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදය පිළිබඳ ම ොඩියුලය අධ්යයනමයන්ත ඔබ ලබොෙත් ද නු  ද න්ත 

පරීක්ෂොකර බලමු. එක් පිළිතුරකට ලකුණු 5 බ ගින්ත ිමි මේ. (පිළිතුරු අමනක් පිටුමේ) 

1. වයොපෘියක් යනු කු ක් ද? 

2. වයොපෘියක අරමුණු මකමස් විය යුතු ද? 

3. වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදමයන්ත  ශිෂයයන්තහට ල මබන වොසි 3ක් සඳහන්ත කරන්තන 

4. වයොපෘි පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදයකදී ගුරු භූමිකොව මකමස් විය යුතු ද? 

5. වයොපෘියකට කොල රොමුවක් මයොදො ෙත යුත්මත් කවර මහ්තුවක් නිසො ද? 

6. වයොපෘි අෙ යී ක් කළ යුත්මත් කු න මහ්තු නිසොද යි මකටිමයන්ත පහදන්තන. 

------------        -----------        ------------- 

පිළිතුරු: 

1)   නිශ්චිත අරමුණක් ඉටුකර ෙ නී  සඳහො පිරිව ය, කොලය හො ගුණොත් කබව පිළිබද සලකො බලමින්ත 

ක්රියොත් ක කරන ආරම්භයක් හො අවසොනයක් ඇි ක්රියොවලියකි 

 

2)   SMART විය යුතුය. එනම්, 

S     Specific          සුවිමශ්ෂී විය යුතුයි 

M   Measurable     නියහ කි විය යුතුයි 

A     Achievable    සොධ්නය කරෙතහ කි විය යුතුයි 

R     Relevant        අදොළ විය යුතුයි 

T     Time Bound     කොලසී ොවක් ද ක්විය යුතුයි 

 

3)   - ස ලසුම් සහෙතව ය ක් කිරී ට මපළඹී  

- නිව රදි තීරණ ෙ නීමම් හ කියොව ව ඩිදියුණුවී  

- නොයකත්වයට හො අනුෙොමිකත්වයට හුරුවී  

- එකිමනකොමේ විභවයතො හඳුනො ෙනිමින්ත සහමයෝෙමයන්ත කටයුතු කිරී ට ඇි හ කියොව 

වර්ධ්නය කිරී  

- ස්වයංවිනය වර්ධ්නයවී  

- ජීවිතයට ස බෑ අත්ද කීම් ලබොෙ නී  

- ප්රජො සබඳතො ප ව ත්වී ට හුරුවී  

- ඉවසී , අවංකබව ව නි උසස්  ොනසික ගුණොංෙවලින්ත මපෝෂණය වී  

(ඉහත කරුණු වලින්ත අව  වශමයන්ත 3ක් ඉදිරිපත් කළ හ කිවී  ප්ර ොණවත්) 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

4) සුසොධ්යකොරකමයකු මහෝ සම්පත්දොයකමයකු වශමයන්ත ක්රියොකරයි. 

 

5) වයොපෘියක් යනු ස ලසුම්ෙත ක්රියොවලියක එකතුවකි. ඒ එක් එක් ක්රියොවලිය නිශ්චිත කොල 

රොමුවකට යටත් මනොකළමහොත් වයොපෘිමේ ස ලසුම් අසොර්ථක වී වයොපෘිය අවසන්ත කිරී ට නිශ්චිත 

කොලයක් මනො  ි වී යයි. 

 

6) - වයොපෘි අරමුණු ඉටුවීද යි ද න ෙ නී ට 

− මයදවුම්, සම්පත් නිසි පරිදි පරිහරණය කමළ්ද යන්තන ද නෙ නී ට 

− නි  වුමම් ගුණොත් ක බව   න ෙ නී ට 

− වයොපෘි ක්රියොවලිය නිසි පරිදි ක්රියොත් කවීද කියො   නෙ නී ට 

− වයොපෘිමයන්ත ඉලක්කෙත කණ්ඩොය ට දිගුකොලීන ප්රිලොභ ල මබ්ද යන්තන මසොයො 

බ ලී ට 

  

 

------     ------ --  --     ------ 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ගතවනුව අපි භූමිකා රංගන/නාටය ක්රමගේදය ගැන විමසා බලමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගමම ක්රමගේදගේ දී පහත සඳහන්ව කරුණු සැලකිය යුතු ගේ. 

➢ නොටය ක්ර යට ෙ ලමපන විෂය කරුණු මතෝරොෙත යුතුය. 

➢ අමප්ක්ිත පොඩම් අරමුණු ඉටුවන පරිදි සංවිධ්ොනය කළ යුතුය. 

➢ කළ යුතු මද්ද පිළිබඳව නිරවුල්ව සිසුන්තට පහදො දිය යුතුය. 

➢ මදබස් සජීවී නොටය ය ස්වරූපමේ විය යුතුය. 

➢ ව ඩි සිසු පිරිසකට අවස්ථොව ලබොදිය යුතුය.  

➢ සිසු දක්ෂතො ඔප ට්ටම් විය යුතුය. සිසු දක්ෂතො අෙය කළ යුතුය. 

➢ අර්ථවත් මදබස/්ගීත මයොදොෙත යුතුය. 

➢ විදුහමල් අන්ත කටයුතුවලට බොධ්ො මනොවිය යුතුය. 

➢ වියදම්/මිල අධිකවන මලස ඇඳුම් මහෝ පසුතල නිර් ොණ මනොකල යුතුය. 

➢ කොලය නිසි පරිදි කළ නොකරණය කරෙත යුතුය. 

➢ පොඩ  අවසොනමේදී අදොළ විෂය මකොටස් සිසුන්තට අවමබෝධ්වීද යි පසුවිපරම් කළ යුතුය. 

➢ අවසොනමේදී ප්රිමපෝෂණය හො ඉදිරි මපෝෂණය සිසුන්තට ලබොදිය යුතුය. 

නාටය ක්රමය රංගනය  භූමිකා රංගනය   

ශිෂ්ය ගක්න්වීය ඉගගනුම් ක්රමගේදයකි. 

විෂ්ය කරුණු අවගබෝධයට පහසු කරවයි. 

සිසුන්ව විගනෝදගයන්ව ප්රගබෝධමත්ව ඉගගනුම ලබයි. 

නාටයමය සේවරූපගයන්ව චරිත නිරූපනය කරයි. 

සජීී අත්දැකීම් ළමුන්වට ලබා ගදයි. 

විවිධ චරිතයන්වි සුවිගශ්ේෂී ගති ලක්ෂ්ණ ප්රතිනිර්මානය කිරීමට හැකිගවයි. 

ගුරු සිසු සබඳතා වැඩිදියුණු කරයි. 

සිසු නිර්මාණශීලිත්වය සහ කුසලතා ඔපම්ටම් ගේ. 

ගපර සූදානමක් තිබිය යුතුයි. 



 
 

22 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

-------------                -----------------              ----------------     -------      --------   ----------- 

 

 

❖ පොඩ ක (පිවිසී /පොඩම් සංවර්ධ්නය/ඇෙයී ) ඕනෑ  පියවරකදී  භොවිතො කළහ කිවී  

❖ සිසුන්තමේ සක්රීය සහභොගිත්වය ලබොෙත හ කිවී  

❖  සිසුන්තහට සජීවී සෘජු අත්ද කීම් ලබොෙ නී ට හ කිවී  

❖ පන්තිකො ර අධ්යොපන වොතොවරණය තුළ විවිධ්ත්වයක් ඇිකළහ කිවී  

❖ විවිධ් විෂය ද නු , කුසලතො, ආකල්ප සජීවීව ඉමෙනුම් ඉෙ න්තවීම් කොර්යය හො බද්දධ් කළහ කිවී  

❖ සිසුන්තහට ක්ෂණිකව  ප්රිමපෝෂණයක් ලබොෙතහ කි වී  

❖ එකිමනකො ස ඟ සුහදව කටයුතු කිරීම න්ත සහොනුභූිය, සහකම්පනය, චිත්තමේෙ පොලනය, අනය 

අදහස්වලට ෙරුකිරී  ව නි  ොනුෂීය ගුණධ්ර්  ව ඩිදියුණු කරෙ නී ට හ කිවී  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

භූමිකා රංගන ක්රමගේ ප්රගයෝජන 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

භූමිකා රංගනයකට ගයාදාගතහැකි පාඩමක් අධයයනය කරමු. 

 

 

 

අ ොලි හො පියුමි පොසල ඇරී මෙදර යන විටදී අමුත්මතකු ඔවුන්තමෙන්ත පොසලට යන පොර අසයි. ඔවුන්ත පොර නිව රදිව 

කියූ විට ඔහු ප්රශංසො කර මටොෆි බෑෙයකින්ත ඔවුන්තට සංග්රහ කිරී ට ස රමසයි. එය පිළිෙ නී ට මපර ඔවුන්ත මදමදනො 

අමුත්තොට මනොඇ මසන මලසට සොකච්ඡොවක මයමදයි. 

 

පියුමි අපි ෙමුද මටොෆි බෑෙය? 

අ ොලි එපො ! අම්  කියල ියනවමන්ත නොඳුනන අයමෙන්ත  කිසි මදයක් ෙන්තන එපො කියලො. 

පියුමි ඒත් මම්  ො ො මහොඳ මකමනක් වමේ. එයො ඇහුමවත් පොසලට යන පොරමන්ත. 

අ ොලි ඒ වුනොට අපි හරියට  එයොව අඳුනන්තමන න හ  මන්ත. ඒ නිසො ෙන්තන එපො.  තක න ද්දද මසෞඛය 

ටීචත් අපිට කිේමව නොඳුනන අය මදන මද්දවල් ෙන්තන එපො කියල. 

පියුමි ඒත් අපි ද න්ත මකොමහො ද එපො කියන්තමන්ත ? 

අ ොලි  ොමම් අමප් අම් ො අපි එනකල්  ෙ බලො ඉන්තනවො. කෑ  කන්තනත් ිමයන නිසො ද න්ත අපිට මටොෆි 

එපො. මබොමහො  ස්තුියි. 

-------------- -------------     -------------     ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------     -----------------       ----------------- 

 

 

 

 

වීඩිමයෝ පටය : 6 වසර - PTS -  ොනසික යහප ව ත්  

 

වීඩිමයෝ පටය   

unknown person 

---- (ප්රොථමික 

මර්ණි)  

වීඩිමයෝ පටය  

මතොරතුරු 

සන්තනිමේදනය ... 

වීඩිමයෝ පටය  

මුලුත න්තමෙයි 

උපකරණ 

හඳුන්තවො දී   

වීඩිමයෝ පටය  

හ ඩතල පන්තිය   
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ද න්ත අපි භූමිකො රංෙන/නොටය ක්ර මේදය පිළිබඳව උෙත් දෑ න වත වි සො බලමු. ඒ සඳහො පහත ද ක්මවන ප්රකොශන 

සුදුසු වචන/වචනයක් මයොදො සම්ූර්ණ කරන්තන. එක් ප්රශ්නයක පිළිතුරු සඳහො ලකුණු 4ක් ිමිමේ. 

1.  භූමිකො රංෙන ඉමෙනුම් ක්ර මේදය භොවිතමේ දී ඉමෙනුම්ලොභීන්තට ...........  ........ ලබො ෙ නී ට අවස්ථොව ල මබ්. 

2.  ම   ක්ර මේදමේ දී ඉමෙනුම්ලොභීන්ත ............................................. ඉමෙනුම් ක්රියොවලිමේ මයමද්ද. 

3.  ම ි දී අනිවොර්යමයන්ත   .....................   ...............................   ිබිය යුතුය. 

4.  නොටයොනුසොරමයන්ත පොඩම් අන්තතර්ෙතය ඉදිරිපත් කිරීමම් දී ස ලකිල්ලට ෙත යුතු ව දෙත් කරුණක් වනුමේ .......    

................ ඇඳුම් හො පසුතල නිර් ොණයන්ත මනොකළ යුතු බවයි.  

5.  භූමිකො රංෙන ව දෙත් වන්තමන්ත එය පොඩ ක ....................   ............   .................  පියවරයන්ති දී  භොවිතො කළ 

හ කි වී ය 

------     -----     ----- 

පිළිතුරු: 
1.  සෘජු/සජීවී අත්ද කීම් 

2.  ප්රමබෝධ් ත්ව/ප්රීිමයන්ත 

3.  මපර සූදොන ක් 

4.  මිල අධික 

5.  පිවිසී /පොඩම් සංවර්ධ්නය/ඇෙයී  

----------------- 

සමසේත ඇගයීම ---   
ම   ම ොඩියුලය පරිශීලනය කිරීම න්ත ශිෂය ක්රියොකොරී ක්ර මේද 03 (ෙ ටළු විසඳුම් පොදක, වයොපෘි පොදක, භූමිකො 

රංෙන) පිළිබඳව ඔබට ප හ දිලි අවමබෝධ්යක් ල බී ඇත යි සිතමු. ඒ පිළිබඳව ස්වයං තක්මස්රුවක් සඳහො පහත 

සඳහන්ත ප්රශ්නොවලිය ඔබ මවත ලබො දී ඇත. එක් එක් ප්රශ්නයට අදොළ නිව රදි පිළිතුර මතෝරො ඊට අදොළ අංකය 

ඉදිරිමයන්ත දී ඇි වරහන තුළ සඳහන්ත කරන්තන. ම   ප්රශ්නොවලියට පිළිතුරු ස පයීම න්ත ඔබ ලබො ෙන්තනො ලකුණු 

සහ එක් එක් ක්ර මේදයන්ත පිළිබඳ අධ්යයනය කිරීම න්ත පසු ඔබ ලබොෙත් ලකුණුවල එකතුවත් සලකො බලො, ඔබ 

සියළු  ප්රශ්න සඳහො නිව රදි පිළිතුරු ලබො දී ඇත්නම් ඔබට සහික පරයක් ලබො ෙත හ ක. ඒ ඒ පිළිතුරට ලකුණු 4 

බ ගිනි. 

1. ශිෂය ක්රියොකොරී ඉමෙනුම් පරිසරයක් සකස් කිරී ට ගුරුවරමයකුට ඔහුමේ, 
 (1) ඉෙන්තවීමම් පළපුරුද්දද, (2) නිර් ොනශීලී බව (3) විෂය ද නු   (4) ළමුන්ත මේ චර්යො රටොවන්ත පිළිබඳ ද නු  
    මබමහවින්ත ඉවහල් මේ.  (....) 
 
2. (1) බුද්දධි කලම්බනය (2) සොකච්ඡො  (3) ප වරුම් (4) මද්දශන  
 ශිෂය මක්න්තීය ඉමෙනුම් ක්ර මේදයක දක්නට මනො  ත.  (.....) 

 

3. අනොෙත ව ඩ මලෝකයට අවශය නිපුණතො ඉමෙනුම්ලොභියො මවත ලබොදී ට ඉමෙනුම් ක්ර මේද සකස් කළ 

යුතු බවට  
(1)  ොස්මලෝ (2) මජෝන්ත ලුවී  (3) ජීන්ත ජ ක් රූමසෝ (4)  ොරියො ම ොන්තටිමසෝරි  
න  ි අධ්යොපන දොර්ශනිකයො විසින්ත ප්රකොශ කර ඇත. (.....) 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

4. ෙ ටළු විසදුම් පොදක ඉමෙනුම් ක්ර මේදමේ දී භොවිතොවන හතරවන පියවමර් දී ඉමෙනුම්ලොභියොට  
(1) මද ොපිය  (2) විදුහල්පි  (3) විෂයභොර ගුරු  (4) ව ඩිිටි සිසුන්ත මේ  
උපකොරය අවශයවනු ඇත. (.....) 
 

5. පොසල් පොදක වයොපෘියක් ක්රියොත් ක කිරී කට පිරිව යක් ද රී ට සිදු වුවමහොත් ඒ සඳහො අවශය අය ව ය 
මල්ඛනය අනු ත කරවො ෙත යුත්මත්   
(1) වයොපෘි භොර ගුරුවරයො (2) විදුහල්පි (3) මද ොපියන්ත (4) පන්තිභොර ගුරුවරයො  මවිනි.       (.....) 

 
6. පොසල් සිසුන්ත සඳහො මයෝෙය මනොවන්තමන්ත 
 (1) සිසු සුභසොධ්නය  (2) ඉමෙනුම් ක්රියොවලිය  (3) ගුරු සංවර්ධ්නය (4) විෂය ස ෙොමී 
 සඳහො වූ වයොපෘියකි.  (......) 
 
7. වයොපෘියක් ඇෙයී  ව දෙත් වන්තමන්ත, එි 
 (1) අරමුණු ඉටුවී  (2) දුබලතො හඳුනො ෙ නී  (3) නි  වුමම් ගුණොත් ක බව   න බ ලී  (4) ලකුණු ලබොදී  
 පිළිබඳව එ  ක්රියොවලිය අවසොනමේ දී සලකො බ ලිය යුතු බ විනි.   (......) 
 
8. භූමිකො රංෙන ක්ර මේදමේ දී   
 (1) විමශ්ෂ මේදිකො (2) සුවිමශ්ෂී ඇඳුම් ප ළඳුම් (3) සංගීතය (4) කොල කළ නොකරණය 
 පිළිබඳව ස ලකිල්ලට ෙත යුතුව ඇත.  (....) 
 
9. ඉහත සඳහන්ත ඉමෙනුම් ක්ර මේදය  
 (1) ව ඩි ශිෂය සහභොගිත්වයට (2) ශිෂය සහජ හ කියොවන්තට (3) ගුරුභවතොමේ නිර් ොනශීලී බවට (4) පොසල් 

ව ඩ කටයුතුවලට බොධ්ො සිදුකිරී ට 
 ඉඩ ප්රස්ථොව ලබො මදයි.   (......) 
 
10. භූමිකො රංෙනයක් ස ලසුම් කිරීමම් දී ගුරුභවතොට 
 (1) අදොළ කතො මත් ොව පිළිබඳ ද නුවත් බවක්  (2) විවිධ් චරිතොංෙ අධ්යයනයක් (3) පොඩම් අරමුණු පිළිබඳ 

නිව රදි ව ටහී ක් (4) නොටය හො රංෙ කලොව පිළිබඳ උපොධියක් 
 ිබී  අවශය මනොමේ.  
-----------         ----------          ---------- 

පිළිතුරු: 

1.(4) 2.(4) 3.(2 ) 4.(3) 5.(2) 6.(3) 7.(4) 8.(4) 9.(4) 10.(4) 

 

ලකුණු ම්ටම 

00-20  න වත න වතත් ම ොඩියුලය මහොඳින්ත අධ්යයනය කර අභයොසවලට පිළිතුරු සපයන්තන 

20-40  න වත ම ොඩියුලය මහොඳින්ත අධ්යයනය කර අභයොසවලට පිළිතුරු සපයන්තන 

40-60  ම ොඩියුලය අධ්යයනය කර අඩුපොඩු නිව රදි කර ෙන්තන 

60-80  ම ොඩියුලය මහොඳින්ත අධ්යයනය කර ඇත. ප්රොමයෝගිකව අත්හදො බලන්තන 

80-100  ක්රියොකොරී ක්ර මේද 3  පිළිබඳව ඉතො මහොඳ අවමබෝධ්යක් ලබොමෙන ඇත. 
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ඉහත ප්රශ්නොවලිය පහත ද ක්මවන දිගුමවන්ත (link) ද ලබො ෙත හ කි ය. 

Link 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-o1vhsdVj4mYqAg7n4RC0VYvtjmhYZzkv-

uoUIkj8CTVPJQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-o1vhsdVj4mYqAg7n4RC0VYvtjmhYZzkv-uoUIkj8CTVPJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-o1vhsdVj4mYqAg7n4RC0VYvtjmhYZzkv-uoUIkj8CTVPJQ/viewform?usp=sf_link


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

     ම ොඩියුල අංක  04 

 

  

  

කාර්යමූල පර්යේෂණ    



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලියේ සාර්ථකත්වය සදහා ක්රියාමූලික පර්යේෂණ 

යයාදා ගැනීම 

ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිමේ දී ඔබට උද්ෙතවන ෙැටලු ඔබ විසින්ව  ෙැලමෙන මලස විසඳොමෙන / 

ෙැටලු විසමඳන මලස ඔබ මවනස් මවමින්ව සොර්ථකත්වයට ෙත්ී ට ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ප්රමේශය 

ඔස්මස් ඔබට හැකි ය. මම් පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අධ්යයනය කිරීම න්ව ඔබට ෙහත දැක්මවන අරමුණු 

ඉටුකර ෙත හැකි ය. 

 

අරමුණු: 

1. යම් ක්රියොවලියක දී ප්රතයොමේක්ෂණය ඔස්මස් ෙැටලු හඳුනොෙැනීමම් කුසලතොවය ප්රදර්ශනය 

කරයි. 

2. ඉමෙනුම් ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිමේ සොර්ථකත්වය සඳහො ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ප්රමේශය මයොදො 

ෙනී. 

3. ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ප්රමේශය මයොදො ෙනිමින්ව ෙන්වි කො රමේ දී / ෙොසමේ දී  තුවන ෙැටලු 

විසඳි ට ගුරුවරයො  ැදිහත් මවයි. 

 

ම   අධ්යයන කොර්යය සඳහො ස්වයං කැෙී කින්ව යුතුව ඔබ එළඹුනමහොත් ෙහත දැක්මවන ඉමෙනුම් 

ෙල ඔබට ලඟො කර ෙත හැකි ය. 

 

ඉයගනුම් පල: 

1. ෙොසමේ දී මහෝ ෙන්වි කො රමේ දී ගුරු ෙර්මේෂකයොට  තුවන ෙැටලු ෙර්මේෂකයො ෙැලමෙල 
මලස ස්වයං මවනස්ීමම් ක්රියොවලියකට අනුෙත ීම න්ව විසඳො ෙනී. 

2. සිසුන්වට  තුවන අධ්යොෙනික, සො ොජිය හො මවනත් ක්මෂ්ත්රවල ෙැටලුවල දීත් ක්රියොමූලික 
ෙර්මේෂණ ප්රමේශය මයොදො ෙත හැකි අවස්ථොවන්ව මෙළ ෙස්වයි. 

3. ෙැටලුවකට අදොලව ලබො ෙන්වනො දත්ත විශ්මේෂණය කිරීමම් දී (අත්ත මතොරතුරු බවට 

ෙත්කිරී ) හැකියොව ලබන අතර ඒ ඇසුරින්ව ෙැටලු විසඳුම් සැලසුම් කරයි. 

 

ෙන්විකො රමේදී, ෙොසමේ දී, මහෝ ඉමෙනුම් ඉෙැන්වවිම් ක්රියොවලිය අතරතුරදී ඔබට හමුවන විවිධ් ෙැටලු 

විසදොෙැනී  සදහො  ගුරු සංවර්ධ්න ක්ර යක් වශමයන්වක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ක්ර මේදය ඵලදොයී මලස 

මයොදො ෙත හැකි අකොර පියවමරන්ව පියවර ෙහත ෙරිදි අධ්යයනය කරමු. 

 

මුලින්ව "  ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ පිළිබ දව මූලික අදහසක් ලබොෙැනී ට ෙහත ීඩිමයෝ දර්ශනය ඔබට 

උෙකොරී වනු ඇත. අවධ්ොනමයන්ව එය අධ්යයනය කරන්වන. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk^සිංහල  niska miqìï l:kh& 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk    ^bx.%Sis niska miqìï l:kh& 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk
https://www.youtube.com/watch?v=Ov3F3pdhNkk


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ක්රියොවලිය සිදුකළහැකි ආකොරය  පිළිබ දව සවිස්තරව දැනෙැනී ට  මේඛනයක් 

ෙහින්ව දැක්මේ. එය ෙරිශීලනය කරන්වන  

(ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ පිළිබදව ෙොසේ ෙොදක වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධ්න  ොර්මෙෝෙමද්ශ සංග්රහමයන්ව 

උපුටො ෙන්වනො ලදී.) 

ක්රියා මූලික පර්යේෂණ 

දැනු  වැඩි දියුණු කර ෙැනී  සඳහො මකමරන ක්ර වත් මසොයො බැලී ක් ෙර්මේෂණයක් මලස හැඳින්වවිය 

හැකිය. එමහත් සෑ  මසී ක්  ෙර්මේෂණයක් මලස සැලකී ට මනොහැකිය. දැනු  දියුණු කර ෙැනී  

සඳහො ක්ර  ශිේෙ එකකට වඩො වැඩි සංඛයොවක් ඇි මහයින්ව ෙර්මේෂණය එක  ආකෘියක කොර්යයක් 

මනොව විවිධ් ආකෘි යටමත් හැසිරී ට හැකි කොර්යයක් වනු ඇත. 

අධ්යොෙන ෙර්මේෂණයක් යනු, අධ්යොෙන ක්මෂ්ත්රමේ ෙැන නැගී ෙවින ෙැටලු සඳහො විසඳුම් මසී ට 

කරනු ලබන විධි ත් අධ්යයනයකි. අධ්යොෙන ෙර්මේෂණ සඳහො විවිධ් ෙර්මේෂණ ප්රමේශ ෙර්මේෂකයන්ව 

විසින්ව අනුෙ නය කරනු ලබන අතර, මම්වො අතුරින්ව ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ මබමහවින්ව 

ප්රචලිත  ප්රමේශයක් බවට වර්ත ොනමේ දී ෙත්ව ඇත. 

ක්රියො බද්ධ් ෙර්මේෂණ, ෙන්වි කො ර ෙර්මේෂණ, සක්රීය ෙර්මේෂණ සහ ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ආදි විවිධ් 

නම්වලින්ව හැඳින්වමවන ම   ෙර්මේෂණ ක්ර ය අද මබොමහෝ ගුරු අධ්යොෙන ෙොඨ ොලොවල අනිවොර්ය 

අංෙයක් බවට ෙත්ව ඇත. විමශ්ෂමයන්ව අධ්යොෙන විදයොපීඨ පූර්ව මස්වො ගුරු අධ්යොෙන ෙොඨ ොලොමේ සහ 

ෙශ්චොත් උෙොධි අධ්යොෙන ඩිපමලෝ ො ෙොඨ ොලොලොභීන්ව ත  ෙොඨ ොලොවට අදොළව මතෝරො ෙත් ෙැටලුවක් 

ඔස්මස් ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක් ක්රියොත් ක කිරී  අනිවොර්ය කර ඇත. 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණයක් යනු කුමක් ද? 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ යන්වන විවිධ් ෙර්මේෂකයන්ව විසින්ව විවිධ් අන්වදමින්ව නිර්වචනය මකොට ඇත. 

“ ම ය සිදුවිය යුත්මත් ම මස් ය” යනුමවන්ව කේෙනො කර ම මතක් කර මෙන ආ වෘත්ිය 

ක්රියො  ොර්ෙය මවනස් කිරී ට ිරණය කර ත ොමේ ෙන්වි කො රය ෙැන වි සො බැලී ට 

ගුරුවරයකු ීරණය කළ විට ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණය ඇරමේ යයි හේ්ස්ලර්, කැසිඩ් සහ කප 

(1986) ෙවසො ඇත. 

“කුඩො ෙරි ොණමේ  ැදිහත්ී ක් ත න්ව විසින්ව   සිදු කර එ   ැදිහත් ීමම් බලෙෑ  සමීෙව 

විභොෙ කර බැලී  ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ බව” හැේමස් (1972) ෙැවසීය. 

“ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණය ක්රියොවලිය ෙැටලුකොරී තත්ත්වයක් අනොවරණය කර ෙැනී ටත්, 

ප්රිකොර්යය ක්රියො  ොර්ෙ සැලසුම් කර ක්රියොත් ක කිරී ටත්, නියො නයටත් මයෝෙය 

ක්ර මේදයක් බව” බර්න්වස් (1998) ෙවසො ඇත. 

මම් අනුව ක්මෂ්ත්රමේ මවනස්කම් සිදු කළ යුතු මහෝ සංවර්ධ්නය කළ යුතු අවස්ථොවක් වි ර්ශනය කර 

අවශය මවනස්කම් සිදු කිරි  සඳහො ිමබන කොර්යක්ෂ  සහ උචිත  ොර්ෙයක් මලස ක්රියොමූලික 

ෙර්මේෂණ හඳුනො ෙත හැකිය. 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණ සාම්රදායික පර්යේෂණවලින්ව යවනස් වන ආකාරය- 

 
ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ එයට  සුවිමශ්ෂී වූ ෙහත සඳහන්ව අංෙ ලක්ෂණ දරයි. 

 

1. ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ස ොජ වොතොවරණයක්, ස ොජ අවස්ථොවක් පිළිබඳව ආසන්වනත  වෙකී  

ඇි පිරිසක් විසින්ව කරනු ලබන්වනක් ීමි. 

2.  ැදිහත්ීමම් ලක්ෂණය ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණවල අනිවොර්යමයන්ව දක්නට ලැබී  

3. ත න්ව නියැමළන වෘත්ි ය වයවහොරය සංවර්ධ්නයට මයොමුී  සහ ඒ සඳහො කැෙී  
ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණමේ මයමදන්වනො තුළ ිබී . 

4. මවනත් ෙර්මේෂණවලදී ම න්ව ෙර්මේෂණකරණමේදී අනුෙ නය කළ යුතු තොක්ෂණික 

ක්ර මේද දැඩිව අනුෙ නය කිරීමම් අවශයතොවක් මනොිබී . 

5. අනුෙ නය කරන  ැදිහත්විමම් ක්රියොදො ය ප්රතයමේක්ෂණයට ලක් කිරී . 

6. ත න්ව එදිමනදො නියුක්ත වන කොර්යමේ මයදී ට ඕනෑවට වඩො බොධ්ොවක් මනොවන ෙරිද්මදන්ව 
ෙර්මේෂණ ක්ර  සහ ක්ර  ශිේෙ සකස් කර ෙනු ලැබී . 

7. ෙර්මේෂණ කොර්යමේදී විදයොත් ක ක්ර ය දැඩිව අනුෙ නය මනොකිරී . 

8. ම   ෙර්මේෂණ ක්ර ය ඔස්මස් එළමෙන නිෙ නය අමනකුත් අවස්ථොවනට හො ස්ථොනවලට 

සො ොනයකරණය කිරී  සිදු මනොකිරී . 

9. ෙර්මේෂණ ක්ර  විදයොමේදී වඩොත් ප්රජොතන්වත්රවොදී මූලධ්ර් වලට ඉඩ ලබො මදන ක්ර  ශිේෙයක් 

මලස ද සැලකිය හැකිී . 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණයක පියවර 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ක්රියොවලියට මෙොදු වූ අංෙ ලක්ෂණ හඳුනො ෙත හැකි මස්   ඒ ඒ සුවිමශ්ෂ ෙැටලුව 

හො සුවිමශ්ෂ අවස්ථොව අනුව මකමරන ක්රි යොමූලික ෙර්මේෂණවලට ඒ එකිමනකට සුවිමශ්ෂ වූ අංෙ 

ලක්ෂණ ඇත්මත් ය. මම් නිසො ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණවල පියවර සැසි චක්රීය ආකෘියක්  ගින්ව ඉදිරිෙත් 

කිරී  අසීරු ය. 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක ප්රධ්ොන පියවර වන්වමන්ව, ප්රතයමේක්ෂණය මහවත් ස්වයං අවමලෝකනයයි. 

ම   අදහස ෙොදක කර ෙනිමින්ව 1944 දී කර්්මලවින්ව ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක පියවර සර්පිලොකොර 

චක්රයකින්ව ඉදිරිෙත් කළ හැකි බවත්, එවැනි එක් චක්රයක් සඳහො ප්රධ්ොන පියවර හතරක් ඇතුළත් කළ 

හැකි බවත් ෙවසන ලදි. 

 

ඒවො නම් සැලසුම් කිරී , ක්රියො කිරී , නිරීක්ෂණය හො ප්රතයමේක්ෂණයයි. ම   මුලික අදහස ්

සැලකිේලට ෙනිමින්ව ක්රියොමුලික ෙර්මේෂණයක් සැලසුම් මකොට ක්රියොවට නැංීමම් පියවර රැසක් හඳුනො 

ෙත හැකි අතර ඒවො අනුපිළිමවළින්ව ෙහත ඉදිරිෙත් මකමර්. 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණයක පියවර 

 

 

ම   මුලික අදහස් සැලකිේලට ෙනිමින්ව කොර්යමුලිකක්රියොමුලිකෙර්මේෂණයක් සැලසුම් මකොට 

ක්රියොවට නැංීමම් පියවර රැසක් හඳුනො ෙත හැකි අතර, ඒවො අනුපිළිමවළින්ව ෙහත ඉදිරිෙත් මකමර්. 

1. ගුරු වෘත්ියට අදොළ ව ඔබමේ කොර්ය මකොටස් හො බැදී ෙන්වි කො ර  ්ටමම් මවනසක් අවශය 
අවස්ථොවක් හඳුනො ෙැනී  

2. එ  අවස්ථොව ස ෙ සබදතොවක් ෙවත්නො ෙසුබිම් දත්ත හඳුනො ෙැනී  

3. ෙසුබිම් දත්ත වි ශ්මේෂණයට ලක් කරමින්ව ෙර්මේෂණ ෙැටලුව පුළුේව අධ්යයනයට ලක් කිරී  

4. ෙර්මේෂණ අරමුණු මෙොඩ නෙො ෙැනී  

5. අවස්ථොව මවනස් කිරී  සඳහො මයෝෙය  ැදිහත් ීමම් වැඩ සටහනක් කොල රොමුවකට අනුව 
සැලසුම් කිරී  

6. එය ක්රියොත් ක කිරී ට අවශය ෙසුබිම් සකස් කර ෙැනී  

7.  ැදිහත් ීමම් වැඩසටහන ක්රියොවට නැංී  

8. ක්රියොවට නෙන වැඩසටහන නිරීක්ෂණයට ලක් කිරී , නියො නය කිරී  හො ප්රිඵල වොර්තො කිරී  

9.  ැදිහත්ීමම් වැඩසටහන ඇසුරින්ව එක් රැස් කර ෙත් දත්ත වි ශ්මේෂණයට ලක් කිරී  

10. වි ශ්මේෂිත දත්ත ඇසුරින්ව අදොළ අවස්ථොව මවනසකට ලක් ී ඇත්දැයි මසොයො බැලී / 
ප්රතයමේක්ෂණය 

11. අමපක්ෂිත අරමුණු කරො ළඟො ී මනො ැත්මත් නම් ප්රිසැලැස් ක් සැකසී  සහ ඊට  අදොළ ව 

ක්රියොකොරකම් සැකසී  

12. ප්රිසැලසුම් ක්රියොවට නැගී  

13. ප්රිසැලසුම් වැඩ සටහන නිරීක්ෂණයට ලක් කිරී  සහ ඒ ආශ්රිතව රැස් කර ෙත් දත්ත 

විශ්මේෂණයට ලක් කිරී  තුළින්ව අමපක්ෂිත අරමුණුවලට ළඟොී ිමබන්වමන්ව දැයි ප්ර ොණනය 

කිරී  

14. අමපක්ෂිත මවනස කරො ළඟො වන මතක් ම වන්ව ප්රිසැලසුම් මයොදො ෙැනී  

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණයක් සඳහා උචිත පර්යේෂණ ගැටලුවක් හඳුනා ගැනීම 

 
ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ සඳහො මයෝෙය ෙර්මේෂණ ෙැටලුවක් හඳුනො ෙැනීමම් හැකියොව ශික්ෂණලොභියො 

ගුරුවරුන්ව තුළ ිබිය යුතුය. ෙන්වි කො රය තුළ ෙැන නැගී ිමබන ෙැටලුවක් සඳහො නිශ්චිත කැපී 

මෙමනන විසඳු ක් ෙවින අවස්ථො ක්රියොමූලිකෙර්මේෂණ සඳහො මතෝරො ෙැනී  එතරම් උචිත වන්වමන්ව 

නැත. 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ සඳහො උචිත ෙැටලුවක් මතෝරො ෙැනිමම් දි ත ො විසින්ව   ත ොමෙන්ව   අසො 

පිළිතුරු ලබො ෙත යුතු ප්රශන් කිහිෙයක් ෙවී. ඒවො නම්, 

1. මවනසක් අවශය අවස්ථොව කු ක් ද? 

2. එ  මවනස අවශය බව ප්රදර්ශනය වන්වමන්ව මකමස් ද? 

3. මම් සඳහො බලෙෑ හැකි ෙසුබිම් සොධ්ක ම ොනවො ද? 

4. එ  අවස්ථොව මවනස් කිරී ට ෙත හැකි කුඩො ෙරි ොණ ක්රියො  ොර්ෙ ම ොනවො ද? 

5. යමථෝක්ත අදොළ ක්රියො  ොර්ෙ අනුෙ නය කිරීම න්ව ලබො ෙත හැකි ප්රිඵල ම ොනවො ද? 

ම   ප්රශ්නවලට ඔබ විසින්ව මතෝරො ෙත් අවසථ්ොව සඳහො සොර්ථක පිළිතුරු සෙයන්වමන්ව දැයි අවධ්ොනය 

මයොමු කරන්වන. මම් අන්වදමින්ව යම් ෙර්මේෂණ ෙැටලුවක් මදස විශ්ම ්මේෂණොත් ක දෘෂ්ි 

මකෝණයකින්ව අවධ්ොනය මයොමු කර ඔබමේ ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණය සඳහො උචිත අවස්ථොවක් මතෝරො 

ෙන්වන. 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණවලදී දත්ත රැස් කිරීමට ඉවහල් කර ගත හැකි ක්රම 

1. ප්රතයමේක්ෂණ සටහන්ව  

2. සම්මුඛ සොකච්ඡො / නොභිෙත සම්මුඛ සොකච්ඡො 

3. ප්රශ්නොවලි 

4. නිරීක්ෂණ 

5. විවිධ් මේඛන අධ්යයනය කිරී . (උදොහරණ - මලොේ සටහන්ව, ලකුණු වොර්තො, ෙැමිණිමම් 

මේඛන අධ්යයනය) 

6. ආකේෙ ෙරි ොණ 

7. ශ්රවය/දෘශය ෙිෙත කිරී . 

8. ක්මෂ්ත්ර සටහන්ව 

9. අනොවරණ ෙරීක්ෂණ, ස ොජමිික ෙරීක්ෂණ 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ක්රියා මූලික පර්යේෂණ සඳහා යයාදා ගත හැකි ගැටලු සඳහා උදාහරණ 

1. මතෝරො ෙත් අකුරු කිහිෙයක් නිවැරදිව ලිීමම් කුසලතො හතරවන මශ්ර්ණිමේ සිසුන්ව කිහිෙ 

මදමනකු තුළ වර්ධ්නය කරන්වමන්ව මකමස් ද? 

2. විෂයයට අදොළ ව මෙළ මෙොත නිවැරදි ව භොවිත කිරීමම් සිසු කුසලතො වර්ධ්නය කරන්වමන්ව 

මකමස් ද?  

3. ෙන්වි කො රමේ විනය නීිරීි කඩ කිරීම න්ව මතොර විනය ෙරුක ෙන්වියක් ඇි කිරී ට  ො 

ක්රියො කළ යුත්මත් මකමස් ද? 

4. එකතු කිරී  හො සබැඳි මූලික ෙණිත ය කුසලතො වර්ධ්නයට  ො කු ක් කළ යුතු ද? 

5. ඉංග්රීසි ඉංග්රීසි විෂය ඉමෙනු ට සිසුන්වමේ මෙලඹු  ඇි කරන්වමන්ව  ්මන්ව මකමස් ද? 

 

ම වැනි විවිධ් ක්මෂ්ත්ර ඔසම්ස් ගුරුවරයො ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක් කිරීම න්ව ෙොර්ශ්ව ෙණනොවකට 

ප්රිලොභ අත්මේ. 

 

ගුරුවරයොට : ඉෙැන්වීම් කුසලතො, සබඳතො, කළ නොකරණ කුසලතො ආදි 

සිසුන්වට       :     සොධ්න හො මෙෞරුෂ, ස ොජ කුසලතො (ඉලක්ක කණ්ඩොය ට)  

ෙොසලට      : ඉමෙනුම් සංස්කෘිය බලවන්වතකරණය 

 

ෙොසේ ෙොදක වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධ්න ක්රියොකොරකම් සඳහො ඉහත දක්වො ඇි ක්ර  ම න්ව   ෙොසලට සහ  

අවස්ථොවට වඩොත් උචිත මවනත් ක්ර  හො ක්රියොකොරකම් ද  ෙොසලට මයොදො ෙත හැකි ය.  

ම   ක්රියොකොරකම් ක්රියොත් ක කිරීමම් දි ඒ සම්බන්වධ්ව නියො නයක් හො ඇෙයී ක් ෙොසේ  ් මම් සිට 

ජොික  ්ට  දක්වො ක්රියොත් ක කිරී  අවශය යි. 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක සොර්ථකත්වය සදහො අවශය ෙර්මේෂණොත් ක දත්ත ලබො ෙැනී  තුළින්ව 

ෙැටලුව හදුනො ෙැනී   අිශයින්ව වැදෙත් වන බව තහවුරු කරෙන්වන. නිවැරදිව ෙැටලුව හදුනොෙත් ෙසු 

එය විසදී  සදහො ක්ර ොනුකූලව අදියමරන්ව අදියර  ැදිහත් විය යුතුය. එ  සෑ   ැදිහත්ී ක් අතරදී  

ප්රතයමේක්ෂණ මේ මයදී   ගින්ව අදොළ  ැදිහත්ීමම් සොර්ථක - අසොර්ථක බව එනම් ඵලදොයීත්වය ඔබට 

තක්මස්රු කරෙත හැකි වනු ඇත. 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඉහත දී ඔබ අධ්යයනය කළ ක්රියොවලිය ෙහත ආකොරමේ සරල සටහනකින්ව ද දැක්විය හැකි බව දැන්ව 

ඔබට තහවුරු වනු ඇතැයි අමපක්ෂො මකමර්. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A: 

උදොහරණ - කළහකොරී හැසිරීම් සහිත ශිෂයයක= මහත්ු රහිතව නිතර  ෙන්වි කො රමේ අමනක් සිසුන්වට 

හිංසො කිරී . 

B: 

උදොහරණ - ම   ශිෂයයො පිලිබදව ෙහත ක්ර මේදයන්ව ඔස්මස් දත්ත රැස් කර හැක. 

නීරීක්ෂණ -ෙොඩ ක් අතර තුරදී, විමේක කොලයදී, පුස්තකොලමේදී, ක්රිඩො පිිමේදී, ෙොසලට එන යන අතර 

තුරදී මහෝ උදෑසන රැස්ී කදී  

සම්මුඛ සාකච්ඡා - ශිෂයන්වමේ මිතුරන්ව මවින්ව, අමනකුත් ගුරුවරුන්ව හො මද ොපියන්ව ආදීන්ව මවින්ව 

මතොරතුරු ලබො ෙැනී . 

B 

C 

D 

A 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

යල්ඛන පරීක්ෂාව -ෙොසමේ ලකුණු වොර්ථො මෙොත (වොර විභොෙ ලකුණු ෙරීක්ෂොකර බැලී  
සදහො),නො මේඛන (ෙැමිණී  ෙරීක්ෂොකර බැලී  සදහො), 

 

ෙන්වි ලිපි මෙොනු 

එ  ශිෂයයො පිළිබදව ෙොසේ මලොේ මෙොත වැනි මේඛනයක ය ක් ලියී ඇත්නම් එ  මතොරතුරු ද ලබො 
ෙත හැකිය. 

C: 

ම   ශිෂයයො යහ ෙට ෙැනී  සදහො ඔහු මවනුමවන්ව ගුරු ෙර්මේෂකයොමේ අමපක්ෂිත 

මවනස් ීම් අනුපිළිමවළ දැක්මවන සැළසු කි. 

උදො - අමනකුත් සිසුන්වට ෙැටලුවක් ඇි මනොවන ආකොරයට අදොල ශිෂයයොට ෙන්වි 

නොයකත්වය ෙැවරී ට සැළසුම් කිරී . 

        -මවනත් ෙැටලු ඉසු තු මනොවන ආකොරයට ශිෂයයොට සුවිමශ්ෂී මවනත් වෙකීම් 

ෙැවරී ට සැළසුම් කිරී . 

D: 

ප්රතයොමේෂණමේ මයමදමින්ව, සැළසුම් කිරීමමි අදියමර්දී ආදොල ෙැටලුව විසදී  සදහො සැළසුමු කළ ෙරිදි 

අවධ්ොනමයන්ව යුතුව ක්රියොත් ක කිරී  ම   අදියමර්දී අමපක්ෂො මකමර්.එමලස සැළසු  ක්රියොත් ක 

කිරීමම්දී ඉස් තු වන සොර්ථක හො අසොර්ථකත්වයට අදොලව ප්රතයොවමශ්ෂණය හො දත්ත ලබො ෙැනී  

නිරන්වතරව සිදු කළ යුතුය. 

 

------------------------ 

ඉහත සටහන තවදුරටත් සවිස්තරව ෙහත ආකොරයට ඇඳිය හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ක්රියාමූලික පර්යේෂණ සර්පිලය 

The Action Research Spiral 

 

 

   මවනසක් අවශය 

අවස්ථොවක් අවස්ථොවක් 

මූලිකව හදුනො ෙැනී 

   දත්ත රැස් කිරී 

   දත්ත විශ්මේෂණය 

සහ ෙර්මේෂණ ප්රශ්ණය 

නිෙ නය කිරී 

  කොර්ය පියවර සැළසුම් කිරී 

  පියවර ක්රියාත්මක කිරීම

   මවනස්කම් නියො නය

  විශ්මේෂණය හො ඇෙයී 

   ප්රමතයමේක්ෂණය හො ඊ  ග     

පියවරට යාම 

රයත ය ක්ෂණය

 

 

 

 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක ඉහත අදියර පිළිබඳව සවිසත්රව දැනෙැනී  සදහො ෙහත ීඩිමයෝ දර්ශනය 

ඔබට උෙකොරී වනු ඇත. ක්රියොවලිය පිළිබදව අවධ්ොනමයන්ව එය නරෙන්වන. 

https://www.youtube.com/watch?v=CgiUO7A-A9M  

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ීඩිමයෝ දර්ශනය නැරඹීම න්ව  ෙසු ෙහත ප්රශ්න සදහො පිළිතුරු සැෙයී ට උත්සොහ කරන්වන 

1. ගුරුතුමිය (ෙර්මේෂිකොව) මුලින්ව  ෙැටලුව හදුනොෙන්වමන්ව මකමස් ද? 

2. ෙැටලුව තවදුරටත් තහවුරු කර ෙැනී  සදහො / අධ්යයනය සදහො, ගුරුතුමිය (ෙර්මේෂිකොව)   

භොවිත කරන ක්ර මේද කීයක් ඔබට හදුනො ෙත හැකිද?   ඒ ම ොනවොද ? 

3. ෙැටලුව විසදී  සදහො ගුරුතුමියමේ (ෙර්මේෂිකොවමේ) ෙළමු  ැදිහත්ී  ඔබ හදුනොෙත්මත්ද?   

ඒ කු ක්ද ? 

4. ස ස්ත ෙැටලුව විසදො අවසන්ව වන විට ගුරුතුමිය (ෙර්මේෂිකොව)   සිදුකළ  ැදිහත්ීම් ෙණන 

නම් කරන්වන.එ  අදියර ලියන්වන? 

ඉහත පුශ්න සදහො ඔබ විසින්ව ලියන ලද පිළිතුරුවල නිවැරදිතොවය ෙහත මයොමුවට පිවිසීම න්ව 

ඔබට  ෙරීක්ෂො කළ ෙත හැකිය. 

පිළිතුරු 

1.ගුරුතුමියමේ ප්රතයමේක්ණෂ ජර්නලය තුළින්ව /ජර්නලය ලිීම න්ව ? ජර්නලය නැවත ෙරීක්ෂො 

කිරීම න්ව  

ෙසුකොලීන ප්රතයොවමශ්ෂණය (Reflection on action) තුලින්ව 

2.ප්රධ්ොන වශමයන්ව 3කි. 

ශිෂයොවන්වමේ චර්යොවන්ව ෙැඹුරින්ව නිරීක්ෂණමයන්ව (නිරීක්ෂණය),  

ශීෂයයොමේ අභයොස මෙොත් ෙරීක්ෂො කිරී .(මේඛණ ෙරීක්ෂොව), 

ශිෂයයො ස ෙ/ ශිෂයයොමේ පියො ස ෙ සොකච්ඡො කිරීම න්ව (සම්මුඛ සොකච්ඡො)  

3.ශිෂයයො ස ෙ සොකච්ඡො කිරී , ත ො සමීෙමේ සිට අභයොසය කරන මලස ඇයට ෙැවරී . 

4. ැදිහත්ීම් ෙණන 3කි. 

1.අභයොස සිදු කිරී ට ෙැවරී . 

11.පියොව දැනුවත් කරී . 

          111.නොයකත්වය ලබො දී . 

5.ෙසුකොලීන ප්රතයොවමශ්ෂණය (Reflection on action) 

   ස කොලීන ප්රතයොවමශ්ෂණය (Reflection in action) 

  ෙසුකොලීන ප්රතයොවමශ්ෂණය (Reflection for action) 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඔබයේ පිළිතුරුවලින්ව කීයක් නිවැරදිද? 

ප්රශ්න ෙහට  නිවැරදි පිළිතුරු සැෙයී ට ඔබ ස ත් වූමේනම් ඉහින්ව ඉදිරිෙත් කළ ඉමෙනුම් අවස්ථොවට 

අදොලව මූලික දැනු  ඔබ සතු මේ.සුභ ෙැතුම් පිළි ෙන්වන. 

තවදුරටත් නිවැරදි විය යුතු පිළිතුරු ිබුමණ්නම් නැවත වරක් ම හි මුලට  මෙොස් නැවත අධ්යයනය 

කරන්වන.නැවතත් ප්රශ්න සදහො පිළිතුරු ලිී ට උත්සොහ කරන්වන. 

දැන්ව ඔබමේ සොර්ථකත්වය පිළිබද ඔබට  සතුටක් දැමන්වදැයි සිතමු. 

ඉමෙනුම්- ඉෙැන්වීම් ක්රියොවලිමේ දී  ෙණිත විෂයයට අදොළ විෂය සංකේෙ සිසුන්ව ට වඩොත් ෙහසුමවන්ව 

තහවුරුකරී  සදහො ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ උෙමයෝගී කරෙත් අවස්ථො මදකක් සදහො උදොහරණ ෙහත 

දැක්මේ. 

ෙණිතය විෂයයට අදොල ජයොමිිය සංකේෙය  සරලව ඉෙැන්වී  සදහො  ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක් 

භොවිත කළ අවස්ථොවක් ෙහින්ව ඔබට නැරඹිය හැකිය. 

https://www.youtube.com/watch?v=nt5zjYLf3qA&feature=youtu.be 

ෙණිතය විෂයයට අදොල සදිශ සංඛයො සංකේෙය  සරලව ඉෙැන්වී  සදහො  ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණයක් 

භොවිත කළ අවස්ථොවක් ෙහින්ව ඔබට නැරඹිය හැකිය. 

https://www.youtube.com/watch?v=tI8blfgntE0 

ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ පිළිබදව තවදුරටත් දැනුවත්ී  සදහො ෙහත මවබ් අඩවි තවදුරටත් ඔබට උෙකොර 

වනු ඇත. 

http://www.moe.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=311

&lang=en 

http://www.nie.lk/facdep60 

http://nwpedu.lk/pdfup/index.php 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVH0u4tUWo 

https://www.youtube.com/watch?v=lsnCX2h9HXY 

https://www.youtube.com/watch?v=g_zFEoDgGZA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVH0u4tUWo
https://www.youtube.com/watch?v=g_zFEoDgGZA


 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
ෙන්වි කො රමේදී ඔබට හමුවන ස හර සිද්ීන්ව ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ ප්රමේෂය ඔස්මස් ෙහසුමවන්ව හො 

ඵළදොයී මලස විසදිය හැකි බව දැන්ව ඔබට වැටමහනු ඇත. 

• ඔබට ෙහසුමේ විසදිය හැකි එවැනි සරල ෙැටලු හැකි තර ක් කඩදොසියක ලියන්වන. 

• ඉහත දී ඔබ උෙත් ක්ර මේදයන්ව සොකච්ඡො කරමින්ව ඔබ ලියූ ෙැටලු අතරින්ව ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ 

ප්රමේෂය ෙහසුමවන්ව මයොදො ෙත හැකි එක් ෙැටලුවක් මතෝරො ෙන්වන. 

• එ  ෙැටලුවට අදොල තවදුරටත් කරුණු මසොයො බලන්වන.හැකි සෑ  ක්ර මේදයක් ඔස්මස ් දත්ත 

රැස් කර ෙන්වන. 

• ඔබට ෙහසු ක්ර මේදයන්ව මයොදො ෙනිමින්ව එ  දත්ත විශම්ේෂණය කර මතොරතුරු බවට ෙත් කර 

ෙන්වන. 

• ලබො ෙත් මතොරතුරු උෙමයෝගීකර මෙන ඔමබ් ෙැටලුව විසදී  සදහො අදොයර වශමයන්ව වූ 

ක්රියොපිළිමවළක් කොල රොමුවට අනුව සැළසුම් කරන්වන. 

• ඔමබ් සැළසු ට අනුව ෙැටලු විසදී  සදහො ෙලමු  ැදිහත් ී  සිදු කරන්වන. නියමිත කොලය 

මයොදො ෙනිමින්ව  ැදිහත් ීමම් සොර්ථකත්වය පිළිබදව ෙසුවි සු ක් සිදු කරන්වන. 

• එ   ැදිහත් ී  සොර්ථකනම් ඊළෙ අදියරට පිවිමසන්වන.  ැදිහත් අසොර්ථ බව දැමනන්වමන්වනම් 

නැවත මවනත් සුදුසු  ැදිහත්ී ක් සිදු කර නැවත ප්රිඵල පිළිබදව සැළකිලි ත් වන්වන. 

• මම් අයුරින්ව ක්රියොමූලික ෙර්මේෂණ චක්රයට ආලව ඉදිරි පියවර ක්රියොත් ක කරමින්ව ප්රිඵල ලබො 

ෙන්වන. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 
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ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය 

සැකැස්ම : ආචාර්ය ලලිතා බටුවිටගේ 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය 

හැඳින්වීම : 

 

ගුරු යන්න අමලෝකය පතුරුවන්නො යන අරුත් මෙයි. එ න  හිමි ගුරුවරයො, සිසු ෙරුවන්ට 

ඥොනොමලෝකය සපයමින් ඔවුන් අනොගතය උමෙසො  සූෙොනම් කරවී ක් සිදු කරයි. මෙට ෙවස මවනුමවන් 

අෙ පොසමලහි මගවනු ලබන සිසුනමේ කොලය වඩොත් අර්ථොන්ිත වනුමේ, ගුරු කොර්ය සඵලෙොයී 

වුවමෙොත් ප ණි.  

 

ශිෂ්යයොමේ ශොසරීය කුසලතො, ස ොජ කුසලතො සෙ චින්තන කුසලතො ඔපනනංවී  මවනුමවන් 

ගුරුවරයොට අමන්ක ිධ ක්රම ෝපොයයන් මසොයො යන්නට සිදු මවන අතර ඒ සඳෙො ගුරුවරයොට නිතනතින් 

  ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවසරථො මකමරහි මයොමු වන්නට සිදු මවයි. එය, ත න්මේ වෘත්ීය 

අභි ොනයට ම න්   ත න් ිසින් ඉටු කරනු ලබන සත් කොර්යමේ සොර්ථකත්වයට ෙ මෙරතු මවයි. 

ගුරුවරයොට 21 වන සියවසට ගනලමපන සුහුරු පුරවනසියො ත  පන්ති කො රමයන් බිහිකිරීමම් අභිමයෝගය 

ජය ගනනී  සඳෙො ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවසරථො,  ෙඟු පිටුබලයක් සපයනු ඇත. ගුරු වෘත්ීය 

සංවර්ධන ක්රියොවලිය පිළිබෙ ිසරතර මකමරන ම   ම ොඩියුලමයන් පෙත ෙනක්මවන අරමුණු ඉටු කර 

ගනනී  අමපක්ෂ්ො මකමරයි. ම   ම ොඩියුලය ෙනෙෑරීම න් ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය පිළිබඳ ව ස සරත 

ෙනක් ක් ඔබට ලබො ගනනී ට ෙනකි වනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 වන 

සියවගසහි 

ගුරුවරයා 

තිරණ  
ිශරවීයව  

අනමපක්ිත 

අවසරථො  

තනිව, සොමුහිකව, 

සෙමයෝගීව  

මයෝගය 

මතොරතුරු  ත 

ීරණ  

ස බර මපෙෳරුෂ්ය  

නවීන 

තොක්ෂ්ණයට  

ගුරුක ට 

ෙෙවතින්  

නිර් ොපී 

ප්රමේශයන්  

ඉමගනුම් 

සංසරකෘතිය  

වටිනොකම්    

වලට 

තුලොවක් මසර  
පර්මේෂ්කමයකු 

මසර  

ආවර්ජනය 

කරන්මනකු මසර  

පෙසුකම් 

සපයන්මනකු  

ස ොජය මවනසර 

කරන්මනකු මසර  

ඒ  ත ක්රියො 

කරන්න 

මේශීයව  

ිශරවොසමයන් 

පොසල් ප්රජොව ස ඟ 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඉගගනුම් ඵල 

 

1. ගුරුවරයො ිසින් ඵලෙොයි ගුරු නිපුණතොවන් ප්රෙර්ශනය කරනු ලබයි. 

2. ගුරුවරයො සරවයං අභි ොනමයන් යුතු ව කොර්යයමේ නිරත මවයි. 

3. ඉමගනුම්ලොභීන්, ඉමගනු  මක්න්ර කර ගත් සුතථය ඉමගනුම හි (සජීවී ඉමගනු  - Authentic 

learning ) මයමෙයි. 

4. ගුරුවරයො සෙ ශිෂ්යයො, නිර් ොපී චින්තනමයන් යුතු ව කොර්යමයහි නිරත මවයි. 

5. වනඩ මලෝකයට ෙොයක වන යෙ පුරවනසියන් මලස සිසුන් ස ොජගත මවයි. 

 

ම   ඉමගනුම් ඵලවලට ළඟො වී  සඳෙො ගුරුවරයො කවර මලසකින් සන්නේධ ි ය යුතු ෙන යි සිී  වටියි. 

ඒ සඳෙො භොිත කළ යුතු ගුරු සංවර්ධන ක්ර මේෙ ෙඳුනො ගනනී  ම හිදී වනෙගත් මවයි.  

 

➢ ගමම ගමාඩියුලය අධයයනයට ඔගේ ගෙර සූදානම තක්ගස්රු කිරීම සඳහා  ෙහත දැක්ගවන 

ක්රියාකාරකගමහි ගයගදන්වන. 

පෙත ෙනක්මවන ප්රකොශ සම්බන්ධමයන් ඔමේ එකඟතොවය අෙොළ මකොටුමවහි √ ලකුණින් සඳෙන් 

කරන්න. 

1. ගුරුවරයො සතු ිෂ්යොනුබේධ ෙනනු  ඉගනන්වීම් කොර්යය සඳෙො ප්ර ොණවත් මවයි. 

2. පොසල තුළ ලබන අත්ෙනකීම්,  වෘත්ීය සංවර්ධනය උමෙසො ෙොයක කර ගත ෙනකිය. 

3. ඉගනන්වීම් ක්රියොවලිමේ දී ඇති වන ගනටලු නිරොකරණය සඳෙො මිතුරු ගුරුවරුන්මේ සෙය ලබො 

ගනනී  බුේි ත් ක්රියොවක් මනො මේ. 

4. ඉගනන්වීම් ක්රියොවලිය නිතර ආවර්ජනය කිරී  (ප්රතයමේක්ෂ්ණය), වෘත්ීය සංවර්ධනයට මෙරතු 

මවයි. 

5. ත න්මේ පන්ති කො ර කටයුතු බොහිර මකමනකුන් ිසින් ෙනනගනනී  සුදුසු නනත. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ගමාඩියුලගේ ගෙළගැසම්  

1. වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනය ෙනඳින්වී  

2. වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනමේ සරවභොවය 

3. පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධනය 

3.1. පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධනය යනු කු ක්ෙ 

3.2. පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධන අවශයතො ෙඳුනොගනනී  

3.3. පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධන වනඩසටෙන්වල සරවභොවය 

3.4. පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධන  ක්ර මේෙ 

 

1. වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනය හැඳින්වීම 

ශ්රී ලංකොමවහි පොසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවො ගනනී  පෙත සුදුසුකම්  ත සිදු මවයි.  

1. අධයොපනමේදී උපොිධොරීන් 

2. උපොිධොරීන්  

3. ජොතික අධයොපන ිෙයොපීඨවලින් නයොයයොත් ක ෙො ප්රොමයෝගික  ෙනනු  ඇතුළත් 

මතවොර්ික පොඨ ොලොවකින් සූෙොනම් කරන ලෙ ශික්ෂ්ණිෙයො ඩිපමලෝ ොධොරීන් 

4. ඩිපමලෝ ොධොරීන් 

5. අ. මපො. ස. (උසසර මපළ) සුදුසුකම් ලනබූවන් 

 

(වනඩි දුර අධයයනය සඳෙො 2014 ඔක්මතොම්බර් 23 අංක 1885/38 ෙරන ගනසට් 

නිමේෙනය: ශ්රී ලංකො ගුරු මසරවමේ වයවසරථො සංග්රෙය) 

 

ඉෙත ෙනක්ූ  කණ්ඩොයම් අතරින් අධයොපනමේදී උපොිධරයන් ෙො ශික්ෂ්ණිෙයො 

ඩිපමලෝ ොධොරීන්, ගුරු වෘත්ීය පිළිබඳ නයොයොත් ක ෙො ප්රොමයෝගික ෙනනු ක් ලත් අය මවති. 

උපොිධරයන් ිෂ්ය ෙනනුමින් සන්නේධ ූව ෙ, ඉගනන්වී  පිළිබඳ නයොයොත් ක මෙෝ 

ප්රොමයෝගික අත්ෙනකීම් ලබො නනත. 

ගුරු වෘත්තියට ප්රිෂ්රට වන්නන් කවරකු මෙෝ මේවො, ඔවුන් ෙට ිෂ්ය ෙනනු ට එෙො 

ගිය ඉමගනුම් - ඉගනන්වීම් ක්රියොවලිය තුළ දී අතයොවශය ූ අධයොපන  මනෝිෙයොව, ළ ො 

 මනෝිෙයොව, අධයොපන උපමේශනය, අධයොපන වයවෙොර, ිිධ අධයොපන සංකල්ප, 

ඉමගනුම් - ඉගනන්වීම් ක්ර මේෙ ආදී ූ අධයොපන ිෙයොව ෙො බේධ ූ ෙනනු  තිබිය යුතු   

වන්මන් ය.  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ම   කවර ූ මෙෝ ආකොරමේ ෙනනුම් ෙො අත්ෙනකීම් රැසක් අත්පත් කරගනනීම හි ලො 

වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධන අවසරථො ිසින් ලබො මෙන අත්වනල සුළුපටු මනො මේ. මසරවමේ මයදී ට 

ප්රථ  මෙෝ මසරවමේ මයදී සිටිය දී මෙෝ වෘත්තියොභිමුඛ ව වෘත්තිය සංවර්ධනමයහි ලො ලබො ගන්නො 

නයොයොත් ක ෙො ප්රොමයෝගික ෙනනු  අතිශයින්   වනෙගත් වනුමේ එබනිනි. 

 

මවනසර වන මලෝකය ෙමුමේ සොම්ප්රෙොයික ිෂ්ය නිර්මේශ ෙො යල්පනන ගිය ක්ර මේෙ 

ඇසුරින් ශිෂ්යයින් ඥොනනය කිරී ට උත්සෙ කිරී  ෙොමසයෝත්පොෙක මවයි. වර්ත ොන ෙරුවො,  

ඇල්ෆො පරම්පරොව නිමයෝජනය කරනු ලබයි. ගුරුවරයො ත  කොර්යය වඩොත් සුඛන ය 

කරගනනී ට නම්, ත න්මේ පොත්ර වර්ගයො වන ශිෂ්ය ජනගෙනය නිවනරදි ව ෙඳුනො ගත යුතුය. ත ො 

ිසින් සිසුනට මෙන ෙනනු  වඩොත් සුදුසු ෙො ප්රබල ව ඔවුනට අත්පත් කර දී ට නම්, අවශයතොවය 

 ත   ප්රබල ූ නිර් ොණොත් ක ශිල්ප ක්ර  භොිත කළ යුතු මේ. මම් සියල්ල සඳෙො වෘත්තිය ගුරු 

සංවර්ධනය අතයවශය මවයි. 

 

2. වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනගේ ස්වභාවය 

 

පන්තිකො රය තුළ ගුරුවරයො සිබල ගනන්වී  උමෙසො මේශීය සෙ ජොතයොන්තර වශමයන් ිිධ 

ක්ර මේෙ ෙො ශිල්පීය ක්ර  අත්ෙෙො බනලීම් ිරල මනොමේ.  

ප්රධොන වශමයන් ගුරු සංවර්ධන ක්ර මේෙ මෙ ආකොරය : 

• දිගුකොලීන  

• මකටිකොලීන 

 

• දිගුකාලීන ක්රමගේද 

 

 ොස 6ක් මෙෝ ඊට වනඩි කොලයක් වනය කරමින් ෙෙොරනු ලබන පොඨ ොලොවන් දිගුකොලීන 

ක්ර මේෙය යටතට ගනමන්. ම   පොඨ ොලොවන් පූර්ණකොලීන ෙො අර්ධකොලීන වශමයන් මෙ 

ආකොර මවයි. පශරචොත් උපොි අධයොපන ඩිපමලෝ ොව මීට උෙොෙරණ මවයි. ම  තුළින් 

වෘත්ීයභොවය මුවෙත් කිරී ට මෙරතු වන නයොයොත් ක ෙනනු ක් ගුරුවරයො මවත ලබො මෙන 

අතර ඉගනන්වී  වඩොත් සොර්ථක වී  සඳෙො මයෝගය වන ආකෘීන් ෙ සපයො මෙනු ලනමබයි. 

පශරචොත් උපොි අධයොපන ඩිපමලෝ ොව ගුරුවරයොමේ වෘත්ීය කඩඉම්  සඳෙො පොෙක වී , එහි 

ිමශරෂ්ත්වය යි. 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
මම් ෙනර, ගුරුවරයො පර්මේෂ්ණොත් ක ප්රමේශයකට මයොමු කරවන අධයොපනපති, අධයොපන 

ෙර්ශනපති ෙො අධයොපන ෙර්ශනශූරී  ආදී පශරචොත් උපොි, ගුරුවරයොමේ වෘත්ීය පරිචය වඩොත් 

මුවෙත් කිරී ට ෙොයක මවයි.  

මකොළඹ ිශරවිෙයොලය, මපරොමෙනිය ිශරවිෙයොලය, යොපනය ිශරවිෙයොලය, ිවෘත 

ිශරවිෙයොලය ෙො ජොතික අධයොපන ආයතනය එවනනි පොඨ ොලො පවත්වනු ලබන අධයොපන 

ආයතන සඳෙො නිෙසුන් මවයි. 

http://www.cmb.ac.lk/academic/edu/courses.htm 

http://arts.pdn.ac.lk/education/PGDE.html 

http://www.arts.jfn.ac.lk/index.php/education/ 

https://www.ou.ac.lk/faculty-of-education/ 

https://www.nie.edu.sg/teacher-education/postgraduate-diploma-in-education-

programmes-pgde 

 

• ගකටිකාලීන ක්රමගේද 

 ොස 6කට අඩු කොල වකවොනුවක දී ෙෙොරනු ලබන පොඨො ොලොවන් මකටිකොලීන ක්ර මේෙයට 

ඇතුළත් මවයි. එමසර , ගුරු මසරවයට අවීර්ණ ූ දින සිට   ලනමබන සියලු   වෘත්ීය 

අත්ෙනකීම් මකටිකොලීන ක්ර මේෙ යටතට ඇතුළත් කළ ෙනකිය. පත්වී  ලත් ෙො   ලනමබන 

දිශොභිමුඛ වනඩසටෙන් ම හිදී පුමුඛ මකොට ෙක්වොලිය ෙනකිය. ඉන් අනතුරු ව සෙභොගි වී ට 

ලනමබන මසරවොසරථ සනසි ෙො ගුරු කොර්යක්ෂ් තොවන් සඳෙො ෙනෙෑරී ට සිදු වන ම ොඩියුල 

පොඨ ොලොවන් ෙ මකටිකොලීන ක්ර මේෙ සපයො මෙයි. 

මම් ෙනර, මකටිකොලීන පොඨ ොලොවන් යටතට මෙසර ිමෙසර අධයයන චොරිකො , ක්මෂ්රත්ර චොරිකො ෙ 

ඇතුළත් මවයි.   

පුළුල් වෘත්ීය අවමබෝධයක් ලබො මෙන කොර්ය මූල පර්මේෂ්ණයන්  ෙ ම හි දී ිමශරෂ්ය ය.  

දිගුකොලීන ෙො මකටිකොලීන සනසි සෙ පොඨ ොලොවන් සඳෙො මයොමුවීම න් ගුරුවරුන්මේ වෘත්ීය 

සංවර්ධනයක් සිදු වුව ෙ, ඒ සඳෙො ඔවුන් පොසමලන් බනෙනර යො  නිසො ඇති වන ඍණොත් ක 

ප්රතිඵල, පොසල් පේධතියට බලපෑ ක් කරනු ලබන බව ඒ පිළිබඳ ව කරන ලෙ පර්මේෂ්ණ  ගින් 

අනොවරණය වී තිමේ. 

 

http://www.cmb.ac.lk/academic/edu/courses.htm
http://arts.pdn.ac.lk/education/PGDE.html
http://www.arts.jfn.ac.lk/index.php/education/
https://www.ou.ac.lk/faculty-of-education/
https://www.nie.edu.sg/teacher-education/postgraduate-diploma-in-education-programmes-pgde
https://www.nie.edu.sg/teacher-education/postgraduate-diploma-in-education-programmes-pgde


 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

එබඳු පර්මේෂ්ණ අනොවරණ කිහිපයක්  තු ෙනක්මේ : 

• ඉමගනුම් ඉගනන්වීම් ක්රියොවලියට බොධො ඇති වී . 

• පොසලමලහි පරිපොලන කටයුතුවලට ඍජු බලපෑ ක් ඇති වී . 

• පොසමලහි ිනය ආශ්රිත ගනටලු නිර් ොණය වී . 

• ශිෂ්ය කොර්ය සොධනය පෙත වනටී . 

ම   ගනටලුවට ලබො දිය ෙනකි මයෝගයත  ිසඳු ක් මසවීමම් දී ගුරු අධයොපනමේ නව 

ප්රවණතොවයක් මලසින් මලස පොසල් පොෙක ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන වනඩසටෙන් මකමරහි 

මලෝකමේ   අවධොනය මයොමු වී ඇත.  

ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවස්ථා ෙහත ෙරිදී දැක්විය හැකිය : 

                                               ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය 

 

පූර්ව මසරවො       මසරවොසරථ (මසරවමේ මයදී සිටිය දී ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

දිගු කොලීන මකටි කොලීන

  
    දිගු කොලීන   මකටි කොලීන මසරවො කොලය 

තුළ දී 

• අධයොපනමේදී  

( ිශරව ිෙයොල  ගින්  

- මකොළඹ, 

මපරොමෙනිය,   

යොපනය 

• උපොිධොරී ගුරු 

දිශොභිමුඛ 

වනඩසටෙන් 

• අධයොපනමේදී 

(ජො.අ.ආ., 

ිවෘත ි.ි.) 

• ගුරු පුහුණුව 

(ගුරු ිදුෙල්) 

• පශරචොත් උපොි 

අධයොපන 

ඩිපමලෝ ො 

(ිශරව ිෙයොල, 

ජො.අ.ආ.) 

• අධයොපනපති 

(ිශරව ිෙයොල, 

ජො.අ.ආ.)  

• අධයොපන 

ෙර්ශනපති 

(ිශරව ිෙයොල, 

ජො.අ.ආ.) 

• අධයොපන 

ෙර්ශනශූරී 

(ිශරව ිෙයොල) 

• උපොිධොරී ගුරු 

පුහුණුව 

• පළොත් 

වනඩසටෙන් 

• කලොප 

වනඩසටෙන් 

• මකොට්ඨොස 

වනඩසටෙන් 

• ගුරු 

කොර්යක්ෂ් තො 

ම ොඩියුල 

• ිමේශ 

අධයයන 

චොරිකො  

• ක්මෂ්රත්ර චොරිකො 

• පොසල් පොෙක 

ගුරු වෘත්ීය 

සංවර්ධන 

වනඩසටෙන් 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ගුරු සංවර්ධන අවශ්යතා හඳුනා ගැනීම 

  
නූතන මගෝලීය අභිමයෝග ෙමුමේ, පන්ති කො රමේ දී මුණගනමසන ෙරුවො හුමෙක් සොම්ප්රෙොයික 

චින්තනය මෙෝ  තවොෙ  ත යනමපන්මනකු මනො මේ. අමනක් අතට අමන්ක ිධ අත්ෙනකීම් අතනති ව 

පොසලට එන ශිෂ්යයො, ගුරුවරයො මෙෝ ි ෂ්ය නිර්මේශ ඉක්  වන කුතුෙලයකින් ෙො ප්රොමයෝගික ෙනනු කින් 

යුතු මේ. මම් තත්ත්වය තුළ ගුරුවරයොට පන්ති කො රමේ දී ගනු මෙනු කිරී ට සිදු වන්මන් අභිමයෝගයන් 

රැසක්  නෙ ය. ිෂ්ය කරුණින් ප ණක් සන්නේධ ව පන්ති කො රයට යො   , ඇතනම් ිට ගුරුවරයො 

අසරණබවට පත් කිරී ට මෙරතු ිය ෙනකිය. මම් නිසො  , ඔහුට ිිධොකොර ූ පුළුල් ෙනනු ක් සෙ ශිෂ්යයො 

මවත එය සම්මේෂ්ණය කිරීමම් දී භොිත කළ යුතු නූතන ක්ර  ශිල්ප ෙො ම වලම් ෙ ආශ්රය කරගනනී ට 

සිදු මවයි. මම් අභිමයෝගය, ගුරුවරයොට ත ො තුළ වෘත්ී ය සංවර්ධනයක් තවදුරටත් මගොඩනගො ගත 

යුතු බවට අවශයතොවයක් උෙො කරනු ඇත.    

 

ගුරුවරයාට සිය භූමිකාව තුළ දී මුහුණ දීමට සිදු වන අභිගයෝග : 

1. පන්ති කො රමේ දී ඇති වන ගනටලු 

  -  පන්ති කො ර කළ නොකරණය 

  -  සිසු ිනය 

2. ිෂ්යොනුබේධ ව මගොඩනනමගන ගනටලු 

3. ඉගනන්වීමම් ක්ර මේෙ පිළිබඳ ගනටලු 

4. සිසු සොධනය ඉෙළ මනො යො  පිළිබඳ ගනටලු 

5. පොසමල් අමනකුත් කළ නොකරණ කටයුතුවලට සෙභොගි වීමම් දී ඇති වන ගනටලු 

 

ඉෙත ආකොරයට ගුරුවරයොට මුහුණ දී ට සිදු වන ි ිධ ගනටලු සඳෙො ි සඳුම් ලබො ගනනී  උමෙසො  

අංශ ප්රධොන, ි ෂ්ය ප්රධොන ගුරුවරුන් ම න්   ි දුෙල්පති ි සින් ෙ අවසරථො සම්පොෙනය කර දී  අතයොවශය 

ය. 

එ මලස උත්පොෙනය කරනු ලබන අවසරථො, වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධන අවශයතො සඳෙො මයොෙො ගත 

ෙනකිය. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ඉගැන්වීම් කාර්යගේ දී අෙට මුහුණ දීමට සිදු වන ගැටලු හා අභිගයෝගයන්වට විසඳුම් ලබා ගන්වගන්ව 

ගකගස්ද ? ( වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනය සඳහා ගයාදා ගත හැකි අවස්ථා ) 

 

1. ස ොන්තර පන්තිවල එක  ිෂ්ය උගන්වන ගුරු භවතුන් එකට එකතු වී ගනටලු සොකච්ඡො කිරී  

ෙො සොමූහික මයෝජනො  ඟමපන්වීම් මබෙො ෙෙො ගනනී . 

2. මජයෂ්රඨ ගුරුවරුන්මේන් ලබන  ඟමපන්වීම්. 

3. ිදුෙල්පති ස ඟ කරන සොකච්ඡො. 

4. ගුරු රැසරවීම්. 

5. ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන  ධයසරථොනවලින් ලබන සෙය. 

6. ගුරු උපමේශකවරුන්මගන් ලබන සෙය. 

7. පොසමල්   ිමශරෂ් ප්රොගුණයය සහිත ගුරුවරුන් ලවො ෙනනු  මබෙො දී . 

8. පොසමලන් පරිබොහිර, ඒ ඒ ිෂ්ය ිමශරෂ්ඥයින් ලවො  ඟමපන්වීම් ලබො දී . 

 

 ගුරුවරුන් අතර සිදු වන නිරන්තර සොකච්ඡො, ඉමගනුම් - ඉගනන්වීම් කොර්යය වඩොත් සඵල කර 

ගනනී ට තුඩු මෙන  ොතෘකො වන්මන් නම්, ඔවුන් කොර්යබේධ ව ක්රියො කරනු ලබන, යෙ ගුරු ආකල්ප 

ඇත්තවුන් මලස ගිණිය ෙනකිය.  

 

3. ොසල් ොදක වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනය 

3.1. ොසල් ොදක ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය හැඳින්වීම 

  
 ගුරුවරයො යොව ජීව ව වෘත්ීය සංවර්ධනමයහි නියනලිය යුත්මත් ය. ඒ සඳෙො පොසල තුළ ම න්  

ඉන් පරිබොහිර ව ෙ අවසරථො උත්පොෙනය කර ගත ෙනකිය. පොසල මක්න්ර කර ගත් වෘත්ීය සංවර්ධන 

අවසරථො, පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධනය මවයි. 

එහිදී,  

- පොසල් සංසරකෘතිය 

- පොසලට සුිමශරෂී ශිෂ්ය ස ොජ තත්ත්වය 

- පොසමලහි ශිෂ්ය සොධන  ට්ටම් 

- පොසල තුළ උේගත වන වෘත්ීය ගනටලු 

• ශොසරීය -  අධයොපන 

     පරිපොලන 

• ස ොජයීය 

 වශමයන් වෘත්ීය සංවර්ධන අවසරථො උෙො කර ගනනී  වඩො ප්රතිඵලෙොයී මේ. 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

ොසල් ොදක ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන්ව, 

➢ ගුරුවරුන් ිසින් මකමරන මයෝජනො ෙො ඉල්ලීම්වලට වනඩි අවසරථො මෙයි. 

➢ ගුරුවරුන් ිසින් සනලසුම් මකමරයි. 

➢ පොසල තුළ   ක්රියොත් ක මකමරයි. 

➢ සරවයං ඇගයීම් සිදු මවයි. 

➢ අඛණ්ඩ ව සිදු මවයි. 

➢ සොමූහික මයෝජනො ෙො ිසඳුම් මකමරහි මයොමු මවයි. 

➢ සක්රීය සෙභොගිත්වමයන් යුතු මවයි. 

➢ වෘත්ීය සොර්ථකත්වය මකමරහි සරවයං අභිමේරණයක් ඇති කරයි. 

 

3.2. ොසල් ොදක ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවශ්යතා හඳුනා ගැනීම 

  පොසලක ිදුෙපල්පති ප්රමුඛ ගුරු  ණ්ඩලය යනු මගොනුවකි. එහි සො ොජික පුේගලයන් 

ිිධ ය. එනම්, එක් එක් පුේගලයො අමනකොමගන් මවනසර මේ. රුචීන්, ෙක්ෂ්තො, ෙනකියොවන් ම න්   

ආකල්ප ෙ එකිමනකොමගන් මවනසර මේ. ඒ අනුව, ගුරු වෘත්ීය අවශයතො ෙ ිිධ මේ. එ බනින් පොසල් 

පොෙක ගුරු සංවර්ධන වනඩසටෙන් ෙ මත් ො ගත ිය යුත්මත්, ම   ිිධත්වය පෙනම් කර ගනිමිනි. 

ගුරුවරුන්වගේ පුහුණු අවශ්යතා හඳුනා ගැනීමට විවිධ ක්රම භාවිත කළ හැකිය : 

➢ අභයන්තර අධීක්ෂ්ණ 

➢ බොහිර අධීක්ෂ්ණ 

➢ ගුරුවරුන්මේ ඉල්ලීම් 

➢ කොර්ය සොධන ඇගයීම් 

➢ නිරීක්ෂ්ණ 

➢ සිසු අෙෙසර / මෙ ොපිය අෙෙසර 

➢ සොමූහික සොකච්ඡො  -  ගුරු රැසරවීම් 

➢ ගනටලු මපට්ටිය 

➢ ප්රතයොමේක්ෂ්ණ ජර්නල 

➢ ... 

➢ ... 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

3.3 ොසල් ොදක ගුරු සංවර්ධන ක්රමගේද 

 

 මවනත් ගුරු සංවර්ධවන ප්රමේශවල දී භොිත කරනු ලබන ක්ර මේෙයනට වඩො සුිමශරෂී 

ක්ර මේෙ, පොසල් පොෙක ගුරු සංවර්ධනමේ දී භොිත කළ ෙනකිය.  නිෙසුන් කිහිපයක් පෙත 

ෙනක්මේ : 

➢ ස පෙසරථ සොකච්ඡො 

➢ ස පෙසරථ නිරීක්ෂ්ණ 

➢ ස ොන්තර පන්ති ෙො ිෂ්ය ගුරු ක්රියොකොරකම් 

➢ තත්ත්ව කව 

➢ ශොසරීය අන්තර්ගතයන් සහිත ගුරු රැසරවීම් 

➢ ප්රෙර්ශන පොඩම් ආශ්රිත ක්රියොකොරකම් 

➢ ක්මෂ්රත්ර චොරිකො 

➢ පොසමල්   ිමශරෂ්ඥ ෙනනු නති ගුරුවරුන් ලවො මකමරන ෙනනුවත් කිරීම් / වනඩසටෙන් 

➢ බොහිර සම්පත්ෙොයක මේශන / වනඩමුළු 

➢ සොයනික අධීක්ෂ්ණ 

➢ කොර්ය මූලික පර්මේෂ්ණ 

➢  ... 

➢ ... 

 

 

ඇගයීම 

ම   ම ොඩියුලමයන් ඔබ ලබො ගත් ෙනනු  පරීක්ෂ්ො කිරී  සඳෙො පෙත ෙනක්මවන දිගුව (link)  ත click 

කර එහි ඇති ප්රශරනොවලියට පිළිතුරු සපයන්න.  

 

Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckeL0OrYdLyM1uF_SsctkL8WWuEYNe9buT

iSAbYBNqnwPfSg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckeL0OrYdLyM1uF_SsctkL8WWuEYNe9buTiSAbYBNqnwPfSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckeL0OrYdLyM1uF_SsctkL8WWuEYNe9buTiSAbYBNqnwPfSg/viewform?usp=sf_link

