
තාර්කිතය (Rational)  

 2020 ශා  2021 ලවර ල Covid 19 ආඳදා තත්ත්ලය මත අධයාඳන ක්ෂේත්රෂයහි බරඳතම 

අලදානමට ක් ව ශිය කණ්ඩායම 2020, 1 ෂරේණිය ශා 2020, 2 ෂරේණිය වශ 2021, 1 ෂරේණිය, 2021, 2 
ෂරේණිය ශා 2021, 3 ෂරේණිය ෂේ.  

 ෂමම දරුලන් 1 ෂරේණිෂේදී සිංශ අකුරු 36ක් (ෂදමෂ මාධයය නම් අකුරු 30ක්), 2 
ෂරේණිෂේදී සිංශ අකුරු 24 ක් (ෂදමෂ අකුරු නම් 40ක්) ඉෂෙනෙතයුතුය. 

එය ෂලන කිසෂලකුට ක ෂනොශැකි අතර ගුරුතුමා / ගුරුතුමිය විසන් ෂඳෞද්ෙලිකල මැදිශත් වී හුරුල 
බා දිය යුතුය.  

 ඊට අදාෂල එක් එක් අකුරක් ඉෙැන්වීෂම් ක්රමෂේද ඳලතින අතර පියලර 7කින් යුතු එම 
ක්රමෂේද ෙැන අලෂබෝධය ශා ඉෙැන්විය ශැකි නිපුණතාල ඇත්ෂත් ගුරුතුමා/තුමියට ඳමණි.  

 Covid 19  වමය තුෂ ඳාව ලවා තැබීම නිවා 1 ශා 2 ලවර දරුලන්ට අහිමි ව ෂමම අලවථ්ාල 
දිගුකාලීනල බරඳත අධයාඳන බිලැටීමකට ෂශේතු ෂේ.  

 මූලිකලම ෙත්විට එම දරුලන්ට 3 ලවෂර් සට අකුරු, ලචන, ලාකය ලිවීෂම් ශා ෂත්රුම් 
ෙැනීෂම් ෙැටළු මතුෂේ. එම ඌනතාල ආලරණය කිරීම වශා 3 ෂරේණිෂේදී විකල්ඳ අලවථ්ා ෂනොමැතිවීම 
ඊට කාය ශා ශැකියාල 3 ෂරේණිය ගුරුතුමා/තුමිය  ෂනොමැතිවීම බරඳත ෙැටළුලකි. ෂමම දරුලන් 2085 
දක්ලාම රෂේ රම බකාය ෂේ.  ෂමම ශැකියාල ලර්ධනයට ලශාම උඳකාර ෂනොකිරීම Covid 19 
ආඳදාල මත අධයාඳන බිලැටීම, 2085 දක්ලාම රෂේ විංලර්ධනයට බඳාන වාධකයක් ලනු ඇත.  

 එබැවින් නිලෂවේ සට දරුලාට “අකුර” අධයයනය ෂකොට ශඳුනාෙැනීම,  ලිවීම ශා භාවිතය 
වශා නිපුණතාල බාදීම පිණිව, රලය, දෘය වශවක්රීය (Audio, Video, Interactive)  දුරවථ් 
අධයාඳන උඳාය මාර්ෙයක් ෂව “අකුර Video ඳාඩම්” වැකසීම අතයලය ජාතික ෂමෂශලරක් ෂව 
වකා කටයුතු කරනු ැෂේ. 

විංකල්ඳ ඳත්රිකාල - අකුර (සිංශ/ ෂදමෂ) 
 



අරමුණු 

 I. Covid 19 ආඳදාල ශමුෂේ 1 ශා 2 ෂරේණි දරුලන්ට අහිමි ව අකුරු කරන 
නිපුණතාල ක්රමිකල බාදීමට විකල්ඳ උඳාය මාර්ෙයක් නිර්මාණය. 

II. ඳාවල් ලවා තැබීම නිවා දරුලාට අහිමි ලන ගුරු මඟෂඳන්වීම රලය, දෘය 
මාධය මඟින් බාෂදමින් ලැඩිහිටි මඟෂඳන්වීම මත අකුරු හුරුල දරුලන්ට 
බාදීම.  

III. දරුලන්ට ලඩාත් ආකර්ණීය  ලර්ණ, චන, රඳ, රිද්ම, රටා වහිතල රලය, 
දෘය වශවක්රීය උඳාය මාර්ෙ මත ඳාඩම් නිර්මාණය. 

IV. එම ඳාඩම් e-nenapiyasa (LMS)  මඟින් බාදීම ශා දුරව්ථ ක්රමයට 
(Online) ෂශෝ මුද්රිත ක්රමයට භාවිතය දිරිෙැන්වීම. 

V. එම ඳාඩම් Covid 19 Recovery ලැඩවටශනක් ෂව ෂමන්ම ඉදිරිෂේදී 
ඳන්ති කාමර රලය, දෘය ආධාරකයක් ෂව ගුරුලරයාට භාවිතා කිරීමට 
උනන්දු කරවීම වශ දුරව්ථ අධයාඳන උඳකරණයක් ෂව භාවිතය. 

VI. ඕනම දරුෂලකුට අකුරු නිස ෂව ශඳුනාෙැනීම ශා ලිවීමට හුරුවීම වශා 
අතිෂර්ක ව්ලයිං අධයාඳන කේටයක් ෂව භාවිතා ක ශැකි වීම. 

VII.විවිධ මාධය උඳාය මාර්ෙ එක් කර එම ඳාඩම් ව්ලයිං අධයාඳන ඳත්රිකා ෂව 
විංලර්ධනය 



ක්රමෂේදය 

 I. විංකල්ඳය පිළිබල විය අධයක්ලරු වමඟ වාකච්ඡා කිරීම ශා 

“එම විංකල්ඳය” ක්රියාත්මක කිරීමට උචිත ෂව වැකසීම. 

II. සුදුසු ගුරුලරු ශා ගුරු උඳෂද්කලරු ෂතෝරා ෙැනීම. 

III.“අකුර” රලය, දෘය වශවක්රීය (Interactive) මාධයයට වැකසීම 

වශා පිටඳත් රචනය (Script writing)  

IV.ෂතෝරා ෙත් ගුරුලරු පුහුණු කිරීම 

V. ඳන්ති කාමර ඉෙැන්වීම, වීඩිෂයෝෙත කිරීම. 

VI.ඳාඩම් වශා රලය, දෘය (Animation)  උඳායමාර්ෙ වැකසීම.  

VII.රලය, දෘය උඳාය මාර්ෙ වමඟ වීඩිෂයෝල විංව්කරණය. 

VIII.වීඩිෂයෝල. උඳාය මාර්ෙ, රලය, දෘය විංකන ශා එක් එක් අකුරට 

අදාෂ ලාග් ලයලශාර විෂේඥ මණ්ඩයක් මඟින් ඳරීක්ා කර 

තශවුරු කිරීම. 

IX.රලය, දෘය වීඩිෂයෝල වැකසීම ශා ප්රචාරය, ෂබදාශැරීම ශා භාවිතයට 

දිරිෙැන්වීම. 

X. නල විංව්කරණයන් වශා කටයුතු කිරීම 



කාරාමුල (2021 Covid 19 ආලරණය) 
 I.  විංකල්ඳ පිළිබල විය අධයක්ලරු වමඟ වාකච්ඡා කිරීම ශා  විංකල්ඳ 

ක්රියාත්මක  කිරීමට උචිත ෂව වැකසීම (2020) 

II. සුදුසු ගුරුලරු ශා ගුරු උඳෂද්කලරු ෂතෝරා ෙැනීම (2021). 

III. අකුර රලය, දෘය වශවක්රීය (Interactive) මාධයයට වැකසීම  වශා 

පිටඳත්  රචනය (Script writing)       (2021) 

IV. ෂතෝරා ෙත් ගුරුලරු පුශණු කිරීම (2021) 

V. ඳන්ති කාමර ඉෙැන්වීම, වීඩිෂයෝෙත කිරීම  (2021) 

VI. ඳාඩම් වශා රලය, දෘය (Animation)  උඳායමාර්ෙ වැකසීම      (2021).  

VII. රලය, දෘය උඳාය මාර්ෙ වමඟ වීඩිෂයෝල විංව්කරණය (2021). 

VIII. වීඩිෂයෝල. උඳාය මාර්ෙ, රලය, දෘය විංකන ශා එක් එක් අකුරට 

අදාෂ ලාග්  ලයලශාර විෂේඥ මන්ඩයක් මඟින් ඳරීක්ා කර තශවුරු 

කිරීම   (2021). 

IX. රලය, දෘය වීඩිෂයෝල වැකසීම ශා ප්රචාරය, ෂබදාශැරීම ශා භාවිතයට 

දිරිෙැන්වීම  (2021) 

X. නල විංව්කරණයන් වශා කටයුතු කිරීම  (2021/2022).  



බා ඇති ප්රෙතිය 

 
I. “අකුර” සිංශ/ ෂදමෂ මාධය අන්තර්ජාලට මුදා 

ශැර ඇත. දරුලන්, ගුරුලරුන්, ලැඩිහිටියන් විසන් රට 

තුම භාවිතා කරමින් ඳලතී. 

II.ෂමමඟින් දරුලා වශ ගුරුලරයා 3 ෂරේණිෂේ සට 

මුහුණ ෂදන අභිෂයෝෙ ලන අකුරු නුහුරුවීම 

මඟශරලා ලීමට උඳරිම ශා නිලැරදි මඟෂඳන්වීම් බා 

දි ඇත. 

III.ජාතික මේටෂම් දී ද ඇෙයීමට ක්ල ඇත.  

IV.Covid 19 අධයාඳන ආඳදා ආලරණය පිණිව ෂමම 

ඉක්කයට අදාල ිංකාෂේ ඳලතින එකම උඳාය 

මාර්ෙය ෂමය ෂේ. 


