සාකල්යන (holistic) පාසල් අධ්යාපනයක් තුලින් විෂය, පුද්ගල් හා පුරවැසි
නිපුණතාවන්ගේ තුල්නයක් ඇති දරුවන් බිහි කිරීම සදහා නිපුණතා පද්ධ්තියක්
ශ්රී ල්ංකා ජාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් සියළු අධ්යාපන මට්ටම් අධ්යාපනය සඳහා නිර්ගද්ශිත 50+ අධික නිපුණතාවන්ගේ වඩා සරල් ඉදිරිපත් කිරීමක්
(1-5 දක්වා ගරේණි සඳහා වූ ගුරු අත්ගපොත් වල් ඉදිරිපත් කර ඇති නිපුණතා තක්ගසේරු පත්රිකා ආරගයන් සකසා ඇත.)

Inquiries to:
Sujata Gamage
Human Capital Research Program
LIRNEasia
12, Balcombe Place,
Colombo 00800
sujata @lirneasia.net; +94 77 774 8470

ප්රාථමික ශ්රේණි සඳහා නිර්ශ්ේශිත නිපුණතා කාණ්ඩ
ජා. අ. ආ. නිර්දේශිත නිපුණතා කාණ්ඩ 7 (සන්නිදේදනය , ආගම/ආචාර ධර්ම, ද ෞරුෂත්ව වර්ධනය, රිසරය, ක්රීඩාව/විදේකය, ඉදගනීමට ඉදගනීම හා වැඩ ද ෝකයට සූදානම)

01-චාරිත්රානුකූල/ආගමානුකූල

ආගම හා ආචාර ධර්ම: වඩාත් උචිත ආචාර ධර්මඋකහාගැනීම හා ස්වීයකරණය; සමාජ පරිසරය: සමාජ සම්බන්ධතා
සමාජ පරිසරය: නන්තික සම්ප්රදායන් අයිතිවාසිකම්, වගකීම්, යුතුකම් හා බැදීම් පිළිබද හැගීම
සමාජ පරිසරය:ඍජු ගුණය, ඉවසා දරා සිටීශ්ම් ශක්තිය

02-ආචාරශීලී/සමාජශීලී
03-නීති ගරුක
04-ගුණගරුක
05-ශ්පොදු සම්පත් සුරැකීම
06-ශ්පොදු කටයුතු වල ශ්යදීම

සමාජ පරිසරය: බහුවාර්ගික සමාජයක සාමාජිකයන්වීම පිළිබද සංශ්ේදීතාව හා කුසලතා

07-බහු විධ සමාජයක සහජීවන්ය

නජව හා ශ් ෞතික පරිසරය:සජීවී ශ්ලෝකය, ජන්තාව හ නජව පේධතිය, ගස් වැල්, වන්ාන්තර, මුහුද, ජලය, වාතය හා ජීවය - ශාක, සත්ත්ව හා මිනිස්- යන්න් ජීවිතයට සම්බන්ධ වූ බවට
අවශ්බෝධය, සංශ්ේදී බව හා කුසලතා; අවකාශය, ශක්තිය, ඉන්ධන්, ද්රවය හා ාණ්ඩ යන්ාදිය හා ඒවාශ්ේ මිනිස් ජීවිතයට ඇති සම්බන්ධතාවය පිලිබඳ අවශ්බෝධය, සංශ්ේදීතාව හා කුසලතාව;

08-පරිසර හිතකාමී බව

ශ් ෞතික පරිසරයට අදාළ: ආහාර, ඇදුම්, නිවාස, ශ්සෞඛ්ය, සුව පහසුව, නින්ද, නිස්කලංකය, විශ්ේකය, අපද්රවය හා මල පහ කිරීම යන්ාදිය සම්බන්ධ අවශ්බෝධය, සංශ්ේදීතාව හා කුසලතාව

11-පුේගලික චර්යාව

සමාජ පරිසරය: පුේගලාන්තර සබදතා, , මාන්ව අභිමාන්යට ගරු කිරීම, චිත්තශ්ේගී බුේධිය
සාක්ෂරතාව: සාවධාන්ව ඇහුම්කන් දීම, පැහැදිලිව කතා කිරීම, ශ්ත්රුම් ගැනීම සදහා කියවීම, නිවැරදිව හා නිරවුල්ව ලිවීම, ඵලදායී අයුරින් අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම; සංඛ්යා හුරුව:
ාණ්ඩ, අවකාශය හා කාලය ගණන් කිරීම, ගණන්ය හා මිනුම් සදහා ක්රමානුකූල ඉලක්කම් ාවිතය; රූපණ හැකියාව: ශ්ර්ඛ්ා හා ආකෘති ාවිතශ්යන් අදහස් පිළිබිඹු කිරීම, ශ්ර්ඛ්ා, ආකෘති
හා වර්ණ ගලපමින් විස්තර, උපශ්දස් හා අදහස් ප්රකාශන්ය හා වාර්තා කිරීම; ශ්තොරතුරු තාක්ෂණ ප්රවීණත්වය: පරිගණක දැනුම, ඉශ්ගනීශ්ම්දීද, ශ්සේවා පරිරයන් තුලදීතුලදීද, ශ්පෞේගලික
ජීවිතශ්යදීද ශ්තොරතුරු හා සන්නිශ්ේදන් තාක්ෂන්ය උපශ්යෝගී කර ගැනීම තුලින් සන්නිශ්ේදන්ය

12- පුේගලාන්තර සබදතා
13-සන්නිශ්ේදන්ය

ක්රීඩාව හා විශ්ේකය:ශ්සෞන්දර්ය, සාහිතයය, විශ්න්ෝදාංශ හා ශ්වන්ත් ජීවන් රටා තුලින් ප්රකාශ වන් විශ්න්ෝදය, සතුට, ආශ්ේග සහ එවන් මානුෂික අත් දැකීම්; ශ්සල්ලම් කිරීම, ක්රීඩා හා මලල
ක්රීඩා
ශ්පෞරුෂත්ව වර්ධන්ය: ආරම් ක ශක්තිය, තීරණ ගැනීම , ඉවසා දරා සිටීශ්ම් ශක්තිය
ශ්පෞරුෂත්ව වර්ධන්ය: කණ්ඩායම හැගීශ්මන් යුතුව කටයුතු කිරීම
ශ්පෞරුෂත්ව වර්ධන්ය: ගැටළු නිරාකරණය කිරීම, විචාරශීලී හා විග්රහාත්මක චින්තන්ය; නිර්මාන්ශීලිබව, අපසාරී චින්තන්ය, න්ව ශ්සොයා ගැනීම් හා ගශ්ේෂණය
ශ්පෞරුෂත්ව වර්ධන්ය: ඉශ්ගනීමට-ඉශ්ගනුම: ශීග්රශ්යන් ශ්වන්ස් වන්, සංකීර්ණ හා එකිශ්න්ක මත යැශ්පන් ශ්ලෝකයක පරිවර්තන් ක්රියාවලියක් සඳහා ශ්වන්ස්වීම් හසුරුවා ගැනීශ්ම්දී එම
ශ්වන්ස් කම් වලට සංශ්ේදීව හා සාර්ථකව ප්රතිචාර දැක්වීමත් හා ස්වාධීන්ව ඉශ්ගන් ගැනීමත් සඳහා ශක්තිය;
වැඩ ශ්ලෝකයට සූදාන්ම් වීම: ආර්ථික සංවර්ධන්යට දායක වීම, තම වෘත්තීය ලැදියා හා අභිශ්යෝගතා හදුන්ා ගැනීම, හැකියාවන්ට සරිලන් අයුරින් රැකියාවක් ශ්තෝරා ගැනීම, වාසිදායක හා
තිරසාර ජීවශ්න්ෝපායක නිරත වීම
ගණිතය (#32)
මවු බස හා සාහිතයය (#21-22)
ඉංග්රීසි (#31)
ආගම (#11-16)
ඉතිහාසය (#33)
විදයාව (#34)
GROUP I - වාණිජ විදයාව (#60), භූශ්ගෝලය (#61), ප්රජාචාරය (#62), වයවාසකත්වය (#63) හා විවිධ ාෂා (#66-#72); GROUP III - ගෘහ විදයාව (#85)
GROUP I -ශ්දවන් බස (#64-65)
GROUP II - සංගීතය (#40-42), න්ැටුම් (#-44-45) හා න්ාටය (50-52)
GROUP II - චිත්ර (#43)
GROUP II - සාහිතයය/රසාස්වාදය (#46-49)
GROUP III - තාක්ෂන්ය (#81-83), යතුරු ලියන්ය (#94)
GROUP III - කලා ශිල්ප (#84)
GROUP III - ශ්සෞඛ්යය හා ශාරීරික අධයාපන්ය (#86)
GROUP III - සන්නිශ්ේදන්ය හා මාධයය (#87)

පුේගල

සමාජ පරිසරය: අයිතිවාසිකම්, වගකීම්, යුතුකම් හා බැදීම්, සාධාරණය යුක්තිය පිළිබද හැගීම

14-විශ්ේකය හා විශ්න්ෝදාංශ
15-වැශ්ඩහි ශ්යදීම
16-කණ්ඩායමක වැඩ කිරීම
17-විචාරශීලී බව/ගශ්ේෂණ ශීලී බව
18-ස්වයං ඉශ්ගනුමට ශ්පළඹීම
19-වැඩ ශ්ලෝකයට සූදාන්ම
21-ගණිතය
22-මවු බස
23-ඉංග්රීසි
25-ආගම
26-පරිසරය

විෂය නිපුණතා

ශ්පොදු නිපුණතා
(NIE, ප්රාථමික ගුරු අත්ශ්පොත්, 2008)

පුරවැසි

ආගම හා ආචාර ධර්ම: සාමාන්ය ශ්හෝ නන්තික සම්ප්රදායන් පිලිබඳ හැගීම; ජාතික උරුමයන් පිළිබද අවශ්බෝධය; තම නදනික ජීවිතශ්ේදී ආචාර ධර්ම, සදාචාරාත්මක හා ආගමානුකූල
හැසිරීම් රටාවන්ට අනුගත ශ්වමින් වඩාත් උචිත ශ්ේ ශ්තෝරා එයට සරිලන් ශ්සේ කටයුතු කිරීම සඳහා අගයයන් උකහාගැනීම හා ස්වීයකරණය

සමාජ පරිසරය: අයිතිවාසිකම්, වගකීම්, යුතුකම් හා බැදීම්, සාධාරණය යුක්තිය පිළිබද හැගීම

විෂය නිපුණතා
(සාමාන්ය ශ්පල විෂය නිර්ශ්ේශය, 2014)

විකල් කාණ්ඩ කිරීම (විෂය, පුේග හ පුරවැසි ද ස)

24-ශ්දවන් බස
27-ගායන්/වාදන් /රංගන්
28-චිත්ර
29-කියවීම/රසාස්වාදය/සාහිතය නිර්මාණ
30-තාක්ෂණ හැකියාව
31-විවිධ නිර්මාණ
32-ශරීර සුවතාව
33-සන්නිශ්ේදන්ය හා මාධය

ගමශ්ේ, ලර්න්ඒෂියා, 077-774-8470

ප්රාථමික ශ්රේණි සඳහා නිර්ශ්ේශිත නිපුණතා කාණ්ඩ, විස්තරාත්මකව
(1-5 ශ්රේණි සඳහා නිර්ශ්ේශිත තක්ශ්සේරු පත්රිකා ආරශ්ෙන් සකසා ඇත.)

නිපුණතා කාණ්ඩ හා නිපුණතා මට්ටම්
01-චාරිත්රානුකූල/ ආගමානුකූල බව
1-ජාතික ශ්කොඩිෙ හා ගීතෙ හා පාසශ්ේ සංශ්ක්තෙන්ට ගරු කරයි.
2-නිවැරදිව/ පිළිශ්වලට/ සංවරව ආගමික ශ්හෝ චාරිත්රානුකූල කටයුතු වලට සහභාගී ශ්ේ.
3-උනන්දුශ්වන්/රේධාශ්වන් ආගමික ශ්හෝ චාරිත්රානුකූල කටයුතු වලට සහභාගී ශ්ේ.
4-අවශ්බෝධශ්ෙන් ආගමික ශ්හෝ චාරිත්රානුකූල කටයුතු වලට සහභාගී ශ්ේ.
02-ආචාරශීලී/ සමාජශීලී බව
1-ශ්ෙමාපිෙනට/ ගුරුවරුනට ගරු කරයි
2- සම වෙශ්සේ අෙ සමග/සමූහෙක සමගිශ්ෙන්, සංවරව හා සහශ්ෙෝගශ්ෙන් වැඩ කරයි.
3-අවස්ථානුකූල ශ්ලස ආචාරශීලී හැසිරීම් ශ්පන්වයි.
4-ගැටුම් අවස්ථාවලට සාර්ථකව මුහුණ ශ්ෙයි.
03-නීති ගරුක/ විනෙගරුක බව
1-පන්ති ප්රතිපත්ති/ රීති අනුව හැසිශ්රයි
2-පාසශ්ේ ශ්පොදු විධාන වලට අවනතව ක්රිො කරයි
3-මාර්ග භාවිතශ්ේදී පිළිපැදිෙ යුතු නීති රීති ආචාර ධර්ම පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරයි
04-ගුණගරුක බව
1-කරුණාව ෙක්වයි. හිංසා ශ්නොකරයි. ඊර්ෂයා ශ්නොකරයි.
2-උෙවු කරයි. ශ්බොගැනීමට/ ෙන්දීමට කැමැත්ත ෙක්වයි. ශ්සොරකම් ශ්නොකරයි.
3- කෘතඥ ශ්වයි. ස්තුතිෙ පලකිරීශ්මන් ලැශ්බන උෙවු අගෙ කරයි.
4-ප්රිෙ වචන කථා කරයි. පරුෂ වචන කථා ශ්නොකරයි. ශ්බොරු ශ්නොකිෙයි. ශ්ක්ලාම් ශ්නොකිෙයි.
5-තම ආගශ්ම් ඉගැන්වීම් නිසා තමා තුළ ඇති වී ඇති ගුණාංග ප්රෙර්ශ්නෙ කරයි
05-පපොදු සම්පත් සුරැකීම
1-ජලෙ අරපිරිමැස්ශ්මන් යුතුව පරිහරණෙ කරයි.
2-පාවිච්චි කරන භාණ්ඩ/උපකරණ/පන්තිශ්ේ සම්පත් ආරක්ෂාකාරී ව පාවිච්චි කරයි නිසිතැන්වල තබයි
3-පාසශ්ේදී පිටතදීත් ශ්පොදු වස්තූන් ආරක්ෂාශ්වන් පරිහරණෙ කරයි. අනයන්ෙ උනන්දු කරයි.
06-පපොදු කටයුතු වල පෙදීම
1- පන්තිෙ හා අවට පරිසරෙ සුන්ෙරව තබා ගැනීමට ොෙක ශ්වයි.
2-පාසශ්ේ පරිසරෙ පිරිසිදුව/ සුන්ෙරව තබා ගැනීමට ොෙක ශ්වයි.
3-පාසශ්ේ ශ්පොදු කටයුතු වලදී සහශ්ෙෝගශ්ෙන් හා ක්රිොශීලීව වැඩ කරයි.
4-පාසශ්ේ ශ්පොදු කටයුතු වලදී තම වගකීම් පිළිබඳව අවශ්බෝධශ්ෙන් වැඩ කරයි.
07-බහු විධ සමාජෙක සහජීවනෙ
1- විශ්ශ්ේෂිත පුේගලයින් පිළිබඳව සංශ්ේදීව ක්රිො කරයි.
2-ශ්වනස් ජන ශ්කොටස් පිළිබඳව සංශ්ේදීව ක්රිො කරයි.
08-පරිසර හිතකාමී බව
1- ගස් වැේ ආරක්ෂා කරගනිමින් පරිසරෙ සුරැකීමට ොෙක ශ්වයි
2- ජලෙ ආරක්ෂා කරගනිමින් පරිසරෙ සුරැකීමට ොෙක ශ්වයි
3-පරිසරෙ පිළිබඳව අවශ්බෝධශ්ෙන් පරිසරෙ සුරැකීමට ොෙක ශ්වයි.
11-පුේගලික චර්ොව
1-ශ්පෞේගලික පිරිසිදුකම ගැන සැලකිලිමත් ශ්වයි
2- ආහාර පිළිගැන්වීශ්ම් සහ අහාර ගැනීශ්ම් නිවැරදි පිළිශ්වත් අනුගමනෙ කරයි
3-ශ්පොත් පත්, ඇඳුම්, උපකරණ හා ද්රවය පිරිසිදු ව හා ආරක්ෂා සහිත ව පරිහරණෙ කරයි
4-ඇවිදීශ්මදී හා සිට ගැනීශ්ම්දී නිවැරදි ඉරිෙේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් ශ්වයි
5-පාසශ්ේදී/ ගමන් බිමන් වලදී ශ්පෞේගලික ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් ශ්වයි.
6-තම චර්ොශ්ේ ප්ර්තිජනනාත්මක ශ්වනසක් සඳහා තම චර්ො නිසි අයුරින් පවත්වා ගනියි
12-පුේගලාන්තර සබඳතා
1-එදිශ්නො අවශ්යතා සඳහා ගුරුවරො සමග හා සිසුන් සමග සුහෙව කතාබශ්හේ ශ්ෙශ්ෙයි
2-ආචාරශීලී/ සංශ්ේදී/ සහනුභූතික හැසිරීම් ප්රෙර්ශ්නෙ කරයි
3-සහශ්ෙෝගශ්ෙන් කටයුතු කරයි
4-ආත්ම ෙමනශ්ෙන් කටයුතු කරයි
13-සන්නිශ්ේෙනෙ
1-අවධානශ්ෙන් සවන් දී නිවැරදිව සන්නිශ්ේෙනෙ කරයි
2-පැහැදිලිව සන්නිශ්ේෙනෙ කරයි
3-සහනශීලීව සන්නිශ්ේෙනෙ කරයි
4-අවශ්බෝධශ්ෙන් සන්නිශ්ේෙනෙ කරයි

නිපුණතා කාණ්ඩ හා නිපුණතා මට්ටම්
15-වැඩක නිෙැලීම
1-පිළිශ්වලට/ කාර්ෙක්ෂමව වැශ්ඩහි ශ්ෙශ්ෙයි
2-උනන්දුශ්වන් වැශ්ඩහි ශ්ෙශ්ෙයි
3-අධිෂ්ඨානශ්ෙන් යුතුව වැශ්ඩහි ශ්ෙශ්ෙයි. පැහැදිලි නිමාවක් සහිතව කාර්ෙෙක් අවසන් කරයි.
16-කණ්ඩාෙමක වැඩ කිරීම
1-කණ්ඩාෙමක් තුල සහශ්ෙෝගශ්ෙන් කටයුතු කරයි
2-නාෙකත්වෙට ගරු කරමින් කටයුතු කරයි
3-නාෙකත්වෙ හා සම්බන්ධ පවරන ලෙ වගකීමක් නිසි ශ්ලස ඉටු කරයි
4-කාර්ෙෙක් සැලසුම් කිරීශ්ම් සිට සාර්ථක ව නිමශ්වන ශ්තක් ොෙක ශ්වයි
17-ගශ්ේෂණ ශීලී/ විචාරශීලී බව
1-කරුණු ෙැන ගැනීම ශ්හෝ අවශ්යතා සෙහා ප්රශ්්න කරයි
2-අත්හො බැලීම්/ සරල පර්ශ්ේෂණ වල ශ්ෙශ්ෙයි
3-අත්හො බැලීම්/ සරල පර්ශ්ේෂණ වල ශ්ෙශ්ෙමින් ශ්තොරතුරු වාර්තා කරයි
4-උනන්දුශ්වන්/නිර්මාණශීලීව/ විවිධ ක්රම ශ්ෙොො ගනිමින් අත්හො බැලීම වල ශ්ෙශ්ෙයි.
18-ස්වෙං ඉශ්ගනුමට ශ්පළඹීම
1-ඉශ්ගනීම පිළිබඳව සක්රීෙ උනන්දුවක් ගනියි
2-නිර්මාණශීලීව ඉශ්ගනුශ්මහි ශ්ෙශ්ෙයි
3-ස්වෙං ඇගයීශ්මන් යුතුව ඉශ්ගනුශ්මහි ශ්ෙශ්ෙයි.
4-උත්සාහශ්ෙන් හා පසු බට ශ්නොවී ඉශ්ගනුශ්මහි ශ්ෙශ්ෙයි
5-අන් අෙ සමග ෙැනුම ශ්බො ගනියි
21-ගණිතෙ
22-මවු බස
23-ඉංග්රීසි
24-ශ්ෙවන බස
25-ආගම
26-පරිසරෙ
27-ගාෙන/ වාෙන/ රංගන
1-කවි ගී ගාෙනා රංගන වල ශ්ෙශ්ෙයි.
2-කවි ශ්හෝ ගී මතකශ්ෙන්/තාලානුකූලව ගාෙනා කරයි.
3-චරිත නිරූපන කරයි.
4-සාමූහික ගාෙන/ වාෙන/ රංගන වල ශ්ෙශ්ෙයි.
28-චිත්ර
1-තම දුටු සිේධීන්/හැගීම් හා අෙහස් චිත්ර මගින් ප්රකාශ් කරයි.
2-චිත්රෙක් ඇඳ එයින් නිරූපනෙ වන ශ්ේ විස්තර කරයි.
3-චිත්ර ඇඳීමට විශ්ශ්ේෂ උනන්දුවක් ෙක්වයි.
4-ආකර්ශ්නීෙ ශ්ලස චිත්ර අඳියි.
29-කිෙවීම/ රසාස්වාෙෙ
1-කවි/ කතන්ෙර/ නාටය වලට සවන්දී වින්ෙනෙක් ලබයි
2-තම අෙහසක් නිර්මාණශීලී ව ලිො ප්රකාශ් කරයි
3-කවි/ කතන්ෙර නිර්මාණ කරයි
30-තාක්ෂණීෙ ශිේප
1-ආරාධනා/ ෙැන්වීම්/ වැඩ සටහන්/ සන්නිශ්ේෙන/ රූපික ප්රකාශ්න ශ්ත්රුම් ගැනීම ශ්හෝ පිළිශ්ෙළ කරයි.
2-ශ්තොරතුරු රැස් කරයි. සටහන් කර ගනියි. සුදුසු ශ්ලස වාර්තා කරයි.
3-ෙළ සැලසුම්/ ආකෘති සකස් කරයි.
4-උපකරණ නිවැරදිව භාවිතා කරයි
5-තම ළැදිො හා රුචිකත්වෙන්ට අොළ කුසලතාවක් වර්ධනෙ කර ප්රෙර්ශ්නෙ කරයි*
31-කලා ශිේප
1-මැහුම් ශ්ගතුම් කරයි.
2-රටා හා ශ්මෝස්තර නිර්මාණ කරයි.
3-ශ්වනත් නිර්මාණ වල ශ්ෙශ්ෙයි.
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