සංකල්ඳ ඳත්රිකාව - GIT හා GE ඳාඨභාලා කඩිනම් හා
දුරසසථ ්රමභට ලඵාීභ
තාර්කිකට (RATIONAL)

ශ්රී ලංකාවේ “උසසථ වඳළ විෂට ධාරසාව”, විබාග ඉලක්ක කරස ගත් අතිශට තරසඟකාරි අධයාඳන
අවසථ ාවකි. ඉන් සාර් ක වන්නන් වඩා අසාර් ක වනන්නන් වැඩිවීභත්, විශථව විද්යාල වල ඇතුළත් කරසගැනීභ
නිශථචිත ලකුණක් වනොව, උඳරිභ ලකුණක් භත සිදු කිරීභත් වභභ තරසඟට නිර්භාණට වීභ වහේතු වී ඇත.
උසසථ වඳළ නනෑභ විෂට ධාරසාවක කක් කරස ඇති අනිවාර්ට විෂටන් 2කි සාභානය ඉංග්රීසි ඳාඨභාලාව
හා සාභානය වතොරසතුරු සන්නිවේද්න තාක්ෂණට. කභ විෂට අධයටනට විශථව විද්යාල හා උසසථ අධයාඳනට
අතයවශය ඉංග්රීසි හා ICT නිපුණතා ලඵා වද්න ඵැවින්, කභ විෂට අනිවාර්ට කරස ඇත.
කභ විෂටන් සහා වවන් කරස ඇති කාලට සතිටක ඇති කාලච්වේද් 40න් 8 කි. (GE -6 GIT - 2
වලස) කි. කභ කාලට සාභානය වලස සතිටක මුළු අධයටන කාලවටන් 1/5 කි වහෝ 20%කි.
අතිශට තරසඟකාරි විෂට භාලාවක් හද්ාරසන ළමුන් විසින් වභභ ඳාඨභාලා 2ක වනොසලකා ක යුතු
කිරීභ වහෝ භඟහැරීභ වඵොවහෝ ඳාසල් වල නිරසාටාසවටන්භ සිදුවන්වන් ඳාසලද්, ගුරුවරුද්, ළමුන්ද්, වද්භාපිටන්
වභන්භ විබාගටද් මූලික වශවටන්භ විෂටධාරසාව අටත් ප්රධාන විෂටන් තුන වකවරසහි අවධානට වටොමු කරසන
ඵැවිනි. කක් විෂටටකින් කක ලකුණක් වහෝ වැඩිකරස ගැනීභ කාලට, ශ්රභට, ධනට, අවසථ ා කැඳකිරීභ වැරසදි ටැයි
කීභ අර් රසහිතට. භන්ද් ටත් ලකුණක් අහිමි කරසවගන විශථව විද්යාල වරසම් අහිමි ව වි GE හා GIT ලකුණ අර්
විරසහිත ඵව සිටලුවද්නා සිතන ඵැවිනි.
කඵැවින් වභභ ඳාඨභාලා සහා ඳාසල තුල ඇති කාලට ප්රධාන විෂටටන් 3 ලඵාීභ ඉතා පලද්ායි
වේ. භන්ද්, කභඟින් අධයටන කාලට 20%කින් වැඩි කල හැකිවීභ භත ගුරුවරසටාත්, ළභටාත් ඉතා ඳහසුව ඳත්
වන ඵැවිනි. විවශේෂවටන් වසමින් ඉදිරිට කන ද්රුවන් වභභ කාලට ඉතා වටිනා කාලටකි.
කඵැවින් 2019 වසවර් සි වභභ ඳාඨභාලාව සා/වඳළ ප්රතිපල ලද් වහාභ ඳාසල් භට් මින් ඇරසඹීභ ත් 2021 වසවර්
සි ONLINE ්රමභට ක්රිටාත්භක කිරීභ ත් වටෝජනා කරසන අතරස, කභඟින් ඳාසල් වල උ/වඳළ ඳන්ති ආරසම්බ
කරසන වතක් අඳවත් ටන කාලට පලද්ායිව බාවිතට ත් 2021 සි ක්රිටාත්භක කිරීභ ඉලක්කගත සථවටං
අධයාඳන හා දුරසසථ අධයාඳන ්රමභවේද් භඟින් අධයටනට ත් වඩා පුළුල් අධයාඳන අවසථ ා ලඵාීභ වභභ
වටෝජනාවවහි ඳද්නභයි.

අරසමුණු
I. උ/වඳළ හද්ාරසන ද්රුවන් සභානය ඉංග්රීසි (GE) ඳාඨභාලාව සහ
සාභානය වතොරසතුරු සන්නිවේද්න තාක්ෂණට (GIT) ඳාඨභාලා
හැද්ෑරීභ විකල්ඳ අවසථ ා ලඵාීභ.
11. කභ ඳාඨභාලා කාලට ඉතිරි කරසවගන ඳාසල තුළ ී ප්රධාන විෂට
අධයටනට සහා ලඵාීභ.
111.GE සහ GIT ඳාඨභාලා වඩාත් ආකර්ශනීට හා ද්රුවන් ඳහසු
වලස වභොඩියුල ්රමභට නිර්භාණට.
1V. GE සහ GIT ඳාඨභාලා වල අතයවශය වඳොදු ඉවගනුම් නිපුණතා
වඩාත් නභයශීලි කාලරසාමුවක අනුගත කිරීභ.
V. GE සහ GIT ඳාඨභාලා වඩාත් පුළුල්ව හා ගැඹුරින් නිද්හසථව
අධයටනට සහා සහ ප්රාවටෝගික වයවහාරස සභඟ අධයටනට සද්හා
වැඩි කාලටක් ලඵාවද්න ඳාඨභාලාවක් වලස සංවර්ධනට.

්රමභවේද්ට
GE සහ GIT ඳාඨභාලා වභොඩියුල වලස සංවර්ධනට.( සංසථකරසණට)
II. කභ ඳාඨභාලා උ/වඳළ ඳන්ති ඇරසඹීභ වඳරස (සා/වඳළ ප්රතිපල ලද් වහාභ)
ඇරසඹීභ ඳාසල් වල වැඩස හන් සැකසීභ.
III. විදුහල්ඳතිවරු සභඟ ගැ ළු හා ඵාධක සාකච්ඡා කරස විකල්ඳ විසඳුම් ලඵාීභ
IV. ඳාඨභාලා සහා සහබාගිත්වට හා ඇගයීම් තහවුරු කිරීවම් ්රමභවේද්
සැකසීභ.
V. ඳාඨභාලා ක්රිටාත්භක කරසන භධයසථ ාන හනාගැනීභ හා කභ විදුහල්ඳතිවරු
හා ගුරුවරු ඇගයීභ.
VI. 2021 වසවර් සි ඳාඨභාලා දුරසසථ ්රමභවේද් භත ක්රිටාත්භක කිරීභ උචිත
වලස සංසථකරසණට.
VII. දුරසසථ (Online) ්රමභවේද් භත ඳාඨභාලා ලඵාීභ (Online Delivery
mode) අවශය ඳරිදි ඳාඨභාලා සංසථකරසණට හා ඉවගනුම් ද්රවය සැකසීභ.
VIII.විබාග වද්ඳාර්තවම්න්තුව හා අධයාඳන අභාතයාංශට ද්ැනුවත් කරස ඳාඨභාලා
දිටත් කිරීභ (ජාතික භට් මින්)
I.

කාලරසාමුව
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ඳාඨභාලා 2 වභොඩියුල ්රමභට සැකසීභ (2018)
ඳාඨභාලා ක්රිටාත්භක කිරීභ ඳාසල් ප්රජාව ද්ැනුවත් කිරීභ (2019)
ඳාඨභාලා 2 ඇරසඹීභ හා ක්රිටාත්භක කිරීභ නිටාභනට හා
සංසථකරසණට (2019)
ඳාඨභාලා 2 දුරසසථ ්රමභට සංවර්ධනට (2020)
ඳාඨභාලා පිළිඵ විබාග වද්ඳාර්තවම්න්තුවේ හා අධයාඳන
අභාතයාංශ කකඟතා ලඵාගැනීභ (2020)
ඳාඨභාලා දුරසසථ ්රමභවේද් භත (Online + Printed +
Video) ක්රිටාත්භක කිරීභ (2021)

ලඵා ඇති ප්රගතිට
I.

ඳාඨභාලා 2 භ වභොඩියුල ්රමභට සකසථ කරස අවසන් ( ප්ර භ
අදිටරසවේී)

II.

ඳාඨභාලා 2භ දුරසසථ ්රමභට සංසථකරසණට කරස අවසන් (2021 වද්වන
අදිටරස)

III.
IV.
V.

ඳාඨභාලා ක්රිටාත්භක කිරීභ. ප්ර භ අදිටරස අවසන්, 2 වන අදිටරස
සද්ානම්.
2020 Covid 19 නිසා ක්රිටාත්භක වීභ (වභොඩියුල ්රමභට ) නතරස විට.
අධයාඳන අභාතයාංශට හා විබාග වද්ඳාර්තවම්න්තුව ද්ැනුවත් කරස
ඳාඨභාලා ජාතික භට් භ හඳුන්වා ීභ ක යුතු වටොද්ා ඇත.

