ෙසත් වදන
ගරු ෙජෝසප් ජාර්කෙනෝ පියතුමා 1939 ෙනොවැම්බර් මස
04 වන දින එක් කුඩා ෙගොඩනැගිල්ලක,

එක්

ගුරුවරයකුෙගන් හා සිසු දරු දරියන් 5 ෙදෙනකුෙගන්
ශාන්ත ෙග්බිය
1 ල් විද3ාලය නමින් ආරම්භ කෙල්
දැවැන්ත ගමනක් බව කවදාවත් ෙනොසිතන්නට ඇත.
යටියන්ෙතොට ශාන්ත මරියා ෙදව්මැදුරු බිෙම් ඉංගසි
1ී
මාධ3ෙයන් ඇරඹි ෙමම පාසල අද පෙ
1 ද්ශෙය් පධ
1 ානම

ආචාරිනී චිතා නන්දනී සමිපාය

අධ3ාපන මධ3ස්ථානය බවට පත්වී හමාරය. 1961 දී
රජයට පවරා ගැනීෙමන් පසුවද දිෙනන් දින දියුණුවූ විද3ාලය අද මධ3 මහා විද3ාලයක් දක්වාම දියුණු වී
ඇත.
පෙ
1 ද්ශෙය් දැණුෙම් ෙක්න්දස්ථානය ෙලස බැබලමින් පැවති ෙමම පාසලට 1997 දී පථ
1 ම පරිගණකය
ලැබුෙණ් ඒ වන විට අගනුවර අෙතොෙලොස්සක් පමණ වු පරිගණක සහිත පාසල් අතරට එක් ෙවමිනි. ඉන්
පසුව අධ3ාපන අමාත3ංශෙය් අනුගහ
1 ෙයන් ලැබි නවිනතම පරිගණක මධ3ස්ථානය, සිසු දරු දරියන්ෙග්
තාක්ෂණික දැණුෙම් උල්පත වූෙය් වැඩිකලක් ෙනොෙගොසිනි.

නමුත් දිගුකාලයක් වනෙතක්ම එයින්

ඔවුන්ට නිසි පෙ
1 යෝඡනයක් ලබාගැනීමට ෙනොහැකිවූ අතර, ලිපි ෙල්ඛන හා දත්ත සැකසීම වැනි සුළු
කිය
1 ාකාරකම් පමණක් කිරීමට හැකිවිය.

පරිගණක මධ3ස්ථාන හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෂය භාර

ආචාරිනී චිත1ා නන්දනී සම්පාය බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් ඉන් ඔබ්බට ගිය තාක්ෂණ භාවිතයකි කෙසේ වුවද
සිසු දරු දැරියන්ෙග් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ දැණුම වර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන් සවස පන්ති පැවැත්වීමට
කටයුතු ෙකරින. සිසු දරු දැරියන් ඉතා උනන්දුෙවන් ෙමම පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වුවත් නන්දනී
සම්පාය මිය නිතරම බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් ඊට වඩා කිය
1 ාකාරී ෙලස තාක්ෂKය භාවිතෙයන් තම අරමුKq
කරා ලඟාවීමටය. ෙදහිඕවිට අධ3ාපන කලාපය තුල ඉතා ෙහොඳ නමක් දිනා සිටි සම්පාය මිය තමන් ලඳ
සෑම පුහුණුවකදීම ෙසොයා ගිෙය් තමන් දන්නා ෙදයින් සිසු දරුවන් හට වැඩියමක් කරදිය හැකි ආකාර

ගැනය. ෙම් බව තම සෙහොදර ගුරුවරුන් සමගද සාකච්ඡා කලමුත් සිතූතරම් යහපත් පති
1 ඵලයක්
ෙනොලැබුනි.
ෙමෙසේ නව මං ෙසොයමින් සිටි සම්පාය ගුරු මෑණියන්ට තවත් පුහුණුවකට ආරාධනා ලැබුනි. ඒ Intel
Teach වැඩසටහනට සහභාගීවීමට සඳහා ඇයට අවස්ඵාව උදාවූෙය් 2009 වර්ෂෙය්දීය. පුරා දින 8 ක්
මුලුල්ෙල් පැවති ෙමම පුහුණු වැඩසටහන ඇයට අලූත් අත්දැකීමක් වූවා ෙසේම එයින් නව පුනර්ඡSවයක්
ලැබීමටත් ඉහලම ඵල ෙනලාගැනීමටත් හැකිවිය. එදා සිට පාසල
තුල සිදුවූ ෙවනස චමත්කාරජනකය. පුහුණුව හා ඉන් පසු අත්දැකීම්
ගැන අදහස් දක්වන සම්පාය ගුරුමව්තුමිය ෙමෙසේ පවසයි.
දැනුම ව3ාප්ත වීෙම් ෙව්ගය ඉතාමත් ෙකටි කාලයකට සීමාවී ඇති
වර්තමාන ෙලොව තුල ගුරුවරයාෙග් කාර්ය භාරය වන්ෙන් දැනුම
පවරා දීම ෙනොව දැනුම ෙසොයා යන නව ෙදොරටු හඳුන්වා දීමයි ෙමහිදි
පරිගණක භාවිතයට ෙමන්ම අන්තර්ජාලයටද හිමි වන්ෙන් අද්විතීය
ස්ථානයකි ශිෂ3 ෙක්න්දය
1ී අධ3ාපනය යන සංකල්පය පාසල් මට්ටමින්
කය
1ි ාත්මක කිරීෙම්දී ෙමමගින් ඉටු වන්ෙන් විශාල කාර්යයකි ෙතොරතුරු
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය නගරෙය් පමණක් ෙනොව ඉන් ඔබ්බට ෙගොස්
ගම්දනව් සිසුන්ෙග් දැනුම නිමි වළලු පුලුල් කරමින් යන ෙමොෙහොතක
ඔවුන්ෙග් දැනුමි උපරිම ඵලදායිතාව ලගා කර ගැනිම උෙදසා වැඩ
සටහෙන් ව3ාපෘති පාදක ඉෙගනුම් කම
1 ය වැදගත් ෙමෙහයක් ඉටු කරයි
ෙමහිදී පන්ති කාමර ගුරුවරුන් පුහුණු කිරිම තුළින් දැනට පවතින
විෂයමාලා

පරිගණකය

සමග

පති
1 ඵලදායක

ෙලස

භාවිතයටත්

විෂයමාලා ඒකක නිර්මාණය කිරීම හා ඇගයිෙම් ෙමවලමි ෙකෙරහි
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීමටත් හැකි වී තිඛි ෙමම ගුරු පුහුණුව තුළින් සිසුන්ෙග් ඉෙගනීම ඉෙගනිමි
සාර්ථකත්වය දැනටමත් වැ කර ඇත.

ඉගැන්වීම් කාර්යෙය්දී පරිගණකය ෙමවලමක් ෙලස භාවිතා කිරිමට Intel Teach වැඩ සටහෙනන්
ඉෙගනගත් මා දැන් අප පාසෙල් ගුරුවරුන් 40 ෙදෙනකුටද ඉතා සාර්ථකව එම පුහුණුව ලබා දීෙමන්
අනතුරුව ඔවුන් සිසුනට ඉගැන් වීෙම් දී පරිගණකය ඉෙගනුමි ආධාරකයක් බවට පත් කිරීමට ෙපළඹී
සිටිති ෙම නිසා තවදුරටත් පාසල් පරිගණක ඒකකය යනු හුදකලා ඒකකයක් ෙනොවන අතර පාසල්
අධ3ාපන අභිමතාර්ථ සාධනය කර ගැනීෙමහිලා වැදගත් දායකත්වයක් ඉටු කරන අංශයක් බවට
පතවීහමාරය
වර්තමාන ෙලෝකෙය් අභිෙයෝග ජය ගත හැකි සිසු පරපුරක් බිහි කිරීෙම් භාරදූර කාර්ය භාරෙය් නියැලි
සිටින ගුරුවරුන් වන අපට ෙමම Intel Teach වැඩ සටහන තුලින් ඉතා සාර්ථක ඉෙගනුමි ඉගැන්වීම්
කය
1ි ාවලිෙය් ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කරලීමට ලැබීම ගැන Intel ආයතනයට මාෙග් කෘතඥතාව
පලකරමි.
පරිගණක මධ3ස්ථාන හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෂය භාර
ආචාරිනී චිත1ා නන්දනී සමිපාය
යටියන්ෙතොට ජාතික පාසල

