
 

ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  

මාර්ගගත අත්වැලක් 

  

  



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

 

වැඩසටහනේ අරමුණ 

 

තම අභිමතය පරිදි ස්වයං ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනයේ නිරතවීම සඳහා ගුරු 

භවතුන් යයාමු කිරීම   

  



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

වැඩසටහනේ අේතර්ගතය: 

 
පාසල් පාදක වෘත්ීය සංවර්ධනයට අදාලව යත්මා 10ක් යටයත් ගුරුවරයායේ ස්වයං අධයයනය සඳහා ස්වයං 

අධයයන කට්ටල 10ක් පහත දැක්යවන මාතෘකා පාදක කරයගන සකස් කර ඇත.  

1. ක්රියාකාරී ඇගයුම  (Active learning) 

2. යදයවනි භාෂාව ඉයගනුම (Second language learning) 

3. පාසල හා ප්රජාව (School and community) 

4. ඉයගනුම්  ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප (Learning teaching methodologies) 

5. කාර්ය මූලික පර්යේෂණ (Action research) 

6. ළමයා හඳුනාගැනීම (Identify learner) 

7. ප්රතයයේක්ෂණය (Reflection) 

8. ගුරු උපාධයායනය (Mentoring) 

9. ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය සඳහා ඊ-තාක්ෂණය භාවිතය (E-Technology for teaching learning 
process) 

10. ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය (Teacher professional development) 

ඔයේ අභිමතය හා අවශ්යතාවය මත ඉහත මාතෘකාවක් යතෝරායගන ස්වයං අධයයනයේ යයයදමින් ඔබයේ වෘත්ීය 

සංවර්ධනය යකයරහි යයාමුවන්න. ඔබ යතෝරාගත් මාතෘකාව මත click කිරීයමන් අදාල ඉයගනුම් ද්රවය යවත ප්රයේශ් 

විය හැකි ය. 

පාසයල් දී යහෝ නිවයස් දී යහෝ ඔබට ලැයබන නිදහස් කාල පරිච්යේදයක දී වුවද යමම යමාඩියුල අධයයනය කරන්න. 

යමාඩියුල අධයයනයේ දී ඔබ විසින් සිදු කරන ලද  ඉයගනුම ඔබ විසින්ම ඇගයීම සඳහා සැකසූ ප්රශ්්නාවලියක් ද සෑම 

යමාඩියුලයකම අවසානයේ ඇතුලත් කර ඇත.පියවයරන් පියවර යමාඩියුලය අධයයනය කිරීයම් දී අඛණ්ඩව ස්වයං 

තක්යස්රුවක යයයදමින් අවසාන ඇගයීම කරා ඔබ යයාමුවනු ඇත.  

ඔබයේ වෘත්ීය සංවර්ධනය ඔබ විසින් ම ඇති කර ගත යුතුබව යන මූලික සිද්ධාන්තය යපරදැරියකාට යගන 

නිර්මාණය කර ඇති යමම යමාඩියුල අධයයනයයන් ඔයේම වෘත්ීය සංවර්ධනයක් සිදුවන අතර සහතිකයක් ලබා 

ගැනීම වැනි යවනත් අභිමතාර්ථයක් යමම අධයයන ක්රියාවලියේ ඇතුලත් යනායේ. 

යමම යමාඩියුල අධයයනය සම්ූණ කිරීම සඳහා යපාදු උපයදස්: 

• ඔබට අවශ්ය යමාඩියුලය ප්රමුඛතාවය අනුව යතෝරා ගන්න. 

• නිදහස්ව අධයයනයේ යයයදන්න. 

• විෂයය අන්තර්ගතය අධයයනයයන් ඉයගනුමක් ලැබුයේද යන්න ඔබම තක්යස්රු කරන්න. 

• ඇගයීම කරන්න. 

• ඔබයේ ඉයගනුම පිළිබඳව ඔබ සතුටු යනාවන්යන් නම්, යමාඩියුල අන්තර්ගතය නැවත අධයයනය 

කරන්න. 

යමම ක්රියාවලිය ඔබයේ වෘත්ීය කාර්යයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රයයෝජනවත් වනු ඇත.  

 



 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

එක් එක් යමාඩියුලයේ අන්තර්ගතය පහත දැක්යවන ආකාරයයන් සාරාංශ් ගත කර ඇත. 

 
1. ක්රියාකාරී ඇගයුම  (Active learning) 

යමම යමාඩියුලය හැදෑරීයමන් ඔබට විවිධ ආකාරයේ නිර්මාණශීලී ඉයගනුම් ක්රමයේද භාවිත කරමින් 

ශිෂයයින්ට ක්රියාකාරී ඉයගනුමකට අවස්ථාව ලබා දීමත් සුතතය අත්දැකීම් මගින් ලබන ඉයගනුම ජීවිතයට 

ගළපා ගැනීමටත් හැකිවන ආකාරයට පන්තිකාමර ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය වඩා ඵලදායි කර ගැනීමට 

අවස්ථාව ලැයේ. 

2. යදයවනි භාෂාව ඉයගනුම (Second language learning) 

21වන සියවයස් ගුරුවරයා මනා භාෂා කුසලතාවකින් යුක්ත විය යුතුය. ශ්රී ලංකායේ  සිංහල හා යදමළ 

භාෂා රාජය භාෂා යලස භාවිත යේ. ඒ සදහා තම මේබස පමණක් යනාව භාෂා කිහිපයක් ම දැන සිටීම 

වෘත්ීය නිපුණතාවය සදහා අතයාවශ්ය යේ. සිංහල කතා කරන ජනයාට යදවන භාෂාව යලස යදමළත් 

යදමළ කතා කරන ජනයාට යදවන භාෂාව යලස සිංහලත් ඉයගනීම අවශ්ය යේ. සම්බන්ීකරණ භාෂාව 

යලස ඉංග්රීසි දැන ගැනීමත් අවශ්ය යේ. ඒ් සදහා මග යපන්වීමක් යලසට යමම යමාඩියුලය ඔබ යවත 

ඉදිරිපත් යේ. 

 

3. පාසල හා ප්රජාව (School and community) 

යමම යමාඩියුලය හැදෑරීම මගින් පාසල යනු ස්ථර පමණක් ගනුයදනු කරන ආයතනයකින් ඔේබට යගාස් 

තමා සතු ප්රමුඛතම මානව සම්පත වන ශිෂයයින් පාසල යවත එවනු ලබන ප්රජාවත් වැදගත් මානව සම්පතක් 

යලස හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එයස්ම ප්රජායවන් පාසලට හා පාසයලන් ප්රජාවට යන සංකල්පය යදස 

නවමු ඇසකින් දකිමින් යහපත් පාසල්-ප්රජා  සහ සම්බන්ධතාවයක් යගාඩනැගීමට දායකත්වය සපයන 

සමාජයේ යපරගමන්කරුයවකු යලස ගුරුවරයා සතු වැදගත් කාර්යභාරය වටහා ගැනීමට අවස්ථාව ලැයේ. 

4. ඉයගනුම්  ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප (Learning teaching methodologies) 

ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප, ඉයගනුම් ඉගැන්වීයම් ක්රියාවලිය සුසාධය කිරීම පිණිස ගුරුවරයාට භාවිත 

කල හැකි උපාය මාර්ගයකි. යමම උපාය මාර්ග ගුරු ප්රමුඛ ශිල්ීය ක්රම හා ශිෂය ප්රමුඛ ශිල්ීය ක්රම යලසට 

වර්ග යදකකට යබදිය හැකි වන අතර ශිෂය ප්රමුඛ ඉයගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රමශිල්ප තුනක් වන ගැටලු යක්න්ීය 

ඉයගනුම, වයාපෘති පාදක ඉයගනුම සහ නාටය ක්රමවයේද යන වයවහාරයන් යමාඩියුලයයහි අන්තර්ගත යේ.  

5. කාර්ය මූලික පර්යේෂණ (Action research) 

ගුරුවරයයක් සංවර්ධනය කර ගත යුතු සුවියශ්්ෂී නිපුනතාවයක් යලස අධයාපනඥයින් විසින් කාර්යමූල 

පර්යේෂණ කුසලතාව දක්වා තියේ. ළමයින් පිළිබඳව විමර්ශ්නාත්මක දෘෂ්ි යකෝණයකින් යුතුව ඉයගනුම් 

ඉගැන්වීම් ක්රියාවලියේ නිරතවීම සඳහා ගුරුවරයයක් සතුවිය යුතු “පර්යේෂණ ඇස” පිළිබඳ යමම 

යමාඩියුලයයන් විස්තර යේ. නිරතුරුව කිමදැයි යන ප්රශ්්නය තුලින් ළමයින් යදස බලමින් ළමයින්යේ ගැටලු 

හඳුනායගන එම ගැටලුවලට විසඳුම් යසායමින්, තම කාර්යය ළමයායේ අයේක්ිත යවනස ඇතිවන තුරු 

මැදිහත්වීයම් ක්රියාවලියක් යලස ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කුසලතා සංවර්ධනය කරගැනීමට යමම 

යමාඩියුලය අධයයනයයන් ගුරුවරයාට හැකිවනු ඇත. 

6. ළමයා හඳුනාගැනීම (Identify learner) 

“යජෝන්ට ලතින් ඉගැන්වීමට යපර ගුරුවරයා යජෝන් හඳුනා ගත යුතු ය.” යන ප්රකාශ්ය පාදක කර ගනිමින් 

ඉයගනුම් අත්දැකීම් ළමයාට ලබා දීමට යපර ළමයා මැනවින් හඳුනාගැනීම ඉතා වැදගත් යේ. ඒ සඳහා 

ගුරුවරයාට මගයපන්වීමක් ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමින් යමම යමාඩියුලය සකස් කර ඇත. ළමයා 

හඳුනාගැනීයම් වැදගත්කම, ළමයා හඳුනාගැනීයම් විධිමත් සහ අවිධිමත් ක්රම විස්තර කරමින් යමම 
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 ගුරු දිවිය සංවර්ධනයට  මාර්ගගත අත්වැලක් 

යමාඩියුලයේ විෂයය අන්තර්ගතය නිර්මාණය වී ඇත. ළමයා හඳුනායගන ළමයාට ගැලයපල යලස ඉයගනුම් 

අත්දැකීම් ළමයා යවත යයාමු කරන ගුරුවරයා ඵලදායි ගුරු කාර්යයක නිරතවන්යනක් යමන්ම ලමයින් 

ප්රීතිමත් ඉයගනුමකට යයාමු කරන ඵලදායි ගුරුවරයයක් වන ආකාරය යමම යමාඩියුලය අධයයනයයන් 

ඔබට පැහැදිලි යේ. 

7. ප්රතයයේක්ෂණය (Reflection) 

තමා යයාමුවන කාර්ය පිළිබඳව සතිමත් භාවයයන් කටයුතු කිරීම හා  නැවත නැවත ආවර්ජනය කරමින් 

ප්රබලතා හා දුබලතා හඳුනායගන තම ක්රියාව පියවයරන් පියවර සංවර්ධනය කර ගැනීයම් සමස්ත ක්රියාවලිය 

ප්රතයයේක්ෂණය නමින් හැඳින්යේ. කාර්යය කිරීමට යපර, කාර්යය කිරීයම් දී හා කාර්යය කිරීයමන් පසුව 

ප්රතයයේක්ෂණයට යයාමුවීයමන් ගුරුවරයාට තම ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලියේ ඵලදායක බව 

ගුණාත්මකභාවය සංවර්ධනය කර ගත හැකි ආකාරය ස්වයං වෘත්ීය සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් යලස 

භාවිත කල හැකි ආකාරය පිළිබඳව කුසලතාවය යමම යමාඩියුලය අධයයනය කිරීයමන් සංවර්ධනය කර 

ගත හැකි යේ.  

8. ගුරු උපාධයායනය (Mentoring) 

පාසයල් සිින අත්දැකීම් සහ පලපුරුද්යදන් සන්නද්ධ ගුරුවරුන්යගන් ලැයබන අධයයන යස්වාව 

උපධයායන යස්වාව යලස හැඳින්යේ. වියශ්්ෂයයන්ම නවක ගුරු මහත්ම මහත්ීන්ට පාසයල් සිින වෘත්ීය 

කුසලතාවලින් පිරිපුන් යජයෂට් ගුරුවරුන්යගන් තම වෘත්තියට අදාලව මගයපන්වීම් ලබාගත හැකි එම 

යස්වාව පිළිබඳව යමම යමාඩියුලය අධයයනයයන් ඔබට අවයබෝධය ලබා ගත හැකි ය. තම පාසයල් සිින 

විනා සම්පතක් යලස අත්දැකීම් වලින් පරිූර්ණ ගුරුවරුන් ඔබට හඳුනා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. ස්වයං 

වෘත්ීය සංවර්ධනයේ උපාය මාර්ගයක් යලස ගුරු උපධයායනය යහ්තු යේ. යස්වායේ වැදගත්කම යමම 

යමාඩියුලය හැදෑරීම මගින් ඔබට ප්රතයක්ෂ වනු ඇත.  

9. ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රියාවලිය සඳහා යතාරතුරු සන්නියේදන තාක්ෂණය භාවිතය (Information 

Technology for teaching learning process) 

විසි එක්වන සියවසට ගැළයපන විශ්්විය දරුවකු නිර්මාණය කිරීම උයදසා නූතන පාසල් ගුරුවරයා සතු 

තාක්ෂණික දැන ුම කුසලතාව යාවත්කාලීන විය යුතුයේ.  ඒ සඳහා නව තාක්ෂණික ඉයගනුම් ප්රවණතා යසායා 

යායම් හැකියාව සහිත ශිෂයයයකු නිර්මාණය කිරීමට  හැකිවන යලස ගුරුවරයායේ යතාරතුරු හා 

සන්නියේදන තාක්ෂණ සාක්ෂරතාව වැඩි දියුණුවීම යමම යමාඩියුලය අධයයනයයන්  සිදුයේ.   

10. ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය (Teacher professional development) 

ගුරුවරයාට 21 වන සියවසට ගැලයපන සුහුරු පුරවැසියා, තම පන්ති කාමරයයන් බිහිකිරීයම් අභියයෝගය 

ජය ගැනීම සඳහා ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන අවස්ථා මහඟු රුකුලක් සපයනු ඇත.ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධන 

ක්රියාවලිය පිළිබද විස්තර යකයරන යමම යමාඩියුලය හැදෑරීයමන් ගුරු වෘත්ීය සංවර්ධනය පිළිබඳ ව 

සමස්ත දැක්මක් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 
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