
මාර්ගගත ඉගගනුම් අභිගයෝගය: මගේ කතාව - නිිලිස් ආඛ්යානය 
(Online learning challenge: My story) – NILIS Episode 
---------------------------- 
අධ්යාපනය ජය ගත හැක්ගක් අභිගයෝග මතින් බව ගනාරහසකි. ගම් වන විට ඔබ ද ඔගේ ගහෝ දරුවන් 
ගේ මාර්ගගත ඉගගනුම් ක්රියාවලිය පවත්වා ගැනීම සඳහා විවිධ් බාධ්ක කම්කගටාලු මතින් ඉදිරියට 
යන බව අපි විශ්වාස කරමු. ගගදර ගදාර සිටියදී ඔන්ලයින් අධ්යාපනය ගවනුගවන් ගේලාව ගවන් 
කිරීම ගමන් ම අදාළ තාක්ෂණික ගමවලම් ගනාමැති වීම, තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම සහ අත්දැකීම් මද 
කම, ගහෝ ගම් සඳහා වැය වන අමතර වියදම් ඔබට ගැටලුවක් වී තිබිය හැකිය. ඒ අතර එම අභිගයෝග 
ජය ගත් ආකාරය පිළිබඳ ආකර්ශනීය කතන්දර ද තිගබන්නට පුළුවන. මුල් වරට මාර්ගගත 
අධ්යාපනයට පිවිසීගම් දී ඔබට දැණුනු හැඟීම් ගමන් ම මතු වූ ගැටලු, ඒවා විසඳා ගත් ආකාරය ඔබට ම 
සුවිගශ්ෂී වන්නට ද පිළිවන. ඔගේ කතාව තවත් අයකුට ආදර්ශයක් ද විය හැකි ය.  
 
‘මාර්ගගත ඉගගනුම් අභිගයෝගය: මගේ කතාව’ එවැන කතන්දර රැස් කිරීගම් වයාපෘතියකි.  එවන් 
කතන්දර ලියා ගහෝ, හඬ පටිගත කර ගහෝ, වීඩිගයෝවක් ගලස ගහෝ ගවනත් ආකෘතියකින් අප ගවත 
ගයාමු කරන්න. කතාවට අදාළ පුද්ගලයන් ගහෝ ස්ථානවල ඡායාරූප එකතුවක් ගලස ද එය ඉදිරිපත් 
කළ හැකි ය. අනුමත ආකෘති සඳහා පහත දැක්ගවන ලැයිස්තුව බලන්න. 
 
ගතෝරා ගත් එවැන සතය කතා එකතුවක් පළ කිරීම සහ ගහාඳම කතන්දර සඳහා තයාග සහ 
සහතිකපත් පිරිනැමීම ගමම වයාපෘතිගේ අරමුණු අතර ගේ. ගකගස් ගවතත් ඔබ ගේ ගපෞද්ගලිකත්වය 
සුරැකීමට ද අපි බැඳී සිටිමු. 
 
තරගය ගකාළඹ විශ්වවිදයාලය මගින් 2020 මාර්තු සිට මැයි මස දක්වා ලබා දුන් මාර්ගගත අධ්යාපන 
අවස්ථාවලට ක්රියාකාරීව සහභාගි වූ ශිෂය ශිෂයාවන්ට විවෘත ය. අවම ගහෝ උපරිම වයස් සීමාවක් 
නැත. සිිංහල, දමිළ ගහෝ ඉිංග්රීසි මාධ්යගයන් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව තිගේ. සියලු අයැදුම්පත් සහ 
ඉදිරිපත් කිරීම් පහත දැක්ගවන ලිපිනගේ ඇති ගපෝරමය පුරවා ඔන්ලයින් ක්රමයට ඉදිරිපත් කළ යුතු 
ය.  
 
https://forms.gle/DF2BoqpHVwKL7duc8  
 
ඉදිරිපත් කිරීම් ගයාමු කිරීම 2020 මැයි 20 වැනදා රාත්රී 12.00 න් අවසන් ගේ. ඒවා සියල්ල වලිංගු 
ආකෘතියකින් මාර්ගගත ගපෝරමයට ම ඇමිණිය යුතු ය (attach). වලිංගු ආකෘති සහ ඒවාගේ උපරිම 
දිග පහත දැක්ගේ.  
 
වර්ගය වලංගු ආකෘති උපරිම දිග 

වීඩිගයෝ  mp4, mov, m4a, m4v, wmv විනාඩි 05 
හඬ/ශේදය mp3, wav විනාඩි 05 

චිත්ර/චිත්රක/ඡායාරූප jpg, jpeg, png A4 පිටු 05 
ගපළ (text) txt, doc, docx, pdf A4 පිටු 05 

ඉදිරිපත් කිරීම් (presentations) ppt, pptx, pdf ස්ලයිඩ් 10 
 
එක් ඉල්ලුම් පත්රයක අඩිංගු විය යුත්ගත් එක් ආකෘතියක් පමණි. එගහත් විවිධ් ආකෘතිවලින් 
ඉල්ලුම්පත් කිහිපයක් ගයාමු කළ හැකි ය. එක් ශිෂයයකු, ශිෂයාවක ගේ ඉදිරිපත් කිරීගම් ගගාණුවක 
උපරිම ප්රමාණය 10MB ගනාඉක්මවිය යුතු ය.  
 
ඔගේ ඉදිරිපත් කිරීම ඉහත ආකෘතියකින් නැති නම් ගහෝ ගගාණුගේ ප්රමාණය ඉහත සීමාව ඉක්මවයි 
නම්, අදාළ ආකෘතිවලට හරවා ගැනීම ගහෝ ගගාණුගේ ප්රමාණය  අඩු කිරීම සඳහා හෑන්ඩ්ගේක් 
(http://handbrake.fr) වැන ගනාමිලගේ ලබා ගත හැකි නදහස් ගයදවුමක් භාවිත කළ හැකි ය.  
ඔබට තවදුරටත් ගැටලු ඇගතාත් 0714433624 අිංකයට වට්ස්ඇප් කිරීගමන් විමසන්න.  

https://forms.gle/DF2BoqpHVwKL7duc8
Reviewer 1
ජුනි 15


