වංකල්ඳ ඳත්රිකාල - e-nenapiyasa
තාර්කිතය (Rational)
දියභන්ති ලයාඳෘතියයහි අලවන් ඉක්කය දරුලායේ අධයාඳන අයිතිය
සුරැකීභ වදශා ව්ලයං අධයයනය (Self Learning) දිරිභත් කිරීභයි. ඒ
වශා දරුලා නිදශයවේ අධයයනයයහි යයයදන්යනකු විය යුතුය. තභ
වියේකය, ඉයෙනීයභහි නිරතලන ව්ලයං ඉයෙනුම්කරුයලකු යව
පදායිල ඉයෙනීභට යයොදා ෙැනීභට දරුලා හුරුකරවීභ පිණිව ශියයා
යලත ැයඵන ඉයෙනුම් ද්රලය ඵහු ක යුතුය. ශ්රී ංකායේ ලයාක
ඳාවල් අධයාඳන රටාල යලනව් ක ශැක්යක් එභඟිනි. දැනුභ යවොයා
ප්රමිති රහිත ගුරුලරු ශා යඳෞද්ෙලික ඳන්ති කරා යෙොව් දැනට ඵන
විබාෙ යක්න්ද්රීය අධයාඳන කුවතා භඟින් ඉශෂට යන ඳාවල් ශියයා
නිපුණතා ශා අත්දැකීම් රහිත පුරලැසියයකු වීභ ලෂක්ලාලීභ යභභ
ලයාඳෘතියයහි ඉක්කය යේ.

අරමුණු
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

ශ්රලය, දෘය ඳාඩම් වකව් කිරීභට ශැකි ගුරුලරු යතෝරා පුහුණු
කර ශ්රලය, දෘය ඳාඩම් වැකසීභ.
ශ්රලය, දෘය ඉයෙනුම් භාධය අන්තර්ජාය භඟින් යඵදා ශැරීභට
භෘදුකාංෙයක් නිර්භාණය.
වෑභ වියකටභ, වෑභ ඳාඩභකටභ, විවිධ ඳරාවයන් ආලරණය
ලන යව ඳාඩම් වකව් කර (අතියර්ක දැනුභ ද වහිතල)
රැව්කිරීභ ශා බාවිතයට හුරුකිරීභ
ලර්තභාන දරු ඳරපුරට අලය ලර්ණ, චන, රඳ, රිද්භ, රටා
වහිත අධයයන අලව්ථා ( කළු/සුදු යලනුලට) ඵාදීභ.
ගුරුලරු ඉයෙනුම් ද්රලය (Learning Content) නිර්භාණයට හුරු
කිරීභ භගින් ලර්තභාන යෝකයට උචිත යව ගුරුලරයා
වංලර්ධනය.
දරුලාට ඉයෙනීම් සුහුරු ශා ආකර්නීය භාධයයක් කිරීභ ශා
ලර්තභාන සුහුරු උඳකරණ(Smart Assets) යශ බාවිතයට හුරු
කිරීභ ( අලබාවිතය නුහුරු කිරීභ)
විබාෙ ඉක්කෙත යඳෞද්ෙලික අධයාඳනය යලනුලට නිපුණතා
ඉක්කෙත ව්ලයං අධයාඳන අලව්ථා ඵහු කිරීභ ශා ඳාවල්
දරුලන් ද ඳාඩම් නිර්භාණයට එක්කරෙැනීභ.

ක්රභයේදය
I.
II.
III.

යතෝරාෙත් ගුරුලරු පුහුණු කිරීභ
එභ ගුරුලරු භඟින් ශ්රලය/ දෘය ඳාඩම් නිර්භාණය
ඳාඩම් යඵදා ශැරීභ වශා ඉයෙනුම්
කභනාකරණ ඳද්ධතියක් (LMS) නිර්භාණය
(enenapiyasa - ඊනැණපියව)

IV.
V.

VI.

වීඩියයෝ ඳාඩම් වැකසීභ ශා වශ වක්රීය ඳාඩම්
(Interactive) වැකසීභ.
සුවියේ දුරව්ථ අධයාඳන ( විය ඵාහිර ශා විය
වභොමි) අලව්ථා නිර්භාණය ශා ක්රියාත්භක කිරීභ.
ඊට උචිත ඳරිදි ශ්රලය, දෘය චිත්රාොරයක් වැකසීභ

කාරාමුල
I.
II.
III.
IV.

ගුරුලරු යතෝරා ෙැනීභ ශා පුහුණු කිරීභ (2016 -2017)
LMS වැකසීභ ( enenapiyasa ) - (2017 – 2018)
ශ්රලය, දෘය ඳාඩම් ඇතුෂත් කිරීභ ශා ප්රලර්ධනය (2019)
Video ඳාඩම් ශා වශවක්රීය (Interactive) ඳාඩම් වැකසීභ

(2020)

V. ශ්රලය දෘය චිත්රාොරය වැකසීභ (2020)
VI. සුවියේ ලැඩවටශන් නිර්භාණය ශා ක්රියාත්භක කිරීභ ( 2019

සිට ඉදිරියට)

VII. නල තාක්ණික ක්රභයේද ශඳුනාෙැනීභ, ශඳුන්ලාදීභ ශා
ගුරුලරු යතෝරා පුහුණු කිරීභ

ඵා ඇති ප්රෙතිය
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

E- nenapiyasa වක්රීය කර ඇත. ංකායේ ලයලශාරික යශොභ
යලබ් අඩවි අතර 300ට ඉශෂ ව්ථාන ල ඳසු යේ.
ගුරුලරු 2000කට ලැඩි වංඛ්යාලක් ඳාඩම් වැකසීභ, නිර්භාණය ශා
ඉදිරිඳත් කිරීභ වශා දායක යේ.
ශ්රලය, දෘය වීඩියයෝ ඳාඩම් 2000 කට ලැඩි වංඛ්යාලක් මුදා ශැර
ඇත.
චිත්රාොරය වකවා බාවිත කරයි (Audio, Video Unit)
Covid 19 ආඳදායේදී අධයාඳන බිලැටීම් ආලරණය පිණිව “වති
ඳාව, Video ඳාඩම්, වශවක්රීය ඳාඩම්, අකුර, ඉක්කභ” වභඟ
දරුලන්ට උඳරිභ දායකත්ලයක් ඵාදුන් ංකායේ ප්රඵතභ ශා
වක්රීය ඉයෙනුම් කභනාකරණ ඳද්ධතියයි.
නිතිඳතා සිංශ, යදභෂ, ඉංග්රීසි භාධය ඳාඩම් වකව් කිරීභ ශා
අන්තර්ජායට එක් කිරීභ සිදු යකයර්.

