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ထက္ျမက္ျပည့္စုံေသာဆရာတစ္ေယာက္Aတြက္ တသမတ္တည္းက်ေသာ

ပုံေသ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးတည္းသာ မရိွေပ။

ေက်ာင္းAေျချပဳပညာေရး၏Aားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ကုိယ္ပုိင္သင္ၾကားမႈပုံစံ၊

စိတ္ေနသေဘာထား၊စိတ္၀င္စားမႈ၊နွစ္သက္ရာသင္ၾကားမႈပုံစံမ်ား မတူညီေသာဆရာမ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားေသာAသင္းတစ္ခုထံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူခြင့္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္Aရည္ေသြးျမင့္တင္ရာတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔Aားလုံးကုိ

ပုံစံတစ္ခုထဲAတြင္းသုိ႔ ဆြဲေခၚနည္းျပျခင္းထက္ ၄င္းတုိ႔၏မတူညီေသာAရည္Aေသြးမ်ား

Aလုိက္ပ့ံပုိးေပးျခင္းကပုိမုိထိေရာက္မႈရိွသည္ဟုကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ေရႊ ့ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား မလုံေလာက္ေသာ္လည္း သင္ၾကားေရးတြင္

ခုိင္မာေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ စိတ္ႏွစ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆရာမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း မ်ား

ကုိလည္း ေတြ႔ၾကံဳခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာAရင္းAျမစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္

သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိAသုံးျပဳ၍ ဆရာမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏
စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ နည္းလမ္းမ်ားကိုခ်ဲ ့ထြင္

Aသုံးျပဳလာသည္ကုိ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aဖြဲ႔သားမ်ားေတြ႔ျမင္ခ့ဲရပါသည္။ ဆရာမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔မည္သုိ႔

တုိးတက္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခြင့္၊ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားရိွလာခ့ဲသည့္Aတြက္

သင္ၾကားေရးတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ ယခုသင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ
နည္းလမ္းသည္ ဆရာမ်ားမွ ကားေမာင္းသူေနရာသုိ႔ေရာက္သြားသဖြယ္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္

၄င္းတုိ႔Aတန္းမ်ားAတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကAလုပ္ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကုိ

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရသြားပါသည္။

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ဆရာAရည္ေသြးျမင့္တင္မႈ AစီAစU္တြင္ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ ဆရာမ်ားAားလုံး

ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ ႔ေျပာင္းကေလးမ်ား၏Aရည္Aေသြးျပည့္မီွေသာပညာေရး ရရိွေရးတြင္

Aားတက္သေရာႏွင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ပါ၀င္ ပ့ံပုိးေပးမႈAတြက္

Aထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆရာမ်ားေၾကာင့္ေရႊ ႔ေျပာင္းကေလးမ်ား၏ပညာေရးတြင္

ျမန္မာျပည္၏AသိAမွတ္ျပဳမႈရရိွရန္လြယ္ကူလာခ့ဲပါသည္။

ယခုသင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသံုးျပဳ နည္းလမ္းဆုိင္ရာ သင္ေထာက္ကူစာAုပ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္
ပ့ံပုိးေပးျခင္း ႏွင့္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ေရႊ ႔ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစU္မ်ားAား

ပ့ံပုိးေပးမႈမ်ားAတြက္ Child’ Dream Foundation ကုိလည္းAထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Aခ်ိ ႔ဳေသာAရင္းAျမစ္မ်ားမွာ မုခ္Uီးပညာေရး ႏွင့္Aတူဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည့္Aတြက္

မုခ္Uီးပညာေရးကုိလည္းေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မုခ္Uီးပညာေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏

ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္ေထာက္ကူAရင္းAျမစ္မ်ားAေၾကာင္း

သိလုိလွ်င္ေAာက္ပါ website တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
https://www.moteoo.org/en
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သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ နည္းလမ္း ၁

စာသင္ခန္းAတြင္းလုုပ္ေဆာင္မႈAစီAစU္မ်ား ၅

ေဒသဆုိင္ရာUပမာမ်ားAသုံးျပဳ၍သင္ၾကားေပးျခင္း ၄၁

ေက်ာင္းသားမ်ားAားထိန္းေက်ာင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား ၇

Aရည္AေသြးေရာေႏွာေနေသာAတန္းမ်ားAတြက္ သင္ၾကားမႈ
နည္းလမ္းမ်ား ၃၁

တက္ၾကြစြာသင္ယူေစေသာနည္းလမ္းမ်ား ၂၁

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း ၁၇

Aမွားမွသင္ခန္းစာယူျခင္း ၂၇

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိAားေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ား ၁၃

မာတိကာ
စာမ်က္နွာ

သုိ႔

ျပန္လာလုိ
လွ်င္

ေခါင္းစU္တ
စ္ခုစီ၏ေန

ာက္ဆုံး

စာမ်က္နွာ
တြင္ေတြ႔ရ

ေသာ

Home ကုိႏိွပ္ပါ။

ဘာသာစကားေပါင္းစုံAသုံးျပဳသင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ား ၄၅

ဆရာသင္တန္းAေပၚကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏Aဓိကယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ၃

မာတိကာ

ယခုသင္ၾကားမႈသင္ေထာက္ကူနည္းလမ္းမ်ားသည္
ျမန္မာဆရာ၊ဆရာမမ်ားAတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္Aတြက္ ပါ၀င္ေသာAပုိင္းမ်ားသည္လည္း
ျမန္မာဆရာမ်ား တတ္ကြ် မ္းမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္Aညႊန္းေဘာင္နွင့္ကုိက္ညီမႈ ရိွိပါသည္။ ေခါင္းစU္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ေAာက္တြင္ကုိက္ညီေသာစံနွဳန္းမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္နုိင္ပါသည္။



သင္ၾကားေရးသည္AထူးလုိAပ္ေသာAတတ္ပညာ၊Aလုပ္Aကုိင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာAသစ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈAတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆရာမ်ားAတြက္ ထုိAခ်က္မွာမွန္ကန္ပါသည္။ ဆရာမ်ားAေနျဖင့္ မ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
ကုိင္တြယ္ရျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္ရျခင္း၊ႏွင့္Aျခားေသာသင္ၾကားမႈျပင္ပတာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္
Aရည္Aေသြးတုိးတက္ရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔တာသင္ၾကားေရးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာAခ်ိန္မရိွေပ။
သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ (LCU) နည္းလမ္းသည္ ေန႔စU္သင္ၾကားေရးAတြက္Aေထာက္Aကူျပဳႏုိင္ရန္ ဆရာမ်ားAတြက္
ဆရာမ်ားႏွင့္AတူAေကာင္Aထည္ေဖာ္ထားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားသင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား၊
စာသင္ခန္းတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈAစီAစU္မ်ားၾကြယ္၀ႏုိင္ရန္၊ ဆရာမ်ားကုိနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရိွရိွ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္
၄င္းတုိ႔၏သင္ခန္းစာႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္သင္ၾကားမႈပုံစံျဖင့္ ကုိက္ညီေသာ သင္ၾကားနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးမည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (LCU) နည္းလမ္းကုိ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပုံစံမွာ ရုိးရွင္းပါသည္။

၁. သင္ယူပါ (LEARN)
ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္သင္ၾကားေရးAတြက္
Aေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ တစ္ခုတည္းသာရိွသည္မဟုတ္ေၾကာင္းယုံၾကည္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူပုံမွာAနည္းငယ္ကြာျခားသက့ဲသုိ႔ ဆရာမ်ားAေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္သင္ၾကားပုံမ်ားကုိသင္ၾကားေရးတြင္ထည့္သြင္းသုံးေလ့ရိွသည္။ဆရာမ်ားAညႊန္းေဘာင္ထဲမွ စံႏွဳန္းတစ္ခုခုကုိ
တုိးတက္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ဆရာမ်ားမွ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ သင္တန္းတြင္ သင္ယူၾကပါသည္။နည္းလမ္းတစ္ခုစီကုိမည္က့ဲသုိ႔Aသုံးျပဳရသည္ကုိသရုပ္ျပျခင္းျဖင့္ ဆရာတစ္Uီးခ်င္း၏ စာသင္ခန္းတြင္းAသုံးျပဳႏုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈAစီAစU္မ်ားႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ကိရိယာေသတၱာကုိ တုိးခ်ဲ ႔ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂. ေရြးခ်ယ္ပါ (CHOOSE)

Aညႊန္းေဘာင္ထဲမွစံႏွဳန္းတ
စ္ခု (Uပမာ-

စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေတ
ြးေခၚမႈစြမ္းရည္

ျမင့္တင္ေပးေသာ လႈပ္ရွားမ
ႈကုိ မိတ္ဆက္ျခင္းAစရိွေသ

ာ) 

ကုုိထိေရာက္မႈရိွရိွ သရုပ္ျပႏုိိ
င္ေသာ

မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ေလ့လာသင္ယူ

ျပီးျပီဆုိလွ်င္ ဆရာတစ္ေယ
ာက္ခ်င္းစီမွ ၄င္းတုိ႔၏

ေနာက္သင္ခန္းစာတြင္Aသုံ
းျပဳမည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္

ခု

ေရြးခ်ယ္ရမည္။ သင္တန္းခ
်ိန္Aတြင္းတြင္ဆရာမ်ား

ေနာက္သင္မည့္သင္ခန္းစာ
Aတြက္

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းၾကိဳတ
င္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္

Aခ်ိန္ေပးပါသည္။

၃.Aသုံးျပဳပါ (USE)

သင္တန္းခ်ိန္Aတြင္းတ
ြင္ ဆရာမ်ားAတြက္ န

ည္းလမ္းAသစ္မ်ား

ကုိ စမ္းသပ္သုံးျပီးAျခ
ားဆရာမ်ားႏွင့္Aတူ သ

ရုပ္ျပႏုိင္ရန္လည္း

Aခ်ိန္ရရိွပါသည္။ သင္
တန္းျပီးေနာက္တြင္ ေန

ာက္ဆက္တြဲAေနျဖင့္

ဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားမ
ႈကုိၾကည့္႐ႈခံရျပီး တစ္Uီ

းခ်င္းAလုိက္

တုိးတက္မႈAတြက္A
ၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခံရပ

ါသည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔

Aေတြ႔AၾကံဳAရ ဆရ
ာမ်ား နည္းလမ္းမ်ားကုိ

၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလွ်င္ ထုိန
ည္းလမ္းမ်ားကုိ ေန႔စU္

သင္ခန္းစာမ်ားထဲတြင္

ထည့္သြင္းAသုံးျပဳႏုိင္
ေခ် ပုိမ်ားသည္ကုိေတ

ြ႔ရိွရသည္။
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ဆရာမ်ားသည္ သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ နည္းလမ္းကုိ ၄င္းတုိ႔ေက်ာင္းတြင္လည္း
Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္

ဆရာAမ်ားစုမွာ သင္ၾကားေရးAတြက္သီးျခားလုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွပါသည္။ ဆရာမ်ားလုပ္ငန္းခြင္Aရည္Aေသြး
တုိးတက္ႏုိင္ေစရန္Aတတ္ႏုိင္ဆုံးAဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္Aၾကံျပဳပါသည္။
တစ္Uီးထံမွတစ္Uီးလည္းAျပန္Aလွန္သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ သင္၏သင္ၾကားေရးကိရိယာ ေသတၱာကုိတုိးခ်ဲ ႔ႏုိင္ရန္
သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ (LCU) နည္းလမ္း ကုိလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္AတူAသုံးျပဳျခင္းကAေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါသည္။
ယခုနည္းလမ္းမ်ားကုိAခ်ိ ႔ဳေသာဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွAသုံးျပဳခ့ဲဖူးမည္ဟုလည္းထင္ပါသည္။
ယခုနည္းလမ္းမ်ားကုိAသုံးျပဳဖူးသူမ်ားထံမွ ျပန္လည္သင္ယူျခင္းကလည္း ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္

သင္ယူ

Aသုံးျပဳ
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Aေကာင္းဆုံးေသာဆရာသင္တန္းမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ပင္ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ ။ကြ် ႏု္ပ္တုိ႔၏သင္တန္းမ်ားကုိ
Aတတ္ႏုိင္ဆုံး စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ႏွင့္ ဆရာမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။

ဆရာမ်ားသင္ၾကားေသာေနရာ၊ Aသုံးျပဳေလ့ရိွေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊နွင့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိသာ
သုံးေလ့ရိွသည္။ ဆရာမ်ားAေနျဖင့္ သင္ၾကားနည္းAသစ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔Aသုံးျပဳမည့္ေနရာမ်ားတြင္ သင္ယူခြင့္ရျပီး၊

ထုိေနရာမ်ားတြင္သာေလ့က်င့္ခြင့္ရလွ်င္ ထုိနည္းလမ္းAသစ္မ်ားကုိAသုံးခ်ႏုိင္ေျခပုိရိွသည္ဟုယုံၾကည္သည္။

Aေကာင္းဆုံးသင္ၾကားနည္းဆုိသည္မွာ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ေပ။ ။ဆရာမ်ားAေနျဖင့္၄င္းတုိ႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၊
၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္Aတြက္ထိေရာက္ျပီးAလုပ္ျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရန္လုိAပ္သည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္

ထူးျခားေသာAားသာခ်က္မ်ားႏွင့္Aရည္ေသြးမ်ားရိွၾကပါသည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီAတြက္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္
Aေကာင္းဆုံးပုံစံကုိထုတ္ေဖာ္ေပးခ်င္ပါသည္။

သင္ယူမႈဆုိသည္မွာရပ္တန္႔သြားသည္မရိွပါ။ ။ဆရာတုိင္းသည္ မည္မွ်ပင္Aေတြ႔Aၾကံဳရင့္က်က္ေနပါေစ၊

တုိးတက္ႏုိင္ေသာAခ်က္မ်ားရိွေနႏုိင္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္သာ ဆရာမ်ား၏တုိးတက္မႈ၊ သင္ယူမႈတြင္
စိတ္Aားထက္သန္လာေစပါသည္။

ဆရာမ်ားသည္Aျခားဆရာမ်ားထံမွလည္းAေကာင္းဆုံးသင္ယူနုိင္ပါသည္။ ။ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္ဆရာမ်ားAား
တတ္ႏုိင္သေလာက္Aခ်င္းခ်င္းပ့ံပုိးေပးရန္ ၾကိဳးစားAားေပးေလ့ရိွပါသည္။Aရြယ္ေရာက္သူမ်ားသည္Aျခားသူမ်ားAား

သင္ၾကားကူညီေပးျခင္းမွလည္းသင္ယူႏုိင္ေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာမ်ားAခ်င္းခ်င္း ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္
Aျပန္Aလွန္သရုပ္ျပႏုိင္ရန္ၾကိဳးစားပ့ံပုိးေပးပါသည္။

စစ္မွန္ေသာတုိးတက္မႈတုိင္းသည္Aခ်ိန္ယူရျပီး၊တာ၀န္ခံမႈရိွရန္လည္းလုိAပ္ပါသည္။ ။တစ္ၾကိမ္တည္းေသာသင္တန္း

မ်ားသည္ထိေရာက္မႈမရိွႏုိင္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲေလ့လာၾကည့္ရႈမႈမ်ားျဖင့္Aားေကာင္းေသာAရည္Aေသြးျမင့္တင္မႈ
စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေAာင္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ေလ့ရိွသည္။ ဆရာမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔Aား

တစ္စုံတစ္ေယာက္မွAေလးထား၍ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသည္ဆုိလွ်င္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေAာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေလ့ရိွသည္။

ဆရာမ်ား၏ေAာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားAေပၚဂုဏ္ျပဳရန္လည္းလုိAပ္ပါသည္။ ။Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
လွံဳ ့ေဆာ္မႈမ်ားသည္တုိးတက္မႈ၏Aေျခခံျဖစ္ျပီး ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ ဆရာမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားေသာ

Aလြန္ေကာင္းမြန္ေသာAရာမ်ားရိွခ့ဲလွ်င္လည္း ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္Aခ်ိန္ေပး၍ဂုဏ္ျပဳေပးခ်င္ပါသည္။

ထိေရာက္မႈရိွျပီး၊သင္ခန္းစာ၊ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈAရိွဆုံးျဖစ္ေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ားသည္ ဆရာမ်ား

ကုိယ္တုိင္ထံမွလာေလ့ရိွသည္။ ။ဆရာမ်ားသည္ဘာသာစကားကြဲျပားေသာ၊Aရြယ္မတူညီေသာ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္း
နည္းပါးေသာAတန္းမ်ားကုိေန႔စU္နွင့္Aမွ်Uီးေဆာင္ျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားAတြက္ ကုိယ္တုိင္Aေျဖမ်ားရွာေဖြခ့ဲေသာ

မပင္ပန္းႏုိင္ေသာပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားAရည္Aေသြးျပည့္မွီေသာပညာေရးရရိွရန္
Aံ့မခန္းနည္းလမ္းမ်ားAသုံးျပဳျပီးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားAတြက္ ေဖာ္ထုတ္၊AသိAမွတ္ျပဳျခင္းသည္ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ Aေကာင္းဆုံး

လုပ္ႏုိင္ေသာAရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာသင္တန္းAေပၚကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Aဓိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ား

TeacherFOCUSသည္ ခုိင္မာေသာပူး
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္Aသင္းလုိက္

လုပ္ေဆာင္မႈေပၚတြင္Aေျခခံ၍

တည္ေထာင္ထားသည္။ စစ္မွန္ေသာA
ရည္Aေသြးျမင့္တင္မႈႏွင့္ တုိးတက္မႈဆုိ

သည္မွာဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ရေသာ

လုပ္ငန္းစU္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ကြ် ႏ္ုပ္တုိ
႔Aေနျဖင့္ယုံၾကည္ပါသည္။ သင္ယူမႈဆုိသ

ည္မွာလည္းဆရာတစ္ေယာက္Aတြက္

AေရးပါေသာAပုိင္းတစ္ပုိင္းျဖစ္သည့္A
ေလ်ာက္ ဆရာမ်ားAျမဲမပ်က္ သင္ယူ

ေနရန္၊ မိမိ၏တုိးတက္မႈAတြက္ၾကိဳးပမ္
းရန္

ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔Aေနျဖင့္Aျမဲမပ်က္ စိန္ေခၚေ
လ့ရိွပါသည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္

Aခ်ိဳ ႔ကုိ ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္
။
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သင္ေထာက္ကူပစၥည္းနည္းပါးေသာေနရာမ်ိဳးတြင္သင္ၾကားရေသာ္လည္း
ဆရာတစ္Uီးမွ ေနာက္သင္ခန္းစာတြင္

နည္းပညာကုိမည္သုိ႔ထည့္သြင္းAသုံးျပဳသြားမည္ကုိ ရွင္းျပေနပုံ

“ဖန္တီးမႈမ်ား၊ Aသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားတြင္ေမြ႔ေပ်ာ္ျခင္းသည္
ဆရာ၏Aျမင့္မားဆုံးAႏုပညာျဖစ္သည္။” 

Albert Einstein
ဆရာတစ္Uီးမွ မိမိကုိယ္ကုိသုံ

းသပ္ရန္

စာသင္ခန္းတြင္းေလ့လာၾက
ည့္ရႈမႈေဖာင္ကုိ

Aသုံးျပဳေနပုံ

4



ဆ

Aေတြ ့Aၾကံဳရင့္က်က္ေသာဆရာမ်ားသည္မတူညီေသာစာသင္ခန္းတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ(Activities)မ်ားကုိ Aသုံးၿပဳၾကသည္။ 
ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းတြင္း၌ထိေရာက္စြာAသုံးၿပဳနုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားၿဖစ္သည္။
သင့္Aေနၿဖင့္ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားAားလုံးကုိAသုံးၿပဳရန္မလုိပါ။ သင္၏စာသင္ခန္းႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ နည္းလမ္းတခ်ိဳ ့ကုိသာေရြးခ်ယ္Aသုံးၿပဳပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏Aာရုံစူးစုိက္မႈကုိရယူျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ား၏Aာရုံစူးစုိက္မႈကုိရရိွရန္သေကၤတတစ္ခုကုိသုံးပါ။

• ဆရာမွေခါင္းေပၚသုိ ့လက္တင္လုိက္လွ်င္ (သုိ ့မဟုတ္)လက္ညိဳးကုိ 
နွာေခါင္းေပၚတင္လုိက္လွ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လုိက္၍လုပ္ေဆာင္ျပီး
ၿငိမ္သက္ၿခင္း။

• ဆရာမွေခါင္းေလာင္းတစ္ခုကုိတီးလုိက္ေသာAခါေက်ာင္းသားမ်ား
သည္မိမိ္တုိ ့လုပ္ေဆာင္ရမည့္Aရာမ်ားကုိ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း။

• ဆရာမွလက္ကုိေၿမွာက္ထား၍ ၅၊၄၊၃၊၂၊၁ ဟုေရၿပီးသည္ 
ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းၿငိမ္သက္သြားၿခင္း။

• ဆရာမွလက္ခုပ္တီးလွ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပုံစံတူလုိက္တီးျခင္း။
• Aတန္းဆူညံေနလွ်င္ သင္ၾကားေနမႈကုိရုတ္တရက္ရပ္တန႔္၍ 
ေက်ာင္းသားမ်ားျပန္လည္Aာရုံစုိက္လာသည္Aထိတိတ္ဆိတ္
ေနျခင္း။

စာသင္ခန္းA၀င္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္

• Aတန္း၀တြင္ရပ္၍ေက်ာင္းသားမ်ားAားႏႈတ္ဆက္ပါ။
ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္သားမ်ား၏
တစ္ေန႔တာစတင္ရန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ 
လည္းသိရိွႏုိင္ပါသည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏တတ္ေရာက္မႈစာရင္းကုိေကာက္ခံရာတြင္
၄င္းတုိ ့စိတ္ပါ၀င္စားမႈရိွေစရန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေမးခြန္းမ်ားကုိ
ေျဖေစျခင္းျဖင့္ေကာက္ယူႏုိင္သည္။

Uပမာ။ ။
• သင္Aၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးAေရာင္/ AစားAစာ/ Aားကစား/ 
ဂီတ/ စာAုပ္/ တိရိစၦာန္က ဘာလဲ? 

• Aုန္းသီးနဲ ့နာနတ္သီး ဘယ္ဟာပုိၾကိဳက္လဲ?
• ၿမန္မာၿပည္တြင္ရိွေသာၿမိဳ ့တစ္ျမိဳ ႔၏Aမည္ကုိေျပာျပပါ။
• ဒီတစ္ပတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိဘယ္လုိကူညီလုိက္လဲ
ဆုိတာေျပာျပပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ားAတန္းထဲသုိ႔၀င္လာသည္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ရန္ ေသြးပူေမးခြန္းမ်ားကုိေက်ာက္သင္ပုန္း
ေပၚတြင္ေရးခ်ထားပါ။ 

စာသင္ခန္းAတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈAစီAစU ္မ်ား
ဆရာမ်ားတတ္ကြ် မ္းမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္။ ။

ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေသာ၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးေပးျခင္း

စာသင္ခန္းမွထြက္ခြာခ်ိန္

စာသင္ခန္းမွမထြက္ခြါမီွလုပ္ေဆာင္ရန္
• ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ မိမိစားပြဲခုံႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
သန္႔ရွင္းမွႈ မရိွလွ်င္စာသင္ခန္းမွထြက္ခြင့္မေပးျခင္း။

• သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာမ်ားAာလုံးကုိၿပီးစီး မွသာ 
စာသင္ခန္းမွ ထြက္ခြာခြင့္ေပးျခင္း။

• ဆရာမွစာသင္ခန္းတြင္းၾကိဳးစားမႈAရိွဆုံးသူAားUီးစြာ 
ထြက္ခြာခြင့္ၿပဳၿခင္း။

• ျငိမ္သက္စြာထ္ုိင္ေနေသာေက်ာင္းသားAားUီးစြာ        
ထြက္ခြာခြင့္ၿပဳၿခင္း။

စာသင္ခန္းတစ္ခုလုံး၏တတ္ေၿမာက္မႈကုိ 
လွ်င္ၿမန္စြာ စစ္ေဆးၿခင္း

• လက္ေခ်ာင္း ၅ ေခ်ာင္း။ ။  ေက်ာင္းသားမ်ားAား 
သင္ခန္းစာAေပၚမည္မွ်နားလည္ေၾကာင္းAေျခAေနကုိေမးပါ။
၄င္းတုိ႔၏ သင္ခန္းစာAေပၚယုံၾကည္မႈရိွွရိွ နားလည္ပုံကုိ 
လက္ေခ်ာင္း ၁ ေခ်ာင္းAနိမ့္ဆုံးမွ လက္ေခ်ာင္း ၅ေခ်ာင္း
Aျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ပါ။

• လက္မေထာင္၊ လက္မေဘး၊ လက္မေAာက္ခ်။ ။
ေက်ာင္းသားမ်ားAား ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ ဟု 
ေျဖရေသာေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေျဖကုိ
လက္မသုံး၍ေျဖခုိင္းပါ။ 

• ေခါင္းၿငိမ့္၍ေၿဖခုိင္းၿခင္း။ ။ ဟုတ္သည္၊မဟုတ္သည္ေျဖရေသာ
ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေခါင္းျငိမ့္၊ေခါင္းခါ၍
ေျဖရမည္။

• Aမွန္၊Aမွားသာေျဖရေသာေမးခြန္းမ်ိဳးဆုိလွ်င္
မွန္သည္ဆုိလွ်င္ ထ၊ မွားသည္ဆုိလွ်င္ထုိင္
ဟုခႏၶာကုိယ္ျဖင့္ေျဖဆုိခုိင္းျခင္း။

• Aေျဖကုိလက္ညွိဳးထုိးခုိင္းျခင္း။ ။Aေျဖမ်ားကုိ မတူညီသည့္
ေနရာတြင္ကပ္ထားျပီး လက္ညွိဳးထုိး၍ေျဖဆုိေစျခင္း။5



ေက်ာင္းသားမ်ား၏Aာရုံစူးစုိက္မႈ
ကုိထိန္းညိွၿခင္း

Aာရုံစူးစုိက္မႈၿပန္လည္ရရိွရန္နည္းလမ္းမ်ား
• ေက်ာင္းသားတစ္UီးမွAမွားတစ္ခုခုကုိက်ဴးလြန္ေနပါက
၄င္းAားၾကည့္၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတိၿပဳမိေစရန္
၄င္းတုိ႔၏နာမည္Aားေခၚေပးပါ။ သင္ျမင္သည္ဆုိသည္
ကုိေက်ာင္းသားမ်ားAားAသိေပးပါ။ ျပီးမွ သင္ခန္းစာ
ကုိဆက္သင္ပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားစကၠန္ ့၃၀ ခန္ ့Aေၾကာေလွ်ာ့ၿခင္း 
ႏွင့္Aနည္းငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေစပါ။

• Aဖြဲ႔Aသစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေစရန္ ေနရာမ်ားေရႊ ႔
၍ထုိင္ခုိင္းေစျခင္း။   

• Aတြဲလုိက္ လုပ္ေဆာင္ေစၿခင္း။ ။သင့္Aေနၿဖင့္ 
Aခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနလွ်င္
ေက်ာင္းသားမ်ားAားAခြင့္Aေရးေပးသည့္Aေနၿဖင့္                     
၄င္းတုိ ့Aားေမးခြန္းမ်ားကုိAခ်င္းခ်င္း
ေဆြးေႏြးေစ၍Aတူတကြေျဖၾကားပါေစ။ 

Aိမ္စာတင္ရန္ေနာက္က်ၿခင္း

Aိမ္စာမျပီးျခင္းAတြက္ရွင္းလင္းေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿခင္း
• တစ္ရက္ေနာက္က်လွွွ်င္Aမွတ္၏ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း (Aိမ္စာAမွတ္ယူသည္ဆုိလွ်င္)

• တစ္ရက္ေနာက္က်လွ်င္Aဆင့္တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း။
( A မွ B သုိ ့)

• သုံးရက္ထက္ပုိ၍ေနာက္က်ပါက ဆရာမွ
ေနာက္က်ၿပီးတင္ေသာAိမ္စာကုိ လုံး၀လက္မခံျခင္း။

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္Aေနၿဖင့္Aိမ္စာတင္ရန္ 
ေနာက္က်ပါက Aပုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ  လုပ္ေဆာင္ရျခင္း။

• Aကယ္၍ေက်ာင္းသားတစ္Uီးမွ Aိမ္စာကုိၿပီးစီးေAာင္
မလုပ္ရေသးပါက မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ (သုိ႔) 
ေနလည္စာစားခ်ိန္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းျခင္း။

• Aပါတ္စU္တုိင္းAိမ္စာပုံမွန္တင္ေသာသူမ်ားAတြက္
ဆုေပးျခင္းစနစ္ထားရိွျခင္း။

စာရြက္ေ၀ျခင္း

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွစာရြက္မ်ားကုိ မည္မွ်ျမန္ျမန္ 
ေ၀ေပးႏုိင္သည္ကုိသိရိွရန္ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္Aတူ
Aခ်ိန္မွတ္ပါ။

• Aတန္း၀တြင္ရပ္ေစာင့္၍၀င္လာေသာေက်ာင္းသား
Aေယာက္စီတုိင္းAားေ၀ေပးပါ။

• ခုံAတန္းတစ္တန္းAလုိက္ (သုိ႔) စာပြဲ၀ုိင္း Aလုိက္  
ၿပိဳင္ခုိင္းပါ၊ UီးစြာၿပီးဆုံးေAာင္ေ၀ႏုိင္သည့္
Aဖြဲ႔ကဆုရမည္ျဖစ္သည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွစာရြက္ေ၀ရန္Aတြက္
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကုိေခၚပါ။

ၿပန္လည္စုစည္းၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား

● လုပ္ေဆာင္ျပီးေသာစာAုပ္မ်ားကုိျပန္လည္ထားရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ေနရာတစ္ခု(သုိ႔မဟုတ္) 
ေသတၱာတစ္ခုထားေပးပါ။

● Aိမ္စာမ်ားကုိတက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္Aတူတကြ
ေကာက္ယူေသာAေလ့Aထတစ္ခုထားပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏Aိမ္စာမ်ားကုိ ျပန္လည္သိမ္းရန္
ရက္Aလုိက္(သုိ႔) Aပတ္လုိက္မတူညီေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိတာ၀န္ေပးပါ။

စာရြက္မ်ားေ၀ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ေကာက္ယူျခင္း
စာရြက္ေ၀ျခင္း၊သိမ္းျခင္းAစရိွသည့္ေန႔စU္စာသင္ခန္းတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားAတြက္Aေလ့Aထမ်ားကုိၾကိဳတင္စU္းစားထားရန္လုိAပ္သည္။
Aေလ့AထAစီAစU္ရိွျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသုိ႔ကူးေျပာင္းမႈကုိေခ်ာေမြ႔၊လြယ္ကူေစမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု ့ျပန္ပုံ

စာသင္ခ်ိန္Aတြင္းဆရာ့Aားေမးခြန္းေမးလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
ေျဖဆုိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ
• ေက်ာင္းသားမ်ားမွတိတ္ဆိတ္စြာလက္ေထာင္ရမည္။
• AေျဖကုိေAာ္၍ေျဖဆုိျခင္းထက္ ဆရာမမွ 
Aျမဲတမ္းလူေရြး၍ေျဖဆုိခုိင္းပါ။

စာေမးပြဲေၿဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

စာေမးပြဲေၿဖဆုိရန္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းကမ္း
• ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ၿပန္လည္ေၿဖဆုိရမည္။
• ေက်ာင္းမတက္မီ ၿပန္လည္ေၿဖဆုိရမည္။
• ထမင္းစားေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ၿပန္လည္ေၿဖဆုိရမည္။
• စာသင္ခ်ိန္AေတာAတြင္း စာသင္ခန္း၏
Aေနာက္ဘက္တြင္ ေနရာယူ၍ၿပန္လည္ေၿဖဆုိရမည္။
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ေက်ာင္းသားမ်ားAားထိန္းေက်ာင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား

က(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ေကာင္းမြန္စြာေပါင္းသင္းဆက္သြယ္ရမည္ကုိသိရိွျခင္း
ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ေဘးကင္းလုံျခံဳ၊စိတ္ခ်မႈရိွေသာ၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးျခင္း

AေတြAၾကံဳရင့္က်က္သည့္ဆရာမ်ား၏Aတန္းတြင္လည္းေက်ာင္းသားတခ်ိဳ ့တုိ႔၏စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားမရိွေစရန္ ဆရာမွေက်ာင္းသားမ်ားAား Aတန္းထဲတြင္ မည္က့ဲသုိ ့ၿပဳမူေနထုိင္ 
ရမည္နွင့္ Aတူတကြပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရမည္။ ထူးခၽြန္ေသာ ဆရာတုိ ့သည္
စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားAား၊ Aေကာင္းဆုံး၊တသမတ္တည္းက်စြာ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ဆုိသည္ကုိ
ၾကိဳတင္စU္းစားထားျပီးျဖစ္သည္။ ဆရာသည္ေက်ာင္းသားAားမည္သည့္Aေၾကာင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေၾကာက္ရြ ့ံေAာင္ ၿခိမ္းေၿခာက္ 
ေၿပာဆုိမည္မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသား၏မွားယြင္းေသာAမူAက်င့္ကုိျပင္ရန္ ထိေရာက္မႈရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။ 

စာသင္ခန္းစည္းကမ္းမ်ား

• Aတန္း၏ပထမUီးဆုံးစတင္ေသာေန႔တြင္Aတန္းထဲတြင္

လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားAား
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္Aတူတကြေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္Aေသးစိတ္က်ရန္လုိAပ္ပါသည္။

• ထုိAခ်က္မ်ားAားရွင္းလင္းစြာေရးခ်၍ ျမင္သာေသာေနရာ
တြင္ထားပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAားမၾကာခဏ
သတိေပးၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္ေပးပါ။
Uပမာ။ ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကစကားေျပာေနတ့ဲAခ်ိန္မွာ 
Aျခားလူေတြကစကားမေၿပာရဘူး။

ေမးခြန္းကုိေၿဖခ်င္တယ္ဆုိရင္လက္ေထာင္ၿပပါ။

Aတန္းထဲမွာဖုန္းမသုံးရဘူး။

စာသင္ခန္း၏AေၿခAေနကုိသုံးသပ္ၿခင္း

ေက်ာင္းသားAမ်ားစုမွ စာကုိAာရုံမစုိက္ဘဲေနျခင္းႏွင့္ 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ မွားယြင္းစြာျပဳမူေနျခင္း

Aတြက္ မတူညီေသာ တုံ ့ျပန္မႈမ်ိဳးကုိAသုံးျပဳပါ။ 

ေက်ာင္းသားAမ်ားစုမွ Aာရုံမစုိက္ေသာAခါ

• ေခတၱခဏ Aားလပ္ခ်ိန္ေပးၿခင္း၊

• Aေၾကာေလ်ွာ့ခုိင္းၿခင္း၊

• ပုံဆြဲခုိင္းၿခင္း၊

• ရယ္စရာမ်ားေၿပာေပးၿခင္း၊ (သုိ႕မဟုတ္)

• ကစားနည္းတစ္ခုခုၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါ။

Aတန္းေရွ ႔တြင္သာမေနပါ။

• စာသင္ခန္း၏ေရွ ့တစ္ေနရာတည္းတြင္ရပ္မေနပါႏွင့္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ
လွည့္လည္၍စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါ။

• စာသင္ခန္း၏Aေနာက္တြင္ေန၍သင္ၾကည့္ပါ။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ မွားယြင္းေသာ     
AျပဳAမူတစ္ခုျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္းသား၏ေဘးတြင္
ရပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သူ၏AၿပဳAမူကုိ ကုိယ္တုိင္ဆင္ၿခင္
သုံးသပ္နုိင္ပါေစ။

• တစ္ေယာက္ျခင္း၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသုံးသပ္ရန္
Aခန္းတြင္းလွည့္လည္ျခင္းမွာေကာင္းမြန္ေသာ
AမူAက်င့္ျဖစ္သည္။

စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာၿပႆနာမ်ားကုိၾကိဳတင္တားဆီးၿခင္း
ေAာက္ေဖာ္ၿပပါနည္းလမ္းမ်ားသည္စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာၿပႆနာမ်ားမျဖစ္ရန္ၾကိဳတင္တားဆီးရာတြင္Aသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

ေၿဖဆုိမည့္သူAားေရြးခ်ယ္ၿခင္း

• ေၿဖဆုိလုိသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားAားလက္ေထာင္ၿပရန္

တုိက္တြန္းေပးပါ။

• ေျဖဆုိရမည့္သူကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ 

**ေက်ာင္းသားမ်ားAေနၿဖင့္၄င္းတုိ ့သည္မည္သည့္Aခ်ိန္

တြင္မဆုိေမးခြန္းမ်ားေၿဖဆုိရန္ Aသင့္ရိွေနသင့္သည္ကုိ

သိရိွထားရန္လုိAပ္သည္။
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လူAမ်ားေရွ ႔တြင္ခ်ီးမြမ္းေၿပာဆုိေပးၿခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွေကာင္းေသာAၿပဳAမူတစ္ခုခုကုိၿပဳလုပ္
ေသာAခါ၌သူတုိ ့Aားဂုဏ္ၿပဳေၿပာဆုိၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ 
ေပးပါ။

• ဂုဏ္ၿပဳေၿပာဆုိခ်ိန္တြင္တစ္တန္းလုံးသိပါေစ။
• ဤသုိ ့လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖင့္္Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
စာသင္ခန္းဓေလ့မ်ိဳးကုိဖန္တီးနုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAားဆရာမွ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိခုိင္း
ထားခ်ိန္တြင္ မုိးမုိးကAျခားသူငယ္ခ်င္းAားေမးခြန္း
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာတစ္ခုAားရွင္းျပေနသည္ 
ကုိ ျမင္ေသာAခါ ဆရာမွ “မုိးမုိး ကသူငယ္ခ်င္းနားမလည္တ့ဲ
ခက္ခဲတ့ဲေမးခြန္းကုိရွင္းျပေပးတယ္ A့ဲဒီလုိသူငယ္ခ်င္းကုိ
ကူညီတာေကာင္း တယ္ေနာ္ A့ဲဒါေကာင္းတ့ဲပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းဘဲ။”ဟုခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္မႈ

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားညႊန္ၾကားရာတြင္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား
သည္ တိက်မႈရိွၿခင္း၊  ရွင္းလင္းမႈရိွၿခင္း နွင့္ လုိက္နာရန္
လြယ္ကူရမည္။ 

• သင့္Aေနနွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာ
ေပါက္ေစရန္ပုံUပမာမ်ားေပး၍ရွင္းျပပါ။

• ဆရာမ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္၊
မလည္သိႏုိင္ရန္  ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္Aား ျပန္လည္
ေမးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ “ေက်ာင္းသားတုိ႔…ဆရာAခုဘဲ 
ဒီလႈပ္ရွားမႈAတြက္ဘာေတြကုိဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ

ရွင္း ျပသြားတယ္။ ဆရာရွင္းျပသြားတာေတြကုိ Aဆင့္ဆင့္ 
ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကုိ မိဟန္ က
ကုိယ္နားလည္သလုိAတန္းကုိ ျပန္ေျပာျပၾကည့္ပါကြယ္”

ေကာင္းမြန္ေသာစာသင္ခန္းပတ္၀န္းက်င္
တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

• Aတန္းမစမီစာသင္ခန္းကုိ ရွင္းလင္းသန္ ့စင္ထားျပီး 
သင္ယူမႈAတြက္Aဆင္သင့္ျပင္ထားႏုိင္သည္။

• ခုံနွင့္စားပြဲမ်ားAားစီရီထားၿခင္းႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္း

မ်ား ၿပင္ဆင္ထားၿခင္းၿဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ယူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးနုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားထုိင္ရန္ ေနရာမ်ား
သတ္မွတ္ေပးျခင္း

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီAတြက္ထုိင္ရန္ေနရာသတ္
မွတ္ေပးပါ။ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ရာတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏

လုိAပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ထည့္သြင္းစU္းစားႏုိင္ပါသည္။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားထုိင္ေသာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ျပႆနာ

တစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲလွ်င္ ေနရာေျပာင္းေပးရန္မတုံ ့ဆုိင္းပါနွင့္။

Uပမာ။ ။ Aတန္းထဲတြင္Aတူတူထ္ုိင္ေနေသာေက်ာင္းသား
ႏွစ္Uီး စကားAလြန္ေၿပာဆုိေနလ်ွင္ ထုိေက်ာင္းသားႏွစ္UီးAား
ခြဲထားပါ။မွားယြင္းေသာAမူAက်င့္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားAား Aာရုံစူးစုိက္မႈရိွလာေစရန္Aတြက္ 
Aတန္းေရွ ႔တြင္ ေနရာခ်ေပးရန္Aလြန္Aေရးၾကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွၿဖင့္Aုပ္စုဖြဲ ႔ေပးၿခင္း

ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီ၏Aရည္Aခ်င္းကုိ  သိရိွၿပီးခ်ိန္တြင္
ဆရာတစ္ေယာက္ Aေနၿဖင့္  ေက်ာင္းသား
တစ္Uီးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Aတူတကြ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္နုိင္ေၿခရိွေသာ  ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စု၍
Aုပ္စုဖြဲ ့လုပ္ေဆာင္ေစပါ။
• Aခ်င္းခ်င္းပ့ံပုိးေပးႏုိင္ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္မတူေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိေရာေနွာထားႏုိင္သလုိ၊

• Aရည္Aေသြးတူေသာေက်ာင္းသားAဖြဲ႔မ်ား
ခြဲျပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္းျမင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈနွင့္သာတူညီမွ်မႈရိွၿခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAေကာင္းဆုံးၿဖစ္လာရန္ဂရုစုိက္မႈကုိ
ၿပရာတြင္Aတတ္နုိင္ဆုံး စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ၿခင္းနွင့္
တေၿပးညီAေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ပါ။ 
သင့္Aေနၿဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားAေပၚမည္မ်ွေမ်ွာ္မွန္းထား

ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာေၾကာင့္စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ရေၾကာင္းကုိ

Aေၾကာင္းAရင္းခုိင္လုံစြာၿဖင့္ေထာက္ၿပနုိင္ရမည္။

Uပမာ။ ။ ဆရာမမွ စာသင္ေနေသာAခါ ေမာင္ေဇာ္မွ

ဖုန္းသုံးေနပါသည္။ ထုိAခါဆရာမမွ “ေမာင္ေဇာ္ စာသင္တ့ဲ
Aခ်ိန္မွာ ဖုန္းမသုံးရဘူးလုိ႔ စည္းကမ္း ထုတ္ထားတယ္ေနာ္။

စာသင္တ့ဲAခ်ိန္ဖုန္းသုံးရင္ဆရာမကဖုန္းကုိAတန္းျပီးတ့ဲ

Aထိသိမ္းမယ္လုိ႔စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္။”ဆရာမမွဖုန္းကုိ
သိမ္းလုိက္ျပီးေသာAခါ “ဘာေၾကာင့္ဆရာမ စာသင္ခ်ိန္မွာ
ဖုန္းမသုံးခုိင္းတာလဲ” ဟုတစ္တန္းလုံးကုိေမးႏုိင္ပါသည္။
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ေသးငယ္ေသာAမွားမ်ားAား
မၾကာခဏၿပဳ ၿပင္ေပးပါ

• ေသးငယ္ေသာAမွားတစ္ခုၿပဳလုပ္သည္ကုိေတြ ့ရိွပါ က

သင့္Aေနၿဖင့္ေသးငယ္ေသာAမႈ ပုုိ၍မၾကီးထြားလာ

ေစရန္Aတြက္ ခ်က္ခ်င္းၿပဳၿပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

Uပမာ။ ။ စာသင္ခ်ိန္တြင္ပုံဆြဲေနေသာ

ေAးေAးAားဆရာမမွ “ေAးေAးဒီAခ်ိန္က ပုံဆြဲရမယ့္

Aခ်ိန္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဆရာမရွင္းျပတာကုိAရင္နားေထာင္

ရမယ္ေနာ္။ ဒါျပီးမွ ပုံဆြဲဖုိ႔Aခ်ိန္ေပးမယ္။” 

AေရးၾကီးေသာAခ်ိန္ကုိAခ်က္ျပျခင္း

• Aလြန္AေရးပါေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားမၿဖစ္လာမီ
ေက်ာင္းသားမ်ားသတိၿပဳမိေစရန္ Aခ်က္ၿပဆက္သြယ္မႈ  
ရိွရမည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမႈရိွေစရန္ Aေၾကာင္းAရာ
တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္Aားမ်ွေ၀ပါ။

Uပမာ။ ။ ဒီဟာကစာေမးပြဲAတြက္Aေရးၾကီးတယ္
ဟုေျပာေစျခင္း၊ (သုိ႔)ပုံေဘးတြင္ ၾကယ္ပုံဆြဲခုိင္းျပီး
ယခုေခါင္းစU္ကုိမွတ္မိဖုိ႔လုိAပ္ေၾကာင္းAခ်က္ျပႏုိင္သည္။

ေရႊပညာတ္

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား '' ဆရာကတပည့္တုိ ့ကုိေလးေလးစားစားေၿပာဆုိဆက္ဆံသလုိ တပည့္တုိ ့ကလည္းဆရာ့ကုိၿပန္ၿပီး 
ေလးေလးစားစားဆက္ဆံရမယ္ေနာ္'' ဟုေၿပာပါ။ 

• Aကယ္၍ေက်ာင္းသားမွAျပဳAမူတစ္ခုခု မွားယြင္းေသာAခါ ထုိAျပဳAမူကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခုိင္းပါ။
Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ Aျခားတစ္ေယာက္Aား ရင့္သီးစြာေျပာဆုိသည္ကုိၾကားခ့ဲလွ်င္ ေက်ာင္းသားAား '' 
တကယ္လုိ ့မင္းကုိ တစ္ေယာက္ေယာက္ကဒီလုိဆက္ဆံလာရင္ဘယ္လုိခံစားရမလဲ” Aစရိွသည့္ ၄င္း၏AျပဳAမူကုိ  
ျပန္လည္သုံးသပ္ရာေရာက္ေသာေမးခြန္းမ်ိဳးေမးႏုိင္ပါသည္။

စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားAားကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းၿခင္း

ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားၿဖစ္လာပါကေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားၿဖစ္သည္။

တန္ၿပန္ေမးခြန္း

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးတစ္ေယာက္မွစိန္ေခၚမႈရိွေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးလာေသာAခါသင့္Aေနျဖင့္

ထုိေမးခြန္းကုိAျခားေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ
ဆုိတာကုိလည္း သိႏုိင္ရန္ Aတန္းတြင္းေဆြြးေႏြး မႈ
ပုံစံေျပာင္းကာ ၄င္းတုိ ့Aားထုိေမးခြန္းကုိျပန္လည္
ေဆြးေႏြးမႈၿပဳလုပ္ေစပါ။
**ဆရာတစ္ေယာက္Aေနၿဖင့္ေမးခြန္းAားလုံးကုိ 
ကုိယ္တုိင္ေၿဖၾကားေပးရန္မလုိပါ။
Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးမွ ဆားႏွင့္ေရေရာထားျခင္းကုိ
ေပ်ာ္ရည္ လား၊  ေဖ်ာ္ရည္လားဟုေမးေသာAခါ  
ဆရာမမွထုိေမးခြန္းကုိ “ဟုတ္ျပီေနာ္ ဒီေမးခြန္းကုိ
တျခားေက်ာင္းသားေတြကေကာ ဘယ္လုိ ထင္လဲ “ ဟု 
ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္သုိ႔ျပန္လွည့္ေမးၾကည့္လုိက္ပါသည္။ 

ေကာင္းေသာမွတ္ခ်က္ေပးၿခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားAားမွတ္ခ်က္ေပး၍ေထာက္ၿပေပးေနခ်ိန္တြင္ 
1. Uီးစြာသူတုိ ့Aေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ထားေသာ
Aရာမ်ားၿဖင့္သာAစၿပဳပါ၊

2. ထုိ ့ေနာက္ မည္က့ဲသုိ ့တုိးတက္ေAာင္ၿမင္ေAာင္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိAျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
နည္းျဖင့္ေထာက္ျပပါ။

3.   ေနာက္ဆုံး၌ ေနာက္ထပ္ေကာင္းမြန္ေသာAခ်က္တစ္ခုကုိ
ထပ္မံ၍ေထာက္ျပပါ။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသား၏ စာစီစာကုံး တစ္ခုကုိ ဆရာမွ
ဖတ္ျပီးေသာAခါ
“ Aမ်ားၾကီးေတြးထားတာAေျဖထဲမွာေတြ႔ရတယ္”     
“စကားပုံေတြ၊ဆုိရုိးေတြသုံးမယ္ဆုိရင္Aေၾကာင္းAရာနဲ႔
လုိက္ဖက္ရင္ပုိေကာင္းမယ္ေနာ္၊”
“Aေၾကာင္းAရာကုိေထာက္ပ့ံေပးတ့ဲAခ်က္Aလက္
ေတြကလည္းAရမး္ေကာင္းတယ္ေနာ္။”
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စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAားမၾကာခဏ
Aသိေပးၿခင္း

ေက်ာင္းသားတစ္Uီး Aမွားျပဳလုပ္တုိင္း စာသင္ခန္း
စည္းကမ္းမ်ားကုိျပန္လည္ေျပာျပပါ။ 
Aဘယ္ေၾကာင့္ထုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားAေရးၾကီးသည္
ကုိလည္းၿဖည့္စြက္ေၿပာၾကားေပးပါ။
Uပမာ။ ။ '' ကုိယ္ေဘးကသူငယ္ခ်င္းေတြ 
ကုိမေႏွာင့္ယွက္ရဘူးေနာ္..တကယ္လုိ ့သူတုိ ႔သင္ခန္းစာကုိ
နားမလည္ခ့ဲဘူး ဆုိရင္ဆရာ့Aေနနဲ ့ေနာက္သင္ခန္းစာကုိ
ေရွ ႔ဆက္တက္လုိ ့ရမွာမဟုတ္ဘူး''….

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ

• Aကယ္၍ စာသင္ခ်ိန္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွလြဲမွားစြာ

ျပဳမူေနလ်ွင္ စကားေျပာရပ္၍၄င္းတုိ႔ကုိစုိက္ၾကည့္ပါ။
• ၄င္းတုိ႔၏ျပဳမူပုံလြဲမွားေနေၾကာင္းစကားျဖင့္

ထုတ္ေျပာစရာမလုိပဲAသိေပးပါ။ ၄င္းတုိ႔Aား

ေစာင့္ေနသည္ကုိသိသြားလွ်င္မွားယြင္းေသာAျပဳAမူကုိ

ရပ္ျပီးသင္ခန္းစာကုိျပန္လည္Aာရုံစုိက္လာလိမ့္မည္။

လူကုိမဟုတ္၊ AမူAက်င့္ကုိသာၿပဳျပင္ျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏မွားယြင္းေသာAျပဳAမူမ်ားAတြက္ ျပဳျပင္ 
ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားAားAျပစ္တင္ျခင္းထက္
၄င္းမွားယြင္းေသာ AျပဳAမူကုိသာေထာက္ျပေျပာဆုိရန္
လုိAပ္ပါသည္။
Uပမာ။ ။
• ''ရန္ေAာင္ မင္းAတန္းထဲမွာတက္ၾကြတာကုိ 
ဆရာမၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲမင္းဒီေန႔Aတန္းထဲမွာ 
ေျပးေနတာမေကာင္းဘူး Aျခားေက်ာင္းသားေတြကုိ
ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရနုိင္တယ္။” ဟုေျပာႏုိင္သည္။

• ''ရန္ေAာင္မင္းက Aျမဲတမ္းAျခားသူေတြကုိ
Aေႏွာင့္Aယွက္ေပးေနတာဘဲ” 
ဟုမေျပာသင့္ပါ။

Aားလုံးေျဖခြင့္ရပါေစ။ 

• သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ေမးခြန္းမ်ားကုိAလြန္ 
Aကၽြံ တက္ၾကြစြာေၿဖၾကားေသာေက်ာင္းသားမ်ား
ရိွပါက သင့္Aေနၿဖင့္ေမးခြန္းေၿဖၾကားမႈကုိကန္ ့သတ္၍
မေၿဖၾကားေသးေသာသူAား ေၿဖဆုိရန္Aခြင့္Aေရး
ေပးပါ။

Uပမာ။ ။ ’’ ေျဖခ်င္တ့ဲAတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
တင္ေAးေရ ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္နားက မေျဖရေသးတ့ဲ
လူေတြကုိ ေျဖခြင့္ေပးရေAာင္”

သီးသန္ ့ေတြ ့ဆုံေၿပာဆုိပါ

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီး၏AျပဳAမူမွာ မွားယြင္းေနခ့ဲလွ်င္

စာသင္ခန္းထဲတြင္၄င္းAားAရွက္ရေAာင္     
မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ 

• Aတန္းျပီးမွ သင့္Aားလာေတြ႔ခုိင္းပါ (သုိ႔) Aျခား 
ေက်ာင္းသားမ်ားAလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ 

ထုိေက်ာင္းသားနွင့္သီးသန္႔ေျပာဆုိပါ။ 
• Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားAတန္းထဲမွ ထြက္သြားခ်ိန္Aထိ

ထုိေက်ာင္းသားAားေစာင့္ခုိင္းရန္၀န္မေလးပါနွင့္။

''မလုပ္နဲ ့'' ဟုမေၿပာနွင့္

• Aမွားတစ္ခုခုလုပ္မိေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိ Aမွား
ၿပင္ဆင္ေသာAခါ၌ ၄င္းတုိ ့Aားမည္က့ဲသုိ ့ၿပဳ ၿပင္
ေၿပာင္းလဲရမည္ကုိUပမာေပးပါ။ 

• ၄င္းတုိ ့မလုပ္သင့္ေသာAရာမ်ားAားထပ္ေလာင္း
ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳပါႏွင့္။

Uပမာ။ ။ "ေမာင္နုိင္၀င္း ျပတင္းေပါက္နားမွာ ရပ္မေနနဲ ႔” 
ဟုမေၿပာပါနွင့္။
"ေမာင္နုိင္၀င္းေရ ေက်းဇူၿပဳၿပီးခုံေပၚမွာထုိင္ၿပီး
ဆရာေရးခုိင္းထားတ့ဲေမးခြန္း နံပါတ္ ၅ ကုိ
ေရးေပးေနာ္”  ဟုေျပာႏိုင္သည္။ 
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ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိထိပါးသည္ဟုမထင္ပါႏွင့္။  

• ေန ့သစ္တုိင္းတြင္ဆုံးၿဖတ္ခ်က္Aသစ္ခ်နုိင္ရန္ၾကိဳးစားပါ။
• မၾကာခဏဆုိသလုိေက်ာင္းသားမ်ား၏ AမူAက်င့္ 
Aမွားမ်ားသည္၄င္းတုိ႔ဘ၀၏ AေျခAေန
Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

• Aရည္Aခ်င္းရိွေသာဆရာမ်ားသည္Aၿငိဳးမထားတတ္ၾကပါ။

သင္၏တံု ့ၿပန္မႈမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ပါ

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ AမူAက်င့္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားAား
က်ဴးလြန္သည့္တုိင္ သင္၏တံု ့ျပန္ပုံကုိသုံးသပ္ရမည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားေရွ ့တြင္ဆဲဆုိၿခင္း၊ 
ေAာ္ေငါက္ၿခင္းမ်ားကုိေရွာင္ရွားသင့္သည္။

တန္းတူဆက္ဆံမႈရိွၿခင္း 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAမွားက်ဴးလြန္မိခ်ိန္၌၄င္းတုိ ့Aား
ဆရာမွAၿပစ္ေပးရာတြင္တန္းတူညီမွ်မႈရိွရမည္။ 
Uပမာ။ ။ ရန္ၿဖစ္ေနေသာေက်ာင္းသားနွစ္UီးစလုံးAား

ဆရာမွAျပစ္ေပးရမည္၊ တစ္Uီးတည္းကုိသာAၿပစ္ေပးၿခင္း 
(သုိ ့မဟုတ္)တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aားၿပစ္ဒဏ္
ေလွ်ာ့ေပါ့ၿခင္းမၿပဳရ။

က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္Aရာႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ
Aၿပစ္ေပးၿခင္း

• Aခ်ိ ႔ဳေသာAမူAက်င့္မ်ားသည္ ေျပာဆုိဆုံးမရုံျဖင့္
AမူAက်င့္ကုိျပင္ႏုိင္ပါသည္။Aကယ္၍ေက်ာင္းသားမ်ားမွ

ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တစ္Uီးနွင့္တစ္Uီးပစ္ေပါက္ေနခ့ဲလွ်င္

စာသင္ၾကားျခင္းကုိရပ္တန္႔၍မွားယြင္းေသာAျပဳAမူကုိ

ျပင္ဆင္ရန္လုိAပ္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ စာသင္ခ်ိန္၌ေက်ာင္းသားမ်ား ခုိက္ရန္ၿဖစ္သည္

ရိွေသာ္သင္ၾကားမႈကုိရပ္ျပီးAၿငင္းပြားမႈကုိေျဖရွင္းပါ။

မည္သူမွထိခိုက္မႈမရိွဘဲ၊Aျငင္းပြားမႈမွာရပ္တန္႔ရန္

လုိAပ္ပါသည္။ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွၿခင္း

ဆရာမ်ားတြင္Aင္မတန္မွခက္ခဲ၍စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိၿဖစ္ေစေသာတာ၀န္မ်ားရိွပါသည္။ဆရာတစ္Uီးသည္ 
တစ္ေန႔လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားမည္သုိ ့ႏႈိးေဆာ္ရမည္၊မည္က့ဲသုိ ့စီမံခန္ ့ခြဲရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်ရပါသည္။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားသည္စိန္ေခၚမႈရိွေသာAေၿခAေနတြင္သတိၿပဳရမည့္Aခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။

တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ရွင္းၿပေပးရုံ ၿဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္
သည္ဟုေကာက္ခ်က္မခ်ပါႏွင့္

• တစ္ခါတစ္ရံေက်ာင္းသားမ်ား မွားယြင္းစြာျပဳမူျခင္းသည္
၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္မႈကုိနားမလည္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။ Aထူးသျဖင့္ဆရာမွလုပ္ေဆာင္မႈကုိ
တစ္ၾကိမ္သာရွင္းျပေသာAခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။  

• ထုိAခါသင့္Aေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေAာင္ျမင္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လမ္းညႊန္မႈကုိျပန္လည္

Aက်U္းခ်ဳပ္ေျပာဆုိ၊ရွင္းျပရန္လုိAပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားAေယာက္စီတုိင္း
Aတြက္Aေကာင္းဆုံးေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ရိွၿခင္း

**သင္၏စာသင္ခန္းထဲတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေကာင္းစြာသင္ယူတတ္ေၿမာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
• တစ္Uီးတစ္ေယာက္၏Aားနည္းခ်က္AေပၚAမည္တပ္၍
ေခၚဆုိေၿပာဆုိၿခင္းမ်ားAားေရွာင္က်U္ရမည္။ 

• ေန႔စU္ေက်ာင္းသားမ်ားAေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္နုိင္
ေစရန္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးပါ။

11
Hom



Aတန္းငယ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားေစရန္ ေန႔စU္သုံးပစၥည္းမ်ား
Aသုံးျပဳပုံကုိ မူၾကိဳႏွင့္ သူငယ္တန္းဆရာမ်ားAတြက္ သင္တန္းမွဴးတစ္Uီးမွ

သရုပ္ျပေနပုံ

နည္းလမ္းမ်ားကုိလက္ေတြ႔Aသုံးျပဳႏုိင္ရ
န္

သင္တန္းမွဴးတစ္Uီးမွကူညီေနပုံဆရာမ်ားစံသတ္မွတ္ခ်က္စံနွဳန္းနွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိပူးေပါင္းေျဖဆုိေနေသာဆရာတစ္Uီး
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ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႕တက္ၾကြစြာသင္ယူလုိစိတ္ရိွေAာင္လုပ္ရျခင္းသည္ ဆရာမ်ားAားလုံး
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူလုိစိတ္ရိွရန္၊ ေရွ႕လာမည့္
သင္ခန္းစာကုိ စိတ္၀င္စားစြာဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနေစရန္၊ သင္၏သင္ခန္းစာထဲတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္Aတြက္
ေAာက္ပါမွ်ားခ်ိတ္မ်ား၊ Aားေပးနည္းမ်ားကုိ စမ္းသုံးၾကည့္ပါ။

သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္မ်ား

ငါးတစ္ေကာင္ကုိဖမ္းယူရန္ ငါးမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုကုိAသုံးျပဳသက့ဲသုိ႕ ဆရာသည္လည္းမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ား၏ Aာရုံကုိဖမ္းယူၿပီး သင္ခန္းစာကုိAစျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင္ခန္းစာတစ္္ခုစီတုိင္းတြင္မ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုပါရိွျခင္းAားျဖင့္

သင္၏စာသင္ခန္းတြင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၀င္လာသည္ႏွင့္ သင္ခန္းစာစတင္သည္ကုိသိရန္ ဓေလ့တစ္ခုကုိ
တည္ေဆာက္ေပးျပီးျဖစ္သည္။ သင္၏သင္ခန္းစာကုိ ေAာင္ျမင္စြာျဖင့္ Aစျပဳႏုိင္ရန္ ေAာက္ပါနည္းမ်ားကုိ
သင္Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကိုAားေပးသည့္နညး္လမ္းမ်ား

က(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သုိ႔သင္ယူသည္ကုိသိရိွျခင္း
ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္Aစီရင္ခံျခင္း
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ေမးခြန္းတစ္ခုျဖင့္စတင္
ျခင္း

• သင္ခန္းစာတြင္သင္ယူရမ
ည့္Aေၾကာင္းAရာAသ

စ္Aေၾကာင္းေမးခြန္းတစ္
ခုေမးပါ။

• ထုိသုိ႕ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖင့္စတ
င္ျခင္း ျဖင့္ ေက်ာင္းသူေ

က်ာင္းသားမ်ားသိထားေ
သာAရာမ်ားကုိ ေဖၚျပေပးျပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား

သိရန္လုိAပ္ေနေသာA
ခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ပုိမုိA

သားေပး သင္ၾကား ေပး
ႏုိင္သည္။

***Aေျဖမ်ားမွားမည္ကုိ မစုိးရိမ္ရ
န္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသ

ားမ်ားကုိAားေပးဖုိ႕လုိA
ပ္ပါလိမ့္မည္။

Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း သိပၸ(ံေရသံ
သရာလည္ပုံ)

သင္ခန္းစာမစမီဆရာမွ “မုိးရြာျပီ
းတ့ဲAခါ ေရေတြကဘယ္

ကုိေရာက္သြားတယ္လုိ႔ထ
င္လဲ” ဟု Aစခ်ီကာေက်ာင္းသားမ်ားAာ

း

Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ေပးက
ာေမးခြန္းကုိစU္းစားေျဖဆုိ

ပါေစ။ ထုိသုိ႔ျဖင့္သင္ခန္းစ
ာကုိ Aစျပဳႏုိင္ပါသည္။

Aမွားတစ္ခုျဖင့္စတင္ျခ
င္း

• စာေၾကာင္းAမွားတစ္ခုကုိ
ေရးခ်ျပီး

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာ
းမ်ားAားထုိAမွားကုိ

ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းျခင္းႏွင့္ ဘာေၾက
ာင့္မွားသည္ကို 

ရွင္းျပခုိင္းပါ။  

Uပမာ။ ။''ၾတိဂံ၏Aနားသုံးခုေပ
ါင္းရလဒ္သည္ 

၁၉၀ ဒီဂရီၿဖစ္သည္'' ကုိသင္ပုန္းေပၚတြင္ခ်ေရးၿပီး

ေက်ာင္းသားမ်ားAားဘ
ာေၾကာင့္ထုိစာေၾကာင္း

မွားသည္ကုိရွင္းျပခုိင္းပ
ါ။

ေသြးပူေမးခြန္းမ်ား

• ျပီးခ့ဲေသာAပတ္သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၁) ခုေမးပါ။
• ေနာက္ဆုံးသင္ခ့ဲေသာ သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၂) ခုေမးပါ။
***ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္သင္ခ့ဲေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
မွတ္မိေစျပီး သင္ခန္းစာAသစ္Aတြက္ Aဆင္သင့္    
ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
သင္ခန္းစာမ်ားAေပၚ မွတ္မိႏုိင္စြမ္း ကုိ ျမင့္တင္ေပးေၾကာင္း

ေလ့လာခ်က္မ်ားAရ သက္ေသျပထားျပီးျဖစ္သည္။

ေရွ႔လာမည့္စာေမးပြဲမ်ားAတြက္လည္းAေထာက္Aကူျပဳမည္

ျဖစ္သည္။



တစ္_ငယ္_ၾကီး_တစ္Aဖြဲ ႔ဖြဲ ႔ ျခင္း

Aဖဲြ႕Aရြယ္AစားAမ်ဳိးမ်ဳိးAလုိက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ မတူသည့္တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ရရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။
• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ
ျပီးခ့ဲေသာသင္ခန္းစာကုိျပန္လွန္ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္
သင္၏သင္ခန္းစာကုိစတင္ပါ။

• ျပီးေနာက္ Aဖဲြ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ယေန႔သင္ခန္းစာႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ AရာAားေဆြးေႏြးေစပါ။ 

• ျပီးေနာက္ Aဖဲြ႔ ၾကီးနွင့္ျပႆနာတစ္ခုကုိေျဖရွင္းခုိင္းပါ။
• သင္ခန္းစာAဆုံးတြင္မည္သည့္Aရာမ်ား 
ျပန္သင္ေပးရန္လုိေနေသးသည္ကုိသိရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္Uီးခ်င္းAလုိက္နားလည္မႈ 
စစ္ေဆးပါ။

ေဘာလုံးလက္ဆင့္ကမ္းျခ
င္း

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသ
ားမ်ားAေျဖ

ေျပာလာေစရန္ ေဘာလုံး
Aေပ်ာ့တစ္လုံးကုိ သုံးပါ။

• Aရင္ဆုံးေမးခြန္းေမးပ
ါ။ ျပီးမွေဘာလုံးကုိပစ္ပါ။ 

• ေဘာလုံးရေသာေက်ာ
င္းသားမွAေျဖေျပာျပီး

လွ်င္လည္း ေမးခြန္းေနာက္
တစ္ခုကုိဆက္ေမးကာ 

Aျခားတစ္Uီးဆီသုိ႔ေဘာလုံ
းကုိ ပစ္ပါ။ 

• ထုိသုိ႔ျဖင့္ ကစားပြဲကုိ ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ 
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ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္လူၾကီးမ်ားက့ဲသုိ႔သင္္ခန္းစာခ်ိန္Aတြင္း ေမာပန္းႏုိင္သည္  (သုိ႔မဟုတ္)  Aျပင္သုိ႔

Aာရုံေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းသည္သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ သင္၏သင္ခန္းစာAခ်ိန္ Aတြင္း သင္၏
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားAမ်ားစု Aာရံုစုိက္မႈ မရိွေတာ့ပါက (သုိ႕ မဟုတ္) စိတ္မ၀င္စားေတာ့သည္ကုိ

သတိျပဳမိလ်ွင္  Aေျပာင္းAလဲလုပ္ရန္လုိAပ္ျပီျဖစ္သည္။ သင္၏ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္၏ သင္ခန္းစာထဲတြင္
Aာရံုစုိက္မႈရိွေAာင္ႏွင့္သင္ယူမႈ လမ္းေဘာင္Aတြင္း ရိွေစရန္ ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္ ။

I S L I



Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခုကုိAသုံးျပဳျခင္းျဖင့္

Aစျပဳျခင္း

• သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္
Aရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိAသုံးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈကုိ စတင္ျပီး
စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ကုိတည္ေဆာက္ပါ။

Uပမာ။ ။

AသံAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = ေခါင္းေလာင္းတစ္လုံး(သုိ႔)  တူရိယာတစ္ခုခု
Aပင္မ်ားAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊Aပင္မ်ား၊Aသီးမ်ား

ပုံသ႑ာန္Aေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = စကၠဴပုံးတစ္ပုံး၊
ေဘာလုံးတစ္လုံး၊ ကစားစရာAရုပ္ငယ္မ်ား။

Uပမာ။ ။ဆ႒မတန္း၊ သခၤ်ာ (ဂ်ီၾသေမၾတီဘာသာရပ္)
ေဘာလုံးတစ္လုံး၊ ဆုိဒါသံဗူး။ တိပ္လိပ္တစ္ခုကုိ
Aတန္းေရွ ႔တြင္Aဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။ ထုိAရာမ်ား၏
ပတ္လည္Aနား၊ Eရိယာ (သုိ ့မဟုတ္) ထုထည္ကုိ 
ေက်ာင္းသားမ်ားAားတုိင္းတာခုိင္းပါ။

ရုပ္ပုံ (သုိ႔မဟုတ္) ဗီဒီယုိတစ္ခုုျဖင့္
စတင္ျခင္း

• သင္ခန္းစာပါAေၾကာင္းAရာေခါင္းစU္တစ္ခုႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ရုပ္ပုံတစ္ခုကုိ ျပျခင္းျဖင့္

ေဆြးေႏြးမႈကုိစတင္ပါ။

Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း သိပၸံ

ကမာၻေျမၾကီး၏ဆဲြငင္AားAေၾကာင္း သင္ၾကားခ်ိန္တြင္

ဗီဒီယုိAတုိျပသ၍ျဖစ္ေစ၊Aာကာသထဲတြင္

လြင့္ေမ်ာေနေသာသူမ်ားပါေသာ ပုံကုိျပျခင္းျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈကုိစတင္ပါ။“ဘာေၾကာင္ ့လူေတြက  
Aာကာသထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ ျပီး ကမာၻေပၚမွာၾကေတာ့ 
ေလေပၚမွာ မလြင့္ေမ်ာတာလဲ။” ဟုေမးျမန္းႏုိင္သည္။

စကားပုံ၊ ဟာသ ၊စကားထာ တစ္ခုခုျဖင့္ 
စတင္ျခင္း

• သင္၏သင္ခန္းစာတြင္သင္မည့္Aရာႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ စကားပုံ၊ ဆုိရုိးစကား၊ ဟာသ၊ ပုံျပင္၊

(သုိ႕မဟုတ္) Uာဏ္စမ္း ေမးခြန္းတစ္ခုကုိေရးပါ။
(သုိ႔မဟုတ္) ေျပာပါ။

Uပမာ။ ။“ကုိယ့္ကမာၻေျမၾကီးကုိဖ်က္ဆီးတ့ဲ
တုိင္းျပည္ဟာကုိယ့္ကုိကုိယ္ဖ်က္ဆီးေနတ့ဲ

တုိင္းျပည္ပဲ၊ သစ္ေတာေတြဆုိတာ

ငါတုိ႕Aတြက္ေလကုိသန္႔စင္ေပးျပီး ငါ့တုိ႕လူေတြ

Aတြက္လတ္ဆတ္တ့ဲAားသစ္ေတြေပးေနတ့ဲ

ငါတုိ႔ေျမရဲ႕Aဆုတ္ပဲ။” (Frankin D. Roosevelt) 

ေက်ာင္းသူေက
်ာင္းသားမ်ား၏

Aနာဂတ္ 

Aသက္ေမြး၀မ္
းေၾကာင္းAလု

ပ္ႏွင့္

သင့္ေတာ္သည့္
Aေၾကာင္းကုိေ

ဖၚ ျပျခင္းျဖင့္ 

စတင္ျခင္း၊

• ယခုသင္ခန္းစာသည္ေက်ာင္းသူေက
်ာင္းသားမ်ား၏

ဘ၀တစ္စိတ္တ
စ္ပုိင္းတြင္မည္သုိ

႔AကူAညီ

ေပးမည္ကုိေ၀မွ
်ေပးပါ။ သုိ႔မွသာ သင္ခန္းစာပါ

Aေၾကာင္းAရ
ာ၏တန္ဖုိးႏွင့္A

သုံး၀င္ပုံကုိေက
်ာင္းသူ   

ေက်ာင္းသားမ
်ားနားလည္သ

ေဘာေပါက္ရန္
Aတြက္   

Aေထာက္Aကူ
ျပဳလိမ့္မည္။ 

Uပမာ။ ။တုိင္းတ
ာမႈမ်ားAေၾကာ

င္း

သင္ခန္းစာမစ
ခင္တြင္ လူၾကီး

မ်ား၏ဘ၀ႏွင့္ လု
ပ္ငန္းခြင္တြင္

Aရာ၀တၳဳမ်ားကုိ
တစ္ခုႏွင့္တစ္

ခုဘယ္လုိAျမဲတုိ
င္းတာရသည္

ဆုိသည္ ကုိေက
်ာင္းသားမ်ားA

ားေျပာျပပါ။

စက္ျပင္သမား
ကတာယာထဲက

ေလကုိတုိင္းတ
ာရတယ္၊

စားဖုိမႈးကငါတုိ
႔AစားAေသာ

က္ထဲထည့္ဖုိ႔ဟ
င္းခ်က္

ပစၥည္းေတြကုိတုိ
င္းတာရတယ္၊

ေဆာက္လုပ္ေ
ရးသမား

ေတြကAိမ္ေဆ
ာက္တ့ဲAခါမွာ

Aရြယ္Aစားေ
တြ

တုိင္းတာရတယ္
။
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စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း

• သင္ခန္းစာပါAခ်က္Aလက္မ်ားကုိAပုိင္းေလးမ်ားAျဖစ္ 
နံရံမ်ားေပၚတြင္  ကပ္ထားျပီး Aေျဖမ်ားAားလုံးကုိ
ရွာေဖြေစရန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိလွည့္လည္

ၾကည့္ရႈခုိင္းပါ။

**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္လည္း
ထုိင္ခုံမွထခြင့္ရျပီး သင္ယူမႈတြင္ဆက္လက္စိတ္၀င္စား
ေစမည္။ 
Uပမာ။ ။ေရသံသရာလည္ျခင္းAေၾကာင္းသင္ေသာAခါ

ေရသံသရာလည္ပုံAဆင့္မ်ားကုိသင္မည့္Aစား

ထုိAဆင့္မ်ားကုိစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ေရးဆြဲ၍Aခန္း၏ေနရာ

Aႏံွ႔Aျပားတြင္ကပ္ထားပါ။ ျပီးေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားAား

Aဆင့္မ်ားကုိAစU္လုိက္စီပါေစ။

Eည့္သည္ဖိတ္ၾကား၍မိန္႔ခြန္းေ
ျပာ

ခုိင္းျခင္း

• သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားကုိသိရိွန
ားလည္သူ၊    

Eည့္သည္ တစ္UီးUီးAား ဖိတ္ၾကား၍   

၄င္း၏Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကုိေက
်ာင္းသားမ်ား

Aား မွ်ေ၀ ပါေစ။

• ထုိသူမွာ ရပ္ကြက္Aဖဲြ႔၀င္၊ 

ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္၊ 

မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးလည္းျဖစ္ႏုိင္
သည္။

တစ္ဆယ္Aခ်ဳိးႏွစ္  စည္းကမ္း ( ၁၀ း ၂ )• သင္ၾကားခ်ိန္ (၁၀ မိနစ္)ျပည့္တုိင္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သင္ယူမႈကုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္   (၂ မိနစ္)     
Aခ်ိန္ေပးပါ။  

• ၄င္းတုိ႔၏နားလည္မႈကုိစစ္ေဆးရန္ Aေသးစိတ္က်ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိေမးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏Aေတြးႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ 

ဆရာစကားေျပာခ်ိန္သုံးပုံတစ္ပုံ
***သင္၏သင္ခန္းစာAစီAစU္တြင္ဆရာသင္ၾကားေသာAခ်ိန္သည္ သင္ခန္းစာတစ္ခုလုံး၏Aခ်ိန္ရဲ ႔ သုံးပုံတစ္ပုံထက္မေက်ာ္ရန္သတိျပဳရမည္။Aျခားေသာ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားမွသင္ခန္းစာAား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္၊ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္  ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္Aတြက္Aခ်ိန္ေပးပါ။
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ေက်ာင္းသားမ်ားAားနည္းစနစ္တက်ေတြးေခၚေစႏုိင္ရန္Aတြက္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိသာ Aသုံးျပဳပါက Aခက္Aခဲ ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ 
စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာAေပၚ နက္နက္နဲနဲနားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ Aာရုံစုိက္ေစရန္  
Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔Aျပင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aားသာခ်က္၊ Aားနည္းခ်က္မ်ားကုိလည္း သိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားAတြက္
ေနာက္သင္ခန္းစာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ခက္ခဲမႈAဆင့္မ်ားတျဖည္းျဖည္းတုိးျမင့္ ၍
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔Aတြက္ စU္းစားေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း၊ Aက်ိဳးAေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း၊  
ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္စြမ္း Aစရိွေသာ ၄င္းတုိ႔၏Aနာဂတ္Aတြက္Aေရးပါေသာ Aရည္Aေသြးမ်ား တုိးတက္လာေစႏုိင္ပါသည္။

ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ား

• ေက်ာင္းသားမ်ားေ၀ါဟာရAသစ္မ်ားကုိေလ့လာေစႏုိင္ရန္

ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကုိAသုံးျပဳပါ။

• တစ္ဖက္တြင္ ေ၀ါဟာရကုိေရးျပီး Aျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ထုိေ၀ါဟာရကုိ ေဖာ္ျပေသာ ပုံကုိဆြဲပါ။ 

• ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားကုိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားAတြက္ (သုိ႔) 
စကားလုံးAသစ္မ်ား (သုိ႔) စကားစုမ်ားAား 
ေက်ာင္းသားမ်ား မွတ္မိမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးရာတြင္ Aသုံးျပဳပါ။  
ကဒ္ကုိေရွ ႔ေနာက္လွည့္ျပီးသင္ၾကားေပးပါ။

Uပမာ။ ။ ပထမတန္းAဂၤလိပ္စာAကၡရာစာလုံးမ်ား

သင္ၾကားေသာAခါ ေ၀ါဟာရကဒ္မ်ားAသုံးျပဳျပီး
တစ္ဖက္တြင္Aကၡရာစာလုံးကုိေဖာ္ျပျပီး Aျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ထုိစာလုံးကုိေဖာ္ျပေသာAပုံကုိဆြဲပါ။ 

သစ္ပင္ပုံ 

• သစ္ပင္ပုံကုိAသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားAားျဖစ္စU္တစ္ခု (သို႔) 
Aေၾကာင္းAရာ-ျဖစ္စU္-Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
တစ္ခုAား ေတြ႔ျမင္ပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား သစ္ပင္ပုံတြင္ စာရြက္မ်ား Aသီးသီး 
ကပ္ပါေစ။ 

Aျမစ္ - ပထမAဆင့္ (သုိ႔) Aေၾကာင္းတစ္ခု စတင္ျဖစ္တည္မႈကုိ  
ကုိယ္စားျပဳသည္။ 
ပင္စည္ - ဒုတိယAဆင့္ (သုိ႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုကုိကုိယ္စား ျပဳသည္။
Aကုိင္းAခတ္မ်ား -တတိယAဆင့္ (သုိ႔) Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

T ပုံသဏၭာန္ဇယား (T Chart)

• ဆုံျဖတ္ခ်က္တစ္ခု (သုိ႔) ျဖစ္စU္တစ္ခုမွ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
Aေကာင္း၊ Aဆုိးမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရန္ T ပုံသဏၭာန္
ဇယားကုိ Aသုံးျပဳပါ။ 

Uပမာ။ ။ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊
ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔၏ 
ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိဇယားတြင္ေရးပါေစ။

Venn ၏ ပုံ (Venn Diagram)

• ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု (သုိ႔) Aျမင္ႏွစ္ခု၏ တူညီခ်က္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား ကုိ
ေလ့လာႏုိင္ရန္ စက္၀ုိင္းပုံသဏၭာန္ပုံကုိAသုံးျပဳပါ။

• Aျပင္ပုိင္းမ်ားသည္ ေခါင္းစU္တစ္ခုစီ၏ မတူညီေသာ 
Aရည္Aေသြးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ 

• စက္၀ုိင္း ႏွစ္ခု ထပ္ေနေသာ Aလယ္ပုိင္းသည္ ေခါင္းစU္ႏွစ္ခု၏ 
တူညီမႈမ်ားကုိကုိယ္စားျပဳသည္။

Uပမာ။ ။ ႏိွဳင္းယွU္ပါ။ 
သက္ရိွႏွင့္သက္မ့ဲတုိ႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား 
သဘာ၀ေပါက္ပင္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားတူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား
ေထာင့္မွန္စတုဂံ ႏွင့္ စတုရန္းတုိ႔၏တူညီမႈ၊ကြဲျပားမႈမ်ား

သင္ခန္းစာ၏Aစပုိင္း

သင္ခန္းစာတစ္ခုကုိပုိင္ႏုိင္စြာစတင္ရန္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လုိAပ္သည္။သင္ခန္းစာ၏Aစသည္ေနာက္လာမည့္Aပုိင္းမ်ားAတြက္AဆုံးAျဖတ္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားAတန္းထဲကုိ၀င္လာသည္ႏွင့္စတင္ႏုိင္ရန္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ထားသည္ကုိေက်ာင္းသားမ်ားျမင္ႏုိင္လွ်င္ သင္ခန္းစာစတင္ဖုိ႔စိတ္Aားထက္သန္ၾကေပမည္။

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း
က(၄) သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိသိရိွနားလည္ျခင္း

ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကုိစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္Aစီရင္ခံျခင္း
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Aဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း

ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖက္ဖက္မွ စိန္ေခၚႏုိင္ေစရန္မတူညီေသာေမးခြန္းပုံစံမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္Aသုံးျပဳပါ။
• မွတ္Uာဏ္ဆန္းစစ္ေသာေမးခြန္း- Aေသးစိတ္က်သည့္  Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ေမးေသာေမးခြန္း။  
Uပမာ။ ။ ေနAဖြဲ ့Aစည္းထဲမွာ ၿဂိဳဟ္ဘယ္နွစ္လုံးပါ၀င္သလဲ? 
• နားလည္မႈကုိဆန္းစစ္ေသာေမးခြန္း -ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚနားလည္မႈကုိေမးေသာေမးခြန္း။ 
Uပမာ။  ။ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကမာၻကေနကုိ ဘယ္လုိပုံစံ လည္ပတ္ေနလဲဆုိတာကုိ နားလည္သလုိတစ္တန္းလုံးကုိျပန္ေျပာျပေပးႏုိင္မလား။

• လက္ေတြ႔Aသုံးခ်ႏုိင္မႈကုိဆန္းစစ္ေသာေမးခြန္း -သင္ခန္းစာAားလက္ေတြ႔တြင္ ဘယ္လုိAသုံးခ်မလဲဆုိသည္ကုိစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း။ 
Uပမာ။ ။ ကမာၻလည္ျခင္းေၾကာင့္မတူညီေသာ ရာသီUတုမ်ားျဖစ္ေပၚတယ္။Aခ်ိန္ကြာျခားမႈေတြရိွတယ္ဆုိတာသင္ယူခ့ဲရျပီေနာ္။ Aခုခ်ိန္

ထုိင္းႏုိင္ငံကေန Aေမရိကား ကုိသြားမယ္ဆုိရင္ဘယ္လုိ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈေတြရိွမလဲ။ မင္းတုိ႔Aေနနဲ႔ဘာေတြျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိမယ္ထင္သလဲ။

• ခြဲျခားသုံးသပ္ႏုိင္မႈကုိဆန္းစစ္ေသာေမးခြန္း-ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတုိ႔သင္ခ့ဲေသာAရာမ်ားကုိAသုံးျပဳျပီးAျခား AေျခAေနမ်ားကုိ
ႏိွဳင္းယွU္တတ္မႈကုိစစ္ေဆးေသာေမးခြန္း။ 

Uပမာ။  ။ Aကယ္၍ကမၻာၾကီးကသာ 23 !" ဒီဂရီ မေစာင္းခ့ဲဘူးဆုိရင္ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မလဲ။

Aဖြဲ႔လုိက္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ခြဲျပီး သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္္သက္ေသာေမးခြန္းAခ်ိဳ ႔ထုတ္ခုိင္းပါ။ W.H  (ဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘယ္Aခ်ိန္လဲ၊  
ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ၊ ဘယ္လုိလဲ)  ေမးခြန္းမ်ားAသုံးျပဳရန္သတိေပးပါ။

• တစ္ဖြဲ႔စီမွ ေမးခြန္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသည္ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ ထပ္၍ သိခ်င္ေသာ (သုိ႔) မရွင္းေသာ 
Aေၾကာင္းမ်ားAားေမးေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါေစ။ 

• Aဖြဲ႔လုိက္ေမးခြန္းမ်ားေရးျပီးသြားျပီဆုိလွ်င္ Aဖြဲ႔Aခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ားလဲလွယ္ေစျပီး Aခ်ိန္Aနည္းငယ္ေပး၍စU္းစားပါေစ။ 
• ထုိ႔ေနာက္Aျပန္Aလွန္ေျဖၾကားပါေစ။ 

Uပမာ။ ။A႒မတန္းသမုိင္းဖတ္စာမွကမာၻ ့ကုလသမဂၢAဖြဲ ့ကုိ ဘာေၾကာင့္ဖြဲ ့စည္းခ့ဲရတာလဲ? ဘယ္တုန္းကလဲ? 
ဘယ္ေနရာမွာလဲ? ႏုိင္ငံဘယ္နွစ္နုိင္ငံပါ၀င္ခ့ဲသလဲ? 

နာမည္တပ္ေခၚ ျခင္း

• တစ္ခန္းလုံးAားစU္းစားေစရန္ေမးခြန္းကုိAရင္ေမးပါ။
• ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိနာမည္တပ္ေခၚ ျပီးေမးခြန္းကုိေျဖဆုိေစပါ။
**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္လည္း Aခ်ိန္မေရြး ၄င္းတုိ႔၏နာမည္ကုိေခၚလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ AေျဖကုိစU္းစားျပီး 
Aာရုံစုိက္ေနရန္ လုိAပ္ေၾကာင္း သိရိွေပလိမ့္မည္။ 

Uပမာ။ ။ ဆရာမမွ “ေျမဆီလႊာတုိက္စားခံရျခင္း၏AဓိကAေၾကာင္းAရင္းေတြကဘာေတြလဲ” ဟုေမးလုိက္သည္။ထုိ႔ေနာက္ “မီးမီး 
ဆရာမကုိေျမဆီလႊာတုိက္စားခံရျခင္းရဲ ႔AဓိကAေၾကာင္းAရင္း တစ္ခုေျပာျပပါလား။”

ေမးခြန္းAသုံးျပဳဆန္းစစ္ျခင္း၏လမ္းညႊန္မူ၀ါဒ

ဆရာမ်ားAေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏နားလည္မႈက္ုိဆန္းစစ္ရန္နားလည္လားဟုေမးျခင္းသည္ထိေရာက္မႈရိွေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။

ေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္Aရာကုိနားလည္လဲဆုိတာသိႏုိင္ေAာင္Aေသးစိတ္က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ေမးသင့္သည္။ 

နားလည္လား Aေသးစိတ္က်ေသာေမးခြန္း
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o

သင္ခန္းစာAဆုံးပုိင္း

သင္ခန္းစာAဆုံးတြင္ေက်ာင္းသာမ်ားမည္မွ်နားလည္သိရိွသြားသည္ကုိစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ မိနစ္Aနည္းငယ္ခန္႔ခ်န္ထားပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ေနာက္တစ္ရက္ သင္ခန္းစာတြင္ထပ္မံရွင္းျပရန္လုိAပ္ေနေသးသည့္Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ သင့္Aေနျဖင့္လည္းသိရိွသြားႏုိင္သည္။

သင္ခန္းစာျပီးဆုံးသည့္Aခါ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မီးပြိဳင့္

• မီးပြိဳင့္ပုံAားAသုံးျပဳ၍ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာ  
Aေပၚ နားလည္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ နားလည္မႈAေပၚ မူတည္၍
မီးပြိဳင့္၏Aေရာင္တစ္ခုစီတြင္ စာရြက္မ်ားလာကပ္ပါေစ။  

Aစိမ္း - ယုံၾကည္မႈရိွသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သင္ခန္းစာ 
Aေပၚ နားလည္ျပီး ေမးခြန္း မရိွ။ သင္ခန္းစာမွ 
သင္ယူခ့ဲေသာ Aရာတစ္ခုAားေရးျပႏုိင္သည္။

A၀ါ - ပုံမွန္။ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔နားမလည္ေသာ၊ 
မရွင္းေသာေမးခြန္းမ်ားေရးႏုိင္သည္။ 

Aနီ -AကူAညီလုိAပ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔Aတြက္ျပန္လည္ရွင္းျပရန္  
လုိေသာေခါင္းစU္မ်ားကုိေရးသည္။ 

လက္ေခ်ာင္း ၅ ေခ်ာင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားသင္ခန္းစာAေပၚ မည္မွ် 
နားလည္ေၾကာင္း AေျခAေနကုိေမးပါ။ 

• ၄င္းတုိ႔၏ သင္ခန္းစာ Aေပၚ ယုံၾကည္မႈရိွရိွနားလည္ပုံကုိ
လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ျပခုိင္းပါ။   

၁ - လုံး၀ယုံၾကည္မႈမရိွပါ။
၂ -Aနည္းငယ္ယုံၾကည္မႈရိွသည္။
၃ -Aသင့္Aတင့္ယုံၾကည္မႈရိွသည္။
၄ - ယုံၾကည္မႈေတာ္ေတာ္ရိွသည္။
၅ - လုံး၀ယုံၾကည္မႈရိွသည္။

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားမ်က္စိမိွတ္ျပီး

လက္ေထာင္ခုိင္းလွ်င္ပုိထိေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

လုံး၀ယုံၾကည္မႈရိွပါသည္။လုံး၀ယုံၾကည္မႈမရိွပါ

စာသင္ခန္းမွထြက္ရန္လက္မွတ္

• စာသင္ခ်ိန္၏ေနာက္ဆုံး ၅မိနစ္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာရြက္Aၾကမ္းေပၚတြင္  
ေမးခြန္းတစ္ခုAားေျဖေစျပီးဆရာမထံတင္ခုိင္းပါ။ 

• ဤAခြင့္Aေရးကုိ Aသုံးခ်ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား 
Aတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာေမးခြန္း (သုိ႔)         
သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိျပန္လည္ေႏႊးပါ။

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္Aေနျဖင့္ေနာက္သင္ခန္းစာ 
တြင္မည္သည့္Aရာကုိျပန္လည္ သင္ျပရန္ (သုိ႔) 
ျပန္ေႏႊးေပးရန္လုိAပ္သည္ကုိသိႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ “ဒီေန႔သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္သက္ျပီး
ဆရာမေရးထားတ့ဲေမးခြန္းကုိ ကုိယ္နားလည္သလုိ

ၾကိဳးစားျပီး ေျဖၾကည့္ပါ။ ဒါေျဖျပီးရင္ဆရာမကုိစာရြက္

ေပးျပီး သြားလုိ႔ရျပီေနာ္။”

လက္မေထာင္၊ လက္မေဘး၊လက္မေAာက္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားမွန္သည္၊ မွားသည္သာ ေျဖရေသာ 
ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ Aေျဖကုိ လက္မသုံးျပီးေျဖရမည္။

Uပမာ။ ။ “ၾတိဂံရဲ ႔Aတြင္းေထာင့္သုံးေထာင့္ေပါင္းျခင္းသည္ ၁၈၀
ဒီဂရီျဖစ္သည္။” ဟုဆရာမမွစာေၾကာင္းကုိေျပာလုိက္လွ်င္
ေက်ာင္းသားမ်ားမွလက္မAသုံးျပဳ ေျဖရမည္ျဖစ္သည္။

**ေက်ာင္းသား၏လက္မAေနAထားကုိၾကည့္ျပီး
၄င္းတုိ႔၏နားလည္မႈကုိ ဆရာAေနျဖင့္ ေAာက္ပါAတုိင္း

ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။

ယုံၾကည္မႈရိွရိွနားလည္သည္။

မေသခ်ာ၊ေမးခြန္းAခ်ိဳ ႔ရိွသည္။

AကူAညီလုိေသးသည္။
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လူမႈေရးဆရာမ်ား ပထ၀ီသင္ခန္းစာျပ
င္ဆင္ရန္

ေျမပုံကုိAသုံးျပဳေနၾကပုံ

ျမန္မာစာဆရာမ်ား စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္သင္ယူေနပုံ

20



တစ္Uီးခ်င္းစီAလုိက္
• တစ္Uီးခ်င္းစီAလုိက္သင္ယူျခင္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏
သင္ခန္းစာေက်ညက္မႈႏွင့္AမီွAခုိကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
တုိ႔ကုိေလ့လာဆန္းစစ္ရန္Aတြက္Aသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 
Aေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ • ေက်ာင္းသားမ်ားကုိတစ္Uီးခ်င္းစီAလုိက္လုပ္ေဆာင္ေစေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္။ ။စစ္ေဆးမႈမ်ား၊(ညဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊Aိမ္စာမ်ားလုပ္ေစျခင္း၊Aသံတိတ္စာဖတ္ေစျခင္း)Aခ်က္Aလက္သုံးခု-ေမးခြန္းႏွစ္ခု-AေတြးAေခၚတစ္ခု၊ 

ေထာင့္ေလးေထာင့္၊ ေက်ာက္သင္ပုန္းAျပည့္ေရးျခင္း၊
မဲေပးျခင္း Aစရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

နွစ္ေယာက္တြဲAလုိက္

• ႏွစ္ေယာက္တြဲAလုိက္
သင္ယူျခင္းကုိ

ယုံၾကည္မႈရိွ ေသာေက်ာင္
းသားႏွင့္ ရွက္တတ္ေသာ

ေက်ာင္းသား၊ စာေတာ္ေသ
ာေက်ာင္းသားႏွင့္

Aခက္Aခဲရိွေသာ ေက်ာင္
းသား (သုိ႕မဟုတ္)၊

AတူတူAလုပ္တြဲလုပ္ရန္
Aခြင့္Aေရး သိပ္မရေသာ

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တြဲဖက္
လုပ္ေဆာင္ေစရန္

Aသုံးျပဳႏုိင္သည္။

• ႏွစ္ေယာက္တြဲAလုိက္လု
ပ္ေဆာင္ေစေသာလႈပ္ရွားမ

ႈ

Aခ်ိ ႕ဳတြင္။ ။ ေတြး-တြဲ-မွ်ေ
၀၊Aတြဲလုိက္သင္ၾကားေစ

ျခင္း၊

Presentation လုပ္ေစျခင္း၊ ရတနာရွာေ
ဖြျခင္း

တုိ႔ပါ၀င္သည္။

Aဖြဲ႔ငယ္ Aလုိက္ ၃-၅ ေယာက္ၾကား

• Aဖြဲ႕ငယ္မ်ားAလုိက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ေက်ာင္းသား
မ်ားကုိAုပ္စုလုိက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေစျပီး၊ Aလုပ္ႀကီးမ်ားကုိ
Aပုိင္းငယ္မ်ားခြဲ၍လုပ္ေဆာင္ႏုိိင္ေစရန္Aခြင့္ေပးသည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားသည္Uီးေဆာင္ရန္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်ႏုိင္ရန္Aခြင့္Aေရးရသည္။

• Aဖြဲ႕ငယ္Aလုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခ်ိဳ ႔တြင္။
ပုိစတာမ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္း၊သိပၸံလက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ား ၊
Aလွည့္က် သရုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ Aဖြဲ႔လုိက္
ပေရာဂ်က္လုပ္ေစျခင္း (သုိ႔) Presentation လုပ္ေစျခင္း
စကားရည္လုျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ျပခန္းတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
AစီAစU္၊ ရတနာရွာေဖြျခင္း   တုိ႔ပါ၀င္သည္။

ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္Aေကာင္းဆုံးသင္ယူမႈနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈရိွေသာ ဆရာသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသာမကAဖြဲ႕လုိက္ပါတက္ၾကြစြာသင္ယူႏုိင္ရန္Aခြင့္Aလမ္းမ်ားေပးသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔Aခ်င္းခ်င္းထံမွလည္း သင္ယူႏုိင္ၾကပါသည္။ Activity မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ သင္ယူေစရန္ Aေထာက္Aကူျပဳေသာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Aခ်ိ ႕ဳေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖရန္ ရွက္ေၾကာက္ၾကေသာ္လည္း Activity မ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္တတ္ၾက 
ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ယူေစလုိသည့္Aေပၚမူတည္ျပီးAုပ္စုAရြယ္Aစားမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွေရြးခ်ယ္ေပးရန္
Aေရးၾကီးပါသည္။

ဘယ္Aုပ္စုAရြယ္
AစားကုိAသုံးျပ

ဳ

သင့္သလဲ

• မတူညီတ့ဲ Aု
ပ္စုAရြယ္Aစားမ

်ားAတြက္

ရည္ရြယ္ခ်က္Aမ
်ိဳးမ်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္။

• သင္ခန္းစာျပင္
ဆင္ေနစU္သင္၏

ေက်ာင္းသားမ်ား
၏

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာ
င္ပုံကုိေAာက္ပါA

တုိင္းေရြးခ်ယ္ႏုိင္

ပါသည္။

တက္ၾကြစြာ သင္ယူေစေသာ နည္းလမ္းမ်ား

က (၂.၁) သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းဗ်ဴဟာAမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္းျမစ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ခ(၁) သင္ၾကားမႈနည္းဗ်ဴဟာAမ်ိဳးမ်ိဳးကုိAသုံးျပဳ ၊ သင္႐ုိးၫြန္းတမ္းAေၾကာင္းAရာကုိသင္ၾကားျခင္း
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ေထာင့္ ေလး ေထာင့္

• စာသင္ခန္း၏ေထာင့္မ
်ားတြင္ “လုံးဝသေဘာတူပါတယ္” “သေဘာတူပါတယ္” “သေဘာမတူပါ” 

“လုံးဝသေဘာမတူပါ” စသ
ည့္ ဆုိင္းဘုတ္ (စာရြက္)မ်ားကုိ တစ္ေထာင့္စီတြင္ကပ္ပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ာ
းAား စU္းစားစရာ Aျငင္းပ

ြားဖြယ္ ေမးခြန္းတစ္ခုAားေမးျပီး ၄
င္းတုိ႔ယုံၾကည္ရာ

ေထာင့္

မ်ားသုိ႔သြားခုိင္းပ
ါ။

• ထုိ႔ေနာက္ေက်ာင္းသာ
းမ်ားAား ၄င္းတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထ

ားေသာ ေထာင့္မွ
ေန၍ဘာေၾကာင့္

ထုိေထာင့္ကုိ  

ေရြးခ်ယ္လုိက္ရျခ
င္း Aေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း ပထ၀ီ
ႏွင့္သမုိင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ A

ဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ႔)

“Aထက္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ Aဂၤလိပ္တုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ရျခ
င္း၏AဓိကAေ

ၾကာင္းAရင္းမွာ
  ဘုံေဘဘားမား

သစ္ကိစၥေၾကာင့္
 ျဖစ္သည္။”  ဟူေသာစာေၾက

ာင္းကုိဆရာမမွ ဖတ္ျပျပီးလွ
်င္ ေက်ာင္းသာ

းမ်ားAား 

Aထက္ပါေထာင့္
ေလးေထာင့္Aန

က္၄င္းတုိ႔  ယုံၾကည္ရာေထ
ာင့္သုိ႔သြားခုိင္းပါ။

 ထုိ႔ေနာက္ ဆရာမမွ 

ဘာေၾကာင့္ဒါက
 Aဓိက Aေၾကာင္းAရင္း  ျဖစ္တယ္

လုိ႔  သေဘာတူလဲ။  

သေဘာမတူဘူး
လဲဆုိတာကုိရွင္း

ျပခုိင္းပါ။

FacebookAေကာင့္AစီAစU္

စံျပပုဂၢိဳလ္ မ်ားAေၾကာင္းသင္ၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သူတုိ႔သင္ယူခ့ဲရသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏

Aေၾကာင္းAား Facebook Aေကာင့္တြင္ပါဝင္ေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားAတုိင္း ေရးခ်ခုိင္းပါ။ 

Aမည္၊ စိတ္ဝင္းစားေသာAရာမ်ား၊ ဝါသနာမ်ား ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေရာက္ဖူးေသာေနရာမ်ား၊ like         

ရရိွမႈမ်ား၊ ပါဝင္ထားေသာAဖြဲ႔မ်ား၊ ဆုိရုိးစကားမ်ား Aစရိွသျဖင့္ ….

Uပမာ။ ။ စိန္ေဗဒါ (စတုတၳတန္း ျမန္မာစာ)

ေက်ာင္းသားမ်ားAားစိန္ေဗဒါနွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုိယ္ေရးAခ်က္Aလက္မ်ားကုိခ်ေရးခုိင္းပါ။ 

စိန္ေဗဒါ၏ငယ္နာမည္၊ သူ၏Aနွစ္သက္ဆုံးသီခ်င္း၊ ဘြဲ ့နာမည္၊ ေမြးရပ္ဇာတိ Aစရိွေသာ

Aခ်က္Aလက္မ်ား ကုိထည့္သြင္းရန္Aၾကံၿပဳပါ။ 
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မဲေပးျခင္း AစီAစU္
စာရြက္(သုိ႔) စာရြက္ၾကီးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာAေျဖမ်ား (သုိ႔) ဟုတ္/မဟုတ္ Aေျဖမ်ား ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိေရးခ်ပါ။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ Aေျဖေရးရန္ စကၠဴ Aပုိင္းေလးမ်ားေပး၍တစ္Uီးခ်င္းAလုိက္ေျဖဆုိခုိင္းပါ။ 
• Aေျဖေရးထားေသာစာရြက္မ်ားကုိ Aမည္မတပ္ေစဘဲ ပုံးတစ္ခုထဲတြင္ထည့္ခုိင္းပါ။
• Aေျဖမွန္ကုိေၾကာ္ျငာေပးျပီး ေက်ာင္းသားဘယ္ႏွစ္ေယာက္က Aေျဖမွန္ကုိ မဲေပးခ့ဲေၾကာင္းခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိကာ 
လက္ခုပ္တီး၍Aားေပးေစပါ။ (Aေျဖမွားေသာ သူမ်ားAေရAတြက္ကုိေျပာစရာမလုိပါ)

ထုိ႔ေနာက္ေမးခြန္းပါAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိသင္ၾကားပါ။
သင္ခန္းစာ ျပီးဆုံးေသာAခါ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ကနUီးေမးခ့ဲေသာ ေမးခြန္းကုိဘဲျပန္ေမးကာ မဲျပန္ထည့္ေစပါ။
ထုိ႔ေနာက္ ရလဒ္မ်ားကုိ ႏွိဳင္းယွU္ၾကည့္ပါ။ 

Uပမာ။ ။ Aခ်င္း၊ Aခ်င္း၀က္သင္ခန္းစာ (တတိယတန္းသခ ၤ်ာ)
Aခ်င္း၊ Aခ်င္း၀က္သင္ခန္းစာAစမျပဳမီ ေက်ာင္းသားမ်ားAား စက္၀ုိင္းတစ္ခု၏Aခ်င္း၀က္ကုိ မည္သုိ႔ ရွာႏုိင္ေၾကာင္း  
(ပုံေသနည္း)ကုိစာရြက္Aပုိင္းတစ္ခုထဲတြင္ေရးကာ မဲေပးဆုံးၿဖတ္ေစပါ။
ရရိွလာသည့္Aျဖမ်ားAား  စာသင္ခန္း  ေရွ ႔တြင္ခ်ထားေသာမဲပုံးထဲသုိ ့ထည့္သြင္းေစပါ။
ဆရာမွAေျဖမွန္ကုိေၾကာ္ျငာပါ။ သင့္Aေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သိရိွမႈကုိေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
သင္ခန္းစာ၏Aဓိက Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စက္၀ုိင္း၏Aခ်င္းနွင့္ Aခ်င္း၀က္တြက္ခ်က္ပုံကုိ သင္ၾကားပုိ ့ခ်ပါ။
သင္ၾကားမႈၿပီးဆုံးၿပီီးေနာက္ ဆရာမွသင္ခန္းစာတတ္ေျမာက္မႈကုိ သိရိွရန္မဲေပးဆုံးျဖတ္မႈAစီAစU္ကုိ
ေနာက္တစ္ဖန္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

သုံး-ႏွစ္-တစ္
ေခါင္းစU္သစ္တစ္ခုကုိ သင္ယူျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကုိေရးရမည္။
• သင္ယူရရိွခ့ဲေသာAေၾကာင္းAရာAသစ္သုံးခု။
• စာသင္ၾကားစU္Aတန္းထဲ၌မေဆြးေႏြးျဖစ္ခ့ဲေသာ Aေၾကာင္းAရာနွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းနွစ္ခု။• Aေၾကာင္းAရာနွင့္ပတ္သက္ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခု။

Uပမာ။ ။မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ေသာယုန္သူငယ္ (စတုတၴတန္းျမန္မာဖတ္စာ) ေက်ာင္းသားမ်ားAား ထုိပုံျပင္မွ
§ သိရိွခ့ဲရေသာAေၾကာင္းAရာ သုံးခု၊ 
§ ပုံျပင္နွင္ပတ္သက္၍နားမလည္ေသာေမးခြန္းနွစ္ခု (Aတြဲလုိက္ျဖစ္ေစ)§ ပုံျပင္နွင့္ပတ္သက္ေသာသင္ခန္းစာ၊ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခုကုိေရးခုိင္းပါ။ 
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ေတြး-တြဲ-မွ်ေဝ (Aတြဲလုိက္)
• Aဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚရန္လုိAပ္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ။
• AေျဖစU္းစားရန္ေက်ာင္းသားAေယာက္တုိင္းAား
Aခ်ိန္ ၁မိနစ္-၂ မိနစ္ ခန္႔ေပးပါ။ 

• ေနာက္တစ္ဆင့္Aေနႏွင့္Aျခားေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္ျဖင့္ တြဲ ကာမိမိ၏Aေျဖမ်ားAား
Aျပန္Aလွန္ မွ်ေဝ ခုိင္းပါ။ 

• ေနာက္ဆုံးAေနျဖင့္ Aတြဲတုိင္းမွ မိမိတုိ႔၏Aေျဖမ်ားAား
တစ္ခန္းလုံးAား မွ်ေဝခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ။စတုတၴတန္း ၿမန္မာစာ (ျမစ္Eရာကဗ်ာ)
ကဗ်ာAပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကုိေပး၍ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာပုိဒ္၏
ဆုိလုိရင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ၄င္းတုိ႔၏Aျမင္ကုိ ေမးပါ။
Aထက္ပါAဆင့္မ်ားကုိAသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ 
စိတ္ကူး၊Aျမင္မ်ားကုိမွ်ေ၀ခုိင္းပါ။ 

ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ျပည့္ေAာင္ေရးျခင္း

သင္ခန္းစာAသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မည္မွ်သိထားေၾကာင္းသိရိွရန္Aသုံးျပဳႏုိင္သည္။သင္ခန္းစာတစ္ခုျပီးတုိင္းAေၾကာင္းAရာျပန္လည္ေႏႊးရန္Aသုံုးျပဳႏုိင္သည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ားAား သင္ၾကားမည့္သင္ခန္းစာAသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာAခ်က္Aားလုံးကုိ သိသေလာက္ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးခုိင္းပါ။ (Aတြဲလုိက္)• ထုိ႔ေနာက္၄င္းတုိ႔၏Aျမင္မ်ားကုိ Aတန္းAားျပန္လည္ ရွင္းျပခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ေရသံသရာလည္ျခင္းAေၾကာင္းမသင္ၾကားခင္ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၄င္းတုိ႔ သိထားေသာ မတူညီသည့္ရြာသြန္းျခင္းAမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္လာေရာက္ဆြဲသားခိုင္းပါ။

ရတနာရွာေဖြျခင္း

• ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာသင္ခန္းထဲတြင္ဖြက္ထားပါ။

(စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္လည္း ဖြက္ထား
ႏုိင္ပါတယ္). 

• ေက်ာင္းသားမ်ားကေမးခြန္းမ်ားကုိA
ဖြဲ႔လုိက္၊ (သုိ႔)Aတြဲလုိက္ လုိက္ရွာၿပီး

Aေျဖမ်ားကုိAတူတကြ ေျဖဆုိခိုင္းပါ။

• ေမးခြန္းမ်ားကုိUီးစြာေျဖဆုိႏုိင္ေသ
ာAဖြဲ ႔မွAႏုိင္ရမည္။

Uပမာ။ ။သတၱမတန္း  ပထ၀ီ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လူUီးေရႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ား)

ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔က
ာေမးခြန္းစာရြက္မ်ား ႏွင့္Aညႊန္းမ်ား

ကုိရွာပါေစ။
၁)ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူUီးေရ ဘယ္ေလာ

က္ရိွသလဲ။

ေနာက္ေမးခြန္းAတြက္ Aုန္းပင္ တစ္ပင္ကုိရွာပါ။ 

၂)ကယားလူမ်ိဳးေတြရဲ ႔AဓိကAလုပ္A
ကုိင္ကဘာလဲ။ 

ေနာက္ေမးခြန္းAတြက္ မီးဖုိေခ်ာင္Aနီး
သုိ႔သြားပါ။

Aစရိွသျဖင့္ ေမးခြန္းနွင့္ ေနာက္ေမးခြန္
း တစ္ခုဖြက္ထားေသာေနရာကုိ

ေျပာႏုိင္မည့္ Aညႊန္းတစ္ခုခု ကုိစာရြက္Aပုိင္းတစ္
ခုေပၚတြင္ ေရးကာ၀ွက္ထားပါ။

ေမးခြန္းAားလုံးကုိ Uီးစြာရွာေဖြေျဖဆုိႏုိင္ေသာAဖြဲ႔မွ Aႏုိင္
ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

Aတြဲလုိက္ဆန္းစစ္ျခင္း
• ၂ေယာက္တြဲAလုိက္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား၄င္းတုိ႔သင္ယူခ့ဲေသာAရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍Aျပန္Aလွန္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါေစ။• ေက်ာင္းသားမ်ားမွတစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီေမးခြန္းေမးျခင္း၊ေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။
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ႏွစ္ေယာက္တြဲAလုိက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
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Aဖြဲ႔ငယ္Aလုိက္ (၃-၅ ေယာက္ၾကား) လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

ျပခန္းတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

• Aဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားဖြဲ႕ ၍ စာAုပ္ထဲရိွေခါင္းစU္တစ္ခုAေၾကာင္းကုိ ေလ့လာ/ဖတ္ ခိုင္းပါ။
• တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီAား မိမိတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းစU္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိAက်U္းခ်ဳပ္ေရးကာ နံရံေပၚတြင္
ကပ္ထားခုိင္းပါ။

• Aဖြဲ႕Aားလုံးျပီးဆုံးသြားပါက ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aခန္းတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ကာ AျခားAဖြဲ႔မ်ား၏ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ မွတ္စုမ်ားေရးမွတ္ခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ။ သခ ၤ်ာ (ဂ်ီၾသေမၾတီ ပုံမ်ားနွင့္ Eရိယာမ်ား)
ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔လုိက္ မတူညီေသာ ဂ်ီၾသေမၾတီပုံမ်ား (Uပမာ… ကုဗတုံး၊ ဆလင္ဒါ၊ ကေတာ့ခြ် န္
Aစရိွေသာ)ဆြဲခုိင္းျပီး ထုိပုံမ်ား၏ ထုထည္၊ Eရိယာ၊ ရွာေသာပုံေသနည္းမ်ား ေရးခ်ခုိင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္Aဖြဲ႔လုိက္
ဆြဲထားေသာစာရြက္ၾကီးမ်ားကုိ စာသင္ခန္းAႏံွ႔တြင္ကပ္၍Aဖြဲ႔မ်ားAားလုိက္လံၾကည့္ရႈမွတ္သားခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ။ဆ႒မတန္းသမုိင္း Aီဂ်စ္န္ုိိင္ငံAေၾကာင္းမွ ပိရိမစ္ပုံ၊ စဖင့္ရုပ္တုပုံ။
ကမာၻေပၚတြင္ရိွေသာAထင္ကရၿဖစ္ေသာေနရာမ်ားAေၾကာင္းသင္ၾကားျပီးေသာAခါေက်ာင္းသားမ်ားAား ၄င္းတုိ႔ 
သင္ယူခ့ဲေသာေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးAဖြဲ႔ငယ္မ်ားAလုိက္၊ ပုိစတာမ်ားျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။ စာသင္ခန္းAႏံွ ့ ကပ္ထားေသာ
ပုိစတာမ်ားAားေက်ာင္းသားမ်ားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈျပီး Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ေသာျပခန္းသဖြယ္ျပဳလုပ္ပါ။
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Aဖြဲ႔ငယ္Aလုိက္ (၃-၅ ေယာက္ၾကား) လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

စကားရည္လုပြဲAစီAစU္ (Debate)
• Aုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲပါ။ 
• Aျငင္းပြားဖြယ္Aဆုိျပဳခ်က္တစ္ခုကုိ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးပါ။
• တစ္ဖြဲ႔ က ထုိAဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေထာက္ခံရမွာ ျဖစ္ျပီး Aျခားတစ္ဖြဲ႔က ျငင္းဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားAား ျပင္ဆင္ရန္Aခ်ိန္ ေပးျပီးေနာက္ Aဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔Aား Aျပန္Aလွန္စကားရည္လုခုိင္းပါ။ 

Uပမာ။ ။မိတ္ေဆြသုံးUီးAေၾကာင္း (စတုတၴတန္း ၿမန္မာဖတ္စာ) 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိAုပ္စုနွစ္စုခြဲ၍ မိတ္ေဆြဆုိတာ မရိွမၿဖစ္လုိAပ္သည္ဆုိတ့ဲေခါင္းစU္Aား စကားရည္လုခုိင္းပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ပုံျပင္မွAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ၄င္းတုိ႔၏Aျငင္းAဆုိျပဳခ်က္Aတြက္Aသုံးျပဳရမည္။ 

Uပမာ။ ။ဆ႒မတန္း သိပၸံ(လူသားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္)
”ကမာၻေပၚရိွ ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ားနည္းပါးလာျခင္း၏AဓိကAေၾကာင္းAရင္းမွာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျပားလာျခင္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။” ဟူသည့္ျငင္းဆုိဖြယ္ရာကိစၥရပ္တစ္ခုကုိဖန္တီးေပးၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထုိAဆုိကုိ  
ေထာက္ခံေသာ Aဖြဲ႔နွင့္  ထုိAဆုိကုိ ျငင္းဆုိေသာAဖြဲ႔Aျဖစ္ Aုပ္စု နွစ္စုခြဲ၍ Aေၾကာင္းAရာAေပၚစကားရည္လု
ေျပာဆုိခုိင္းပါ။ ဤနည္းလမ္းသည္သင္ခန္းစာစတင္ရန္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားမည္မွ်သိျပီးသည္ကုိေလ့လာႏုိင္သည္။



"ေက်ာင္းသားေတြAမွား လုပ္တာ 
ဟာ Aာရုံမစုိက္တ့ဲသူတုိ႔ရဲ ႔ Aျပစ္”

"ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ Aမွားလုပ္တ့ဲAခါ သူတုိ႔
ရဲ ႔ယုံၾကည္မႈကုိၾကိဳးစားျမင့္တင္ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ 

A့ဲဒီAမွားမွ တစ္ဆင့္ Aားလုံးကုိ သင္ခန္းစာယူေစတယ္။

Aမွားဆုိတာသင္ယူမႈျဖစ္စU္၏ ပုံမွန္Aစိတ္Aပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဖက္စလုံးAတြက္ သင္ယူရန္ 
တုိးတက္ႏုိင္ရန္Aခြင့္Aေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Aမွားကုိေရွာင္လႊႏုိဲင္ရန္ Aေျဖတစ္ခုတည္းသာ ရိွေသာ
လြယ္ကူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေမးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ Aမွားျပဳလုပ္မည္ကုိ စုိးရြံ ႔မႈမရိွ
ေစေသာ စာသင္ခန္းပုံစံမ်ိဳး ဖန္တီိးႏုိင္ရန္ဂရုတစုိက္ စU္းစားျပင္ဆင္သင့္သည္။ သင္၏သင္ၾကားမႈပုံစံAား ______

လက္ေဖ်ာက္တီး၊လက္ခုပ္တီး ၊
လက္၀ါးရုိက္၊လက္မေထာင္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွAေျဖမွန္မရေသာ္လည္း၊ 
ခက္ခဲေသာေမးခြန္းAား ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ
ၾကိဳးစား၍ေျဖဆုိျပီးေနာက္တြင္ Aားလုံးမွ လက္ခုပ္တီး၊
လက္ေဖ်ာက္တီး၊ လက္၀ါးခ်င္းရုိက္ျခင္း (သုိ႔) 
လက္မေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳေသာ 
စာသင္ခန္းAေလ့Aထတစ္ခုခုထားရိွပါ။

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ
ျမင့္တင္ႏုိင္သည္။

Uပမာ။ ။“ေဇာ္ေဇာ္ကၾကိဳးစားျပီး ေမးခြန္းရဲ ႔
ပထမတစ္၀က္ကုိမွန္ေAာင္ ေျဖႏုိင္ခ့ဲတယ္။
ကဲေဇာ္ေဇာ္ Aတြက္လက္ခုပ္တီးေပးၾကရေAာင္။”

Aေျဖကုိထိန္ခ်န္ထားပါ။ 

• သင့္Aေနျဖင့္Aေျဖမွန္Aားမေျပာျပခင္
ေက်ာင္းသားမ်ား ဘယ္လုိထင္သည္ကုိစU္းစား
ေစျပီး ေျပာျပပါေစ။

• ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေ၀မွ်ခြင့္မရမခ်င္း 
AေျဖAား မေျပာျပပါႏွင့္။ 

**ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မည္မွ်သင္ယူခ့ဲေၾကာင္း 
သိႏုိင္ေပမည္။ 
Uပမာ။ ။“Aဖြဲ႔လုိက္မေဆြးေႏြးခင္ဆရာမက Aားလုံးကုိ 
ကုိယ့္ဘာသာ Aရင္ၾကိဳးစားေၿဖၾကည့္ေစခ်င္တယ္။  ျပီးမွ 
ဆရာမကလုိက္ျပီးေတာ့ မင္းတုိ႔စာAုပ္ေတြ ၾကည့္ျပီး 
Aၾကံေပးမယ္ေနာ္။”

ျမင္ေတြ႔တာကုိဘဲေျပာပါ။ 

Aတန္းထဲမွာ AမူAက်င့္ေကာင္းေတြေတြ႔ရင္ ခ်ီးက်ဴးAား
ေပးပါ။ 
**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားAေပၚ 
ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကုိAားေပး ျမင့္တင္ရာေရာက္သည္။ 

Uပမာ။ ။“မုိးခုိင္ကခက္ခဲတ့ဲေမးခြန္းကုိၾကိဳးစားေျဖဖုိ႔သူ႔ရဲ ႔
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိAကူAညီေတာင္းေနတာ 
ဆရာမေတြ႔ရတယ္။ ေတာ္တယ္ေနာ္ မုိးခုိင္။”

AေျဖAားလုံးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ 

• Aေျဖေရြးခ်ယ္ရတ့ဲေမးခြန္းမ်ိဳး Aတြက္Aေျဖမ်ား 
တင္ျပတ့ဲAခါ Aေျဖမွန္တင္မဟုတ္ဘဲေပးထားေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာAေျဖေတြAားလုံးကုိ  ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါ။ 

ေက်ာင္းသူဆာရာေဖာမွ ဆခြဲကိန္းခြဲေသာညီမွ်ျခင္းကုိ
မတူညီေသာနည္းလမ္းသုံးျပီးခြဲျပနုိင္ခ့ဲပါသည္။

ထုိAခါဆရာမမွ“ဆာရာသမီး ဘယ္လုိတြက္လုိက္သလဲဆုိတာကုိ 
ဆရာမတုိ႔Aားလုံးကုိ ျပန္ရွင္းျပနုိင္မလား” 
ဟုေျပာဆုိျပီးAေျဖကုိျပန္လည္သုံးသပ္နုိင္ပါသည္။

Aမွားမွသင္ခန္းစာယူျခင္း

ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ေဘးကင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေသာ ၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးေပးျခင္း
ဂ(၁) ဆရာတစ္ေယာက္Aျဖစ္ျပဳမူက်င့္ၾကံျခင္း
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သင္၏တံု႔ျပန္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

**သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ေျဖဆုိပုံ မွန္တာ၊ မွားတာေပၚမူတည္ျပီး မတူညီစြာတံု႔ျပန္ေလ့ရိွသလား။ 
သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြAမွားလုပ္မိရင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနေစဖုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွမွန္သည္ ျဖစ္ေစ၊
မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ AသံေနAသံထားကုိ တစ္ေျပးညီဘဲထားပါ။ 

Uပမာ။ ။ေက်ာင္းသားမွAေျဖမွန္ေျပာေသာAခါ_ “သမီးရဲ ႔Aားထုတ္ေျဖဆုိမႈAတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ မိနီနီေရ။ ” 
ေက်ာင္းသားမွမမွန္ကန္ေသာAေျဖေျပာေသာAခါ _ “ၾကိဳးစားတာေတာ္တယ္ေနာ္ မိနီနီ။ Aခုသမီးရဲ ႔Aေျဖကုိ
ဒီထက္ပုိေကာင္းေAာင္ဘယ္လုိလုပ္လုိ႔ရေသးလဲ။” 

Aေလ့Aထကုိ နမူနာျပလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

• သင့္Aေနျဖင့္ သင္၏စာသင္ခန္း ဓေလ့မ်ားကုိနမူနာျပ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မွ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ေဆာင္
ေသာ္လည္း မေAာင္ျမင္ေသာAခါ 
Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေလွာင္ရယ္ျခင္း (သုိ႔) 
ထုိေက်ာင္းသားAေပၚ Aထင္Aျမင္ေသးျခင္း
မ်ိဳးျပဳလုပ္လွ်င္ စာသင္ၾကားျခင္းကုိရပ္တန္႔ျပီး Aမွားဆုိတာ
သင္ယူတ့ဲေနရာမွာ Aေရးၾကီးေၾကာင္း Aားေပးေျပာဆုိရမည္။ 

Uပမာ။ ။“လူတုိင္းAမွားလုပ္မိမွာဘဲ။ ၾကိဳးစားျပီးေျဖတ့ဲ ဆမ္ဆမ္ ကုိ 
မရီရဘူးေနာ္။ သူကAေကာင္းဆုံးၾကိဳးစားAားထုတ္ထားတယ္။ 
သူ႔ဆီကေနဆရာမတုိ႔ဘာေတြ သင္ယူလုိ႔ရမလဲ၊ 
ဘယ္သူကူညီေပးမလဲ။”

မွားသြားတာကုိ ပုံမွန္လုိ႔ဘဲ သေဘာထား။

**သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္Aမွား
လုပ္ျခင္းကုိမေၾကာက္ရြံေ့စႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းမွာ Aားေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ားAားေမးခြန္းAသစ္မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာ
ေမးခြန္းမ်ားAား ၾကိဳးစား၍ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္Aားေပးပါ။

• ၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ရာႏွဳန္းျပည့္မွန္ေၾကာင္း
မေသခ်ာေသာ္လည္း ေျဖဆုိရန္Aားေပးပါ။ 

Uပမာ။ ။“ဒီေမးခြန္းကAသစ္ျဖစ္ျပီးခက္ခဲတာကုိသိတယ္ 
ဒါေပမယ့္ Aားလုံးကုိဆရာမက ၾကိဳးစားေစခ်င္တယ္ 
မွားရင္လည္းကိစၥမရိွဘူး ဒီလုိဘဲငါတုိ႔သင္ယူရမယ္။”
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မင္းေျပာၾကည့္ပါလား။ 

• ေက်ာင္းသားေတြကုိ စာပုိဒ္တစ္ခုေပးဖတ္ျပီးေတာ့ ဒီစာပုိဒ္ရဲ ႔ဆုိလုိရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  
ေက်ာင္းသား ေတြရဲ ႔Aျမင္ကုိတင္ျပခိုင္းပါ။

• Aေျဖမွန္ဆုိတာ Aျမဲတန္းဆရာမဆီကလာစရာမလုိပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ Aထင္Aျမင္ေတြ
ကုိေမးတ့ဲေမးခြန္းမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ကုိယ္ဘာေၾကာင့္ဒီလုိထင္တယ္ဆုိတ့ဲ Aေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ               
ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သေရြ ႔Aေျဖကမွန္တယ္ မမွန္ဘူး တစ္မ်ိဳးတည္းရိွတာမဟုတ္ေၾကာင္း
Uီးစားေပးေျပာဆုိေပးပါ။ 

Uပမာ။ ။“ဟုတ္ျပီ။ Aားလုံးပုံျပင္ကုိဖတ္လုိ႔ျပီးၾကျပီလား။
ဒါဆုိဆရာမတုိ႔Aဓိပၸါယ္ကုိနားလည္ေAာင္ၾကည့္ၾကရေAာင္။ 
ဒီပုံျပင္ရဲ ႔Aဓိကဆုိလုိရင္း ကုိဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။
သမီး/သားက ဘယ္လုိAေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ိဳး  ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္တာလဲ။” 

ေမးခြန္းေမးျခင္း နည္းစနစ္

• သင့္ရဲ ႔ေမးခြန္းကုိ ဘယ္သ့့့့့့့ူ ့ကုိေျဖခုိင္းမလဲဆုိတာေရြးခ်ယ္ပါ။ 
• ဆရာဟာ ၄င္းတုိ႔ကုိAမ်ားေရွ႔မွာ Aရွက္ရေAာင္၊ မ်က္ႏွာပ်က္ေAာင္  မလုပ္ေဆာင္ဘူး
ဆုိသည္ကုိ ေက်ာင္းသားေတြAေနနဲ႔ ယုံၾကည္ႏုိင္ပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က Aေျဖကုိရဖုိ႔ခက္ခဲစြာ ၾကိဳးစားေနရျပီဆုိသည္ကုိ သိလုိက္လွ်င္  
Aျခားေက်ာင္းသားေတြသတိမထားမိပါေစႏွင့္A့ဲဒီ Aစား ထုိေက်ာင္းသားAား ကူညီႏုိင္ရန္
Aတူတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

Uပမာ။ ။''ေမာင္ေAာင္ေဇာ္ေရ ဒီေမးခြန္းကေတာ့သားAတြက္နည္းနည္းေတာ့ခက္လိမ့္မယ္ဆုိတာ
ဆရာသိပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ဒီAေျဖကုိရဖုိ႔ သင္းသင္းနဲ ့သီဟတုိ႔က ၀ုိင္းကူေပးရမယ္ေနာ္…
တကယ္လုိ ့လုံး၀နားမလည္္တ့ဲAေၾကာင္းAရာေတြရိွရင္ဆရာမကုိေမးလုိ ့ ရတယ္ေနာ္”။

ဆရာလည္းမွားတတ္တယ္။

**ေက်ာင္းသားေတြေရွ႔မွာသင္Aမွားလုပ္မိတ့ဲAခါ ဘာလုပ္လဲ။ A့ဲဒီAမွားကုိ
လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္သလား၊ ဘာမွမျဖစ္ခ့ဲသလုိ ဟန္ေဆာင္လုိက္သလား၊ ၾကိဳးစားျပီး 
Aမွားနည္းေAာင္ျပဳလုပ္လုိက္သလား။ ေက်ာင္းသားေတြက သင္၏လုပ္ရပ္ကုိ
Aတုခိုးပါလိမ့္မယ္။ 
• ဆရာ့Aေနျဖင့္ Aမွားလုပ္မိတ့ဲAခါA့ဲAမွားကုိ သင္ေရာသင့္ေက်ာင္းသားေတြေရာ 
သင္ယူႏုိင္ေAာင္ Aသုံးခ်ပါ။ 

Uပမာ။ ။“Aခုဆရာမသင္ပုန္းေပၚမွာ Aမွားတစ္ခုလုပ္ခ့ဲမိတယ္။ တစ္ေယာက္
ေလာက္ကဆရာမကုိ ကူရွာျပီးျပင္ေပးမလား၊ (သုိ႔) 
ႏုိင္UီးကဆရာမAေျဖထဲက Aမွားတစ္ခုရွာေတြ႔သြားတယ္။ 
ဆရာမကA့ဲဒီလုိမစU္းစားမိခ့ဲဘူး။ ရွာေတြ႔တ့ဲAတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ႏုိင္Uီးေရ။ 
Aျခားသူေတြထဲကေရာမတူညီတ့ဲ နည္းလမ္းသံုးျပီး ေျဖရွင္းခ့ဲတာရိွေသးလား။” 
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ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္၀င္စားေစရန္ ေနAဖြဲ႔Aစည္းပုံစံငယ္ကုိမည္သုိ႔Aသုံးျပဳရမည္ကုိ သင္တန္းမွဴးမွသရုပ္ျပေနပုံ

ဆရာတ
စ္Uီးမွ သူ

မ၏သင္ခ
န္းစာျပင္

ဆင္ပုံ

ကုိရွင္းျပ
ေနပုံ

ပုံျပင္မွAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိလက္ေတြ႔ဘ၀တြင္

မည္သုိ႔ထည့္သြင္းAသုံးျပဳရမည္ကုိ သင္တန္းမွဴးမွ

သရုပ္ျပေနပုံ
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စြမ္းေဆာင္ရည္မတူညီေသာAတန္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏Aရည္Aေသြးမ်ားသည္ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားေပၚတြင္
မူတည္၍ကြဲျပားႏုိင္သည္။

• Aသက္Aရြယ္ႏွင့္ရင့္က်က္မႈ
• ဘာသာရပ္ ႏွင့္ ပက္သက္၍ ရိွထားေသာAေတြ႕Aၾကံဳ
• ဘာသာစကားAဆင့္ ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား
• ယုံၾကည္မႈရိွျခင္း ႏွင့္ ကုိယ့္Aားကုိယ္ကုိးႏုိင္ျခင္း
• တတ္ၾကြမႈ (သုိ႔) ဘာသာရပ္Aေပၚရိွ ၎တုိ႔၏Aျမင္
• ေနာက္ခံယU္ေက်းမႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္Uီးခ်င္းAလုိက္သင္ၾကားမႈသင္ယူမႈပုံစံ၊ ဘာသာစကားလုိAပ္ခ်က္၊ တတ္ၾကြမႈႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ  နားလည္ႏုိင္ရန္Aခ်ိန္ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုိAပ္ပါသည္။  
သင့္Aေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူညီေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ နားလည္ နုိင္ျပီဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားAားလုံး၏
လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ သင္ခန္းစာကုိ  ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျပင္ဆင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ သိရိွျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားAားလုံးပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏုိင္ရန္လႈပ္ရွားမႈ 
နည္းလမ္းAခ်ိ ႕ဳAား ေAာက္တြင္ေဖၚ ျပထားပါသည္။

Aရည္AေသြးေရာေႏွာေနေသာAတန္းမ်ားAတြက္သင္ၾကားမႈ
နည္းလမ္းမ်ား

က(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သုိ႔သင္ယူသည္ကုိသိရိွျခင္း
ဂ(၃) ကေလးAားလုံးပညာေရးAရည္Aေသြးျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ပညာေရးတန္းတူညီမွ်ရရိွႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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စြမ္းေဆာင္ရည္မတူညီေသာကေလးမ်ားေရာေနွာေနေသာAတန္း( Mixed-Ability Classes) မ်ားမွာ ဆရာမ်ားAတြက္
Aခက္Aခဲျဖစ္ေစေသာAတန္းမ်ားျဖစ္သည္။မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားAသုံးျပဳပါက  ေက်ာင္းသားAားလုံးAတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစျပီးေAာင္ျမင္မႈရရိွႏုိင္သည္။



က်ား၊မ ေပၚမူတည္၍ Aုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း။

**ေက်ာင္းသားေတြကုိAုပ္စု
ဖြဲ႔တ့ဲAခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ 

ဖြဲ႔ဖုိ႔လုိAပ္ပ
ါတယ္။ က်ား၊မ ေပၚမူတည္ျ

ပီး Aုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းသည္

Aခ်ိဳ ႔ေသာေက်ာင္းသားမ်ာ
းAတြက္ ပုိ၍သက္ေတာင့္သက္သာ

ျဖစ္ေစျပီး၊၄
င္းတုိ႔႔ရဲ ႔ AေတြးAျမင္ေတ

ြကုိေျပာဆုိတ့ဲ
Aခါမွာလည္

း

သူတုိ႔Aတ
ြက္ပုိျပီးေတ

ာ့လြယ္ကူေ
စပါတယ္။ 

၀ါသနာတူ Aုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း။  

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၄င္
းတုိ႔စိတ္၀င္စ

ားရာ ၊ 

၀ါသနာပါရာ
ေပၚ မူတည္၍ Aုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ပါေစ။ 

**၀ါသနာတူ Aုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းမ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းသာ
းမ်ားAား 

လႈံ႕ေဆာ္ ႏုိင္ျပီး၊ ၄င္းတုိ႔Aား 
သင္ယူမႈတြ

င္လည္း 

ပါ၀င္လာေစ
ႏုိင္သည္။ Aခ်င္းခ်င္း 

ဆက္စပ္လု
ပ္ေဆာင္မႈျမ

င့္တင္ႏုိင္ရန္
 ဤAုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းမ်ိဳးကုိ

Aဖြဲ႔လုိက္ပ
ေရာဂ်က္မ်ာ

း လုပ္ရာတြင္Aသုံးျပဳပါ။ 

Aရည္Aခ်င္းတူ Aုပ္စုဖြ႔ျဲခင္း။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aရည္Aခ်င္းေပၚမူတည္ျပီး Aုပ္စုမ်ားခြဲပါ။Aားေကာင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားAားစု၍ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ျပီး
Aားနည္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားAား တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။**ထုိသုိ႔Aုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းမ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ 
၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ နႈန္းျဖင့္ Aလုပ္လုပ္ရန္ပ့ံပုိးေပးသည္။
Aားေကာင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာAလုပ္မ်ားထပ္၍ေပးႏုိင္သလုိ၊ Aားနည္းေသာAဖြဲ႔Aတြက္လည္း တဆင့္ထပ္မံပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။

Aရည္Aေသြးမ်ားေရာေႏွာေနေသာ

Aတြဲမ်ား

• လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု(သုိ႔) ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္ရန္Aတြက္  Aားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္
Aားနည္းေသာေက်ာင္းသားနွစ္ေယာက္Aား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ တြဲေပးပါ။

• ေဆြးေႏြးမႈတြင္ Aားေကာင္းေသာ 
ေက်ာင္းသားမွ AျမဲUီးေဆာင္ေနျခင္းမ်ိဳး 
မျဖစ္ေနေစရန္ မၾကာမၾကာ လွည့္ပတ္ၾကည့္ေပးပါ။

• Aတြဲတစ္တြဲစီမွ တစ္Uီးခ်င္းAား တာဝန္ေပးျပီး 
ထုိတာ၀န္မ်ားAားလႈပ္ရွားမႈ တစ္ေလွ်ာက္ 
Aခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္သြားပါေစ။
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Aဖြဲ႔ဖြ႔နဲည္းမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ခြဲပုံမ်ားကုိေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေက်ာင္းသားAားလုံးAေနျဖင္ ့

Aခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္Aခြင့္Aေရးရလိမ့္မည္။ ေAာက္တြင္မတူညီေသာAဖြဲ႔ခြဲနည္းမ်ားကုိေလ့လာႏုိင္သည္။



ထုိင္ခုံ

**Aထူးသျဖင့္ စကားလုံးAသစ္မ်ားသင္ၾကားရာတြင္ ဤလႈပ္ရွားမႈ နညး္လမ္းမ်ိဳးမွာ Aသုံး၀င္ပါသည္။ 
• Aဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။
• တစ္ဖြဲ႔စီမွ ခုံတစ္လုံးAားစာသင္ခန္း၏Aေရွ ႔တြင္ထားပါ။ 
• တစ္ဖြဲ႔စီမွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီထြက္လာျပီး ၄င္းတုိ႔၏ Aဖြဲ႔Aားမ်က္နွာမူ၍ ခုံတြင္ထုိင္ပါေစ။

(ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္UီးAား Aခ်င္းခ်င္းေက်ာေပးျပီးလည္း ထုိင္ခိုင္းႏုိင္ပါသည္။)
• ဆရာမမွ စကားလုံးကုိ ထုိင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားႏွစ္Uီးမျမင္ေAာင္ Aဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔၏Aဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိျပပါ။
• ကုိယ္စားလွယ္နွစ္UီးAား စာရြက္ႏွင့္ေဘာပင္ေပးထားပါ။
• Aဖြဲ႔မွ ခုံတြင္ထုိင္ေနေသာသူငယ္ခ်င္းAား စကားလုံး (သုိ႔) စကားစု နွင့္ပတ္သက္ျပီး ရွင္းျပခုိင္းပါ။ 
• (ဆူညံမႈမျဖစ္ေစရန္  တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီAား Aခ်ိန္သတ္မွတ္ကာ ယွU္ျပိဳင္ခုိင္းႏုိင္ပါသည္။)
• Aေျဖရေသာကုိယ္စားလွယ္မွာ  စကားလုံး (သုိ႔ ) စကားစုကုိ လက္ထဲရိွစာရြက္တြင္ ေရးျပီးဆရာမ 
ျမင္ေAာင္ စာရြက္ကုိ  ေထာင္ျပရမည္။

• Aရင္ဆုံးAေျဖရေသာ (သုိ႔) Aခ်ိန္တုိAတြင္း Aေျဖရေသာ Aဖြဲ႔ဘက္မွ Aႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
• တစ္ခုတည္းေသာစည္းကမ္းမွာ ရွင္းျပေနေသာAဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ စကားလုံး (သုိ႔) စကားစုAား 
တုိက္ရုိက္Aသုံးျပဳ၍ရွင္းျပျခင္းမျပဳရပါ။ 
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ေနရာမ်ား

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြဲ၍ဖြဲ႔ပါ။• Aေသးစိတ္ေမးခြန္းတစ္ခု (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္ရမည့္Aလုပ္တစ္ခုစီ ရိွေသာ ေနရာတစ္ခုAား Aခန္း၏ေထာင့္တစ္ခုစီတြင္ ထားရိွပါ။ • ေမးခြန္းမ်ားAားလုံးAားေျဖဆုိရန္Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီAား Aခန္း၏ေထာင့္တုိင္းသုိ႔လွည့္ပတ္ခုိင္းပါ။  
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားေျဖေနစU္ (သုိ႔) လုပ္ေဆာင္ရမည့္Aလုပ္ကုိလုပ္ေနစU္ 
ဆရာAေနျဖင့္ Aားနည္းေသာကေလးမ်ားမွ Aခက္Aခဲရိွမရိွ၊နားလည္မလည္ကုိ 
သိရိွရန္ Aတန္းAား လွည့္ပတ္ၾကည့္ရွႈပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားAားစိန္ေခၚႏုိင္သည့္သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ား

Aတန္းတစ္တန္းသည္မတူညီေသာသင္ယူပုံ၊သင္ယူႏုိင္စြမ္းမ်ားရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေလ့ရိွသည္။

ေက်ာင္းသားAားလုံးAတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစရန္ သင္၏သင္ခန္းစာကုိရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ျပင္ဆင္ထားရန္

Aေရးၾကီးပါသည္။AကူAညီလုိေသာကေလးမ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈAားေကာင္းေသာ ကေလးမ်ားပါေသာAုပ္စုနွစ္စုလုံး

ကို စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္သင္ယူမႈတြင္ပါ၀င္လာေစရန္Aသုံးျပဳႏုိင္ေသာ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိေAာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။



ဒုိးနပ္နည္းလမ္း (Donut Method)

• Aဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။ 
• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ စက္၀ုိင္းပုံA၀ုိင္း ၀ုိင္းျပီးရပ္ခုိင္းပါ။
• တစ္ဖြဲ႔က Aျပင္ဘက္မွာရပ္ျပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ကAတြင္းထဲမွာရပ္ပါ။
• Aတြင္းAဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ Aျပင္Aဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား Aတြဲလုိက္ 
Aသီးသီးမ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ထားပါေစ။

• Aတြဲလုိက္ေဆြးေႏြးေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ။
• ဆရာမမွ ေမးခြန္း တစ္ခု ကုိ ေဆြးေႏြးခ်ိန္သတ္မွတ္ပါ။ 
• ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုမေမးခင္ Aတြင္း (သုိ႔) Aျပင္ဘက္မွ Aဖြဲ႔Aား လက္၀ဲရစ္(သုိ႔) လက္ယာရစ္ လွည့္ခုိင္းပါ။
**ထုိနည္းျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေမးခြန္းတစ္ခုစီAတြက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္တည္း ျဖင့္သာမဟုတ္ဘဲ 
Aျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွေသာ Aခက္Aခဲမ်ားAား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း 
• သင္ခန္းစာတစ္ခုကုိေရးဆြဲခ်ိန္တြင္မိမိေက်ာင္းသားမ်ား၏ AေျခAေနAလုိက္ေတြ႔ၾကံဳလာႏုိင္ေသာAခက္Aခဲမ်ားကုိ ၾကိဳတင္စU္းစားထားပါ။• Aခက္Aခဲမ်ားကုိစU္းစားျပီးျပီဆုိလွ်င္ ထုိAခက္Aခဲမ်ားကုိေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိစU္းစားထားပါ။ (ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီ၏လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစU္းစားပါ)Uပမာ။ ။
• ေက်ာင္းသားမ်ားေမးလာႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား (သုိ႔) ပုိရွင္းျပရန္လုိေသာသင္ခန္းစာေခါင္းစU္မ်ား (သုိ႔) သရုပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိၾကိဳတင္စU္းစားထားပါ။  • လႈပ္ရွားမႈAားလုံးတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကုိစU္းစားထားပါ။• Aထူးသျဖင့္ကိုယ္Aဂၤါမသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ မိမိ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ထည့္သြင္းပါဝင္ေစႏုိင္ေသာ Aပုိင္းမ်ားကုိ စU္းစားထားျခင္း။• မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈAားနည္းေသာ ကေလးမ်ားAား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာAားျဖင့္ လုံျခံဳမႈရိွေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ စU္းစားထားပါ။ 
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Aေတြးပုံၾကမ္း 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAဖြဲ႔ခြဲျပီး မိမိတုိ႔၏Aျမင္မ်ားAား Aၾကမ္းဖ်င္းခ်ေရးခုိင္းပါ။
• တစ္ေယာက္လွ်င္Aနည္းဆုံးထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုေျပာရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါ။
** ဤသုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားAားလုံးမွ Aတန္းတစ္ခုလုံးေရွ႔တြင္စုိးရြံ ႔ေနစရာမလုိဘဲ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေ၀မွ်ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

Uပမာ။A႒မတန္းသိပၸံ Aက္စစ္ နွင့္ေဗ့စ္ သင္ခန္းစာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရိွေသာေန႔စU္သုံး
ပစၥည္းမ်ားမွ Aက္စစ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္Aရာမ်ားကုိAဖြဲ႔လုိက္Aၾကမ္းဖ်င္းခ်ေရးခုိင္းပါ။  

တစ္တန္းလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပန္းတုိင္
ထားရိွပါ။  

• ေက်ာင္းသားAားလုံးAတြက္ရည္ရြယ္ေသာ
Aတန္းရ႕ ဲပန္းတုိင္တစ္ခု ထားရိွပါ။

Uပမာ။ ။“ဒီေမးခြန္းသုံးခုကုိAေယာက္တုိင္းAေကာင္းဆုံး
ၾကိဳးစားျပီးေျဖဆုိႏုိင္ျပီ ဆုိမွ ဒီလႈပ္ရွားမႈ ျပီးေျမာက္ျပီလုိ႔ 
ဆရာယူဆမယ္။

**ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပုိေတာ္တ့ဲေက်ာင္းသားေတြက 
သူတုိ႔Aေနနဲ႔Aရင္ျပီးေပမယ့္လည္းAတန္းရဲ ႔
ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရိွဖုိ႔Aျခားေက်ာင္းသားေတြ 
ကုိကူညီရမယ္ဆုိတာသိသြားေပမည္။ 

မတူညီေသ
ာAလုပ္မ

်ိဳး 

• သင္ခန္းစာAသစ္သင္
ၾကားျပီးလွ

်င္ ေက်ာင္းသား

တစ္ေယာ
က္စီ၏ Aရည္Aခ်င္းေပၚ မူတည္ျပီ

း

ေလ့က်င့္ခ
န္းေပးပါ။

Uပမာ။ ။ေ
က်ာင္းသ

ားတစ္ေယ
ာက္က

Aျခားေက
်ာင္းသားေ

တြ မျပီးခင္္ျပီးလွ်င္ 

• သူတုိ႔Aတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစမယ့္

ေနာက္ထ
ပ္Aလုပ္တ

စ္ခုAပုိေဆ
ာင္းေပးပါ

။

• Aိမ္စာေပးရင္လည္း မတူ
ညီတ့ဲ Aိမ္စာမ်ိဳးေပးပါ

(သုိ႔) မတူညီတ့ဲပမာဏမ်ိဳးေ
ပးပါ။

• သူတို႔Aတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေAာင္

Aခက္A
ခဲျဖစ္ေနတ့ဲ

 ေက်ာင္းသားေတြကုိကူညီခုိ
င္းပါ။
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ေဘးနားသုိ႔သြားေရာက္ပ့ံပုိးေပးျခင္း

• ေဟာေျပာေနသက့ဲသုိ႔ေသာသင္ၾကားမႈမ်ိဳးသာမဟုတ္လွ်င္
ဆရာမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈတြင္
ၾကီးမားစြာသက္ေရာက္မႈရိွသည္။

• ထုိင္၍လုပ္ေဆာင္ရေသာAလုပ္မ်ားသည္တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္Aခက္Aခဲရိွႏုိင္သည္
ဆုိသည္ကုိ သင္သိလွ်င္သင့္Aေနျဖင့္Aတန္းထဲတြင္လွည့္လည္
ၾကည့္ရႈျပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏ေဘးတြင္ထုိင္၍ သြားေရာက္ကူညီေပးပါ။

• ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္၄င္းတုိ႔AကူAညီလုိေနေၾကာင္း
သိသာထင္ရွားမႈမရိွေစပါ။Aသံတုိးတုိးျဖင့္ေမးခြန္းကုိ
Aပုိင္းငယ္မ်ားခြဲ၍ေက်ာင္းသားနားလည္လာေစရန္ကူညီေပးပါ။
၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ယုံၾကည္မႈရိိွရိွAေျဖကုိရွာႏုိင္လ်ွင္Aေျဖတုိက္
သည့္Aခါထုိေက်ာင္းသားမ်ားကုိေခၚ၍Aေျဖေမးနုိင္ပါသည္။
ထုိေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္လည္းAတန္းထဲတြင္ထင္ေပၚခြင့္
ရရိွသြားမည္။

လြယ္ရာမွခက္ခဲရာသုိ႔

• သင္၏သင္ခန္းစာAား လြယ္ကူေသာေမးခြန္းမ်ား  
ျပန္လွန္ေမးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏     
ယုံၾကည္မႈAားျမင့္တင္ပါ။ 
ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏Aတန္းထဲမွ 
ဘာသာရပ္တြင္Aားနည္းေသာကေလးမ်ား၏ 
ယုံၾကည္မႈAား ျမင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။ 

• သင္ခန္းစာ ဆက္လက္သင္ၾကားရင္း 
ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားAားစတင္၍ေမးပါ။ 
ေမးခြန္းေမးေသာAခါလည္းေျဖဆုိရမည့္
ေက်ာင္းသားAားဆရာမမွ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွေျဖတာမွားလွ်င္လည္း 
ထုိAမွားကုိ သင္ယူမႈAခြင့္Aေရးတစ္ခုAျဖစ္ 
Aသုံးခ်ပါ။

Uပမာ။ ။ ပUၥမတန္း သခၤ် ာ

ပထမေမးခြန္း။ ။ !
" + !" = ?

ဒုတိယေမးခြန္း။ ။ !" + !# = ?
တတိယေမးခြန္း။ ။ 1 !" + 2 !" =? 

သိထားျပီးေသာ၊သိခ်င္ေသာ၊သင္ယူခ့ဲရေသာ
KNOW, WANT, LEARNED (KWL)

ဤနည္းလမ္းAား သင္၏သင္ခန္းစာတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္တုိက္ Aသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 
• ေခါင္းစU္Aသစ္တစ္ခုAား သင္ပုန္းတြင္ေရးျပီးထုိေခါင္းစU္နွင့္ပတ္သက္ျပီး
သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားသိထားေသာ Aရာမ်ားကုိ ေမးပါ။

**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွမည္မွ် သိထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
Aဖုိးတန္သည့္Aခ်က္Aလက္မ်ားသိႏုိင္ပါမည္။

• ထုိမွတစ္ဆင့္ ေခါင္းစU္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ဘာေတြသိခ်င္လဲ၊ 
ဘာေမးခြန္းေတြရိွလဲ ဆုိတာကုိေမးပါ။

• သင္ခန္းစာ၏Aဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၄င္းတုိ႔သင္ယူခ့ဲရသည္မ်ားကုိေမးျပီး ခ်ေရးခုိင္းပါ။ 
**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သည့္Aပုိင္းမ်ားကုိမွတ္မိျပီး မည္သည့္ 
Aပုိင္းမ်ားAား ေနာက္သင္ခန္းစာတြင္ထပ္၍ သင္ၾကားရန္လုိAပ္ေနသည္ကုိသိႏုိင္ပါသည္။
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Aတြဲလုိက္စစ္ေဆးျခင္း။ 

• သင္၏သင္ခန္းစာနွင့္ပတ္သက္၍Aကဲျဖတ္ 
စစ္ေဆးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား 
Aတြဲလုိက္ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ေမးခြန္းAခ်ိဳ ႔ေပးပါ။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ထဲမွ
ေမးခြန္းAားလုံးAား ေျဖဆုိေနသည္မ်ိဳး
မျဖစ္ရေAာင္ ဆရာမွ Aတန္းAား
လွည့္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 

ေထာက္ပ့ံေပးေသ
ာ Aဖြဲ႔မ်ား။

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား
ေရွးUီးစြာ တစ္Uီးခ်င္းAလုိ

က္

ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖ
ဆုိေစပါ။

• Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြဲ၍ ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေျဖထား
ေသာ

Aေျဖမ်ားAား Aခ်င္းခ်င္း
Aျပန္Aလွန္ ေဆ

ြးေႏြးပါေစ။ 

• Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားထဲတြင္A
ေျဖမ်ားAားေဆြးေ

ႏြးျပီးလွ်င္

တစ္တန္းလုံးAေန
ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာဆုိေဆြးေ

ႏြးၾကပါေစ။ 

Uပမာ။ ။ ဆရာမွေက်ာင္းသ
ားမ်ားAားAုပ္စုဖ

ြဲ ့ခုိင္းခ်ိန္၌

''ေက်ာင္းသားတုိ ့Aခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးတ္ုိင္ပ
င္ၾကရမယ္၊

Aေျဖကုိတစ္ေယ
ာက္ႏွစ္ေယာက္ပဲသိ

လုိ ့မရဘူး 

AားလုံးAတူတူA
ေျဖမွန္ကုိရ ရမယ္ေနာ္'' ဟု

မွာထားရမည္။
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စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ပုံမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္စြမ္းေဆာင္ရည္မတူညီလွ်င္ စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ရာတြင္ သင့္Aေနျဖင့္စိတ္ရႈပ္ေထြးႏုိင္သည္။ 
ဆရာတစ္ေယာက္Aေနျဖင့္ေရာ မိမိေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုမည္သုိ႔ တိတိက်က်ဆန္းစစ္
ႏုိင္ပါသလဲ။ ေက်ာင္းသားမ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ရေသာ စစ္ေဆးAကဲျဖတ္မႈမ်ိဳးAား ေAာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
Aဖြဲ႔ျဖင့္ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ပန္းတုိင္တစ္ခုတည္းကုိေရာက္ရိွရန္ 
Aခ်င္းခ်င္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေစမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 



Aမွွားျပင္ဆင္ျခင္း။

• Aားေကာင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ပုိ၍Aေသးစိတ္ က်ေသာ၊ ၄င္းတုိ႔Aတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစေသာ
Aမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ိဳး လုိခ်င္တတ္ၾကသည္။

Uပမာ။ ။ “ေက်ာ္ေက်ာ္ေရ ဒီပုစၦာမွာ မင္းတြက္ထားတ့ဲပုံစံ ကေတာ့ ဒီAထိေတာ့ဟုတ္ျပီေနာ္...  ေဖာ္ျမဴလာကုိ 
တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ျပီး ဒီနားေလးကုိျပန္ၾကည့္ၾကည့္ပါလား”
• သုိ႔ေသာ္ Aားနည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ထပ္တလဲလဲAမွားျပင္ေပးလွ်င္ ၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ 
ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္သည္။

Uပမာ။ ။Aားနည္းေသာေက်ာင္းသာမ်ား၏Aေျဖမ်ားမွားေနသည္ကုိေတြ႔ပါက             
“ မင္းတုိ႔တြက္ထားတာ ေတာ္ေတာ္နီးစပ္လာျပီဘဲ..ဒီတစ္ခ်က္ကုိျပန္စU္းစားၾကည့္ပါUီး.ဘယ္လုိေလးေျပာင္းစU္းစားလုိက္ရင္ 
Aေျဖမွန္ကုိရသြားႏုိင္သလဲလုိ႔”(သုိ႔မဟုတ္) “AေျဖကုိစU္းစားထားတ့ဲပုံကေတာ့မဆုိးဘူးဘဲ.. ဒါေပမယ့္ေက်ာ္ေက်ာ့္ Aေျဖနဲ႔ 
မင္းAေျဖနဲ႔က တစ္မ်ိဳးစီျဖစ္ေနေတာ့Aေျဖမတူတ့ဲAေၾကာင္း ကုိ ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔သြားေဆြးေႏြးၾကည့္ပါလား။”

**ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားAခ်င္းခ်င္း  Aမွားျပင္ခြင့္ေပးသင့္သည္။

ဘာသာစကားေပါင္းစုံပညာေရး _MLE (MULTILINGUAL EDUCATION) 

• ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံေျပာေသာAတန္းမ်ားတြင္ သင့္Aေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားAသုံးျပဳေသာ 
မိခင္ဘာသာစကားAား ေျပာႏုိင္၊ေရးႏုိင္လွ်င္ထုိဘာသာစကားကုိ Aသုံးျပဳ၍ 
သင္၏သင္ၾကားမႈကုိနားလည္၊မလည္Aရင္စစ္ပါ။

• လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိနားလည္၊မလည္သိရိွရန္Aျခားဘာသာစကားမ်ားAသုံးျပဳ၍ထပ္ေျပာပါ။
Uပမာ။။ ခက္ခဲေသာစကားလုံးAသစ္မ်ားကုိဘာသာျပန္ေပးပါ။လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိဘာသာျပန္ေပးပါ။
ေက်ာင္းသားAခ်င္းခ်င္းသင္ခန္းစာေခါင္းစU္ကုိဘာသာျပန္ခုိင္းပါ။”ဒီစကားလုံးကုိ မင္းတုိ႔ဘာသာစကားနဲ႔ဆုိဘယ္လုိေျပာမလဲ” 
စသျဖင့္သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားAားေမးႏုိင္ပါသည္။

38

ဆရာနွင့္ေက်ာင္းသားေျပာဆုိဆက္သြယ္ပုံ

ေက်ာင္းသားမ်ားAား သင့္Aေနျဖင့္ Aၾကံေပးရာတြင္ ၊မိမိတုိ႔ေျပာဆုိပုံ ႏွင့္ ေျပာဆုိသည့္Aေၾကာင္းAရာမ်ား
Aေပၚတြင္ သုံးသပ္ရန္Aေရးၾကီးပါသည္။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ သုံးႏွဳန္းေသာ စကားလုံးAသုံးAႏွဳန္း နွင့္
ပတ္သက္၍ AဓိကAခ်က္မ်ားAား ေAာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္၏စကားလုံး AသုံးAႏွဳန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍
AေသးAဖြဲေျပာင္းလဲမႈသည္ပင္လွ်င္ ၾကီးမားေသာမတူညီသည့္ရလဒ္ကုိေပးႏုိင္ပါသည္။



ရွင္းလင္းႏုိင္စြမ္း။

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားလုံးေAာင္ျမင္ႏုိင္ရန္  ရုိးရွင္းေသာ၊
ရွင္းလင္းေသာ၊လြယ္ကူေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားAျမဲေပးပါ။• လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားAား ရွင္းျပရန္ စကားလုံးႏွင့္ 
လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား Aသုံးျပဳပါ။  • ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aခ်က္မ်ားAား 
နားလည္၊ မလည္သိရိွရန္  Aားေကာင္းေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားAား Uပမာေပးခုိင္းေစ၍ျဖစ္ေစ၊၄င္းတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္စကားလုံး  Aသုံးျပဳ၍ျဖစ္ေစရွင္းျပခုိင္းပါ။   

Uပမာ။ ။ “ေက်ာင္းသားတုိ႔…ဆရာမAခုဘဲ ဒီပုစၦာကုိ 
ရွင္းျပသြားတယ္။ ဆရာမရွင္းျပသြားတာေတြကုိ 
Aဆင့္ဆင့္ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကုိ 
ေက်ာ္ေက်ာ္က  ကုိယ္နားလည္သလုိAတန္းကုိ
ျပန္ေျပာျပၾကည့္ပါကြယ္”

ေက်ာင္းသ
ားမ်ားAားေ

ရြးခ်ယ္ျခင္း
။ 

**ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ ေ
မးခြန္းတစ္ခု

ကုိ ၄င္းတုိ႔၏

သူငယ္ခ်င္း
မ်ားေရွ ႔တြင္တစ္ခါေျဖဆုိရတုိ

င္း 

Aခက္Aခဲ
တစ္ခါရိွပါသ

ည္။ 

• ေမးခြန္းတစ္ခုေမးတုိင္း  မ
ည္သူ႔ကုိမွA

ရွက္မရေစရ
န္ 

ဘယ္သူ႔ကုိ
ေမးမလဲဆုိ

တာ ဆရာAေနျဖင့္ 

ေသခ်ာဂရုစုိ
က္၍ဆုံးျဖတ္

ပါ။ 

Uပမာ။ ။ “ ကဲAားလုံးျပီးျပီဆုိ
ရင္ ခုနက 

ဆရာမ လုိက္ၾကည့္တုန္းက ေမာင္ေAး ေျဖေနတာ

ေတာ္ေတာ္
ေကာင္းတယ္

..ေမာင္ေAး..

သူငယ္ခ်င္း
ေတြကုိ ေျဖထားတ့ဲAေျဖAေၾကာင္း

ေျပာျပေပးလုိ
႔

ရမလား..”

“ Aေၾကာင္း” ကုိသင္ပါ။ 

• ေက်ာင္္းသားမ်ားAားစာသင္ၾကားရာတြင္ “ ဘာျဖစ္သည္(what)” ဆုိသည္ထက္ “ 
ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ (why)” ဆုိသည္ကုိ သင္ၾကားေပးပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္Aေျခခံ “Aေၾကာင္းAရင္း” သေဘာေပါက္ပါကAလြတ္က်က္ျခင္းထက္
၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္Aေၾကာင္းAရာကုိလြယ္ကူစြာနားလည္ေပလိမ့္မည္။

Uပမာ။ (ဆ႒မတန္းပထ၀ီ၀င္ဘာသာမွ)Aဘယ္ေၾကာင့္ရာသီUတုမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိ
ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေမးပါ။
'' ဘယ္လုိAေၾကာင္းေၾကာင့္ ရာသီUတုေတြ ေျပာင္းလဲရသလဲ"။
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စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္လည္း ေျပာဆုိ
ဆက္သြယ္ပါ။ 

Aလြန္ရွက္တတ္ေသာေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္(သုိ႔) 
ေက်ာင္းျပင္ပတြင္Aခက္Aခဲရိွေနပုံေပၚေသာ
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရိွလွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္
စကားေျပာေပးျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။  
ထုိသို႔ျဖင့္၄င္းတုိ႔၏လုိAပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရိွလာႏုိင္သည့္
Aျပင္၊ လုံျခံဳတိတ္ဆိတ္စြာေဆြးေႏြးေျပာဆုိခ်ိန္လည္း
ပ့ံပုိးေပးႏုိင္သည္။

AမွားAေပၚ တံု႔ျပန္ပုံ

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ Aေထာက္Aကူျပဳေသာ 
စာသင္ခန္း၀န္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းမွာAလြန္Aေရးပါလွပါသည္။

• Aခက္Aခဲျဖစ္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားAား ပုိ၍စိတ္ရွည္ေပးျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားAား 
ေလးစားေသာ Aျမင္မ်ိဳး၊Aားေပးမႈမ်ိဳး၊ရင္းႏီွးမႈမ်ိဳးေပးပါ။

Uပမာ။ ။သင္ခန္းစာ မစမီ Aမွားကုိမေၾကာက္ရန္ဆရာက 
“ ကဲ ဒီေန႔ဆရာမတုိ႔ ေလ့လာသြားရမယ့္Aေၾကာင္းAရာေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြသိတာေတြ 
မသိတာေတြပါမယ္…A့ဲဒီAတြက္ မွားခ့ဲရင္မစုိးရိမ္ပါနဲ႔.. လူဆုိရင္မွားမွာဘဲ.. 
Aဲ႔ဒီAမွားကုိAသုံးျပဳျပီးေတာ့ပုိလုိ႔ေတာင္ သင္ယူရရိွႏုိင္ေသးတယ္။” စသည္ျဖင့္ Aားေပးႏုိင္ပါသည္။

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီAလုိက္ၾကီးၾကပ္ပါ။ 

• Aခက္Aခဲျဖစ္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားAား
ကူညီပ့ံပုိးေပးႏုိင္ရန္ Aခ်ိန္ပုိေပးရန္လုိAပ္ပါသည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္Uီးခ်င္း Aလုိက္ေမးခြန္းမ်ား 
ေျဖဆုိေနလွ်င္ သင့္Aေနျဖင့္ AကူAညီလုိမည္ဟု 
သိထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆီသုိ႔မၾကာခဏ 
လွည့္ပတ္ၾကည့္ပါ။ 

**ေက်ာင္းသားမ်ား ေAာင္ျမင္ရန္ထုိက့ဲသုိ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ Aေရးပါလွပါသည္။
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ေဒသဆိုုင္ရာUပမာမ်ားAသံုုးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးျခင္း

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

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားAတြက္ မိမိ သင္ယူေနရေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ မႈရိွပါက
မွတ္မိႏုိင္မႈပုိျမန္ျပီး Aခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္Aထိ မွတ္မိေနေလ့ရိွသည္။ ထုိAရာကုိ ေဒသဆုိင္ရာUပမာမ်ားAသုံးျပဳ၍
ခ်ိတ္ဆက္သင္ယူျခင္း ဟုေခၚပါသည္။ ထုိသုိ႔သင္ယူျခင္းမွ ေAာက္ပါAက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွနုိင္ပါသည္။
• သင္ယူမႈသည္ မိမိႏွင့္ပုိ၍  သက္ဆုိင္ပတ္သက္မႈရိွသည္ဟုခံစားရျခင္း
• သင္ၾကားရန္ခက္ခဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္လည္း စိတ္Aားတတ္ၾကြကာ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာေစႏုိင္ျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ စိတ္Aားထက္သန္စြာသင္ယူလုိမႈမ်ား တုိးျမင့္လာေစျခင္း
• ေ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

လႈပ္ရွားမႈနည္းလမ္းမ်ား

သင္ရုုိးညႊန္းတမ္းAား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုုိင္ရန္ ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိAသုံးျပဳပါ။

Aျမင္-Aၾကား -AထိAေတြ ႔
Visual – Auditory – Kinesthetic (VAK)

**ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သင္ယူၾက 
သည္။  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားAားလုံး၏ လုိAပ္မႈႏွင့္ကုိက္ညီ
ေစရန္Aျမင္၊Aၾကား ႏွင့္AထိAေတြ႕မ်ား ပါ၀င္သည့္
နည္းလမ္းမ်ား Aသုံးျပဳသင္ၾကားမႈကုိျမင့္တင္ပါ။

Aျမင္။ ။ဆရာမမွရွင္းျပရန္ရုပ္ပုံဆဲြျပႏုိင္သည္ (သုိ႕မဟုတ္)           
ပုံျပႏုိင္သည္၊ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားAားဆြဲခုိင္းႏုိင္သည္။

Aၾကား။ ။သီခ်င္းတစ္ပုဒ္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
သင္ယူရာတြင္ မွတ္မိလြယ္ေစႏုိင္မည့္ ကဗ်ာမ်ားAသုံး
ျပဳႏုိင္သည္။ 

AထိAေတြ႕။ ။ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ၄င္းတုိ႕၏လက္မ်ား၊

ခႏၶာကုိယ္မ်ားAသုံးျပဳ ျပီး သင္ယူခြင့္ေပးႏုိင္သည္။

Uပမာ။ ။ လႏွင့္ရက္မ်ားကုိသင္ၾကားေသာAခါ

Aျမင္။ ။ ျပကၡဒိန္ကုိAသုံးျပဳျပီးAေရးၾကီးေသာရက္
မ်ားကုိရွာခုိင္းပါ။ 

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

AထိAေတြ႔။ ။ျပကၡဒိန္ထဲမွလမ်ားကုိျဖတ္ထုတ္ျပီး
ရာသီAလုိက္ (သုိ႔) ရက္AေရAတြက္Aလိုက္
စီခုိင္းပါ။ 

သင္ၾကားလုိ႔ေကာင္းတ့ဲAခုိက္Aတန္႕

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ (သုိ႔)ေက်ာင္းသားတစ္စု
မွAမွားတစ္ခု (သုိ႔) မတူညီေသာAျမင္တစ္ခု 
Aားတင္ျပသြားေသာAခါ 
• Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ထုိAမွားကုိကူညီ၍ ျပင္ေစျခင္း၊
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏AေျဖAေပၚတြင္ 
ခ်ဲ ႔ထြင္ေျပာဆုိေစျခင္း (သုိ႔) ထိုမတူညီေသာ 
Aျမင္ေပၚတြင္မူတည္၍Aျပန္Aလွန္ေဆြးေႏြးေစျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ပါ။ 
• ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာမွ “AားလုံးAတြက္ ဘာေတြ သင္ယူခ့ဲရ
သလဲ” ဟုဆရာမမွ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသူ စံံဘြားမွAခ်က္Aလက္ေကာင္း တစ္ခုကုိ 
တင္ျပခ့ဲ သည္။ “Aက္စစ္ကုိေရေရာလုိက္တ့ဲAခါ
ဘာျဖစ္သလဲ။ ဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။ ဘာျဖစ္မယ္လုိ႔
ထင္လဲ။” ဟုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုAားAစျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။
“ေမးတာေကာင္းတယ္ေနာ္ ေAးေAး၊Aရည္ကေနAေငြ႔ကုိ
ဘယ္လုိေျပာင္းလဲဆုိတာဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။”
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ျပန္လည္Aသုံးခ်မႈစစ္ေဆးေသာေမးခြန္းမ်ား

ယခု သင္ယူေနေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားသည္ ေန႔စU္ဘဝႏွင့္ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ ေနပုံမ်ားကုိ
ေ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 ေစ်းႏွဳန္းကုိကပ္ထားျပီး ပန္းသီးနဲ႔သစ္ေတာ္သီး၀ယ္ရင္ ဘယ္ေလာက္က်မလဲ)။
Ø Aျခားစားပြဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aရပ္ႏွင့္ Aေလးခ်ိန္ကုိ တုိင္းတာေစျခင္း။
Ø ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမွ စားစရာမ်ားမွာေစ၍ တန္ဖုိးေငြမ်ားကုိေပါင္းေစျခင္း။

ဆင္တူAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိAသုံးျပဳျခင္း

**ခက္ခဲေသာေခါင္းစU္မ်ားကုိ သင္ၾကားရေသာ Aခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ 
Aေၾကာင္းAရာAသစ္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား သိျပီးသား Aေၾကာင္းAရာမ်ား ႏွင့္ခုိင္းႏွိဳင္းျပႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ ”ေလထုညစ္ညမ္းမႈက ျမင္ကြင္းကုိ မသဲကြဲေစသလုိAသက္ရွဴျခင္းကုိလည္း 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) ပန္းတုိင္ကုိေျပာျပ၍ Aစျပဳပါ။

**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာတြင္ စိတ္ပါဝင္စား၍တတ္ၾကြ ပါဝင္လာေစပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ (၁)မိသားစုနွင့္ေနAိမ္ (တတိယတန္း- လူမႈေရး)  
ဒီသင္ခန္းစာျပီးရင္ တပည့္တုိ႔Aေနနဲ႔ သင္ယူရမွာက ဘာလုိ႔Aိမ္ေတြကAေရးၾကီးလဲ။ ဘယ္ေနရာ၊
ေဒသေတြမွာဘယ္လုိAိမ္ေတြေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ၾကလဲဆုိတာဘဲ။ တပည္တု႔ိရဲ ႔Aိမ္ေတြကေရာ
ဘယ္လုိပုံစံ ေတြရိွၾကသလဲ။

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

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား ၎တုိ႔သင္ယူေနေသာAရာမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေျပာဆုိ   
ေဆြးေႏြးႏုိင္ေAာင္ကူညီေပးပါ။

• ေ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 
တစ္ခုေပးျပီး ေဆြးေႏြး ခုိင္းပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္ Aဖြဲ႔Aလုိက္ ေဆြးေႏြးျပီးလ်ွင္ ၄င္းတုိ႔
၏နဂုိမူလ Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားဆီသုိ႔ျပန္သြားျပီး ၄င္းတုိ႔ဖတ္ထားေသာ 
မတူညီေသာ စာပုိဒ္AားAလွည့္က် ရွင္းျပပါေစ။

• ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆရာမွ တစ္ဖြဲ႔မွေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ Aား 
ေရြးခ်ယ္ျပီး Aတန္းေရွ ႔တြင္ထြက္၍ နိဂုံးခ်ဳပ္Aေနျဖင့္
ျပန္လည္ရွင္းျပခုိင္းပါ။

Uပမာ။ ။ ယခုနည္းလမ္းAားေကာင္းမြန္စြာAသုံးျပဳႏုိင္ေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားမွာ န၀မတန္းAဂၤလိပ္စာမွ Penicillin သင္ခန္းစာႏွင့္
စတုတၳတန္းသမုိင္းဖတ္စာမွေတာင္သူလယ္သမားAေရးေတာ္ပုံ
သင္ခန္းစာ။

ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိယ္တုုိင္ဆက္စပ္ ေတြးခုုိင္းပါ။

**ေခါင္းစU္တစ္ခုကုိသင္ၾကားျပီးေနာက္ယခင္ကသင္ယူခ့ဲေသာေခါင္းစU္မ်ား ႏွင့္ ယခုေခါင္းစU္ကုိ မည္သုိ႔ဆက္စပ္နုိင္ေၾကာင္းကုိ
ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊Aဖြဲ႔လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း စU္းစားလုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။
ေAာက္ပါAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိေမးပါ။
• ဒီAေၾကာင္းAရာနဲ႔ဆက္စပ္မႈရိွတ့ဲ Aေၾကာင္းAရာမ်ိဳးသင္ရုိးညႊန္းတမ္းရဲ ႔တစ္ျခားဘယ္ေနရာမွာေတြ႔ႏုိင္ေသးသလဲ။
• ဒီAေၾကာင္းAရာကုိမသင္ယူခင္ ဘာေတြၾကိဳသိထားသင့္သလဲ။
• ဒီသင္ခန္းစာကေရာ ဒီတပတ္Aစပုိင္းကသင္ခ့ဲတ့ဲAေၾကာင္းAရာနဲ႔ဘယ္လုိခ်ိတ္ဆက္မႈရိွသလဲ။

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

• သင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေက်ာရိုးမရိွတ့ဲတိရစာၧန္ေတြေတြ ႔႕ဖူးလား။
• ေက်ာရိုးရိွသတၴ၀ါမ်ားႏွင့္ေက်ာရိုးမ့ဲသတၴ၀ါမ်ား၏တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ႏွိဳင္းယွU္ခုိင္းပါ။ 
Aကယ္၍လူမ်ားေက်ာရိုးမရိွလွ်င္ဘယ္လုုုုိျဖစ္ၾကမလဲ။
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သတင္းမ်ားကုိAသုုံးျပဳပါ။

• သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိလက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ကမာၻတ၀ွမ္းလက္ရိွျဖစ္ေနသည့္
သတင္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိသံုးပါ။

• သင္၏ဖုန္းမွAရုပ္ကုိျပျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)  သတင္းဗီဒီယုိကုိျပျခင္း၊ သင္ဖတ္ခ့ဲေသာ သတင္းကုိ 
ျပန္လည္ ေ၀ငွျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

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

စာသင္ခန္းAျပင္တြင္သင္ၾကား ျခင္း 

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာသင္ယူရန္
စာသင္ခန္းAျပင္သုိ႔ေခၚေဆာင္ပါ။

• ပတ္၀န္းက်င္ရႈျမင္ခြင္းAေျပာင္းAလဲသည္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား Aတြက္
Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ေစျပီးAာရုံစုိက္မႈAတြက္

Aေထာက္Aကူျပဳပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ တတိယတန္းသိပၸံ၌သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

Aေၾကာင္းကုိေက်ာင္းသားမ်ားAားစာသင္ခန္း

ျပင္ပသုိ႔ေခၚလာျပီး ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕သင္ယူပါေစ။
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ဘယ္Aရာကသင္တုိ႔ကုိ

ေပ်ာ္ရႊင္ေစလဲ။

သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ဘယ္Aရာကသင္တုိ႕ကုိ

၀မ္းနည္းေစလဲ။ဘာေၾကာင့္လဲ။ Aစရိွေသာေမးခြန္းမ်ား
ေမးႏုိင္ပါသည္။

ယU္ေက်းမႈAေျချပဳသင္ယူျခင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ယU္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့
(သုိ႔မဟုတ္) ေန႔စU္ ဘ၀ႏွင့္   ဆက္စပ္သည့္
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိဖန္တီးပါ။ 

Uပမာ။ ။ စတုတၳတန္း လူမႈေရးဘာသာရပ္တြင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားAေၾကာင္း မသင္ၾကားခင္ ဆရာမမွ

ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ

Aိမ္စာေပး၍စU္းစားခုိင္းပါ။

• မိမိလူမ်ိဳးAလုိက္စားေသာက္ေသာAစားAစာ  
• ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံ၊ 
• သီခ်င္းႏွင့္ကဗ်ာမ်ား
• ေရွးရိုးရာယU္ေက်းမႈAသိပညာမ်ား 
• Aလုပ္Aကုိင္မ်ားAေၾကာင္းၾကိဳတင္စU္းစား
လာျပီးျပန္လည္မွ်ေ၀ခုိင္းပါ။ 

~၄င္းတုိ႔ Aေနျဖင့္ ရုိးရာပစၥည္းမ်ားကုိလည္း
ယူေဆာင္ လာႏုိင္ေၾကာင္းေျပာပါ။

ျပႆနာAေျချပဳသင္ယူနည္း

• Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားခြဲ၍ လက္ေတြ႔ဘ၀မွ ျပႆနာ (သုိ႔) AေျခAေနမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ 
• ေဆြးေႏြးၿပီးသြားပါက Aေျဖကုိ မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 

Uပမာ။ ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကိစၥAား သိပၸ ံဘာသာရပ္ သင္ၾကားမႈတြင္ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခုိင္းႏုိင္ပါသည္။
ေမးျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားAား ေAာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္ ။
• ျပႆနာကဘာလဲ။ ဘယ္သူ(Aဖြဲ႔) ေတြပါဝင္ေနလဲ။ 
• ဘယ္Aဖြဲ႔က ဘာကုိလုိခ်င္ေနတာလဲ။ ဘယ္လုိနည္းလမ္းမ်ိဳးေတြက ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေျခရိွလဲ။
• ဘယ္လုိသတင္းAခ်က္Aလက္ေတြ ထပ္ျပီးလုိAပ္ေသးလဲ။
• ဘယ္လုိ (သုိ႔) ဘယ္မွာ ဒီသတင္းAခ်က္Aလက္ေတြကုိ ရွာလုိ႔ရႏုိင္မလဲ။
• Aဖြဲ႕ကဒီAေျဖကုိ ဘယ္လုိသုံးသပ္ၾကမလဲ။
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ဘာသာစကားေပါင်းစံုအသံုးြပသင်ယူေရးကိုြမင့်တင်ိုငေ်သာသင်ကားမ

နညး်လမး်များ

က (၃.၂) ေကျာင်းသားများှင့် ၎င်းတုိရပ်ရွာ၏ လူမေရး၊ဘာသာစကား၊ယ်ေကျးမကဲွြပားြခားနားြခင်းများကုိနားလည်သေဘာေပါက်ေကာင်းြပသသည်။

ဘာသာစကားကဲွြပားေသာအတန်းမျိးတွင် အရည်အေသွးြပည့်မီှေသာသင်ယူမြဖစ်ေစရန် ဆရာအေနြဖင့် ဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရး

ကုိ ြမင့်တင်ေပးေသာ နည်းလမ်းများှင့်အကမ်းတဝင်ရိှရန်လွန်စွာအေရးကီးပါသည်။ ေကျာင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကား

ကုိသင်ကားေရးတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှထည့်သွင်းအသုံးြပြခင်းသည် ေကျာင်းသားများ အေကာင်းအရာအသစ်များကုိ

အြခားဘာသာစကားြဖင့် သင်ယူေသာအခါယုံကည်မပုိမုိရရိှုိင်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပပညာေရး အသုံးြပြခင်းြဖင့်

ေကျာင်းသားများ၏ဘာသာစကားများ၊ေနာက်ခံယ်ေကျးမအေမွအှစ်၊ုိးရာဓေလ့များကုိ တန်ဖုိးထားေသာစာသင်ခန်းမျိးကုိ ဖန်တီး

ေပးသည်။ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရး (MTB-MLE)ကုိြမင့်တင်ေပးေသာ စာသင်ခန်းမျိးတွင်သင်ယူရေသာ

ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်လည်း ၎င်းတုိ၏စိတ်ကူးအြမင်များကုိယုံကည်ချက်ရိှရိှေဖာ်ထုတ်ြပသုိင်ပီး ဘာသာစကားမျိးစုံကမ်းကျင်ေသာ

သူများ ြဖစ်လာုိင်သည်။ ဆရာများအေနြဖင့်ယခု ဘာသာစကားေပါင်းစုံပညာေရးနည်းလမ်းများကုိအသုံးြပ၍သင်ကားေရးတွင်

ေကျာင်းသားအားလုံး ပါဝင်လာေအာင်လုပ်ေဆာင်ုိင်သည်။

ဦးစွာမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပu၍
ေဆွးေ7ွးြခင်း

ေခါင်းစ်အသစ်တစ်ခုကုိမစခင်ေကျာင်းသားများအားေခါင်းစ်ှင့်

ပတ်သက်ပီး၎င်းတုိသိထားေသာအရာများကုိ 
မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ေဝမခုိင်းပါ။  
ထုိနည်းြဖင့်ေကျာင်းသားများသိထားေသာအရာှင့် 
ရှင်းြပုိင်ေသာအရာများကုိ ဆရာမှ ခဲွြခားသိြမင်ုိင်မည်။ 
မကာခဏဆုိသလုိေကျာင်းသားများမှေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး

နားလည်မတစ်ခုရိှပီးြဖစ်သည်။ ၎င်းတုိအတွက်လုိအပ်သည်မှာ 
ေဝါဟာရစကားလုံးအသစ်များကုိ သင်ကားမ ဘာသာစကား 
(ဒုတိယဘာသာစကား) ြဖင့် သင်ယူရန်သာ လုိအပ်ေနြခင်း 
ြဖစ်ုိင်သည်။  
အကယ်၍အေကာင်းအရာကအသစ်ြဖစ်ေနလင်ေကျာင်းသားများ

ပုိမုိနားလည်ရန်အေကာင်းအရာကုိမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍

အရင်ရှင်းြပသင့်သည်။ 

လုိက်လံေမးြမန်းေလ့ကျင့်ခန်း

• ေကျာင်းသားများသင်ယူခ့ဲရေသာသင်ခန်းစာှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ုပ်ပုံများ၊ စကားလုံးအသစ်များြဖင့် ေဝါဟာရကဒ်များ ြပလုပ်ပါ။ 

• ေကျာင်းသားတစ်ဦးလင်ကဒ်တစ်ခုစီေပးပါ။ 
• ေကျာင်းသားများအားအတန်းထဲတွင်လှည့်လည်သွားခုိင်းပီး 

၎င်းတုိကုိင်ထားေသာကဒ်ထဲရိှ စကားလုံး (သုိ)ပုံှင့်ပတ်သက်ပီး 
အချင်းချင်းေမးခွန်းများေမးခုိင်းပါ။ 

• အတဲွတစ်တဲွတွင် ၎င်းတုိကုိင်ထားေသာကဒ်များထဲရိှ အရာများကုိ 
မှန်ကန်စွာခန်မှန်းပီးပီဆုိလင် ကဒ်ချင်းလဲခုိင်းပါ။ 

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများမှအြခားတစ်ေယာက်ေြပာင်းပီး 
ေမးခွန်းများေမးကာ လပ်ရှားမကုိ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 
ုိင်ပါသည်။ 

ဥပမာ။ ။ စတုတတန်း  အဂလိပ်စာ

ကဒ်ြပားများေပမှ စကားလုံး။ ။ bottle, ruler, pen 
ဥပမာ။ ။ ေကျာင်းသားများအချင်းချင်းေမးုိင်ေသာ ေမးခွန်း။

‘နင့်ရဲကဒ်ထဲကပုံကဘယ်ေနရာမှာအသုံးြပတာလဲ။’ 
‘အ့ဲဒီအရာကနင်တုိအိမ်ကမီးဖုိေချာင်မှာရိှသလား။’ 

သင်=ကားမ>နည်းလမ်းများ
မည်သည့် ဘာသာရပ်သင်ကားမမျိးတွင်မဆုိ ေကျာင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်ေသာ ဒုတိယဘာသာစကားများအသုံးြပ၍

သင်ကားေရးတွင်ေအာက်ပါနည်းလမ်းများကုိထည့်သွင်းအသုံးြပုိင်ပါသည်။ အချိေသာ နည်းလမ်းများသည် Susan Malone 
(2010)ခုှစ်တွင်ေရးသားထားသည့် လပ်ရှားမများကုိမီြငမ်းေရးသားထားြခင်းြဖစ်သည်။
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န"းေထာင်ေရးမှတ်ြခင်း

• စာပုိဒ်တစ်ခုကုိ သင်ကားမဘာသာစကား
(ဒုတိယဘာသာစကား) အသုံးြပ၍ြဖည်းြဖည်းြခင်း ှင့်၂ ေခါက်
၃ေခါက်ဖတ်ြပပါ။ ဖတ်ြပေနစ်တစ်ေလာက်
စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်ေြပာင်းတုိင်း ခဏရပ်ပီးေကျာင်းသားများကုိ
အဓိကအချက်များချေရး ုိင်ရန်အချန်ိေပးပါ။

• အဓိကအချက်များေရးသားေသာအခါေကျာင်းသားများကုိ
၎င်းတုိမိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပရန်ှင့်
ကုိယ်ပုိင်စကားလုံးများသုံးရန်အားေပးပါ။

• စာပုိဒ်ကုိဖတ်ရင်းဆရာမှေကျာင်းသားများ၏မှတ်စုကုိ 
ဖတ်ရန်အတန်းထဲတွင်လှည့်လည်သွားလာပါ။ ဖတ်ပီးလင် 
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်၊ ှစ်ေယာက်အား၎င်းတုိ
ေရးထားေသာ အဓိကအချက်များမှ တစ်ချက်၊ှစ်ချက်ကုိ     
မေဝခုိင်းပါ။ 

• ေကျာင်းသားများမှမှတ်စုများေရးပီးေသာအခါ စာပုိဒ်ကုိ 
ြပန်လည် ေဆွးေွးပါ။ ဘယ်စကားလုံး၊ အေကာင်းအရာက 
နားလည်ရန်ခက်ခဲသလဲအစရိှသြဖင့်၎င်းတုိှင့်အတူ ြပန်လည် 
ေြပာဆုိေဆွးေွးပါ။ 

• ေကျာင်းသားများစာပုိဒ်ပါ အေကာင်းအရာကုိေသချာစွာ
နားလည်ေကာင်းသိုိင်ရန် ေနာက်ဆုံးအကိမ်အေနြဖင့်
အဓိကအချက်များကုိ မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ရှင်းြပ၊
ေဆွးေွးပါ။

အမှားများရည်ရ2ယ်ချက်ရိှရိှထည့်သွင်း
ေရးသားြခင်း

• သင်ထားေသာေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ချတ်ိဆက်ေသာ
စာတစ်ေကာင်း (သုိ) စာတစ်ပုိဒ်ကုိေရးသားခုိင်းပါ။
အေကာင်းမှာေကျာင်းသားများမှ ထုိစာထဲတွင်
အမှားများထည့်သွင်းေရးသားရမည်ြဖစ်သည်။

• အမှားဆုိတာသင်ယူမြဖစ်စ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်
ေကာင်းအသိေပးပါ။

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများမှ ၎င်းတုိ၏စာေကာင်းများကုိ
အတန်းေရှတွင်ထွက်၍ေကျာက်သင်ပုန်းေပတွင်ေရးခုိင်းြခင်း၊
(သုိ)ေြပာခုိင်းပါ။ အြခားေကျာင်းသားများမှ
ေသချာနားေထာင်ကာ ထုိစာပုိဒ်များထဲမှ အမှားများှင့်
ထုိအမှားများ၏ြပင်ဆင်ချက်များကုိချေရးရမည်ြဖစ်သည်။

• ေကျာင်းသားများေသာအတန်းများအတွက်ယခုလပ်ရှားမကုိ
ေကျာင်းသား ၃ေယာက်၊ ၄ေယာက် ပါေသာအဖဲွငယ်များြဖင့်
လုပ်ေဆာင်ုိင်ပါသည်။

ဥပမာ။ ။ ေအာက်ပါစာေကာင်းထဲမှအမှားရှာပါ။
“ေကျာင်းမှာရိှတ့ဲကေလးေတွဆီအေမှင့်အတူသွားေရာက်
လည်ပတ်ခ့ဲသည်။ သူက သူတုိ တေနကုိဟင်းသီးဟင်းရွက် ၄ မျိး
စားသင့်ေကာင်း သူတုိ ေြပာလုိက်တယ်။”

စာအြမန်ေရးြခင်း

• ေကျာင်းသားများအားေခါင်းစ်တစ်ခုေပးပါ။ ေပးထားေသာေခါင်းစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး ေကျာင်းသားများမှေရးုိင်သေလာက်ေရးရန် 
အချန်ိ ၅ မိနစ်ေပးပါ။ 

• ေကျာင်းသားများမှ မိခင်ဘာသာစကား (သုိ) ြမန်မာဘာသာကုိအသုံးြပ၍ေရးရမည်ြဖစ်သည်။ 
• ြဖစ်ုိင်လင် သဒါှင့် စာလုံးေပါင်းမှန်ကန်စွာ၊ စာေကာင်းအြပည့်အစုံေရးရမည်ဟုသတိေပးပါ။ ေကျာင်းသားများမှအမှားများလည်း  

ေရးလာုိင်သည်  သုိေသာ်လည်း အမှားဆုိသည်မှာ သင်ယူမအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ 
• အချန်ိြပည့်ပီဆုိလင် ေကျာင်းသားများမှ ၎င်းတုိ၏စာရွက်များကုိ အတဲွှင့် လဲလှယ်ခုိင်းပါ။ 

ထုိေနာက်အြပန်အလှန်ေရးထားသည်များကုိ စစ်ေဆး၊အမှားြပင်ခုိင်းပါ။ 
• အြပန်အလှန်စစ်ေဆးပီးလင် မိမိ၏အတဲွေဖာ်ေရးသားထားသည့်ထူးြခားသည့်အချက်များကုိ မေဝခုိင်းပါ။
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အကယ်၍ ထုိ)ေန,က်

အကျိးှင့်ေနာက်ဆက်တဲွအေကာင်းကုိသင်ယူေနေသာအခါ ယခုလပ်ရှားမကုိအသုံးြပုိင်ပါသည်။ 
• ေကျာင်းသား ၁) မှ မိခင်ဘာသာစကားကုိအသုံးြပ၍ အကယ်၍ှင့်အစြပေသာ စာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ ေြပာရမည်။

• ေကျာင်းသား ၂) မှ သင်ကားမဘာသာစကားကုိအသုံးြပ၍ ေနာက်ဆက်တဲွြဖစ်ရပ် စာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ 
ေြပာဆုိရမည်။ 

• ထုိေနာက်ေကျာင်းသားများကုိ ပထမတွင် အသုံးြပေြပာသွားေသာ ဘာသာစကားများေြပာင်းလဲ၍ ယခင်စာေကာင်းများကုိ 
ြပန်လည်ေြပာဆုိခုိင်းပါ။ 

ဥပမာ။ ။ သတမတန်း ြမန်မာစာ (သဒါ)
ေကျာင်းသား ၁) ‘ေမာင်ေမာင်ဖျားလင်’ ဟု မွန်ဘာသာြဖင့်ေြပာမည်။ 
ေကျာင်းသား ၂) ‘သူေကျာင်းသုိမသွားုိင်ပါ။’ ဟုြမန်မာဘာသာြဖင့်ြပန်လည်ေြပာမည်။

12တ်ေရးပန်းချ ီ

• သင်ခန်းစာှင့်ကုိက်ညီေသာ ုပ်ပုံများ၊ ြမင်ကွင်းပုံရိပ်များကုိ ြပင်ဆင်ပါ။ (ဥပမာ။ ေြမပုံ၊ လမ်းတစ်လမ်းပုံ၊

မီးဖုိေချာင်တစ်ခုပုံ- သင့်အေနြဖင့်ပုံမဆဲွချင်လင် ပုံများကုိ အွန်လုိင်း (သုိ) သတင်းစာများထဲမှရှာေဖွရရိှုိင်သည်။)
• ေကျာင်းသားတစ်ဦးကုိ ပုံတစ်ပုံေပးပီး၊ အတဲွေဖာ်ရှာခုိင်းပါ။

• ေကျာင်းသားများအတဲွလုိက်တစ်ဦးမှပုံကုိကုိင်ကာ ၎င်း၏အေဖာ်ကုိ ပုံမြပဘဲ၊ ပုံထဲတွင်ပါေသာ ေတွြမင်ရေသာ

အရာများကုိေဖာ်ြပေြပာဆုိခုိင်းပါ။ ေကျာင်းသားများမှ ထုိသုိေဖာ်ြပေြပာဆုိေနချန်ိတွင် သင်ကားမ

ဘာသာစကား(ဒုတိယဘာသာစကား) ကုိတတ်ုိင်သေလာက်အသုံးြပရမည်ြဖစ်သည်။

• ပုံဆဲွသူသည် ၎င်း၏အေဖာ်မှေြပာြပေသာ ပုံပါအေကာင်းအရာများကုိ အေကာင်းဆုံးကိးစားဆဲွသားရမည်ြဖစ်သည်။

• ေနာက်ပုံတစ်ပုံကုိ အသုံးြပကာ ေကျာင်းသားများအတဲွလုိက် ၎င်းတုိ၏တာဝန်များကုိလဲလှယ်ရမည်ြဖစ်သည်။

(ပထမအချန်ိတွင် ပုံဆဲွခ့ဲသူသည် ယခုအခါ ရှင်းြပသူအြဖစ်ရိှပီး ကျန်တစ်ေယာက်မှာ ပုံဆဲွရမည့်အလှည့်ြဖစ်သည်။)
• ထုိသုိြဖင့် ှစ်ဦးစလုံးပီးလင် ၎င်းတုိဆဲွထားေသာပုံများှင့် မူလပုံကုိိင်းယှ်ခုိင်းပါ။

• ထုိေနာက် အတဲွေဖာ်ေြပာင်းကာ လပ်ရှာမကုိဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ပါ။

ပုံြပင်ကုိ<ပီးေြမာက်ေအာင်ေရးပါ။

• ေကျာင်းသား ၃ ေယာက်၊ ၄ေယာက်ပါေသာအဖဲွများဖဲွပါ။

• ပုံြပင်တစ်ပုဒ်မှ စာကုိယ် စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်ကုိ တစ်ဖဲွစီကုိေပးပါ။ ၎င်းတုိ၏စာပုိဒ်အတွက်

ေကျာင်းသားများကုိ နိဂုံးှင့် နိဒါန်းကုိ ဖန်တီးေရးသားခုိင်းပါ။

• ထုိသုိေရးသားေနစ် ေကျာင်းသားများအား မိခင်ဘာသာစကား အသုံးြပ၍ေဆွးေွးခွင့်ြပပါ။

• ထုိေနာက် ၎င်းတုိေရးထားေသာစာပုိဒ်များကုိ အြခား အဖဲွများှင့် လဲလှယ် ခုိင်းပါ။ အဖဲွလုိက်

အြခားအဖဲွေရးသားထားသည်များကုိ စစ်ေဆးအြကံြပချက်များေပးခုိင်းပါ။

• ထုိသုိစစ်ေဆးအြကံြပပီးလင် အဖဲွလုိက် ၎င်းတုိေရးသားထားသည်များကုိ

အတန်းေရှတွင်လာေရာက်ေဝမခုိင်းပါ။
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ေမးခွန်းထုတ်ပါ။

ဆရာမှစာတစ်ပုိဒ်ကုိဖတ်ပီးေနာက် ထုိစာပုိဒ်ှင့်ပတ်သက်ေသာအေြဖစာေကာင်းတစ်ေကာင်းကုိ အတန်းအားေဝမပါ။

ထုိစာေကာင်းှင့်ကုိက်ညီေသာေမးခွန်းကုိေကျာင်းသားများအားထုတ်ခုိင်းပါ။

1. ေမးခွန်းများထုတ်ေသာအခါ ေကျာင်းသားများအား ၎င်းတုိ၏ မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ေဆွးေွးပါေစ။

2. သင်၏အေြဖစာေကာင်းေပမူတည်၍ ေကျာင်းသားများအား အဖွင့်ှင့် အပိတ်ေမးခွန်းများေရးခုိင်းပါ။

3. ထုိေနာက် ေကျာင်းသားများအား ေမးခွန်းများကုိ ဒုတိယဘာသာစကား ြဖင့်ေရးခုိင်းပါ။

အကူအညီလုိေသာေကျာင်းသားများကုိဆရာမှလှည့်လည်ကူညီုိင်သည်။

4. ေကျာင်းသားများဖန်တီးေရးသားထားေသာေမးခွန်းများကုိအုပ်စုထဲတွင်ေဝမခုိင်းပါ။

ဥပမာ အေြဖစာေကာင်း။ ။ဇီးကွက်မှသမင်လှည့်စားေနသည်ကုိသိခ့ဲသည်။

ဥပမာ ေမးခွန်း။ ။ ဘာေကာင့်ဇီးကွက်က ေြမြပင်ေပမှာအစား သစ်ပင်ေပမှာဘဲေနခ့ဲတာလဲ။

ပုံြပင်ကုိြပန်ေြပာြခင်း

မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ေကျာင်းသားများစိတ်ဝင်စားေစမည့်ပုံြပင်တစ်ပုဒ်ကုိ ဖတ်ြပပါ (သုိ) ေြပာပါ။
ထုိေနာက် ေကျာင်းသားများအားထုိပုံြပင်ကုိ ၎င်းတုိကုိယ်ပုိင် စကားလုံးများအသုံးြပ၍ သင်ကားမဘာသာစကား

(ဒုတိယဘာသာစကား)ကုိအသုံးြပ၍ြပန်ေြပာခုိင်းပါ။

အခက်အခဲြဖစ်ေနလင် ေမးခွန်းများေမးြခင်းြဖင့် ကူညီေပးပါ။ (ဥပမာ- ဘာေကာင့်အ့ဲလုိြဖစ်သွားတာလဲ။

အ့ဲဒါမတုိင်ခင်ဘာြဖစ်ေသးလဲ။ ပီးေတာ့ေရာဘာဆက်ြဖစ်လဲ။ အစရိှသြဖင့်)
ေကျာင်းသားများလွန်စွာအခက်အခဲြဖစ်ေနသည်ကုိြမင်လင် မိခင်ဘာသာစကားအသုံးြပ၍ ရှင်းြပခွင့်ေပးပါ။

၎င်းတုိ ရင်းီှးပီးသား ပုံြပင်များကုိအသုံးြပြခင်းြဖင့် ေကျာင်းသားများမှ ဒုတိယဘာသာစကားတွင်

ယုံကည်မရိှလာမည်ြဖစ်သည်။

အခန်းပတ်လည်၊နံရံေပ:မှစာများ

ေအာက်ပါနည်းလမ်းကုိ အဖဲွငယ်များြဖင့်ြပလုပ်ုိင်ပါသည်။

• ဒုတိယဘာသာစကားြဖင့်ေရးထားေသာအေကာင်းအရာေခါင်းစ်တစ်ခုမှ စာပုိဒ် ၃ပုိဒ် (သုိ) ၅ ပုိဒ် ကုိေရွးထုတ်ပါ။

ထုိစာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်စီအတွက် ေမးခွန်း ၂ ခု မှ ၄ ခုအထိ ြပင်ဆင်ထားပါ။

• ထုိစာပုိဒ်များကုိ စာသင်ခန်းနံရံများေပတွင်ကပ်ထားပါ။

• စာပုိဒ်များအတွက်ေမးခွန်းများကုိ စာရွက်အပုိင်းများေပတွင်ေရးပီး ေရာေှာကာ အဖဲွများအား ေဝေပးပါ။

• ေမးခွန်းကုိေြဖဆုိရန် ေကျာင်းသားများမှ စာသင်ခန်းအံှလှည့်လည်သွားပီး စာပုိဒ်များကုိဖတ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများမှ

ေမးခွန်းများကုိေြဖရာတွင် သင်ကားမဘာသာစကား (ဒုတိယဘာသာစကား)ကုိအသုံးြပ၍ေြဖရမည်ြဖစ်သည်။

သုိေသာ်ေမးခွန်းများအတွက်အေြဖစ်းစားရာတွင် အဖဲွလုိက် မိခင်ဘာသာစကားကုိအသုံးြပ ေဆွးေွးုိင်သည်။

• ေကျာင်းသားများမှ မည့်သည့်စာပုိဒ် ၊မည့်သည့်စာေကာင်းမှအေြဖရေကာင်းကုိလည်း ေရးမှတ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။

• ထုိေနာက် အဖဲွလုိက်အေြဖများရရိှပီးလင် အြခားအဖဲွများှင့် ၎င်းတုိရထားေသာအေြဖများကုိေဆွးေွးုိင်ပါသည်။

အေြဖရရိှခ့ဲေသာစာပုိဒ်၊ စာေကာင်းတူ၊မတူအြပန်အလှန်တုိက်ကည့်ုိင်သည်။

• လပ်ရှားမကုိအဆုံးသတ်ရန် ဆရာမှ ေကျာင်းသားအချိကုိ ၎င်းတုိ၏အေြဖများကုိ မိခင်ဘာသာစကား

အသုံးြပ၍ မေဝရှင်းြပခုိင်းပါ။
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TeacherFOCUS မွ ျမန္မာျပည္ပညာေရးႏွင့္Aလားတူလုပ္ကုိင္ေနေသာ္လည္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာျမန္မာႏုိင္ငံသား
ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏AသိAမွတ္ျပဳခံရမႈAတြက္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဒသAေျချပဳAရည္ေသြးျမင့္တင္မႈ၊ နည္းပညာAေျချပဳေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ပညာေရးသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္Aခ်က္Aလက္ဗဟုိျပဳ

ခ်ည္းကပ္နည္းမ်ားကုိAသုံးျပဳ၍ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏AသိAမွတ္ျပဳခံရမႈကုိျမင့္တင္ႏုိင္ရန္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
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သင္ၾကားေရးသည္AထူးလုိAပ္ေသာAတတ္ပညာ၊Aလုပ္Aကုိင္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆရာAသစ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈAတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဆရာမ်ားAတြက္ ထုိAခ်က္မွာမွန္ကန္ပါသည္။ ဆရာမ်ား
Aေနျဖင့္ မ်ားျပားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္ရျခင္း၊ ႏွင့္Aျခားေသာ
သင္ၾကားမႈ ျပင္ပတာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္Aရည္Aေသြးတုိးတက္ရန္ႏွင့္ တစ္ေန႔တာသင္ၾကားေရးကုိ ျပန္လည္
သုံးသပ္ႏုိင္ရန္လုံေလာက္ေသာAခ်ိန္မရိွေပ။ သင္ယူ-ေရြးခ်ယ္-Aသုံးျပဳ (LCU) နည္းလမ္းသည္ ေန႔စU္သင္ၾကားေရးAတြက္
Aေထာက္Aကူျပဳႏုိင္ရန္ ဆရာမ်ားAတြက္ ဆရာမ်ားႏွင့္AတူAေကာင္Aထည္ေဖာ္ထားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဆရာမ်ား သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈAစီAစU္မ်ားၾကြယ္၀ႏုိင္ရန္
ဆရာမ်ားကုိနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရိွရိွ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္ ၄င္းတုိ႔၏သင္ခန္းစာႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္သင္ၾကားမႈပုံစံျဖင့္
ကုိက္ညီေသာ သင္ၾကားနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (LCU) နည္းလမ္းကုိ
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုစာAုပ္တြင္ပါ၀င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ _

စာသင္ခန္းAတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈ
AစီAစU္မ်ား

ေဒသဆုိင္ရာUပမာမ်ားAသုံးျပဳ၍
သင္ၾကားေပးျခင္း

လက္ေတြ႔ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း

Aရည္AေသြးေရာေႏွာေနေသာAတန္း
မ်ားAတြက္သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ား

တတ္ၾကြစြာသင္ယူေစေသာ
နည္းလမ္းမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိAားေပးသည့္
နည္းလမ္းမ်ား

Aမွားမွသင္ခန္းစာယူျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားAားထိန္းေက်ာင္းမႈ
နည္းလမ္းမ်ား

ဘာသာစကားေပါင္းစုံAသုံးျပဳသင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ား


