
වංකල්ඳ ඳත්රිකාල (ඉක්කම) - සංශ/දදමෂ මාධය 

 තාර්කිතය (Rational) 
  

 2020 – 2021 ලවරල Covid 19 ආඳදා තත්ත්ලය මත අධයාඳන ක්දේත්රදයහි 
බරඳතම අලධානමකට ක් ව ශිය කණ්ඩායම 2020 ලවර 1,2 දරේණි වශ 2021 ලවර 1,2 
දරේණි ල දරුලන් දේ.  

 දමම දරුලන්ට 1 දරේණිදේදී ඉක්කම් 9ක් ශා 2 දරේණිදේදී ඉක්කම් 0 සට 100 
දතක් ගණන් කිරීම ශඳුනාගැනීදම් ශා ඉදගනීදම් අලව්ථා අහිමිවී යාමට දශේතු විය. 

ඉක්කම් ශදුනාගැනීම ශා එහි භාවිතය ක්රමිකල හුරුවීම බුද්ධිමය ලර්ධනයටත්, සයලුම විය 
ඉදගනීම ආරම්භ කිරීමටත් අතයලය දේ. 

 අකුර දවේම ඉක්කම් ශඳුන්ලාදීම ගුරුතුමා/ ගුරුතුමිය ශැර දලනත් අදයකුට ක ශැකි 
කාර්යයක් දනොදේ. එය ක්රමිකල ලර්ධනය කරන, මැදිශත්වීම මත හුරු කරන, පියලර 
ගණනාලකින් යුත්, නිපුණ අදයකු ක යුතු අභයාවයකි.  

 Covid 19 ආඳදා තත්ත්ලය මත ගුරුලරයා ශා දරුලා මුණදනොගැදවන 
ලාතාලරණයක් තුෂ ඉක්කම් ශැකියාල බාදීම පිණිව උචිත විකල්ඳයක් දලත අලධානය දයොමු 
කෂ යුතු  විය.  

 එබැවින්, දරුලාදේ බුද්ධි ලර්ධනය, තාර්කිත චින්තනය ශා ගණිත ශැකියාල ලර්ධනයට 
අලය මූලික ඉක්කම් ශැකියාල ශන්ලාදීම, ගුරුලරයාට දශෝ ශියයාට දශෝ දදමාපියන්ට 
තනිල ජයගත දනොශැකි බැවින් මතුලන බාධක ජය ගැනීම වශා උචිතම විකල්ඳ ක්රියාමාර්ගය 
නිර්මාණයට, වංකල්පීය අධයාඳනික ශා තාක්ණික දායකත්ලය එක් රැව් කෂ යුතු දේ. 

 එබැවින් ආයතනයක් දව එම ශැකියාල වතු වබරගමුල ඳෂාත් අධයාඳන 
දදඳාර්තදම්න්තුල එහි ප්රාථමික ඒකකය , රලය, දෘය  මාධය ඒකකය ශා දුරව්ථ අධයාඳන 
කණ්ඩායම වමඟ එක්ල “ඉක්කම” ඳාඩම් මාාල 1 ශා 2 දරේණි වශා නිර්මාණය කිරීම ජාතික 
අලයතාලක් ඉටුකිරීමකි. 

 



අරමුණු 

 I. Covid 19 ආඳදාල ශමුදේ 1 ශා 2 දරේණි දරුලන්ට අහිමි ව ඉක්කම් 
නිපුණතාල ක්රමිකල ශා ආකර්නීයල බාදීමට විකල්ඳ උඳාය මාර්ගයක් 
නිර්මාණය. 

II. ඳාවල් ලවා තැබීම මත දරුලාට අමිහි වී ගිය ගුරු මඟ දඳන්වීම් ශා වශාය රලය, 
දෘය මාධය මඟින් බා දදමින් ලැඩිහිටි මඟදඳන්වීම මත ඉක්කම් නිපුණතා 
දරුලන්ට බාදීම. 

III. දරුලාට ලඩාත් ආකර්නීය ලර්ණ, චන, රඳ, රිද්ම, රටා වහිතල රලය, දෘය,  

IV. වශවක්රීය (Interactive) උඳාය මාර්ග එක්දකොට ඳාඩම් නිර්මාණය. 

V. එම ඳාඩම් e - නැණපියව LMS මඟින් දුරවත් ක්රමයට ශා මුද්රිත ක්රමයට උචිත 
ඳරිදි දරුලාට බාදීම. 

VI. එම ඳාඩම් Covid 19 අධයාඳන ඳාඩුල ආලරණය කරන ලයලශාරයක් දව 
භාවිතයට උනන්දු කරවීම. 

VII. අනතුරුල ඕනෑම විටක ඳන්ති කාමර ඉදගනුම් ආධාරකයක් දව ගුරුලරයාට 
දශෝ වල්යං ඉදගනුම් ආධාරක දව ශියයාට භාවිතා ක ශැකි දව 
වැකසීම. 

VIII. විවිධ මාධය මඟින් අඛණ්ඩල දමම ඳාඩම් වල්යං අධයයන ඳත්රිකා/ උඳාය මාර්ග 
දව වංවක්රණය කරමින් දරුලන්ට බාදීම. 

   

 



ක්රමදේදය 

 
I. වංකල්ඳය පිළිබල ප්රාථමික විය කන්ඩායම් වමඟ වාකච්ඡා කිරීම 

II. ඉක්කම් වීඩිදයෝල වැකසීමට සුදුසු සංශ ශා දදමෂ මාධය ගුරුලරු ශා 
ගුරු උඳදද්කලරු ශඳුනාගැනීම ශා දතෝරා ගැනීම. 

III. ඉක්කම රලය, දෘය, වශවක්රීය (Interactive) මාධයයට වැකසීම 
වශා උචිත පිටඳත් රචනය. 

IV. දතෝරාගත් ගුරුලරු පුහුණු කිරීම. 

V. ඳන්ති කාමර ඉගැන්වීම් වීඩිදයෝගත කිරීම. 

VI. ඳාඩම් වශා රලය, දෘය උඳාය මාර්ග (Animation) වැකසීම. 

VII. රලය, දෘය උඳාය මාර්ග වමඟ වීඩිදයෝ වංව්කරණය 

VIII. වීඩිදයෝ, උඳායමාර්ග, රලය දෘය වංකන ශා(Animation) ශා 
වශවක්රීය (Interactive) උඳායමාර්ගල උචිත බල විදේඥ 
කණ්ඩායම් මඟින් ඳරීක්ා කර තශවුරු කර ගැනීම.  

IX. රලය, දෘය වීඩිදයෝල වැකසම ශා දබදා ශැරීම, ප්රචාරය ශා භාවිතය 
දිරිගැන්වීම 

X. නල වංව්කරණයන් සදුකිරීම ශා අතිදර්ක ඉක්ක ආධාරක එක් කිරීම 



කා රාමුල 

 
I. වංකල්ඳය පිළිබල ප්රාථමික විය කණ්ඩායම් වමඟ වාකච්ඡා කිරීම (2021) 

II. ඉක්කම් වීඩිදයෝල වැකසීමට සුදුසු සංශ ශා දදමෂ මාධය ගුරුලරු ශා ගුරු 
උඳදද්කලරු ශඳුනාගැනීම ශා දතෝරා ගැනීම  (2021) 

III. ඉක්කම රලය, දෘය, වශවක්රීය (Interactive) මාධයයට වැකසීම වශා 
උචිත පිටඳත් රචනාල  (2021) 

IV. දතෝරාගත් ගුරුලරු පුහුණු කිරීම . (2021) 

V. ඳන්ති කාමර ඉගැන්වීම් වීඩිදයෝගත කිරීම    ( 2021) 

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

VII. රලය, දෘය උඳාය මාර්ග වමඟ වීඩිදයෝල වංවක්රණය (2021) 

VIII. වීඩිදයෝල, උඳායමාර්ග, රලය දෘය වංකන (Animation) ශා වශවක්රීය 
උඳායමාර්ග  ල උචිත බල විදේඥ කණ්ඩායම් මඟින් ඳරීක්ා කර තශවුරු 
කර ගැනීම (2021)  

IX. රලය, දෘය වීඩිදයෝල වැකසම ශා දබදා ශැරීම, ප්රචාරය ශා භාවිතය 
දිරිගැන්වීම  (2021) 

X. නල වංවක්රණයන් සදුකිරීම ශා අතිදර්ක ඉක්ක ආධාරක එක් කිරීම. 

         (2021-2022) 

  

 



බා ඇති ප්රගතිය 

  

 I. ඉක්කම සංශ/ දදමෂ මාධය ඉක්කම් 09 ක් 
අන්තර්ජායට මුදා ශැර ඇත. 

II. ජාතික දමන්ම අන්තර්ජාතිකලද සංශ/ දදමෂ 
ෂමුන් අධයාඳනය වශා භාවිතා කරයි. 

III. එමඟින් දරුලා වශ ගුරුලරයා 3 දරේණිදේ දී මුහුණ 
දදන ගණිත ඉදගනීදම් අභිදයෝග මඟශැරවීමට  ශා 
ඉක්කම් නිපුණතාල බාදීමට අලව්ථාල ැදේ. 

IV. දමම ලැඩවටශනට වාදේක ලැඩවටශනක් ජාතික 
මට්ටදම් ඳලා නැත. දමම ලැඩවටශන  ජාතික 
මට්ටදම්දී ඇගයීමට ක්වී ඇත.  

 


