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     ම ොඩියුල අංක 10 

 

  

  

ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය 



 
 

 

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. 
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21 වන 

සියවසසහි 

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 

 

ඉසගනුම් 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.  

 

➢ සමම සමාඩියුලය අධයයනයට ඔසේ සෙර සූදානම තක්සසේරු කිරීම සඳහා  ෙහත දැක්සවන 

ක්රියාකාරකසමහි සයසදන්වන. 

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 

සමාඩියුලසේ සෙළගැසේම  

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 සංවර්ධනසේ සේවභාවය 

 

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 ක්රමසේද 

 

 ො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 

 

• සකටිකාලීන ක්රමසේද 

 ො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 අවසේථා ෙ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 අභිසයෝග : 

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 කාර්යසේ දී අෙට මුහුණ දීමට සිදු වන ගැටලු හා අභිසයෝගයන්වට විසඳුම් ලබා ගන්වසන්ව 

සකසසේද ? ( වෘත්ීය ගුරු සංවර්ධනය සඳහා සයාදා ගත හැකි අවසේථා ) 

 

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. 

ගුරුවරුන්වසේ 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 ක්රමසේද 

 

 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://forms.gle/HEaVB4DXUMUx5r538  

 

 

https://forms.gle/HEaVB4DXUMUx5r538

