විදුහල්පතිවරෙයකුෙග් කථාවක්....
2008 ජනවාරි මස මහනුවර විහාරමහාෙද්වී බාලිකා විදාලෙය් Intel® Teach
වැඩසටහෙනහි විදුහල්පතිවරුන් සඳහා වන එක් දින වැඩමුළුවක් පැවත්වීමට කටයුතු
මධම පළාත් අධාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ද්වීතීක අධාපන නවීකරණ
වාපෘතිෙයහි අධක්ෂකතුමා වන තිලක් ඒකනායක මහතා විසින් කටයුතු සංවිධානය
කර තිබුණි.
සුපුරුදු පරිදි වැඩමුළුව ආරම්භ කෙල් තිලක් ඒකනායක මහතා විසිනි. විදුහල්පතිවරුන්
සියළු ෙදනාම පාෙහේ ඉතා ෙහොඳින් කියාවන් වල නියැළුනි. විදුහලපතිවරුන් සඳහා
පැවැත්වුනු වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකව නිමා විය.
විදුහල්පතිවරුන් සමග සාකච්ඡා කර ගත් පරිදි පධාන ගුරුවරුන් සඳහා වන පුහුණුවක්
2008 ජනවාරි මස නව වන දින හැටන් සාන්ත ගබිෙයල් පාසෙල් පැවත්වීමට කටයුතු
සිදු කරෙගන තිබුනි. අපෙග් ෙමම කථාවට සම්බන්ධ වන පධාන චරිතය හමුවන්ෙන්
ෙමහිදීය. ඒ හැටන් අධාපන කලාපයට අයත් අප්ෙකොට් හි පිහිටි කුඩා දමිළ පාසලක්
වන ෙගෞරාවිල්ල දමිල විදාලෙය් විදුහල්පතිතුමා වන එස්. රමයියා මහතාය.
හැටන් ගබිෙයල් පාසෙල් පැවැති පධාන පුහුණුකරුවන් සඳහා වූ පුහුණුවට ෙනොෙයකුත්
පාසල් වලින් ගුරුවරුන් පැමිණි අතර ෙගෞරාවිල්ල දමිළ විදාලෙයන් රාමයියා මහතා
ගුරුවරුන් ෙදෙදෙනකු එවා තිබුෙන්ය. ඒ ආර්. ඇන්ටනීරාජ් ගුරුමහතා සහ ඊ.
මෙහේන්දන් ගුරු මහතාය.
එම පුහුණුව පුරා දින අටක් පැවැති අතර එයට පැමිණි ගුරුවරුන් එය ඉතා සාර්ථකව
නිමා කරන ලදී. නමුත් ෙමොවුන්ට ෙමතනින් නැවතීමට ෙනොහැක.ෙමම පධාන
ගුරුවරුන් නැවත පාසලට ෙගොස් තම ගුරු මණ්ඩලය පුහුණු කල යුතුය. නමුත්
ගුරුවරුන්ට ෙමය තනිවම කල ෙනොහැකිය. අනිවාර්යෙයන්ම විදුහලපතිතුමාෙග්
සහෙයෝගය සහ මැදිහත්වීම නිරතුරුවම ලැබිය යුතුය.
ෙම අතර ෙගෞරාවිල්ල දමිළ විදාලෙය් පුහුණු කිරීම් ආරම්භ කිරීමට ෙපර
විදුහලපතිතුමා සිදු කෙල් ගුරු රැස්වීමක් පවත්වා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමය.
විදුහෙල් පරිඝණක මධස්ථානය සතුව තිබූ පරිඝණක සංඛාව වූෙය් 10 කි. නමුත්
විදුහලපතිතුමාෙග් මෙග ෙපන්වීමට අනුව ගුරුවරුන් විසිෙදනා බැගින් වූ කණ්ඩායම්
ෙදකක් දින කීපයක් තුලදී සාර්ථක අන්දමින් පුහුණුව නිමා කරන ලදී. ෙමවැනි ෙඩයක්
කල හැකි වූෙය් විදුහල්පතිතුමාෙග් ද තිබූ අති මහත් කැප වීම මත බව ෙමහිදී කිව යුතුය.

ෙම ආකාරයට කාලය ගලාෙගන යන විට 2009 වසෙර්දී ෙපබරවාරි මස මහනුවර
ෙගෝතමී බාලිකා මහා විදාලෙය්දී විදුහලපතිවරුන් සඳහා වන වඩමුළුවක් මධම
පලාත් අධාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ද්වීතීක අධාපන නවීකරන වාපෘතිෙය්
කලමණාකාරතුමා වන තිලක් ඒකනයක මහතා විසින් කටයුතු සංවිධානය කර තිබුනි.
එම වැඩමුළුවට නුවරඑළිය, වලපෙන්, ෙකොත්මෙල්, හැටන්, ගම්ෙපොල සහ මහනුවර
යන අධාපන කලාප වලට අයත් පාසල් වල විදුහල්පතිවරු සහභාගී විය. ෙමහිදී අප
හට සුපුරුදු මුහුනක් දැකගත හැකි විය. එ ෙවන කිසිවකු ෙනොව, අප්ෙකොට් හි
ෙගෞරාවිල්ල දමිළ විදාලෙය් හිටපු විදුහලපතිතුමා වන එස්. රාමයියා මහතාය.
ඒ වන විට ඔහු රාජකාරි කරමින් සිටිෙය් හැටන් අධ්යාපන කලාපයට අයත් මස්ෙකලිය
සාන්ත ෙජෝසප් දමිළ මහා විදාලෙය්ය. එම වැඩමුලුෙව්දී අප විසින් කීමට තිබූ ෙබොෙහෝ
ෙදවල් රාමයියා මහතා විසින්ම කීෙව්ය. එදිනම ඊලඟ පුහුණු සැසිවාර තිෙබන ස්ථානද
සම්මත කරගනිමින් ම වැඩසටහන එදින නිමා විය.
කලින් සාකච්ඡා කරගත් පරිදි එක් පුහුණු වැඩමුළුවක් හැටන් අධාපන කලාපයට අයත්
හැටන් හි ෙජෝන් ෙබොස්ෙකො විදාලෙය් දී 2009 ජූනි මස අට වන දින ආරම්භ විය.
ෙමයට ෙකොත්මෙල්, වලපෙන්, සහ හැටන් යන අධාපන කලාප වලට අයත් පාසල්
වලින් ගුරුවරුන් පැමින සිටියහ.
ෙමෙහදී රාමයියා මහතාෙග් පාසෙලන් ද ගුරුවරියන් ෙදෙදෙනකු පැමිණ සිටියහ.දින
අටක පුහුණුව නිමා කිරීෙමන් පසුව අෙනක් ගුරුවරුන් ෙමන්ම සාන්ත ෙජෝසප්
විදාලෙය් ගුරුවරියන් ෙදෙදනා වන නිශා ෙමනවිය සහ ශශිකලා ෙමනවිය ද තම
පාසෙල් පුහුණු කිරීම් ආරම්භ කිරීමට පටන් ගත්ෙතෝය. නමුත් ඔවුන්ෙග් පාසෙල් ඇති
පරිඝණක සංඛාව දහයක් වන අතර පළමුෙවන්ම ගුරුවරුන් තිස් නව ෙදෙනක්
විදුහලපතිතුමාෙග් මග ෙපන්වීම යටෙත් පුහුණුවීම් ආරම්භ කෙලෝය.
ෙමහිදී "අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්ය" යන වැකිය සිහියට නංවමින් විදුහලපතිතුමාද
පලමු කණ්ඩායමට සහභාගී විය. එහිදී එම ගුරුවරුන් හතලිස්ෙදනාම කණ්ඩායම්
ෙදකක් ෙලස දින කීපයක් තුලදීම ඉතා සාර්ථකව පුහුණුව නිමා කරන ලදී. ෙමෙහදී
කිවයුතු තවත් විෙශේෂත්වයක් වන්ෙන්, පුහුණුවට අමතර ෙපොතක් විදුහල්පතිතුමා
මැදිහත්ව පාසෙල් ගුණාතමක ෙයදවුම් වලට ෙවන් කර ඇති මුදලින් ගුරුවරුන්ට
සකසා දීමයි.
ඊට පසුව විදුහලපතිතුමා අවට පාසල් වලටද ෙමම පුහුණුවට සහභාගී වන ෙලස ලිඛිතව
දැනුම් දුන්ෙන්ය. පසුව ඒ ආකාරයට තවත් අවට පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් කීප

ෙදෙනකු ඇතුළුව තවත් ගුරුවරුන් හතලිස් ෙදෙනකු එම පාසෙල් දී පුහුණු කලහ.
ෙමහිදී නිශා ෙමනවිය සහ ශශිකලා ෙමනවිය ද ඉතා මහත් ෙසේ කැප විය.
ෙම් ආකාරයට එම පාසෙල්දී පුහුණු කරන ලද සම්පූර්ණ ගුරුවරු සංඛාව අසූවකි.
ෙමය ශී ලංකාෙව් Intel® Teach ගුරු පුහුණු වැඩසටහෙන් පාසලක පුහුණු කරන ලද
වැඩිම ගුරුවරුන් සංඛාව ෙව්. එෙසේම එස්. රාමයියා මහතා මැදිහත් වීෙමන් පුහුණු
කරන ලද මුළු ගුරු සංඛාව ගුරුවරුන් එකසිය විස්සකි. විදුහල්පතිවරෙයක් මග
ෙපන්වීම යටෙත් පුහුණු කරන ලද වැඩිම ගුරු සංඛාව වනුෙය් ද ෙමයයි.
නායකෙයකුට ඉතා ෙහොඳ ෙවනසක් කල හැකි බව අපට එස්. රාමයියා මහතාෙගන් ම
ඉෙගන ගත හැක.

එස්. රාමයියා මහතා
විදුහල්පති
මප/හැ/සාන්ත ෙජොසප් දමිළ මහා විදාලය
මස්ෙකළිය

