
ေဒသဆိုုင္ရာUပမာမ်ားAသံုုးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးျခင္း

က(၅) ဘာသာရပ္ပါAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိသိရိွနားလည္ျခင္း
ဂ(၁.၃) ယU္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းစU္လာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းႏွင့္

သင္ယူမႈတြင္Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားAတြက္ မိမိ သင္ယူေနရေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ မႈရိွပါက
မွတ္မိႏုိင္မႈပုိျမန္ျပီး Aခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္Aထိ မွတ္မိေနေလ့ရိွသည္။ ထုိAရာကုိ ေဒသဆုိင္ရာUပမာမ်ားAသုံးျပဳ၍
ခ်ိတ္ဆက္သင္ယူျခင္း ဟုေခၚပါသည္။ ထုိသုိ႔သင္ယူျခင္း မွ ေAာက္ပါAက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွနုိင္ပါသည္။
• သင္ယူမႈသည္ မိမိႏွင့္ပုိ၍ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ မႈရိွသည္ဟုခံစားရျခင္း
• သင္ၾကားရန္ခက္ခဲေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားAတြက္လည္း စိတ္Aားတတ္ၾကြကာ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာေစႏုိင္ျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ စိတ္Aားထက္သန္စြာသင္ယူလုိမႈမ်ား တုိးျမွင့္လာေစျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ေရရွည္ပန္းတုိင္ ႏွင့္ပညာေရးတြင္ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားလာေAာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ျခင္း
မီွျငမ္း : Center for Student Success, Research & Planning Group.Basic Skills as a Foundation for Student Success in 
CA Community Colleges, p. 58

သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းAား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုုိင္ရန္

ေAာက္ပါနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိသုုံးပါ။

ဗီေAေက (VAK) Visual (Aျမင္), Auditory    
(Aၾကား) , Kenesthestic ( AထိAေတြ႕)

**ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သင္ယူၾက 
သည္။  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားAားလုံး၏ လုိAပ္မႈႏွင့္ကုိက္ညီေစ
ရန္Aျမင္၊Aၾကား ႏွင့္AထိAေတြ႕မ်ား ပါ၀င္သည့္ နည္း လမ္းမ်ား 
ကုိျမွင့္တင္ပါ။ စာသင္ၾကား ေပးခ်ိန္တြင္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ
စU္းစားပါ။

Aျမင္။ ။ဆရာမမွရွင္းျပရန္ရုပ္ပုံဆဲြျပႏုိင္သည္ (သုိ႕မဟုတ္)           
ပုံျပႏုိင္သည္၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားAားဆြဲခုိင္းႏုိင္ သည္။ 
Aၾကား။ ။သီခ်င္းတစ္ပုဒ္(သုိ႕မဟုတ္)ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားသင္ယူရာ တြင္ မွတ္မိလြယ္ေစႏုိင္မည့္ ကဗ်ာ မ်ားAသုံး
ျပဳႏုိင္သည္။ 
AထိAေတြ႕။ ။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္၄င္းတုိ႕၏လက္မ်ား

(သုိ႕မဟုတ္) ခႏၶာကုိယ္မ်ားကုိ Aသုံးျပဳ 
ျပီး သင္ယူႏုိင္ ရန္ျပင္ဆင္ေပးပါ။ 
Uပမာ။ ။ လႏွင့္ရက္မ်ားကုိသင္ၾကားေသာAခါ

Aျမင္။ ။ ျပကၡဒိန္ကုိAသုံးျပဳပါ။

Aၾကား။ ။ “ရက္ ၃၀ မွာ စက္တင္ဘာ၊
ေAပရယ္၊ဇြန္ ႏွင့္  ႏုိ၀င္ဘာက်န္လမ်ားမွာ
၃၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ထပ္ႏွစ္ မွာ တစ္ရက္တုိး
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ”ကဗ်ာAားAသုံးျပဳပါ။

AထိAေတြ႔။ ။လက္သီးဆုပ္ကုိAသုံးျပဳ
၍သင္ၾကားႏုိင္ပါ သည္။ 

**ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္သင္ယူၾက
သည္။ 

သင္ၾကားလုိ႔ေကာင္းတ့ဲAခုိက္Aတန္႕

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ (သုိ႔)ေက်ာင္းသားတစ္စု
မွAမွားတစ္ခု (သုိ႔) မတူညီေသာAျမင္တစ္ခု 
Aား တင္ျပသြားေသာAခါ 
• Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားAားထုိAမွားAားကူညီ
၍ ျပင္ေစျခင္း၊

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏AေျဖAေပၚတြင္ 
ခ်ဲ ႔ထြင္ေျပာဆုိေစျခင္း (သုိ႔) ထိုမတူညီေသာ 
Aျမင္ေပၚတြင္မူတည္၍

Aျပန္Aလွန္ေဆြးေႏြး ေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
• ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာမွ “AားလုံးAတြက္ ဘာေတြ သင္ယူခ့ဲရ
သလဲ” ဟုဆရာမမွ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသူ စံံဘြားမွAခ်က္Aလက္ေကာင္း တစ္ခုကုိ 
တင္ျပခ့ဲ သည္။
“Aက္စစ္ကုိေရေရာလုိက္တ့ဲAခါ ဘာျဖစ္သလဲ။
ဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။ ဘာျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္လဲ။” 
ဟုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုAားAစျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။
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ျပန္လည္Aသုံးခ်မႈစစ္ေဆးေသာေမးခြန္းမ်ား

ယခု သင္ယူေနေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ေန႔စU္ဘဝႏွင့္ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ ေနပုံ မ်ားကုိ
ေက်ာင္းသားမ်ားAား စU္းစားခိုင္းပါ။ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေမးႏုိင္ပါသည္။

• ဒါကုိဘယ္ေနရာမွာျမင္ဖူးလဲ။ ဒါႏွင့္တူတ့ဲတစ္ျခား Uပမာတစ္ခု စU္းစားမိတာရိွေသးလား။
• ဒါမရိွရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္မလဲ။
• ဘယ္Aပုိင္းကပုိAေရးၾကီးလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
• ဘယ္Aခ်ိန္မွာ ဒါကုိAသုံးျပဳႏုိင္သလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
• ဒါက သင့္ဘ၀ တုိးတက္ဖုိ႔Aတြက္ ဘယ္လုိAေရးပါသလဲ။

Uပမာ။ ။ ဂဏန္းနွစ္လုံးေပါင္းျခင္း (တတိယတန္း-သခၤ်ာ)
Ø Aတန္းထဲတြင္ စားပြဲေလးလုံးကုိ ေထာင့္တခုစီတုိင္းတြင္ထားပါ ။ 
Ø ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ျပီး စားပြဲတခုစီမွ ျပႆနာမ်ားAား ေျဖရွင္းခုိင္းပါ။
(Uပမာ။ စားပြဲတလုံးတြင္ AသီးAနံွမ်ားတင္ျပီး ၄င္းတုိ႔၏ ေစ်းႏုွန္းကုိကပ္ထား ျပီး ပန္းသီးနဲ႔သစ္ေတာ္သီး၀ယ္ရင္ 
ဘယ္ေလာက္က်မလဲ)။
Ø Aျခားစားပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aရပ္ႏွင့္ Aေလးခ်ိန္ကုိ တုိင္းတာေစျပီး … Aဖြဲ႔၏Aေလးခ်ိန္ရွာခုိင္းျခင္း၊
ေက်ာင္းသားAားလုံး၏Aရပ္မ်ားကုိေပါင္းခုိင္းျခင္းAစရိွေသာေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။

Ø ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမွ စားစရာမ်ားမွာေစ၍တန္ဖုိးေငြမ်ားကုိေပါင္းေစပါ။ 

ဆင္တူAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိAသုံးျပဳျခင္း

**ခက္ခဲေသာေခါင္းစU္မ်ားကုိ သင္ၾကားရေသာ Aခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
Aေၾကာင္းAရာAသစ္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သိျပီးသား Aေၾကာင္းAရာမ်ား ႏွင့္ခုိင္းႏုိွင္း Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ ”ေလထုညစ္ညမ္းမႈက ျမင္ကြင္းကုိ မသဲကြဲေစသလုိAသက္ရွဴမႈကုိလည္း Aခက္Aခဲ ျဖစ္ေစတယ္။ 
ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့မီးေသြးသုံးၿပီး မီးစေမႊးတ့ဲAခါ ေတြ႔ရတ့ဲAေျခAေနလုိမ်ိဳး။ ''

Uပမာ။ ။ Aပူေၾကာင့္Aစုိင္Aခဲမ်ားပြလာျခင္း (စတုတၳတန္း - သိပၸ)ံ 
Aပူေၾကာင့္Aရာ၀တၳဳမ်ားပြတက္လာျခင္းသင္ခန္းစာကုိသင္ၾကားေသာAခါ။ “Aပူေၾကာင့္
Aရာ၀တၳဳေတြပြတယ္ဆုိတာ Uပမာ ငါးမုန္႔ေၾကာ္သလုိမ်ိဳးေပါ့။” 
“ငါးမုန္႔ကုိေၾကာ္လုိက္တ့ဲAခါ ပုိၾကီးလာတယ္”

AဓိကAေၾကာင္းAရင္းကုိAရင္ျမင္ပါေစ။

• သင္၏သင္ခန္းစာသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာသင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း 
ျမင္ေစရန္ သင္ခန္းစာ၏Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၾကီးမားေသာ စိတ္ကူး (သုိ႔) ပန္းတုိင္ ကုိေျပာျပ၍ Aစျပဳပါ။

**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာတြင္ စိတ္ပါဝင္စား၍တတ္ၾကြ ပါဝင္လာေစပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ (၁)မိသားစုနွင့္ေနAိမ္ (တတိယတန္း- လူမႈေရး)  
ဒီသင္ခန္းစာျပီးရင္ တပည့္တုိ႔Aေနနဲ႔ သင္ယူရမွာက ဘာလုိ႔Aိမ္ေတြကAေရးၾကီးလဲ။ ဘယ္ေနရာ၊
ေဒသေတြမွာဘယ္လုိAိမ္ေတြေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾကလဲဆုိတာဘဲ။
တပည့္တုိ႕ရဲ႕Aိမ္ေတြကဘယ္လုိပုံစံ ေတြရိွၾက သလဲ။

Uပမာ။ ။ (၂) မိတ္ေဆြသုံးUီး (စတုတၳတန္း- ျမန္မာစာ)
ဒီေန႔မွာေတာ့ သူငယ္ခ်င္း၊ ရင္းႏီွးမႈAေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲပုံျပင္တစ္ပုဒ္သင္ယူရမယ္။ တစ္Uီးနဲ႔တစ္Uီး 
ဘာေၾကာင့္ကူညီဖုိ႔လုိသလဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မကူညီရင္ေကာ ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ
Aစရိွတ့ဲAရာေတြသင္ယူရမယ္။
သင့္ရဲ႕ဘ၀မွာဘယ္သူေတြကသင့္ကုိကူညီခ့ဲဖူးသလဲ။ 2



ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေမးခြန္းမ်ား

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၎တုိ႔သင္ယူေနေသာAရာမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိ 

ေဆြးေႏြးႏုိင္ ေAာင္ကူညီေပးပါ။
• ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ 
• ထုိ႔ေနာက္ စU္းစားရန္Aခ်ိန္ေပးပါ။ 
• ၿပီးလွ်င္သူတုိ႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိမွ်ေဝခုိင္းပါ။ 
ေAာက္ပါေမးခြန္း မ်ားကုိေမးႏုိင္ပါသည္။  
Ø ဘယ္Aရာကပုိေကာင္းလဲ ……… (သုိ႔) ……….. 
ဘာေၾကာင့္လဲ။

Ø သင္ေလးစားAားက်ရေသာလူ၊ပုဂၢိဳလ္ 
ကဘယ္သူလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

Ø သင္ႏွစ္သက္ေသာေနရာကဘယ္ေနရာလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
Ø သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးAစားAစာကဘာလဲ။
Ø ၾကီးလာရင္ဘယ္လုိAလုပ္မ်ိဳးလုပ္ခ်င္လဲ။
Ø တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဖုိ႔Aတြက္ 
ဆုိးက်ိဳးေတြရိွႏုိင္လား။ 

Uပမာ။ ။ ဘုရင့္ေနာင္ (တတိယတန္း -သမုိင္း) 
ဘုရင့္ေနာင္၏စိတ္ေနသေဘာထား 
ႏွင့္ သူဘာေၾကာင္ ့ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ရလဲဆုိတာကုိ
ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းသား Aခ်င္းခ်င္း သင္ၾကားေပးျခင္း

• Aတန္းAား ေရွးUီးစြာ ေက်ာင္းသားUီးေရAညီAမွ်ပါေသာ 
Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ ပါ။ 

• တစ္Uီးခ်င္းAား နံပါတ္တစ္ခုစီေပးပါ။
• ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၄င္းတုိ႔ရရိွေသာနံပါတ္Aလုိက္ 
Aဖြဲ႔မ်ား ျဖင့္Aသီးသီးထုိင္ပါေစ။ 

• Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီAား မတူညီေသာ စာပုိဒ္တစ္ခု (သုိ႔) Aေၾကာင္းAရာ 
တစ္ခုAား ေပးျပီး ေဆြးေႏြး ခုိင္းပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ Aဖြဲ႔Aလုိက္ ေဆြးေႏြးျပီးလ်ွင္ ၄င္းတုိ႔
၏နဂုိမူလ Aဖြဲ႔ငယ္မ်ား ဆီသုိ႔ျပန္သြားျပီး ၄င္းတုိ႔ဖတ္ထားေသာ 
မတူညီေသာ စာပုိဒ္AားAလွည့္က် ရွင္းျပပါေစ။

• ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆရာမွ တစ္ဖြဲ႔မွေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ Aား 
ေရြးခ်ယ္ျပီး Aတန္းေရွ႔တြင္ထြက္၍ နိဂုံးခ်ဳပ္Aေနျဖင့္
ျပန္လည္ရွင္းျပပါေစ။

Uပမာ။ ။ ယခုနည္းလမ္းAားေကာင္းမြန္စြာAသုံးျပဳႏုိင္ေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားမွာ န၀မတန္းAဂၤလိပ္စာမွ Penicillin သင္ခန္းစာႏွင့္
စတုတၳတန္းသမုိင္းဖတ္စာမွေတာင္သူလယ္သမားAေရးေတာ္ပုံ
သင္ခန္းစာ

ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိယ္တုုိင္ဆက္စပ္ ေတြးခုုိင္းပါ။

**ေခါင္းစU္တစ္ခုကုိသင္ၾကားျပီးေနာက္ယခင္ကသင္ယူခ့ဲေသာေခါင္းစU္မ်ား ႏွင့္ ယခုေခါင္းစU္ကုိ မည္သုိ႔ဆက္စပ္နုိင္ေၾကာင္း
ကုိေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊Aဖြဲ႔လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း စU္းစားလုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။
ေAာက္ပါAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိေမးပါ။
• ဒီAေၾကာင္းAရာနဲ႔ဆက္စပ္မႈရိွတ့ဲ Aေၾကာင္းAရာမ်ိဳးသင္ရုိးညႊန္းတမ္းရဲ ႔တစ္ျခားဘယ္ေနရာမွာေတြ႔ႏုိင္ေသးသလဲ။
• ဒီAေၾကာင္းAရာကုိမသင္ယူခင္ ဘာေတြၾကိဳသိထားသင့္သလဲ။
• ဒီသင္ခန္းစာကေရာေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ဘ၀နဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္စပ္မႈ ရိွသလဲ။

Uပမာ ။ ။ (၁)ေက်ားရုိးရိွ ႏွင့္ေက်ာရုိးမ့ဲသတၱ၀ါမ်ား (တတိယတန္း - သိပၸ)ံ
• ဒီသင္ခန္းစာကAရင္Aပတ္ကသင္ခ့ဲတ့ဲသက္ရိွသက္မ့ဲ သင္ခန္းစာနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္၍သင္ၾကားေပးမည္။ သက္မ့ဲေတြမွာေက်ာရုိးရိွလား။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။

• သင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေက်ာရိုးမရိွတ့ဲတိရစာၧန္ေတြေတြ ႔႕ဖူးလား။
• ေက်ာရိုးရိွသတၴ၀ါမ်ားႏွင့္ေက်ာရိုးမ့ဲသတၴ၀ါမ်ား၏တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားAေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
ေမးၾကည့္ပါ။ Aကယ္၍လူမ်ားေက်ာရိုးမရိွလွ်င္ဘယ္လုုုုိျဖစ္ၾကမလဲ။

Uပမာ ။ ။ (၂)ဆရာရေသ့ႏွင့္ တမာရြက္ Uပမာ (တတိယတန္း - ျမန္မာစာ)
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပုံျပင္Aေၾကာင္းသိရိွျပီးလွ်င္ ဤပုံျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးAျပင္ေလာကမွ ၄င္းတုိ႔ၾကံဳဖူးေသာ ပုံစံတူ
Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားAားေမးပါ။
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သတင္းမ်ားကုိAသုုံးျပဳပါ။

• သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိလက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ကမာၻတ၀ွမ္းလက္ရိွျဖစ္ေနသည့္
သတင္းမ်ား (သုိ႕မဟုတ္) Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိသံုးပါ။

• သင္၏ဖုန္းမွAရုပ္ကုိျပျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) သင္ဖတ္ခ့ဲေသာ သတင္း ကုိျပန္လည္ ေ၀ငွျခင္းကုိ
လုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ A၀တ္Aထည္ (တတိယတန္း - သိပၸ)ံ
တတိယတန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းက A၀တ္Aထည္ Aေၾကာင္း သင္တ့ဲAခါ လက္ရိွ ေခတ္ေပၚ ဖက္ရွင္နဲ႔
A၀တ္Aစားပုံ နမူနာ ေတြကုိျပႏုိင္ပါသည္။

စာသင္ခန္းAျပင္တြင္သင္ၾကား ျခင္း 

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူရန္
စာသင္ခန္းAျပင္သုိ႕ေခၚေဆာင္ ပါ။

• ပတ္၀န္းက်င္ရႈျမင္ခြင္းAေျပာင္းAလဲသည္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား Aတြက္
Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ေစျပီးAာရုံစုိက္မႈAတြက္

Aေထာက္Aကူျပဳပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ တတိယတန္းသိပၸံ၌သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

Aေၾကာင္းကုိေက်ာင္းသားမ်ားAားစာသင္ခန္း

ၿပင္ပတြင္ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕သင္ယူေစပါ။

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ဘယ္Aရာကသင္တုိ႔ကုိ

ေပ်ာ္ရႊင္ေစလဲ။

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ဘယ္Aရာကသင္တုိ႕ကုိ

၀မ္းနည္းေစလဲ။ဘာေၾကာင့္လဲ။ 

ယU္ေက်းမႈAေျချပဳသင္ယူျခင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ယU္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့
(သုိ႕မဟုတ္) ေန႕စU္ ဘ၀ႏွင့္   ဆက္စပ္သည့္
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိဖန္တီးပါ။ 

Uပမာ။ ။ စတုတၳတန္း လူမႈေရးဘာသာရပ္တြင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားAေၾကာင္း မသင္ၾကားခင္ ဆရာမမွ

ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေAာက္ပါ ေမးခြန္း မ်ားကုိ

Aိမ္စာေပး၍စU္းစားခုိင္းပါ။

• မိမိလူမ်ိဳးAလုိက္စားေသာက္ေသာAစားAစာ  
• ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံ၊ 
• သီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား
• ေရွးရိုးရာယU္ေက်းမႈAသိပညာမ်ား 
• Aလုပ္Aကုိင္မ်ားAေၾကာင္းၾကိဳတင္စU္းစား
လာျပီး ျပန္ လည္မွ်ေ၀ခုိင္းပါ။  

~၄င္းတုိ႔ Aေနျဖင့္ ရုိးရာပစၥည္းမ်ားကုိလည္း
ယူေဆာင္ လာႏုိင္ေၾကာင္းေျပာပါ။

ျပသာနာAေျချပဳသင္ယူနည္း

• Aဖြဲ႔ငယ္မ်ား ခြဲ၍ Aမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ (သုိ႔) ကိစၥမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ 

• ေဆြးေႏြးၿပီးသြားပါက Aေျဖကုိ မွ်ေဝေျပာျပခုိင္းပါ။ 

Uပမာ။ ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကိစၥAား သိပၺ ံဘာသာရပ္ သင္ၾကားမႈတြင္Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားAား ေAာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္ ။
ျပႆနာကဘာလဲ။ ဘယ္သူ(Aဖြဲ႔) ေတြပါဝင္ေနလဲ။ 
ဘယ္Aဖြဲ႔က ဘာကုိလုိခ်င္ေနတာလဲ။
ဘယ္လုိနည္းလမ္းမ်ိဳးေတြက ဒီျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏုိင္ေျခရိွလဲ။ဘယ္လုိသတင္းAခ်က္Aလက္ေတြ 
ထပ္ျပီးလုိAပ္ေသးလဲ။

ဘယ္လုိ (သုိ႔) ဘယ္မွာ ဒီသတင္းAခ်က္Aလက္ေတြကုိ ရွာလုိ႔ရႏုိင္မလဲ။
Aဖြဲ႕ကဒီAေျဖကုိ ဘယ္လုိသုံးသပ္ ခ့ဲၾကသလဲ။
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