Enriching Teacher Community

සාමය සැම සිත් පහන් කරමින්, නැෙගනහිර ජන හදවත් පුබුදු කරමින් සිටින
සමයක නැෙගනහිර ජනතාව 21 වන සියවසට සන්නද්ධ කිරීමට Intel® Teach
ගුරු පුහුණු වැඩ සටහන 2010 වසෙර් දී නෙගනහිර පළාෙත් ආරම්භ කරන ලදී.
එම පළාෙත් දමිළ මාධ1ෙයන් Intel® Teach පුහුණුවක් පළමුෙවන්ම ආරම්භ
කරන ලද්ෙද් එම වසෙර් ෙපබරවාරි මස දහ වන දිනය.ෙමම පුහුණුවට ගුරු
මහත්ම මහත්මීන් විසි ෙදෙනකු පැමිණ සිටියහ.
සුපුරුදු පරිදි නැෙගනහිර පළාත් EKSP ව1ාපෘති කලමණාකාර තුමා වන කළානිදි
මහතා විසින් පුහුණුව ආරම්භ කරන ලදි. එතුමා සෑම පුහුණුවකදීම කියන පරිදි
ෙමහිදී ද ගුරුවරුන්ට කියූ එක් ෙදයක් නම් ''තමා ඉෙගන ගන්න, පසුව ඒය තම
සෙහෝදර ගුරුවර ගුරුවරියන් හටද ලබාෙදන්න''
ෙමම ගුරු කණ්ඩායම අෙනකුත් කණ්ඩායම් සියල්ලන්ටම වඩා ෙවනස් විය. ඒ
ෙමොවුන් සතුව තිබු පරිඝණක සාක්ෂරතාවයයි. පුරා දින අට තුලදී කිසිදු
ගුරුවරෙයකු තාක්ෂණික ගැටළුවක් ගැන ෙද්ශකවරුන්ෙගන් ඇසුෙව් නැත.
සියළුම ගුරුවරුන් හට විදSත් තැපැල් ලිපිනයන් තිබූ අතර ඒවා මැනැවින් භාවිතා
කරන පිරිසක් විය.

ශුබාන්ගි ෙජොන්සන් මහත්මිය

ෙමම කණ්ඩායම ඉතා සාර්ථක ෙලස පුහුණුව
නිමා කරන ලදී. ෙමම කතාවට පාදක වන පධාන
චරිතය වන්ෙන් ශුබාන්ගි ෙජොන්සන් මහත්මියයි.
ඇය උගන්වනු ලැබූ පාසල වූෙය් තීකුණාමලය
ශාන්ත මරියා දමිළ මහා විද1ාලයයි. පසුවඇය
නැවත ෙමම පුහුණුව තම පාසෙල් සිදු කරන
ලද්ෙද් එම පාසෙල් ම සිටි තවත් පධාන පුහුණුව
ලැබූ ගුරුවරියක් වන අරුලානන්දන් මහත්මිය
සමගය. ෙමම ගුරු මහත්මීන් ෙදෙදනා විසින්
ගුරුවරුන් 18 ෙදෙනකු පුහුණු කරන ලදී.

තවත් මාස කීපයක පසුව පාසල් නිවාඩු කාලයකදී
ෙවනත් පාසල් වලින් ගුරුවරුන් පිරිසක් ශාන්ත මරියා විද1ාලයට පැමිණි අතර

එම කණ්ඩායම ද පුහුණු කිරීමට ඇය විදුහල්පති තුමා සමග සාකච්ඡා කර 201012-1 සිට 2010-12-13 වන දින දක්වා සාර්ථකව පුහුණුව කියාත්මක කරන ලදී.
එම කණ්ඩායමට සහභාගී වූ ගුරුවර ගුරුවරියන් සංඛ1ාව වූෙය් 59 කි. ෙමම
පුහුණුවට ගුරුවරුන් කින්නියා, කන්තෙල්, චීන වරාය, වාන් ඇල, තඹලගමුව,
නිලාවැලි ෙපරතුවැලි ෙමන්ම ඉතා දුර බැහැර පෙද්ශ වන මුතූර්, කිලිෙවඩ්ඩි,
ඉච්චලම්පත්තු, ඉලන්ගතුෙරයිමුගාතුවරම්, සාම්පූර්, ෙතොප්පූර්, ෙසේරු නුවර ෙමන්ම
පුල්මුෙඩ් වැනි ඉතා ඈත පෙද්ශ වලින්ද පැමිණ සිටියහ.
ෙමම කණ්ඩායම පුහුණුව සඳහා කිසිදු ෙගවීමක් ෙහෝ දීමනාවක් වත් ෙනොලබා
තමන්ෙග් වියදමින් පැමිණ නවාතැන් ෙගන ෙමය ට සහභාගී වූෙය් ෙමහි ඇති
වටිනාකම සහ අවශ1තාවය ඉතා ෙහොඳින් දැනුනු නිසාෙවන් ය. එෙසේම ෙජොන්සන්
මහත්මියද කිසිදු ෙගවීමක් ෙහෝ දීමනාවක් වත් ෙනොලබා තමන්ෙග් වියදමින්
පැමිණි ෙය් ඇය උගත් දෑ තම සෙහෝදර ගුරුවර ගුරුවරියන් හටද ලබාදිය යුතු යන
අදහස නිසාය.
ඇයට ෙම් සියල්ලම කිරීමට තිබුෙන් පරිඝණක දහ අටක් පමණි. එෙසේම ඇයට
පාසෙල් විදුහල්පති පියතුමාෙග් ද සහය ෙනොඅඩුව ලැබුනි. ෙමම කාරණා නිසා
ශාන්ත මරියා විද1ාලය වැඩිම ගුරුවරුන් සංඛ1ාවක් පුහුණු කිරීම ෙහේතුෙවන්
නැෙගනහිර පළාතින් පථම ස්ථානය ද දිවයිෙනන්ම ෙතවන ස්ථානය ද හිමි
කරෙගන ඇත.

ශුබාන්ගි ෙජොන්සන් මහත්මිය Intel® Teach ගුරු සමුළුවක් අමතමින්.
අමතමින්.

ෙජොන්සන් මහත්මිය පධාන පුහුණුෙව් දී

පධාන පුහුණුවට පැමිණි පිරිස

