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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 (reflection) ඔසම්ස් ෙැ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: 
උදාහරණ: 
කළහකොරී හැසිරීම් සහිත ශිෂයයක= මහ්තු රහිතව නිතර  ෙන්වි කො රමේ අමනක් සිසුන්වට හිංසො 
කිරී . 
 

B: 
උදාහරK: 
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 . 
 
යල්ඛන පරීක්ෂාව: 
ෙොසමේ ලකුණු වොර්ථො මෙොත (වොර විභොෙ ලකුණු ෙරීක්ෂොකර බැලී  සදහො),නො මේඛන (ෙැමිණී  
ෙරීක්ෂොකර බැලී  සදහො), 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

පන්වි ලිපි යගානු 
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. 
 
උදාහරණ: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ඉහත සටහන තවදුරටත් සවිස්තරව ෙහත ආකොරයට ඇඳිය හැකිය. 

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 

  

 

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. 
• අභයොස සිදු කිරී ට ෙැවරී . 
• පියොව දැනුවත් කරී . 
• 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 නිවැරදි ද? 

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=nt5zjYLf3qA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tI8blfgntE0
http://www.moe.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=308&Itemid=311&lang=en
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


 
 

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. 

 

 


