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ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ 

သင္ရုိးညြန္းတမ္းကို ဘယ္သူေရးမလဲ 

         အတြ ဲ(၁)၊ အမွတ္ (၃၂) တနလၤာေန႕ ၂၇-၈-၂၀၁၂ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွပညာေရးစံနစ္တြင္  သင္ရုိးညြန္းတမ္းဟူ၍ မည္မည္ရရ ျပစရာမရိွပါ။ အဂၤလိပ္စာ၊ 

သခ်ာၤ၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸ ံအစရိွသည့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ားကိုသာ ျပႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဖတ္စာအုပ္မ်ားသည္လည္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးအတြက္ လိုအပ္သည့္ 

အသိပညာမ်ားႏွင္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မေပးႏိုင္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဖတ္စာအုပ္တြင္ ေရးထားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ရသည့္ အေလ့အထကလည္း ျမန္မာႏိုင္င ံပညာေရးကို ႏွစ္ေပါင္း 

(၅၀) ေက်ာ္လႊမ္းမုိးေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား သိဖုိ႕လိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္မျငင္းပါ။ သို႕ရာတြင္ 

အခ်က္အလက္ကို သိရုံမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ဖတ္စာအုပ္တြင္ ေရးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ဆယ္ရာခုိင ္

ႏႈန္းမွ်ကိုပင ္မေပးႏိုင္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား အလြတ္မွတ္မိျခင္းထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ စဥ္းစားေတြး 

ေခၚမႈႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။  

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္ရပါ 

မည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကိုျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဤစာတမ္းက အဆိုျပဳပါသည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေရး 

ဆြရဲာတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေလးမ်ဳိးရွိပါသည္။ တခ်ဳိ႕က ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးစားေပးၾက 

မည္။ တခ်ဳိ႕က လိမၼာေရးျခားရွိမႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ဦးစားေပးသည္။ တခ်ဳိ႕က လက္ေတြ႕ေလ့လာသင္ 

ယူမႈကို ဦးစားေပးသည္။ တခ်ဳိ႕က ပညာေရးကို လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္ 

သည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ဘယ္သူေရးမလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းကို ဤေနရာတြင္ ေျဖၾကားလိုပါသည္။ 

တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေရးရန္ တာ၀န္ေပးလွ်င္ (သုိ႕မဟုတ္) တစ္စုံတစ္ေယာက္က 

ညႊန္ၾကားလွ်င္ ထိုသူတန္ဖိုးထားသည့္ အစဥ္အလာတစ္ခုခုက လႊမ္းမိုးေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဤသုိ႕ျဖစ္ 

လွ်င္ အျခားအစဥ္အလာမ်ားကို တန္ဖုိးထားသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရိွႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ သင္ရုိးညႊန္း 

တမ္း ေရးဆြေဲတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သူအားလံုး ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အတိုခ်ဳပ္၍ 

ေျဖၾကားလိုပါသည္။ အက်ယ္ျဖန္႕၍ ေဆြးေႏြးပါမည္။ 

သင္ရိုးညႊန္းတန္းတစ္ရပ္သည္ သင္ယူသူ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြရဲာတြင္ ဘာသာရပ္အသီးသီး၌ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ 

မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ားအား လိမၼာေရးျခားရိွရန ္

ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာတတ္ေစရန္ ဘာသာ 

ေရးႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပုဂ ၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရပါမည္။ ပညာရပ္မ်ားသင္ယူရာတြင္ စာေတြ႕ သာမက 

လက္ေတြ႕ျဖင့္ပါ သင္ယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 

တြင္ အေတြ႕အႀကဳံရိွေသာ ပုဂ ၢိဳလ္မ်ားလည္းပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 
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တစ္ခ်ဳိ႕က လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ျပဳျပဳင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္  ပညာေရးကုိယာဥ္အျဖစ္   အသုံးျပဳ 

လုိၾကသည္။  အထူးသျဖင္႕ အာဏာလက္ကုိင္ရရွိထားသူတုိ႕က  သူတုိ႕၏ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒကုိ 

ေက်ာင္းသင္ ပညာေရးတြင္ ထည္႕သြင္းလုိၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္ခ႕ဲသည္႕ မ-ဆ-လ 

အစုိးရက သူတို႕၏ႏုိင္ငံေရးအယူဝါဒကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သြတ္သြင္းေစခဲ႕သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ 

အျမင္အရ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ (social justice) တုိ႕အတြက္ ပညာေရးကုိ 

ယာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကုိၾကိဳဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒတစ္ခုခု သြတ္သြင္းျခင္းမ်ိဳးကုိ ကန္႕ကြက္ပါသည္။ 

သုိ႕ျဖစ္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြရဲာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအယူ၀ါဒတစ္ခုခုက လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္အတြက္ အာဏာ 

ခ်ဳပ္ကုိင ္ ထားသည့္လူတစ္စုကသာ ေရးဆြျဲခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရး ပါတီအသီးသီးကုိ 

ကုိယ္စားျပဳ သူမ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြရဲာတြင္ ေနာက္ခံအမ်ုိဳးမ်ိဳးရိွသူမ်ား ပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း  အားလုံးႏွင့္အက်ဳံး၀င္ 

သည့္ အေျခခံမူမ်ား ထားေလ့ရွိပါသည္။ အဆုိပါအေျခခံမ ူ(principle) မ်ားမွာ  

- ေက်ာင္းသူ-ေက်ာင္းသား အားလံုး  ပညာေရး အခြင့္အလမ္း တူညီေစရမည္။ 

- ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး အသုံး၀င္မည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရမည္။ 

- လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာတင္ျပႏုိင္ၿပီး ရာသက္ပန္သင္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေစရမည္။ 

- ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ တကယ္ရွိေနသည့္အရာမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္  

  အဆက္စပ္ရွိရမည္။ 

- ပညာေရးသည ္ေက်ာင္းသူ-ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရိွေစရမည္။ 

- မတူကြျဲပားမႈမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ တန္ဖုိးထားျခင္း၊ တာ၀န္သိျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး  

  ျပည့၀္သည္ ့ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစရမည္။ 

အထက္ပါ အေျခခံမူမ်ားကုိ ကုိင္စြဲလွ်က္ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈရွိေသာ၊ ယဥ္္ေက်းမႈမ်ားကုိ တန္းတူတန္ဖုိး 

ထားေသာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေသာ၊ ေရရွည္ တည္တံ့၍ အက်ိဳးရွိမည့္ ပညာေရးစနစ္ 

မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန ္ကမၻာ့ကုလသမဂအဖြဲ႕ႀကီးက တုိက္တြန္းထားသည္။ 

ပညာေရးဖြ႕ံၿဖိဳးသည္ ့ႏိုင္ငံမ်ား၏သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ 

ရွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရွိပါသည္။  

(၁) ဘာသာစကား 

(၂) သခ်ၤာ 

(၃) သိပၸံ 

(၄) လူမႈေရး ဘာသာရပ္မ်ား (ပထ၀ီ၊ သမုိင္း။ လူမႈဆက္ဆံေရး………) 

(၅) စက္မႈ၊ စုိက္ပ်ဳိး၊ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT)……… 

(၆) ဂီတ အႏုပညာ 

(၇) က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား 

(၈) ႏိုင္ငံသား ပညာေရး (civic citizenship education) 
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ျမန္မာႏုိင္င ံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းက႑အတြက္ အႀကံျပဳလုိသည္မွာ ျပည္သူ႔ 

လႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းလမ္းညႊန္ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းသင့္ 

သည္။ အဆုိပါေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

ေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။ အဆုိပါေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ပါ၀င္သည့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပသင့္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 

အေျခခံလွ်က္ ေကာ္မတီက သင္ရုိးညႊန္းတမ္းလမ္းညႊန္ (ပထမမူၾကမ္း) ကုိ ေရးဆြဲမည္။ အဆုိပါမူၾကမ္းကုိ 

သတင္းစာမ်ား၊ စာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပမည္။ ျပည္သူလူထု၏ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ 

အေျခခံၿပီး ဒုတိယမူၾကမ္းေရးဆြဲမည္။ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္။ 

ျပည္သူလူထုႏွင့္တကြ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ တင္ျပလာေသာမူၾကမ္းျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ 

အျငင္းပြားစရာ နည္းႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ - စေကာ့တလန္တြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အၾကမ္းေရးျခင္း၊ ျပည္သူသုိ႕ခ်ျပျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ တင္ျပျခင္း စသည္တုိ႕အတြက္ 

အခ်ိန္ကာလ တစ္ႏွစ္ၾကာသည္ဟု သိရပါသည္။) 

လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းလမ္းညႊန္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးႏွင့္ ကုိက္ညီ 

မည့္ အနိမ့္ဆုံးစံမ်ားသာျဖစ္သင့္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးသည္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းဆုိင္ရာ လုိက္ 

နာရမည့္ စံမ်ားကုိအေျခခံလ်က္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းဖြ႕ံၿဖဳိးမႈကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္သည္။ ဆုိလုိ 

သည္မွာ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္၊ တုိင္း၊ ေဒသအသီးသီး၏ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ 

တန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ ဥပမာ- UK ႏုိင္ငံ၏ ေဒသႀကီးေလးခု 

တြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း သီးျခားစီျဖစ္သည္။ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ အုိင္ယာလန္ႏွင့္ ေဝလေဒသေလးခု 

တြင္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား မတူညီၾကပါ။ စေကာ့တလန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလန္ႏွင့္ 

ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပုံပါ ကြျဲပားသည္။ အဂၤလန္က မူလတန္းအဆင့္ကုိ ေျခာက္ႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး စေကာ့တလန္ 

က ခုနစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။ ေဝလနယ္မွေက်ာင္းမ်ားသည္ အဂၤလန္ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ 

အေျခခံတူညီေသာ္လည္း ေဝလဘာသာစကားကုိ ထည့္သြင္းသင္ၾကားသည္။ ပုဂ ၢလိက ေက်ာင္းမ်ားက 

လည္း သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ ကုိယ္တုိင္ေရးဆြ၍ဲ ပညာေရးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူသည္။ 

ျပည္နယ္၊ တုိင္းႏွင့္ ေဒသအသီးသီးက ဒီမုိကေရစီနည္းက် ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း လမ္းညႊန္ 

ကုိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖဳိးႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း လမ္းညႊန္တြင္ 

ဘာသာရပ္အသီး ၌ မည္သည့္အတန္းအဆင့္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ယူၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု 

(attainment target) ပါရွိသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ 

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ဥပမာ- စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္သည့္ ပညာေရးအ 

ဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖတ္စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရးသားၾကသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက မိမိတုိ႕ေက်ာင္းသား 

မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ့စာအုပ္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားၾကသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ အရည္ 

အခ်င္း ျပည့္ဝသည္ ့အေမရိကန္ကဲ့သုိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားသည္  ကုိယ္တုိင္ သင္ခန္းစာ 

ေရးဆြၾဲကသည္။  
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သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေဒသအလုိက္ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႔ံၿဖဳိးခြင့္ရွိေရးသည္ 

အေရးႀကီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ နယ္စပ္ေဒသပညာေရးကုိ ဆယ္ႏွစ္ခန္႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

အခ်ိန္အတြင္း တုိင္းရင္းသားေဒသပညာေရးကုိ အနီးကပ္ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ 

မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း မ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရျပ႒ာန္းသည့္ သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ၾကားျခင္းမရွိပါ။ 

အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာလူ မ်ဳိးတုိ႕၏ သူရေဲကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္၊ တပင္ေရႊထီး၊ အေလာင္းဘုရား 

အစရွိသည့္ ဘုရင္မ်ား သည္ မြန္ေဒသကုိ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ေသာ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

အဆုိပါဘုရင္မ်ားကုိ သူရေဲကာင္းမ်ားအျဖစ္ မြန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသင္လုိၾကပါ။ သုိ႕ျဖစ္၍ ေဒသအလုိက္ 

သင္ရုိးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္စြာ ဖြ႕ံၿဖဳိးခြင့္ကုိ အေလးအနက္ထားသင့္ပါသည္။ 

ေရွ႕လာမည့္အပတ္တြင္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးနည္းစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြး 

ပါမည္။ 


