
 

THE OPEN UNIVERSITY OF SRI LANKA 

SHORT COURSE ON –  

“Early Childhood Development”  

                       (3rd Batch) Course fee:Rs 20,000/-  

                                                                                   (Two installments) 

Applications are called for the above program conducted by the Department of the Early Childhood and 

Primary Education, of the  Faculty of Education, The Open University Of Sri Lanka. 

 
Admission Requirements: Teachers who teach at Pre-schools, Day Care Givers, Parents, and others who wish to 

enhance their professional skills in Early Childhood and Primary Education. 

 
Nature of the course: 10 Workshops during the weekends. 

Duration of the program: 3 months  
Medium: Sinhala, Tamil, and English  
Place: Regional Centre, Colombo. 
 
Further Information: 
Department of the Early Childhood and  
Primary Education, Faculty of Education 
 
Email: earlychildhoodousl@gmail.com 

 
Telephone No:0112881399 / 0112881400 
                     0716144138 

Web: http://www.ou.ac.lk 

 
 
 
 
 Registrar – The Open University of Sri Lanka. 

Please send your applications (self-prepared) on or Before 

31/08/2022 to the following address: 

 

Head of the Department 

Short Course On “Early Childhood Development”  

Department of Early Childhood and Primary Education  

Faculty of Education, 

The open university of Sri Lanka  Nawala, Nugegoda.  

 

Send your applications via email at 

earlychildhoodousl@gmail.com 
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ශ්රී ලංකා විවෘත විශව්විද්යාලය 

 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය  පිළිබඳ  කෙටිොලීන  පාඨමාලාව - 3 වන කණ්ඩායම 
 

ශ්රී ලංකා විව ව විව වවිද්යාලයේ, අධයාපන පීඨයේ, මුල් ළමාවිය හා ප්රාථමික ක අධයාපන යද්පාර්වය්තුව ව වින්තු 

පවත්වනු ලබන ඉහව වැඩසටහන සඳහා අයදු්පත් කැඳවනු ලැයේ. 

පාඨමාලා ගාස්තු රු.20,000  

(යකොටස  යද්කක් වවයයතු යෙවිය හැක) 

යපර පාසල්වල උෙතුවන ගුරුවරුතු,  දරුවන් රැකබලා ෙතුනතු, යද්මාපියතු සහ මුල් ළමාවිය හා 
ප්රාථමික ක අධයාපන යෂේත්රය ව ළ වුනතුය  ව ත්තීය කුසලවා වැඩි දියුණු ෙරගැනීමට  අවවය 
වතුනතුහට සහභාගී විය හැකිය. 
  

පාඨමාලායේ ස වභාවය: සති අතුවයේ වැඩමුළු 10 ක් 

වැඩසටහතු කාලය: මාස 3 යි 

මාධය - න්ංහල, යද්මළ සහ ඉංග්රීන් 

ස ථමිානය: නාවල ප්රායීයය මධයස ථමිානය, යකොළඹ 

වැඩි විස වර  

මුල් ළමාවිය හා ප්රාථමික ක අධයාපන යද්පාර්වය්තුව ව 

අධයාපන පීඨය, ශ්රී ලංකා විව ව විව වවිද්යාලය 

Email: earlychildhoodousl@gmail.com 

Telephone No: 0112881399 / 0112881400 

              0716144138 

Web: http//www.ou.ac.lk 

 

යරජිස ට්රාර් - ශ්රී ලංකා විව ව විව වවිද්යාලය 

 

වබය  අයදු්පව (තමන් විසින් සෙස්ෙරගන්නා ලද)  
31/08/2022 ට යපර පහව සඳහතු ලිපිනයට කයොමු 

ෙරන්න. 
 
කදපාර්තකේන්තු ප්රධානී,  
“මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය” පිළිබඳ කෙටිොලීන 

පාඨමාලාව, 
මුල් ළමාවිය හා ප්රාථමික ක අධයාපන යද්පාර්වය්තුව ව, 
අධයාපන පීඨය, ශ්රී ලංකා විව ව විව වවිද්යාලය 

නාවල,  නුකේකගොඩ. 
 
යහෝ 

 
වබය  අයදු්පත් විද්ුත් වැපෙයලතු එවන්න. 
Email: earlychildhoodousl@gmail.com 
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,yq;ifj; jpwe;j gy;fiyf;fofk; 

 

“ Kd;gps;is tpUj;jp”  ,y;  

FWq;fhy ghlnewp  (3tJ mzpapdu;)                                                              
ghlnewpf;fl;lzk;: &gh 20>000/- (jtiz Kiw) 

                                                                                                                                         

Nkw;Fwpj;j epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhd tpz;zg;gq;fs; Kd; gps;isg;gUt kw;Wk; Muk;g 

fy;tpj;Jiw > fy;tpg;gPlk;> ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpdhy; Nfhug;gLfpd;wd.                

mDgt jFjpfs;: Kd;gs;spfspy; fw;gpf;Fk; Mrpupau;fs;> guhkupg;G toq;Feu;fs;> 

ngw;Nwhu; kw;Wk; Kd;gps;is kw;Wk; Muk;g fy;tpj;Jiwapy; jkJ thz;ikapid 

Nkk;gLj;j tpUk;Gtu;fs;. 

ghlnewpapd; ,ay;Gfs; : thu ,Wjp ehl;fspy; 10 nrayku;Tfs;  

epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fhy tiuaiw : 3 khjq;fs; 

fw;if nkhop: rpq;fsk;> jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk; 

,lk;: nfhOk;G gpuhe;jpa epiyak; 

Nkyjpf njhlu;GfSf;F:                                 

kpd;dQ;ry;: earlychildhoodousl@gmail.com 

njhiyNgrp ,y : 0112881399 / 0112881400/ 

                      0716144138 

,izajsk; : http//www.ou.ac.lk                                    

 

 

  

 

 

 

gjpthsu; - ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; 

cq;fs; tpz;zg;gq;fis (Rakhf 

jahupf;fg;gl;l) gpd;tUk; Kftupf;F 

31/8/2022 my;yJ mjw;F Kd;du; 

mDg;gTk.; 

 
Jiwj; jiytu;  

“Kd;gps;is tpUj;jp” ,y; FWq;fhy 

ghlnewp  

Kd; gps;isg;gUt kw;Wk; Muk;g 

fy;tpj;Jiw >  

fy;tpg;gPlk;>  

,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk;> 

ehty> ENfnfhl. 

my;yJ  

cq;fs; tpz;zg;gq;fis kpd;dQ;ry; 

topahf mDg;gTk; 

earlychildhoodousl@gmail.com 
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