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ශී මුරුගන් දමිළ මහා විදාලය
විදාලය - ඒලාෙලයි
2010 වසෙර් අෙගෝස්තු මස ෙදොෙලොස් වන දින වලිකාමම් අධාපන කලාපෙය් පාසල් සඳහා Intel® Teach ගුරු
පුහුණුවක් පැවැත්විනි. ෙමම වැඩමුළුෙව් දී දක්නට ලබුනු එක් සුවිෙශේෂීතාවයක් නම්, පාඨමාලාවට සහභාගී වූ
ගුරුවරුන් සියළු ෙදනාටම තිබූ පරිගණක සාක්ෂරතාවයයි. පුහුණුව පැවැති පුරා දින අට තුලදිම ෙමම ගුරුවරුන්
අපෙගන් තාක්ෂණික උදව් ලබා ගත් අවස්ථා අෙතහි ඇඟිලි පමාණයටත් වඩා අඩුය. ඉනුවිල් හින්දු විදාලෙය්
පැවැති ෙමම පුහුණුවට ගුරුවරුන් විසි තුන් ෙදෙනකු පමණ පැමිණ සිටියහ. ෙමම ගුරු කණ්ඩායම දින අෙටහි
පුහුණුව ඉතා සාර්ථක ෙලස නිම කරන ලදී.
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු යමක් කිරීමට යෑෙම්දී ෙනොෙයකුත් අඩු පාඩු දකින්නට පුරුදු වී සිටී. එෙසේම යමක් කිරීමට
සම්පත් ෙනොමැති බවද තිෙබන සම්පත් සීමිත බව නිසා කල ෙනොහැකි බවද ආදී ෙනොෙයකුත් ෙහේතු කාරණා නම්
කීමටද පුරුදු වී සිටී. ඒ අතර තවත් සීමිත පිරිසක් තිෙබන සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගැනීමට
ෙවෙහෙසේ. අප හට ෙමවැනි පුද්ගලයින් ෙදෙදෙනකු යාපනය පෙද්ශෙය් වලිකාමම් අධාපන කළාපෙයන් හමු
විය.
ඒලාෙලයි ශී මුරුගන් දමිල පාසෙලන් පැමිණි මහින්දා ෙමනවිය සහ ෙජයකාන්ත් මහතා ෙමම කතාවට පාදක
වන මූගිකම චරිත ෙදක ෙව්. ෙමොවුන් පාසලට ෙගොස් නැවත ෙමම පුහුණුව සිදු කිරීමට යෑෙම් දී මුහුණ පාන්නට
සිදුවූ ගැටළු එමටය.
ඒ අතරින්, පාසලට සතුව තිබුෙන් පරිඝණක ෙදකක් පමණක් වූ අතර පාසලට අන්තර්ජාල පහසුකම් ද
ෙනොමැතිවිය. තමන් හැරුනුෙකොට තවත් ගුරුවර ගුරුවරියන් 19 ෙදනකු ෙමම පුහුණූවට කැමැත්ෙතන් සිටි
අතර තමන් ඉදිරිෙය් ඇත්ෙත් පහසු අභිෙයෝගයක් නම් ෙනොවන බව පැහැදිලිවිය. නමුත් ෙමම අභිෙයෝග වලට
ඔවුන් ෙනොසැලී මුහුණ දුන්ෙනෝය.
ෙමොවුන් ෙදෙදනා පාසලට ගිය පසු පළමුෙවන්ම විදුහලපති තුමා සමඟ ෙමම පුහුණුව තම පාසෙල් පවත්වන්ෙන්
ෙකෙසේද කියා සාකච්ඡා කරන ලදී. පසුව විදුහල්පතිතුමා විසින් ගුරු රැස්වීමක් පැවත්වූ අතර එහිදී පාසෙල්
ගුරුවරුන් සමඟ ෙමම පුහුණුව ගැන සාකච්ඡා කරෙගන ආරම්භ කිරීමට දිනයක් ෙයොදා ගන්නා ලදී.
ෙමොවුන් පාසෙල් සියළුම ගුරුවරුන් එකවර ෙගන සිද්ධාන්ත ෙකොටස් සිදු කර පසුව පාෙයෝගික ෙකොටස් වලට
මග ෙපන්වීම් සිදු කරන ලදී. පසුව ගුරුවරුන්ට නිදහස් ෙව්ලාවල් වලදී, එෙසේත් ෙනොමැතිනම් නිවෙසේ සිට ෙහෝ
මහින්දා ෙමනවියෙග්ත්, ෙජයකාන්ත් මහතාෙග්ත් උදව් ඇතිව පුහුණුව දිගටම කරෙගන ගියහ.

මහින්දා ෙමනවිය

ෙජයකාන්ත් මහතා

ෙම් අතර එම ඉතා සාර්ථක අන්දමින් පාසල තුල
සිදුවන ගුරු පුහුණුව නිසාම පාසල් ගුරුමණ්ඩලය
තුල සුහදත්වය, සෙහෝදරත්වය වර්ධනය වන්නට
වූ අතර, ඒ නිසාම ගුරුවරුන් ෙපෞද්ගලික
පරිගණක ද පාසලට ෙගන ගියහ. අන්තර්ජාලය
භාවිතා කිරීමට ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් ෙපෞද්ගලික
ෙමොඩමයන්ද පාසලට ෙගනැවිත් ගුරුවරුන්ට
භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දුන්ෙනෝය.
ෙමම කණ්ඩායම මසක් ඇතුලත ෙමම පුහුණුව
ඉතා සාර්ථකව නිමා කරන ලද අතර ඒ
කන්ඩායමට
පාසෙල්
විදුහලපති
තුමාද
ඇතුලත්විය.
ෙමම කාරණාව නිසා අද වන විට ෙමම පාසල
ගැන මුළු උතුරු පළාත තුලම කතා බහට ලක් වී
ඇත. එෙසේම ෙමොවුන් ෙදෙදනාෙග් කියාව නිසා
අද වන විට අධාපන අමාතාංශය විසින් ෙමම
පාසලට පරිඝණක මධස්ථානයක් ද ලබා දීමට
කටයුතු සිදු කර හමාරය.
අද ෙබොෙහෝ පාසල් වල සම්පත් නාස්ති වන අතර
තවත් පාසල් වල සම්පත් පමාණවත් ෙනොවන
නිසා වැඩ කිරීමට ෙනොහැකි බව පවසයි. නමුත්
ඒලාෙලයි ශී මුරුගන් පාසල අන් අයට ෙදන
ආදර්ශය ෙකොතරම් වටිනවාද? එම නිසා තිෙබන
සම්පත් වලින් උපරිම පෙයෝජනය ලබා ගනිමු.
එවිට තව තවත් සම්පත් නිතැතින්ම ලැෙබනු ඇත.

T. මහින්දා ෙමනවිය හා J. ෙජයකාන්ත් මහතා.
මහතා.
ශී මුරුගන් දමිළ මහා විදාලය
විදාලය
ඒලාෙලයි,
ඒලාෙලයි,
වලිකාමම් අධාපන
අධාපන කලාපය
කලාපය.
යාපනය.
යාපනය.

