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ප්රතයවේක්ෂණය    



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ප්ර;Hfව්ක්ෂණය 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගුරුවරයොට ස්වයං වෘත්තීය ගුරු සංවර්ධනමේ දී වඩොත්ත ඵලදොයී මලස මයොදො ගත හැකි  ප්රතයමව්ක්ෂණය 

ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිය පිළිබඳ ඔබමේ ස්වයං දැනුවත්තභොවය සහ සවිඥොනික බව ඔබට  වටහො 

දීම න්ව  ඔබව දිරි ත්ත කරයි. ඔබ විසින්ව වර්ධනය කරගත යුතු අංශ  සහ ඔබ විසින්ව පැවතමගන යනු 

ලබන ශ්ි ත්ත අංශ  හඳුනො ගැනී ට ඉන්ව  ඔබට හැකියොව ලැමේ. සිසුන්ව ස ඟ ක්රියො කරනවිට කළයුතු   

සහ මනොකළයුතු මේ හඳුනො ගැනී ට ඔබට ප්රමතයව්ක්ෂණය ඉඩ සලසයි. ඔමේ ඉගැන්වී ට සිසුන්ව 

ද්වන ප්රිචොර ගැන ගැඹුරින්ව සිී ට ඔබට හැකියොව ලැමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

හැදින්වීම. 

ගුරුවරයොට විවිධ ආකොරමේ  ස්වයං වෘත්තීය ගුරු සංවර්ධන අවස්ථොවල මයොමුවිය හැකි මවයි . ඒ අතර 

ප්ර;Hfේක්ෂණය , වෘත්තීය සඟරො පරිශීලනය කිරී , ප්රකොශන පළ කිරී , වෘත්තීය සම් න්වරණවලට 

සහභොගීී , පර්මේෂණවල නිරතී   ආදිය වැදගත්ත මව්ක. ම ය අධයයනය කිරීම න්ව ගුරුවරමයකු 

වශමයන්ව ඔබට  පොසල් පොදක වෘත්තීය ගුරුසංවර්ධනමයහි ලො ස්වයං ත්මස්රු ශිල්පක්ර ය් වශමයන්ව 

ප්ර;Hfව්ක්ෂණය පිළිබදව ක්රියොත්ත ක විය හැකි ආකොරය පිළිබදව දැනුවත්ත විය හැකිය. ම   

ම ොඩියුලමේ අරමුණ  ප්රතයමව්ක්ෂණ වයවහොර ප්රගුණ කිරීමම් කුසලතො සංවර්ධනය කිරීමම් අවස්ථො 

සම්පොදනය කිරී යි. 

 

අරමුණු: 

o ප්ර;Hfේක්ෂණ සංකල්පය හඳුනාවගන ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනයට භාවිත කිරීම පිළිබඳව 

අත්දැකීම් ලබාදීම  

o ස්වයං ත්මස්රු ශිල්ප ක්ර ය් වශමයන්ව ප්ර;Hfව්ක්ෂණමේ  ඇි ප්රබලතො  හඳුනො ගැනී  

o ස්වයං අභි ොනමයන්ව යුතු නිපුණතොවලින්ව මහබි ගුරුවරමයකු මලස කටයුතු කිරී  
 

bf.kqම් m,: 

• ප්ර;Hfේක්ෂණ  ක්රියාවලිවයහි ස්වභාවය  පැහැදිලි කරයි.  

• ප්ර;Hfේක්ෂණh ගුරු කාර්යභාරවයහිලා වැදගත් වන ආකාරය පැහැදිලි කරයි. 

• ප්ර;Hfේක්ෂණවයහි වයදිය හැකි  ප්රධාන අවස්ථා  හදුනා ගනියි. 

• ප්ර;Hfේක්ෂණවයහි සෘජු ප්රතිලාභ උදාහරණ ඇසුරින්ව ඉදිරිපත් කරයි. 

 

වපළ ගැස්ම:   

1. පාසල් පාදක වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනවයහි ලා ස්වයං තක්වස්රු ශිල්ප ක්රමයක්  වශවයන්ව  

ප්ර;Hfේක්ෂණය  

2. ප්ර;Hfේක්ෂණය පිලිබඳ නිර්වචන 

3. ප්රධාන ප්ර;Hfේක්ෂණ අවස්ථා  
4. ප්ර;Hfේක්ෂණය යටවත් වාර්තා කිරීම    

5. ප්ර;Hfේක්ෂණfhaoS Wmfhda.S lr.; yels ප්රYak 

6. ප්ර;Hfේක්ෂණfය් ප්රතිලාභ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

ප්ර;Hfේක්ෂණය වහවත් සව්යං ත්මස්රුව ඉමගනී  වැඩි දියුණු කිරී  සඳහො මයොදොගතහැකි බලවත්ත 

යොන්වරණයකි. සංකල්ප සහ කුසලතො ඉමගනී  සඳහො පිහිටුවො ඇි ඉමගනුම් ඵල  සපුරොලන ආකොරය 

ඉමගනු  අතරතුරදී සහ ඉන්ව පසුව  සිතො බලන සිසුවො ම න්ව  ගුරුවරයොද  එ  ඉමගනු  සොර්ථක 

කරගැනී ට  දිරි ත්ත මව්ක . එය ඉමගන ගන්වනො මේ පිළිබඳ අධිප්රජොනනය වන අතර එ ගින්ව ඉමගනී  

සඳහො ඵලදොයී භොවිතයන්ව ප්ර වර්ධනය කරයි. යම් පැවරු ් මහෝ පොඨ ොලොව් ඔවුන්වමේ අධයොපනමේ 

අමේ්ිත සන්වදර්භයට ගැලමපන්වමන්ව මකමස්ද යන්වන ගැන සිතො බැලී ට සිසුන්ව දිරි ත්ත කරන්වමන්ව 

ප්ර;Hfේක්ෂණයයි . එය රැකියොමව්කදී මහෝ ශොස්ීය පර්මේෂණවලදී ප්රමයෝජනවත්ත වන පරොවර්තක 

කුසලතො ලබො මදයි. 

 

මබොමහෝ ආකොරමේ ඇගයීම් ක්ර  ශිෂයයො නිෂ්ීය භූමිකොවක තබයි. ශිෂයයොට හුමද් ගුරුවරයො මවින්ව 

ප්රිමපෝෂණ ලැමේ. නමුත්ත ප්ර;Hfේක්ෂණවය් වයවදන  සිසුන්වට ස්වයංීය ඉමගන ගන්වනන්ව ී ට සහ  
ඔවුන්ව ඉමගන ගත යුතු මේ ගැන සිී ට අවස්ථොව ලැමබයි. ස්වයං-ඇගයීමම් කුසලතො ඉමගන 

ගැනීම න්ව, සිසුන්වට ඔවුන්වමේ වෘත්තිය තුළ සහ ජීවිත කොලය පුරො  මුහුණ මදන  මවනත්ත විවිධ  

සන්වදර්භයන්ව තුළ අඛණ්ඩව ප්ර;Hfේක්ෂණවය්  මයදීම න්ව ත න්ව මුහුණ මදන ගැටළු වලට වඩොත්ත  

සොර්ථක ේවිසඳුම් වලට එළඹිය  හැකිය. 

 

 

පූර්ව ක්රියාකාරකම. 

ඔබවේ පිළිතුරු  නිවැරදි ද යන්වන පරීක්ෂා කරන්වන. 

1.ගුරුවරමයකුට ස්වයං වෘත්තීය සංවර්ධනමේ මයදිය හැකි ද    ඔව්ක               නැත                   කිව මනොහැක 

2.ප්ර;Hfව්ක්ෂණය පොඩමින්ව පසු ව මයදිය යුතු ක්රියොවලියකි.      ඔව්ක                නැත                  කිව මනොහැක  

3.ප්ර;Hfව්ක්ෂණමයන්ව  ගුරුවරමයකුට පොඩමම් අඩුපොඩු  හදුනොගත හැකිය 

ඔව්ක                 නැත.                    කිව මනොහැක 

4. ප්ර;Hfව්ක්ෂණ වොර්තො ලිීමම්දී භොෂොව පිළිබඳව සැලකිලි ත්තවිය යුතු මව්ක. 

ඔව්ක                 නැත.                    කිව මනොහැක 

5. ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිමේදී ගුරුවරමයකුට ම න්ව  ශිෂයයොට ද .ප්ර;Hfව්ක්ෂණමේ මයදිය හැකි ය. 

ඔව්ක                 නැත.                    කිව මනොහැක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

3. ප්ර;Hfව්ක්ෂණ පිළිබද නිර්වචන   

• බරපතල චින්වතනය මහෝ සලකො බැලී .- Oxford Languages 

• යම් විෂයය්, අදහස් මහෝ අරමුණ් සලකො බැලී  

• ඔබ නිවැරදිව කළ මේවල්, ඔමේ සොර්ථකත්තවයන්ව ගැන ඔබ ම මනහි කරන්වන, එය ඔබට 

සෑ  කුඩො සොර්ථකත්තවය්   සැ රී ට ඉඩ සලසයි. ඔබ එය මකතරම් නිවැරදිව කර ඇත්තද 

යන්වන මත්තරුම් ගැනී ටත්ත , ඔමේ ජීවිතමේ ඔබ කර ඇි යහපත්ත මේ මත්තරුම් ගැනී ටත්ත  

ප්ර;Hfව්ක්ෂණය  ඔබට ඉඩ සලසයි.  

 

ප්ර;Hfේක්ෂණ අවස්ථා: 

පාඩම් සැලැස්වම් ගුරුවරයාවේ ප්ර;Hfේක්ෂණය  යනු සෑම පාඩමක් අවසානවය්ම, ගුරුවරයා ලද  

අත්දැකීම් පිළිබිඹු කර එහි කාර්යක්ෂමතාව විශ්වල්ෂණය කිරීමයි. වමම ක්රියාවලිය වකාටස් වදකකින්ව 

සමන්වවිත වේ. එනම් ප්ර;Hfේක්ෂණය සහ විශ්වල්ෂණයයි.  
 
ප්ර;Hfේක්ෂණය  : පාඩවම් සහ ගුරුවරයා වන ඔබවේ  සමස්තය ගැන සිතා බැලීම.  
පාඩම අතරතුරදී,  වෘත්තිවය්දී ඔබට ඇති වූ හැඟීම්, ඔබ පුදුමයට පත් කරන වදයක් වහෝ ඔබට විරාමයක් 

ඇති කළ වදයක් ගැන කතා කළ හැකිය 
 
වමහිදී ..... 

1 ඔබ සැලසුම් කළ වේට වඩා වවනස් වලස ඔවේ පාඩවම් කුමන අංගයන්ව ක්රියාත්මක ීද? ඇයි 

එවහම කවළ්? 
2 ඔබ වමම පාඩම වවනස ් සිසුන්ව පිරිසකට ඉගැන්වීමට යන්වවන්ව නම්, ඔබ වවනස් වලස 

කරන්වවන්ව කුමක්ද? මන්වද? 
3 ඔවේ පාඩවම්දී ඔබ පුදුමයට පත් කවළ් කුමක්ද? 
4 පාඩවම් මතකයට එන විවශ්ෂ අවස්ථාවක් විස්තර කරන්වන. ඇයි එවහම වතෝරගත්වත? 

එම නිශ්ිත වමාවහාත ගැන එතරම් වයාකූල වන්වවන්ව ඇයි? 
5 ඔවේ පාඨමාලා, සාහිතයය සහ අද ඔවේ පාඩමට ඔබට ඇති කර ගත හැකි සම්බන්වධතා 

වමානවාද? 
වපර පාඩම් වහෝ අත්දැකීම් තිවේද? 

 
 
විශ්වල්ෂණය: විශ්වල්ෂණවය්දී  පාඩවම් සඵලතාවය ආමන්වරණය කරයි - සැලසුම වකාවතක් දුරට 

සිදුීද යන්වන ගැන, සිසු ඉවගනීම ගැන සහ ඔබ පාඩවමන්ව රැස් කරගත් සාක්ි සමඟ ඔවේ පාඩම් 

සැලැස්වම් දක්වා ඇති අරමුණු සපුරාලන ආකාරය තක්වස්රු කරන්වන.  
• ඔවේ ඉගැන්වීම් ක්රම ඵලදායී වූවය් කුමන ආකාරවලින්වද? ඔබ එය  දන්වවන්ව වකාවහාම ද? 
• ඔවේ ක්රියාකාරකම් ඵලදායී වූවය් කුමන ආකාරවලින්වද? ඔබ  දන්වවන්ව වකාවහාම ද? 

 
 

 
ගුරුවරමයකුට ආකොර තුනකින්ව ස්වකීය ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිය පිළිබඳව ප්රතයොමව්ක්ෂණමේ 

මයදිය හැකි ය 

1 පොඩ  ආරම්භ කර ක්රියොත්ත ක කරමගන යන අතරතුර දී ප්රතයොමව්ක්ෂණමේ මයදී . ම ය 

ස කොලීන ප්රතයොමව්ක්ෂණය මලස හඳුන්වවනු ලැමේ. එවැනි අවස්ථොවක ගුරුවරයො විසින්ව කලයුතු 

ප්රතයොමව්ක්ෂණය පහත දැ්මව්ක.  

 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

 

“අද ළ යින්වව අඹ ගහ යටට මගනිහින්ව පොඩ  කරන්වනයි සැලසුම් කමල්. ඒත්ත දැන්ව 

විනොඩි 10් පර්කු මවලො නිසො දැන්ව යන්වන ගිමයොත්ත වත්ත විනොඩි 10් යනවො. පන්විය 

ඇතුමල ඉඳමගන මම් ක්රියොකොරකම් කරන්වනත්ත බැහැ. ඒ  දිවට ආව මවලොමව ඉඳල 

නඩු මේනවො. කෑ ගහනවො.    පර්කු මවච්චචි විනොඩි 10 දී ළ යින්ව අතර විවිධ ගැටුම් 

ඇිමවලො ිමයනවො.  මේ ප්ර දය වල්වොගන්වන ක්ර ය් මහොයො ගන්වන  ඔ්නි.  

 

 

 

2 පොඩ  උගන්වවො අවසන්ව කිරීම න්ව පසු කරනු ලබන ප්රතයොමව්ක්ෂණය: ම ය පසු කොලීන 

ප්රතයොමව්ක්ෂණය මලස හඳුන්වවනු ලබයි.  

 

ප්ර ොද ී ඇරඹූ පොඩ ් අවසොනමේ ගුරුවරියක ලියූ ප්රතයොමව්ක්ෂණ සටහන් පහත දැ්මව්ක.  

 

 

 

 

“ අද මම් ඒකකමේ ඉවර කරන්වන ිබුන අන්වි  මකොටස නිසො පොඩ  කරන්වන මහොඳට 

සැලසුම් කරමගන ඉස්මකෝමල ගිමේ. විමනෝදජනක ීඩොවකින්ව සංකල්ප හමඳෞන්වවල 

දීල කණ්ඩොයම් කර ගන්වනත්ත ඔ්නි උනො. ඒත්ත පළමවනි විනොඩි 10 ප්ර ොද වුන නිසො හැ  

මේ  අවුල් උනො. ඒමකන්ව අද දවස  අවුල්. සැළසුම් කරපු විදියට නැිව නිකම් ලඟ 

ඉන්වන ළ යි කණ්ඩොයම් කරපු එමකන්ව බලොමපොමරොත්තතු වුණ අරමුණ ඉෂ්ට උමන්ව   

නැහැ. ද්ෂ ළ යි එක  කණ්ඩොයම් වලට වැටුමන්ව. ඒ නිසො දුර්වල ළ යි වැඩ මනොකර 

හයිමයන්ව කෑ ගහන්වන පටන්ව ගත්තතො. බමලන්ව නිශ්ශේද මකමරව්කවට  ට  මත්තරුණො 

පොඩ  ටික් හරි මත්තරුමණ් පළමවනි කණ්ඩොයමම් තුන්ව හතර මදමන්ට විතරයි 

කියල. නිවොඩු දවස් මදම් කරමගන එන්වන මදන්වන හිටපු පැවරු  මදන්වනත්ත අ තක 

උනො. දැන්ව ඉින්ව ඊ ළඟ දවමස වැමේටත්ත කරදරයිමන. 

 

 

 

 

 

3 ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිය සිදු කිරී ට මපර ඒ ක්රියොව සලසුම් කිරී  සඳහො කරනු ලබන 

ප්රතයොමව්ක්ෂණය : ම ය ක්රියොව් සඳහො වූ ප්රතයොමව්ක්ෂණය මලස හැඳින්වමව්ක. ප්ර ොද ී පොඩ  



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

කළ ගුරුතුමිය ඉදිරි සිමේ දී ඇරඹී ට සූදොනම් වූ පොඩ ් සැලසුම් කිරී  පිළිබඳව ලියන ලද 

ප්රතයොමව්ක්ෂණ සටහන් සඳහො උදොහරණය් පහත දැ්මව්ක.  

 

 

 

“ අද දවමස් සිදු උන අඩුපොඩු වළ්වොමගන මහට පොඩ  සොර්ථක කර ගන්වන ටික් වැඩිපුර 

සැලසුම් කරන්වන ඕන. මහට පොඩ ට කලින්ව ප්රමව්කශයට ටික් වැඩිපුර කොලය අරමගන අද 

මහොඳින්ව පොඩ   ග්රහණය කරගන්වනමනොහැකි වූ දරුවන්වට උදව්ක කරන්වන ඕන නිසො මපොඩි 

කතන්වදරය් ඇසුරින්ව අද කරන්වන බැරිඋන ීඩොව ටික් මවනස් කරලො ඉදිරිපත්ත කරනවො. 

එවිට මහොඳින්ව පොඩ  ග්රහණය කරගත්ත දරුවන්වටත්ත කම් ැලි මවන එක් නැහැ”  

 

 

 

 

අපට පුරුදු භොෂො ශශලිමයන්ව ප්රතයොමව්ක්ෂණ ලිී ට අප සූදොනම් විය යුතු ය. එවිට සිේධිය් ගැන 

අපට ඇි වූ සිතුවිලි අවයොජ සහ අවංග මලස විගසින්ව මල්ඛනගත කිරී ට හැකි මව්ක. වයොකරණ ගැන 

මනොසිතො අපට හුරුපුරුදු මලස ලියොමගන යො  ද වැදගත්ත ය. ලිීමම් වයොකරණ මදෝෂ පසුව නිවැරදි කර 

ගත හැකි ය. ඒ අනුව නිවැරදි ලිී  ද අපට සකස් කර ගත හැකි ය.  

 

 
4. ප්ර;Hfේක්ෂණfය් oS ඇසිය හැකි ප්රශ්න 
 

ගුරුවරුන්ව ත න්වමගන්ව  ඇසිය යුතු ස්වයං ආවර්ජන ප්රශ්න 
 

➢ අද  මේ පොඩමම් මහොඳ  ම ොමහොත කු ්ද?  ට තවත්ත එවැනි අවස්ථො ලබො ගත හැ්ම් 
මකමස්ද? 

 
➢  මේ වඩොත්ත  අභිමයෝගොත්ත ක ම ොමහොත කු ්ද? සහ ඇයි? ඒ අභිමයෝගොත්ත ක අවස්ථොවට 

 ො ප්රිචොර දැ්වූමේ මකමස්ද? 
 

➢  මේ සිසුන්ව පන්විමේ සිටී ට උනන්වදු වූවොද? එමස් මනොමව්ක නම්    ඔවුන්වව දිරි ත්ත කරන්වමන්ව 
මකමස්ද? 

 
➢ අද අන්ව අය ස ඟ  මේ  මනෝභොවය මකමස්ද? 

 
➢ අද  මේ සිසුන්ව  ො පුදු යට පත්ත කමළ් කු න ආකොරවලින්වද? 

 
➢ අද     මේ සගයන්වට සහොය දුන්වමන්ව මකමස්ද සහ    එය දිගට  කරන්වමන්ව මකමස්ද? 

 
➢  මේ පුහුණුීම් වැඩිදියුණු කිරී ට ඇි මලොකු  බොධො ම ොනවොද සහ    ඒවො ජය ගන්වමන්ව 

මකමස්ද? 
 

➢ අද     ො මවනුමවන්ව කමළ් කු ්ද සහ ම ය වැදගත්ත වන්වමන්ව ඇයි? 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 
➢ අපි පන්විමේ කළ ක්රියොකොරක  සොර්ථකද? ඇයි නැත්තනම් ඇයි? 

 
➢  මේ ශිෂයයන්ව ස ඟ  ො ඇි කර ගන්වනො සබඳතො ඔවුන්වමේ ඉමගනීමම් හැකියොවට උපකොරය් 

මහෝ බොධොව්ද? 
 

➢  මේ පන්වි කො රමේ ඇි ගැටළු  මේ අමේ්ෂොවන්ව මපර ඉගැන්වීම න්ව විසඳො ගත හැකිද? 
 

➢  මේ සිසුන්ව මකමරහි  මේ හැසිරී  සහ ආකල්ප ඔවුන්වමේ ඉමගනී ට බොධොව්ද? 
 

➢    අද වැඩට යන්වන ආසද? 
 

➢     ෑතකදී  මේ සිසුන්වට ලබො දී ඇි මත්තරීම් ම ොනවොද? 
 

➢  මේ එ් එ් ශිෂයයොමේ මපෞේගලික ජීවිතය ගැන  ට අව  වශමයන්ව එ් මදය්වත්ත 
පැහැදිලි කළ හැකිද? 

 
➢  මේ ඇගයීම් ඇත්තත වශමයන්ව  ඉමගනී  පිළිබිඹු කරන්වමන්වද? නැතමහොත්ත හුමද් කොර්යය 

සම්ූර්ණ කිරී  මහෝ කටපොඩම් කිරීමම් කුසලතො ප ණ්  ැන්වමන්වද? 
 

➢  ො ම   විමශ්ිත පොඩ  ආවරණය කිරී ට මතෝරො ගත්තමත්ත ඇයි? 
 

➢  මේ සිසුන්ව සැබවින්ව  ඉමගන ගන්වනො බවට  ො සතුව ඇි සෝි ම ොනවොද? 
 

➢ අරගල කරන ශිෂයමයකුට ප්රමයෝජනවත්ත විය හැකි නව උපොය  ොර්ග ම ොනවොද? 
 

➢  මේ පන්විමේ පැහැදිලිව  සොර්ථක වන සිසුන්වට    අභිමයෝග කරන්වමන්ව කු න 
ආකොරමයන්වද? 

 
➢ සිසුන්ව  මේ පන්වි කො රමේ ඉමගන මනොගන්වනො විට  ො කරන්වමන්ව කු ්ද? 

 
➢ ම   ක්රියොකොරකම න්ව ප්රිලොභ ලබන සිසුන්ව කවුද? 

 
➢ ම   ක්රියොකොරකම න්ව ප්රිලොභ මනොලබන සිසුන්ව ම ොනවොද? 

 
➢  ට තව ත්ත වෘත්තීය වශමයන්ව දියුණු විය හැ්ම් කු න ්මෂ්රවලද? 

 
➢  මේ සගයන්වට ඔවුන්වමේ ශිෂයයොමේ ඉමගනීමම්දී  ට සහොය විය හැ්ම් කු න 

ආකොරවලින්වද? 
 

➢ ගුරුවරමයකු මලස  මේ ක්රියොවන්ව  ගින්ව සියලු  සිසුන්වට උසස්  ට්ට කින්ව ඉමගන ගත හැකි 
බවට  ට  විශ්වොසය කළහැකි ද? 

 
➢  මේ ශිෂයයොමේ  ොපියන්ව ස ඟ  ො ඇිකරමගන ඇි  සබඳතො ඉමගනී  වැඩිදියුණු ී ට 

ඉවහල් වන්වමන්වද? 
 

➢ ඉගැන්වී  ගැන  ො තුළ ආස්වොදය් ලබො ගැනී ට     මේ පන්වි කො රය තුළ උත්තසොහ කර 
ඇි නව අදහස් ම ොනවොද? 

 
➢  ො ඵලදොයි ගුරුවරමයකු මලස සිටී  සහික කිරී  සඳහො, ආතිමයන්ව මිදී ට සහ  මේ  

 ොනසික මසෞඛයය මකමරහි අවධොනය මයොමු කිරී ට  ො  ෑතක දී කර ඇත්තමත්ත කු ්ද? 
 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

➢  මේ වෘත්තිය තුළ  ට යථොර්ථවොදීව අඩු ප්රමුඛතොවය් ලබො දිය හැකි  ො දැනට කරමින්ව සිටින 
මේවල් ම ොනවොද? 

 
➢ පසුගිය සි මදක තුළ     මේ මිතුරන්ව සහ පවුමල් අය ස ඟ මකොප ණ කොලය් ගත කළොද? 

 
➢     මේ සිසුන්ව ස ඟ ඉටු කිරී ට උත්තසොහ කරන්වමන්ව කු ්ද? 

 
➢  මේ මකටි කොලීන ඉල්ක ම ොනවොද? 

 
➢  මේ දිගුකොලීන ඉල්ක ම ොනවොද? 

 
➢ ම   ඉල්ක වැදගත්ත වන්වමන්ව ඇයි? 

 
➢ ම   ඉල්ක පැමිමණන්වමන්ව මකොමහන්වද? 21 වැනි සියවමස් මලෝකමේ ජීවත්ත වන මකමනකුට 

ඒවො ප්රමයෝජනවත්තද? 
 

➢  මේ ඉල්ක පොසමල් ඉල්කවලට සම්බන්වධ වන්වමන්ව මකමස්ද? 
 

➢  ො වර්ධනය කිරී ට උත්තසොහ කරන විමව්කචනොත්ත ක කුසලතො ම ොනවොද? 
 

➢ සිසුන්ව ඉමගන ගන්වනො ආකොරය ගැන  මේ විශ්වොසයන්ව ම ොනවොද? 
 

➢ ඉමගනී  සඳහො ධනොත්ත ක වොතොවරණය් ඇි කරන්වමන්ව මකමස්ද? 
 

➢  මේ සිසුන්ව ගමව්කෂණයට මයොමු  කිරී ට  ට අවශය අතයවශය ප්රශ්න ම ොනවොද? 
 

➢  ො නිිපතො භොවිතො කරන මූලික උපමේශන උපොය  ොර්ග ම ොනවොද? 
 

➢  මේ ශිෂයයන්ව  මේ ඉල්ක සපුරොගත්ත විට  ො දන්වමන්ව මකමස්ද? 
 

➢  මේ ශිෂයයන්ව මකොතරම් මහොඳින්ව අධයයනය කරනවොද යන්වන  ැනබැලී ට ඔවුන්වමගන්ව 
ප්රිමපෝෂණ ලබො ගන්වමන්ව මකමස්ද? 

 
➢ සිසුන්වමේ ඉමගනී  වැඩිදියුණු කිරී  සඳහො    ප්රිමපෝෂණ භොවිතො කරන්වමන්ව මකමස්ද? 

 
➢     මේ සිසුන්ව සඳහො ඉමගනී  අභිරුචිකරණය සහ පුේගලීකරණය කරන්වමන්ව මකමස්ද? 

 
➢  මේ ඉගැන්වීමම් විමශ්ෂ සහ සුවිමශ්ෂීතො  ම ොනවොද? 

 
➢  ොමේ වෘත්තීය වැඩිදියුණු කිරී  සඳහො     මේ ඉගැන්වීමම් කටයුතු  කරන්වමන්ව මකමස්ද? 

 
➢    ගුරුවරමයකු වූමේ ඇයි?  

 

 

ඕනෑම ශිෂයවයකුට තම ඉවගනීම ගැන සිීමටද උපකාර වන ඉවගනීම පිළිබඳ පුළුල් ප්ර;Hfේක්ෂණ 

ප්රශ්න කීපයක් .... 

 

➢ අද ඔබ පුදු යට පත්ත කමළ් කු ්ද සහ ඇයි? 

➢ අද ඔබ ඉමගන ගත්ත වැදගත්ත  මේ කු ්ද? ඇයි ඔබ එමහ  හිතන්වමන්ව? 

➢ ඔබට වැඩිදුර ඉමගන ගැනී ට අවශය කු ්ද සහ ඇයි? 



 
 

 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

➢ ඔබ වඩොත්ත  නිර් ොණශීලී වූමේ කවදොද? සහ ඔබ සිතන්වමන්ව ඇයි? 

➢ අද ඔබට කුතුහලය් ඇි කමළ් කු ්ද? ඔබ කුතුහලමයන්ව සිටින විට ඉමගනී  මවනස් 

වන්වමන්ව මකමස්ද? 

➢ අද ඔබ මහොඳ  තත්තවමේ සිටිමේ කවදොද සහ ඇයි? 

➢ අපි එක  මේ අධයයනය කරමින්ව සිටින අතර ඔබට ඕනෑ  මදය් ීරණය කර ප්රමව්කශ විය 

හැකි යැයි උපකල්පනය කළමහොත්ත), ඔබ මහට ආරම්භ කරන්වමන්ව මකොතැනින්වද?  න්වද? 

➢ ඔබ දන්වනො මේ ස ඟ ඔබට කළ හැ්ම්/කළ යුත්තමත්ත කු ්ද? 

 

5. ප්ර;Hfේක්ෂණfය් ප්රිලොභ    

➢ වෘත්තීය වර්ධනය 

➢ නමවෝත්තපොදනය වැඩි දියුණුී   

➢ ඉගැන්වී ට පහසුකම් සැලසී  

➢ ගුරු-ශිෂය සබඳතොව ඉහළ නැංී   

➢ පොඩම් වඩොත්ත සජීී හො රසවත්තී   

➢ ගැටළු විසඳී  වැඩිදියුණු ී  

➢ පන්විකො ර ප්රජොතන්වරවොදය නැංී  

➢ සිසුන්වමේ කොර්ය සොධනය වැඩි දියුණු කිරී  

➢ පන්විමේ කොර්යවල නියැලී  වැඩි ී  

➢ විමව්කචනොත්ත ක චින්වතනය සහ අභිමයෝගවලට මුහුණ දීමම් කුසලතො වර්ධනය ී  

➢ ශිෂය අභිමේරණය වැඩි දියුණු ී  

➢ ඉමගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිමේ ස ස්ත කොර්ය්ෂ තොව වැඩි දියුණු ී   
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