Successful 2nd Time….
2008-09-23 දින බදුල්ල අල් අදාන් මුස්ලිම් මහ විදාලෙය් දී පධාන ගුරුවරුන්
සදහා වන පුහුණුවක් අරම්භ විය. ඈත පාසල් වලින් ද ගුරුවරුන් පැමිණියහ.
පුහුණුෙවහි ෙදවන දින දී ඇටම්පිටිය මහ විදාලෙයන් පැමිණි ගුරුවරියක් පසු
දින නිවාඩුවක් අවශය බව ඌව පළාත් EKSP වාපෘතිෙය්
කලමනාකරතුමාෙගන් තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් සිදු කලාය.
නමුත් ෙමම පුහුණුෙව් දී එක දිනක් ෙහෝ මග හැරුනෙහොත් සම්පූර්ණ
වටිනාකම ම අපෙත් යාමක් බව මනාෙසේ දැනසිටි වාපෘතිෙය් කලමනාකරතුමා
එම නිසා එම ගුරුවරිය පුහුණුවට පැමිණීම නතර කලාය. එයින් සිදු වූෙය්
පාසලට ලබීමට තිබුනු විශාල අවස්ථාවක් මග හැරීමය. ෙම් ෙහේතුව නිසා EKSP
ඌව පළාත් කළමනාකාරතුමාට එම පාසල ගැන මහත් කල කිරීමක් ඇතිවිය.
ෙමම පුහුණුවට පැමිණි අෙනකුත් ගුරුවරුන් එයින් උපරිම ඵල ෙනලා ගත්හ.
නැවත වරක් 2009 ෙපබරවාරි 27 වන දින බදුල්ල ඌව විදාලෙය් විදුහල්පති
රැස්වීමක් පැවැත්වුනි. පාසල් ගණනාවකින්ම විදුහල්පතිවරුන් පැමිණ සිටියහ.
ෙමම විදුහල්පතිවරුන් අතර සුවිෙශේෂී පුද්ගලෙයක් විය. එ ෙවනත් කිසිෙවකු
ෙනොව,ඇටම්පිටිය මහ විදාලෙය් විදුහල්පතිතුමාය.
නමුත් පළාත් අධක්ෂකතුමාෙග් මතය
වූෙය් එම පාසලට අවස්ථාවක් ලබා දුන්
අතර එයින් පෙයෝජනය ලබා ගත්
ෙනොගත් බවය. නමුත් විදුහල්පතිතුමා
කිසිම දීමනාවක් පවා ෙනොමැතිව එම
රැස්වීම සිටීමට පමණක් අවසර ෙදන
ෙමන් ඉල්ලීමක් කර සිටිෙය්ය. එම
අවස්ථාෙව්දී පළාත් අධක්ෂකතුමා
එම අවස්ථාව ලබා දීමට කාරුණික
වූෙය්ය. පසුව පැවැත්වීමට ෙයොදාෙගන තිබුනු පධාන ගුරු පුහුණුවට එම
පාසෙලන් ගුරුවරෙයකු සහභාගී කිරීමට ද අවසර දුන්ෙන්ය.
දිස්නා ගුරුබෑවිල මිය.
මිය.

2009 මාර්තු 05 වන දින පධාන පුහුණුකරුවන් සදහා වන ගුරු පුහුණුවක්
ආරම්භ වුනි. ෙමම පුහුණුවට පාසල් නවයකින් ගුරුවරුන් පැමිණි අතර
ඇටම්පිටිය මහ විදාලෙයන් ද ගුරුවරියක් පැමිණ සිටියාය. නමුත් ඇය
පරිඝණක මධස්ථානය භාර ගුරුවරිය ෙනොවීය.
මාර්තු 13 වන දින පධාන පුහුණුකරුවන් සදහා වන ගුරු පුහුණුව අවසාන වුනි.
පසුව ඇටම්පිටිය මහ විදාලෙයන් පැමිණි දිස්නා ගුරුබෑවිල මහත්මිය ඇයෙග්
පාසෙල් ගුරුවරුන් විසි විසිතුන්ෙදෙනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීම
ආරම්භ කලාය. ෙමයට විදුහල්පතිතුමාෙග් ද සහය ෙනොඅඩුව ලැබුනි. දිස්නා
මහත්මියද ෙනොෙයකුත් පශ්න මැද එම කණ්ඩායම දින කීපයක් තුලදී සාර්ථකව
පුහුණුව අවසාන කලාය.
නැවතත් පාසල් නිවාඩු කාලයකදී තවත් ගුරුවරුන් විසි නව ෙඩෙනකුෙගන්
යුත් කණ්ඩායමක් පුහුණු කිරීම ආරම්භ ෙකරුනි. එම පුහුණුවද දින කීපයක්
තුලදී ඉතාමත් සාර්ථක ෙලස අවසාන ෙකරුනි.
2010 වසරදී නැවතත් ගුරුවරුන් විසිපස් ෙදනුකුෙගන් යුතු කණ්ඩායමක් පුහුණු
කිරීම ආරම්භ කිරීමට කටයුතු ෙයොදාෙගන තිබුනි. ෙමය ෙයොදාෙගන තිබුෙන්
පාසල් නිවාඩු කාලයකදීය. පුහුණුව ආරම්භ වන දිනෙය් දී ඉන්ෙටල් අධාපන
කණ්ඩායෙම් ෙකෙනකුද පාසලට ගිෙය්ය. එදිනද සුපුරුදු පරිදි විදුහල්පතිතුමා
ෙග් මූලිකත්වෙයන් පුහුණුව ආරම්භ වුනි. එම කණ්ඩායමද ඉතාමත් සාර්ථක
අයුරින් පුහුණුව නිමා කරන ලදි. ෙම් ආකාරයට දැනට දිස්නා මහත්මිය පුහුණු
කරන ලද මුළු ගුරුවරු සංඛාව හැත්ත්තෑ අට ෙදෙනකු වන අතර ෙම් වන විට
තවත් ගුරුවරුන් ෙදොෙලොස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් පුහුණු
ෙවමින් පවතී.
ෙම් ආකාරයට පුහුණු වීම් කටයුතු සිදු කල නිසා දිස්නා මහත්මිය 2011 වසෙර්
දී Intel® Teach වැඩසටහන යටෙත් තනිවම වැඩිම ගුරුවරු සංඛාවක් පුහුණු
කරමින් දිවයිෙනන්ම පථම ස්ථානය ලබා ෙගන ඇත. එම වසෙර් ෙමොනරාගල
දී පැවති ගුරු උපහාර උළෙල්දී ෙමතුමිය කරන ලද කාර්ර්යය පළාෙත් පධාන
අමාත තුමා අතින් ඇගයුමට ලක්විය.

පළාත් සහතික පත පධාෙනෝත්සවෙය් දී ගැෙර් පධාන
පධාන අමාත තුමා සමඟ

ඉහත සියළුම කණ්ඩායම් පුහුණු කරන කාලය තුලදී පාසෙල් තිබුෙන් පරිඝනක
10 පමණි. අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබුෙන්ද නැත. අද සියලුම ගුරුවරුන් ෙමය
පන්ති කාමරෙය්දී ද භාවිතා කරන අතරම තමන්ෙග් වාර විභාග පශ්න පත පවා
තමා විසින්ම සකස්කර ගන්නා මට්ටමකට ගුරුවරුන් පත් විය. එපමණක්
ෙනොව අද වන විට ඇටම්පිටිය විදාලය පෙද්ශෙය් අධාපන මුලස්ථාණයක්
බවට පත්වී හමාරය.
ෙමතරම් කුඩා සම්පත් පමාණයකින් අති විශාල ෙදයක් කිරීමට හැකි බව දිස්නා
මහත්මිය කල ෙදයින් අෙනකුත් පාසල් වලටද විශල ආදර්ශයකි. ෙමහිදී
විදුහල්පතිතුමාෙග්ද අති විශාල කැපකිරීම සහ උත්සාහය නිසා ෙමතරම් ෙදයක්
කල හැකි විය. අෙනකුත් විදුහල්පතිවරුන්ට සහ ගුරුවරුන් හට ඇටම්පිටිය මහ
විදාලය විශාල ආදර්ශයකි.

පාසෙල් පුහුණුව සිදු කරන අයුරු

දිස්නා මහත්මිය Intel® Teach ගුරු සමුළුවක් අමතමින්.
අමතමින්.

ඌව ජාතික පාසෙල්දී පැවැති පධාන පුහුණුවට සහභාගී වූ පිරිස.
පිරිස.

