අන්තර්ජාතික අධ්යාපන නව ප්රවතතා ිළිබඳ
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය
අධයාපන අමායංශය

2018 සැප්ැම්බර් 29 – 2018 ඔක්ෝම්බර් 5
AITN ආයනය
බැං් ාක - ායිලන්ය
බී. ජි. එන්. ්ක. ්සනරත්, නි්යෝජ්ය ිදුහල්පි, මලාමායා බාලි ා ිදුහලල, මලනුවර

තායිලන්ත අධ්යාපන රමය
උපාධි (අවුරුුහ 4)
ඉලළ ද්විදි

උපාධි (අවුරුුහ 2)

අධයාපනය (අවුරුුහ )
පලල ද්විදි
ප්රථමි

වෘත්ිය අධයාපනය (අවුරුුහ )

අධයාපනය (අවුරුුහ )

අධයාපනය (අවුරුුහ 6)

මු් ළමාිදය සංවර්ධනය (අවුරුුහ )

ායිලන් අධයාපනය අධයාපන අමායංශය යේ්ත් ිි ආයන නකනක මන්න් පාලනය ් .
1) මුලි

අධයාපන ් ාිසම OBEC – Office of basic education commission

2) වෘත්ිය අධයාපන ් ාිසම OVEC – Office of vocational education commission
3) උසස් අධයාපන ් ාිසම OHEC – Office of higher education commission

ිදෂයමාලාව
ායිලන් ිදෂයමාලාව සැලකී්ම්දී එය ප්රධාන ිදෂය පථමයන් නකනක ආවරයය ිරීමමේ අ්ප්කෂා
සාකෂරාවය, ලැිරයාවන් වර්ධනය, පුද්වගල ගුයාංග සංවර්ධනය එම මුලි
නිර්මායය

ර ග ලැිර පරිදිය. මුලි

නිපුයා පලක වර්ධනය ිරීමමේ පාසල නකිනන් අ්ප්කෂා



සන්නි් දනය



සිතීම



ප්රශ්න ිදසදීම



ජීවන කුසලා භාිදය



ාකෂනය භාිදය

ෂ්ෂය නිපුයා ිගයීම සඳලා ප්රිි ලා දර්ශ
ිගයීම සිුහ

ක්ෂ්ත්ර නකනයි. එම ර් පාස්

ර ිත්්ත් ්මම ක්ෂ්ත්ර නකන අන්ර්ග වන අරමුු  සාකෂාත්

අධයාපන්ීදී ෂ්ෂය මුලි

භාිදා

රයි. මුලි

රයි.

රයි. ඉ්ගනුම් ලැිරයවන් ක්ෂ්ත්ර අේක ඔස්්ස්

රයි. ායි භාෂාව, ිද්දස් භාෂා, ගණිය, ිදදයාව, සමාජ් අධයයනය,

ලාව, ්ස බයය ලා ශාීමරි

අධයාපනය, ඉපයීම ලා ාකෂනය එම ක්ෂ්ත්ර අේයි. ්මම ක්ෂ්ත්ර ිගයි්ම්දී GPA (Grade Point Average)
අගයක ලබා දීම සිුහ
ිගයීමේ භාජ්නය

රයි.මීේ අමරව පාස් සමූල, බාලදකෂ සල උප්ද්වශනය යන ෂ්ෂය ්රියා ාර ම් ද
රයි. ජ්ාි

ම ේ්ම් ිදභාග ්ලස Ordinary National Test, General Aptitude Test,

Professional and Academic Aptitude Test වැනි ිදභාග පවත්වයි. ්මම මුලි
අමරව සුභග සිසුන් සඳලා අමර පාඩම් සැලසුම්
ලාප අධයාපන

ාර්යාල මන්න් නියාමනය ිරීමම සිුහ

ායිලන්්ී පාස්

ඉ්ගනුම් ක්ෂ්ත්රවලේ

ර ගැනීමේ ලැිරයව ි. සුභග සිසුන්්ේ වැඩසේලන්
රයි.

ළමනා රයය අනුව සැලකී්ම්දී පාස් වර්ග ලරක ලඳුනා ග ලැ .

1) කුඩා පාස් - ළමුන් 1-499
2) මධයම ප්රමාය්ී පාස් - ළමුන් 500-1499
3) ිදශාල ප්රමාය්ී පාස්- ළමුන් 1500-2499
4) අිිදශාල ප්රමාය්ී පාස් - ළමුන් 2500 ේ වැඩි

ායිලන් පාස් පරිපාලන සේලන

මුලි

්දමාපිය ගුරු සංගමය

පාස් ම්ඩලය
පාස්

ළමනා රු
්දමාපිය ජ්ාල ම්ඩලය

ආදී ෂ්ෂය සංගමය

නි්යෝජ්ය අධයකෂ

නි්යෝජ්ය අධයකෂ

අධයාපන

මුද්/ මානව සම්පත්

ඉ්ගනුම් ක්ෂ්ත්ර 8 හි
ප්රධානියා

පාස් සාමානය
ේුතනක ප්රධානියා

නි්යෝජ්ය අධයකෂ
ෂ්ෂය

නි්යෝජ්ය අධයකෂ

ේුතනක

්ගාඩනැගිලි ඉදිිරීමම්

්ගාඩනැගිලි ප්රධානීන්

ම ේම් 6 හි ප්රධානියා
(7,8,9,10,11,12
්ර්ණි)

්මම ර්ේහි පාස් අධිකෂයය අභයන්ර ලා භාහිර නියාමන ම්ඩල මන්න් සිුහ
නියාමනය සෑම වසර ේම වරකද භාහිර නියාමනය වසර පල ේ වරකද සිුහ

රු  ලැ්ේ. අභයන්ර

රයි. භාහිර නියාමනය සිුහ

රු  ලබන්්න් Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) ආයනය
මන්නි.

ායිලන් අධයාපන රමය සල ්රී ලං ා් අධයාපන රම්ී පවින ්වනස් ම්
්රී ලං ා් අධයාපනය සමස සසඳා බැලී්ම්දී ායිලන් අධයාපන රම්ී ෂ්ෂය ්කන්ීය බව වඩාත් ඉස්මනක
වී ිබුණි. ්බා්ලාමයක පන්ි

ාමරවල වැඩි ඉඩ පලසුම් පවින අර ළමුන් ප්රාමායය අප ර් පන්ි

ාමර සමස සසඳා බැලී්ම්දී අඩුය. එබැිදන් ගුරුභවනකන් සමස එකව ිදිදධ ්රියා ාර ම් මන් ිදසින්ම
අත්ලදා බැලීමේ දරු දැරියන්ේ වැඩි අවස්ථමාවක ලැබී ි. පන්ි
්රියා ාර ම් ිඳුම්
ිදසින් සිුහ

ාමර ්රියා ාර ම් සිුහ ිරීමමේ ්පර ළමුන්

ේලයිරන් සැර්සි. ්රියා ාර ම් සඳලා අවශය මස ්පන්වීම පමයක ගුරුභවනකන්

රයි.

නව ාකෂණි

ඉ්ගනුම් අධාර

සිටියි. දිුතු  නාගරි

භාිදය සම්බන්ධ්යන් සැලකී්ම්දී ායිලන්ය අප රේේ වඩා ඉදිරි්යන්

ප්ර්ද්වශවල පවින පාස්වල සෑම පන්ි

නවීන ඉ්ගනුම් ආධාර

ාමරය ම සුලරු පුවරු, පරගය , ේැේ වැනි

ඉ්ගනුම් ඉගැන්වීම ්රියාවලි්ීදී භාිදා

රන අර ග්රාමීය ප්ර්ද්වශවල පවින කුඩා

පාස්වල පවා රූපවාහිනි යන්ත්රයක, පරිගන යක සමස අන්ර්ජ්ාල පලසු ම් ලබා දී ි. නවීන
ාකෂණි

ඉ්ගනුම් ආධාර

සමානය පන්ි

ාමර්ී භාිදා ිරීමම සඳලා ගුරුභවනකන්ේ සල පාස්

ළමනා රුවන්ේ මනා පුහුු වක පවින අර ්ම් නකිනන් ඉ්ගනුම් ්රියාවලිය ආ ර්ශනීය අන්දමේ සිුහ
ිරීමමේ එම ගුරුභවනකන්ේ සල දරුවන්ේ ලැිරයාව ලැබී ි. එ්මන්ම සමාජ් මාධය ජ්ාල ඉ්ගනුම් ්රියාවලිය
සඳලා භාිදා ිරීමමද සිුහ ් . ්ම් සඳලා අන්ර්ජ්ාල පලසු ම් ලබා දී ි. සැේලයි ාකෂයය භාිදා
අධයාපන ආයන අර ්ද්වශන හුවමාරු ිරීමමද සිුහ

රු  ලැ්ේ. ජ්ාල ග

රන ලද පරිගය

ර

ආර්යන්

අන්ර් ්රියා ාීම අන්ර්ජ්ාල ඉ්ගනුමක ලබා ගැනීමේ ායිලන් දරුවන්ේ ලැිර වී ි.
පාස්

ළමනා රය

රයි. ්මමන්න්

ේුතනක සිුහ ිරීමම සඳලා ද නවීන ාකෂණි

ළමනා රය

රම ායිලන්්ී බහුල වශ්යන් භාිදා

ේුතනක පලසු්වන් සල ් ටි ් ලාවිරන් සිුහ ිරීමමේ ලැිරයාව ලැබී ි.

පාස්් ෂ්ෂය පැිණීම සල පිේවීම සේලන් බා ගැනීම සඳලා ිැම් පාස්වල ළමා සුහුරු
Smart Card) භාිදා
්මම

ාඩ්පත් (Student

රයි. ්මම පලසු ම සහි පාස්වල දරුවන් පාස් ්ේ ු්වන් පාසලේ පිිදසී්ම්දී

ාඩ්ප අනිවාර්්යන් ඉදිරිපත්

ළ ුතනකය.

ාඩ්ප ස් ෑන් යන්ත්රයක මන්න් පරි්ලෝ නය ිරීම්මන්

අනනකරුව ්ේ ුව ිදවෘ ් . පාස් පැිණීම සේලන් ිරීමමේ, මුළු ගයන් ්්ඛන සැ සිම පරගය
්ාරනකරු මන්න් සිුහ ිරීමමේ ්මමන්න් ලැිරයාව ලැ්ේ. ිේ අමරව නව ාකෂණි
ුහරස්ථම අධයාපනි

අවස්ථමා වැඩි

ර ි. පාස්

ර

ර ි.

්මම ර් පාස් වය්ස්දීම දරුවන්ේ වෘත්ිය අධයාපනය ලබා ්දයි. මුලි
ඉපයීම ිනකලත්

රම් ද භාිදා

ග

ිදෂය මාලා් එක අංගයක ්ලස

ාල්ීදී ලබන වෘත්ිය පුහුු ව නකිනන් නිර්මායය

රන ද්රවය අ්ලිද ිරීමම

සඳලා ්වළඳ්පාලක පාසල නකලින්ම දරුවන් ලේ ස ස්

ර ්දයි. ඒ නකිනන් දරුවන්ේ මා්ේ මුලි

ිදයදම්

සඳලා අවශයවන මුද් පාස් අවදි්ීදීම උපයා ගැනීමේ අවස්ාව සැලසි ි.
ායිලන්්ී ෂ්ෂය උප්ද්වශනය සඳලා වැඩි ඉඩ ඩක ලබා දී ි. පාස්් එක එක ෂ්ෂය අවදි්ීදී පවින
ගැේළු ිදසඳා ගැනීමේ සල උසස් අධයාපන මාර්්ගෝප්ද්වශනය සඳලා ්මම උප්ද්වශන වැඩ

ේුතනක ්රියාත්ම

රයි. අඩු අදායම් ලාභී පවු්වල දරුවන්ේ ඉ්ගනීම සඳලා පලසු ම් සැපයීම ද ෂ්ෂය උප්ද්වශන
ගුරුභවනකන්්ේ
පත්

ාර්යයිර. ්ම් අර ඉලළ පන්ිවල දරුවන් පලල පන්ිවල දරුවන්ේ මස ්පන්වීම සඳලා

ර ි. පාස් දරුවන්්ේ ්ලාඳ පුරුුහ වර්ධනය සඳලා ස්් ච්ඡා ්රියා ාර ම් සඳලා ෂ්ෂයයන් වැඩි

වශ්යන් ්යාමු ිරීමම සිුහ

රයි. ෂ්ෂය ිදනය පවත්වා ගැනිම සඳලා ිැම් පාස්වල දැඩි දඩුවම් රම භාිදා

රයි. මුර්ඩු ලැසීීමමක සහි දරුවන් ්වන්ූ පන්ි

ාමරවලේ දමා ඉගැන්වීම සිුහ

රයි.

්රී ලං ා් අධයාපනය දිුතු  ිරීමම සඳලා ්යෝජ්නා

අධයාපන අමායාංශය මෑ

ාලසීමා් දී සිුහ

භාිදය ව ුහරත් පාස් නකළ වැඩි දිුතු 

රන ආ ාරයේම නව ාකෂණි

ඉ්ගනුම් උප රය

ල ුතනකය. අධයාපන අමායංශ මුද් ලැරුණූ ිදේ පාස් වල සුභ

පන්නන්, ිද්ද්වශ ආයනයන්හි ආධාර ලබා ගනිින් අවශය උප රය සපයා ගැනීමේ පාස් බලධාීමන්
්යාමු

ළ ුතනකය. සියළුම පාස්හි ගුරුභවනකන් ලේ නවීන ාකෂණි

සම්බන්ධ්යන් මනා පුහුු වක ලබා දිය ුතනකය. නව ාකෂණි
්යාදා ගනිින්

ළමනා රය

ඉ්ගනුම් රම් ද භාිදය

රම් ද පාස්

ේුතනක වඩා පලසු්වන් සල ් ටි

ුතනකය. සමාජ් මාධය ජ්ාල සල අන්ර්ජ්ාලය යලපත් අුතරින් පාස්

ළමනා රය ්රියාවලි්ීදී

ාල සීමාවිරන් සිුහ ිරීමමේ ්යාමු ිදය
ේුතනක සඳලා භාිදා ිරීමමේ උපරමීලලි

්රියාමාර්ග ග ුතනකය.
පන්ි
ප්රා්යෝගි

ාමර නකළ ෂ්ෂය ්කන්ීය ඉ්ගනුම් අවස්ථමා වැඩි දිුතු 
්රියා ාර ම් සඳලා පන්ි

සිටින ෂ්ෂය ප්රමායය අඩු
්යාමු

ාමර්ී වැඩි අවස්ාවක ලබා දිය ුතනකය. ්ම් සඳලා පන්ි

ාමරය

ළ ුතනකය. නව අත්ලදා බැලීම් සිුහ ිරීමමේ ෂ්ෂයන්ේ මස ්පන්වීමේ ගුරුභවනකන්

ළ ුතනකය. ගුරුභවනකන්්ේ රැිරයා ෘප්ිය ඉලළ දැිම සඳලා සුුහසු ම් වලේ සරිලන පරිදි වැුප්

පරිමායයන් වැඩි ිරීමම් නකලින් ඔවුන්්ේ
පාස්

ළ ුතනකය. ්ද්වශන රම්යන් ඔේබේ ්ගාස්

ැපවීම වැඩි

ර ග ලැ .

ාල්ීදීම ෂ්ෂයයන්ේ ඉපයී්ම් අවස්ථමා ලබා දීම නකිනන් අනාග රැිරයා අවස්ථමා සඳලා පාසල නකලින්ම

ෂ්ෂයයන් ්යාමු

ළ ුතනකය. උසස් ්පළ ාකෂනි

ිදෂය ධාරාව සල දලනකන් වසර

අඛන්ඩ අධයාපනය නකිනන්

එම අරමුු  සාකෂාත් ් යැයි සිිය ලැ . ්මවැනිම ූ ්වනත් වෘත්ිය පුහුු  අවස්ථමා පාස් නකළ ලා ඉන්
භාහිරව ව ුහරේත් වැඩි දිුතු 

ළ ුතනකය. ෂ්ෂය උප්ද්වශන ්රියාවලිය ශකිමත් ිරීමම නකිනන් ගැේළු ිදසදිමේත්

උසස් අධයාපන අවස්ථමා පිිනබඳව දරුවන්ේ මනා අව්බෝධයක ලබා දීමත් සිුහ

ළ ලැ . ඉලළ ්ර්ණිවල

දරුවන් පලල ්ර්ණිවල දරුවන්ේ ඉගැන්වීමේ සල උප්ද්වශනයේ ්යාදා ගැනිම නකිනන් ගුරුභවනකන්ේ ්ලින
්නා රන ෂ්ෂය ගැේළු ලඳුනා ග ලැ .

ා්ලෝචි වශ්යන් සිුහ

ළ ලැිර ්මවන් ්වනස් ම් නකිනන් වඩා

්පෝෂි අධයාපන රමයක ්රී ලං ාව නකළ ිි ිරීමමේ ලැිර ්වනු ි.

බී. ජි. එන්. ්ක. ්සනරත්,
නි්යෝජ්ය ිදුහල්පි,
මලාමායා බාලි ා ිදුහලල,
මලනුවර.

