
”ပညာေရးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ပညာေတြဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ေAာင္ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းဘဲ ျဖစ္တယ္"

- John Dewey

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခရိုင္Aတြင္းေနထိုင္ေသာ

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားAတြက္ AေျခခံပညာေရးAဆင့္

AသိAမွတ္ျပဳ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ၆ ခု



ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာ့ခ္ခရိုင္Aတြင္းေနထုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားAတြက္

AေျခခံပညာေရးAဆင့္ AသိAမွတ္ျပဳ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း ၆ ခု

ထုိင္းနုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ

AသိAမွတျ္ပဳထားေသာ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား

ထို္င္းေက်ာင္းျပင္ပ

ပညာေရး (ေကာေစာေနာ)
ထိုင္းAစိုးရေက်ာင္းမ်ား

တြင္ Aပႏ္ွံျခငး္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ

AသိAမွတျ္ပဳထားေသာ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး

(NFPE&NFME)
ပညာေရး Aရည္Aေသြး

AာမခံမႈAဖြဲ႔ဲ (EQAB)

၄တန္း၊ ၈တန္း ႏွင့္

၁၀ တန္း Aစိုးရစစ္

စာေမးပြဲ မ်ား

တရားဝင္

ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွ

လက္မွတ္မ်ား

* ျပည္နယ္Aဆင့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးွွဌာန မွ AသိAမွတျ္ပဳျခငး္



ထုိင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး

(ေကာ ေစာ ေနာ)

၁။ Aသက္ ၈ႏွစ္ မွ ၁၅ ႏွစ္Aတြင္းကေလးမ်ား ျဖစ္ရမည္။

၂။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဌာန မွ ျပဳလုပ္သည့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကုိ ေAာင္ျမင္ရမည္။

၃။ ၎ ေရႊ႕ေျပာင္းစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ထုိင္းေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး ကုိ တုိက္ရုိက္တာဝန္ယူသင္ၾကားေပးမည့္ ထုိင္းဆရာ

ရိွရမည္။

၄။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသည္ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၃ႏွစ္ တတ္ေရာက္ရမည္။

၅။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာသင္ရုိးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး(ထုိင္း) 

ႏွစ္မ်ိဳးစလ ံုးကုိလြပ္လပ္စြာေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားသည္ ထိုင္းေက်ာင္းAျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ တရားဝင္ပညာေရးတစ္ခုျဖစ္ေသာ

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတြင္ ပညာသင္ယူ ႏုိင္ရန္Aတြက္ သီးသန္႔ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား

လည္းရိွပါသည္။ ထိုင္းေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတြင္ ပညာသင္ယူ ရန္လိုAပ္သည့္ Aခ်က္မ်ားမွာ။ ။



ထိုင္းေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးတြင္ Aနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ သင္ယူၿပီးေျမာက္သြားေသာ ကေလးမ်ားသည္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္AသိAမွတ္ျပဳထုတ္ေပးေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ၆တန္း

ေAာင္လက္မွတ္ကိုရရိွမညျ္ဖစ္သည္။ ထိုေAာင္လက္မွတ္သည္ ၁၂တန္း ေAာင္ျမင္ၿပီးသည္

Aထိသင္ယူႏုိင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာေရးAဆင့္ထိတက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္Aတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး
AစီAစU္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ တာ့ခ္ ခရုိင္ Aတြင္းရိွ မေဲဆာက္ ႏွင့္ ဖုတ္ဖရ ျမိ ႕ဳနယ္မ်ားတြင္

ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၉၂ (က်ား- ၅၁၊ မ-၁၄၁) Uီး တို႔ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကိုတတ္ေရာက္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

ထိုင္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး

(ေကာ ေစာ ေနာ)



၂၀၀၅ခုနွစ္ပညာေရး၀န္ၾကီးမ်ား ၏သေဘာတူညီမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေနေသာကေလး

မ်ားAားလုံး ထုိင္းပညာေရးတြင္ပညာသင္ယူခြင့္ ရိွသည္။

သင္ၾကားေရးတြင္ထုိင္းဘာသာစကားကုိAသုံးျပဳၾကသည္။ထုိင္းဘာသာစကားAားနည္းေသာေက်ာင္းသားမ်ား

ကုိေကာင္းမြန္စြာကူညီေပးႏုိင္ေရးAတြက္ ဘာသာစကားစုံပညာေရးနည္းလမး္မ်ားျဖင့္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္

ဆရာမ်ားသည္Aရည္Aခ်င္းျမွင့္တင္ေပးေသာ ကူညီေထာက္ပံမႈမ်ားရရိွၾကသည္။ေက်ာင္းသားမ်ားAေနျဖင့္

ထုိင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္AသိAမွတ္ျပဳေAာင္လတ္မွတ္မ်ားရရိွပါသည္။ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရျခင္းျဖင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစသည့္Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိရရိွၾကပါသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ထိုင္းလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၁၅၃ ေယာက္ (က်ား - ၃၀၉၉
ေယာက္၊ မ - ၃၀၅၄ ေယာက္) မွာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရိွ ခရုိင္ ၅ခု ရိွ (မေဲဆာက္, မယ့္လမ, ဖုတ္ဖရ, 
A ုန္းဖန္, ႏွင့္ ထေဆာင္ယမ္း) ထုိင္းAစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တတ္ေရာက္ခြင့္ရခဲၾ့ကသည္။

ထိုင္းAစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Aပ္ႏွံျခင္း



ေရႊ႔ေျပာင္းမိဘမ်ားAေနျဖင့္၄င္းတုိ႔၏ကေလးမ်ားကုိ ထုိင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ Aပ္ႏုိင္ရန္ ေAာက္ပါAခ်က္

Aလက္မ်ားလုိAပ္ပါသည္။

၁။ ေမြးစာရင္း

၂။ နံပါတ္(၁) မရိွခ့ဲလွ်င္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခ့ဲေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္ မိမိေနထုိင္ရာAိမ္ပုိင္ရွင္၏ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏုိင္ငံသားကဒ္
မိတၱဴ၊ (သုိ႔) Aစုိးရမွသတ္မွတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ သက္ေသAခ်က္Aလက္မ်ား။

(Uပမာ - ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္Aခ်က္Aလက္မွ် မရိွသည့္ကေလးမ်ားAတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ ကုိယ္ေရးAခ်က္Aလက္ေဖာင္နွင့္
Aလားတူ)

၃။ Aကယ္၍ နံပါတ္(၁) ႏွင့္ (၂) မရိွခ့ဲလွ်င္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား။

(Uပမာ - ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္Aခ်က္Aလက္မွ် မရိွသည့္ကေလးမ်ားAတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ ကုိယ္ေရးAခ်က္Aလက္ေဖာင္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရယူနိဳင္သည္။)

၄။ Aကယ္၍ နံပါတ္ (၁)၊(၂) ႏွင့္ (၃) မရိွခ့ဲလွ်င္ မိဘ(သုိ႔) Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခုခုမွ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ေထာက္ခံစာ။

၅။ Aကယ္၍ နံပါတ္ (၄) မရိွခ့ဲလွ်င္ ေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးရာဇဝင္Aားသက္ဆုိင္ရာတစ္UီးUီးAားေမးျမန္းျပီး ပညာေရးမွတ္တမ္းAျဖစ္
Aသုံးျပဳရန္ယူေဆာင္လာရန္။

ထိုင္းAစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Aပ္ႏွံျခင္း



ျမန္မာျပည္ မူလတန္းAဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး
(NFPE)

ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပင္းကေလးငယ္မ်ား Aတြက္ ျမန္မာပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ တစ္သက္တာပညာေရးUီးစီးဌာန၊
ဘန္ေကာက္ရိွေက်းလက္လူငယ္ ေဖါင္ေဒးရွင္ႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ နယ္စည္းမျခားကူညီေထာက္ပ့ံေရးAဖြဲ႔ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍
ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး(NFPE)ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ၿပီးခ့ဲေသာပညာသစ္ႏွစ္တြင္လည္း
ေက်ာင္းျပင္ပAလယ္တန္း Aဆင့္ပညာေရး (NFME)ကုိ စမ္းသပ္ ပရုိဂရမ္Aေနျဖင့္ေဖၚေဆာင္ေပးခ့ဲသည္။

NFPEႏွင့္NFMEပညာေရးသည္ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာျမန္မာ့ေရႊေျပာင္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားAတြက္Aတြက္Aသိ
မွတ္ျပဳ ျမန္မာ့ပညာေရးAခြင့္Aလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္Aတြင္း ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး
စခန္းေပါင္း ၁၇ စခန္းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံAတြင္း ရိွ မဲေဆာက္၊ ဖုတ္ဖရ၊ မ့ဲရမ ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ Aစရိွေသာ ေဒသ ၄ ခုတြင္
စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ၆၄၆ Uီး၊ ဆရာ ဆရာမ ၃၉ Uီး ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ၾကီၾကပ္ေရးမွဴး ၄ Uီး တုိ႔ျဖင့္ ဖြင့္လစ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ
မူလတန္းပညာေရးAစီAစU္Aားျဖင့္ ျပည္တြင္းAစုိး ရေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္လက္ေျပာင္းေရႊ႕
ပညာသင္ယူရာတြင္တုိးတက္ ေAာင္ျမင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးAစီAစU္ ၏နွစ္စU္ႏွစ္တုိင္း၌
ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ျမန္မာ့Aစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ၂ႏွစ္ႏွင့္ညီေသာ တန္းညိွပညာေရး Aခြင့္Aလမ္းမ်ားရရိွၾကပါသည္။

NFPE Level(1) သည္ မူလတန္းပညာေရးAဆင့္ ၂ တန္း ႏွင့္ တန္းညီသည္။
NFPE Level(2) သည္ မူလတန္းပညာေရးAဆင့္ ၄ တန္း ႏွင့္ တန္းညီသည္။



Education Quality Assurance   
Board (EQAB)

Education Quality Assurance Board (EQAB) Aား Migrant Education Integration Initiative (MEII) 
ကြန္ယက္၏ မူလနည္းဗ်ဴဟာAေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ EQAB တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ ခ်က္ရွိပါသည္။
ပထမ Aခ်က္မွာေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ပညာေရးAရည္Aေသြးကို ျမွင့္တင္ေပရန္ႏွင့္ ဒုတိယAခ်က္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း

ကေလးငယ္မ်ားျမန္မာျပည္ေနရပ္ျပန္ေသာAခါ Aစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္Aတြက္

တရားဝင္AသိAမွတ္ျပဳစနစ္Aား ေဖၚေဆာင္ေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္Aတြင္း EQAB Aဖြဲ႔မွ တတိယတန္း ႏွင့္ သတၱမတန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားAားစံညႊန္းႏႈန္း
ထားမွီAရည္Aျခင္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားAားစီစU ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ EQAB သည္ MEII Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာျမန္မာ့
ပညာေရးAာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစU ္မ်ားကို လည္းAားတတ္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၇ - ၁၈ စာသင္ႏွစ္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္းေပါင္း ၃၁ ေက်ာင္းမွ တတိယတန္း ေက်ာင္းသား ၄၉၁ ေယာက္ႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းမွ သတၱမတန္းေက်ာင္းသား ၁၁၉ ေယာက္သည္ EQAB စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေယာက္
ေျဖဆိုခဲ့သည္။



ျမန္မာျပည္ ၄တန္း၊ ၈တန္း ႏွင့္ ၁၀တန္း

စာေမးပြဲမ်ား

BMWEC သည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနွင့္ပူးေပါင္၍ ေရႊ ႔ေျပာင္းျမန္မာကေလး
မ်ားAတြက ္ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Aသိမွတ္ျပဳပညာေရး Aတြက္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

BMWEC သည္ ေလးတန္း ၊ရွစ္တန္းစာေမးပြဲကို မေဲဆာက္ၿမိ ႕ဳ ဆာသူးေလး စာစစ္ဌာနတြင္စီစU္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည။္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကိုေတာ့ျမ၀တီAထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ စီစU္ေပးပါသည္။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၉၆) ေယာက္ ရွစ္တန္းစာေမးပြဲ
ကိုေAာင္ျမင္ခဲျ့ပီး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၂၅၄) ေယာက္ ေလးတန္းစာေမးပြဲကိုေAာင္ျမင္ခဲသ့ည္။
ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုထားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၈၈) ေယာက္သည။္
ဂြ် န္လတြင္ေAာင္စရင္းထြက္မည္ျဖစ္သည္။



ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္
BMWEC Aေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ဆက္လက္ပညာသင္မည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားAား

ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ကို စီစU္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းမပိတ္ခင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
မိဘမ်ားကို ေက်ာင္းေျပာင္းလတ္မွတ္ကိုလာရာက္ထုတ္ယူမႈAဆင့္ဆင့္ကို ေဝမွ်ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေAာင္စာရင္း မ်ားထြက္ျပီးသည္ႏွင့္ BMWECရုံးသို႕ ေက်ာင္းေျပာင္းမည့္
ေက်ာင္းသ/ူသားမ်ား၏ ေAာင္စာရင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို ေက်ာင္းA ုပ္မွ ယူေဆာင္လာျပီး
တပါတည္း ေဖာင္ ျဖည့္စြက္လို႕ ရပါသည္။ Aေၾကာင္းAရာျပည့္စံုစြာျဖည့္စြကျ္ပီးပါက စာရင္းသြင္း
ျပဳစုျပီးျမ၀တီပညာေရးမွဴးရံုးသုိ႔ ေဖါင္မ်ားသယ္ေဆာင္သြား၍ပညာေရးမွဴး လက္မွတျ္ဖင့္
Aတည္ျပဳမႈရယူပါသည။္

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ေပါင္း ၁၅၄ ခု ေထာက္ပ့ံခဲ့သည။္ ၂၀၁၃
ခုနွစ္ မွစ၍ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္စုစုေပါင္း ၅၇၉ ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။


