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ගුරු උපාධයායනය 
පාසල් පාදක උපාධයායනයයන් ගුරුවරයාට 

ලබා ගත හැකි ප්රතිලාභ 
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          පිවි                               ඨ           

 බු       වි    ඔවු       ආ ම්    නු       සි    ් ථ    ීම් 

                 . 

   ේ                 කු             කු  ඉ   ීම් 

  ්රි            ලු රැ     හු   ෑ   සිදු  ේ. 

•            වි     නු  විවි  සිසු  සිටි             එ  

ේ          ළ                     ේ ? 

•    යි    සිසු   ඳු     නී  පිළි ඳ              කීම් 

  ්    ෝගි                මි  එ   භ්      

        කු    ේ          ේ  ? 

•  ළ  දු වූ විවි        සුදුසු ම්     ඇ                

       ඟ   ඳ      ඩ  ඟ    නී ,         නී  

         ේ  ? 

• ඉ  නුම් ආ     / ඉ  නුම්  ම්   ඵ   යි ඉ  නුම් ඉ   ීම් 

  ්         ඳ                 ේ  ? 

•   -සිසු   ඳ     සී             ?    සී         

  ළපීම්       යු       ේ  ? 

        ් ශ්  රැ            කු        ළ    හු   ෑ   සිදු   

    ඒ  ඳ    ඟ    ී  ,                 වි  සිදු          දි 

  ්             විසි   සි ම්   ්        ඩ         ඒ  නු  

  යු      යි. එ               පිවි                       

ජ්  ෂ්ඨ /   ් ී         කු ේ  ඟ    ී        මි        

කු                     ශ්   ේ. 

ඒ  ඳ             කු         ් ී         කු      ම්    

  මි    ් ී          ේ    ේශ              කු     

               ේථ           ඳ   වූ   ්  ේශ            

   ධ්      (   ේශ  )  මි    ඳි  ේ. 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 ොතෘකොව - පොසල් පොදක උපොධ්යොයනමයන් ගුරුවරයොට ලබො ගත හැකි ප්රතිලොභ 

අරමුණ - පොසල් පොදක වෘත්තීය ගුරු නිපුනතො සංවර්ධ්නමේදී උපොධ්යොයනය තුලින් 

වෘත්තීය සොක්ෂරතොව  ප්රගුණ කිරී  

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

ඉයගනුම් පල 

• පොසමල්දී මුහුණ මසන විවිධ් අභිමයෝගවලට සොර්ථකව අනුගතමවයි. 

• ඵලදොයි වුත්ත, ප්රමබෝධ්ොන්විතවූත්ත, ඉමගනුම් ඉගැන්විම් ක්ර , උපොය  ොර්ග භොවිත කරයි. 

• පන්ති කො රමේ මභෞතික ,ස ොජ හො ඉමගනුම් වොතොවරණය ඵලදොයිව පවත්තවො ගනියි. 

• සිසු- මද ොපිය සහ පොසමල් මසසු ගුරුවරුන් ස ග මිත්රශීලි සම්බන්ධ්තො පවත්තවො ගනියි. 

• ඉමගනුම් ස ොජයක ක්රියොකොරි සො ොජිකයකු මලස කටයුතු කරයි. 

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

 

අනු මාතෘකා 

1. පුර්ව ක්රියොකොරක  

2. හැදින්ී  

3. පොසල් පොදක උපොධ්යයන වැඩසටහමන්දී උපොධ්යොයමේ භූමිකොව හො කොර්යභොරය  

4. ප්රීණ / උපොධ්යොය ගුරු සහොයක ලබො ගත හැකි ක්මෂේත්ර 

5. උපොධ්යොයීවරමයකු මලස ඔබ වර්ධ්නය කර ගත යුතු කුසලතො 

6  පොසල් පොදක උපොධ්යොයන ක්රියොවලිමේ ස සේත ප්රතිඵල 

7 තක්මසේරුව 

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

 

  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අනු යත්මාව  - 1  

පූර්ව ක්රියාකාරකම 

පොසල් පොදන උපොධ්යොයනය ඉමගනුම් කට්ටලය පරිශීලනයට මපර පහත සඳහන් ප්රශේනවලට ඔබමේ ප්රතිචොරය 

අදොල මකොටුමවහි √ ලකුණින් දක්වන්න./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ප්රශ්නය ඔව් නැත 
සෑ ගුරුවරමයකු ඉගැන්ීමම්පුහුණුවක්සහතිවපොසලටපත්තකරන්මන්ද? 
 

  

ගුරුපුහුණුපොඨ ොලොවලදීඋගත්තදෑපන්තිකො රමේමයොදො ගැනීමම් ගැටලු ඇති වූමේද? 
 

  

පොඩම්සැලසුම්කිරීමම්දීවඩොත්තඋචිතඉමගනුම් / ඉගැන්ීම්ක්ර  හො ක්ර  ශිල්ප මයොදො 
ගැනීමම්දී ගැටලුවලට මුහුණපෑමේද ? 
 

  

පන්ති කො රමේ විවිධ් සිසුන්ට ගැලමපන මලස විෂය කරුණු ඉදිරිපත්ත කළ හැකිද? 
 

  

ඉමගනුම් සම්පත්ත තිබුණද ඵලදොයිව ඒවො මයොදො ගන්මන් මකමසේද? 
 

  

පොසමල් මසසු ගුරුවරුන් සියලු මදනො  ස ග මිත්රශීලි සම්බන්ධ්තො පවත්තවො ගත හැකිද? 
 

  

උක්ත ගැටලු සදහො සහොය / ග මපන්ී ක් විධි ත්තව ඔබට පොසමලන් ලැමබන්මන්ද?   
ඔබමේ ප්රතිඵලවල එකතුව බලන්න   

ඉහත දක්වන ලද ගැටලු විසදො 

ගැනී  සොර්ථක ගුරුවරමයකු 

විෂමයහිලො පදන යි. ඒ සදහො පොසල 

තුළ ක්රියොත්ත ක වන එක් 

වැඩසටහනක ප්රමේෂයක් 

හදුනොගැනී ට ඔබ කැ ැත්තමත්තද? 

පොසල් පොදක උපොධ්යොයනය වෘත්තීය 

ගුරු සංවර්ධ්නමයහිලො නවක/ආධුනික 

ගුරුවරුන්ට ම න්  මසසු 

ගුරුවරුන්ටද වෘත්තීය නිපුණතො ලබො 

ගැනී ට ඉලක්ක කරගත්ත ක්ර යකි. 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අනු යත්මාව 2 

පොසල් පොදක උපොධ්යයනය හැදින්ී  හො  

මම් ස ග ඇති ීඩිමයෝව - 1 නිරීක්ෂණය කරන්න. 

 

 

 

ීඩිමයෝව ඇසුරින් ඔබ ලබො ගත්ත අත්තදැකීම් පහත දැක්මවන් කරුණු යටමත්ත ගලපන්න. 

• පොසල් පොදක උපොධ්යයන ක්රියොවලිය ප්රොමයෝගිකව ක්රියොත්ත ක වන සේවභොවය කවමර්ද  

 

• පොසල් පොදක උපොධ්ොනයන ක්රියොවලිමේදී ඊට සම්බන්ධ්වන ප්රධ්ොන පොර්ශවයන් මදපල  

කවුරුන්ද ?      

එ  පොර්ශව අතර අැැම්බන්ධ්තොව මුහුණු (Faces) පහත රූප අතුරින් මතෝරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගුරුවරයොමේ ඉමගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියොවලිමේ සංවර්ධ්නය සඳහො උපොධ්යොයනය මයොදො ගැනීමම් 

වැදගත්තක /වොසි 

• ගුරුවරයොට ඉගැන්ී  පිළිබඳ විශේවොසයක් ඇති කිරී  

• විෂය දැනු  සංවර්ධ්නය කිරී  

• උපොධ්යොය හො උපොධ්යොයී මදපොර්ශවමේ  දැනු  සංවර්ධ්නය ී  

• උපොධ්යොය ගුරුවරයොමේ මගෞරුත්තවයට පත්තමේ. 

• නවක ගුරුවරුන්මේ නැවුම් අදහසේවලින් මපෝෂණය මේ. 

• වෘත්තතිය අතහැර යොමම් ප්රවණතොව අඩුමේ. 

• වෘත්තීය පිළිබඳ බැඳී ක් ඇති මේ. 

• නවක ගුරුවරයො ත ොමේ විෂයට අදොළ හො ඉමගන්ීම් කටයුත්තතට අදොළ දැනු  , කුසලතොව හො 

ආකල්පය ලබො ගනී. 

 

ීඩිමයෝව 1 (විනොඩි 03) 

Video 1 

 

පොසල් පොදක උපොධ්යොයනය 

ගුරුවරමයකුමේ 

ඉගැන්ී   සංවර්ධ්නය 

ශිෂයයන්මේ ඉමගනුම් 

ක්රියොවලිය සංවර්ධ්නය 

vedeo%201.VOB


 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

මසේවො සපයන්නකු
මලස

උදො:පොසලට හුරු 
කරන්න

සහොයවන්නකු
මලස

-  ග මපන්ී 

- එක්ව වැඩ 
කිරී 

-ආදර්ශ 
ආකෘතියක් ී 

ආධ්ොරකරුවකු 
මලස 

-ආත්ත  විශේවොසය 
ඇති කිරී 

- උපමදසේ දී 

- මිත්රයකු ී 

 

අනු යත්මාව - 3 

පාසල්පාදකඋපාධයයන වැඩසටහයන්දී උපාධයායයේ භූමිකාව හා කාර්යභාරය  

 

පොසල් පොදක උපොධ්යොයන ක්රියොවලිමේදී  ගමපන්ීම් ලබො මදන ගුරුවරමයකුමේ සේවභොවය, ගති ලක්ෂණ දැන් 

ඔබට හදුනොගැනීමම් අවසේථොව ලැමේ. 
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ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

උපාධයයයේ භූමිකාව කාර්යභාරය 

 

 

 

ඔබ හදුනොගත්ත උපොධ්යොයකුමේ සහොයමයන් වෘත්තීය නිපුණතො සංවර්ධ්නමේදී ඔබ සතු විය ගුණොංග 

කවමර්දැයි දැන් ඔබට පරීක්ෂො කර බැලිය හැකිය. 

පොසල් පොදක උපොධ්යොයනමේදී ප්රධ්ොන ක්මෂේත්ර 4ක් ඔසේමසේ ප්රීණ ගුරුභවමතකුට නවක 

ගුරුවරමයකුට සහොය විය හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

භූමිකොව කොර්යභොරය 

ආදර්ශනය දිරි ත්තකිරී  
වෘත්තී ය ක්රියොව හො අදහසේ මපන්නුම් කරයි. 
 

 උපොධ්යොයී මවත අවසේථො මපන්නුම් කර මදයි.  

 වෘත්තීය සංසේකෘතියට අනුකූලව කටයුතු කිරී ට සහය මදයි. 

අනුග්රොහකයො “ ොර්ග විවෘත කරයි” 

 “උපොධ්යොයී සුදුසු පුද්ගලයො මවත මයොමු කරයි” 
ත ොමේ ස ොජ පිළිගැනී  තුළින්  උපොධ්යොයීමේ කටයුතු පහසු කරයි. 

සහොයකමයක් නිරන්තරමයන් ඉදිරිපත්තී   
උපොධ්යොයීමේ ගැටලු අවසේථො හො හැඟීම් ප්රකොශ කිරී ට ආරක්ිතව 
අවසේථොව ලබො දී . 
ඉවසීම න් හො උනන්දුමවන් සවන්දී  හො ප්රතිචොර දැක්ී . 
 

අධ්යොපනඥමයක් සුදුසු අදහසේ හො  ඟ මපන්ී  ලබො දී  සඳහො සවන්දී  හො 
ප්රතයොමේක්ෂමණමේ මයදී . 
උපොධ්යොයී සුදුසු ඉගැන්ීම් කටයුතුවල මයදී  සඳහො අවසේථො ලබො දී . 
වෘත්තීය ඉමගනුම් අරමුණු ඉටු කර ගැනී  සඳහො සහය ී  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අනු මත්ත ොව : 4 

ප්රවීණ/ උපාධයාය ගුරු සහායක ලබා ගත හැකි ක්යෂ්ත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• පන්ති කො රමේ 
ආසන පිළිමවලකට 
සැකසී . 

• පන්ති කො රමේ 
විවිධ් පුවරු 
සැකසී ට හො 
පවත්තවො ගැනී ට. 
• ඉගැන්ීමම්දී 
අනුග නය කළ 
යුතු නීති දැනුවත්ත 
කිරී ට 

පංති කාමර 

කළමණාකරණය 

විෂය කරුණු 

ඉගැන්වීම සහ 

සිසුන් යපළඹවීම 

ඉගැන්වීම් 

සැළසුම්කරණය 

 

• පවත්තනො සම්පත්ත 
හඳුනො ගැනී ට 

• දින සැලසුම්, ඒකක 
සැලසුම් සැකසී ට 

• ශිෂය දත්තත පවත්තවො 
ගැනී ට 

• කණ්ඩොයම් කිරී ට 
මද ොපිය සහය ලබො 
ගැනී ටමද ොපිය
න්ට වොර්තො කිරී ට 
 
 

• විෂය නිර්මද්ශ 
මතොරතුරු ලබො 
ගැනී ට 
• ඉමගනුම් පල හඳුනො 
ගැනී ට. 

• පරීක්ෂණ 
ම මහයී ට 

• අනොවරණ, 
සම්භවන ඇගයීම් 
හො සම්පිණ්ඩිත 
තක්මසේරුකරණය 

• විවිධ් ඉගැන්ීම් 
ක්ර  හඳුනො ගැනී ට 
මද ොපියන් ස ඟ 
කටයුතු කිරීම න් 
සිසුන් ඉමගනු ට 
මපළඹු ට. 

• විවිධ් ඉමගනුම් 
උපොය  ොර්ග 
සැලසුම් කිරී ට හො 
භොවිතයට මයොමු 
කිරී ට 

සහය 

ලබා 

ගත 

හැකි 

යෂ්ත්ර 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අනු යත්මාව : 5 

උපාධයායීවරයකු (mentee)  යලස ඔබ වර්ධනය කර ගත යුතු කුසලතා 

- සේමවච්ඡොමවන් ඉදිරිපත්ත ී  

- ත  ඉමගනු  සදහො වගී  

- විශේවොසය තහවුරු කිරී  

- සැලසු ක් සහිත වි  

 

 

 

 

 

සාරාංශය 

 

 

 

 

 

  

ීඩිමයෝව - 3 

නිරීක්ෂණය කරන්න 

• පොසල් පොදක උපොධ්යයොන ක්රියොවලිමේ සේවභොවය 

• ඒ සදහො සහභොගිවන පොර්ශව, දොයකත්තවය සහ ලැමබන ප්රතිලොභ 

• පොසල් පොදක උපොධ්යයොන හො සබැදි උපොධ්යොයිමේ වගකීම් ,යුතුකම් 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

අනු මත්ත ොව :6 

පාසල් පාදක උපාධයායන ක්රියාවලියේ සමස්ත ප්රතිඵල 

 

 

 

 

 

  

 

පහත දක්වො ඇති සංකල්ප සිතියමම් හිසේතැන්වලට ගැලමපන දෑ සටහන් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාසල් පාදක 
උපාධයායන 
ක්රියාවලියේ

සමස්ත ප්රතිඵල

ගුරු 
වෘත්තතියට

උපොධ්යයොන ගුරු
භවතොට

සිසුන්ට
නවක/ආධුනික හො
මසසු ගුරුවරුන්ට

විදුහල්පතිවරුන්ට

• ප්රතිලොභ පොර්ශව 

- නවක/ආධුනික ගුරුවරුන්ට 

- මසසු ගුරුවරුන්ට 

- උපොධ්යොයන ගුරුවරුන්ට 

- විදුහල්පතිවරුන්ට 

- පොසමල් සිසුන්ට 

ගුරු වෘත්තතියට 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

තක්යස්රුව 

පොසල් පොදක උපොධ්යොයනමයන් පහත ආකෘතිය පදනම් කර ගනිමින්,ඔබ ලබොගත්ත අත්තදැකීම් සහ ඒ 

ඇසුරින් සිසුන්මේ ඉමගනු ට සිදු වු බලපෑ  පිළිබඳව ප්රතයොමේක්ෂණමේ මයමදන්න. 

දිනය මුහුණ දුන් ගැටලුව ප්රීණ ගුරුවරයොමගන් 
ලද සහොය 

ඒ අනුව පන්ති 
කො රමේ ඇතිවූ 
මවනස 

    
    

 

පොසල ඉමගනුම් ස ොජයක් බවට පත්තකල හැකි වන්මන් ගුරුවරයො වෘත්තීය නිපුණතො සංවර්ධ්නය කිරී  

තුලිනි. ඒ සදහො ඔබ පළමුව උපොධ්යොයවරමයකු වශමයන් කුසලතො සංවර්ධ්නය කර ගත යුතුය. මදවනු  

ඔබට උපොධ්යොයවරමයකු බවට පත්තී ට හැකි වන්මන් ඔබමේ කැපී  සහ එ  ක්රියොවලිමයහි 

සොර්ථකව නි ේන ී   තය.  

වැඩිදුර කියී  - 

• අධ්යොපන අ ොතයොංශය(2013) පොසල් පොදක සම්පත්ත සංග්රහය 

• www.teachers ab ca/ATA/Mentoring-Biginingteachers 

• www.mentoring.org/eeptoolkit 

• අධ්යොපන අ ොතයොංශය(2013, 2019) පොසල් පොදක උපමදසේ සංග්රහය 
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