တကၠသလ
ို A
္ ဆင့္ပညာေရးတြင္
ေ၀ဖန္ပင
ို း္ ျခားစU္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စာေရးျခင္း

သင္ရးို ညႊန္းတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုးံ
ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္း

ေဒါက္တာခ်ားစ္တင္ပယ္ ျပဳစု၍
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ဤလမ္းညႊန္စာAုပ္ကို ပြင့လ
္ င္းလူမA
ႈ ဖြ႔A
ဲ စည္း Aသင္းႀကီး၊ နယူးေယာက္ (Open Society Institute, New York)
၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ကမၻာAႏွံ႔ RWCT လုပင
္ န္းစီမံခ်က္က ပိ႔ခ
ု ်ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ တြဲဖက္Aသံုးျပဳရန္Aတြက္ ရည္ရြယ္
၍ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Aတြက္
တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပဳလုုပေ
္ သာ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ Aသံုးျပဳရန္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆေ
ို ပးၾကေသာ ဆရာUီးစိန္လင္း (မိုးေသာက္ပန္း၊ မႏၱေလး) ႏွင့္ RWCT နည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
ကို ေက်းဇူးတင္ရွေ
ိ ၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
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မာတိကာ
Aပိင
ု း္ (၁) တကၠသလ
ို A
္ ဆင့္ပညာေရးတြင ္ တက္ၾကြစြာသင္ယျူ ခင္းျဖစ္သင့္သည့္Aေၾကာင္းရင္းမ်ား။

(က) တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းတြင္ တက္ၾကြစြာသင္ယျူ ခင္း ရွိသင့္သည့္Aေၾကာင္းရင္း (၄) ခုု
၁။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက လက္ေတြ႔Aသံုးခ်၍ရေသာAသိကို ျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည္။
၂။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက တသက္တာသင္ယူမA
ႈ ေလ့Aက်င့္ကို ျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည္။
၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက သည္းခံမရ
ႈ ွိၿပီး Aျပန္AလွနA
္ မွသ
ီ ဟဲျပဳရေသာ လူမႈဓေလ့ကို ျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည္။
၄။ တက္ၾကြစြာသင္ယူေသာနည္းကိုသုးံ လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပိုၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာသည္။
(ခ) ဆင္ျခင္စU္းစားတတ္သမ
ူ ်ားျဖစ္သြားၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏တိုးတက္မႈကိုကၽြနုပ
္ ္တို႔ ဘာေတြသိထားသနည္း။
Aားမွ်ေျခရွိျခင္း/ Aားမွ်ေျခပ်က္ယြင္းျခင္းပံုစံ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္လုးံ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္း
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္လုးံ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္း
Aပိင
ု း္ (၂) တက္ၾကြစြာသင္ယႏ
ူ ိုငေ
္ သာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းျဖစ္ေAာင္ ဘယ္လစ
ို စ
ီ U္မလဲ။

တက္ၾကြစြာသင္ေပးျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း၏ မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္
AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း/ Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္း/ ဆင္ျခင္သုးံ သပ္ျခင္း
(က) AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္းAပိင
ု ္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
(၁) ႀကိဳတင္စစ
ီ U္သူ (Advanced Organizer)
(၂) Uီးတည္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Focused Questions)
(၃) စU္းစား / တြဲ / ဖလွယ္ (Think / Pair / Share)
(၄) ႀကိဳတင္မန
ွ ္းဆရန္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ (Anticipation Guide)
(၅) ႏွစU
္ ီးတြဲ၍ Aႀကံထုတ္ျဖင္း (Paired Brainstorming)
(၆) AေတြးAေခၚမ်ားကို Aုုပစ
္ ုတြဲ၍ ေဖၚ ျပျခင္း (Clusters)
(၇) လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေရးသားျခင္း (Free Write)
(၈) စကားလံုးမ်ား ႀကိဳတင္ေပးျခင္း (Terms in Advance)
(ခ) Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္းAပိင
ု ္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
(၉) ရုပ
ု ပ
္ ုက
ံ ားခ်ပ္ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖၚ ျပျခင္း (Graphic Organizers)
(၁၀) Aရွိန္ျမွင့ထ
္ ားေသာ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)
(၁၁) Aျပန္Aလွန္သင္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching)
(၁၂) စာေရးသူကေ
ို မးျမန္းျခင္း (QtA)
(၁၃) သိၿပီး၊ သိလ၊ို သိလာ (KWL)
(၁၄) ႏွစ္Uီးတြဖ
ဲ တ္ / ႏွစ္UီးတြA
ဲ က်U္းခ်ံဳး (Paired Reading / Paired Summarizing)
(၁၅) ေလ့လာရန္ လမ္းညႊန္မ်ား (Study Guides)
(၁၆) ႏွစ္ပင
ို ္းပါ မွတ္တမ္း (Duel-Entry Diaries)
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(၁၇) Aျခားတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားAတြက္ ဂ်ာနယ္ (Other Response Journals)
(၁၈) ဂ်စ္ေဆာနည္းျဖင့္ စုုေပါင္း စာဖတ္ျခင္း (Jigsaw Reading)
(၁၉) သေကၤတမွတ၍
္ စာဖတ္ျခင္း (INSERT)
(ဂ) ဆင္ျခင္သုးံ သပ္ျခင္း Aပိင
ု ္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
(၂၀) ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry)
(၂၁) စုေ
ု ပါင္းသင္ယူျခင္း နိဒါန္း (An Introduction to Cooperative Learning)
(၂၂) ေဆြးေႏြးပြဲ ကြန္ရက္ (Discussion Web)
(၂၃) ပညာရွင္မ်ား ျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)
(၂၄) တန္ဖိုးမ်U္း (Value Line)
(၂၅) ဆယ္မိနစ္ စာစီစာကံုး (Ten-Minute Essay)
(၂၆) တစ္ေကာင္ေန သံုးေကာင္ပ်ံ (One Stay / Three Stray)
(၂၇) ေနာက္ဆံုးစကား ေျပာခြင့ေ
္ ပးပါ (Save the Last Word for Me)
(၂၈) သံုးပိုင္းပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)
(၂၉) ဂ်စ္ေဆာ Aမွတ္ ၂ (Jigsaw II)
(၃၀) စU္းစားဆင္ျခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ Aဖြ႔မ
ဲ ်ား (Critical Discussion Groups)
(၃၁) စU္းစားဆင္ျခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြA
ဲ တြက္ တာ၀န္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေသာ Aဖြ႔မ
ဲ ်ား
(Critical Discussion Groups with Roles)
Aပိင
ု း္ (၃) တက္ၾကြစြာသင္ယေ
ူ ရးAတြက ္ သင္ရးို တစ္ခက
ု ို ပံုေဖာ္ျခင္း

၃(က) ျပသနာ AေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိင
ု ္း (Problem-Setting)
(၃၂) ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (Case Studies)
(၃၃) Uီးတည္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Focusing Questions)
(၃၄) ကိုယေ
္ ရး Aထုုပၺတၱိဆိုင္ရာ ေဖၚ ျပျခက္မ်ား (Autobiographical Statements)
၃(ခ) နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း (Introduction of Methods)
(၃၅) ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ စာဖတ္ျခင္း (Reading in the Discipline)
(၃၆) AကိုးAကားရွာေဖြျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ (Reference Skills)
(၃၇) ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာစာတမ္း စာေရးျခင္း (Writing in the Discipline)
(၃၈) ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ
ု ္ျခင္း (Conducting Interviews)
(၃၉) ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ Aျခားသုုေတသနမ်ား (Survey and other Research)
၃(ဂ) Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္း (Content-Sharing)
AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း / Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္း / ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား
(၄၀) ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ စကားလံုးမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း (Introducing Terms)
(၄၁) ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ စကားလံုးမ်ားAတြက္ ေမးခြန္း (၃) ခုု (Terms Times Three)
(၄၂) Aဓိပၺါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ား (Definitions)
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၃(ဃ) လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း (Guided Practice)
(၄၃) စာဖတ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Reading Assignments)
(၄၄) ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ား (Case Studies or Problem Sets)
(၄၅) Aေတြ႔Aႀကံဳမွသင္ယူျခင္း သို႔မဟုုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္သင္ယူျခင္း (Experiential or Service Learning)
၃(င) တိုးျခဲ႕ေလ့လာစူးစမ္းမႈ (Extended Inquiry)
ကၽြႏ္ုပ္ ရွာေဖြေလ့လာသည့္ စာတမ္း (The I-Search Paper)
Aပိင
ု း္ (၄) တကၠသလ
ို A
္ ဆင့္တြင ္ တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ျႈ ဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ပံုစမ
ံ ်ား

(က) လုုပ္ငန္းဆိုငရ
္ ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံ (Workshop Series Model)
(ခ) ပညာရပ္ဆင
ို ္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ စံုစံ (Seminar Model)
(ဂ) ပညာရပ္ဆင
ို ္ရာ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း (Structure of a Seminar)
Aပိင
ု း္ (၅) ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သ႔ ို သင္ယၾူ ကသနည္း - ပထမ မု၀
ူ ါဒမ်ား ထုတ
ု ျ္ ပန္ခ်က္။

၁။ Aသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းAယူAဆ (Constructivism)
၂။ တည္ေဆာက္ယူေသာAသိႏွင့္ လက္ခံယူေသာAသိ (Constructed and Received Knowledge)
၃။ စကီမာသီAရ
ို ီ (Schems Theory)
၄။ ဖတ္သူ တုန႔ျ္ ပန္ ေ၀ဖန္မႈ (Reader Response Criticism)
၅။ ေတြးေတာႀကံဆမႈျဖစ္စU္Aတြင္း သင္ယူျခင္း (Metacognitive Learning)
၆။ ေတြးေတာႀကံဆမႈျဖစ္စU္Aတြင္း ကၽြမ္းက်င္သူဆရာ၏ ကူညီမႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း
(Learning as Cognitive Apprenticeship)
၇။ Aသံထြက္၍ေတြးျခင္း (Think Aloud)
၈။ ပံုကားခ်ပ္ျဖင့္စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizers)
၉။ သင္ယရ
ူ န္ ေရးသားျခင္း (Writing to Learn)
၁၀။ ေရးသားျခင္းသည္ သင္ယူျခင္း (Writing is Learning)
၁၁။ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားျခင္း (Critical Thinking)
၁၂။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း Aဆင့္မ်ား (Levels of Questioning)
၁၃။ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားမႈကို ပံုစံတက်ခ်U္းကပ္နည္းမ်ား (Formalized Approaches)
၁၄။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမA
ႈ တြက္ ပညာေရး (Education for Social Responsibility)
၁၅။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမ၏
ႈ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (Aspects of Social Responsibility)
၁၆။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမႈကို သင္ယူပုံ (How Social Responsibility is Learned)
သင္ယူျခင္းသေဘာတရားႏွင့္ RWCT လုပင
္ န္းစီမံခ်က္၊ Aႏွစ္ခ်ဳပ္။
ရည္ညန
ႊ း္ က်မ္းမ်ား
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တကၠသလ
ို A
္ ဆင့္ပညာေရးတြင္
ေ၀ဖန္ပင
ို း္ ျခားစU္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စာေရးျခင္း
သင္ရးို ညႊနး္ တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုးံ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္း

!
နိဒါန္း
ေခတ္ေပၚတကၠသိုလ္မ်ားသည္ လုပင
္ န္းတာ၀န္ႏစ
ွ ္ခA
ု ၾကားတြင္ ညွပမ
္ ိေနၾကသည္။ ေလာကႀကီးကို ပညာရွင္ဆန္
ဆန္ သီးျခားေနရာတစ္ခုမွသုးံ သပ္ေသာ AစU္Aလာပညာေရးကိုေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို သူတ႔၏
ို
Aနာဂတ္မွာ
ေလ်ာက္ လွမ္းရမည့္ခရီးကို လမ္းျပေပးၿပီး ေတြ႔ရႏိုငေ
္ သာ Aႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆင
ို ္ႏင
ို ္ဖ႔ို ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ တာ၀န္ကို
ေဆာင္ ရြကရ
္ န္ ဟူေသာ၀န္ႏစ
ွ ခ
္ ုၾကားတြင္ ညွပ္မေ
ိ နျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းကို Aဆင့္တိုင္းတြင္
ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈျပဳလုပရ
္ န္ Aေရးႀကီး ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း Aျပည့္A၀နားလည္ၾကသည္။
ေAာင္ျမင္ထင္ရာွ းေသာ တကၠ သိုလ္မ်ားဟု Aေခၚခံရ ဖိ႔မ
ု ွာ ေAာင္ျမင္ေသာသင္ၾကားေရးAျပင္ ပညာထူးခၽြန္မျႈ ဖင့္
သုေတသန လုပင
္ န္းမ်ားလည္း လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ရေပမည္။ ပညာထူးခၽြန္ေသာသူမ်ား ေပၚထြကမ
္ လာပဲ သင္ၾကားေရး
ေကာင္းပါသည္ဟု ဆိေ
ု နလွ်င္ Aက်ိဳးမဲ႔လုပ္ငန္းတစ္ခမ
ု ွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့မ
္ ည္။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တင
ြ ္ တိုးတက္ေသာ
AေတြးAေခၚမ်ား ရွိလာေAာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aရည္Aေသြးကို ျမွင့တ
္ င္မေပးႏိုင္ပဲ ပညာဖလွယ္မႈ လုပေ
္ နလွ်င္
လည္း

ေနာင္မ်ိဳးဆက္ တိ႔A
ု ား စိန္ေခၚမႈAသစ္မ်ားကို ရင္ဆင
ို ္ႏင
ို ေ
္ Aာင္ ျပင္ဆင္ေပးဖိ႔ု Aေရးတြင္ ပ်က္ကြက္ေန

မည္ျဖစ္သည္။
ေ၀ဖန္ပင
ို ္ျခားစU္းစားရန္ စာေရးျခင္းႏွင့စ
္ ာဖတ္ျခင္း (RWCT) သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စာသင္ခန္းAတြင္း Aဆင့္
တိုင္းကို ဆန္းသစ္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားတတ္ေAာင္ ဆရာ့Aတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးေသာ လုပင
္ န္းႀကီး
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ Aေျခခံပညာမူလတန္းမွစ၍ Aထက္Aဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တကၠသိုလ္Aထိပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပင
္ န္းႀကီးကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤလုပင
္ န္းႀကီးတြင္ AပါA၀င္ျဖစ္ေသာနည္းစနစ္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ တြန္းAားျဖစ္ေစေသာ
Aရာမွာ တကၠသိုလ္Aဆင့္ သင္ၾကားေရးလုပင
္ န္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
Aထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုAလြန္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္ခေ
ဲ့ သာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၏ Aကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာAမႈထမ္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္မ်ား၏
သင္ၾကားေရးAဖြ႔မ
ဲ ်ားAေနျဖင့္ သင္ၾကားေရးလုပင
္ န္းတြင္ RWCT နည္းစနစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္Aသံုးျပဳၾကရန္ တိုက္
တြန္းရသည္ကို ၀မ္းသာေနၾကပါသည္။ ဤလမ္းညႊနစ
္ ာAုပ္ကို တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ တက္
ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ႈႏွင့္ ေ၀ဖန္ပင
ို ္ျခားစU္းစားမႈကို Aားေပးရန္ ရည္ရယ
ြ ္၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Aပိုငး္ (၁)
တကၠသိုလပ
္ ညာေရးတြင္ တက္ၾကြစြာသင္ယျူ ခင္းျဖစ္သင့္ေၾကာင္း Aဆိျု ပဳခ်က္
(က) တကၠသလ
ို စ
္ ာသင္ခန္းမ်ားတြင ္ တက္ၾကြစြာသင္ယျူ ခင္းရွသ
ိ င့္သည့္ Aေၾကာင္းရင္း (၄) ခု

၁။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက လက္ေတြ႔Aသံုးခ်ႏိုင္ေသာAသိကို ျဖစ္ထန
ြ ္းေစပါသည္။
AေတြးAေခၚပညာရွင္ Aဲလ္ဖရက္ ေနာ့သ၀
္ ိႈက္ဟက္ (၁၉၁၀-၁၉၅၇) လြနခ
္ ဲ့သည့္ ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေရး
သားခဲ့ၿပီး၊ စိတပ
္ ညာရွင္ ေဟာင္း၀ဒ္ဂါ့ဒ္နာ (၁၉၉၁) က မၾကာေသးမီက လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ေသာAခ်က္တစ္ခုရွိသည္။။
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လက္ခံမွတ္သားထားေသာAသိ (ေက်ာင္းသင္ ဗဟုသုတAသိ - school knowledge)၊ Aေတြ႔Aၾကံဳမွသစ
ိ ိတ္ထဲသို႔
သံုးသပ္ခ်က္မလုပပ
္ ဲ တိုက္ရိုက္ေရာက္လာေသာAသိ (AလိA
ု ေလ်ာက္Aသိ - intuittive knowledge)၊ သိပၸံနည္းက်
သံုးသပ္Aတည္ျပဳထားေသာAယူAဆမ်ားျဖင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကို နားလည္ၿပီး ျပသနာမ်ားကို ေျပလည္ေAာင္
ေျဖရွင္းႏိင
ု ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိေ
ု ပးႏိုင္ေသာ စU္းစားမႈလပ
ု ္ငန္းစU္ (ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆိုငရ
္ ာAသိႏွင့္ စU္းစားမႈ disciplinary knowledge and thinking) တိ႔၏
ု ၾကားတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိၾကသည္ကို Aထင္Aရွား

ျပႏိုင္ၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆင
ို ္ရာစU္းစားမႈဆိုသည္မွာ တက္ၾကြစြာAားထုတ္မႈ ရွိမွ ရရွေ
ိ သာAရာမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုAသိ
မ်ိဳးကိုမရရွိပါလ်င္၊ Aားနည္းခ်က္ရွိတတ္ေသာ AလိA
ု ေလ်ာက္Aသိျဖင့္ နိစၥဓူ၀ေတြးျမဲAတိင
ု ္းသာ ေတြးၾကမည္။
ေက်ာင္းသင္ဗဟုသုတAသိျဖင့္

စာေမးပြဲေAာင္ဖ႔ႀို ကိဳးစားျပၿပီး

လူAမ်ားေရွ႕တြင္

ဂုဏ္ယေ
ူ န

တတ္ၾကေပမည္။

ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆင
ို ္ရာAသိႏွင့္ စU္းစားမႈမ်ိဳးကို သိပၸံပညာရွငမ
္ ်ား၊ စာေပေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ
AေတြးAေခၚရွငမ
္ ်ားကသာ Aသံုးျပဳတတ္ၾကၿပီး Aဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ပို၍Aံ၀င္ခင
ြ ္က်ရွိလွပါသည္။
၂။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈက ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုးံ ေလ့လာသင္ယသ
ူ ည့္ Aေလ့Aထကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစသည္။
သင္ယူတတ္ေAာင္သင္ယူမႈ (learning to learn) ပါ၀င္ေနေသာပညာေရးဟူသည္ ေခတ္ကန
ု ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဘြ႔ဲ
ဒီဂရီတစ္ခရ
ု ရွရ
ိ န္မွ်Aတြက္ သင္ယမ
ူ ႈကို လုုပေ
္ ဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကို စU္ဆက္မျပတ္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ ျဖစ္ထန
ြ ္းေနေစမည့္ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလုးံ ႏွင့္ AသိUာဏ္ ၾကြယ္၀ေသာ စကားAျပန္Aလွန္ ေျပာဆိုမႈ
ျပဳလုပ္ကာ တန္းတူလိုက္ပါလာႏိုင္ေAာင္သာ ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈက စိတ္ရည
ွ ္သီးခံၿပီး Aျပန္Aလွန္Aမွသ
ီ ဟဲျပဳေသာ လူမႈAေလ့Aထကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစသည္။
Aမွန္ဆိုရလွ်င္၊ တကၠသိုလ္ကရေသာ AဖိုးAတန္ဆုးံ သင္ခန္းစာမ်ားထဲတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုငရ
္ ာ သင္ခန္စာမ်ား
လည္းAပါA၀င္ျဖစ္ သည္။ တကၠသိုလ္ဟူေသာေ၀ါဟာရတြင္ ‘တကၠ’

ၾကံေတြးမႈAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊

ေပး ရာဌာန၊Aရပ္ဟုဆိုသည့္Aတိုင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူAေပါင္းတို႔သည္

‘သီလာ’

ေလ့က်င့္

မိမိတ႔ႏ
ို ွင့္ မက်ြမ္း၀င္

ခဲ့ဖူးေသာ AေတြးAေခၚမ်ားကို သိၾကားခြင့္ ရရွိ ရံုမွ်မက၊ ယ ခ င္ႏင
ွ ့မ
္ တူေတာ့သည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကရေပ Uီးမည္။
တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ႈႏွင့္ ဆင္ျခင္စU္းစားမႈကိုAားေပးေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ မိတေ
္ ဆြဖ႔စ
ြဲ ရာ၊ Aျခားသူ မ်ားစြာ
တို႔ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရာမွ Aခ်င္းခ်င္းနားလည္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈမ်ားAနက္မွ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြနရ
္ ာကို ေရြးခ်ယ္ကာ တိုးတက္မႈ
ကိုျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
၄။ တက္ၾကြစြာသင္ယရ
ူ ေသာနည္းမ်ားကိုသုးံ လွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားက သင္ခန္းစာကို ပို၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့
လာၾကသည္။
လြန္ခေ
ဲ့ သာ ဆယ္ႏွစ္တာကာလAတြင္း ဟားဗတ္တကၠသိုလA
္ ကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား (Light, 2000) က
တကၠသိုလ္ ေကာလိပA
္ ဆင့္တြင္ ပညာေရးကို ပိမ
ု ိုထိေရာက္မႈရေ
ွိ စသည့္ Aခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ရွိ
ခဲ့ေသာ Aခ်က္မ်ားမွာ (၁) ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
(၂) စာတမ္းမ်ား မၾကာခဏေရးသားတင္သင
ြ ္းေစမႈ
(၃) ႏွစ္ဆုးံ တြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းေျဖဆိေ
ု စျခင္းထက္ စီမခ
ံ ်က္ (Project) ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ Aကဲျဖတ္မႈ
(၄) Aျပန္Aလွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈ
(၅) Aတူတကြေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
(၆) သင္ရိုးပါ Aေၾကာင္းAရာကို စာသင္ခန္း၏ ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးႏိုငမ
္ ႈ တိ႔ျု ဖစ္ၾကပါသည္။
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(ခ) ဆင္ျခင္စU္းစားသူမ်ားျဖစ္သြားၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တိးု တက္မက
ႈ ို ကၽြနုပ
္ တ
္ ႔ ို ဘာေတြ သိထားသနည္း။

AသိUာဏ္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ပီယာေဂ်းက Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုးရွင္းလင္းခ်က္ကို ေပးခဲ့သည္။
သူ၏ရွင္းလင္းခ်က္တင
ြ ္ ေက်ာင္းသားမ်ား Aထက္တန္းAဆင့္ကို ေရာက္ခ်ိန္တြင္ Uာဏ္ရည္၏ Aျမင့္ဆံုးAဆင့္ကို
ေရာက္သည္ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ထိုသ႔ဆ
ို ိုသည့္Aတိုင္း သူတ႔တ
ို ေတြ တကၠသိုလ္Aဆင့္သို႔ ေရာက္ရခ
ွိ ်ိန္တြင္ ဗဟုသုတ
တိုးပြားမႈ၊ Aမွန္ တရား၏ သေဘာလကၡဏာမ်ားကို နားလည္ပုန
ံ ားလည္နည္းႏွင့္ AသိUာဏ္ကို မဆုတ္မနစ္
ရွာေဖြမႈကဲ့သို႔ေသာ AသိUာဏ္ ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရရွေ
ိ နဆဲပင္ျဖစ္သည္။
သင္ရိုးပါ

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

သမားရိုးက်နည္းမ်ားျဖင့္သာ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး

တကၠသိုလ္နယ္ေျမကို

၀င္ေရာက္လာရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမၻာေလာကႀကီးကို AျဖဴAမဲေ၀ါဟာရျဖင့္ (Aဓိပၸာယ္
Aျပည့္A၀

မသိျမင္ရပဲ၊

Aမည္တပ္ႏိုငရ
္ ုမ
ံ ွ်)

သာ

သိၾကေသးသည္။

Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ို

ခ်က္တို႔သည္လည္း

ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင၏
္
စိတ္Aေတြးလႈပရ
္ ွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ Aက်ိဳးဆက္တစ္ခA
ု ျဖစ္ထက္ ဆရာ
သမားတို႔ထံမွ လက္ဆင့္ကမ္းယူခရ
ဲ့ ေသာ Aရာတစ္ခုAျဖစ္သာ နားလည္ၾကေသးသည္။
တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးပြားရရွိလာေသာ Aသိတြင္သာမက ေတြးေခၚပံု ေတြးေခၚနည္း တြင္
လည္း ႀကီးမားေသာ မတူကြဲ ျပားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ မျဖစ္တာလည္း ရွိေကာင္းရွႏ
ိ ိုင္ပါသည္။ သင္ရိုးပါ
Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို သမားရိုးက် လက္ဆင့္ကမ္းသည့္နည္းသည္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား၏ေတြးေခၚပံုတြင္ တိုးတက္
မႈျဖစ္ေစသည္ဟု မေတြ႔ရေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ (ပါရီ-၁၉၉၉၊ ဘြန၀
္ ႏ
ဲ ွင့္ Aီဆန္-၁၉၉၁)။ Aေရး
တႀကီး ေျပာင္းလဲရန္ လိုAပ္ေနေသာ Aခ်က္မ်ားမွာ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား သင္ၾကားေပးေနေသာ Aေၾကာင္းAရာ
မ်ားသာလ်င္မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္တင
ြ ္လည္း Aေရးႀကီး ေသာ ေတြးေခၚစU္းစားမႈႏွင့္ AသိUာဏ္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးမႈမ်ား
ႏိုးၾကားေAာင္ လံ႔ေ
ႈ ဆာ္ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားပံုသင္ၾကားနည္းမ်ား ပါ၀င္ေစဖိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္Aဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကို ေလ့လာထားခ်က္မ်ားAရ ဆင္ျခင္စU္းစားမႈကို နက္နစ
ဲ ြာ
လုပ္ေဆာင္ႏင
ို ေ
္ သာစြမ္းရည္သည္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း တိုးတက္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ Aဆင့္Aလိုက္ ျဖစ္ထြန္း
ေနပံုရသည္။ ေက်ာင္းသားတိ႔၏
ု
Aသိပညာႏွင့္ Aမွန္တရားဆိုင္ရာ ယူဆပံုမ်ား စU္ဆက္မျပတ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးလ်က္ ရွိ
ေၾကာင္းကို

၀ီလ်ံပါရီ

(၁၉၉၉)က

ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သူ၏

စီစU္ျပသပံုကို ေAာက္တြင္

ခပ္တိုတို

ရွင္းျပထားပါသည္။
၁။ Aနိမ့ဆ
္ ံုးAဆင့္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းတိင
ု ္းAတြက္ Aေျဖမွနတ
္ စ္ခစ
ု ီရၾွိ ကၿပီး၊ ဆရာကထိုAေျဖကို ရထားၿပီးသား
ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ထိုAေျဖကို ဆရာကမေပးခဲေ
့ သာ္ သူတို႔စိတ္ ကသိကေAာင့္ ျဖစ္ ၾက
ရသည္။
၂။ Aေတြ႔Aၾကံဳ Aနည္းငယ္ရင့္လာခ်ိန္တင
ြ ္လည္း ထိုAေျဖမွနရ
္ ေ
ွိ နသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔
ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာတစ္UီးAေနျဖင့္ ထိုAေျဖကို ေပးခ်င္မေ
ွ ပးေပလိမ့မ
္ ည္။ Aေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္း
သားက ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြၿပီး ေတြ႔ရွိသြားတာက ပိုေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Aျခားေက်ာင္းသား မ်ားက မတူ
ေသာAျမင္ကို ေလးေလးနက္နက္ စြဲကိုငေ
္ ျပာဆိုေနၾကလ်င္ သူတို႔စိတ္တြင္ ရႈပေ
္ ထြးလာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကသည္။
၃။ ထို႔ထက္ပို၍ Aေတြ႔Aၾကံဳပိုမရ
ို င့္က်က္သူမ်ားက Aရာရာတိုင္းမွာ Aေျဖမွနရ
္ ွိသည္ဆေ
ို သာAခ်က္ကို စတင္၍
သံသယရွိလာေပၿပီ။ စိတပ
္ ်က္မမ
ႈ ်ား ပိမ
ု ိုျဖစ္လာၾကၿပီး ဘယ္Aရာမွ Aေရးမႀကီးဘူးဟုလည္း ခံစားလာရသည္။
၄။ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈAျမင့္ဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ျပသနာတစ္ခုကို ခ်U္းကပ္ရန္နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ရွႏ
ိ ိုင္ၿပီး တစ္
နည္းက Aျခားေသာနည္းမ်ားထက္ ပို၍ခိုငမ
္ ာႏိုင္သည္ဟု လက္ခံလာၾကသည္။ ရႈျမင္ပုမ
ံ ်ား Aမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၿပီး
ရွိေနႏိုင္သည္ကိုလည္း AသိAမွတ္ျပဳၾကသည္။ (Aမ်ားႏွင့္) ႏိုင္ယွU္ဆက္စပ္မႈ Aယူ၀ါဒတြင္ ေခ်ာင္ပိတမ
္ ိေန
သည္ထက္ မိမိ၏ကိုယပ
္ ိုင္တန္ဖိုးမ်ားကို ပံုေဖာ္ထူေထာင္ၿပီး ေဇာက္ခ်က်င့္သံုးကာ ေနထိင
ု ္သည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္
မာေသာAလုပ္ကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုငရ
္ င္းသာ ဘ၀ကိေ
ု နထိင
ု ္ၾကသည္။ ကိုယ္ပင
ို ္Aျမင္ကိုယ္စီ ရွိၾကေသာ Aျခား
သူမ်ားAေပၚတြင္လည္း သည္းခံႏိုင္စမ
ြ ္းရွေ
ိ ပသည္။
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(ဂ) Aားမွ်ေျခရွျိ ခင္း / Aားမွ်ေျခပ်က္ယင
ြ း္ ျခင္း ပံုစ ံ (The Equalibrium / Disequalibrium Model)

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို

သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ ေတြးရိုးေတြးစU္၊ ျမင္ရိုးျမင္စU္ပုစ
ံ ံAတိုင္း မေတြ႔ရပဲ စိနေ
္ ခၚမႈရွိ

သည့္ AေနAထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္AေျခAေနကို စU္းစားေတြးေခၚမႈ မွ်ေျခပ်က္ယြင္းျခင္းပံုစံဟု စိတ္ပညာရွင္ႀကီး
ပီယာေဂ်းက ေခၚတြင္ေစခဲ့ၿပီး ထိုAေျခAေနမ်ိဳးႏွင့ၾ္ ကံဳရခ်ိန္တင
ြ ္ေတြးေခၚတတ္သမ
ူ ်ားAျဖစ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေနသူမ်ားက တိုး
တက္ေAာင္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ၾကေပသည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေက်ာင္းသား၏ နိစၥဓူ၀ပညာသင္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ Aဆင့္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုစီတင
ို ္းသည္
စိတ္ကူးပံုၾကမ္း (schema) Aျဖစ္လုပေ
္ ဆာင္ေနၾကသည္ကို မေမ့သင့္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ Aေျဖမွနမ
္ ်ားရွိ သည္ဟု
ယံုၾကည္ထားသူက ထိုAေျဖကိရ
ု ွင္းလင္းေျပာျပမည့္ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြလမ
ိ ့မ
္ ည္။ Aေျဖမွန္ဟူသည္
AေျခAေနတိုက္ဆိုငမ
္ ႈAလိုက္ Aမ်ိဳမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟု လက္ခံထားသူကမူ မိမိက ျပသနာကို တင္ျပသည့္
Aခ်ိန္တင
ြ ္ ဆရာက စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းကိုသာ စိတ္၀င္စားေပလိမ့မ
္ ည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aသိ
Uာဏ္ပင
ို ္းဆိုငရ
္ ာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကို တိုးတက္ေAာင္ AကူAညီေပးေသာ AေျခAေန (၃) ရပ္ ရွပ
ိ ါသည္။
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းဖြင့ဆ
္ ိုပံု တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ာႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ေတြ႔ ေပးသင့္ပါသည္။ မိမိ၏Aျမင္ရေ
ႈ ထာင့္မွ ကိုယ္ပိုငဖ
္ င
ြ ့ဆ
္ ိုခ်က္ကို ကာကြယ္ေျပာဆိရ
ု သည့္ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား ႏွင့လ
္ ည္း
ရင္ဆင
ို ္ေတြ႔ ၾကံဳေစသင့္ပါသည္။
၂။ သူတ႔A
ို ား မိမA
ိ ျမင္ႏင
ွ ့က
္ ြဲျပားေသာ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aျမင္သေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆိခ
ု ်က္မ်ား
ကိုလည္း ၾကားနာေစသင့္သည္။ (AသိUာဏ္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ Aျခားတစ္ေယာက္က မိမိAျမင္ ထက္
ပိုမစ
ို ုလ
ံ င္ ဆန္း ျပားစြာ ေတြးေခၚပံုကို ၾကားသိရျခင္းထက္ မိမA
ိ ျမင္ထက္ Aနည္းငယ္ပမ
ို ိုျမင့္မားေသာ Aေတြးကို
ၾကားသိရျခင္းက ပိ၍
ု လံႈ႕ ေဆာ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။)
၃။ သူတ႔A
ို ား ျပန္လန
ွ ္သုးံ သပ္မႈလုပရ
္ န္ Aားေပးသင့္သည္။ Aထူးသျဖင့္ AေရးAသားပိင
ု ္းဆိုငရ
္ ာတြင္ မိမိ၏ စU္းစား
ပံုက Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ႏင
ို ေ
္ သာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚရွေ
ိ နခိုကတ
္ ြင္ ျပန္လွန္သုးံ သပ္ေစသင့္ပါသည္။
(ဃ) သင္ရးို ညႊနး္ တမ္း တေလ်ာက္လုးံ တြင ္ စU္းစားဆင္ျခင္မ ႈ

တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းမ်ားAတြင္း၌တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းကို Aေထာက္Aကူျပဳေသာ Aထက္ပါ Aခ်က္မ်ားကို
ကၽြနုပ
္ ္တို႔သိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ မည္သ႔ေ
ို သာစာသင္ခန္းတြင္ ျဖစ္ႏိုငမ
္ ည္နည္း။ Uေရာပႏိုင္ငမ
ံ ်ားထဲရွိ တကၠသိုလ္
တစ္ခမ
ု ွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္Uီးက သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ယခုကဲ့သို႔ေပးပါသည္။ ‘သူတ႔တ
ို ိုင္းျပည္က တကၠသိုလ္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကို Aခန္းတစ္ခုထဲတင
ြ ္ စုေ၀းေတြ႔ဆံုေပးလိုက္လွ်င္ သူတ႔၏
ို
Uီးထုပမ
္ ်ားAေၾကာင္း ေလာက္
သာ ေျပာဆိုၾကလိမ့မ
္ ည္။ သူတ႔၏
ို ဆရာဘ၀AေတြA
႔ ၾကံဳတြင္ သူတို႔Aတန္းကို ေကာင္းေကာင္းသင္ေပးႏိုင္ဖ႔ရ
ို န္ ခက္
ပါသည္ဆိုသည့္ စကားမ်ိဳးကဲ့သို႔ ၀ိုင္းဖြ႔ေ
ဲ ျပာေလာက္စရာ ဘံုျပသနာမ်ိဳး ေတြ႔ႏိုင္မည္မဟုတ္’ ဟု ဆိုပါသည္။ ဤ
Aခ်က္သည္ ေဆြးေႏြးေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းAရာ ျဖစ္ေပသေလာ။ ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုUီးေတာ့ သင္ယမ
ူ ႈႏွင့္ ဆင္ျခင္
စU္းစားမႈျဖစ္စU္တ႔သ
ို ည္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ Aႏွံ႔Aျပားတြင္ တူညီၾကပါ၏ေလာဟု စU္းစားစရာ ရွိလာပါသည္။
ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားၾကားရွိ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို Aလြယ္တကူပင္ ျမင္သာပါသည္။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ Aလိုက္
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကလည္း ထိုဘာသာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကို မွ်ေ၀ၾကသည့္သူမ်ား Aၾကား
တြင္ ေျပာဆိုေရးသားပံုကြဲျပားမႈမ်ားAား သင္ၾကားေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကြဲျပားခ်က္မ်ားAား ဒသနပညာရွင္
ပါေမာကၡစေကာ့ဘရိုဖီ (Scott Brophy) က Aရႊန္းေဖာက္၍ ဇယားခ်ျပသည့္Aတိုင္း တင္ျပပါမည္။ (ပါေမာကၡ
ဘရိုဖီသည္ ဒသနိကေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။)
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aလိုက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - လူမေ
ႈ ရးရာဘာသာရပ္မ်ား (Humanities)
၁။ စာသားျဖင့္ရင
ွ ္းျပခ်က္မ်ား Aလြန္မ်ားျပားျခင္း
၂။ စၾက္ာ၀ဠာAတြင္း ျမင္ျမင္သမွ်တို႔ကို စာဖြ႔တ
ဲ င္ျပလိုျခင္း
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၃။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားျခင္း
-! စာသားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္Aတြက္ မွန္ကန္ေသာဖြင့ဆ
္ ိုပံု တစ္ခုသာရွသ
ိ ည္ဟူေသာ တစ္ယူသန္၀ါဒ (Dogmatism)
-! ဓမၼဒိဌာန္သေဘာဟူ၍ မရွိ၊ Aရာရာတိင
ု ္း Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုရမည့္Aရာခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္တစ္ခခ
ု ်င္း သည္
လည္း Aျခားတစ္ခုႏွင့ႏ
္ ိႈင္ယU
ွ ္သင့္သည့္Aရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူေသာ ႏိင
ႈ ္းယွUမ
္ ႈ၀ါဒ (Relativism)
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aလိုက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား- လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား (Social Sciences)
၁။ လူထုေရးရာမူ၀ါဒ ကိစၥမ်ား
၂။ Aတိတ္ကာလႏွင့္ AျခားယU္ေက်းမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
၃။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားျခင္း
-! လူမ်ားမည္သ႔ေ
ို နထိုငၿ္ ပီး မည္သည့္Aရာကိုယုၾံ ကည္ၾကသည္ကိုေလ့လာမႈမ်ား (ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား - မွန္းဆ
ခ်က္မ်ား)
-! လူမ်ား မည္သ႔ေ
ို နထိင
ု ္သင့္ၿပီး မည္သည့္Aရာကို ယံုၾကည္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ား (ျပဌာန္းခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔ ကမၻာကို လစ္လ်ဴရႈတတ္ၾကေသာ သေဘာတရားဆိင
ု ္ရာ ရန္ပမ
ြဲ ်ား)
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aလိုက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား- သဘာ၀သိပၸံ (Natural Sciences)
၁။ မည္သည့္Aရာမွ် Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုရန္မလိပ
ု ါ။ သဘာ၀ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ တည္ရေ
ွိ နၾကသည့္ Aရာမ်ားခ်ည္းသာ
ျဖစ္ၾကသည္။
မည္သ႔ပ
ို င္ဆေ
ို စကာမူ၊ ဤျခားနားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေလ့လာသည့္ Aေၾကာင္းAရာ
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို Aျခားသူမ်ားAားတင္ျပသည့္Aခါတြင္ ထံုးနည္းဆင္
တူ က်င့္သံုးမႈမ်ားရွိၾကသည္ကို သတိျပဳၾကေစလိပ
ု ါသည္။ ပညာရွငမ
္ ်ားAေနႏွင့္ ရသစာေပလက္ရာတစ္ခုကို ဖြင့ဆ
္ ို
သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးသိပၸံေခါင္းစU္တစ္ခုကို စူးစမ္းေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကို မ်ားေသာAားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ၾကရေပ သည္။
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလ်ာက္လုးံ တြင္ ဘံုလုပေ
္ ဆာင္မႈ - သုေတသနလုပင
္ န္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Research)
၁။ ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္း
-! မည္သည့္Aေၾကာင္းAရာကို ေလ့လာစူးစမ္းမႈ ျပဳသနည္း။
-! ဤAရာက Aဘယ့္ေၾကာင့္ Aေရးႀကီးပါသနည္း။
၂။ ႀကိဳတင္မန
ွ ္းဆခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျခင္း
၃။ Aေထာက္Aပံ့ျပဳသည့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
၄။ ကြဲလြဲေနေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
၅။ Aေထာက္Aထားသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
၆။ နိဂုးံ ခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္Aတြက္ Aေထာက္Aထားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္ (ယူဆခ်က္ကို ကာကြယေ
္ ျပာဆိုျခင္း)
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလ်ာက္လုးံ တြင္ ဘံုလုပ္ေဆာင္မႈ- သုေတသနရလဒ္ကို Aျခားသူမ်ားAားတင္ျပျခင္း
၁။ ေျဖဆိရ
ု မည့္ေမးခြန္း၏ ထူးျခားခ်က္ကို ရွင္းျပျခင္း။
၂။ Aားၿပိဳင္ေနသည့္ Aေျဖမ်ား၏ ဆင္ျခင္ပုမ
ံ ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးျခင္း။

!
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၃။ ယူဆခ်က္ကို ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္း
-! Aားၿပိဳင္ေနသည့္ Aျခားယူဆခ်က္မ်ားကို ေျခပျခင္း
-! ယူဆခ်က္ကို ေထာက္ကူရန္ ဆီေလ်ာ္သည့္Aေထာက္Aထားမ်ား၏ Aင္Aားကို စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း
(Aျခားသူမ်ားAား မိမ၏
ိ ယူဆခ်က္ကို လက္ခံေစျခင္းထက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးဆႏိႈင္ေစရန္)
ေ၀ဖန္ပင
ို ္ျခားစU္းစားရန္ စာေရးျခင္းႏွင့စ
္ ာဖတ္ျခင္း (RWCT) လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား၏ Aေတြ႔AၾကံဳAရ ဘာသာရပ္
နယ္ပယ္မတူၾကေသာ သင္ၾကားေရးAဖြ႔မ
ဲ ်ားAေနျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္ ေလ့လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္မ်ား
ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာသင္ယူမႈ (workshop) မ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးလ်င္လည္း မိမိ သင္ယူ
ရရွခ
ိ ဲ့သည္မ်ားကို မိမိ၏ သင္ရိုးAတြင္း ဆီေလ်ာ္ေAာင္ျပဳကာ Aသံုးခ်ၾကပါသည္။
(င) သင္ရးို ညႊနး္ တမ္းတစ္ေလ်ာက္လုးံ တြင ္ တက္ၾကြစြာသင္ယျူ ခင္း

တကၠသိုလ္၏သင္ရိုးတြင္

ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းAေလ့Aက်င့္ရေAာင္

သင္ၾကားေပးကာ ဘာသာရပ္၏သင္ယပ
ူ ုန
ံ ည္းနာAျဖစ္Aသြငေ
္ ပၚေစလိုပါလွ်င္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ကို Aလႊာ ႏွစ္
ဆင့္ျဖင့္ စီစU္သင့္ပါသည္။ ပထမAဆင့္တြင္ သင္ရိုးတစ္ခုလုးံ ကို ထိုဘာသာရပ္၏ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ်ားAတြင္းသို႔
ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ သေဘာတရား ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။ ဒုတိယAဆင့္တြင္ တက္ၾကြစြာ သင္
ယူျခင္းႏွင့္ စU္းစားဆင္ျခင္မႈကို Aားေပးေသာ သင္ယမ
ူ ႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုျခင္းကို စီစU္ ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။

------------------------------------------------------------------

!

!
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Aပိုငး္ (၂)
တက္ၾကြစြာသင္ယႏ
ူ ိုင္ေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းျဖစ္ေAာင္ ဘယ္လိုစစ
ီ U္မလဲ။
တကၠသိုလ္၏ သင္ရိုးတစ္ခုကို ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မရ
ႈ ရွေ
ိ Aာင္ ျပဳမူပုက
ံ ို
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သင္ရိုးတစ္ခA
ု တြင္းမွာပင္ ေန႔စU္လပ
ု ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္မ်ားကိုလည္း Aေလး
ေပးရန္ လိA
ု ပ္လာပါသည္။ သင္ၾကားမႈနည္းနာမ်ားAခ်ိဳးကိလ
ု ည္း ေရွ႕Aခန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲပ
့ ါသည္။ ဤAခန္းတြင္
Aဆိုပါနည္း စနစ္မ်ားကို ရွင္းျပထားပါသည္။
ပါေမာကၡႀကီးမ်ားသည္

သူတ႔၏
ို စာသင္ခန္းတြင္

တက္ၾကြေသာသင္ယူနည္းမ်ားကို

ခပ္တိုတို

ရွင္းျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြကမ
္ ႈနည္းျခင္း (သို႔မဟုုတ္) Uီးတည္ခ်က္မဲ့ပါဝင္မႈျပဳျခင္းမ်ားကို
ႀကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး သမာရိုးက်နည္းဆီသို႔သာ ျပန္လည္သြားၾကေလ့ရွိသည္။ Aမွန္ဆရ
ို လ်ွင္ မည္သည့္ပညာေရးသမား
မဆို တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ႈ၏ Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရြတ္ဆိုျပႏိုင္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လွည့စ
္ ားသြားသည္က
AေသးစိပA
္ ခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စိတ္ကူးAႀကီးႀကီးေတြရွိၾကတယ္။ ကၽြနေ
္ တာ္တို႔မွာ
လိုေနတာက စိတ္ကူးေသးေသးေလးေတြပါ” ဟုု RWCT နည္းစနစ္လက္ေတြ႔သင္တန္းတစ္ခုတြင္ ရုုရွား ဆရာ
တစ္ေယာက္ ကေျပာခဲဖ
့ ူးသည္။
ေရွ႕ဆက္ ေဖာ္ျပမည့္Aရာမ်ားမွာ စိတ္ကူးေသးေသး ေလးမ်ားAေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုAရာေလး မ်ား
Aားလံုးသည္ စိတ္ကူးႀကီးတစ္ခု၏ Aတြင္းသားမ်ား Aျဖစ္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္
Aတြင္းမွာ Aသံုးျပဳလိုက္သည့္ မည္သည့္သင္ၾကားမႈနည္းဗ်ဴဟာ AစုAေ၀းပင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aေတြး
ကို ေနရာတက်ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေAာင္ ဂရုတစိုက္ ေရးဆြဲထားေသာAစီစU္တစ္ခုထဲတင
ြ ္ ေပါင္းစပ္ယူႏိုငမ
္ ည္ဆပ
ို ါက ပိ၍
ု ထိ
ေရာက္မႈ ရွၾိ ကမည္ျဖစ္ေပသည္။ AစီAစU္ေရးဆြဲ မႈႏွင့္ ကၽြန္ုပတ
္ ို႔စတင္ပါမည္။

တက္ၾကြေသာၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမ၏
ႈ မူေဘာင္ (E R R)
သင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုတင္ျပမည့္

ယခုက႑ကို

တစ္မ်ိဳးျခင္း၏

လုပေ
္ ဆာင္မရ
ႈ ည္ရြယ္ခ်က္ကိုလိုက္ၿပီး

AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း (Evocation)၊ Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း (Realization of Meaning)၊ ႏွင့္ ျပန္လည္စU္းစားျခင္း
(Reflection) ဟူ၍ Aပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲထားပါသည္ (Aက္စတ
္ က္စ္ႏင
ွ ့္ ေဗာ္ဂန္-၁၉၈၆ ၊ ထိ႔ေ
ု နာက္ စတီးလ္ ႏွင့္
မယ္ရဒ
ဲ စ္သ္ ၁၉၉၅)။ ဤAပိင
ု ္းသံုးပိုင္းကို ေပါင္းစပ္၍ တကၠသလ
ို ္စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ Aသံုး၀င္လွသည့္
နည္းလမ္းAျဖစ္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယမ
ူ ႈ မူေဘာင္ (Teaching and Learning Framework) ျပဳလုပ္ ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤAပိင
ု ္း (၃) ပိင
ု ္းျဖစ္သည့္ AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္စU္းစားျခင္းတို႔တြင္
ဆရာသည္ စာသင္ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္လာမည့္ Aေၾကာင္းAရာကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aသိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေပးသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ သူတို႔သိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ သင္ယမ
ူ ၏
ႈ ရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ထိမ
ု ွ
တဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စူးစမ္းေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ Aေၾကာင္းAရာကို ကိုယ္တင
ို ္လုပ္
ေဆာင္၍ သ င္ယေ
ူ လ့လာရန္Aပိင
ု ္းသို႔ ေရွ႕ ဆက္ေစပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေလ့လာ
သိရွိရသည္တို႔ကို ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းAပိင
ု ္းသို႔ Aဆံုး
သတ္ ေရာက္ရပ
ွိ ါသည္။ RWCT သင္တန္းသည္ တက္ေရာက္သူမ်ား ကို ဤAပိင
ု ္းတစ္ခစ
ု ီတြင္ Aသံုးျပဳရန္ Aတြက္
သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ေပါင္းမ်ားစြာကို သင္ယူေစၿပီး Aသံုးျပဳေစပါသည္။ ေက်ာင္းသား၏သင္ယမ
ူ ႈကို တိုးတက္ ေစရန္
Aတြက္ နည္းစနစ္တစ္ခုစီသည္ ဘယ္Aခ်ိနႏ
္ ွင့္ ဘယ္AေျခAေနတြင္ Aထိ ေရာက္ဆုးံ Aသံုးျပဳ ႏိင
ု ္မည္ကိုလည္း
ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။
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က။ AၾကံUာဏ္ထက
ြ ေ
္ ပၚေစရန္ Aသံုးျပဳသည့္နည္းစနစ္မ်ား (Evocation Phase)
AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစေရးAပိင
ု ္းတြင္ Aသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစU္ကို မိတ္ဆက္ ေပး
ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၄င္းႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္လည္း AကူAညီေပးပါသည္။ ကိုယ္
တိုင္လုပေ
္ ဆာင္မႈလုပင
္ န္းမ်ားAပိင
ု ္းသည္

သင္ယမ
ူ ႈလုပင
္ န္းတြင္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတစ
္ ြာ

သုေတသနျပဳလုပ္၍ ေဖာ္

ထုတ္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာရွိထားၿပီးေသာ
Aသိမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေလ့လာရလွ်င္၊ ေခါင္းစU္တစ္ခA
ု ေပၚ ကိုယ္တိုင္ေမးခြန္းထုတခ
္ ြင့ရ
္ လ်င္၊ သင္ယူမႈ၏ ရည္
ရြယ္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ရလ်င္ ကၽြႏိုပ္တို႔ Aေကာင္းဆံုးသင္ယူၾကသည္’ ဟု ေျပာျပေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ႀကိဳတင္စစ
ီ U္သ ူ (Advance Organizer)

ႀကိဳတင္စစ
ီ U္သူ (ၾသဆုဘဲလ္၊ ၁၉၇၀) သည္ ဗီဒီယို သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပပ
္ ုမ
ံ ်ား၊ ဂရပ္ မ်ားျဖင့္ပုေ
ံ ဖာ္ကာ ဆရာက ခပ္တို
တိုေဟာေျပာတင္ျပ၍ သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစU္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ဆရာက Aၾကမ္းဖ်င္း
တင္ျပခ်က္မွ မသိမျဖစ္ေ၀ါဟာရမ်ားကို မိတ္ဆက္ရွင္းေပးၿပီး စာသင္ခ်ိနA
္ တြင္း ဆက္လက္ ေလ့လာရမည့္ Aရာမ်ား
ကို ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။ ဤနည္းစနစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္ခန္းစာေခါင္းစU္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ရွိၿပီးသားAသိကို ဆြဲေခၚရန္၊

ထိA
ု သိကို AစီစU္တက်ျဖစ္ေစၿပီး Aသိသစ္မ်ားထပ္ျဖည့္ဖို႔

Aသင့္ျပင္ေပးျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
(၂) Uီးတည္ေသာ ေမးခြနး္ မ်ား (Focusing Questions)

ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိထားၿပီးသည္မ်ားႏွင့္ Aတန္းက ဆက္လက္ေလ့လာမည့္Aရာမ်ားကို ေမးျမန္းေသာ
မ်ားသည္

စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ကစ
ို တင္ရာတြင္

Aျမဲတန္း

Aေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္

ေမးခြန္း
Aေျဖရွာဖို႔

လိုAပ္ေနေသာ ႀကီးမားသည့္ ျပသနာႀကီးမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပေဟဠိမ်ား ျဖစ္ႏင
ို ္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ တစံုတရာကိုေျပာ၍
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေမးခြန္းတင္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုငပ
္ ါသည္။ ျခံဳငံုAျမင္ႏင
ွ ့္ Aေသး စိပA
္ ျမင္ကို ခ်ိန္ဆ၍သာ ေမးတတ္လ်င္
ဗဟိုျပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ Aလြန္ထိေရာက္ၾကသည္။ UပမာAားျဖင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ သင္ၾကားခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္
တြင္ ဆရာက ေAာက္ပါေမးခြန္းျဖင့္ စတင္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။
“၁၈၄၉ ခုႏွစ္ကာလတ၀ိုက္က ျပင္သစ္၊ Aီတလီ၊ ဂရိႏွင့္ ရိုေမးနီးယားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးယU္ဆန္သည့္ Aပိုင္း
လည္းရွိၿပီး၊ Aမ်ိဳးသားေရးဆန္သည့္Aပိင
ု ္းလည္းရွေ
ိ သာ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကြမမ
ႈ ်ားရွခ
ိ ပ
ဲ့ ါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္နည္း။”
(၃) စU္းစား / တြဲ / ဖလွယ ္ (Think / Pair / Share)

Uီးတည္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားလံုးက စU္းစားၿပီး ေျဖဆိုရန္Aတြက္ ခ်ိတ္ဆက္စစ
ီ U္၍ Aသံုးျပဳ
လ်င္ ပိ၍
ု ထိေရာက္ၾကသည္။ စU္းစား/တြ/ဲ ဖလွယ္ (ကာဂန္၊ ၁၉၉၁) နည္းကမူကား ပူးေပါင္း သင္ယူေသာ နည္း
လမ္းတစ္ချု ဖစ္သည္။ ဆရာက Aဖြင့ေ
္ မးခြန္းတစ္ခုကို သင္ပုန္းေပၚမွာျဖစ္ေစ ေရးသား၍ တင္ေပး ထားရသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ (၂) မိနစ္ခန္႔Aခ်ိနA
္ တြင္း ကိုယ္စီAေျဖရွာရသည္။ တခါတရံတင
ြ ္ Aေျဖကို ခ်ေရး
ခိုင္းတတ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ Aခ်င္းခ်င္း Aေျဖမ်ားဖလွယ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာက ေက်ာင္းသား ႏွစ္တ၊ြဲ သံုးတြဲခန္႔ကို
ဖိတ္ေခၚ၍ သူတ႔၏
ို Aေျဖမ်ားAား မွ်ေ၀ခိင
ု ္းသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ထို႔ေန႔၏သင္ခန္းစာကို စတင္ၾကပါသည္။ စU္းစား/
တြ/ဲ ဖလွယ္ လုပင
္ န္းသည္ ေက်ာင္းသား ရာဂဏန္းရွိေသာ Aတန္းပင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီက သင္ခန္း စာ
Aေၾကာင္းAရာတြင္ စိတ္ ၀င္စားလာၿပီး မိမိ၏Aေဖာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရသည္ကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။
(၄) ႀကိဳတင္မန
ွ း္ ဆရန္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ (Anticipation Guide)

သင္ခန္းစာေခါင္းစU္ကို တီးေခါက္မႏ
ိ ိုင္မည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ (မွား/မွန္) Aေျဖတိုကေလးမ်ားကို ဆရာက ႀကိဳတင္ စီစU္
ထားေပးရသည္ (Aက္စ္တက္စ္ႏင
ွ ့္ ေဗာ္ဂန္-၁၉၈၆ )။ သင္ခန္းစာကို Aေကာင္းဆံုးစတင္မႈAျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
တစ္Uီးခ်င္းျဖစ္ေစ၊

ႏွစေ
္ ယာက္တြဲျဖစ္ေစ ေမးျမန္းၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကို

တတ္ႏင
ို ္သမွ်

Aေကာင္းဆံုးေျဖဆိုရသည္။

သင္ခန္းစာၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း မိမိတ႔၏
ို Aသိေျပာင္းလဲသြားပံုကို ျမင္ေစရန္ Aတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို တႀကိမ္ ျပန္
ၾကည့္ေစပါသည္။
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(၅) ႏွစU
္ းီ တြဲ၍ AၾကံUာဏ္ထတ
ု ျ္ ခင္း (Paired Brainstroming)

Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မွ်ေ၀မည့္Aခ်ိန္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ထိုတေန႔တာသင္ခန္းစာ၏ ေခါင္းစU္ႏင
ွ ့္
ပတ္သက္၍၊ သူတ႔သ
ို ိထားသည္မ်ား၊ သိသည္ဟု ထင္ေနေသာ Aခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ပိုငစ
္ ာရင္းျပဳလုပ္ေစႏိုငပ
္ ါသည္
(ဗက္ကာႏွင့္ ဗက္ကာ၊ ၁၉၈၆)။ ႏွစ္မန
ိ စ္ၾကာလ်င္ Aတန္းေဖာ္တစ္Uီး ႏွင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ပူးေပါင္းၾကရသည္။
(၆) AေတြးAေခၚမ်ားကို Aုပ
ု စ
္ တ
ု ြဲ၍ ေဖၚ ျပျခင္း (Clusters)

Aေၾကာင္းAရာ / Aဓိပၸာယ္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ စားလံုးမ်ားAား ကြန္ယက္တစ္ခုပုျံ ဖင့္ တြဲဆက္၍ ပံုေဖာ္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားAား စိတ္ကူးမ်ား၏ဆက္စပ္မႈကို ျမင္သာေစပါသည္ (စတီးလ္ႏွင့္ မဲရဒစ္သ္)။ ဆရာ
က ေခါင္းစU္ကို သင္ပန
ု ္း၏Aလယ္တင
ြ ္ ခ်ေရးေပးၿပီး ၄င္း၏ Aရံေခါင္းစU္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ကာ ေဘးမွ ၀ိင
ု ္းရံ
ခ်ိတ္ဆက္ ေပးလိုက္သည္။ ထိုAရံေခါင္းစU္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာAခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားကို သိသမွ် Aၾကံ
Uာဏ္ထုတ္ကာ ပါ၀င္ရန္ႏင
ွ ့္ သူတို႔မသိေသးသည့္Aပိုင္းမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ ပါ၀င္ၾကေစပါသည္။ ထိုေမးခြန္း
မ်ားသည္ သူတ႔ေ
ို ရွ႕ဆက္၍ စူးစမ္းေလ့လာရန္Aတြက္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားကိုေပးပါလိမ့မ
္ ည္။ စကားလံုးကြန္ရက္ ပံု
တစ္ခုကို ေAာက္တင
ြ ္ နမူနာျပထားသည္။

(၇) လြတလ
္ ပ္စြာ ေတြးေခၚေရးသားျခင္း (Free Write)

AၾကံUာဏ္ထုတေ
္ စျခင္း (Brainstroming) Aစား ေက်ာင္းသားမ်ားကို Aခ်ိန္တစ္ခုသတ္ မွတေ
္ ပးကာ သင္ခန္းစာ
ေခါင္းစU္ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ေခါင္းထဲရွိသမွ်ကို လက္တန္းေရးခိင
ု ္းႏိုငပ
္ ါသည္ (Aယ္ဘိုး၊ ၁၉၉၁)။ မရပ္ မနားႏွင့္ Aမွား
ျပင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပပ
္ ဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေရးေစပါသည္။ သင္ခန္းစာကို က်က်နနသင္ၾကားၿပီးခ်ိနမ
္ ွာလည္း တစ္ႀကိမ္
ထပ္မ၍
ံ လက္တမ္းေရးခိင
ု ္းႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
(၈) စကားလံုးမ်ားႀကိဳတင္ေပးျခင္း (Terms in Advance)

ဆရာက သင္ခန္းစာတြင္ သံုးစြဲမည့္ Aဓိကစကားလံုးမ်ားကို Aစုလိုက္ ျပသထားၿပီး ၄င္းတိ႔၏
ု Aဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔
၏ ၾကားက ဆက္ႏႊယ္မမ
ႈ ်ားကို စU္းစားခိုင္းႏိုငပ
္ ါသည္။ ထိုစကား လံုးမ်ား၏ Aဓိပၸာယ္ ဆက္စပ္မႈသည္ ေရွ႕ ဆက္
မည့္သင္ခန္းစာတြင္ မည္သ႔ေ
ို ပါင္းစပ္ပါ၀င္လာႏိုင္သနည္း။
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ခ။ Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္းAပိင
ု း္ Aတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (Realization of Meaning Phase)
Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္းဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကို ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိရရဆုပ္ကိုငမ
္ ိလာ သည့္
RWCT လုပ္ငန္းစU္ထဲကAပိင
ု ္းကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ါဟာရပါ စကားAတိင
ု ္းပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္ခန္း
စာပါAေၾကာင္းAရာကို Aျပဳခံသေဘာျဖင့္လက္ခံယူၾကျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိသိလေ
ို သာ ေမးခြန္းမ်ား၏ AေျဖAျဖစ္၊ သို႔
မဟုတ္ သင္ယူေလ့လာလိေ
ု သာရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရာက္ရမ
ွိ ႈAျဖစ္ျဖင့္ Aသိကို ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ ယူၾကရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ Aသိ တည္
ေဆာက္ျခင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ AလားတူေသာAဓိပၸာယ္မ်ားကို ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိA
ု ဆင့္တြင္ Aသံုးျပဳႏိုင္
ေသာ နည္းစနစ္မ်ား မွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္လပ
ု ္ေဆာင္ရေသာ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။
(၉) ရုပ
ု ပ
္ ုက
ံ ားခ်ပ္ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖၚ ျပျခင္း (Graphic Organizers)

Graphic Organizer သည္ ERR Aဆင့္တိုင္းတြင္ တြင္သုံးႏိုငေ
္ သာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားမႈျဖစ္စU္တင
ို ္းတြင္
Aသုံးျပဳ၍ AယူAဆမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းၾကားမွ Aက်ိဳးAေၾကာင္း Aဆက္Aစပ္မ်ားကို ရုပပ
္ ုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း
ျဖစ္သည္။ Discussion Web, Venn-Diagram, Clustering နည္းတို႔သည္ Graphic Organizer ပံုစံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
စိတ္ထဲတြငရ
္ ွိေသာ AႀကံUာဏ္မ်ားကို AစီစU္တက်ေဖာ္ျပရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တု႕ျံ ပန္ခ်က္မ်ားကို ကားခ်ပ္၊
ဇယားမ်ာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
(၁၀) Aရွန
ိ ျ္ မွင့ထ
္ ားေသာ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)

ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ေတြဟာ မ်ားေသာAားျဖင့္ သိပ္ၿပီးAသုံးမဝင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ Aလြန္
Aသုံးမ်ား၊ Aသုံးဝင္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက သတင္းAခ်က္ Aလက္ကို
လက္ခံသူသက္သက္ျဖစ္ေနျခင္းနဲ႔ Aၾကာႀကီး Aာရုံစူးစိုက္နားေထာင္ႏင
ို ္ျခင္း မရွိျခင္းတိ႔ပ
ု ါဘဲ။ (၁၀) မိနစ္ ေလာက္သုံး
ရင္ Aေနေတာ္ပါဘဲ။ Enhanced Lecture ကို ေAာက္ပါ Aခ်က္ေတြေၾကာင့္ Aသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။
၁။ သင္ယမ
ူ ႈမစခင္မွာ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားေAာင္လပ
ု ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ သိလိုစိတ္ကို ႏိူးဆြတယ္။
၂။ AျခားAသုံးျပဳစရာ၊ဖတ္စရာမရွိတဲ့AေျခAေန၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈေတြလပ
ု ္ဖ႔ို Aဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ Aေျခ Aေန
မ်ိဳးမွာ သုံးလိ႔ရ
ု ပါတယ္။
၃။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈကို နားေထာင္ျခင္းက တဆင့္လုပ္လ႔ို ရပါတယ္။
၄။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ AသိUာဏ္Aေဟာင္းက စာAုပ္စာတမ္းဖတ္ဖ႔ို မလုံေလာက္ေသးတဲ့ AေျခAေနမ်ိဳးမွာလည္း သံုး
လို႔ ရပါတယ္။
(၁၁) Aျပန္Aလွနသ
္ င္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching)

Aျပန္Aလွန္သင္ၾကားျခင္းသည္ Aဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ားျဖင့္ လုုပေ
္ ဆာင္ႏင
ိႈ ေ
္ သာ စုေ
ု ပါင္းသင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ Aဖြ႔လ
ဲ ိုက္
Aျပန္Aလွန္ သင္ၾကားျခင္း Aားျဖင့္ ဖတ္စာမွ Aခ်က္Aလက္မ်ား ထုုတ္ယူႏိႈင္ျခင္း၊ Aေရးပါေသာ AယူAဆကို
ရွာေဖြျခင္း၊ AေတြးAေခၚAယူAဆ ႏွင့္ Aေသးစိပ္ Aခ်က္Aလက္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယမ
္ ႈကို ေတြ႔ရွိျခင္း ႏွင့္ ဖတ္စာ၏
တည္ေဆာက္ပုက
ံ ို နားလည္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ Aျပန္Aလွန္သင္ၾကားျခင္းကို ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္ ႏိင
ႈ ္သည္။ ဆရာက Uီးစြာ သရုပ
ု ္ျပျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္သည္။
၁။ သင္တန္းသားႏွစ္Uီးစီ တြ၍
ဲ ေဆာင္ရြကႏ
္ င
ိႈ ္သည္။ သင္ခန္းစာကို ႏွစ္Uီးစလံုး Aတူဖတ္ျပီးေနာက္ ပထမစာပိဒ
ု ္
Aတြက္ တစ္Uီးက Aက်U္းခ်ဳပ္သူ၊ ေနာက္တစ္Uီးက Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းေမးသူAျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဒုုတိယ ပိုင္း
ကို တာ၀န္ခြဲ၍ Aထက္ပါနည္းAတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည္။
၂။ ဖတ္စာကို ေလးပိင
ု ္းခြဲျပီး ေလးUီးတြဲ၍လည္း ေဆာင္ရြက္ႏင
ိႈ သ
္ ည္။ ဖတ္စာ ပထမပိင
ု ္းကို AားလံုးAတူဖတ္၊ ပထမ
လူက Aက်U္းခ်ဳပ္သူ၊ ဒုုတိယလူက Aဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္းေမးသူ၊ တတိယလူက ရွင္းလင္းတင္ျပသူ (Clarifier)၊
စတုုတၳလူ က ခန္႔မန
ွ ္းသူ (Predictor) Aျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဖတ္စာ၏ AျခားAပိင
ု ္းမ်ားကို ဖတ္ရာတြင္ Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား
Aလွည့္ က် တာ၀န္ခေ
ြဲ ၀၍ Aထက္ပါနည္းAတိင
ု ္း ေဆာင္ရြကသ
္ ည္။
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(၁၂) စာေရးသူကေ
ို မးျမန္းျခင္း (QtA)

ဘာသာရပ္ဆင
ို ္ရာဖတ္စာေတြကေက်ာင္းသားေတြကိုနားလည္ဖ႔လ
ို ုပ္ရာမွာ ရည္ရြယခ
္ ်က္Aထမေျမာက္ပါဘူးလိ႔ု (၁၀)
ႏွစ္ၾကာ သုေတသနေတြကေျပာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ တင္ျပခ်က္ေတြဟာမရွင္းလင္းဘူး။ Uပမာလုံလုံေလာက္
ေလာက္ မပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ Aေၾကာင္းAရာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေနာက္ခံAသိမရွိေပမဲ့ သိေနတယ္လို႔ ယူဆ
တတ္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ေက်ာင္းသားေတြက Aဲဒေ
ီ နာက္ခA
ံ သိမရွိတာ မိမိတ႔A
ို ျပစ္ေၾကာင့္ လို႔ ထင္ပါတယ္။ Aဲ
ဒါ ေတြကေ
ို ျဖရွင္းဖိ႔ု ဒီနည္းလမ္းကို Aသုံးျပဳဖိ႔ု ျဖစ္လာတာပါ။
QTA ဆိုတာသင္ခန္းစာနဲ႔ပက္သက္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြကို မသိတာေတြန႕ဲ ဖတ္စာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေယဘုယ်ရွင္းဖို႔
လိုတယ္ဆိုတာေတြကို သတိျပဳမိေစတယ္္။ ဖတ္စာကိုပန
ို ားလည္ေစဖိ႔ု ေမးခြန္းေတြေမးေစတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သုံးတဲ့ A
ခါ စာဖတ္နည္းမတူတဲ့Aခ်က္ေတြက စာဖတ္ေနတုန္း စာေရးဆရာကို စU္းစားေစတယ္။
QTA ရဲ႕ရည္ရြယခ
္ ်က္က စာဖတ္သူကို စာေရးသူန႔ဲ ေဆြးေႏြးမႈ (၂) မိ်ဳးလုပ္ေဆာင္တယ္။ပထမတစ္ခုက စာဖတ္ေန
တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကစာေရးဆရာ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) Aမ်ားနဲ႔စကားေျပာေနတာကို ျမင္ေစတယ္။ ဖတ္စာကို မွတ္မိယုံ
မက ေျပာခ်င္တာေတြကိုလည္း တကယ္နားလည္ေစပါတယ္။ ကုိယ္တိုင္နားလည္ဖ႔ို စU္းစားခိင
ု ္းတယ္။ ကုိယ္ကိုကိုယ္
Aဓိပၸါယ္တည္ေဆာက္လာႏိုင္တယ္။ ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲA
့ ခါ Aဓိပၸါယ္ကို AေလးAနက္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္
လာႏို္င္တယ္။
QtA ကို ေAာက္ပါ လုပင
္ န္းစU္မ်ိဳး လုပ
ု ္ေဆာင္ႏင
ိႈ ပ
္ ါတယ္။
၁။ စာကိုႀကိဳဖတ္ထားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးႏိုငမ
္ ဲ့ေနရာနဲ႔ Aဓိကနားလည္ရမဲေ
့ နရာေတြကို ရွာထားရပါမယ္။
၂။ Aေရးႀကီးတဲ့ AေတြးAေခၚနဲ႔ ေကာက္ယူခ်က္ကို နားလည္ဖ႔A
ို တြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရပ္ဖ႔ို စီစU္ပါ။
၃။ သင္ခန္းစာတစ္ပဒ
ု ္ခ်င္းရပ္တဲ့ ေနရာတိင
ု ္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္္ေယာက္န႕တ
ဲ စ္ေယာက္ ေမးခြန္းထုုတ္ဖ႔ို
ျပင္ဆင္ပါ။
QTA Aတြက္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား။
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာေျပာခ်င္တာလဲ၊
စာေရးဆရာ Aဓိကေျပာခ်င္တA
ဲ့ ခ်က္က ဘာလဲ၊
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာဆိုလိုတာလဲ၊
စာေရးဆရာ Aရင္ကေျပာထားခ်က္Aရဆိရ
ု င္ဒါက Aဓိပၸါယ္ရလ
ွိ ား၊
စာေရးဆရာ ဒီမွာေျပာထားတာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္လ၊ဲ
တခုခေ
ု ျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတာ စာေရးဆရာကဘယ္လိုAသိေပးလဲ၊
ဒီဇာတ္ေကာင္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးစာေရးဆရာက ေျပာျပခ်က္Aရ (ဒီဇာတ္ေကာင္) ဘာလုပေ
္ နတယ္ထင္သလဲ။
(၁၃) သိၿပီး၊ သိလ၊ို သိလာ (KWL)

KWL နည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သင္ခန္းစာေခါင္းစU္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတ႔သ
ို ိၿပီးသား Aခ်က္Aလက္
မ်ားကို ျပန္လည္သတိရေစၿပီး၊ ထိုသင္ခန္းစာ Aေၾကာင္းေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ထိုေမးခြန္းAေျဖမ်ားကို ရွာေဖြေစျခင္း ျပဳ
လုပ္ေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၁။ သူတို႔သိထားၿပီး Aခ်က္Aလက္မ်ားကို ျပန္သတိရေသာAခါ
၂။ ေမးခြန္းမ်ားေမးေသာAခါ
၃။ Aသစ္ရရွေ
ိ သာAသိပညာဗဟုသုတကိုAတည္ျပဳေသာAခါ ပိုမေ
ို ကာင္းမြန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္။

!
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KWL နည္းသည္ Aဆိပ
ု ါAခ်က္ သုံးမ်ိဳးစလုံးကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္ စီစU္ ေပးသည္။
ဘာေတြသိထားလဲ

ဘာေတြသိခ်င္လဲ

ဘာေတြသင္ယရ
ူ ရိွသလဲ

(၁၄) ႏွစU
္ းီ တြဖ
ဲ တ္ / ႏွစU
္ းီ တြA
ဲ က်U္းခ်ံဳး (Paired Reading / Paired Summarizing)

စုေပါင္းသင္ယမ
ူ ႈနည္းမ်ားကဲ႔သို႔ ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတ႔တ
ို စ္Uီးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ Aခ်င္းခ်င္းထံမျွ ဖစ္ေစ
သင္ယူမႈတင
ြ ္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် Uီးေဆာင္ပါ၀င္ေစေသာနည္းျဖစ္သည္။ စU္းစားနည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးကို Aားေပးရန္ရည္ရြယ္
ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို AဓိကAားေပးေသာနည္းျဖစ္သည္။
(၁၅) ေလ့လာရန္ လမ္းညႊနမ
္ ်ား (Study Guides)

ေလ့လာရန္လမ္းညႊနေ
္ တြဟာ ဆရာေတြမရွေ
ိ တာင္မွ သင္တန္းသားေတြဟာ

ဖတ္ခင
ို ္းထားတဲ့ဖတ္စာကို ကိ္ယ
ု ့္ဟာ

ကိုယ္ ဖတ္ေနခ်ိနမ
္ ွာ သူတ႔ရ
ို ဲ႕ေလ့လာမႈနည္းစU္ကို Aေထာက္Aကူေပးပါတယ္။ ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္ဟာ ေရးထား
တဲ့ စာထဲမွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့AေတြးAေခၚေတြကိုသင္တန္းသားေတြ တစ္ပဒ
ု ္လုံးဖတ္ေနရင္ေတာင္ ဂရုျပဳမိေစၿပီး ဖတ္
ၿပီး တဲ့Aခါ ေဆြးေႏြးပြင
ဲ ယ္ေတြ ျပဳလုပ္ဖ႔ို Aေထာက္Aပံေ
့ ပးပါတယ္။ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားမႈ ကို

ျမႇင့တ
္ င္ဖ႔ရ
ို ာ

ေAာက္ပါ လုပင
္ န္းစU္မွာပါတဲ့ ေလ့လာရန္လမ္းညႊနေ
္ တြက ထိေရာက္ပါတယ္။
၁။ သင္တန္းသားေတြကို ႐ႈပေ
္ ထြးတဲ့AေတြးAေခၚေတြ (သို႔မဟုုတ္) ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေကာက္ခ်က္ခ်ဖိ႔ု ခဲယU္းတဲ့ A
၂။ ေတြးAျမင္ကေလးေတြနားလည္ဖ႔ို Aေထာက္Aကူေပးပါတယ္။ စာကိုေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္တာကိုေတာ့ Aစား
မထိုးပါဘူး။
၃။ Aဆင့္တိုင္းမွာ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားျခင္းသို႔ Aဆင့္ျမင့္စU္းစားျခင္းလုပေ
္ စပါတယ္။
၄။ သူ႔ကိုသုံးကိုသုံးရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းAတြက္မဟုတ္ပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ (သိ႔မ
ု ဟုုတ္) စာေရးဖိ႔ု

စေပး

လိုက္ဖို႔ သုံးပါတယ္။
(၁၆) ႏွစပ
္ င
ို း္ ပါ မွတတ
္ မ္း (Duel-Entry Diaries)

တစ္Uီးတည္း စာဖတ္ရာတြင္ စာကိဂ
ု ရုုတစိုကဖ
္ တ္ေစရန္ ႏွင့္ စာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေပၚလာေသာ Aေတြးကို ခ်ေရးႏိုင္ရန္
ျပင္ဆင္ထားေသာ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဖတ္ရာတြင္ Aသံုး၀င္သည္။
မူလစာပုိဒ္

!

ေဝဖန္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္

12!

(၁၇) Aျခားတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားAတြက ္ ဂ်ာနယ္ (Other Response Journals)

ဆရာေပးေသာ Aေၾကာင္းAရာ / ေမးခြန္း ေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တု႔ျံ ပန္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္Aတြက္ သုံးေသာ
နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ Uပမာ “သင္ခန္းစာထဲတြင္ သင္သေဘာမတူေသာ AေတြးAေခၚAယူAဆ သံုးခုုကို ေဖၚ ျပပါ။”
“စာေရးဆရာ ဖံုးကြယ္ထားေသာ Aခ်က္ကို ရွာပါ။”
Aဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တု႔ျံ ပန္ခ်က္မ်ားကို ဂ်ာနယ္ထဲတင
ြ ္ ေရးသားသြင္းသည္။
(၁၈) ဂ်စ္ေဆာနည္းျဖင့္ စုေ
ု ပါင္း စာဖတ္ျခင္း (Jigsaw Reading)

ေလ့လာသင္ယရ
ူ မည့္ Aေၾကာင္းAရာAေပၚ ဆရာက ေမးခြနး္ မ်ား ျပင္ဆင္ထားမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို AေရA
တြက္ တူညီစြာပါ၀င္သည့္ မူလAဖြ႔မ
ဲ ်ား (Home Groups) ဖြ႔ေ
ဲ ပးမည္။ ေမးခြန္း တစ္စုစ
ံ ီAတြက္ မူလAဖြ႔A
ဲ သီးသီးမွ
တစ္ေယာက္စီ ပါ၀င္ေသာ ကၽြမ္းက်င္Aဖြ႔မ
ဲ ်ား (Expert Groups) ဖြဲ႔ကာ စုုေပါင္းေလ့လာေစမည္။ ထို႔ေနာက္ မူလAဖြဲ႔
သို႔ ျပန္၍ မိမိတ႔ို ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ခ႔သ
ဲ ည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ မွ်ေ၀ၾကမည္။
မွတ္ခ်က္။ ဂ်စ္ေဆာ (၁) ႏွင့္ ဂ်စ္ေဆာ (၂) တိ႔က
ု ို သရုုပ္ျပရန္။
(၁၉) သေကၤတမွတ၍
္ စာဖတ္ျခင္း (INSERT)

ေကာင္းမြနစ
္ ြာဆင္ျခင္သုးံ သပ္ေသာ စာဖတ္ျခင္းရရွိရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေပးရန္ ႏွင့္ မိမိသင္ယရ
ူ ရွမ
ိ ႈကို ခိင
ု ္မာ
ေစရန္၊ ဤစာဖတ္နည္းကို Aသံုးျပဳသည္။
၁။ စာပိဒ
ု ္တြင္သိၿပီးသားAေၾကာင္းAရာမ်ားကို ( √ ) သေကၤတျဖင့္Aမွတ္Aသားျပဴမည္။
၂။ Aရင္ကမသိဘူး၍ ယခုမွသေ
ိ သာAသိသစ္မ်ားကို ( + ) သေကၤတျပဳမည္။
၃။ မိမိသိထားေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားေတြ႕ရွိပါက ( - ) သေကၤတ ျပဳမည္။
၄။ မိမိတို၏Aသိေဟာင္းကိုစိတ႐
္ ႈပ္ေထြးေစေသာ၊ နားမလည္ျဖစ္ေစေသာ စာပိုဒမ
္ ်ားကို ( ? ) ျပမည္။
မိမိတ႔၏
ို မွတ္တမ္းAခ်က္Aလက္ကို ဇယားဆြဲ၍ တျခားAတန္းေဖာ္မ်ားျဖင့္ ဖလွယေ
္ ဝမွ်မည္။
INSERT ဇယား
√

!
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?

ဂ။ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းAပိင
ု း္ တြင္ Aသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္မ်ား (Reflection Phase)
ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းAပိုင္းဟု ကၽြနုပ
္ ္တို႔ Aၾကမ္းဖ်င္းေခၚေ၀ၚၾကသည့္ RWCT လုပင
္ န္းAပိင
ု ္းသည္ ပီယာေဂ်းက
Aသိကို ေနရာတက်ျဖစ္ေစျခင္း (Accommodation) ဟုရည္ညႊန္းေသာAပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစံုတရာ Aေၾကာင္း
သင္ယူမႈ ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ကၽြနုပ
္ ္တို႔၏ ေလာကAျမင္ကို Aသိသစ္ႏင
ွ ့္ ဆက္စပ္စU္းစားမႈမလုပႏ
္ င
ို ္ေသးသ၍ ကၽြနုပ
္ ္တို႔
Aမွန္တကယ္သိမႈ မျဖစ္ၾကေသးေပ။ မိမိ၏ယူဆခ်က္မ်ားAေပၚ မိမိ၏ Aေတြးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွU္ လ်က္
ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး Aသိသစ္မ်ားကို Aသံုးျပဳႏိုင္ေသာAခါ၊ Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုႏိုင္ေသာAခါ၊ တုန႔ျ္ ပန္ ျငင္း ခုန္ႏင
ို ္ ေသာ
Aခါ၊ ျခဲ႕ထြင္ရင
ွ ္းျပႏိုင္ေသာAခ်ိန္ မ်ိဳးမွသာ တကယ္သမ
ိ ႈျဖစ္ေပၚပါသည္။ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းAပိင
ု ္းတြင္ Aသံုးျပဳေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျငင္း ခုနမ
္ ပ
ႈ ါ၀င္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
(၂၀) ဖလွယစ
္ းူ စမ္းျခင္း (Shared Inquiry)

ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းကို The Great Book Foundation က လြန္ခေ
ဲ့ သာ ႏွစေ
္ ပါင္း (၅၀) ေက်ာ္က စတင္ မိတ္ဆက္
ခဲ့ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း နည္းသည္ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားAား စာေပလက္ရာတစ္ခုကပ
ို ိုၿပီးေလး
နက္စြာ ေဆြးေႏြးရန္ Uီးေဆာင္ေစေသာနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ကြျဲ ပားေသာAျမင္Aယူဆမ်ားကိုလည္း ခြင့ျ္ ပဳသည္။ ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းသည္ Aတန္းထဲတင
ြ ္ တကယ့္
ကို Aားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္ကိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စိတ္တက္ႂကြေစ
ေသာ ဖတ္စာကိုဖတ္ေသာAခါျဖစ္ေစ ဆရာကိုယ္တင
ို ္ AမွားAမွန္ Aေျဖ မသိေသာ ေမးခြန္းကို ေက်ာင္းသား မ်ား
Aား ေမးေသာAခါျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူညေ
ီ သာ Aေျဖမ်ားကို လက္ခၿံ ပီး တစ္Uီးႏွင့တ
္ စ္Uီး Aေခ်Aတင္
ေဆြးေႏြးသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲAေနျဖင့္ ေလးနက္စြာ စU္းစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
(၂၁) စုေ
ု ပါင္းသင္ယျူ ခင္း နိဒါန္း (An Introduction to Cooperative Learning)

စုုေပါင္းသင္ယူျခင္းနည္းတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ မိမိ၏ သင္ယူမက
ႈ ိုAာမခံသလို Aတန္းေဖၚသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ သင္ယူ
မႈကိုလည္း တာ၀န္ယူသည္။ တစ္Uီးႏွင့တ
္ စ္Uီး Aျပန္Aလွန္ သင္ယူမႈကို Aားေပးကူညီသည္။ စုေ
ု ပါင္းသင္ယရ
ူ ာတြင္
သင္ယူသူAသိုင္းA၀ိင
ု ္း၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Community Agreements) ထားရွိၾကသည္။ Aဆိပ
ု ါ သေဘာတူ
ညီခ်က္မ်ားမွာ ၁။ လူတိုင္းပါ၀င္သည္၊ မည္သူတစ္Uီးတစ္ေယာက္ကမွ် လႊမ္းမိုးမႈ မရွေ
ိ စရ။
၂။ ေဆြးေႏြးေျပာဆိေ
ု သာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားသည္ ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိရမည္။
၃။ ဂရုုတစိုက္ နားေထာင္ရမည္။
၄။ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ကူညီရမည္။
စုုေပါင္းသင္ယူသည့္

Aဖြ႔A
ဲ တြင္း

တာ၀န္ခေ
ြဲ ၀သတ္မွတ္ထားၾကျပီး

Aလွည့က
္ ် ေဆာင္ရြက္သည္။ ေက်ာင္းသား

(၅) ေယာက္ ပါ၀င္သည့္ Aဖြ႔A
ဲ တြင္း တာ၀န္ခြဲေ၀ သတ္မွတ္သည့္ နမူနာတစ္ခုမွာ -
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ညွိႏိႈင္းသူ

Aဖြ႔သ
ဲ ားAားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏင
ိႈ ရ
္ န္ ညွႏ
ိ ိႈင္းေပးသူ

Aခ်ိနစ
္ ီမခ
ံ န္႔ခြဲသူ

Aဖြ႔သ
ဲ ားမ်ား တာ၀န္ယူသည့္Aလုုပ္ကို Aခ်ိနမ
္ ီ ျပီးရန္ ေဆာ္ၾသသူ

ရွင္းလင္းတင္ျပသူ

Aဖြ႔သ
ဲ ားမ်ား ေဆာင္ရြကရ
္ မည့္ တာ၀န္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသူ

မွတ္တမ္းတင္သူ

ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သူ

Aစီရင္ခံတင္ျပသူ

Aဖြ႔၏
ဲ ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တတန္းလံုးကို Aစီရင္ခံ တင္ျပသူ
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(၂၂) ေဆြးေႏြးပြဲ ကြနရ
္ က္ (Discussion Web)

ေဆြးေႏြးပြဲကန
ြ ္ရက္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ Uီးေဆာင္ေဆြေႏြးသည့္ စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း
သားတစ္ဖ႔လ
ြဲ ွ်င္ ၂ ေယာက္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ၄ ေယာက္ ပါ၀င္ႏိႈင္သည္။ ဆရာက Yes or No Aေျဖႏွစ္မ်ိဳးထြက္သည့္ ေမးခြန္း
(Binary Question) ျပင္ဆင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲကြနရ
္ က္ကို ေAာက္ပါAတိင
ု ္း ျပဳလုုပႏ
္ ိႈင္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကန
ြ ္ရက္

သေဘာတူသည္

Aစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငA
ံ တြင္းရွိ လူနည္းစုု Aားလံုး၏

သေဘာမတူပါ

ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။
နိဂုးံ ခ်ဳပ္ခ်က္
Aဖြ႔A
ဲ သီးသီးတြင္ တစ္၀က္က သေဘာတူသည့္ AေျဖAတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ခ်ေရးမည္။ က်န္တစ္၀က္က
သေဘာမတူသည့္ AေျဖAတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ခ်ေရးမည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ Aျခား Aဖြ႔မ
ဲ ်ားသိ႔ု သြား၍
“သေဘာတူ” Aခ်င္းခ်င္း Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ညွႏ
ိ ိႈင္းမည္။ “သေဘာမတူ” Aခ်င္းခ်င္းလည္း Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား
ညွိႏိႈင္းမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမA
ိ ဖြ႔သ
ဲ ို႔ျပန္၍ ဘက္ႏစ
ွ ္ဖက္မွ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွႏ
ိ ိႈင္းၾကျပီး နိဂုးံ ခ်ဳပ္ခ်က္
ကို တိုင္ပင္ေရးသားမည္။ Aဖြ႔A
ဲ သီးသီးက သူတို႔၏ နိဂုးံ ခ်ဳပ္ခ်က္မ်ားကို Aတန္းသို႔ တင္ျပမည္။
(၂၃) ပညာရွငမ
္ ်ား ျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)

ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေၾကာင္းAရာ တစ္ရပ္၏ Aျမင္ တစ္ဘက္စီမွ Aေခ်Aတင္ ေျပာဆိုၾကရန္ Uီးတည္ေသာ
ူ ႈ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
စုုေပါင္း သင္ယမ
ရပ္တည္မႈတစ္ခုတင
ြ ေ
္ နရာယူၿပီးAက်ိဳးAေၾကာင္း Aေထာက္Aထားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ
လူ႔Aသိုင္းA၀ိင
ု ္း၏ မရွမ
ိ ျဖစ္လိုAပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈျဖစ္သည္။ မိမ၏
ိ ခံယခ
ူ ်က္ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္
ျဖစ္ေနေသာ Aဆိုမ်ားကို လက္ခံစU္းစားရန္ သင္ယူျခင္းသည္ ျပသနာတရပ္ကို ခိင
ု ္ခင
ို ္မာမာ စU္းစားရန္ႏွင့္ Aခ်က္
Aလက္ ျပည့္ျပည့္စုစ
ံ ံု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရိွေစေသာ နည္း ျဖစ္
သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဖ႔လ
ြဲ ွ်င္ (၄) Uီးစီ ပါ၀င္ႏိႈင္သည္။
၁။ ဆရာက Aေျဖႏွစ္မ်ိဳးထြက္ေသာ (Yes/No; Right/Wrong; Agree/Disagree) ေမးခြန္း (Binary Question) ျပင္
ဆင္ ထားမည္။
၂။ Aဖြ႔တ
ဲ ြင္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၊ ၂ က Yes၊ ၃၊ ၄ က No ဟူသည့္Aဆိုဘက္ ႐ႈေထာင့္A ျမင္
မ်ားကိုျပင္ဆင္ခင
ို ္းပါ။
၃။ ဆရာက Aဖြ႔တ
ဲ ိုင္းမွ A တဲြ (၂) တြဲစလုံးAား သူတ႔၏
ို ရပ္တည္ခ်က္Aတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို စာရင္း
ျပဳစုရန္Aတြက္ (၅) မိနစ္ခန္႔ ျပင္ဆင္ခိုင္းပါ။
၄။ ၁-၁၊ ၂-၂၊ ၃-၃၊ ၄-၄ တူရာ နံပါတ္ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးကို ရွာရန္ေျပာပါ။ သုံးမိနစ္ Aတြင္း မိမA
ိ ေဖာ္၏ Aေၾကာင္း
ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားၿပီး ယခင္ကမေတြးမိေသာ Aေၾကာင္းAရာ Aသစ္ကေ
ို ရးခ်ရန္ေျပာပါ။
၅။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားAား သူတ႔၏
ို မူလAတြဲထံ ျပန္ၿပီး AႀကံUာဏ္ မ်ားစုစည္းေစသည္။
၆။ Aတြဲတင
ို ္းသည္ မိမိတ႔၏
ို ရပ္တည္ခ်က္ကို Aေထာက္Aကူျပဳမည့္ Aေကာင္းဆုံး Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို စU္းစား
ၿပီး (၄) ေယာက္Aဖြ႔မ
ဲ ွ Aျခားဆန္႕က်င္ဖက္ Aဆုိမ်ားႏွင့္ စကားရည္လရ
ု န္ ျပင္ဆင္ ၾကသည္။
၇။ စကားရည္လရ
ု န္Aတြက္ မိမိတိ႔A
ု ဆုိကုိ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းေရးဖြ႕ၿဲ ပီး မိမိတိ႕ရ
ု ပ္တည္ခ်က္ကို Aေထာက္ Aကူျပဳ
ေသာ Aေၾကာင္းရင္း ၂ ခ်က္ (သုိ႕မဟုတ္) ၃ ခ်က္ ေရးခ်ထားသင့္သည္။
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၈။ (၅) မိနစ္ၾကာေသာAခါ ဆရာက ေက်ာင္းသားAတြမ
ဲ ်ားကုိ Aျခားေက်ာင္းသား Aတြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စကား
ရည္လပ
ု ြဲတြင္ ပါ၀င္ေျပာဆုိၾကေစမည္။ စကားရည္လုပA
ြဲ တြက္ တစ္သင္းက မိမိတိ႔၏
ု ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ခုိင္လုံ
ေသာAေထာက္Aထား Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပေျပာဆုိၿပီး၊ Aျခား ဆန္႔က်င္ဖက္ AဆုိAသင္း ကလဲ
ထုိနည္းAတုိင္း မိမိတိ႕A
ု ဆုိဖက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆုိၾကမည္။ Aျခား တစ္ဖက္ Aသင္းE။္ Aဆုိႏွင့္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိေဆြးေႏြးၾကမည္။
၉။ ဆရာက စကားရည္လုပြဲကို ၆ မိနစ္ (သုိ႔မဟုုတ္) ၇ မိနစ္ ဆက္လက္ေျပာဆုိခြင့ျ္ ပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကို
ကုိတာ၀န္ေပးထားေသာဖက္ကို စြန႕လ
္ ြတ္ႏုိင္ၿပီး မိမA
ိ မွန္တကယ္ ယံုၾကည္ေသာဘက္သ႔ို ေျပာင္းႏိင
ႈ ္ေၾကာင္း ဆရာ
က ေျပာျပပါ။ ေက်ာင္းသား Aဖြ႔A
ဲ ားလံုး Aမ်ားသေဘာတူသည့္ Aခ်က္တစ္ခ်က္ ရႏိႈငမ
္ လား ေမးပါ။
၁၀။ ဆရာကAဖြ႕တ
ဲ ုိင္းမွတစ္Uီးစီကိဖ
ု ိတေ
္ ခၚၿပီး စကားရည္လပ
ု တ
ြဲ ြင္ မိမိတိ႕A
ု ဖြ႕E
ဲ ။္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခုိင္းပါ။
(၂၄) တန္ဖးို မ်U္း (Value Line)

မတူညေ
ီ သာ AႀကံUာဏ္မ်ားကို A သိAမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေလးစားမႈရွိျခင္းတို႔သည္ Aက်ိဳးရွေ
ိ သာခံယခ
ူ ်က္ သေဘာတ
ရားျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို Aျခားမိတေ
္ ဆြAေဖာ္မ်ား သေဘာမတူသည့္
တိုင္ေAာင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို၊ ရပ္တည္ရဲေစရန္Aသံုး၀င္သည္။ တန္ဘိုးမ်U္းတြင္တန္းစီေသာနည္းသည္ ကိစၥ ရပ္တစ္
ခုကို Aာ႐ံုစိုက္ရန္ႏင
ွ ့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထိုကစ
ိ ၥႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ဆံုးၿဖတ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္
သည္။ ထုိ႔Aျပင္ ကိစၥတစ္ရပ္Aေပၚတြင္ မ တူညေ
ီ သာသေဘာထားမ်ားရွႏ
ိ ိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကိစၥAေပၚ ေနရာ တစ္ခု
တြင္ရပ္တည္၍ ထိုရပ္တည္မႈAတြက္ Aေၾကာင္းAရင္းမ်ား ေဖာ္ျပႏိုငေ
္ ၾကာင္း AသိAမွတ္ျပဳရန္ Aသံုး၀င္သည္။
ဆရာက တစ္တန္းလုံးကုိ ေမးခြန္းေမးရပါမည္။ ထုိေမးခြန္းသည္ ျပတ္ျပတ္သားသား "ဟုတ္" Aဆုိမွ "မဟုတ္" Aဆုိ
သုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္Aမ်ိဳမ်ိဳးေျပာင္းလဲနိင
ု ေ
္ သာ ေမးခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ Uပမာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးက ပိA
ု ေရး
ႀကီးသလား (သုိ႔မဟုုတ္) လူမ်ား၏ လတ္တေလာ လိA
ု ပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔က Aေရးႀကီးသလား ဟူ ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး
ျဖစ္နိင
ု ္သည္။
ဆရာက စာသင္ခန္းAတြင္း သိ႔မ
ု ဟုုတ္ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ မ်U္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း ဆြမ
ဲ ည္။ မ်U္း၏ထိပႏ
္ စ
ွ ္ဖက္
တြင္ “ဟုုတ္” ႏွင့္ ”မဟုုတ္” AယူAဆျပင္းထန္သူမ်ား ေနရာယူၾကမည္။ Aျခားသူမ်ားက မိမိတ႔၏
ို AယူAဆႏွင့္ နီး
စပ္ သည့္ဘက္တြင္ မ်U္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာ ယူၾကမည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ မိမA
ိ နီးတြင္ ရပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္
ေမးခြန္းAေပၚ AယူAဆႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေမးျမန္းျပီးေနာက္ မိမိAယူAဆႏွင့္ နီးစပ္ရာဖက္သ႔ို ေျပာင္းေရႊ႕
ၾကမည္။ တန္ဖိုးမ်U္းေပၚတြင္ တန္ဖိုးထားမႈAလိုက္ ေနရာယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဘိတ္လပ
ု ္ရန္ လိုAပ္ပါက မ်U္းကို ႏွစ္
ပိုင္း ခြဲ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို Aဖြ႔ဲ ႏွစဖ
္ ႔ြဲ ဖြဲ႔ျပီး ျပဳလုုပႏ
္ င
ိႈ ္သည္။
(၂၅) ဆယ္မန
ိ စ္ စာစီစာကံုး (Ten-Minute Essay)

ေလ့လာသင္ယမ
ူ ႈတစ္ခုတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယေ
္ ကာင္းေသာ AယူAဆမ်ား ထြကေ
္ ပၚလာပါက ဆရာက ေက်ာင္းသား
မ်ားAား (၁၀) မိနစ္ Aခ်ိနေ
္ ပး၍ သင္ယရ
ူ ရွမ
ိ မ
ႈ ်ား AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကို စာAုပ
ု ္တြငေ
္ ရးေစျခင္း ျဖစ္သည္။
(၂၆) တစ္ေကာင္ေန သံုးေကာင္ပ်ံ (One Stay / Three Stray)

ေက်ာင္းသားUီးေရ မ်ားေသာAတန္းတြင္ AႀကံUာဏ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဖလွယရ
္ န္ Aသံုးဝင္သည္။ ဤနည္းတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္Aဖြ႕A
ဲ သီးသီးတြင္ေလ့လာသင္ယူျပီးေနာက္ မိမိတို႔ကၽြမ္းက်င္သည့္ Aေၾကာင္း A
ရာမ်ားကို AျခားAဖြ႔မ
ဲ ်ားသို႔ မွ်ေ၀ရန္ ျဖစ္သည္။
၁။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြ႔ဲ Aသီးသီးတြင္ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) နံပါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးမည္။
၂။ နံပါတ္ (၁) က ကပ္လွ်က္Aဖြ႔ဆ
ဲ ီသို႔သြားမည္။ နံပါတ္ (၂) က တစ္ဖ႔ြဲ ေက်ာ္၊ နံပါတ္ (၃) က ႏွစ္ဖဲ႔ေ
ြ က်ာ္သြားၿပီး နံပါတ္
(၄) က မိမိ၏ မူလAဖြ႔တ
ဲ ြင္ က်န္ခဲ့ရမည္။
၃။ တစ္ေယာက္တလွည့္ မိမိတ႔ို ကၽြမ္းက်င္သည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို မွ်ေ၀ၾကမညAျပန္Aလွန္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း
ၾကမည္။
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၄။ Aားလုံးေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ မူလAဖြဲ႔ဆီသို႔ျပန္ၾကၿပီး မိမိသြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမွ ရရွခ
ိ ေ
ဲ့ သာ
AသိUာဏ္ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္။
(၂၇) ေနာက္ဆုးံ စကား ေျပာခြင့ေ
္ ပးပါ (Save the Last Word for Me)

စာဖတ္ၿပီးျပန္စU္းစားတဲ့ စာသင္ခန္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) သင္တန္းAတြင္း Aလြန္တိတ္ဆိတ္ လြန္းေသာ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ခြင့ရ
္ ရွေ
ိ စရန္ ႏွင့္ သူတို႔၏ AယူAဆမ်ားကို ထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏိုင္ရန္ Aသံုးျပဳသည္။
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကိုဖတ္ၿပီး ႏွစ္သက္ေသာ စာပိုဒ္ကို စာရြက္၏တဘက္တြင္ ေရး
မည္။ စာရြက၏
္ Aျခားဘက္တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေရးမည္။
၂။ ဆရာက တိတ္ဆိတ္လြန္းေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္Aား ေခၚ၍ သူႏွစ္သက္ေသာ စာပိဒ
ု ္ကိုေျပာေစမည္
(သံုးသပ္ခ်က္မပါ)။
၃။ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားAား Aဆိပ
ု ါ စာပိဒ
ု A
္ ေပၚထင္ျမင္ခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားေပး၍ ေဆြးေႏြးေစမည္။
၄။ ထိ႔ေ
ု နာက္ မူလစာပိုဒပ
္ င
ို ္ရင
ွ ္Aား သူ၏သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးစကား ေျပာေစမည္။
(၂၈) သံုးပိင
ု း္ ပါ ေတြ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)

ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ ၾကားရာတြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Aေတြ႔Aႀကဳံမ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ျပန္လည္စU္းစား၍ Aျပန္Aလွန္ သင္ယရ
ူ န္ႏင
ွ ့္ စုေပါင္းသင္ယူတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား (၄) ေယာက္ (သိ႔မ
ု ဟုုတ္) (၆) ေယာက္ပါေသာ Aဖြ႔မ
ဲ ်ားဖြ႔ပ
ဲ ါ။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကို မိတ္ဆက္၍ ေမးခြန္းတစ္ခုထုတ္ၿပီးသည့္Aခါ ႏွစေ
္ ယာက္စီ
တြဲ၍ တစ္Uီးႏွင့တ
္ စ္Uီး AယူAဆမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း (Aင္တာဗ်ဳး) လုပခ
္ ိုင္းပါ။
၃။ ေမးျမန္းခံရသူမွ ပထမေမးသူ မိမိတေ
ြဲ ဖာ္Aား ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္။
၄။ တြဲေဖာ္ႏွင့္ Aျပန္Aလွနေ
္ မးျမန္းၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္စီက မိမA
ိ ေဖာ္၏ AယူAဆမ်ားကို မိသားစု တစ္ဖ႔လ
ြဲ ံုး
သို႔တင္ျပမည္။
၅။ AယူAဆAားလံုးကို တင္ျပၿပီးေနာက္ Aဖြ႔၏
ဲ ရပ္တည္ခ်က္ (သို႔မဟုုတ္) သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်မွတ္ ႏိင
ု ္ သည္
Aထိ ေဆြးေႏြးမည္။
(၂၉) ဂ်စ္ေဆာ Aမွတ ္ ၂ (Jigsaw II)

ေက်ာင္းသားေတြကို ဖတ္စာမွ Aပိင
ု ္းAားလံုးကို ေလ့လာဖိ႔ု တာ၀န္ရေ
ွိ ၾကာင္းေျပာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသား တစ္
ေယာက္စီဟာ မိမိတ႔က
ို ်ရာAပိင
ု ္းကို ကၽြမ္းက်င္သူAေနျဖင့္ တာ၀န္ယရ
ူ မွာျဖစ္ျပီး တျခားသူေတြကို ျပန္ရင
ွ ္းျပ ေပး
ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။
၁။ စာဖတ္ရန္ ဖတ္စာကိေ
ု ပးျပီး ဒီဖတ္စာသည္ မည္သည္Aတြက္ေကာင္းသည္ကို စU္းစားေစ သည္။
၂။ Aဖြ႕၀
ဲ င္ (၄) Uီး ပါေသာ မူလAဖြ႔ဖ
ဲ ႔ပ
ြဲ ါ။ မူလAဖြ႔မ
ဲ ွ Aဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို (၁) မွ (၄) နံပါတ္ေပးပါ။
၃။ မူလAဖြ႔တ
ဲ ြင္ Aဖြ႔၀
ဲ င္တစ္Uီးစီကို မတူညေ
ီ သာ ကၽြမ္းက်င္စာရြက္ တစ္ရြက္စေ
ီ ၀ပါ။ (ကၽြမ္းက်င္ စာရြက္တြင္ စာ
ဖတ္ရန္လမ္းၫႊန္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္သည္။)
၄။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြ႔A
ဲ တြင္း မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္မည္ကို မိနစ္Aနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးမည္။
၅။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြ႔A
ဲ ား မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ေပး၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေစမည္။ ဖတ္စာတြင္လည္း Aေျဖမ်ား ျပန္လည္
ရွာေဖြ၍Aဖြ႔လ
ဲ ိုက္ရွာေဖြထားေသာAေျဖမ်ားAား မွတ္တမ္းတင္မည္။ဆရာမွကၽြမ္းက်င္ Aဖြ႔မ
ဲ ်ားကို လွည့လ
္ ည္ ၾကည့္
႐ႈၿပီး လိုAပ္သည့္AကူAညီမ်ားေပး၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္ Aာ႐ံု စိုက္နင
ို ေ
္ စရန္ တြန္းAားေပးမည္။
၆။ ကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ်ားမွ မိမိမူလAဖြ႔သ
ဲ ို႔ ျပန္္သြားျပီး ရရိွေသာAေျဖမ်ားကိရ
ု ွင္းျပမည္။ ရွင္းျပရာတြင္ သင္ယူမႈကို ပိ၍
ု
Aားေကာင္းေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းေမးရမည္။
၇။ လုပင
္ န္းစU္Aားျပန္လည္သုးံ သပ္ပါ။ ပါ၀င္ေသာေက်ာင္းသားတိုင္းAား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ Aခ်က္ မ်ား
ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္ႏင
ွ ့္ သင္ယူမႈျဖစ္စU္Aား မည္ကဲ့သ႔ပ
ို ိုေကာင္းေAာင္လုပန
္ ိုင္သည္ကို စာေရးပါ။
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ဂ်စ္ေဆာ (၂) Aဖြြဲ႔ခြဲပုံ
မူလAဖြ႔မ
ဲ ်ား
A

B

C

D

1

1

1

1

ကြ်မ္းက်င္ (၁)

2

2

2

2

ကြ်မ္းက်င္ (၂)

3

3

3

3

ကြ်မ္းက်င္ (၃)

4

4

4

4

ကြ်မ္းက်င္ (၄)

(၃၀) စU္းစားဆင္ျခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ Aဖြဲ႔မ်ား (Critical Discussion Groups)

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကို ေလ့လာရာတြင္ စ နစ္တက်ရွေ
ိ သာ သံသယေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ A
ေၾကာင္းAရာကုိ ခ်U္းကပ္ေလ့လာတတ္ေစၿပီး Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး တတ္ေစရန္ ရည္ ရြယ္သည္။
သံသယေမးခြန္းနမူနာမ်ား
၁။ ဤAပိင
ု ္းတြင္ Aဓိကေမးခြန္းကဘာလဲ။
၂။ ဘာကိုAေျဖAျဖစ္ ေပးထားသလဲ။
၃။ ထိုAေျဖကို ပံပ
့ ိုးရန္ ဘာAေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးထားသလဲ။
၄။ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကို ျပည့္စုံေစရဲ႕လား။
၅။ Aဓိကေမးခြန္းAတြက္ တျခားAေျဖေတြေပးႏိုင္ေသးလား။
၆။ ဘာေတြ မေျပာဘဲက်န္ေနေသးလဲ။
၇။ ယုံၾကည္လက္ခံေAာင္ ဘယ္Aခ်က္Aလက္ေတြကို ထပ္မျံ ဖည့္စြက္ေတာင္းဆိုမလဲ။
၈။ စာေရးသူနည္းတူ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏင
ို ေ
္ Aာင္ စာေရးဆရာေျပာမထားတဲ့ ဘယ္သေဘာထားေတြကို လက္ခံရမလဲ။
၉။ စာေရးသူကဲ့သို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏင
ို ေ
္ Aာင္ Aဘယ္ကဲ့သ႕ေ
ို သာ Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ယူဆခ်က္ မ်ားကို ဘယ္လို
လက္ခံ မလဲ။
ဇာတ္လမ္း/ျပဇာတ္Aတြက္ နမႈနာေမးခြန္းမ်ား
၁။ ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဘယ္သူႏိုင္သလဲ။ ႏိင
ု ဖ
္ ႔သ
ို ူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူရံႈးသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ရံႈးတာလဲ။ ဘာ သင္
ခန္းစာေတြ ရလုိက္သလဲ။
၂။ ကၽြႏု္ပ္တ႔က
ို ို ဒီစာေရးသူက ဘယ္သ႔က
ူ ိုေဖာ္ထုတ္ေစလိုတာလဲ။ စာေရးသူက ဘယ္သူ႔လို ျပဳမူေစခ်င္ တယ္လ႔ို ထင္
လဲ။ ဒီ လိုေျပာႏိႈင္ေAာင္ ဇာတ္ေကာင္ရ႕ဲ AျပဳAမူေတြက ဘာေတြလဲ။
၃။ ဒီဇာတ္ေကာင္က က်ား မဟုုတ္ဘဲ မ၊ မ မဟုုတ္ဘဲ က်ား ျဖစ္မယ္ဆရ
ို င္ ဒီAျဖစ္Aပ်က္ Aခုလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ မလား။
ဒါမွမဟုတ္ ကြဲျပားသြားမလား။ ဇာတ္ေကာင္က ကြဲျပားတဲ့လူမA
ူ ဆင့္Aတန္းက ဆိုရင္ေကာ၊

Aသက္ရြယ္ မတူဘူး

ဆိုရင္ ေကာ။
၄။ ဒီAေၾကာင္းAရာ ထဲမွာကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရိုးရာAစU္Aလာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမႈပတ္၀န္းက်င္ Aေၾကာင္းကို
ဘယ္Aရာေတြက ျပန္လည္တ႔ျုံ ပန္ေစသလဲ။ ဘယ္Aရာေတြက စိနေ
္ ခၚမႈ ျဖစ္ေစသလဲ။ ဘယ္Aရာ ေတြ ကၽြႏ္ုပ္ တိ႔ု
Aတြက္ ထိုက္ ထိုက္တန္တန္ယဖ
ူ ႔ို ျမင္မိသလဲ။
၅။ ဒီဇာတ္လမ္းAစား ဘယ္ဇာတ္လမ္း မ်ိဳးေတြကို Aေျပာင္းAလဲAေနနဲ႕ဖတ္ဖ႕A
ို ႀကံေပးခ်င္သလဲ။
၆။ ဒီဇာတ္လမ္းက ဘယ္လိုပရိတ္သတ္မ်ိဳးကို ရည္ရြယ္သလဲ။ ဘယ္လို စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ိဳးက ဒီဇာတ္လမ္း ထဲမွာ
ပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ျပႆနာမရွိဘဲ လက္ခမ
ံ လဲ။
မွတ္ခ်က္။ ဆရာသည္ Aုပ္စုကိုလမ္းညႊန္သူAျဖစ္ ပ ဏာမေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားကို ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ဆရာမွ Uီးေဆာင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ Uီးေဆာင္သြား ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ေက်ာင္း
သားကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လုပေ
္ ဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေဆြးေႏြးျခင္းAုပစ
္ မ
ု ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ပါ၀င္လပ
ု ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ လုပေ
္ ဆာင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။
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(၃၁) စU္းစားဆင္ျခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲAတြက ္ တာ၀န္ခြဲေ၀သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ Aဖြဲ႔မ်ား

(Critical Discussion Groups with Roles)
ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးေနာက္ သုံးေသာနည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား Aေန
ျဖင့္ Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုထုတ္ၿပီး မိမိတ႔၏
ို ေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တိုင္Uီးေဆာင္သြားတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (၆) ေယာက္တစ္ဖ႔ြဲ ဖြ႔မ
ဲ ည္။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေလ့လာမည့္ ဖတ္စာေပးမည္။
၃။ Aုပ္စုတင
ြ ္ နံပတ္ ၁ မွ ၆ Aထိမမ
ိ ိတ႔ႏ
ို ွစ္သက္သလို ေရတြကေ
္ စမည္။
၄။ Aဖြ႔A
ဲ တြင္း တစ္Uီးခ်င္းစီAဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းတစ္ခစ
ု ီ တာ၀န္ယူထုတ္ေစမည္။
၅။ မိမိထုတ္ထားေသာေမးခြန္းကို Aဖြ႔A
ဲ တြင္းUီးေဆာင္ေဆြးေႏြးရမည္။
၆။ Aုပ္စုတင
ြ ္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ Aတန္းတြင္းသုိ႔ျပန္လည္မွ်ေ၀မည္။

------------------------------------------------------------------------------
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Aပိုငး္ (၃)
တက္ၾကြစြာသင္ယေ
ူ ရးAတြက္ သင္ရးို တစ္ခက
ု ို ပံုေဖာ္ျခင္း
တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ႈကိုAေျချပဳေသာ သင္ရိုးတစ္ခုကို မည္သို႔စီစU္သနည္း။ Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကို ေကာင္းစြာ
တတ္ေျမာက္ေAာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ သင္ရိုးတစ္ခုကို စီစU္ႏင
ို ္သည့္နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွပ
ိ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
လည္း ယခုလမ္းညႊန္စာAုပ္၏Aစတြင္ တကၠသိုလ္Aဆင့္ သင္ၾကားမႈရည္မန
ွ ္းခ်က္သည္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆိုငရ
္ ာ
Aသိႏွင့္ စU္း စားဆင္ျခင္မႈကို Aသံုးျပဳရန္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္တင
ြ ္ သင္ခန္းစာပါAေၾကာင္းAရာကို
ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားေပးျခင္းထက္ ပိမ
ု ိုၿပီး တာ၀န္ခေ
ံ သာAဓိပၸာယ္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ သင္ရိုးပါ ဗဟုသုတမ်ားကို
Aသံုးျပဳ၍ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုငေ
္ စရန္ႏွင့္ Aဓိပၸာယ္မ်ားကို ဖြင့ႏ
္ င
ို ္ဖ႔ို ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကူညရ
ီ ွာေဖြေပးရန္
မိမိကိုယ္ကို Aဓိဌာန္ျပဳေစပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြနုပ
္ ္တ႔၏
ို ရည္မန
ွ ္းခ်က္သည္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာကို လက္
ခံယူေစရံုမွ်သာမဟုတ္ပဲ ပိမ
ု ိုျပည့္စံုၿပီး ပို၍ လည္းေကာင္းမြနေ
္ သာ စU္းစားနည္းမ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ေလ့
က်င့္သံုးစြဲတတ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဆင္ျခင္စU္းစားရန္Aတြက္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ႏင
ွ ့ပ
္ တ္သက္ေသာ ပင္ကိုယA
္ သိႏွင့္ ထိုးထြင္းနားလည္မမ
ႈ ်ားကို A
သံုးျပဳတတ္ေစေရးAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာတြင္ ဤစာAုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္
ျပခဲၿ့ ပီး ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း သင္ရိုးကို တက္ၾကြ၍ စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ
စာသင္ခ်ိန္မ်ား၏ ျဖစ္စU္တစ္ခုထက္ပိုၿပီး သင္ရိုး၏Aပိင
ု ္း (semester) Aတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ ေနရာ
Aလိုက္ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား ေရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားပါေပး၍ ေတြ႔ႀကံဳျဖတ္သန္းေစပါမည္။ ထိုAေတြ႔Aၾကံဳတစ္ေလွ်ာက္လုးံ ၏ ဟန္
ခ်က္ညီထေ
ိ ရာက္မႈကို ဂရုစိုက္ ၍ ပံုေဖာ္ (carefully orchestrated series of experiences) ေပးပါက ရည္မန
ွ ္းခ်က္ကို
ပိုမေ
ို ကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရႏ
ွိ ိုင္ေပသည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာသင္ရိုးတစ္ခုတြင္ ေAာက္ပါAပိင
ု ္းမ်ား ပါ၀င္ႏင
ို ္ပါသည္။
ပထမAဆင့္တြင္ သင္ရိုး၏Aေၾကာင္းAရာ ပိင
ု ္းကို စိတ၀
္ င္စားဖြယ္နည္းလမ္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ထို မိတ္
ဆက္ျခင္းကို သင္ရိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိင
ု ္းဟု ေခၚပါသည္။ ဤAပိုင္းတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ်ားက ခိင
ု မ
္ ာစြာ ေျပာဆိုၾက
ေသာ Aခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ Aေရးႀကီးသည္၊ ယခုသင္ရိုးAတြင္း ေလ့လာစူးစမ္းႏိင
ု ္သည္မွာ
မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ ဆိုေသာAခ်က္မ်ားကို ျပသပါမည္။ Aၾကမ္းဖ်င္းဆိုရေသာ္ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္
ထဲမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လပ
ု ္ကိုငေ
္ နသူမ်ားက မည္သို႔ေျပာ ဆိုထားၾကသည္ဟူေသာ Aခ်က္ပင္ ျဖစ္
ပါသည္။
ဒုတိယAဆင့္ျဖစ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္Aခ်ိန္တင
ြ ္ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွ Aသစ္ေတြ႔ရွိ ခ်က္
မ်ားကို ဆက္သြယ္ သိရွိႏိုင္မည့္နည္းမ်ားAျပင္ Aေလးထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ႔က
ု ိုေလ့လာစူးစမ္းသည့္
နည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ (စာဖတ္ျခင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္း၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခ
စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ စသည္ျဖင့္) ထိုဘာသာရပ္တင
ြ ္ Aသံုးျပဳႏိုငေ
္ သာ ေလ့လာစူးစမ္းေရး ကိရိ
ယာမ်ားကို Aသံုးျပဳ တတ္ေAာင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
တတိယAဆင့္Aျဖစ္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာ မွ်ေ၀မႈ (content-sharing) ကို သင္ခန္းစာတစ္ေလွ်ာက္လံုး၏ ၾကား
ကာလAတြင္း ပါေမာကၡက ၀င္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါမည္။ သင္ရိုး၏ AစမွAဆံုးတိုင္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္း
Aရာမ်ားကို ပါေမာကၡ၏ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္မွျဖစ္ေစ၊ Eည့္ပညာရွင၏
္ ေဟာေျပာမႈမွျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ရမ
ႈ မ
ႈ ွျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားမ်ား
ရရွေ
ိ န ၾကမည္ျဖစ္သည္။
စတုတၳAဆင့္တြင္ ထိုပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္ႏင
ွ ့္ ပိုငႏ
္ ို္ငေ
္ Aာင္ေလ့လာရန္ Aတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ားAား လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပင
္ န္း (guided practice) ကို လုပေ
္ ဆာင္ေစသည္။
ထိုAဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စံုစမ္းမႈႏွင့ဆ
္ က္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပါေမာကၡ၏ Aနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စမ္း
သပ္လုပေ
္ ဆာင္ၾကရသည္။ ထိုလုပင
္ န္းမ်ားသည္ Aခ်ိန္တိုလပ
ု ္ငန္း တာ၀န္ေပးခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လက္ငင္း ေ၀ဖန္
Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိ ေစပါသည္။
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ေနာက္ဆုးံ Aဆင့္တြင္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ တိုးခ်ဲ႕ေလ့လာရမည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား မ်ား
ကို ရင္ဆိုငေ
္ တြ႔ေပးၿပီး ဆရာႏွင့A
္ တန္းသားမ်ားထံ တင္ျပစရာတစ္စုတ
ံ ရာမေတြ႔မျခင္း လြတ္လပ္ခင
ြ ့A
္ နည္းႏွင့A
္ မ်ား
ဆိုသလိုေပးကာ လုပေ
္ ဆာင္ေစပါသည္။
ထိုသို႔ ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္း၊ နည္းစနစ္မိတဆ
္ က္ျခင္း၊ Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္
ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပင
္ န္းႏွင့္ ထပ္တိုးေလ့လာမႈလပ
ု င
္ န္းဟူေသာ Aဆင့္ (၅) ဆင့္လံုးကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလ့
လာသံုးသပ္ ၿပီးေသာAခါ ဘာသာရပ္တြင္ ေလ့လာမႈျပဳမည့္ ေမးခြန္းAတြက္ ဗဟိုျပဳယူဆခ်က္မ်ားကို သိရွိ သြားရံု
မွ်မက၊ ထိုနယ္ပယ္တြင္ တက္ၾကြစြာေလ့လာသူႏွင့္ ေ၀ဖန္ပင
ို ္ျခားစU္းစားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ ထိုလုပင
္ န္း
(၅) ဆင့္၏ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳႏိူင္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာ နမူနာမ်ားကို ေAာက္တင
ြ ္
ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

၃(က) ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိင
ု း္ (Problem-Setting Phase)
ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိင
ု ္းတြင္ သင္ရိုး၏ ျခံဳငံုျမင္ကြင္းကိေ
ု ျပာျပၿပီး သင္ရိုးကိုလႊမ္းျခံဳမိေစမည့္
Aဓိကေမးခြန္းမ်ား၏ Aေရးပါပံုမ်ားႏွင့တ
္ ကြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေAာင္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ကၽြနုပ
္ ္တ႔၏
ို ရည္
မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ရိုးAတြင္းမွ သိရစ
ွိ ရာမ်ားကို ျပင္ပေလာကႀကီးထဲက Aေၾကာင္းAရာမ်ားAား
သူတို႔၏ေတြး ေခၚပံုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေပးရန္ျဖစ္သည္ဆပ
ို ါလ်င္ သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာသည္ လူသားAတြက္ မည္
သို႔ Aက်ိဳးျဖစ္ေစပံု ႏွင့၊္ ပညာရပ္Aျဖစ္ ေလ့လာသင့္သည့္Aရာမ်ား ျဖစ္ရပံုကို သိထားဖို႔လိုပါသည္။ ျပသနာ Aေျခ
Aေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိင
ု ္းတြင္ Aသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္Aခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။
(၃၂) ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (Case Studies)

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မန
ွ မ
္ ်ားျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္က သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၏ Aေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းပံုမ်ားကို Aက်U္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ UပမာAားျဖင့္ စိတ္ဖ႔ံၿြ ဖိဳးမႈပညာရပ္၏ သင္ရိုးတစ္ခုတြင္
စစ္ေဘးသင့္မိဘမဲ့ကေလးမ်ားAား (ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကိုေဖာ္ျပလ်က္) Aသင္းAဖြ႔မ
ဲ ်ားက ေစာင့္
ေရွာက္ပု၏
ံ Aက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္စU္မ်ားAား ရီးန္စပလဇ္ (Rene Splitz) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတခုရပ
ွိ ါသည္။ ထို စာ
တမ္းကို

(ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈဆင
ို ္

ရာAေမြဆက္ခမ
ံ ႈ၏ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ) မိုက္ကယ္

ဘူးခ်ာ့ဒ္

(Michael Bouchard) တင္ျပသည့္ ျပန္လည္ဆုဆ
ံ ည္းမိေသာ ထပ္တူညီ Aမႊာမ်ား Aေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ စာ
တမ္းႏွင့၊္ လူမႈေရးႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဇီ၀Aေမြခံမမ
ႈ ်ားကို ျငင္းပယ္ကာ ဂ်ိမ္းဂါဘရီႏို (James Garbarino) တင္ျပထားသည့္
ဆိုးသြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကေ
ို လ့လာခ်က္ ကဲ့သို႔ေသာ စာတမ္း (၃) ေစာင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုငပ
္ ါသည္။
ထိုစာတမ္း (၃) ေစာင္သည္ ထိပ
ု ညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aဓိကက်သည့္ လက္ရွိ စU္းစားပံု စU္းစား
နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဘာသာရပ္နယ္ပယ္ ေလ့လာမႈသည္

Aဘယ့္ ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တ႔A
ို တြက္ Aေရးပါ

ေၾကာင္းႏွင့လ
္ ည္း ခ်ိတ္ဆက္မိေစပါသည္။
(၃၃) Uီးတည္ေသာေမးခြနး္ မ်ား (Focusing Questions)

ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ကို မ်ားစြာလႊမ္းျခံဳေသာေမးခြန္းႀကီးမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားAား သင္ရိုးတစ္ခု၏ Aစပိင
ု ္းတြင္
ေပးထားသင့္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္မႈ တိုးတက္လာသည့္ Aတိုင္းAတာကို ျပသရန္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ ျပန္လည္
ခ်ိတ္ဆက္ ေစသင့္ပါသည္။ ရသစာေပသည္ ကၽြနုပ
္ ္တို႔Aား မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ Aက်ိဳးျပဳသနည္း။ ရိုေမးနီး
ယန္း ရသစာေပ ေလာကတြင္ ထင္ရွားသည့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားမွာ မည္သူတို႔ျဖစ္သနည္း။ မည္သ႔ို ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္
သနည္း။ မ်ိဳးရိုးလိုက္မႈဟူသည္ မည္သ႔ေ
ို သာAရာနည္း။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ Aဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသနည္း။ Uေရာပ
Aလယ္ပင
ို ္းႏိင
ု ္ငမ
ံ ်ားAတြက္ မည္သည့္စီးပြားေရးစနစ္က Aေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္နည္း၊ ကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းမ်ား
ၾကပါသည္။
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ျဖစ္

(၃၄) ကိယ
ု တ
္ င
ို ေ
္ ရးAတၳဳပၸတဆ
ၱိ င
ို ရ
္ ာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (Autobiographical Statements)

သင္ရိုး၏ပါေမာကၡသည္ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ႏင
ို မ
္ ည့္ နည္းလမ္းကို မည္သ႔ေ
ို တြ႔ရွိခဲ့
ေၾကာင္းကို မိမA
ိ ေၾကာင္းေဟာေျပာခ်က္တစ္ခု ပိ႔ခ
ု ်ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤဘာသာရပ္တြင္ ပါေမာကၡAား ညိ႔ယ
ု ူဖမ္းစား
ခဲ့ေသာ Aခ်က္သည္ Aဘယ္နည္း။ ယေန႔ေခတ္တင
ြ ္ ဤဘာသာရပ္ႏင
ွ ့ပ
္ တ္သက္၍ မည္သည့္Aရာက စိတ၀
္ င္စား
ဖြယ္Aေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ပါေမာကၡကျမင္သနည္း။ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္း ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ႏွစ္
Aလိုက္ မည္ကဲ့သ႔ို ေျပာင္းလဲလာၾကသနည္း။ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္တင
ြ ္ Aလုပ္လပ
ု ္ေနသူတစ္Uီးသည္ မည္သို႔
ရွိႏိုင္သနည္း။ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကိုလည္း သူ၏ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း
ကို ေျပာျပေပးရန္Aတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကား ၍ စီစU္ေပးလိုပါလိမ့မ
္ ည္။
ဤစာAုပ္၏ေရွ႕ပိုင္းတြငေ
္ ဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္တန္းAလြတေ
္ ရးသားျခင္း (Free Writes)၊ ႀကိဳတင္မန
ွ ္းဆရန္ လမ္းညႊန္
ခ်က္ (Anticipation Guides) ႏွင့္ စU္းစား-တြ-ဲ ဖလွယ္ (Think/Pair/Share) စသည့္နည္းမ်ားကို Aထက္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခ်U္းကပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍လည္း ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၃(ခ) နည္းစနစ္မ်ားကို မိတဆ
္ က္ျခင္း (Introduction of Methods)
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ Aစပိုင္းတြင္ သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာမ်ားကို ထိုးေဖာက္ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားေနာက္သ႔ို လိုက္လံရွာေဖြရန္Aတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားAသံုးျပဳရမည့္ စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆက္
သြယ္ ေျပာဆိုေရးတြင္ AသံုးျပဳေသာAရာမ်ားကို ကၽြနုပ
္ ္တို႔က မိတ္ဆက္ေပးရပါသည္။ သင္ရိုးသည္ Aျမင္ကြဲျပားမႈကို
Aေျချပဳ သည္ျဖစ္ေစ၊ သမားရိုးက် ပညာေရးမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ ဆင္ျခင္သုးံ သပ္ၾကည့္လွ်င္ ပါေမာကၡAေနျဖင့္ သူ႔ ဘာသာ
ရပ္ နယ္ပယ္တင
ြ ္ ပံုမွန္Aသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စူးစမ္းစရာAခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိစ
ု ရာ နည္းလမ္း Aခ်ိဳ႕ ကို ေတြ႔ႏိုင္
ပါသည္။ UပမာAခ်ိဳ႕ကို ေAာက္တြငေ
္ ပးထားပါသည္။
(၃၅) ဘာသာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာ စာဖတ္ျခင္း (Reading in the Discipline)

ပညာေရးဆိင
ု ္ရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုသည္ ေလာကႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာစကားတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္ (ဘရပ္ဖီး
၁၉၉၃) ဟု Aဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး ေကာက္ယူႏိုငပ
္ ါသည္။ ထိေ
ု ျပာဆိုခ်က္တြင္ ကိုယပ
္ ိုငေ
္ ၀ါဟာရေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ပင
ို ္
ေၾကာင္းက်ိဳးျခင္ျခင္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ ကိုယ္ပင
ို ္AစU္Aလာမ်ား ပါ၀င္ေန ပါသည္။ AေAာင္ျမင္ဆုးံ ေက်ာင္းသား ဆို
သည္မွာ ထိုဘာသာရပ္ႏင
ွ ့ပ
္ တ္သက္၍ ဖတ္စာမ်ားကိုဖတ္ရႈရန္ႏွင့္ ေဟာေျပာပိ႔ခ
ု ် ခ်က္မ်ားကိုနာယူရန္ လိA
ု ပ္ေသာ
ေ၀ါဟာရAမ်ိဳးAစားမ်ား လံုေလာက္စြာရွိႏွင့ထ
္ ားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
သင္ရိုး၏Aစပိင
ု ္းနားတြင္ နမူနာAျဖစ္ သင္ရိုး၀င္ဖတ္စာတစ္ပဒ
ု ္ကို က်က်နနဖတ္ျပၿပီး ထိုဘာသာရပ္တင
ြ ္ ပံုစံတက်
ေရးသားထားေသာ စာတစ္ပုဒ္ကို မည္သ႔မ
ို ည္ပုဖ
ံ တ္ရမည္ဟု ျပသေပးႏိုင္ပါသည္။ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aသံထြက္ၿပီး
ေတြးျပ (Thinking Aloud) ၍လည္း ဖတ္ျပႏိုင္သည္။ ဆရာက စာကို Aသံထြက္၍ဖတ္ရင္းကပင္ သူဘာကို ရွာေဖြေန
သည္၊ AေရးၾကီးေသာAခ်က္ ဘာကိေ
ု တြ႔ရသည္၊ သူ႔စိတ္တင
ြ ္ ဘယ္ေမးခြန္းေပၚလာသည္ တိ႔က
ု ို ရွင္းျပ၍ လည္း
ရပါသည္။
ယခုAဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းႏိင
ု ေ
္ သာ Aသံုးျပဳဆဲနည္းတစ္ခုမွာ Aျပန္Aလွန္သင္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching)
နည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္နည္းမွာ စာေရးသူကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (Questioning the Author) နည္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ႏွစ္နည္းစလံုးကို ဤလမ္းညႊနစ
္ ာAုပ္၏ေနာက္Aခန္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
(၃၆) Aကိးု Aကားရွာေဖြျခင္း ကၽြမး္ က်င္မ ႈ (Reference Skills)

ေက်ာင္းသားမ်ားက စာAုပမ
္ ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာဖတ္သA
ူ ညႊန္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ Aင္တာနက္တို႔ကို သံုးစြဲ လိမ့မ
္ ည္
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။ ထိုသ႔ေ
ို မွ်ာ္လင့္ထားပါလ်င္ သတင္းAခ်က္ Aလက္ရွာေဖြရာတြင္ လူတိုင္း လိုAပ္ မည္
ျဖစ္ေသာ ထိုကၽြမ္းက်င္မႈAတြက္ Aခ်ိန္တစ္ခ်ိနေ
္ ပးထိုကပ
္ ါသည္။ ေပးၿပီးလ်င္လည္း လုပင
္ န္းတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း
တာ၀န္ေပးၿပီး ထိုကၽြမ္းက်င္မႈကို လက္ငင္းAသံုးခ်ခိင
ု ္းသင့္ပါသည္။
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(၃၇) ဘာသာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာ စာတမ္းေရးသားျခင္း (Writing in the Discipline)

မိမ၏
ိ
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ထမ
ဲ ွ ေကာင္းမြနစ
္ ြာ ေရးသားထားေသာ စာတစ္ပုဒႏ
္ င
ွ ့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္လက္ရာတစ္ပုဒ္ကို
ပါေမာကၡတိုင္း ခြဲျခား၍သိၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ထိုျခားနားခ်က္Aား ရွင္းျပသည္ကို မေတြ႔ရသေလာက္ပင္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကေျပာၾကသည္။ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးသားတင္ျပခိင
ု ္းလ်င္ ႀကိဳတင္၍ မည္သ႔ို သုေတ
သနလုပရ
္ မည္၊ Aေၾကာင္းAရာကို မည္သ႔စ
ို ုစည္းၿပီး မည္သ႔ေ
ို ရးသားတင္ျပရေၾကာင္း သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳ
တင္မေျပာျပၾကဟု ဆိုၾကပါသည္။ မိမိ၏သင္ရိုးတြင္ မည္သ႔မ
ို ည္ပုံ ေရးသားရမည္ကို ရွင္းလင္းေAာင္လပ
ု ေ
္ ပးၾကသည့္
ပါေမာကၡတိုင္း ေAာက္ပါAဆင့္မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ၾကရပါသည္။ သင္သည္ စာတမ္းေရးသား တင္ျပရန္

ေခါင္းစU္

တစ္ခေ
ု ပးေတာ့မည္ဆိုလ်င္ လုပ္သင့္သည္မ်ားမွာ ၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မခိုင္းမီမွာပင္ သင္ကိုယ္တိုင္က ၿပီးစီးေAာင္လုပ္ထားရမည္။ သို႔မွသာ စာတမ္းတြင္ ပါဖိ႔ရ
ု န္
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္တို႔ကို သင္နားလည္ေပလိမ့မ
္ ည္။
၂။ ထိုဘာသာရပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆင္တူေသာ ဘာသာရပ္Aတြက္ ပံုစံက်န၍ျပည့္စုေ
ံ သာ နမူနာ စာတမ္း တစ္ေစာင္
ကို ေက်ာင္းသားမ်ားAား ျပသေပးရပါမည္။ နမူနာပံုစံAတြက္ ပံုစခ
ံ ်ထားပံုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေAာက္တြင္
ေပးထားပါသည္။
(က) သင္က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာေစလိုေသာ စာတမ္းAမ်ိဳးAစား၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုလကၡဏာမ်ားကို စU္းစား ထား
ပါ။ Uပမာ၊ စာေရးသူႏွစU
္ ီး၏ စာတမ္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွU္ျပမည္ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစလိုေသာAခ်က္
တို႔မွာ - စာတမ္းရွငမ
္ ်ား၏ ေနာက္ခA
ံ ေျခAေနမ်ားျဖင့္ စတင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရးသားသည့္ဟန္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ သူတို႔
၏ လက္ရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွU္ရာတြင္ Aသံုးျပဳသည့္ စံႏန
ႈ ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ သူတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳလက္ရာႏွစ္ခုကို ႏိႈင္း
ယွU္ျပပါ။ ႏိႈင္းယွU္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဂုးံ ခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါ။
(ခ) စာတမ္းေကာင္းတစ္ပဒ
ု ္၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုဆိုင္ရာ ၾကန္Aင္လကၡဏာမ်ားကို နမူနာေပးပါ။
(ဂ) ထိုနမူနာမွ ေလ့လာသင္ယူသင့္သည့္Aခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွစ္သက္သည္Aထိ ေဆြးေႏြး ညွႏ
ိ ိႈင္းပါ။
(ဃ) ထိုစာတမ္းမ်ားေရးသားရာတြင္ လုပေ
္ ဆာင္ရမည့္ Aဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
(င) Aတန္းတြင္းမွာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာတမ္း၏ ပံုၾကမ္းကို ေရးသားခိင
ု ္းပါ။
(စ) ထိုပုၾံ ကမ္းမ်ားကို ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးပါ။
(ဆ) ထိုစာတမ္းမ်ိဳးေရးသားရာတြင္ Aသံုးျပဳရမည့္ က်မ္းညႊန္းမ်ားAတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဇယားခ်၍ ေရးျပပါ။
(၃၈) ေတြ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ
ု ျ္ ခင္း (Conducting Interviews)

သင္ရိုးတစ္ခႏ
ု ွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ Aၾကည့္လွ်မ္းၿပီး သတင္းAခ်က္Aလက္ေပးႏိုင္ေသာ သက္ရွိလူသားမ်ားကို
မျမင္မိပရ
ဲ ွိတတ္ၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားAား လိုAပ္သည့္ နည္းစနစ္ မ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကား
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး သတင္းရင္းျမစ္ေပးႏိုင္သူတစ္ေယာက္ကို လူေတြ႔ေမး ျမန္းေစကာ စာAျဖစ္ျပန္လည္ေရးသားျခင္း၊
တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့ေ
္ လ့လာေတြ႔ရခ
ွိ ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသည္ Aလြန္ Aသိပညာရေသာ လုပရ
္ ပ္ တစ္ခု ျဖစ္
ပါသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းနည္းလမ္းကို Aသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပင
္ န္းေပး ပံုAတြက္ ရိုးရွင္းေသာ နမူနာ
တစ္ခုကို ေAာက္တင
ြ ္ေပးထားပါသည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ရပ္ရြာမွလူႀကီးမ်ားႏွင့္ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခါင္းစU္တစ္ခု (လူနည္းစု တိင
ု ္းရင္းသား လူမ်ိဳး
မ်ား၊ ေဒသခံ ႏိင
ု င
္ ံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သင့္ေလွ်ာ္ရာ လူ
Aုပစ
္ ုမ်ား) Aေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားAား ပုဂၢိဳလ္ (၃) Uီးႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခိင
ု ္းပါ။ သူတ႔A
ို ေနႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔
ေသာေခါင္းစU္Aေပၚတြင္ မည္သ႔သ
ို ေဘာထားေၾကာင္း၊ သူတ႔A
ို ေနႏွင့္ မည္သည့္ Aခန္းက႑မွ ပတ္သက္ေၾကာင္း၊
Aျခား သူမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိႏိုင္သလားႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္သည့္ ပံုစံမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေမး
ျမန္းေစသင့္ပါသည္။ ထိေ
ု မးျမန္းသိရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္စုထုတ္ၿပီး မိမA
ိ ုပစ
္ ုထံသ႔ယ
ို ူလာေစရပါမည္။
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လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ရိုးရွင္းေသာ ပံုစံမွသည္ ႏႈတေ
္ ျပာသမိင
ု ္းမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ေရးAတၳဳပၸတၱိမ်ား တြဲဖက္ ေရးသား
ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုAေၾကာင္းAရာ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကဲ့သ႔ို Aလြနရ
္ ႈပေ
္ ထြးေသာပံုစံမ်ားAထိ Aမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။
(၃၉) ခန္႔မန
ွ း္ ေျခစာရင္းေကာက္ယျူ ခင္းႏွင့ ္ Aျခားသုေတသနမ်ား (Surveys and other Research)

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို စာသင္ၾကားမႈ၏ ေရွ႕ေလွ်ာက္လိုAပ္ေနမည့္ လုပင
္ န္းAစိပ္Aပိင
ု ္း
တစ္ခA
ု ျဖစ္ လုပ္ၾကရပါမည္။ UပမာAားျဖင့္ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ သင္ရိုးတစ္ခုတင
ြ ္ Aကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
ခန္႔မန
ွ ္းေျခစာရင္း ေကာက္ယူ ခ်က္တစ္ခုကို မည္သ႔ေ
ို ဆာင္ရြက္ၿပီး မည္သ႔A
ို မွတ္ေပးရမည္ကို ေက်ာင္းသားAား သင္
ၾကားေပးရပါသည္။ ထိုနည္းလမ္း ျဖင့္ သူတို႔စုေဆာင္းရရွခ
ိ ဲ့ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို သင္ရိုး၏ လမ္းညႊန္
ထားေသာAယူAဆ (Guiding Concepts) Aတိုင္း စီစစ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး Aက်ိဳးရွိေသာသင္ယူမႈျဖစ္ေAာင္ လုပ္
ေဆာင္ ႏိုငပ
္ ါသည္။

၃(ဂ) Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္း (Content-Sharing)
Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္းသည္ ပါေမာကၡမ်ား Aေကာင္းဆံုးလုပ္ျပႏိုင္ေသာ လုပ္ေနက်Aရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စU္းစားျခင္း မူေဘာင္Aတြင္းမွ နည္းစနစ္မ်ား
ဤစာAုပ္ထဲမာွ ပင္ ေနာက္Aခန္းမ်ားတြင္ တင္ ျပသြားမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာတိ႔သ
ု ည္ Aေၾကာင္းAရာ မွ်ေ၀ရာတြင္
Aသံုးျပဳရန္Aတြက္ စံထား၍ သံုးစြဲသင့္သည့္ Aရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
Aရွန
ိ ္ျမွင့ထ
္ ားေသာပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ (The Enhanced Lecture)
သိၿပီး/သိလို/သိလာ လုပ္ငန္းစU္ (The Know / Want to Know / Learn Procedure)
ႏွစU
္ ီးတြဲ၍စာဖတ္ျခင္း/ႏွစ္Uီးတြဲ၍Aႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Paired Reading / Paired Summarizing)
ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Study Guides)
ရုပပ
္ ုက
ံ ားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizers)
ဂ်စ္ေဆာလုပ္ငန္းစU္ (The Jigsaw Procedure)
သင္ခန္းစာ၏Aႏွစ္သာရကို ေက်ာင္းသားမ်ားက Aထိေရာက္ဆံုးထိေတြ႔ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေ၀မွ်ႏိုင္ပါသည္။ ေန႔
စU္လပ
ု ္ငန္းတြင္ AၾကံUာဏ္ထြကေ
္ ပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပုေ
ံ ဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စU္းစားျခင္း (ERR) မူေဘာင္ျဖင့္ သင္
ၾကား ေရးလုပင
္ န္းကို ပံုေဖာ္ႏင
ို ္လ်င္ မ်ားစြာAက်ိဳးရွိပါလိမ့မ
္ ည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကို ထိေတြ႔မန
ႈ က္နဲၿပီး နားလည္မႈျမင့္မားေစသည့္ ေနာက္
ထပ္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးပါUီးမည္။
(၄၀) ဘာသာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာ စကားလံုးမ်ားကို မိတဆ
္ က္ျခင္း (Introducing Terms)

လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးရာ ဘာသာရပ္မ်ားAတြက္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ထင္ရာ Aဓိပၸာယ္
ေကာက္၍ ရႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ မိမိထင္ျမင္သလို Aဓိပၸာယ္ေကာက္ျခင္း မ်ားကို ေဖာ္
ထုတ္ေပးၿပီး Aဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲေခ်ာ္မႈကို ရွင္းလင္းသြားေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းကို ျပသထားပါသည္။
(၄၁) ဘာသာရပ္ဆင
ို ရ
္ ာ စကားလံုးမ်ားAတြက ္ ေမးခြနး္ (၃) ခုု (Terms Times Three)

ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aေရးႀကီးေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား သင္ခန္းစာတြင္ သံုးစြဲ ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းေ၀ါဟာရတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဆက္
စပ္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို ေက်ာင္းသားတို႔၏ မွတU
္ ာဏ္ထမ
ဲ ွ ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ရပါမည္။ ထိုသ႔ို ျပန္ေဖာ္ရန္
Aတြက္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုစီတင
ို ္းကို ေမးခြန္း (၃) ခုု ေမးရပါမည္။
(၁) ဤေ၀ါဟာရကို သင္ခန္းစာတြင္ သို႔မဟုတ္ စာဖတ္ရာတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္ စကားစပ္ျဖင့္ သင္
ေတြ႔သိခဲ့ဖူး ပါသနည္း။

!

24!

(၂) သင္Aေတြ႔AၾကံဳAရ ဤေ၀ါဟာရကို မည္သ႔ို နမူနာျပ၍ သံုးစြဲမည္နည္း။
(၃) ယခုသင္ခန္းစာတြင္ ဤေ၀ါဟာရကို မည္သည့္Aဓိပၸာယ္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္နည္။
(၄၂) Aဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား (Definitions)

ဤေလ့က်င့္ခန္းတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ခန္းစာေခါင္းစU္ေAာက္မွ Aဓိကက်ေသာေ၀ါဟာရAခ်ိဳ႕ကို Aဓိပၸာယ္
ဖြင့ဆ
္ ိုမႈျပဳလုပေ
္ စပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကေ၀ါဟာရကို ကိယ
ု ္ပိုငစ
္ ကားလံုး ျဖင့္Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုႏိုင္ေစရန္ စU္းစား/
တြ/ဲ ဖလွယ္ နည္းAား Aသံုးျပဳႏိုငပ
္ ါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ Aခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္မ်ွ ေ၀ၾကၿပီး လ်င္Aေတြးခ်င္းဖလွယ္၍
Aေကာင္းဆံုးAဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္ရရွေ
ိ Aာင္လပ
ု ္ခင
ို ္းႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစU္ကိုႏွစေ
္ ယာက္တြဲ ႏွစ္တ၊ြဲ သံုးတြဲခန္႔ကို
Aခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ပိမ
ု ိုႀကီးမား ေသာAဖြ႔မ
ဲ ်ားျဖင့္ ပိုမေ
ို ကာင္းမြန္ ေသာ ဖြင့ဆ
္ ို
ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္။ ေနာက္ဆုးံ Aဆင့္တြင္ Aဖြ႔ႀဲ ကီး၏ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားက မိမA
ိ ဖြ႔၏
ဲ ဖြင့္ဆို
ခ်က္မ်ားAား တစ္တန္းလံုးထံမွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး Aတန္းကလည္း ထိဖ
ု င
ြ ့ဆ
္ ိုခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။

၃(ဃ) လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လပ
ု င
္ န္း (Guided Practice)
ဘာသာရပ္၏Aဓိကတန္ဖိုးကို သိနားလည္မႈAျပင္၊ ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာမႈလပ
ု ္ရာတြင္ စူးစမ္းေလ့လာ
ေရးကရိယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားAျဖစ္ Aသံုးျပဳရမည့္Aရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
တိုးပြား လာေသာဗဟုသုတကို ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာAေရးAရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ စU္းစား
တတ္ေစရန္ Aတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း လိုAပ္ပါသည္။ သင္ရိုး၏ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ ေပး
ထားေသာလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားကို လက္
ေတြ႔သံုးစြဲရန္ Aခြင့A
္ လမ္းမ်ား ေပးထားရပါသည္။ သူတ႔၏
ို လုပ္ပုက
ံ ိုင္ပုမ
ံ ်ားAား ဆရာက Aနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈေပးၿပီး
လိုAပ္ေသာ AၾကံUာဏ္မ်ားကိုလည္း ေပးရပါသည္။ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပိင
ု ္းတြင္ သံုးစြဲႏိုင္
ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ၿပီးခဲေ
့ သာAခန္းတြင္ ထည့္သြင္းျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
(၄၃) စာဖတ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Reading Assignments)

ေလ့လာသင္ယမ
ူ ည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းမွ စာတစ္ပဒ
ု A
္ ား မည္သ႔ဖ
ို တ္ရမည္ကို ပါေမာကၡမွ ေက်ာင္းသားမ်ား
Aား နည္းလမ္ျပသေပးရန္လေ
ို ၾကာင္းကို Aထက္တြင္ ေျပာခဲၿ့ ပီးျဖစ္ပါသည္။ လိုရင္းAခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
စာမဖတ္တတ္ေသးဟု ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခုဘာသာရပ္ႏင
ွ ့ပ
္ တ္သက္၍ စာတမ္းေရးသားတင္ျပရာတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း
တင္ျပပံုႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား Aကၽြမ္းတ၀င္ မျဖစ္ႏင
ို ္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သရုပ္ျပသူAေနျဖင့္
Aသံထြက္၍ စU္းစား (Thinking Aloud) နည္း၊ စာေရးသူကို ေမးခြန္းထုတေ
္ သာနည္း (Questioning the Author
Strategy) ႏွင့္ Aျပန္Aလွန္သင္ၾကားေသာနည္းစU္ (Reciprocal Teaching Procedure) မ်ားကိုလည္း သံုးႏိုင္ ပါ
သည္။ Aခက္Aခဲႏွင့္ရင္ဆိုင၍
္ စာဖတ္ရေသာ AေျခAေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ INSERT နည္းစU္၊ သိၿပီး/သိလို/သိလာ (Know
/ Want to Know / Learn) နည္း၊ Aတူတဖ
ြဲ တ္ၿပီး Aတူတြဲ၍Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာနည္းစU္ (Paired Reading / Paired
Summarizing Procedure) စသည္ျဖင့္ ဂရုတစိုကဖ
္ တ္ရမ
ႈ က
ႈ ိုAားေပးေသာ စာဖတ္နည္းမ်ား ဤစာAုပ္တင
ြ ္ စံုစံု
လင္လင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
သင္ရိုးပါ ေခါင္းစU္မ်ားAေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာAခါ ဖလွယ္စးူ စမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစU္ (Shared Inquiry Procedure)၊
ေနာက္ဆုးံ စကားေျပာခြင့ေ
္ ပးပါ (Save the Last Word for Me) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကန
ြ ္ယက္ (Discussion Web)၊
တန္ဖိုးမ်U္း (Value Line)၊ ပညာရွငမ
္ ်ားျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy) ႏွင့္ ႏွစပ
္ ိုင္းပါ မွတ္တမ္း
ေရးသားနည္း (Dual Entry Diary) တိ႔က
ု ို သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
(၄၄) ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ
ု ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ား (Case Studies or Problem Sets)

ေက်ာင္းသားမ်ားက Aခက္AခဲAေျခAေနမ်ားကို ရင္ဆင
ို ္ေျဖရွင္းရန္ Aဆင္သင့္ ျဖစ္သည့္ AေျခAေနကို ေရာက္
ၿပီဆိုလ်င္ ပါေမာကၡက ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ားကို တင္ျပလာေတာ့သည္။ စိတ္
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ပညာဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာတစ္ခုတင
ြ ္ မူႀကိဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းAတြက္ ကေလးကစားကြင္းတစ္ခုကို ပံုစံခ်ၿပီး
တည္ေဆာက္ေရးကို ျပသနာAေျခAေနတစ္ရပ္Aျဖစ္ ခ်ထားေပးႏိုင္သည္။
သမိုင္းဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာတခုတင
ြ ္မူ လူထုAတြင္းမွ ျပည္ပသိ႔ေ
ု ရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္လုပဖ
္ ူး ေသာ Aေတြ႔Aၾကံဳ ရွိ
ထားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသိ႔၀
ု င္ေရာက္လုပ္ကင
ို ္သူ Aုပစ
္ ုႏွစစ
္ တ
ု ို႔Aား လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈျပဳလုပၿ္ ပီး တင္ျပရန္ လုပ္ငန္း
ေပးထားသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ားကို Aသံုးျပဳရန္Aတြက္ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ ႀကိဳတင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုAပ္သည္မ်ားမွာ (က) ပါေမာကၡ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားက ျဖစ္ရပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနကို တင္ျပရန္
(ခ) ပါေမာကၡက ျပသနာ၏ ထူးျခားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာကို ျမင္ေAာင္ျပရန္ႏင
ွ ့္ ေျဖရွင္းရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြဲျခမ္း စိပ္
ျဖာ ေလ့လာရာတြင္ Aသံုျပဳရမည့္ နည္းလမ္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးရန္
(ဂ) ေက်ာင္းသားမ်ားက Aေျဖရွာရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္Aတြက္ Aုပစ
္ ုဖ႔၍
ြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္
(ဃ) ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို Aတန္းသားAားလံုးထံသို႔ တင္ျပရန္ႏွင့္
(င) Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးလာေရးကို ပါေမာကၡက Uီးေဆာင္ေပးရန္ တိ႔ျု ဖစ္ၾကသည္။
(၄၅) Aေတြ႔Aၾကံဳမွသင္ယျူ ခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ ္ ၀န္ေဆာင္မျႈ ဖင့္ သင္ယျူ ခင္း (Experiential or Service Learning)

၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ သင္ယူျခင္းAေၾကာင္း (On Service Learning)
ကိုမီးနီးယပ္စ္ (၁၅၉၂-၁၆၇၀) ခ်က္လမ
ူ ်ိဳးပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေခတ္ကတည္း
က ပညာသင္ၾကားမႈကို Aျပင္ေလာကႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈက Aေရးႀကီးေၾကာင္း ပါေမာကၡမ်ား AသိAမွတ္ ျပဳခဲ့ၾက ၿပီး
ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မန
ွ ္းခ်က္သို႔ ခ်U္းကပ္ေရာက္ရွိႏိုငမ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္
ငန္းမွ သင္ယူသည့္ နည္းစနစ္သည္ မၾကာေသးသည့္ကာလမ်ားက ေပၚ ထြက္လာခဲ့သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး A
ေတြ႔ Aၾကံဳႏွင့္ ေဇာက္ခ်လုပ္ကင
ို ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ပါ၀င္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းမွ သင္ယူေသာနည္းကို Aသံုး
ျပဳေသာ သင္ရိုးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သီတင္းပတ္တိုင္း ေဒသတြင္းရွိ လူထုAက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဌာနတစ္ခုတြင္
Aခ်ိနေ
္ ပး၍ Aလုပ္လပ
ု ္ၾကရသည္။ သင္ရိုး၏သေဘာတရားႏွင့္ AယူAဆမ်ားကို ေသြးေခၽြးခြနA
္ ားမ်ားထပ္ျဖည့္ကာ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငA
္ တြက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ကိရိယာကို ေလ့က်င့္Aသံုးျပဳရေသာ ဤသင္ၾကားနည္းသည္ ဒီမို
ကေရစီနည္းက် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႏ
ႈ ွင့္ ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ တိ႔က
ု ို Aေလးေပးပါသည္။
(က) ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ သင္ယူျခင္းမွ မည္သည့္Aရာမ်ား ထြကေ
္ ပၚလာသနည္း
၁။ Aတန္းသူAတန္းသားမ်ားက လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူထုAတြင္း သီးျခားတည္ရွိ ေန
ေသာAရာမ်ားAတြက္ လိုAပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးပါသည္။
၂။ လုပင
္ န္းAေတြ႔Aၾကံဳက သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာႏွင့္ ဆက္စပ္မရ
ႈ ွိပါသည္။
၃။ Aတန္းတြင္းလုပင
္ န္းမ်ားသည္ လုပင
္ န္းAေတြ႔Aၾကံဳမွသင္ယူရရွေ
ိ သာAရာႏွင့္ ထိုသင္ယူရရွိမႏ
ႈ ွင့္ဘာသာရပ္ သင္
ခန္းစာတိ႔၏
ု ဆက္စပ္မႈကို စU္းစားရန္နည္းလမ္းတစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
၄။ လုပ္ငန္းမွ သင္ယရ
ူ ရွိမႈကို Aကဲျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းလည္း သင္ရိုးတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထူးခၽြနေ
္ ပါက္ေျမာက္မႈကို
ၾကည့္ေသာAခါ လုပ္ကင
ို ္မႈတစ္ခုတည္းကိုမၾကည့္ပဲ သင္ယရ
ူ ရွေ
ိ သာAရာကို သင္ရိုးႏွင့ဆ
္ က္စပ္နားလည္မႈကို လည္း
Aေလးထားသည္။
၅။ လူထုAတြင္း၌ Aျပန္Aလွန၀
္ န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးရျခင္းက ၀န္ေဆာင္မရ
ႈ ယူသူ၏ လိA
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို AသိAမွတ္ ျပဳ
သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈကိုAကဲျဖတ္ရာတြင္ ခံယူသA
ူ တြက္ Aခြင့A
္ လမ္းတစ္ခုလည္းရရွေ
ိ စပါသည္။
၆။ ၀န္ေဆာင္မA
ႈ ခြင့A
္ လမ္းမ်ားသည္ Aသက္ေမြးရပ္တည္မA
ႈ တြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္တိုင္ ႏိုငင
္ ံသား မ်ား၏
ျပည္သ႔န
ူ ီတိပညာေရးဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကိုလည္း ရည္ရြယ္သည္။
၇။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မဗ
ွ ဟုသုတက ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြကေ
္ နရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု င
္ န္းမ်ားကို Aသိ
ျဖည့္ေပးသည္။
၈။ စာသင္ခန္းသည္ ဆရာထံမွသင္ယူရုသ
ံ ာမက Aျခားသူမ်ားထံမွ သင္ယႏ
ူ ိုင္ေသာAခြင့A
္ လမ္းကိုပါ ေပးသည္။
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(ခ) ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းျဖင့္ သင္ယူေသာနည္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သည့္Aက်ိဳးမ်ားရရွိၾကသနည္း။
တစ္Uီးခ်င္း၏ ကိုယရ
္ ည္ကိုယေ
္ သြး ရလဒ္မ်ား (Personal Outcomes)
၁။ လူတစ္Uီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ေနျမင့္မႏ
ႈ ွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈတ႔က
ို ို Aားေပးသည္။
၂။ Aျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ၊ႈ Uီးေဆာင္မစ
ႈ ြမ္းရည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ားကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစသည္။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္ၾကားေရးAဖြ႔က
ဲ
တင္ျပသည္မွာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ သင္ယူျခင္း သည္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ယမ
ူ A
ႈ ေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မရ
ႈ ွိၿပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းမွသင္ယူျခင္း ကပင္
လက္ေတြ႔ ကမၻာထဲမွရရွိေသာသင္ယူရရွေ
ိ သာAရာAား Aသံုးခ်ႏိုငစ
္ ြမ္းကိုလည္း တိုးတက္ေစသည္။
၄။ ပိမ
ု ိုႏွံ႔စပ္ေသာ နားလည္သိျမင္မ၊ႈ ျပသနာကိခ
ု ြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္စမ
ြ ္း ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္မ၊ႈ ေ၀ဖ န္သုးံ သပ္ႏိုငစ
္ မ
ြ ္းရိွမႈ ႏွင့္
ေတြးေခၚစU္းစားUာဏ္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးမႈတ႔က
ို ိုလည္းရရွေ
ိ စသည္။
လူမႈေရးဆိုငရ
္ ာ ရလဒ္မ်ား (Social Outcomes)
၁။ ပံုတူကူးလုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး၊ ယU္ေက်းမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးရာနားလည္မမ
ႈ ်ား ျမင့္မားေစသည္။
၂။ လူမေ
ႈ ရးတာ၀န္သစ
ိ ိတ္ႏင
ွ ့္ ႏိုငင
္ ံသားေကာင္းAက်င့္မ်ားကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစသည္။
၃။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းတြင္ စိတႏ
္ စ
ွ ္၍လုပ္တတ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရရွေ
ိ စသည္။
၄။ ေကာလိပ္တက္စU္Aတြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈသည္ ဘြဲ႔ရၿပီးခ်ိန္တြင္ လူမA
ႈ က်ိဳးျပဳ လုပင
္ န္း
မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႏ
ႈ ွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။
Aသက္ေမြးရပ္တည္ေရးဆိင
ု ္ရာဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ (Career Development)
၁။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းမွသင္ယျူ ခင္းသည္ Aသက္ေမြးရပ္တည္ေရးဆိင
ု ္ရာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကို Aက်ိဳးျပဳပါသည္။
တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႏင
ွ ့္ ဆက္ဆံပတ္သက္မႈ (Relationship with the College of University)
၁။ ၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းတြင္ က်က်နနပါ၀င္သင္ယခ
ူ ဲ့သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္Aရ မပါ၀င္သမ
ူ ်ားထက္ တကၠသိုလ္၏ သင္
ၾကားေရးAင္Aားစုမ်ားႏွင့္ ပိုမခ
ို င
ို ္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိၾကသည္။
၂။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းျဖင့္သင္ယူခဲ့သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္Aေပၚ ေက်နပ္မပ
ႈ ိုပရ
ို ရွိၾကသည္။
၃။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းမွ သင္ယူသမ
ူ ်ားက ဘြ႔ရ
ဲ ရွမ
ိ ႈႏန
ႈ ္း ပိမ
ု ိုျမင့္မားသည္။
(ဂ) ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို မည္သ႔A
ို ားေကာင္းေAာင္လပ
ု ္ေဆာင္မည္နည္း။
ႏွစပ
္ င
ို ္းပါမွတ္တမ္း (Dual-Entry Diary)
ထိုမွတ္တမ္းေရးသားမႈAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သီးျခားမွတ္စုစာAုပ္ ထားရွရ
ိ ပါမည္။ လက္၀ဲဘက္ျခမ္းတြင္ လုပ္
ငန္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ ကိုယပ
္ ိုငA
္ ေတြးမ်ားႏွင့္ တုန႔ျ္ ပန္ေဆာင္ရြက္မမ
ႈ ်ားကို ေရးသြင္းရမည္။ မွတ္တမ္း၏ လက္ယာ
ဖက္ျခမ္းတြင္ ပထမေရးသြင္းခ်က္သည္ ေသာ့ခ်က္AယူAဆမ်ား (Key Concepts)၊ Aတန္းတြင္းတင္ျပခ်က္မ်ား၊
ဖတ္ရႈသရ
ိ ွိမမ
ႈ ်ားႏွင့္ မည္သ႔ခ
ို ်ိတ္ဆက္ပုက
ံ ို ေဆြးေႏြးရပါမည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္Aေတြ႔Aၾကံဳႏွင့္ ပံုမွန္သင္ရိုးပါ A
ေၾကာင္းAရာတိ႔A
ု ၾကား ျမွားျပ၍ဆက္သြယ္ခိုင္းရပါမည္။
ထူးျခားျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း (Critical Incident Journal)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္းမွ ထူးျခား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကိုသာ Uီးတည္ရမည္။ ၿပီးလ်င္ ထိုျဖစ္ရပ္ႏင
ွ ့္ ကိုက္
ညီေသာ သင္ခန္းစာပါAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ သူတို႔၏AေတြးAျမင္၊ တုန႔ျ္ ပန္ ေဆာင္ရြကပ
္ ုံ ႏွင့္ ေရွ႕
ဆက္လုပ္လိုေသာစိတ္ကူးမ်ားကို ႏိႈက္ထုတရ
္ န္ ပံုၾကမ္းေဖာ္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ ေျဖဆိေ
ု စရပါမည္။ Uပမာ ၁။ သင္ဘာေျပာ၍ ဘာလုပရ
္ မည္ကို မသိႏိုငေ
္ လာက္ေAာင္ Aၾကပ္ေတြ႔ေစေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ Aေျခ
Aေန တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါ။
၂။ ထိုသို႔ရပ
ႈ ္ေထြးရေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု Aဘယ့္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရပါသနည္း။
၃။ ထိုျဖစ္ရပ္Aေပၚ သင္ကိုယ္တိုငႏ
္ ွင့္ Aနီး၀န္းက်င္မွပဂ
ု ၢိဳလ္မ်ားက မည္သ႔ခ
ို ံစားမိၾကသနည္း။
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၄။ သင္ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္မည့္သည့္Aရာကို ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတြးမိပါသနည္း။
၅။ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သင့္သည့္Aရာ (၃) ခုကို AစU္လိုက္ေရးသားၿပီး တစ္ခုျခင္းAေပၚ သံုးသပ္ေပးပါ။
၆။ သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာက ယခုAေရးကိစၥႏွင့္ မည္သ႔ဆ
ို က္ႏႊယ္သနည္း။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္
ျဖာရန္ မည္သ႔A
ို ကူAညီျဖစ္သနည္း။ Aၾကံျပဳဖြယ္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းစU္တစ္ခု ရရွပ
ိ ါသနည္း။
သံုးပိုင္းပါ မွတ္တမ္း (Three-Part Journal)
ေက်ာင္းသားမ်ားကို မွတ္တမ္းေရးသြင္းရမည့္ေနရာတစ္ခစ
ု ီတင
ြ ္ AေရးကိစၥသံုးခုAေပၚ တုန႔ျ္ ပန္ ေရးသားရန္ ေစခိင
ု ္း
ရပါမည္။
(က) လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်တိ႔က
ု ို ေဖာ္ျပေပးရန္ - သင္ ေAာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ Aရာမ်ား၊ သင္
စိတ္ရပ
ႈ ္ေထြးမႈျဖစ္ခဲ့ရေသာAရာမ်ား၊ Aျပန္Aလွန္ ဆက္ဆပ
ံ ုမ
ံ ်ား၊ ခ်ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရးဆြခ
ဲ ေ
ဲ့ သာ စီမံ ခ်က္
မ်ား၊ စသည္ျဖင့္။
(ခ) ျဖစ္ရပ္မ်ားAေပၚ နားလည္ႏင
ို ရ
္ န္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္Aျဖစ္ AဓိကAသံုးျပဳရ ေသာ
Aေရးႀကီးယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းAေတြ႔Aၾကံဳက သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာႏွင့္ မည္သ႔ဆ
ို က္ႏြယ္ပုက
ံ ို ခြဲျခမ္း စိပ္
ျဖာျပရန္။
(ဂ) သင့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဘ၀ဒႆနမ်ားတြင္ လုပင
္ န္း
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာမ်ားAား Aသံုးျပဳႏိုင္ပုက
ံ ို ေဖာ္ျပပါ။
လမ္းညႊနခ
္ ်က္ေပးထားေသာ ေရးသားျခင္း (Directed Writings)
ေက်ာင္းသားမ်ားAား သင္ရိုး၏သေဘာတရားမ်ား၊ AယူAဆမ်ား၊ ကိုးကားခ်က္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း Aခ်က္ Aလက္
မ်ားႏွင့္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မိမိ၏ လုပင
္ န္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့္ မည္သ႔ဆ
ို က္စပ္ပုက
ံ ို စU္းစားခိင
ု ္းပါ။ လုပင
္ န္း
ခြင္တင
ြ ္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ Aဓိကက် သည့္ကိစၥရပ္မ်ား (Key Issues) Aေပၚတြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းခိင
ု ္းရပါမည္။
Ref: Robert Bringle and Julie Hatcher, “Reflection in Service Learning; Making Meaning of Experience.”
Educstional Horizons. Boston; Allyn and Bacon, 1999.
(ဃ) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္သုးံ သပ္မႈ Aရည္Aေသြး တိးု တက္မႈကို မည္သ႔တ
ို ိုင္းတာမည္နည္း။
ျပန္လည္သုးံ သပ္ကို Aကဲျဖတ္သည့္Aဆင့္မ်ားAတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Aဆင့္ (၁)
၁။ ပုဂဳၢိ လ္၏AျပဳAမူ သို႔မဟုတ္ AေနAထားတစ္ခ၏
ု သေဘာလကၡဏာAတြက္ Uပမာေပးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေလ့လာ
မႈ၏ေနာက္ကြယမ
္ ွ Aေၾကာင္းရင္းကို စူးစမ္းျခင္းမျပဳ။ စူးစမ္းမႈမ်ားကလည္း Aတိုင္းAတာကို သိရန္ ႏွင့္ လုပ္ရိုးလုပစ
္ U္
သို႔မဟုတ္ Aတန္းထဲတြင္ Aခ်င္းခ်င္းထံမွျဖစ္ေစ ၾကားသိခသ
ဲ့ မွ်ကို AစီစU္တက် မဟုတပ
္ ဲ ျပန္လည္ ေျပာျပ ျခင္း
သာျဖစ္သည္။
၂။ AေျခAေနတစ္ခု၏ သြငျ္ ပင္လကၡဏာတစ္ခုကိုသာ ဗဟုိျပဳသည္။
၃။ Aခိင
ု ္Aမာျပဳစရာ Aေထာက္AထားAျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ရမထားေသာ ပုဂၢလိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို Aသံုးျပဳ
သည္။
၄။ Aျမင္ကြဲျပားမႈရွိသည္မ်ားကို လက္ခံသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ခၽြတ္ေလ့လာမႈကား မျပဳေပ။
Aဆင့္ (၂)
၁။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားသည္ က်ယ္၀န္းသည့္သေဘာမရွိေသးသည့္တိုင္ ႏွ႔ံစပ္ေသခ်ာမႈႏွင့္ သိမေ
္ မြ႔ေသာ ကြဲျပား ျခား
နားမႈမ်ားကို ေပၚလြင္ေစသည္။
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၂။ ျမင္ေထာင့္တစ္ခုဖက္က လက္ခခ
ံ ်င္စဖြယေ
္ ၀ဖန္ခ်က္မ်ိဳးကို ေပးႏိုင္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ သေဘာလကၡဏာတစ္ ရပ္
ကို ျခံဳငံုထားသည့္စနစ္ကို ဆန္းစစ္ႏင
ို ေ
္ လာက္ေAာင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာAျမင္မ်ိဳး မရွေ
ိ သးသည့္Aေလ်ာက္ Aေျပာင္း
Aလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ Aခက္AခဲAေျခAေနမ်ားကိုလည္း မျမင္ႏင
ို ္ ေသးေပ။
၃။ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမထားေသာ ပုဂၢလိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ား ႏွစမ
္ ်ိဳးလံုးကိုAသံုးျပဳၿပီး တစ္
ခုခ်င္းကိုလည္း ခြဲျခားသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပႏ
္ င
ို ္သည္။
၄။ ရႈေထာင့္တစ္ခုမွ တရား၀င္Aျဖစ္လက္ခရ
ံ မည့္ မတူညခ
ီ ်က္မ်ားကို ျမင္တတ္လာသည္။
၅။ Aေထာက္Aထားခိုင္လုမ
ံ ႈကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ကို စတင္ေဖာ္ျပသည္။
Aဆင့္ (၃)
၁။ Aေရးကိစၥမ်ားကို ရႈေထာင့္Aမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကည့္တတ္သည္။ AေျခAေနတစ္ခ၏
ု သေဘာလကၡဏာမ်ားစြာကို သိျမင္
ႏိုငစ
္ မ
ြ ္းရွိၿပီး ေနရာတက် ဆက္စပ္ႏင
ို ္သည္။
၂။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား Aခ်င္းခ်င္း၌ျဖစ္ေစ၊ ပါ၀င္သူတစ္Uီးခ်င္း၌ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ Aတြင္းသေဘာ ကို
ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ၿပီး တစ္ခစ
ု ီ၏ မတူညေ
ီ သာတန္ဖိုးမ်ားကို Aကဲျဖတ္ႏင
ို ္ပုက
ံ ိုလည္း သိျမင္သည္။
၃။ ေထာက္ခခ
ံ ်က္ရရွမ
ိ ထားေသာ ပုဂၢလိကယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ား ႏွစမ
္ ်ိဳးလံုးကို Aသံုးျပဳၿပီး တစ္
ခုခ်င္းကိုလည္း ခြဲျခားသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပႏ
္ င
ို ္သည္။
၄။ ရႈေထာင့္တစ္ခုမွ တရား၀င္ျဖစ္ေနေသာ မတူညမ
ီ ႈမ်ားကို ျမင္တတ္လာသည္။
၅။ Aေထာက္Aထားခိုင္လုမ
ံ ႈကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ကို စတင္ေဖာ္ျပသည္။
(င) ျဖစ္ႏိုငေ
္ ျခမ်ားကို စU္းစားျခင္း - ၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းျဖင့္ သင္ယူေသာ စီမခ
ံ ်က္ကို ေရးဆြဲျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းျဖင့္သင္ယူေသာစီမခ
ံ ်က္ကို ပံုစခ
ံ ်ရာတြင္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစU္းစားလ်င္ မ်ားစြာ
Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစပါသည္။
ႀကိဳတင္စစ
ီ U္ဖြယရ
္ ာမ်ား (Preliminaries)
၁။ သင္ရိုးက မည္သည့္Aရာကို ဗဟိုခ်က္ထားသနည္း။ ရည္မွနး္ ခ်က္က Aဘယ္နည္း။
၂။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းမွ ေျဖရွင္းျပထားေသာ ျပသနာAေျခAေနမ်ားသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ မည္သ႔ေ
ို သာ
နည္းမ်ားျဖင့္ ျမင္သာထင္သာ ရွေ
ိ နၾကသနည္း။ ရပ္ရာြ Aတြကေ
္ ကာ မည္သ႔ို Aသံုး၀င္သနည္း။
၃။ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္း၌ ပညာတတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိပ
ု ညာကိA
ု သံုးခ်ေနသူမ်ား သင္
တို႔Aသိုင္းA၀ိင
ု ္းတြင္ မည္သေ
ူ တြရွိသနည္း။ သူတ႔ို ဘာေတြလုပ္ၾကသနည္း။
၀န္ေဆာင္မႈဆင
ို ္ရာ လုပေ
္ ဆာင္မႈမ်ား (Service Activities)
၁။ ျပင္ပလူမႈAသိင
ု ္းA၀ိုင္းတြင္ Aသံုးခ်ရန္Aတြက္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းမွ Aေျဖရွာရမည့္ မည္သ႔ေ
ို သာ ျပသ
နာ ေျဖရွင္းမႈ ကိုယ္ေတြ႔ Aေတြ႔Aၾကံဳကို သင့္ေက်ာင္းသားAား ေပးလိုသနည္း။
၂။ ထိုလုပင
္ န္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပေ
္ ဆာင္ၾကမည္နည္း။ မည္သေ
ူ တြက လက္ခေ
ံ ပးၿပီး မည္သူမ်ားက ႀကီး
ၾကပ္ၾကမည္နည္း။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ မည္သည့္ သင္တန္း (ေလ့က်င္းမႈ) မ်ိဳးကို လိုAပ္ေနၿပီး၊ မည္သ႔ို ရႏိုင္သနည္း။
၄။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္း စီမံခ်က္တင
ြ ္ လူထု၏ စိတ၀
္ င္စားမႈမ်ား၊ Aေလးေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခံစားတုန္ျပန္မႈမ်ားကိပ
ု ါ
ထည့္သြင္းစU္းစားရာတြင္ ေသခ်ာေAာင္ သင္မည္သ႔ေ
ို ဆာင္ရက
ြ ္မည္နည္း။
သင္ယူမႈဆင
ို ္ရာ လုပ
ု ္ေဆာင္မႈမ်ား (Learning Activities)
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတ႔၏
ို ၀န္ေဆာင္မA
ႈ လုပ္ကို သင္ရိုးထဲမွ Aေၾကာင္းAရာမ်ား၊ AယူAဆမ်ားႏွင့္ ဆက္
စပ္ယႏ
ူ ိုင္ရန္ Aခြင့A
္ လမ္းမ်ားကို မည္သ႔ရ
ို ႏိုင္သနည္း။
၂။ သူတို႔လုပင
္ န္းAေပၚတြင္ ျပန္လည္သုးံ သပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ မည္သို႔လမ္းေၾကာင္းေပးမည္နည္း။
၃။ သူတို႔၏ လုပရ
္ ပ္Aေပၚတြင္ မည္ကဲ့သ႔ို Aကဲျဖတ္၍ Aဆင့္သတ္မွတ္ေပးမည္နည္း။
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၃(င) တိးု ခ်ဲ႕၍စူးစမ္းျခင္း (Extended Inquiry)
တိုးခ်ဲ႕၍စူးစမ္းမႈျပဳသည့္Aပိုင္းဟူသည္ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ Aုပစ
္ မ
ု ်ားဖြ႔၍
ဲ ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ေသာ စူးစမ္း
ေလ့လာမႈ ထပ္တိုးျပဳလုပေ
္ သာ သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္Aသစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကင
ို ္ၾကေသာ Aပိင
ု ္းျဖစ္ပါသည္။
နည္းစနစ္ကို သင္ၾကားေပးစU္မွာျဖစ္ေစ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ရသည့္ Aခ်ိန္ကျဖစ္ေစ ေသေသခ်ာခ်ာAာရံု စူးစိုက္
ခဲ့ၾကလ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုယပ
္ ိုငစ
္ မ
ီ ံခ်က္တစ္ခုကို လုပ္ႏင
ို ္ေလာက္ေAာင္ ေကာင္းစြာ Aဆင္သင့္ ျဖစ္
ႏိုငေ
္ ပသည္။ ဤAပိုင္းသည္ သူတ႔က
ို ိုယ္တိုင္ လုပင
္ န္းခြငမ
္ ွလမ
ူ ်ားကဲ့သို႔ စU္းစားေတြးေခၚရသည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳကို ရ
ေစပါသည္။ ေလ့လာမႈ၏ Aဆံုးတြင္ သူတ႔၏
ို ေတြ႔ရခ
ွိ ်က္ကို Aတန္းသားမ်ားAားတင္ျပၿပီးေ၀ဖန္ခ်က္ႏင
ွ ့္ Aၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားကို ရယူႏိုငပ
္ ါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သုေတသနစီမခ
ံ ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြကရ
္ ာမွ Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွႏ
ိ ိုင္ပါသည္။ ဆက္စပ္ေသာ
Aက်ိဳးျပဳလုပင
္ န္းမ်ားကို ေကာင္းမြနစ
္ ြာလုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ေAာင္ သာတူညီမွ် တာ၀န္ခ်ထားေပးႏိုငမ
္ ည့္ နည္းလမ္းကို
ထည့္ေပးႏိုင္လ်င္ Aုပစ
္ ဖ
ု ႔၍
ြဲ လုပ္ေဆာင္ရေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန ျပပြဲမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳး ရၾက
ေပမည္။
သမရိုးက် စာၾကည့္တိုက္Aေျချပဳ သုေတသနလုပင
္ န္းမ်ိဳးAျပင္ သုေတသန စီမခ
ံ ်က္မ်ားကို Aက်ိဳးရွိရွိ ပံုေဖာ္ႏင
ို ္ သည့္
ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကို စU္းစား
ထား သင့္ပါသည္။ (၁) မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းတာပံုAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ (၂) Aခ်က္Aလက္ရာွ ေဖြရမည့္ မတူကြဲျပားေသာ ဇာစ္
ျမစ္ေနရာAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ (၃) မတူကြဲျပားေသာ ပံုစံခ်ပံုမ်ား ။
ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသန စီမခ
ံ ်က္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Aသံုးတည့္လွေသာ ခ်U္းကပ္နည္း တစ္နည္းျဖစ္သည့္
ကၽြနုပ
္ ္-ရွာေဖြသည္ (I-Search) ပံုစံကို ေAာက္တြငေ
္ ပးထားပါသည္။
ကၽြနုပ
္ ္-ရွာေဖြသည္ စာတမ္း (The I-Search Paper)
သုေတသနလုပ္ငန္းစU္ကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစၿပီး ေက်ာင္းသားႏွင့္ Aဆက္Aစပ္ရွိသည့္ Aေၾကာင္းAရာ ေခါင္းစU္ကို
Aေလးေပးေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္သုေတသနAမ်ိဳးAစားမွာ ၁၉၈၈ တြင္ ကင္မကရိုနီ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကၽြနုပ
္ ္-ရွာေဖြ
သည္ (I-Search) ပံုစံျဖစ္သည္။ ထိပ
ု ုစ
ံ ံကို Aဆင့္ (၆) ခုျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရပါသည္။
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားက လုပင
္ န္းေခါင္းစU္တစ္ခုAေပၚ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ရသည္။ ေခါင္းစU္တြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ စိတ္နစ္
ေနခ်ိန္တြင္ သူတ႔သ
ို ိထားေသာAရာမ်ားႏွင့္ သိလိုသည္မ်ားAားကူညီရွာေဖြေပးၿပီး သုေတသန ျပဳသင့္ေသာ ေမးခြန္း
တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ ရပါသည္။
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သုေတသနလုပ္ငန္းစU္ကို ေရးဆြဲရပါသည္။ လုပင
္ န္းစU္တင
ြ ္ စာAုပ္ႏင
ွ ့္ မဂၢဇင္းမ်ားသာမက
လူေတြ႔ေမး ျမန္းမႈမ်ား၊ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခ်က္မ်ားႏွင့္ Aင္တာနက္Aေျချပဳ ရွာေဖြမမ
ႈ ်ား စသည္ျဖင့္ ရင္းျမစ္ ေလး၊ငါးခု
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေ၀းကာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္
ၾကရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားAားလံုးAတြက္ ညႊန္းၾကားခ်က္မ်ားေပးထားရသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်မ္းကိုး ရွာေဖြ
နည္းမ်ား၊ လူေတြ႔ ေမးျမန္းရန္ ျပင္ဆင္ပုႏ
ံ ွင့ေ
္ မးျမန္းပံု လုပင
္ န္းစU္မ်ား၊ Aင္တာနက္မွရယူသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ Aမ်ိဳး
မ်ိဳးကို Aဆင့္Aတန္းခြဲ ျခားထားပံုမ်ား စသည္တ႔ို ပါ၀င္သည္။ မွတ္စုလိုကန
္ ည္းႏွင့္ ပံုၾကမ္းေရးနည္းမ်ားကိုလည္း လို
Aပ္လွ်င္ သင္ၾကားေပးသည္။ စာတမ္းAေခ်ာမေရးသားမီ ရုပပ
္ ုမ
ံ ်ားျဖင့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကို စုစည္း တင္ျပနည္း မ်ား
လည္း သင္ေပးဖိ႔ု လိုေကာင္း လိA
ု ပ္ ႏိင
ု ္ပါသည္။
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာတမ္းေရးသားၾကရသည္။ ေAာက္တင
ြ ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ နည္းလမ္းAတိင
ု ္း စာတမ္းကို
ပံုစံခ်၍ ေရးသားတင္ျပၾကရပါသည္။
၅။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာတမ္းတင္ျပၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရးသားထားေသာ စာတမ္းကို တင္သြင္း ၾက
သည္။ ႏႈတေ
္ ျပာတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ စာတမ္းကို ပိစ
ု တာAသြင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပသၾကရသည္။
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၆။ စာတမ္းကို Aကဲျဖတ္Aမွတ္ေပးသည္။ စာတမ္းAား Aကဲျဖတ္ျခင္းကို လုပ္ငန္းစU္Aတိင
ု ္းျဖစ္မႈ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ
ပံုစံ၀င္မႈ စသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ေျပာျပထားခ်က္မ်ားAတိင
ု ္း ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ Aကဲျဖတ္စည္းမ်U္းျဖင့္ Aကဲျဖတ္သည္။
ကၽြနုပ
္ ္ ရွာေဖြသည္ (I-Search) သုေတသနစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာAပိင
ု ္း (၅) ခု
၁။ ေမးခြန္းမ်ား (Questions)
ဤAပိင
ု ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမးခြန္းႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ရွာေဖြေလ့လာရာတြင္ သူတို႔သိထားၿပီးသည္မ်ား၊ ဤေမး
ခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႔ Aေလးထားေၾကာင္း၊ Aဘယ့္ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း တိ႔က
ု ို ေဖာ္ျပ
ၾကရသည္။
၂။ ရွာေဖြမႈ လုပ္ငန္းစU္ (The Search Process)
ဤAပိင
ု ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ ရွာေဖြသည့္လုပ္ငန္း Aဆင့္ဆင့္ကို စီစU္ေဖာ္ျပၾကရသည္။ UပမာAားျဖင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ မည္သည့္သတင္းAခ်က္Aလက္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ သူတို႔စတင္ရွာေဖြၿပီး ထိုမွတဆင့္ မည္
သည့္ ဇာစ္ျမစ္ေနရာမ်ားသို႔ Uီးတည္ေစေၾကာင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ျပသနာၾကံဳရသည္မ်ားႏွင့္ ေAာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္မမ
ႈ ်ား၊
စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရခ
ွိ ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကရပါမည္။ ရွာေဖြမႈလုပင
္ န္းစU္၏ ေတြ႔ရခ
ွိ ်က္မ်ားေပၚတြငမ
္ ူတည္၍
သူတို႔၏ေမးခြန္းမ်ား Uီးတည္ခ်က္ေျပာင္းခဲ့ရပံု၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရပံုႏင
ွ ့္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ Aခ်က္Aလက္ ဇာစ္ျမစ္မ်ား ရရွိ
ေAာင္ လမ္းညႊနေ
္ ပးသူမ်ား၏ AကူAညီAတြက္ ေက်းဇူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရပါသည္။
၃။ ေလ့လာသိရွိခဲ့သည့္Aရာ (What Was Learned)
ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aဓိကေတြ႔ရခ
ွိ ်က္မ်ား သံုးေလးခုခန္႔၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နိဂုးံ ဆြဲေကာက္ယူခ်က္မ်ား ႏွင့္
ထိုသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ Aေထာက္Aပံ့ျပဳသည့္ Uပမာမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတို႔
Aဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ နိဂံုးဆြဲယူရသည္ကို ဖတ္ရႈသမ
ူ ်ားနားလည္ေAာင္ Aေထာက္Aကူျပဳသည့္ Aခ်က္မ်ားကိုသာ
စုစည္းတင္ျပရပါမည္။ သူတ႔၏
ို ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မူလေမးခြန္းမ်ားႏွင့လ
္ ည္း ခ်ိန္ဆက္ျပႏိုင္ေAာင္ Aားထုတ္ၾကရ ပါ
မည္။ ထပ္မစ
ံ ူးစမ္းေလ့လာသင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊
Aေၾကာင္းရင္း ႏွင့A
္ က်ိဳးဆက္မ်ား၊ Aက်ိဳးႏွင့္ Aျပစ္မ်ား၊ ႏိင
ႈ ္းယွU္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္စီစU္ပုမ
ံ ်ားလည္း ပါ၀င္
သင့္ပါသည္။
၄။ ေရးသားသူရရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား (Lessons for the Writer)
ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သုေတသီတစ္ေယာက္သဖြယ္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္တတ္လာပံုကို ေဖာ္ျပရမည့္
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က သင္မသိရွိခဲ့သည့္Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကို သတင္းAခ်က္Aလက္ ရွာေဖြပုႏ
ံ ွင့္ ပတ္
သက္၍ သင္ ဘာေတြသိလိုကရ
္ ၿပီလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို Aေျဖေပးရပါသည္။ ထိုေမးခြန္း၏AေျဖAျဖစ္ သူတ႔A
ို တြက္
Aရာေရာက္ဆံုး Aခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ သူတ႔၏
ို ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုငမ
္ ႈ သိ႔မ
ု
ဟုတ္ ေတြးေခၚမႈကို မည္သ႔သ
ို က္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမည္ကိုလည္းေဖာ္ျပရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သုေတသီ တစ္
ေယာက္ Aျဖစ္ေရာ စာေရးသူတစ္ ေယာက္Aျဖစ္ႏွင့ပ
္ ါ တိုးတက္ရရွိလိုက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကိုလည္း သူတ႔ို
ေဖာ္ျပခ်င္ေပလိမ့မ
္ ည္။
၅။ က်မ္းကိုးမ်ား (References)
သူတို႔ကိုကားေဖာ္ျပသည့္ AရာAားလံုးကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖၚ ျပရပါမည္။
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Aပိုငး္ (၄)
တကၠသိုလA
္ ဆင့္တြင္ တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ျႈ ဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ပံုစံမ်ား
တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားAား တက္ၾကြစြာသင္ယမ
ူ ႈAတြက္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္သင္တန္းကို မည္သ႔စ
ို ီစU္ၾက မည္
နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းဆီသို႔ ေရာက္လာခဲေ
့ ပၿပီ။ သင္တန္းမ်ားစီစU္ရန္Aတြက္ ပံုစံ (၂) မ်ိဳးရွပ
ိ ါသည္။ လက္ေတြ႔ ေလ့
က်င့္မႈလုပင
္ န္းစU္ (Workshop Series) ပံုစံႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Seminar) ပံုစံ တိ႔ျု ဖစ္ၾကသည္။ ကၽြနုပ
္ ္တို႔Aေနႏွင့္မူကား
လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစU္Aမ်ိဳးAစားကို Uီးစြာသံုးျပဳရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ Aေၾကာင္းမွာ သင္တန္း တစ္
ႀကိမ္လွ်င္ ႏိင
ု င
္ ံတ၀ွန္းမွ သင္တန္းသား ၃၀ မွ ၄၀ ထိ လက္ခႏ
ံ ိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္မႈၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္
ထိုသင္တန္းသားမ်ားက မိမိေဒသတြင္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆင့္ပြား က်င္းပေပးႏိုင္
ပါသည္။

(က) လုပ
ု င
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံ (Workshop Series Model)
လုုပ္ငန္းဆိုငရ
္ ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံကို RWCT သင္တန္းမ်ားတြင္ Aသံုးမ်ားသည္။ လုပ္ငန္း စီစU္ေဆာင္ရြက္ပုမ
ံ ွာ ေAာက္
ပါAတိင
ု ္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစU္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ သင္ၾကားေပး ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ လည္း
ျပဳလုပ္သည္။
၂။ သင္တန္းသားမ်ားAေနႏွင့္ လမ္းညႊနျ္ ပသေသာ ေလ့က်င့္မတ
ႈ ြင္ ပါ၀င္ရသည့္Aခြင့A
္ လမ္းမ်ား ရရွိသည္။
၃။ သင္တန္းသားမ်ားAေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာနည္းစနစ္ကို မိမ၏
ိ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းတြင္ စမ္းသပ္သုးံ စြဲၾကမည့္
AစီAစU္မ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး Aခ်င္းခ်င္းလည္း မွ်ေ၀ႏိုင္သည္။
၄။ လက္ေတြ႔သင္တန္းAၿပီးတြင္ သင္တန္းသားမ်ားက သူတို႔၏စာသင္ခန္းမ်ားAတြင္း သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို
စမ္းသပ္သံုးစြဲၾကည့္သည္။
၅။ ေဒသတြင္းဆရာမ်ားAခ်င္းခ်င္း Aေထာက္AကူျပဳAဖြ႔တ
ဲ ြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး နည္းစနစ္Aသံုးျပဳရသည့္
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ Aခ်င္းခ်င္း ျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား Aၾကံျပဳၾကသည္။
၆။ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပမ
္ ည့္ လက္ေတြ႔သင္တန္းတခု၏ AစUီးတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ ၾက
သည္။ စာသင္ခန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုငမ
္ ႈ Aျမင့္ဆံုးကိုေရာက္ရွိေစရန္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားAား မွီျငမ္း Aသံုးျပဳ
ႏိုငမ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
လက္ေတြ႔သင္တန္း (၄) ခုကို ဆက္တိုငစ
္ ီစU္ပုံ နမူနာ ကို ေAာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ AစီAစU္တစ္ခုလ်ွ င္ (၁၈)
နာရီခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ (၆) နာရီ ႏႈန္းျဖင့္ (၃) ရက္လည္း လုပ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။
လက္ေတြ႔သင္တန္း (၁) (၃ ရက္မ ွ ၄ ရက္)

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင
္ န္းစU္ ျခံဳငံုေျပာျပျခင္း
လိုAပ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
၁။ သင့္ စာသင္ခန္းမ်ား၏ ပံုမွန္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
၂။ သင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ Aရာမ်ား
၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႏ
ႈ ွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္ျခားစU္းစားျခင္းႏွင့ပ
္ ါတ္သက္၍ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
သရုပ္ျပသင္ခန္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ
္ ဆာင္မႈ
၁။ ERR ေဘာင္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
၂။ Aရွိနျ္ မွင့ထ
္ ားေသာ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)
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၃။ ဖလွယစ
္ ူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry)
၄။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကြနရ
္ က္ (Discussion Web)
၅။ ေမးခြန္းေမးရန္ Aျခားနည္းလမ္းမ်ား (Other Questioning Strategies)
စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)
ေဆြးေႏြးမႈတင
ြ ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပါ၀င္မႈကို မည္သ႔ို Aကဲျဖတ္မည္နည္း။
ERR မူေဘာင္ ႏွင့္ သင္တန္းတစ္ခုလုးံ ၏ မူေဘာင္ (ERR Framework & The Whole Course Framework)
သင္ရိုးတစ္ခုလုးံ Aတြက္ AစီAစU္ (The Whole Course Plan)
ျပသနာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ နည္းစနစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ သင္ခန္းစာပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ား မွ်ေ၀ျခင္း၊ လမ္း
ညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တိ႔ျု ခဲ႕စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစU္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔
သင္တန္းကို Aကဲျဖတ္ျခင္း။
ၾကားကာလေဆာင္ရြက္ရန္လုပင
္ န္းမ်ား (Interim Activities)
(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတ႔၏
ို စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ြာ Aသံုးခ်
ႏိုငရ
္ န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။
လက္ေတြ႔သင္တန္း (၂) (၃ ရက္မ ွ ၄ ရက္)

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင
္ န္းစU္ ျခံဳငံုေျပာျပသည္။
သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစ္Aသံုးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သုးံ သပ္သည္။
သရုပ္ျပသင္ခန္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ
္ ဆာင္မႈ - ပူးေပါင္းသင္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ား
၁။ ဂ်စ္ေဆာ Aမွတ္ - ၂ (Jigsaw II)
၂။ တစ္ေကာင္ေန သံုးေကာင္ပ်ံ (One Stay / Three Stray)
၃။ ပညာရွငမ
္ ်ား ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)
၄။ ျပခန္းသြားၾကည့္ျခင္း (Gallary Tour)
၅။ သံုးပိုင္းပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)
၆။ ေဘာပင္Aလယ္ခ် ေဆြးေႏြးပြဲ (Pens in the Middle)
၇။ Aဖြ႔၏
ဲ ျပဳမူပုက
ံ ို သင္ၾကားျခင္း (Teaching group Behavior)
၈။ ရပ္ရြာ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Community Agreements)
စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)
Aုပစ
္ ုဖ႔ေ
ြဲ ဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ မိမိကိုယ္ကို Aကဲျဖတ္ႏင
ို ္မရ
ႈ ေ
ွိ Aာင္လုပေ
္ ပးျခင္း။
၁။ ERR ေဘာင္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၂။ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လုးံ ၏ AစီAစU္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၃။ လက္ေတြ႔Aသံုးခ်မည့္ AစီAစU္Aတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
၄။ ယခုလက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္း
ၾကားကာလေဆာင္ရြက္ရန္လုပင
္ န္းမ်ား (Interim Activities)
(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတ႔၏
ို စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ြာ Aသံုးခ်
ႏိုငရ
္ န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။
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လက္ေတြ႔သင္တန္း (၃) (၃ ရက္မ ွ ၄ ရက္)

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင
္ န္းစU္ ျခံဳငံုေျပာျပသည္။
သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစ္Aသံုးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သုးံ သပ္သည္။
သရုပ္ျပသင္ခန္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ
္ ဆာင္မႈ - သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္ ေရးသားျခင္း
၁။ ေရးသားမႈလပ
ု ္ငန္းစU္ နမူနာတခုျပျခင္း
၂။ တုန႔ျ္ ပန္ေရးသားမႈ မွတ္တမ္း (Response Journals)
၃။ က်ိဳးေၾကာင္းျပ စာစီစာကံုး (Argumentative Essays)
၄။ ေက်ာင္းသား၏ သုုေတသနကို လမ္းညႊန္ျခင္း (Guiding Student Research)
၅။ ကၽြႏု္ပ္-ရွာေဖြေလ့လာမႈ ပံုစံ (The I-Search Format)
၆။ သုုေတသနေလ့လာမႈ Aျခားပံုစံမ်ား (Other Research Paper Formats)
စစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)
၁။ ေရးသားတင္ျပခ်က္တခုကို Aကဲျဖတ္ႏိုငရ
္ န္ စံသတ္မွတခ
္ ်က္ဇယားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Aျခားေသာ Aကဲျဖတ္နည္း
မ်ားရရွေ
ိ Aာင္လုပေ
္ ပးျခင္း။
၂။ ERR ေဘာင္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၃။ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လုးံ ၏ AစီAစU္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၄။ လက္ေတြ႔Aသံုးခ်မည့္ AစီAစU္Aတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း
၅။ ယခုလက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္း
ၾကားကာလေဆာင္ရြက္ရန္လုပင
္ န္းမ်ား (Interim Activities)
(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတ႔၏
ို စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ြာ Aသံုးခ်
ႏိုငရ
္ န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။
လက္ေတြ႔သင္တန္း (၄) (၃ ရက္မ ွ ၄ ရက္)

၁။ ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင
္ န္းစU္ ျခံဳငံုေျပာျပသည္။
၂။ သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစ္Aသံုးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္သည္။
ERR ပံုစံ
စာသင္ခ်ိန္Aတြက္ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းစU္ စီစU္ထားမႈမ်ား
သင္ရိုးတစ္ခုလုးံ Aတြက္ AစီAစU္
၁။ သင္ရိုးတစ္ခုလုးံ Aတြက္ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းစU္ စီစU္ ထားမႈမ်ား
၂။ သင္ရိုးAစီAစU္မ်ားကို ေဆာင္ရြကခ
္ ်ိန္တင
ြ ္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္ျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ
ျဖန္႔ေ၀ရန္ စီစU္ျခင္း
၁။ သင္သိထားသမွ်ကို Aျခားသူမ်ားAားေ၀မွ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား
၂။ လက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္း
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(ခ) ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံ (The Seminar Model)
သင္တန္းပိ႔ခ
ု ်မည့္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ နီးကပ္စာြ ရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မ
ဟုုတ္ ႏွစပ
္ တ္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံကို Aသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစန
္ ာရီခမ
ြဲ ွ သံုးနာရီ
Aထိ ျဖစ္သင့္သည္။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးႀကိမ္ (ႏွစ၀
္ က္တစ္ပင
ို ္းလွ်င္ ၁၂ ႀကိမ္) ေတြ႔ဆံုမႈသည္ လက္ေတြ႔ သင္တန္း လုပ္
ငန္းစU္ပုစ
ံ ံႏွင့္ ေလ့လာခ်ိန္စစ
ု ေ
ု ပါင္းမွာ Aတူတေ
ူ လာက္ ရွေ
ိ ပလိမ့ည
္ ္။
ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၄) ႀကိမစ
္ ာ ေခါင္းစU္မ်ားကို ေAာက္ပါAတိုင္း AစီAစU္ခ်ထားဖိ႔လ
ု ိုပါသည္။
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင
္ န္းစU္ ျခံဳငံုေျပာျပသည္။

Aပိုင္း (၁)

လိုAပ္ခ်က္မ်ားေဖၚထုုတ္ျခင္း - ဘယ္လိုAေျခAေနရွေ
ိ နသလဲ။
ဘာေတြေျပာင္းလဲခ်င္သလဲ။

Aပိင
ု ္း (၂)!

တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းနဲ႔ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းAေပၚ သုုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္က ဘာေတြလ။ဲ
ERR ေဘာင္ႏင
ွ ့္ INSERT နည္းေတြကို မိတ္ဆက္ပါ။

Aပိင
ု ္း (၃)!

ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုးံ Aတြက္ AစီAစU္လုပ္ပါ။

Aပိင
ု ္း (၄)!

Know / Want to Know / Learn; The Enhanced Lecture

Aပိင
ု ္း (၅)!

Shared Inquiry

Aပိင
ု ္း (၆)!

Discussion Web

Aပိင
ု ္း (၇)!

Classroom Debates

Aပိင
ု ္း (၈)!

Graphic Organizers

Aပိင
ု ္း (၉)!

Cooperative Learning Strategies: Jigsaw II; One Stay / Three Stray

Aပိင
ု ္း (၁၀)!

Gallery Tour; Three-Part Interview

Aပိင
ု ္း (၁၁)!

Pens in the Middle; Academic Controversy; Value Line

Aပိင
ု ္း (၁၂)!

Teaching Group Behaviors; Community Agreements

Aပိင
ု ္း (၁၃)!

Writing Workshop: A Model of the Writing Process

Aပိင
ု ္း (၁၄)!

Writing Across the Curriculum: Dual Entry Diary; Other Response Journals

Aပိင
ု ္း (၁၅)!

Writing Across the Curriculum: Argumentative and Expository Essays

Aပိင
ု ္း (၁၆)!

Writing Across the Curriculum: Designing Essay Assignments

Aပိင
ု ္း (၁၇)!

Writing Across the Curriculum: Quick-Write Activities; Free Writing; Cubing; RAFT

Aပိင
ု ္း (၁၈)!

Guiding Student Research; The I-Search format; Other Research Paper Formats

Aပိင
ု ္း (၁၉)!

Evaluating Writing: Designing Rubrics; Portfolio Assessment

Aပိင
ု ္း (၂၀)!

Experiential or Service Learning: Exploring the Potential for Field-Based Activities for
the Courses We Teach

Aပိင
ု ္း (၂၁)!

Lesson Planning

Aပိင
ု ္း (၂၂)!

Course Planning

Aပိင
ု ္း (၂၃)!

ဒီAဆင့္ကေန ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ မိမိစာသင္ခန္းAတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။

Aပိင
ု ္း (၂၄)!

လုုပ္ေဖၚကိင
ု ္ဖက္မ်ားထံမွ သင္ယူရရွိသည္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း။
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(ဂ) ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခ၏
ု ဖြဲ႔စည္းပံု (The Structure of a Seminar)
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခစ
ု ီတိုင္းကို ေAာက္ပါAတိုင္း စီစU္ေလ့ရပ
ွိ ါသည္။
၁။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပင
္ န္း
၂။ ၿပီးခဲ့ေသာ လက္ေတြ႔သင္တန္းမွ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
၃။ သင္ခန္းစာ သရုပ္ျပျခင္း
၄။ သင္ခန္းစာကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း
၅။ နည္းစနစ္Aသံုးျပဳပံုကို လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ေလ့က်င့္ျခင္း
၆။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းAတြက္ AစီAစU္
၇။ ယခုလပ
ု ္ငန္းပိင
ု ္းAေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း
ေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ရရွိခဲ့သည့္နည္းစနစ္မ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားသည္ မိမိ၏စာသင္ခန္းမ်ားတြင္
စမ္းသပ္သံုးစြဲၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ေႏြရာသီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ သင္တန္းပံုစံ (The Summer or Winter School Model)
Aခ်ိဳ႕ေသာ AေနAထားမ်ားတြင္ (၅) ရက္မွ (၆) ရက္ထိၾကာေသာ သင္တန္းမ်ားစီစU္ေပးႏိုင္လ်င္ ပို၍ Aက်ိဳးရွႏ
ိ ိုင္
သည္။ ေႏြရာသီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ သင္တန္းပံုစံမ်ိဳးကို Uစဘက္ကစၥတန္၊ လစ္သေ
ူ ယးနီးယား၊ Aယ္လေ
္ ဘးနီး
ယား၊ ရုရွားႏွင့္ Aျခားႏိုငင
္ ံမ်ားတြင္ပါ ေAာင္ျမင္စြာ Aသံုးခ်လ်က္ရွိသည္။

------------------------------------------------------------------------------
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Aပိုင္း (၅)
ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သို႔သင္ယူၾကသနည္း။ ပထမ မူ၀ါဒမ်ား ေဖၚ ျပခ်က္။
Aယ္ဒီတာ၏မွတခ
္ ်က္။ ေAာက္ပါAက္ေဆးကို RWCT သင္ၾကားနည္းလုပင
္ န္း၏ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားAတြက္ သင္ယမ
ူ ႈ
သေဘာတရားမွ Aေျခခံတစ္ခုAျဖစ္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူလ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ မ်ားမွာ ေကာလိပ္ Aႀကိဳ
တန္းမွ ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တကၠသိုလ္Aဆင့္သင္ၾကားမႈႏွင့လ
္ ည္း ဆီေလ်ာ္ပါသည္။
RWCT သင္ၾကားနည္း စီမံကိန္း သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိမ
ု တ
ို က္ၾကြစြာသင္ယႏ
ူ ိုင္ေစရန္ႏင
ွ ့္ ပါ၀င္ခင
ြ ့ပ
္ ိုမရ
ို ရွေ
ိ စရန္
ပံုေဖာ္ထားေသာ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေAာင္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း တြင္
သေဘာ တရားထက္ လက္ေတြ႔ကို Uီးစားေပးထားသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ဤ စီမံကိန္း တြင္ ေရြးခ်ယ္ Aသံုးျပဳေသာ
နည္းစနစ္မ်ားကို ပညာေရးတြင္ AစU္ေလးစားၾကရေသာ ပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးၾက
သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ Aသိပညာတည္ေဆာက္မႈAယူAဆရွငမ
္ ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ယန္းပီယာေဂ်း (၁၉၅၅)၊ လက္ဗ္
ဗိြဳင္ေဂါစကီး (၁၉၆၅) ႏွင့္ Aျခားသူမ်ား ပါ၀င္သလို စU္းစားေတြးေခၚသင္ယမ
ူ ႈAယူAဆကို လက္ခံေသာ Aန္း
ဘေရာင္း (၁၉၇၈)၊ ေဒၚနယ္ဂေရ႕ဗ္ (၁၉၈၂) ႏွင့္ Aျခားပညာရွငမ
္ ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ ေ၀ဖန္စU္းစားမႈမွတဆင့္
လက္ေတြ႔ႏွင့္ သုေတသန လမ္းေၾကာင္းဖက္သ႔သ
ို ြားျခင္း၊ ျပည္သူ႔နီတိကို Aားေပးျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားပါ Aၾကံဳး
၀င္သလို မၾကာေသးသည့္ ကာလက AသိAမွတ္ျပဳခဲ့ၾက ေသာ လူမႈေရးAရတာ၀န္သိမႈကို ပညာေရးျဖင့္ ရရွေ
ိ စ ျခင္း
လည္း ပါ၀င္သည္။

၁။ Aသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း AယူAဆ (Constructivism)
Aသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းAယူAဆသည္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္Aားထုတ္ေသာ ေလ့လာမႈ၊ ေတြ႔ရမ
ွိ ႈႏွင့ဆ
္ င္ျခင္
သံုးသပ္မႈ မွတဆင့္ ကိုယ္ပိုင္Aသိကိုတည္ေဆာက္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ Aသိရရွိျခင္းကို Aေလးထားပါသည္။ Aသိ
ပညာတည္ေဆာက္၍သင္ယူျခင္းသီAိုရA
ီ ရ ကၽြနုပ
္ ္တ႔သ
ို ည္ Aေတြ႔Aၾကံဳသစ္တစ္ခုကို Aသိေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္
တည္ေဆာက္ယူေသာ နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိုၾကသည္။ ရွိႏွင့ၿ္ ပီးေသာAသိမ်ားက သိရန္ ရွေ
ိ သးေသာ
AရာAတြက္ စU္းစားရန္ မူေဘာင္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စည္းစနစ္Aေျခခံမ်ားကို ေပးထားသည္ဟေ
ူ သာ AယူAဆကို
စြဲကိုငပ
္ ါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေတြ႔ရတတ္ေသာ Aသိပညာတည္ေဆာက္ပုံ နမူနာတစ္ခုAျဖစ္ ျဖစ္ရပ္ကေလးတခုကို တင္ျပ
ပါမည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲAေၾကာင္း Aက်U္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္စာတစ္ပဒ
ု ္ကို Aမ်ိဳးသမီးAုပစ
္ ုႏွစစ
္ ုက ဖတ္ရႈ ၾကသည္
ဆိုပါစိ႔။ု ခဏAၾကာတြင္ ထိစ
ု ာပုဒ္Aေပၚ မွတမ
္ ိသည့္Aခ်က္မ်ားကို Aားလံုးက ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။
တဖြ႔က
ဲ မိဘစီစU္ ေသာAိမ္ေထာင္ေရး၏ ၀မ္းနည္းဖြယA
္ ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ မိသားစုမ်ား၏ Aဆင့္ Aတန္း
ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည္။ေယာကၡမမ်ား၏ AလုပA
္ ကိုင္လည္း ပါ၀င္သည္။ သတိ႔သ
ု မီးဖက္က တင္ေတာင္း
ရသည့္ မဂၤလာေၾကးလည္း ပါ၀င္သည္။ ေယာကၡမAိမ္တြင္ ေလးစားမႈမခံရဆံုးမိသားစု၀င္တစ္UီးAျဖစ္ ရင္ဆင
ို ရ
္ မည့္
Aိမေ
္ ထာင္Uီးကာလ၏ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းသည့္ႏစ
ွ ္ကာလမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
Aျခားတဖြ႔က
ဲ မႈ ေပ်ာ္ရႊငဖ
္ ြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေရးသားၾကသည္။ ရပ္ေ၀းမွ တကူးတကလာေရာက္ၾကေသာ
Eည့္သည္မ်ားAေၾကာင္း၊ သတို႔သမီး၏၀တ္စုံ ဆန္းၾကယ္လွပပံုမ်ား၊ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးတြင္ ေရာက္ေAာင္သြားသင့္
ေသာ ၾကည္ႏူးဖြယA
္ ရပ္ေဒသတိ႔၏
ု သာယာလွပပံုမ်ားကို Aေသးစိပေ
္ ဖာ္ျပၾကသည္။
ထိုျခားနားခ်က္မ်ားကို မည္သ႔ရ
ို ွင္းျပမည္နည္း။ မထမAုပစ
္ ုမွ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ Aိႏၵိယျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေန
ထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဖြ႔က
ဲ မူ Aေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏
ု လူလတ္တန္းစား Aသိုင္းA၀ိင
ု ္းတြင္ ေနထိင
ု ္ၾက
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Aုပစ
္ ုAသီးသီးက ၾကားေနသေဘာေဆာင္ေသာ မဂၤလာပြဲAေၾကာင္းကို မိမိတ႔သ
ို ိရွိထားေသာ
မဂၤလာေဆာင္ႏင
ွ ့္ Aိမ္ေထာင္ေရးAေတြ႔Aၾကံဳမွ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ တနည္းဆိုေသာ္ မိမ၏
ိ Aေတြ႔Aၾကံဳဆိင
ု ္ရာ Aေတြး
ေဘာင္မွ ပံုေဖာ္ ေပးခ်က္Aတိင
ု ္း Aဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္ (ပစ္ခ်ာတ္ႏွင့္ Aန္ဒါဆန္ ၁၉၇၇)။
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၂။ တည္ေဆာက္ယေ
ူ သာAသိ ႏွင့ ္ လက္ခယ
ံ ေ
ူ သာAသိ (Constructed and Received Knowledge)
သင္ယူမA
ႈ ားလံုးသည္ Aသိတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသလား။ ယန္းပီယာေဂ်းက တက္ၾကြေသာသင္ယမ
ူ ႈျဖင့္ ကိုယ္
တိုင္တည္ေဆာက္ေသာသိႏွင့္ လူမႈ႔ရေ
ႈ ထာင့္ျဖင့္ သင္ေပးခံရေသာAသိ (social-arbittrary knowledge) သိ႔မ
ု ဟုတ္
Aခ်က္ Aလက္ကိုမွတ္သားေသာ Aသိတို႔၏ၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္ဟု တင္ျပထားသည္။ Aေတြ႔Aႀကံဳႏွင့္ ျပန္
လည္သံုးသပ္မမ
ႈ ွ ရေသာAသိတ႔က
ို ို Uပမာမ်ားျဖင့္ျပရေသာ္ Aရာ၀တၱဳမ်ား၏ AစီAစU္၊ ေရAတြက္တ႔တ
ို ြင္ ပုဂဳၢိ လ္
ေရး ခံစားခ်က္ႏွင့္ Aစြဲ သန္မမ
ႈ ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္မရွိပါ။ လူမ႔ရ
ႈ ႈေထာင့္ျဖင့္ သင္ေပးခံရေသာAသိတခုကို Uပမာ
ေဆာင္ရေသာ္ “ေရာမက ဆယ့္ေလးUီးေျမာက္ပပ
ု ္ရဟန္းမင္းက ဘယ္သူ ျဖစ္ပါသလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
တက္ၾကြေသာသင္ယမ
ူ ႈျဖင့္ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ေသာသိႏွင့္ လူမ႔ရ
ႈ ႈေထာင့္ျဖင့္သင္ေပးခံရေသာAသိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နာ
ယူမွတ္သားရေသာ Aခ်က္Aလက္Aသိတ႔သ
ို ည္ ပညာေရးတြင္ Aေရးႀကီးေသာ Aဓိပၸာယ္ေဖာ္မႈမ်ား ရွၾိ ကသည္။
ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ၿပီး ရရွေ
ိ သာAသိက လက္ေတြ႔Aသံုးခ်ႏိုငမ
္ ႈတန္ဖိုးတြင္ ပိမ
ု ိုျမင့္မားသည္။ Aပူ၊ AေAး၊ Aေလး၊ Aေပါ့
စသည္တ႔က
ို ို ကၽြန္ုပ္တ႔ို ကိုယ္ေတြ႔Aားျဖင့္ သိရွိၾကၿပီး ေန႔စU္လည္း ထိုAသိကို လက္ေတြ႔Aသံုးခ်ေနၾကရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတြ႔ျဖင့္ Aသိကိုတည္ေဆာက္ယရ
ူ န္မာွ ေႏွးေကြးလွသည္။ ႏွစ္ထပ္ကိန္းပါ ညီမွ်ျခင္းတစ္ခု
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aက္တမ္တခု၏ တည္ေဆာက္ပုက
ံ ိုလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္Aတိင
ု ္း တရား
Aားထုတ္မႈကို Aက်U္းခ်ဳပ္ၿပီး ပညာႏွင့္ နီ၀ရဏမ်ားကို Aႏွစ္ထုတ္ျပရန္ နည္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္
တိုင္ ေတြ႔သိသူ ဘယ္ႏွUီးရွႏ
ိ ိုင္မည္နည္း။
သိပၸံပညာရွငမ
္ ်ား လူခၽြန္လမ
ူ ြနမ
္ ်ားႏွင့္ Aႏုပညာရွငမ
္ ်ား AစU္ Aဆက္ Aားထုတဖ
္ န္တီးလာခဲေ
့ သာ Aသိပညာမ်ား၏
တစ္စပ
ိ ္တစ္ပင
ို ္းေလာက္ကိုပင္ Aဓိပၸာယ္ျပည့္ျပည့္၀၀ျဖင့္ လက္ေတြ႔ သိရွိရန္မွာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္Aဖိ႔ု မျဖစ္
ႏိုငေ
္ ပ။ ထိ႔A
ု ျပင္ ကိုယ္ေတြ႔ ေလ့လာသိရပ
ွိ ုမ
ံ ်ားသည္ တစ္Uီးခ်င္း၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀Aလိုက္ ကြဲျပားႏိုငမ
္ ႈမ်ား လည္း
ရွိရကား Aျပစ္မလြတ္ႏင
ို ေ
္ ပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လက္ဗြဳိ င္ေဂါစကီး ကဲ့သို႔ေသာ ပညာေရးAေတြးAေခၚရွငမ
္ ်ားက ဤ
Aခ်က္ကို ေတြးေတာပူပန္မႈ ရွိခၾဲ့ ကသည္။ Aေျမာ္Aျမင္ရစ
ွိ ြာ ပညာေရးပံုစ၀
ံ င္ေAာင္ ပံုေဖာ္မထား ေသာ ေတြ႔ရွိ သင္
ယူမႈမ်ားသည္ ပင္ကိုယေ
္ စ့ေဆာ္မႈျဖင့္ ရရွိလာေသာAသိမ်ိဳးသာ ျဖစ္၍ ေလာကAေၾကာင္းAရာမ်ားကို ပညာတတ္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာေလ့လာၿပီး ရရွိသည့္ သိပၸံနည္းက်Aသိမ်ိဳး ကဲ့သ႔ို လက္ခံ၍မျဖစ္ေလာက္ေAာင္ ကြဲျပား
ေနေပသည္။ Aက်ိဳးဆက္သည္ကား မတိက်မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ Aယူသည္း စြဲလမ္းမႈAျပည့္ရွိေနေသာ စိတပ
္ င္
ျဖစ္ေတာ့သည္။
တဖက္တြင္လည္း သင္ယူသူ၏ ေတြ႔ရွိမႈျဖစ္စU္Aဆင့္ဆင့္ကို စီစU္မေပးႏိုင္ပဲ Aသိလဲေ
ႊ ျပာင္းေပးသည္ကို နာခံမွတ္
သားေစရံုသက္သက္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာနည္းသည္ Aသံုးျပဳႏိုငေ
္ သာAသိႏွင့္ Aသံုးမ၀င္ေသာ Aသိတ႔၏
ို ၾကား
ျပတ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ Aသံုးမ၀င္ေသာ Aသိဟုဆိုရာတြင္ (Aစစ္Aမွန္) ပညာတတ္တစ္ေယာက္က ဘ၀၏ ျပသနာ
Aစစ္Aမွန္ မ်ားႏွင့ႏ
္ ိႈင္းခ်င့္ရာတြင္ Aေလးထားေသာယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မစပ္ဟပ္မေ
ိ သာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းAေျချပဳ
စြမ္းAားမဲA
့ သိမ်ားကို ဆိုလပ
ို ါသည္ (၀ိႈက္ဟက္ဒ္ ၁၉၅၇၊ ဂါဒ္နာ ၁၉၉၁)။ နာမည္ႀကီးတကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခရ
ု ႕ဲ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရး
သိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားကို ‘သူတ႔သ
ို ေဘာAက်ဆံုး လႊတ္ေတာ္Aမတ္က ဘယ္သူလဲ’ ဟုေမးေသာAခါ ဘားခန္းထဲက
Aမူးသမားကဲ့သို႔ ေခါင္းကုတ္ေနၾကေၾကာင္း ဂါဒ္နာက ေျပာျပဖူးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ထိုနမူနာAား Aမွတ္ရေန ဖို႔
မလိုပါ။ ကၽြနေ
္ တာ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူထားေသာAရာသည္ သူတို႔Aတြက္ လက္ေတြ႔Aသံုးခ်၍ မရခဲ့ေသာ္
Aဆက္Aစပ္မဲ့ေသာAရာမ်ားကို သင္ယေ
ူ နရ ျခင္းသည္ ပညာေရးတြင္Aားစိုက္ထုတ္သမွ်ကို Aခ်ီးႏွီးျဖစ္ေစပါသည္။
ထိုျပသနာကို ကၽြန္ပ
ု ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းၾကသနည္။
ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ယေ
ူ သာAသိႏွင့္ ေက်ာင္းသင္Aသိတ႔၏
ို
ပညာေရးသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ႀကိဳးစားခဲၾ့ ကသည္။

Aဆက္Aစပ္မေ
ဲ့ နေသာျပသနာကို

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ခ်U္းကပ္ရန္

Aသိတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စU္

Aား

ေက်ာင္းသင္ရိုးကို တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားဖက္သ႔ို Uီးလွည့္ေပးဖိ႔ု ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဘာ
သာရပ္နယ္ပယ္တစ္ခုတင
ြ ္ ပညာရွင္မ်ား စူးစမ္းေလ့ရေ
ွိ သာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား သိလိုသည္
တို႔ကို စာရင္းျပဳစု၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုပညာရွင္မ်ား Aသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ စူးစမ္းရွာေဖြမႈနည္းစနစ္မ်ားAတိုင္း လိုက္
၍လည္းေကာင္း Aားထုတ္ခၾဲ့ ကသည္။
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ဤရႈေထာင့္Aရ ေက်ာင္းကသင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ကို ပံုေသ ခ်ေပးထားေသာ သိမွတစ
္ ရာ Aစု A
ေ၀းဟုမရႈျမင္ပဲ စူးစမ္းေလ့လ ာသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ သိရွိ လာပံု နည္းလမ္း မ်ား ဟု ရႈျမင္သည္။ ဘာသာရပ္ နယ္ ပယ္၏
တည္ေဆာက္ပုံ Aတြင္းမွ ေက်ာင္းသားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကို Aားေပးျပီး ပညာေရးAား စူးစမ္းေလ့လာမႈ
Aေျချပဳ၍ ခ်U္းကပ္သည့္ ပံုစံကို Aေလး ထားသည္ (ဘရူနာ-၁၉၆၅၊ ေဆာႏွင့္Aဖြ-႔ဲ ၁၉၉၃)။
စူးစမ္းေလ့လာမႈAေျချပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ားAျပင္ ထိုစူးစမ္းေလ့လာမႈသည္ Aက်ိဳးရွေ
ိ သာရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္
Aလို႔ငွါ ထိုဘာသာရပ္တင
ြ ္ သက္ဆိုငရ
္ ာ ေခါင္းစU္ႏွင့ပ
္ ါတ္သက္သည့္ ခိင
ု ္မာေသာဗဟုသုတလည္း ရွရ
ိ သည္။ မိမ၏
ိ ရွိ
ၿပီးသားAသိAခံေပၚတြငA
္ သိသစ္တိုးလာေသာ နားလည္ပုျံ ဖင့္ သေဘာေပါက္သြားေသာAခ်ိန္ (Schema Theory)
တြင္ ထိုAေျခAေနကိုသင္ခန္းစာေခါင္းစU္က Aေလးေပးလိုေသာ AယူAဆမ်ားဖက္သ႔ို ေက်ာင္းသား ေရာက္ရွိ
သြားေAာင္ ကူညေ
ီ ပးဖိ႔ု Aေရးႀကီးပါသည္။ ၄င္းကိုပင္ စိတပ
္ ညာရွငA
္ ခ်ိဳ႕ကေလာကAသိ (World Knowledge) ဟု
လည္း ေခၚ ၾကသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘာသာရပ္မ်ားAေပၚတြင္ သူတ႔၏
ို ကိုယ္ပင
ို သ
္ ေဘာဆန္သည့္ နားလည္သိျမင္မႈကို တည္ေဆာက္
ရန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ တပ္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ဖ႔ို ျဖစ္ပါသည္။ (လူသားသဘာ၀ကို ေလ့လာသည့္ ပညာရွင္
တစ္Uီးျဖစ္ေသာ Aီးဒီ ဟာ့ရ္ွ (ဂ်ဴနီယာ) (၁၉၈၇) ကေတာ့ ထိုဗဟုသုတ၏ Aႏွစ္သာရကို ယU္ေက်းမႈ တတ္ကၽြမ္းမႈ
(Cultural Literacy) ဟု ညႊန္းဆိုသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း သူAဆိုျပဳေသာ ယU္ေက်းမႈတတ္ကၽြမ္းမႈပမာဏ ႀကီးမားစြာ
တိုးတက္ေစေရးသည္Aစပိင
ု ္းမွာပင္Aျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာရွေ
ိ နသည္။ ေလာကAသိ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ယU္ေက်းမႈတတ္ကၽြမ္း
မႈကို Aေလးေပးလြန္းသည့္ လုပ္ရပ္က ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စူးစမ္းေလ့လာမႈလပ
ု ္ငန္း Aေပၚ လႊမ္းမိုး လြန္းမည့္ Aႏၱ
ရာယ္ရေ
ွိ န၍ သတိထားသင့္္ပါသည္)။
Aႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိေAာင္ လုပ္ေဆာင္မျႈ ဖစ္စU္တင
ြ ္ ပါ၀င္ လမ္းညႊန္ ေပးျခင္းက
သင္ယူမႈတင
ြ ္ Aထိေရာက္ဆုးံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္Aေထာက္Aထားမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ စံျပဆရာ တစ္
Uီး Aေန ျဖင့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တခုတင
ြ ္ မည္သ႔စ
ို ူးစမ္းေလ့လာရပံုကို နမူနာ ျပေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပေ
္ ပးလိုက္
ျခင္းျဖင့္ သူက စီစU္ေစခိင
ု ္းမည့္ စူးစမ္းဖြယ္ႏင
ွ ့္ ေလ့လာဖြယ္လုပင
္ န္းမ်ားကို Aားျဖည့္ေပးရာေရာက္သည္။ ဗဟုုသုတ
မ်ားကို ရွာေဖြပု၊ံ စုစည္း တင္ျပပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္ေသာ Aခ်က္Aလက္Aေျခခံကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။
Aသိပညာတည္ေဆာက္မ၀
ႈ ါဒမွ ဆင္းသက္လာေသာ သင္ယမ
ူ ႈ သေဘာတရား ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ Aေရးပါေသာ Aုပစ
္ ု
ႏွစခ
္ ု မၾကာေသးမီက ေပၚထြက္လာခဲပ
့ ါသည္။

၃။ စကီမာသီAိုရီ (Schema Theory)
၁၉၇၀ လြန္ႏစ
ွ မ
္ ်ားက ေတြးေခၚစU္းစားမႈ စိတ္ပညာနယ္ပယ္တင
ြ ္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား AလြနA
္ မင္းထြန္းကားခဲ့ၿပီး ၈၀
လြန္ႏစ
ွ ္မ်ားေလာက္တြင္ သုေတသနႏွင့္ သေဘာတရားေဖာ္ထုတ္မႈ Aဖြ႔ႀဲ ကီး တစ္ဖ႔ြဲ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သင္ယမ
ူ ႈ A
ေၾကာင္းကို ေယ်ဘုယေလ့လာၾကၿပီး Aဖတ္ႏင
ွ ့္ AေရးAသားဖက္တြင္ Aထူးျပဳ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သုေတသန
လုပ္ငန္းကို ဘက္စုျံ ဖန္႔က်က္၍ လုပ္ေဆာင္ေနစU္ ရစ္ခ်တ္ဒ္ Aန္ဒါဆန္ႏင
ွ ့A
္ ဖြ႔ဲ (၁၉၈၅) ၏ စကီမာသီAိုရီဟု
Aမည္ေပးၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုေတသနႏွင့္ သေဘာတရားေဖာ္ထုတ္မႈ လုပင
္ န္းတစ္ခုမွာ မွတ္သား ေလာက္ဖြယ္
Aခ်က္တခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ရစ္ခ်တ္ဒA
္ န္ဒါဆန္ႏင
ွ ့A
္ ဖြ႔၏
ဲ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္က Aသိပညာတည္ေဆာက္ရာတြင္ သင္ယူ
သူကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ျခင္းက Aေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ခA
ံ သိရဖ
ွိ ႔ို Aေရးႀကီးေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။
AေထြေထြစU္းစားေတြးေခၚမႈစိတပ
္ ညာရွင္မ်ား (Cognitive Psychologists in General) ႏွင့္ စကီမာသေဘာတရား
ကိုစြဲကိုင္သမ
ူ ်ား (Schema Theorists) က သင္ယူသူမ်ားကိုယ္တိုင္ Aသိကရ
ို ွာေဖြရသည့္ သင္ၾကားနည္းသစ္မ်ား
ေပၚထြက္ လာေစရန္ လံ႔ေ
ႈ ဆာ္ေပးႏိုငခ
္ ဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ ERR Model, KWL Strategy
(Ogle, 1986), Reciprocal Teaching (Palincsar and Brown 1984), and Questioning the Author (QtA)
Strategy (Beck, 1997) တိ႔ု ျဖစ္ၾကသည္။ စU္းစားေတြးေခၚမႈ စိတပ
္ ညာရွင္မ်ားက သုေတသနႏွင့္ သေဘာ
တရားေဖာ္ထုတ္မႈ လုပ္ငန္းကို “လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေတြးေတာျခင္း” (Directed Reading Thinking
Activity, DRTA) (Stauffer, 1975) ကဲ့သ႔ေ
ို သာ တြင္တင
ြ ္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေနသည့္ သင္ၾကားမႈ နည္းနာသစ္မ်ား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုငရ
္ န္ Aေထာက္Aကူျပဳျဖစ္ခဲ့သည္။
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၄။ ဖတ္သ ူ တုန႔ျ္ ပန္ ေ၀ဖန္မႈ (Reader Response Criticism)
Aသိပညာတည္ေဆာက္၍သင္ယူျခင္း သေဘာတရားကို ရသစာေပဖက္တြင္ AသံုးျပဳေသာAခါ ေ၀ဖန္ေရး AစU္
Aလာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈAရွိဆုးံ မွာ ဖတ္သူ တုန႔ျ္ ပန္ ေ၀ဖန္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပုဂၢိဳေရးAျမင္ျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈ (subjective criticism)
ပင္ျဖစ္သည္။ လူစရ
ီ ဇ
ို င္ဘလတ္ (၁၉၇၈) ႏွင့္ ေဒးဗ စ္ဘေလးခ်္ (၁၉၇၅) တိ႔ု ပံုေဖာ္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ဖတ္သူ၏တုန႔ျ္ ပန္မႈ
သေဘာတရားတြင္ ဖတ္သူ၏Aခန္းက႑ဖက္မွ တည္ေဆာက္ယူေသာ စာေပ၏Aဓိပၸာယ္ကို Aေလးေပးသည္။
မိမ၏
ိ ကိုယ္ေတြ႔ သို႔မဟုတ္ တဆင့္ခံAသိထဲမာွ ရႏိုင္သမွ်ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္စားမႈမ်ားထဲမွာ ဇာတ္ေကာင္
မ်ားႏွင့္ ဇာတ္Aိမ္ကို ပံုေဖာ္ျမင္ေယာင္ၿပီး စာသားထဲက ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေလးနက္မႈကို ပံုေဖာ္ သကဲ့သို႔၊ စာေပ
လက္ရာAား Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုၾကသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဖတ္သူ၏တုန႔ျ္ ပန္မႈ သေဘာတရားက Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုေသာ
ဖတ္သူ၏ လူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းကိုလည္း Aေလးထားသည္။ စာဖတ္သူမ်ားက စာေရးသူကို ေရးသားသည့္Aခ်က္Aေပၚ
တုန႔ျ္ ပန္လ်က္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ ပုဂၢလAျမင္မ်ား Aျပန္Aလွနေ
္ ပးျခင္း (intersubjectivity) ျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း နား
လည္ေသာ လူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းတခု ျဖစ္ထန
ြ ္းလာၿပီး စာေပလက္ရာကို ပိုမိုက်ယ္၀န္းစြာ နားလည္မႈ လည္းျဖစ္ေပၚေစ ပါ
သည္။ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္သိျမင္မႈကိုလည္း ျဖစ္ေစၿပီး Aေတြ႔Aၾကံဳကို Aမ်ားသိတင္စားခ်က္ျဖစ္သည့္ ရူပက
Aလကၤာ (metaphor) မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဖတ္သူ၏ တုန႔ျ္ ပန္မႈ ပံုစံျဖင့္ သင္ၾကားေနသည့္ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာသားကိုဖတ္ရသည့္Aခိုက္တင
ြ ္ မိမိ
တို႔ဖက္ကAျမင္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တင္ျပပိုငခ
္ င
ြ ့ရ
္ ွိမႈကို AသိAမွတ္ျပဳေပးရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို “ဒီစာသားကို မင္း
ဘယ္လိုနားလည္သလဲ၊ ဘာကိုသတိထားမိသလဲ၊ မင္းကို ဘာAေတြးရေစသလဲ၊ ဘယ္လိုခစ
ံ ားရသလဲ” စသည့္
ေမးခြန္း မ်ိဳးျဖင့္ စတင္ကာ ကိုယပ
္ ိုငA
္ ေတြးAျမင္ပါသည့္ Aေျဖမ်ိဳးကို ေတာင္းဆိုရင္း ေနာက္ဆုးံ တြင္ ဆရာတိ႔၏
ု
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ သေကၤတျပဳခ်က္မ်ား၊ Aေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ စာေပAလကၤာ တန္ဆာဆင္
မႈမ်ားကို ျခံဳငံုမိသြားေတာ့ သည္။
ဖတ္သူ၏တုန႔ျ္ ပန္ ေ၀ဖန္မႈပုစ
ံ ံကို Aေျခခံ၍ Aသံုး၀င္ေသာ သင္ၾကားနည္းပံုစံမ်ားကို ေဒးဗစ္ဘေလးခ်္ (၁၉၇၀)၊
ေရာဘတ္ပေရာ့ဘ္ (၁၉၈၆) ႏွင့္ ဂ်ဴးဒစ္သ္လန္ဂ်ာ (၁၉၉၅) တိ႔က
ု ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

၅။ ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စU္Aတြငး္ သင္ယျူ ခင္း (Metacognitive Learning)
သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လုပေ
္ ဆာင္မႈျဖင့္ Aဓိပၸာယ္ရေ
ွိ Aာင္လုပ္ေပးမႈကို Aသားေပးျခင္းသည္ ပညာေရးသမားမ်ား
Aတြက္ေတာ့ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၁၉၃၀ လြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက Aဓိပၸာယ္ရွိျခင္း၏
Aဓိပၸာယ္ (The Meaning of Meaning) ဟူေသာ Aိဒ
ု င္ရစ္ခ်တ္၏ Aေတြးသစ္လက္ရာတစ္ခုထဲတင
ြ ္ Aဓိပၸာယ္
ရွိမႈသည္ ကိန္းေသပမာဏတခုမဟုတပ
္ ဲ တစံုတေယာက္က တစံုတခုကို Aဓိပၸာယ္ရွိေAာင္လုပ္လ၍
ို ပါ၀င္Aားထုတ္မႈ
တခုသာျဖစ္ သည္ဟေ
ူ သာAဆိုကို ရဲရင့္စြာေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကမွ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ စU္းစား
ေတြးေခၚျခင္းပညာ (Cognitive Science) က ထိုAျမင္ကို လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လုပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ Aဓိပၸာယ္ရွိမႈ
တည္ေဆာက္ယူျခင္းသည္ သင္ယူသူဖက္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္တခုျဖစ္သည္ဆပ
ို ါလွ်င္ သင္ယူသူ၏ Aဆိပ
ု ါ ေဆာင္
ရြက္ခ်က္Aတြက္ ပိေ
ု ကာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆက္၍ ဆိုႏိုင္သည္။
AစU္Aလာပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ AေတြးAေခၚ ထြက္ကုန္မ်ား (စာAုပမ
္ ်ားႏွင့္ ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပံုစံ
တက်ထည့္သြင္းထားေသာ Aသိမ်ား) ကို ေက်ာင္းသား မ်ားAား ျပသၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုထြက္ကုန္မ်ားကို
မည္သ႔ရ
ို ရွိလာပံု နည္းစU္မ်ားကိမ
ု ူ ေျပာခဲလွသည္။ စU္းစားျခင္းသည္ လိ႔၀
ႈ ွက္ၿငိမ္သက္ေသာ Aလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္ေပရာ၊
ထိုAသိကို မည္သ႔သ
ို ံုးစြဲၾကမည္နည္း။ ေဒၚနယ္ဂေရ႕ဗ္စ္ (၁၉၈၂) ၏ စကား Aရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြးတတ္ေAာင္
သင္ၾကားေပးသည့္Aလုပ္သည္ စတူဒီယိုထမ
ဲ ွာ Aႏုပညာပစၥည္းတခုကို ဖန္တီးသည့္သဖြယ္ ခ်U္းကပ္ ေဆာင္ ရြက္
သင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုAခ်က္ကိုပင္ သင္ယမ
ူ ႈကို ေတြးေခၚမႈလက္ေတြ႔သင္တန္း တခုလို နားလည္ သင့္ေၾကာင္း
Aစၥဘဲလ္ဘက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ထိေ
ု ျပာဆိုခ်က္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကပင္ ဆရာတိ႔သ
ု ည္ ေတြး ေခၚ စU္းစားပံုႏွင့္
သင္ယူပုတ
ံ ြင္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုငA
္ သိကို တည္ေဆာက္ယူ တတ္ဖ႔ို ထို
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစU္မ်ားကို ယူသုးံ တတ္သြားဖို႔ဟု စU္းစားၾကပံုမွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။
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၆။ ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စU္Aတြငး္ ကၽြမး္ က်င္သ ူ ဆရာ၏ ကူညမ
ီ ျႈ ဖင့္ သင္ယျူ ခင္း
(Learning as Cognitive Apprenticeship)
ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စU္Aတြင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၏ ကူညီမႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း ပံုစံကို Aေျခခံေသာ သင္ၾကားမႈ
ခ်U္းကပ္နည္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သ႔သ
ို င္ယူရပံုႏွင့္ ကိုယ္တိုင္တတ္ ေျမာက္မႈAတြက္ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္
ယူရပံုမ်ားကို ျပသႏိုင္ဖ႔ို နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ေဆာင္ရြကရ
္ ပါမည္။ KWL နည္းစနစ္တင
ြ ္ သင္ယူမႈ၏ရည္ရြယခ
္ ်က္မ်ား ခ်
မွတ္မ၊ႈ ထိA
ု ခ်က္Aလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုငရ
္ ွာေဖြမႈႏွင့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္တ႔A
ို ား ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈတ႔ို ျပဳလုပ္ေစ
ျခင္းျဖင့္ ထိုAခ်က္Aား Aေလးထားမႈ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ထိန
ု ည္းစနစ္မ်ားကို Aသံုးျပဳေသာဆရာသည္ ေနာင္တြင္
ဆရာ့AကူAညီကို တိုကရ
္ ိုက္မရသည့္Aခ်ိနမ
္ ွာပင္ ဆက္လက္ေလ့လာေနေAာင္ ေက်ာင္းသားကို လုပေ
္ ဆာင္ေပး
သည္ျဖစ္၍ Aလုပ၏
္ ျပင္ပAတြက္ ကိုယ္တိုင္လပ
ု ္ကိုငျ္ ခင္းကို Uီးတည္သည္။
စU္းစားေတြးေခၚမႈ လက္ေတြ႔သင္တန္းပံုစံသည္ ဆရာက စံျပေနရာကို ျဖည့္ေပးျခင္းAျပင္ AျခားAခ်က္မ်ားကိပ
ု ါ လုပ္
ေဆာင္ေပးေသးသည္။ တစ္Uီးႏွင့္တUီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ့သ
္ ာ ရႏိုင္ပါလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aခ်င္းခ်င္းထံမွ
မ်ားစြာသင္ယူသိရွိသြားၾကသည္။ တစ္Uီး၏Aေတြးကို Aျခားတစ္Uီးကသိရၿွိ ပီး Aက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုငေ
္ စရန္ႏွင့္ Aျပန္
Aလွန္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ရန္Aတြက္ စာသင္ခန္းကို လက္ေတြ႔သင္တန္း (workshop) မ်ားပံုစံျဖင့္
ပံုေဖာ္ေနၾကသည့္ ဆရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွေ
ိ နၿပီျဖစ္ပါသည္။

၇။ Aသံထြက၍
္ ေတြးျခင္း (Think Aloud)
ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စU္Aတြင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၏ ကူညမ
ီ ႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း ပံုစမ
ံ ွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနာက္ထပ္
နည္းစနစ္တစ္ခမ
ု ွာ Aသံထြက္၍ေတြးနည္းကို Aသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Aသံထြက္၍ေတြးျခင္းဟူေသာ စကား၏
Aနက္မွာ ျပသနာတစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႔ခ်U္းကပ္ျပစU္တစ္ေလ်ာက္ ဆရာက သူ၏ စU္းစားမႈ ျဖစ္စU္ကို ေက်ာင္းသား
မ်ားAား Aသံထြက္၍ ေျပာျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိစ
ု U္းစားနည္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ Aသံုး
ခ်တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ဆရာက လႊမ္းမိုးမႈမလုပပ
္ ဲ တန္းတူပါ၀င္သူAေနႏွင့လ
္ ည္း
Aသံထြက္၍ေတြးျခင္းကို Aျခားနည္းစနစ္ မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းAသံုးခ်၍ ရပါသည္။

၈။ ပံုကားခ်ပ္ျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizer)
ပံုကားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ စိတ္ကူးမ်ားၾကားက ဆက္စပ္မမ
ႈ ်ားကို ပံုေဖာ္၍ ဇယားကြက္မ်ား၊ ရုပပ
္ ံု
မ်ားျဖင့္ ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စU္Aတြင္း ကၽြမး္ က်င္သူ ဆရာ၏ ကူညမ
ီ ႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း (Cognitive
Apprenticeships) ပံုစံ ထဲမွ ဆင္းသက္လာသည့္ နည္းတစ္ခုAျဖစ္ သတ္မွတႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္။ ရုပ
ု ပ
္ ုက
ံ ားခ်ပ္မ်ားသည္
စိတ္ကူးမ်ား၏ Aဆက္Aစပ္မႈကိုျပကာ ျမင္သာေAာင္လပ
ု ္ၿပီး စU္းစားျခင္းကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ပံုျပဇယားAား စူးစမ္း
ေလ့လာမႈလပ
ု ္ငန္းတစ္ခုကို စီစU္နည္း၊ လမ္းညႊန္နည္းနွင့္ ေလ့လာေတြ႔ရမ
ွိ ႈAား ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ်က္ကို စုစည္းရန္
နည္းလမ္းမ်ားAျဖစ္ သင္ယမ
ူ ႈျဖစ္စU္၏ မည္သည့္ Aဆင့္တြင္မဆို Aသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈကန
ြ ္ယက္

(Discussion Web)၊ ဗင္ဇယား (Venn Diagram) ႏွင့္ ေ၀ါဟာရ/AေတြးAေခၚ/စိတ္ကူး စုဖ႔ျြဲ ခင္း (Clustering) စသည့္
နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပံုကားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပသည့္နည္း၏ နမူနာကြဲမ်ား ပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။

၉။ သင္ယရ
ူ န္ေရးသားျခင္း (Writing to Learn)
မိမ၏
ိ သိစိတ္ကို စာေပ (စကားလံုး) ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္စမ
ြ ္း၏Aက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို စူးစမ္းေလ့လာၾကေသာ
ပညာရွင္တိ႔ေ
ု တြ႔ရွိရသည္မွာ စာေပပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္စမ
ြ ္းရွိျခင္းသည္ ကၽြနုပ
္ ္တ႔၏
ို ေတြးပံုေတြးနည္းAေပၚတြင္ Aား
ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မရ
ႈ ွိသည္ ဟူေသာAခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စာေပ မတတ္ေျမာက္ သည့္Aသိင
ု ္းA၀ိုင္းတြင္ ေန
ထိုင္ေနၾကသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုသိျမင္သုးံ သပ္ႏိုငစ
္ ြမ္း၊ သိသာ ထင္ရွားေသာ Aခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဲ႔
ထြင္စU္းစားႏိုင္စမ
ြ ္းႏွင့၊္ မိမိသုးံ စြဲေနေသာ စကားမ်ားAေပၚ စU္းစားသံုးသပ္မႈတ႔တ
ို ြင္ Aားနည္း ၾကသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္ဟု လူရီယာ (၁၉၇၆) ၏ နာမည္ေက်ာ္ေလ့လာခ်က္က ဆိုထားသည္။ Aျခားတဖက္တင
ြ ္လည္း စာေရးစာဖတ္
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တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားက မိမ၏
ိ AယူAဆမ်ားကို မွတ္တမ္းမွတရ
္ ာထားရွိတတ္မႈ၊ ထိုAယူAဆမ်ားကိပ
ု င္ တုန႔ျ္ ပန္ ျငင္း
ခံုၿပီး ပိုမို သန္႔စင္Aားေကာင္းေAာင္လုပႏ
္ ိုငမ
္ ႏ
ႈ ွင့္ မိမိ၏လက္ရစ
ွိ U္းစားေတြေခၚတတ္မႈAဆင့္မွ ဒီထက္ပိုျမင့္ေသာ နား
လည္သိျမင္မႈ ေနာက္တဆင့္သို႔ တြန္းတင္ႏင
ို စ
္ ြမ္းမ်ားလည္း ရွၾိ ကသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ AေရးAသားတတ္ေျမာက္မႈသည္ သူ၏ မိမိကိုယ္ကိုသိျမင္မႈစမ
ြ ္းရည္ကို တိုးတက္ေစ
သည္သာမက

စU္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ကပ
ို ါ ျမင့္မားလာေစသည္ဟူေသာ

Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

သိရၿပီးသည့္

ေနာက္တင
ြ ္ ကၽြနုပ
္ ္တို႔ မည္ကဲ့သ႔ို သင္ၾကားသင့္သနည္း။ သင္ၾကားမႈလပ
ု ္ငန္းတြင္ AေရးAသားပိင
ု ္းကိုပါ စာရင္း
ထည့္ထားသည့္ ဆရာ မ်ားသည္ သေဘာတရားAခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာထားၾကပါသည္။
၁။ သူတို႔သည္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ မွတ္တမ္းေရးျခင္း (exploratory writing) ကို Aားေပးသည္။ သူတို႔က ေက်ာင္း
သားမ်ားကို စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မွတ္သားေစၿပီး Aဆံုးသတ္စာတမ္းတင္ျပရန္မရည္ရြယ္ပဲ မွတ္တမ္း
ေရး သြင္းမႈႏွင့္ တုန႔ျ္ ပန္Aေတြးမ်ားAား ေရးသြင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို Aားေပးသည္။
၂။ သူတို႔သည္ ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္ပင
ို ္ေရးသားမႈ (personal authorship) ကို Aားေပးသည္။ သူတ႔က
ို
ေက်ာင္း
သားမ်ား တြင္ ကိုယ္စစ
ီ ိတ္ကူးမ်ားရွိၾကၿပီး တစ္Uီးခ်င္းသည္ မိမ၏
ိ Aေတြ႔Aၾကံဳတြင္ မိမိသာAသိဆံုးျဖစ္ၾကသည္။
စU္းစားျခင္း၊ ေရးသားျခင္းတိ႔ျု ဖင့္ ၄င္းတိ႔က
ု ို Aဓိပၸာယ္ရေ
ွိ Aာင္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကသည္ စသည့္AယူAဆကို ပ်ိဳးေထာင္
ေပးသည္။
၃။ သူတ႔သ
ို ည္ ေရးသားမႈလုပင
္ န္းစU္ (process of writing) ကို Aေလးထားသည္။ ထူးခၽြနေ
္ သာ စာေရးဆရာ
မ်ား၏ ေျပာင္ ေျမာက္ေသာလက္ရာမ်ားကို စာေရးေလ့ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကသာ ျမင္ႏင
ို ္ၾကၿပီး Aခ်ိဳ႕ကလည္း
သူတို႔သည္ ဘယ္ေသာAခါမွ စာေရးဆရာျဖစ္မလာႏိုင္ဟု သဘာ၀က်က် ကိုယ္တိုငေ
္ ကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ သိ႔ု
ေသာ္လည္း စာေရးဆရာမ်ားသည္ Aမွတ္တမဲေ
့ လ့လာသိရမ
ွိ မ
ႈ ်ားကို ေန႔စU္မွတ္တမ္းႏွင့္ မွတ္စစ
ု ာAုပမ
္ ်ားတြင္ မွတ္
သားထားၿပီး၊ ေခါင္းစU္တစ္ခုကို ခ်U္းကပ္ရန္ Aေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို Aႀကိမ္ႀကိမ္Aားထုတ္ၾကည့္ၾကသည္။ မိမိ
လက္ရာကို ပိုေကာင္းလာေစဖိ႔ု မည္သို႔လုပ္ သင့္သည္ကိုလည္း ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ စာဖတ္သူမ်ားထံမွ AၾကံUာဏ္
ကိုရယူၿပီး မည္သ႔မ
ို ည္ပုဖ
ံ န္တီးၾကသည္ကို ဆရာက သင္ၾကားေပးေသာAခါ စာေပေရးသားျခင္းဟူေသာ Aတတ္
ပညာသည္ Aလွမ္းမီႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းတခု ျဖစ္လာရေပေတာ့သည္။
၄။ သူတ႔က
ို
စာေပပံုသ႑ာန္ထက္ Aေၾကာင္းAရာကို (content over form) Aဓိကထားသည္။ မွ်ေ၀ဖတ္ရႈ
ထိုက္ေသာ စာေပလက္ရာတစ္ပုဒ္သည္ Aေၾကာင္းAရာႏွင့္ တင္ျပထားသည့္ ထိုးထြင္း ရႈျမင္မႈမ်ား ေၾကာင့္သာ ေရွး
Uီးစြာ လက္ခံၾကသည္ဟု ဆရာမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ စံခ်ိနမ
္ ီေသာ စာေပAေရးAသား ပံုသ႑ာန္မ်ားကိုလည္း
ေက်ာင္းသားမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပင
ို ႏ
္ ိုင္ လာေAာင္ ေနာက္ထပ္Aခ်ိန္ယူၿပီး ျမွင့တ
္ င္ေပးပါသည္။ စာေပ ပံုသ႑ာန္A
ေပၚတြင္ ကနUီးAလုပ္မ်ားမႈေၾကာင့္ Aေတြးမွတ္တမ္းျဖင့္ AယူAဆေ၀မွ်သည့္လုပ္ငန္းကို Aဟန္႔Aတား မျဖစ္
ရေလေAာင္ AထူးAေလးထားၾကပါသည္။ ထိ႔A
ု တူပင္ ေက်ာင္းသား၏ AေရးAသားပံုသ႑ာန္ႏင
ွ ့္ စာေပဟန္
တို႔Aေပၚတြင္ သူတ႔ေ
ို မွ်ာ္လင့္ထားသည့္ Aခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေAာင္ လုပ္ေပးထားၿပီး ရွင္းလင္းစြာ သင္ၾကား ေပး
ၾကပါသည္။

၁၀။ ေရးသားျခင္းသည္ သင္ယျူ ခင္း (Writing is Learning)
ေAာက္တင
ြ ္ ေရးသားမႈလပ
ု ္ငန္းျဖင့္ ကၽြနုပ
္ ္တို႔၏သင္သမ
ူ ႈကို Aကူ Aညီျဖစ္ပုမ
ံ ်ားကို RWCT ၏ ေစတနာ လုပ္Aားရွင္
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒးဗစ္ကလူးစ္တားႏွင့္ ပက္ထရစ္ရွာဘလိုAမ္တ႔၏
ို ေရးသားခ်က္Aား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာေရးသူတစ္Uီးက AေရးAသားလုပင
္ န္းတခုကို စတင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သူနားလည္ေနသည့္Aခ်က္မ်ားစြာထဲ တြင္
‘မိမ၏
ိ Aသိပညာဗဟုသုတသည္ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ေသး’ ဟူေသာAသိသည္လည္း တခုAပါA၀င္ျဖစ္သည္။ မိမိ
ရရွိထားသည့္ စိတ္ကူးမ်ားAေပၚတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ Aျပည့္ရွိသည္ဆိုသည့္တိုင္ ေရးသားမႈAလုပ္တင
ြ မ
္ ူ သိမင
္ ယ္
သည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳကို မၾကာခဏဆိုသလို ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလုပ္ငန္းက ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔
သိသမွ် ကုန္ၿပီ၊ ဒီမွ်Aထိသာ နားလည္ေသးသည္’ ဟူေသာAေျခAေနကို Aလ်င္Aျမန္ ေရာက္ ေစတတ္ ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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စားပြမ
ဲ ွာ စထိုငခ
္ ်ိန္တြငမ
္ ႈ မိမိကိုယ္ကို Aေတြးေတြ ေခါင္းထဲမွာAျပည့္ဟု ထင္ေနသည္။ စာတစ္မ်က္ႏွာ၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာ
ခန္႔ ေရးသားၿပီး ခ်ိနေ
္ လာက္တြငမ
္ ူ ရပ္သြားေပၿပီ။ Aခန္းထဲမွာ ဟိုဟိုဒီဒေ
ီ လွ်ာက္ၿပီး ဒီစာထဲတြင္ ဘာဆက္ေရးရမည္ကို
Aၾကံထုတ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ စာေရးသားသည့္ လုပင
္ န္းစU္တေလွ်ာက္လုးံ တြင္ စိတ္ကူးရွာေဖြရျခင္း၊ ဖတ္ရႈရျခင္း၊
သေဘာတရားမ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း၊ စကားလံုးမ်ားကို သီကံုးရျခင္း ပရိတ္သတ္၏ လိA
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္း
မ်ားကို မွန္းဆရျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိသိထားသမွ်ကို ျခဲ႕ထြင္ေနၾကရပါသည္။ AေရးAသားလုပင
္ န္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲယရ
ူ သည္။
မ်ားစြာေသာAေျခAေနတိ႔တ
ု ြင္မူ စာေရးသူသည္ မိမိသိရွိထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္Aခ်က္မ်ားကို သန္႔စင္ရွင္းလင္း
ပစ္လိုကရ
္ သည္။ ျခံဳ႕ရသည္။ Aႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ေသးငယ္က်စ္လစ္ေAာင္ လုပ္ရသည္။ ျပသနာက လံုေလာက္ေသာ
Aသိမရွိျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိAသိကို လက္ရာေကာင္းတစ္ပဒ
ု ၏
္ က်စ္လစ္လွပမႈရရွေ
ိ Aာင္ သန္႔စင္ ဖယ္ထုတမ
္ ႈ A
တတ္ပညာ မျပည့္စုျံ ခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စာေရးျခင္းလုပ္ငန္းစU္က စာေရးသူကို ‘ဤAေၾကာင္း Aရာတြင္
ဘာကAေရးႀကီးသည္၊ ဘာကျဖင့္ ဒီေလာက္ Aေရးမႀကီး’ ဟူသည္ကို ပိမ
ု န
ို ားလည္ေသာ Aဆင့္တဆင့္သို႔ ပိ႔ေ
ု ဆာင္
ေပးပါသည္။
တနည္းဆိုရေသာ္ စာေရးျခင္းသည္ စာေရးသူAား မိမA
ိ ေတြးကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္ေAာင္ ကူညီေပးသည္။
မေရးမီကပင္ မိမိAေတြးမ်ား၏ Aေရးပါမႈကို ခံစားသိရွိသည္။ လက္ေတြ႔ေရးသားသည့္Aခ်ိန္တြငမ
္ ူ ထိုAေရးပါမႈကို
စကားလံုးျဖင့္ ရွင္းလင္းေပၚလြငေ
္ Aာင္လုပရ
္ သည္ျဖစ္၍ ဆင္တူယိုးမွားစိတ္ကူးမ်ားမွ ကြဲျပားသြားေAာင္လုပရ
္ သည္။
ထင္ရွားသည့္ Aေထာက္Aထားမ်ားျဖင့္လည္း Aားျဖည့္ရပါသည္။ သူတ႔၏
ို စိတ္ကူးသည္ Aဘယ့္ေၾကာင့္ Aေရးပါ
ေၾကာင္းကို စာေရးသူတ႔ို သိၾကပါသည္။
(David Klooster and Patricia Bloem, The Writer’s Community. New York: St Martin’s 1995), p.7.

၁၁။ ေ၀ဖန္ပင
ို း္ ျခား စU္းစားျခင္း (Critical Thinking)
RWCT တြင္ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားျခင္းကို ဤသို႔ Aဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိုပါသည္။
ေ၀ဖန္သံုးသပ္လ်က္ စU္းစားျခင္းသည္ သိလိုစိတရ
္ ွိၿပီး စူးစမ္းသည့္နည္းစနစ္ကိုလည္း Aသံုးျပဳျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။
ေမးခြန္းကို ေဘာင္၀င္ေAာင္ေမးျမန္းတတ္ၿပီး (framing questions)၊ Aေျဖကိစ
ု နစ္တက်ရွာေဖြသည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား
စU္းစားျခင္းဟူသည္ Aခ်က္ Aလက္မ်ားကို ေနရာတက်ထားျခင္းAျပင္ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စူးစမ္းျခင္းႏွင့္
ထိုAခ်က္Aလက္မ်ား၏ Aဓိပၸာယ္ဆင့္ပြား မႈမ်ားေနာက္ကလ
ို ိုက္၍ Aဆင့္မ်ားစြာတြင္လည္း သံုးစြဲ ႏိုငပ
္ ါသည္။
ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားျခင္းသည္ ယU္ေက်းေသာ သံသယ ၀ါဒကို က်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ‘ဒီလိုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေရာ….’
ဟု ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေပးထားေသာAေျခAေနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ Aရာမ်ားရွႏ
ိ ိုင္မႈကို လက္ခံ စU္းစား ေပးသည္။
ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားျခင္းသည္ Aေရးကိစၥတစ္ခုတင
ြ ္ AေျခAေနတစ္ခုကို ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္စြာ
ခုခံကာကြယႏ
္ ိုငရ
္ န္ျဖစ္သည္။ Aျခားသူမ်ား၏ ေစာဒကမ်ားကို ဂရုတစိုက္စU္းစားၿပီး ထိုေစာဒကမ်ား၏ ယုတၱိေဗဒကိုပါ
စီစစ္ေစာေၾကာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
Aထက္ပါ Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ိုခ်က္သည္ မ်ားျပားက်ယ္၀န္းလြန္းလွသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထည့္သြင္းစU္းစားရမည့္ Aဓိက
Aခ်က္မွာ ၄င္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္မ်ိဳးမွ်သာမဟုတ္ပဲ ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားစြာပါ၀င္ေနသည္ဆေ
ို သာ Aခ်က္ျဖစ္သည္။
ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားစU္းစားျခင္းကိုျမွင့တ
္ င္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို Aားေပးေသာ မက္သယူးလစ္ပ္မန္း (၁၉၈၈) က
ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားျခင္းဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ လက္ေတြ႔က်က်ဆိုရပါလွ်င္ ႏိုးၾကားေသာစိတ္၏ လႈပရ
္ ွား ေဆာင္
ရြက္မA
ႈ ားလံုးကို ရည္ညႊန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု Aရႊန္းေဖာက္ခသ
ဲ့ ည္။
AစU္Aလာ နာခံသင္ယူရေသာစာသင္ခန္းကို Aေျခခံထား၍ စU္းစားမည္ဆိုပါလွ်င္ ထိုAစU္Aလာမွ ေပၚထြက္ လာ
သည့္ တက္ၾကြေသာသင္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းကို ျမွင့တ
္ င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသိ႔ု ေရာက္လာ
ၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပၿပီ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္းေ၀ဖန္ပင
ို ္ျခားစားျခင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ တခါတရံ Aသိပညာကို
ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျခင္း ဆိုသည္ထက္ ပိပ
ု ါသည္။ ကိုယ္တိုငရ
္ ွာေဖြရေသာAသိကို မိမိ၏Aခံသိျဖင့္ ေပါင္းစည္း ျခင္း၊
Aျခားလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိင
ႈ ္းယွU္ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း၊ ထိုAရာ၏ ခိင
ု ္မာမွန္ကန္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈကို ေမးခြန္း
ထုတ္ျခင္း၊ ေစာဒကမ်ားျဖင့္ ယုတၱိရွိမႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာAဓိပၸာယ္မ်ားကို ဆြဲထုတ္ၾကည့္ျခင္း၊ Uပမာ
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ေပးစရာAသစ္မ်ား ရွာၾကံျခင္း၊ ၄င္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ျပသနာမ်ား၏ Aေျဖမ်ားကိမ
ု ွန္းဆျခင္းႏွင့္ ၄င္းတြင္
ပါ၀င္ေနေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္တရားကိုစစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔Aားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။
ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစU္းစားျခင္းကို သင္ၾကားေပးရန္ Aေထာက္Aကူျပဳေသာ Aေတြ႔Aၾကံဳဆိင
ု ္ရာႏွင့္ သေဘာတရား ဆိုင္
ရာ AစU္Aလာမ်ားမွာ Aေတာ္Aတန္မ်ားျပားပါသည္။

၁၂။ ေမးခြနး္ ေမးျမန္းျခင္း၏ Aဆင့္မ်ား (Level of Questioning)
ဘင္ဂ်မင္ ဘလူးမ္ ႏွင့္ Aဖြ႔၏
ဲ ပညာေရး ရည္မန
ွ ္းခ်က္ Aဆင့္မ်ား (Taxonomy of Educational Objectives)
(ဘလူးမ္၊ ၁၉၅၆) သည္ စာသင္ခန္းတြငA
္ သံုးျပဳေသာ စU္းစားေတြးေခၚမႈAဆင့္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ Aမ်ိဳးAစားမ်ားကို
Aကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လိုAပ္သလိုAသံုးျပဳ ျခင္း ႏွစမ
္ ်ိဳးစလံုးAတြက္ပင္ Aသံုး၀င္သည့္ပုစ
ံ ံတခုျဖစ္ပါသည္။
Aထက္ပါ ပညာေရးရည္မန
ွ ္းခ်က္ Aဆင့္မ်ား (Bloom’s Taxonomy) သည္ ဆရာမ်ားက ေမးျမန္းလာသည့္ေမးခြန္း
မ်ားကို Aဆင့္နမ
ိ ့ေ
္ မးခြန္း (Lowere Order Question) ႏွင့္ Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္း (Higher Order Question) ဟူ၍ ခြဲျခား
ႏိုင္သည္။ ထိုသ႔ခ
ို ြဲျခားရာတြင္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မွတမ
္ ိျခင္း သို႔မဟုုတ္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကို နားလည္
ျခင္း (Aဆင့္နမ
ိ ့)္ ႏွင့ ္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကို လက္ေတြ႔Aသံုးခ်ျခင္း (Aဆင့္ျမင့္သို႔ဆက္လွမ္းျခင္း)၊ ေစာဒက
(arguments) မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျခင္း၊ Aေျဖသစ္မ်ားရရွရ
ိ န္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကို ေပၚင္းစပ္ျခင္း၊ က်ိဳး
ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ စU္းစားမႈလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္လုးံ ကို Aကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း စသည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ခြဲျခား နိင
ႈ ္
ျခင္း ျဖစ္သည္။
စာသင္ခန္းAတြင္း၌ စU္းစားေတြးေခၚမႈကို Aားေပးလိုေသာ ဆရာမ်ားသည္ ဘလူးမ္၏ ပညာေရးရည္မန
ွ ္းခ်က္ A
ဆင့္မ်ား (Bloom’s Taxonomy) ကို စတင္Aသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားကေမးေသာ ေမးခြန္း Aမ်ိဳးAစား
မ်ား၏ Aဆင့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား စU္းစားသည့္ Aဆင့္မ်ားႏွင့္ Aၿမဲတမ္း ဆက္စပ္မရ
ႈ ွိသည္။ မိမိ Aသံုးျပဳေန
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏Aဆင့္Aတန္းကို မိမိကိုယ္ တိုင္က သတိထားမိခ်ိန္ေရာက္မွသာ မိမေ
ိ တာင္းဆိုေနေသာ Aေတြး
AေခၚAဆင့္Aတန္းကို ထိမ္းသိမ္းလုပေ
္ ဆာင္တတ္ လာေပလိမ့မ
္ ည္။ Aဆင့္ျမင့္ ေတြးေခၚမႈကို လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ၾက သူ
မ်ားသည္ Aခ်က္Aလက္မွတ္သားႏိုင္မႈ Aဆင့္ေလာက္သာ ေတြးႏိုင္သူမ်ားထက္ မိမိ သင္ယရ
ူ ရွေ
ိ သာ Aရာကို လက္
ေတြ႔Aသံုးခ် ႏိင
ု ္စမ
ြ ္းတြင္ သာလြန္ၾကေပသည္ (တာဘာ ၁၉၆၆)။

၁၃။ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားမႈကို ပံုစံုတက် ခ်U္းကပ္နည္းမ်ား (Formalized Approaches to Critical Thinking)
Aေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုတင
ြ ေ
္ ၀ဖန္ပင
ို ္းျခား စU္းစားျခင္းAတတ္ပညာတြင္ ထူးခၽြနေ
္ ရးႏွင့္ သင္ၾကားေရး လက္ေတြ႔
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေAာက္ပါAခ်က္ (၃) ခု ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ပထမAခ်က္မွာ နယူးဂ်ာစီရွိ ေမာင့္ကလဲ စတိတ္ယူနီဗာစီတီ တြင္ဖင
ြ ္းလွစ္ထားေသာ ကေလးမ်ားAတြက္ ဒသနိက
ေဗဒ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာနျဖစ္ၿပီး မက္သယူးလစ္ပမ
္ န္း (၁၉၈၈၊ ၁၉၉၁) ႏွင့A
္ ဖြ႔က
ဲ
မူလတန္းႏွင့္ Aလယ္တန္း Aဆင့္
ကေလးမ်ားAတြက္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြကေ
္ နေသာ လုပင
္ န္းျဖစ္သည္။ AေျခခံAေတြးမွာ သဘာ၀ေလာကႏွင့္ ကိုယ္
က်င့္တရားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ပင္ကယ
ို ္စူးစမ္းလိုစိတ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ Aဆင့္ျမင့္
စU္းစားျခင္းကို Aစပ်ိဳးႏိုင္သည္ ဟူေသာ Uပေဒသကို Aေျခခံထားသည္။ Aရစၥတိုတယ္ ၏ ‘ဒသနပညာAစ
သိလိုစိတ္က’ (philosophy begins with wonder) (Metahpysis 982b) ဟူေသာ Uပေဒသမွ စိတ္ကူးAစတည္၍
လစ္ပမ
္ န္းႏွင့္ Aေပါင္းပါမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ေတြးတတ္သည့္သဘာ၀ကို ကနUီး Aားျပဳကာ ခြျဲ ခမ္းစိပ္ျဖာ၍ စူးစမ္း
ရွာေဖြသည့္စမ
ြ ္းရည္ကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစၿပီး ျပသနာေျဖရွင္းႏိင
ု ္စမ
ြ ္းကိုေပးေသာ သင္ရိုးတစ္ခုကို ေရးဆြဲၾကေလသည္။
ဒုတိယAခ်က္မွာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္မွ ဒသနပညာရွင္ ဂရက္မက္သယူးစ္ (၁၉၈၅၊ ၁၉၈၈) က လူမႈက်င့္ ၀တ္
ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ံေရးျပသနာမ်ားAေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္သည့္ေမးခြန္းAခ်ိဳ႕ကိုသံုး၍ျဒပ္မဲ့ဆန္ေသာ၊ Aဓိပၸာယ္ျခားနားမႈ Aလြန္
က်U္းေျမာင္း ရႈပ္ေထြးေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားကို ကေလးမ်ားAား ျဖစ္ညစ
ွ ေ
္ တြးေတာခိုင္း၍ ရႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
ပီယာေဂ်းႏွင့္ ခိုးလ္ဘတ္တို႔ Aၾကံျပဳခဲ့ေသာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈAဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာ ပိ၍
ု ငယ္ေသာAရြယ္ မွာပင္

!

44!

ျဖစ္ႏင
ို ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဆရာမ်ားကို Aထူးေလ့က်င့္ေပးမႈလည္းမလုပ၊္ AထူးAေၾကာင္းAရာမ်ားကို တီထင
ြ ္ Aား
ကိုးမႈလည္း မျပဳပဲ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာAုပမ
္ ်ားႏွင့္ သူတို႔ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ေသာ ပံုျပင္မ်ားကိုသံုးျခင္းက
ထူးျခားသည္။ မက္သယူး က ဆရာတိ႔A
ု ား ‘ျဖစ္ႏင
ို ္တယ္’ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ စိတ္ကိုသာေမြးၾကရန္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ၍
စကားေျပာဆိုသည့္Aတတ္ပညာ မ်ားကိုသာသံုးစြဲရန္ တိုက္တန
ြ ္းသည္။
တတိယAခ်က္မွာ Aဆင့္ျမင့္ပညာမွ ေခတ္ၿပိဳင္ဒသနပညာရွငမ
္ ်ားသည္ ေခတ္ၿပိဳင္Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္
ျဖာမႈ စြမ္းရည္သုးံ လ်က္ ယုတၱိႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပ၍ သီကံုးရေသာ စာေပေရးသားနည္းကို ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တင
ြ ္
Aဆင့္ျမင့္ စU္းစားေတြေခၚႏိုင္စမ
ြ ္း ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစေရးAတြက္ ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲေနၾကသည္။ ထိုလပ
ု ္ရပ္ကို Aလယ္တန္း ႏွင့္
Aထက္ဆင့္တြင္သာမက

မူလတန္းAဆင့္မ်ားထိပင္

တိုးျခဲ႕သံုးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။

ကယ္လီဖိုးနီယားျပည္နယ္မွ

ဆိုႏိုးမား Aစိုးရတကၠသိုလ္တြင္ ရစ္ခ်ာ့ဒ္ေပါလ္၊ ဂ်ရဲႏိုဆစ္ႏင
ွ ့္ လင္ဒါAဲလ္ဒါး (၁၉၉၅) တို႔ပါ၀င္သည့္ Aဖြဲ႔တစ္ဖ႔က
ြဲ
ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းသင္ၾကားမႈကို Aေထာက္ Aကူျပဳေသာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားၾကသည္။
သူတို႔ဖန္တီးထားေသာAရာကို ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္း ေဖာင္ေဒးရွငး္ (Foundation for Critical Thinking)၊ ေ၀ဖန္
စU္းစားျခင္းဌာန (Center for Critical Thinking) ႏွင့္ Aဆင့္ျမင့္ စU္းစားျခင္း စစ္ေဆးမႈ Aျပည္ျပည္ ဆိုငရ
္ ာ ဌာန
(International Center for the Assessment of Higher Order Thinling) တို႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေ၀ ဖန္စU္းစားျခင္းAတတ္ကို သီျခားခြဲထုတ၍
္ သင္ၾကားေရးAတြက္ စိုးရိမ္မA
ႈ ခ်ိဳ႕ကား က်န္ေန ေပ
ေသးသည္။ ေကာလိပ္Aႀကိဳတန္းAဆင့္မွ မ်က္ေမွာက္ပညာေရးဆိုငရ
္ ာ ပညာရွင္Aဖြ႔က
ဲ
ေ၀ဖန္စU္းစားမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
Aဆင့္ ျမင့္စU္းစားျခင္းကိုတိုးတက္ေစရန္

Aားထုတ္သည့္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်သည္

ကေလးမ်ားႏွင့္

လူငယ္မ်ားAား

ျပသနာေျဖရွင္းမႈႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈလုပၾ္ ကရေသာ ျပင္ပေလာကထဲမွလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ နီးႏိုင္သမွ် Aနီးစပ္ဆုးံ ျဖစ္ေစ
ရမည္ဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းကို မၾကာေသးမီက လုပခ
္ ဲ့ၾကေသာ သုုေတသန
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ Aတတ္ပညာ တစ္မ်ိဳးတည္းကို စူးစိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ Aခ်က္ Aလက္ကိုသာ မွတ္သားျခင္း
သည္ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းကို Aားနည္းေစသည္ဟု ဆိုသည္။ UပမာAားျဖင့္ ျပင္ပေလာကမွကင္းလြတ္၍ သီးျခား
ေလ့လာရေသာ ကၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္း
ေသာ္လည္း ထိုAသိႏွင့က
္ ၽြမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကို AေျခAေနသစ္မ်ားမွာ Aသံုးခ်ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္တင
ြ ္ Aားနည္းၾကသည္
ဟု ဘေရာင္း (၁၉၈၉) က ဆိုသည္။ စU္းစားေတြးေခၚျခင္းစိတပ
္ ညာ၊ ဒသနိကေဗဒပညာႏွင့္ ဗဟု ယU္ေက်းမႈ ပညာ
ေရးဆိင
ု ္ရာ သုေတသနျပဳရလဒ္မ်ားက သင္ယူျခင္းႏွင့္ စU္းစားျခင္းAတြက္ ပိမ
ု ိုျပည့္စုသ
ံ ည့္ Aဓိပၸာယ္ ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္
မ်ားကို ရရွိေစသည္။
ထိုသုေတသနေတြ႔ရခ
ွိ ်က္မ်ားAနက္မွ Aသြင္တေ
ူ နေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားက ျပဆိုသည္မွာ AေျခAေနသစ္မ်ား တြင္
Aသံုးခ်ႏိုင္ေAာင္ ထိေရာက္ေသာ ေရရွည္သင္ယူမျႈ ပဳလုပ္ျခင္းသည္ Aဆင္သင့္ရွိေနေသာ Aသိႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားကို
Aဓိပၸာယ္ရွိေAာင္လပ
ု ေ
္ ပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုAေျခAေနမ်ိဳး Aေကာင္းဆံုးျဖစ္ထြန္းေစရန္မွာ သင္ယူသူ ကိုယ္တိုင္
ပါ၀င္လပ
ု ္ ေဆာင္၍ ေလ့လာျခင္း၊ ထဲထဲ၀င္၀င္သိျမင္ျခင္းႏွင့္ Aသိမ်ားAား ဆီေလ်ာ္ေAာင္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္
ပိုငA
္ သိတည္ ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏင
ို ္ဖ႔လ
ို ိုသည္ (Aန္ဒါဆင္ႏွင့A
္ ဖြ႔၊ဲ ၁၉၈၅)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက Aသိသစ္ကို
လက္ေတြ႔AေျခAေနAစစ္တင
ြ ္ Aသံုးခ်ႏိုင္ေသာ Aခြင့A
္ လမ္းမ်ားရရွပ
ိ ါလ်င္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ စU္းစားျခင္းကို ပိုမို
Aားေကာင္းေစပါသည္ (ရက္စန
္ စ္ခ၊္ ၁၉၈၇)။ ေက်ာင္းသား၏ Aသိေဟာင္းႏွင့္ Aေတြ႔Aၾကံဳေဟာင္းေပၚတြင္ Aေျခခံ
၍ ထိုAသိေဟာင္းႏွင့္ သင္ယူရမည့္Aသိသစ္ကို ဆက္စပ္ေပးႏိုင္လ်င္ သင္ယမ
ူ ႈကို ပိမ
ု ို Aားေကာင္း

ေစပါသည္

(Aန္ဒါဆင္ႏင
ွ ့A
္ ဖြ႔၊ဲ ၁၉၈၅)။ စိတ္ကူးႏွင့္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား ကြဲျပားစံုလင္ျခင္းကို ဆရာမ်ားက နားလည္၍ တန္ဖိုး
ထားတတ္လွ်င္ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ‘Aေျဖမွန္သည္ တစ္မ်ိးမကရွႏ
ိ ိုင္သည္’ ဟူ
ေသာ စိတA
္ ေျခAေနမ်ိဳး ျဖစ္လာမွသာ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္ (ဘင့္ခ၊္ ၁၉၈၈)။
ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းAတြက္စာဖတ္ျခင္းကို ပံုစံခ်၍ခ်U္းကပ္ရာတြင္ Aထက္ပါ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းဆိုငရ
္ ာ AစU္Aလာ
မ်ားထဲမွ Aခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ငွားယူသုးံ စြဲပါသည္။
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၁။ ေလာကAေၾကာင္းစူးစမ္းလိေ
ု သာစိတ္သည္ လူငယ္မ်ားထံသို႔ သဘာ၀Aတိုင္းေရာက္လာၾကၿပီး သူတို႔သည္ ေလး
နက္ ေသာေမးခြန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားရန္၄င္း၊ ဖန္တီးမႈပါေသာစိတ္ကူးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၄င္း၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု
ယံု ၾကည္မႈ။
၂။ စU္ဆက္မျပတ္စူးစမ္းမႈကို Aားေပးၿပီး Aက်ိဳးရွိေAာင္စU္းစားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ Aက်င့္မ်ားကို တည္ေဆာက္
ေပး ေသာ Aေျမာ္Aျမင္ႀကီးမားသည့္ဆရာမ်ား၏ AေရးႀကီးေသာAခန္းက႑ကို AသိAမွတ္ျပဳမႈ။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား Aသားက်စြာ ပါ၀င္လပ
ု ္ေဆာင္ေနသည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္း
စU္ထဲတင
ြ ္ ေ၀ဖန္စU္းစားျခင္းကို Aဆက္Aစပ္မိမိျဖင့္ထည့္သြငး္ ေရးကို Aေလးေပးရန္ စိတပ
္ င
ို ္းျဖတ္မႈ။
၄။ Aေတြး၏ AမူAက်င့္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီAေလ့Aထဖြ႔ၿံ ဖိဳးေသာ ႏိင
ု င
္ ံသားပီသမႈတ႔ၾို ကားတြင္ Aဆက္Aစပ္
ရွိျခင္းကို AသိAမွတ္ျပဳမႈ စသည္တ႔ျို ဖစ္ၾကသည္။

၁၄။ လူမေ
ႈ ရးရာတာ၀န္သမ
ိ A
ႈ တြက ္ ပညာေရး (Education for Social Responsibility)
ေခတ္ၿပိဳင္ ၿမိဳ႕ျပလူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းသည္ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ တိုင္းသားယU္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ိဳးစံုမွ လူမ်ားကို လုပ္သားလူ႔Aဖြဲ႔
Aစည္းျဖစ္ေAာင္ ပံုေဖာ္ေပးရမည့္Aလုပႏ
္ ွင့္ ထိုသ႔A
ို သြင္ေျပာင္းေရးတြင္ ဘိုးဘြားစံုမိသားစုပုစ
ံ ံ ေနထိုငမ
္ ႈ၊ ဘုရား
ေက်ာင္း ႏွင့္ AျခားလူမA
ႈ ဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားကဲ့သို႔ လူထု၏ဘ၀ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ေAာင္ လူမႈေရးရာေပါင္းစည္းတတ္ေAာင္
သက္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ AကူAညီကို Aားကိုးႏိုငမ
္ ႈကလည္း နည္းပါးလာသည့္ AေျခAေနတိ႔က
ု ို ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ေန ၾက
ရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူမေ
ႈ ရးရာ ျခဲ႕ထြင္ထိေတြ႔မႈ ရရွိႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာေနရာ ျဖစ္ေနပါသည္။
လူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ား Aလြန္လွ်င္ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဤေခတ္ႀကီးထဲမွာပင္ Aဆင္သင့္ ျဖစ္သည္ ျဖစ္
ေစ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူမA
ႈ သိုင္းA၀ိင
ု ္းထဲတြင္ Aက်ိဳးျပဳေသာ ဘ၀ျဖင့္
ေနတတ္ေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ႏင
ွ ့္ သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ တတ္ေAာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ခံေနရ
ေပၿပီ။
ပြင့လ
္ င္းေသာ

လူမႈAဖြ႔A
ဲ စည္းAတြင္း၌

ထက္ျမက္ေသာႏိုင္ငံသားတစ္Uီးျဖစ္လာေAာင္ ျပင္ဆင္ေပးရမည့္Aေရး

တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ပိုငA
္ ေတြးAေခၚရွိရန္၊ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့ဆ
္ င္ျခင္သုးံ သပ္ခ်က္မ်ားမွ
Aဓိပၸာယ္ ေဖာ္ထုတ္တတ္ရန္၊ ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္စာြ ေစာဒက တက္တတ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ယံုၾကည္မႈ
Aျပည့္ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုတတ္ရန္ စသည့္ Aေရးႀကီးေသာ ေတြးေခၚစU္းစားမႈ Aတတ္ပညာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးရန္ လိA
ု ပ္
ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ႏိုငင
္ ံသားတစ္ေယာက္ကို ပံုေဖာ္ျခင္းသည္ ထိုစU္းစားေတြးေခၚမႈကၽြမ္းက်င္ရုမ
ံ ွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္
ေသးေပ။ေပၚထြန္းလာမည့္ လူမA
ႈ ဖြ႔A
ဲ စည္းတြင္ Aဖိုးတန္ႏိုငင
္ ံသားတစ္UီးAျဖစ္ ေနထိုင္တတ္ေစရန္ႏင
ွ ့္ ခံယူခ်က္
ေကာင္းမ်ား၊ စြမ္းရည္ေကာင္းမ်ားလည္း တြဲလ်က္ပါလာဖိ႔ု လိုAပ္ပါသည္။

၁၅။ လူမေ
ႈ ရးရာ တာ၀န္သမ
ိ ၏
ႈ သြငျ္ ပင္လကၡဏာမ်ား (Aspects of Social Responsibility)
တန္ဖိုးရွိေသာႏိုင္ငံသား ဟူသည္ မိမေ
ိ ရာက္ရေ
ွိ နသည့္ လူမႈAဖြ႔A
ဲ စည္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႏ
ႈ ွင့္ ညီညြတ္မႈ
ရွိစြာေနထိုင္တတ္ရုသ
ံ ာမကပဲ ေခတ္Aလိုကေ
္ ျပာင္းလဲေနသည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို Aဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့တ
္ တ္ရန္ စိတခ
္ ်
ႏိုင္သႏ
ူ ွင့္ က်ရာAခန္းတြင္ ပိုမေ
ို ကာင္းမြနစ
္ ြာ မည္သ႔ပ
ို ါ၀င္ရမည္ကို Aေျမာ္Aျမင္ရွိရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သူ ျဖစ္ ရေပ
မည္။ ထိ႔A
ု ျပင္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း မိမိလ႔ူ Aဖြ႔A
ဲ စည္းAတြင္းမွာ မိမိဘ၀Aေရးကို ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းတူပင္
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြကရ
္ ပါမည္။ တန္ဖိုးရွိသည့္ ႏိုငင
္ ံသားတစ္Uီးျဖစ္လာရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳတင္ ျဖည့္ဆည္း ရ
မည့္Aရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက Aဆိုျပဳေသာ Aခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
၁။ သူတပါးကို စာနာစိတ္ရမ
ွိ ႈ။ သူတပါး၏ Aျဖစ္Aပ်က္Aေတြ႔Aၾကံဳ မည္သ႔ရ
ို ွိမည္ကို သိျမင္ႏင
ို ္စမ
ြ ္းရွိၿပီး ခံစားေပး
ႏိုငစ
္ မ
ြ ္း လည္းရွိသည္။ ရလဒ္မွာ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတႏ
္ ိုငၿ္ ပီး ၄င္းရည္မန
ွ ္းခ်က္မ်ားဆီသ႔ို Aတူ
တကြUီးတည္လ်က္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ေပသည္ (ဆယ္လမ
္ န္၊ ၁၉၈၀)။
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၂။ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကင
ို ္ခ်င္စိတ္ရမ
ွိ ႈ။ ရပ္ေရးရြာေရး၊ ေက်ာင္းႏွင့္ Aသင္းAဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ Aေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္လိုစိတရ
္ ွိသည့္ Aခိုက္Aတန္႔သည္ တန္ဖိုးရွိသည့္Aခိုက္Aတန္႔ကေလးျဖစ္ပါသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ တစ္ေယာက္ခ်င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ Aတိင
ု ္းAတာတစ္ခA
ု ထိ Aရာေရာက္ ေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ပါ
သည္ (ကိုလ္ဘီႏွင့္ ဒါမြန္ ၁၉၉၂၊ မာရဲလ္မန္းႏွင့္ ကင္း၊ ၁၉၈၆)။
၃။ တစ္Uီးခ်င္းဘ၀ႏွင့္ လူမ်ားစုAဖြ႔A
ဲ စည္းတို႔ၾကား ဆက္သြယ္မႈကိုသိသည့္စိတ္။ လူတစ္ေယာက္၏လႈပရ
္ ွားေဆာင္
ရြက္မႈသည္ တစ္Uီးတည္းလုပျ္ ခင္းထက္ Aမ်ားပါ၀င္သည့္ Aဖြ႔A
ဲ စည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္
တန္ဖိုးကို သိနားလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးလႈပရ
္ ွားမႈ လုပင
္ န္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈAဖြ႔A
ဲ တြင္း Aျပန္
Aလွန္ Aက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမႈAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈျဖစ္ေစ၊ တစံုတခုေသာ ဘာသာေရးဆိင
ု ္ရာ စၾက္ာ၀ဠာ ေလ့
လာမႈတြင္ Aံ၀င္ေAာင္ လုပေ
္ ဆာင္မႈကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပင
္ န္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္ (Aဲရစ္ဆင္ ၁၉၆၃)။
၄။ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား ထပ္တူက်ေAာင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ။ Uပမာဆိရ
ု လွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္Aမ
ို ်ားAား ခြဲထုတ္ျခင္း
သည္ ရက္စက္ရာက်ၿပီး မွားယြင္းသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူတစ္ေယာက္က သက္ႀကီးရြယA
္ ို ေစာင့္ေရွာက္ေရး
Aတြက္ Aခ်ိန၊္ ေငြေၾကး စသည္တ႔က
ို ို ေပးဆပ္ျမဳပ္ႏ၍
ွံ ေဆာင္ရြက္ပုမ
ံ ်ိဳးကိူ ဆိုလိုသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ႏိုငင
္ ံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေAာင္

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျပည္သ႔န
ူ ီတိ ပညာေရး

(Civic Education) ျဖစ္ၿပီး သီးျခားခြဲထားသည့္ သင္ရိုးAမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လူမေ
ႈ ရးဘာသာရပ္ သင္ရိုး
Aတြင္းသိ႔ု ေပါင္းစပ္ထားသည္လည္းရွိသည္။ ႏိုငင
္ ံသား ျဖစ္မႈ (Citizenship) တြင္ Aေရးႀကီးေသာ Aသိပညာ
ဗဟုသုတမ်ား AေသAခ်ာ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔နီတပ
ိ ညာေရးတြင္ Aက်ံုး၀င္သည့္ သင္ရိုးမ်ားသည္ Aက်ိဳးျပဳ
သည့္ႏင
ို ္ငံသားတစ္Uီးျဖစ္ရန္ လိုAပ္ေသာAသိမ်ားကိေ
ု ပးလ်က္ Aေရးႀကီးေသာ Aခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း Aထက္တြင္ဆခ
ို ဲ့ေသာ ႏိင
ု္ င
္ ံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမည့္လကၡဏာ (၄) ရပ္သည္
AစU္Aလာသင္ရိုးမ်ားတြင္ ယံုၾကည္Aားထား ေလာက္ေသာဖြ႔တ
ံ ိုးတက္မႈမ်ိဳးကို ေပးခဲလွသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ ဆို
ေသာ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေရးမွာ သက္ဆိုငရ
္ ာ ဗဟုသုတရွိမႈထက္ပိုၿပီး လူမေ
ႈ ရးရာ Aျပဳသေဘာ ခံယခ
ူ ်က္
မ်ား (pro-social attitudes) ရွိမ၊ႈ Aုပစ
္ ုဖ႔လ
ြဲ ုပေ
္ ဆာင္မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေပးခံရမႈႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ပင္ကိုယ္စိတ္ကို Aားေပးမႈမ်ား လိုAပ္ပါသည္။ ခံယူခ်က္၊ လုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားသည္ ဘာသာရပ္တစ္ခA
ု ေနျဖင့္ ဘယ္မွ်သိထားသည္ဟေ
ူ သာAခ်က္တြင္ မူတည္ျခင္း မရွပ
ိ ဲ ေက်ာင္း ေနျခင္း
၏ ျပည့္စုံ ေသာလူမႈAဆက္Aစပ္ (total context of schooling) ထဲမွာသာ Aေကာင္းဆံုး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ပါသည္။
သရုပ္ျပလုပေ
္ ဆာင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုငရ
္ ာ ပံုမွန္ျဖစ္စU္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ယွက္
ဖြ႔ပ
ဲ ါ၀င္ေနသည့္ ေက်ာင္းတြင္းတေန႔တာ သဘာ၀AျခAေနထဲမာွ ပင္ Aေကာင္းဆံုးဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါသည္။

၁၆။ လူမေ
ႈ ရးရာတာ၀န္သမ
ိ က
ႈ ို သင္ယပ
ူ ု ံ (How Social Responsibility is Learned)
လူမႈေရးရာ တာ၀န္သစ
ိ ိတ္ရမ
ွိ ႈAျဖစ္ စုဖ႔ပ
ြဲ ါ၀င္သည့္ ခံယူခ်က္ႏင
ွ ့္ AမူAက်င့္မ်ား (၄) မ်ိဳးရွိၿပီး လူမေ
ႈ ရးရာ Aေတြ႔
Aၾကံဳမ်ားထဲမွာပင္ ဖြင့ၿ္ ဖိဳးလာေAာင္ ကူညီေပး ႏိင
ု ္ပါသည္။
၁။ စာနာစိတရ
္ ွိမႈ သည္ သိျမင္တတ္မႈတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Aျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ Aုပ္စုတင
ြ ္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳး
တိုးတက္

လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေAာင္ျမင္မရ
ႈ ေ
ွိ ၾကာင္း

Aေထာက္AထားAျဖစ္

ပူးေပါင္းသင္ယမ
ူ ႈနည္းလမ္းမ်ား

(ဂၽြန္ဆင္ ႏွင့္ ဂၽြန္ဆင္၊ ၁၉၈၀) ကို ျပႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းလုပင
္ န္းမ်ားကိုေဆာင္ရြကရ
္ န္ တစ္UီးAေပၚတစ္Uီး Aျပန္
AလွနA
္ မွီသဟဲျပဳရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူသည့္Aခါ သူတ႔က
ို ို သတိျပဳမိသည့္ Aဆင့္မွ ရည္မန
ွ ္းခ်က္မ်ား
Aတူတကြ ခ်မွတ္သည္Aထိ ကူညီေပးရသည္။ စာနာစိတရ
္ မ
ွိ ႈကို ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
Aဓိပၸာယ္ဖြင့ဆ
္ ိုလ်က္စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရး ျခင္းလုပင
္ န္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း လုပေ
္ ဆာင္သည့္ သင္တန္း
(workshops) မ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာေAာင္ ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး AယူAဆမ်ားAေပၚ စU္းစားသံုးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Aုပ္စု
တြင္းမွ်ေ၀ေျပာျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ခံစားခ်က္ထြက္ေပါက္မ်ားလည္း ရရွိ ႏိင
ု ္ၾကပါသည္ (ေကာ္လ္ကင္၊ ၁၉၉၀)။
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၂။ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကင
ို ္ခ်င္စိတ္ရမ
ွိ ႈ ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုငပ
္ ါ၀င္ရေသာ
ဒီမိုကေရစီ နည္းက် စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေAာင္ကူညေ
ီ ပးႏိုင္သည္။ ဤAယူAဆကို
ဂၽြနေ
္ ဒ၀ီ က ၂၀ ရာစု Aေစာပိင
ု ္းကတည္းကပင္ ေAာက္ပါAတိုင္း သိမ္ေမြ႔စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိခ
ု ဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
Aကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကို Aမိန႔န
္ ာခံတတ္ရုမ
ံ ွ်သာ သင္ၾကားေပးၾကမည္ဆိုလ်င္၊ ကိုယပ
္ ိုငA
္ ေတြးကို
ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္မရ
ႈ ရ
ွိ ွိျဖင့္လုပ္ႏင
ို ရ
္ န္ Aခြင့မ
္ ေပးပဲ ‘ခိုင္းထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ရမည္’ ဟုသာ ေလ့က်င့္ေပးလ်င္
လက္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စနစ္၏ Aားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိႈငမ
္ ည္ မဟုုတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်
စံျပဳရမည့္ Aမွန္တရားမ်ားကို ထူေထာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္ Aခက္Aခဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ေန
ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္ကို လြတ္လပ္မႈAေပၚAေျခခံ၍ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
မနက္ျဖန္ ႏိင
ု္ ္ငေ
ံ တာ္Aတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ လြပ္လပ္ခင
ြ ့က
္ ို ျဖစ္ႏိုင္သ၍ Aနည္းဆံုးကိုသာ ခြင့ျ္ ပဳေနသည္။
လြတ္လပ္ျခင္း၏ Aသံုး၀င္မႈသည္ မည္သ႔ေ
ို သာAဓိပၸာယ္ရွိသည္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္မA
ႈ ာဏာရရွခ
ိ ်ိန္တြင္ နားလည္ေစရန္
Aတြက္ ဒီမိုကေရစီကို Aလြဲက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပ်က္သန
ု း္ မႈမ်ား ေပၚေပါက္မလာမီကပင္ ေက်ာင္း၌ ကေလးမ်ား
Aား စိတ္ကူးဆန္းသစ္မ၊ႈ လြတ္လပ္မႏ
ႈ ွင့္ AေျခခံAရင္းAျမစ္ျပည့္စုၾံ ကြယ္၀မႈ စသည့္ တက္ၾကြေသာ Aရည္ Aေသြး
မ်ားဖြ႔ၿံ ဖိဳးလာေAာင္ ခြင့ျ္ ပဳေပး ၾကရပါမည္ (ဂြ်န္ေဒ၀ီ၊ မနက္ျဖန္၏ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ၁၉၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀၄)။
ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာသင္ခန္း၀န္းက်င္ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ၾကဖိ႔ု ဖိတ္ေခၚ၍၄င္း၊

ျပသနာမ်ား၏Aေျဖကို ေဖာ္

ထုတ္ရာတြင၄
္ င္း၊ သင္ယူမႈတင
ြ ္ ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့မ
္ ်ား ေပးထားျခင္းျဖင့္၄င္း၊ မိမိဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းတြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ျဖစ္ေစ သူတို႔၏ကိုယ္ပင
ို ္AယူAဆမ်ားျဖင့္ ႏွီးေႏွာတိင
ု ပ
္ င္၍ ပါ၀င္ႏင
ို ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔
ေသာ လူမႈAသိင
ု ္း A၀ိုင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းလုပေ
္ ဆာင္မႈ နည္းနာမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုငခ
္ ်င္စိတရ
္ မ
ွိ ႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးလာေAာင္
ကူညီေပးႏိုင္သည္ (ဂလတ္ဆာ၊ ၁၉၇၅)။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သူတ႔၏
ို ဘ၀ႏွင့္ လူAမ်ား၏ ဘ၀ပံုစတ
ံ ို႔ၾကား ဆက္သြယ္ေနမႈကိုသိသည့္စိတ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေAာင္
လုပ္ေပးရန္ ဆိုသည္မွာ Aလြန္ႀကီးက်ယ္လုပင
္ န္းတစ္ခုဟု ထင္စရာရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း စက္မေ
ႈ ခတ္လြန္
လူ႔Aဖြ႔A
ဲ စည္းထဲမွ လူငယ္မ်ားစြာ ရင္ဆင
ို ္ေနရၾကသည့္ Aသားမက်မႈျပသနာ (problem of alienation) ထဲတြင္
ရုန္းကန္ခဲ့ၾကရေသာ မည္သည့္ ဆရာမဆို ဤျပသနာ၏ ေသေရးရွငေ
္ ရးတမွ် Aေရးႀကီးမႈကို သိၾကေပသည္။
သင္ယူမႈလပ
ု ္ငန္းကို သူ႔တို႔ဘ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ဖ႔ို ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္မွာ ျဖစ္ႏင
ို ္ပါသည္။ UပမာAားျဖင့္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေခတ္ၿပိဳင္Aေၾကာင္းAရာမ်ား ရွာေဖြ ထည့္သြင္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္ခန္းစာ Aေၾကာင္း Aရာကို
ေခတ္ၿပိဳင္Aေရးကိစၥတြင္ Aသံုးခ်ေစျခင္းတိ႔ႏ
ု ွင့A
္ တူ တုန႔ျ္ ပန္ေ၀ဖန္မႈကို မွတ္တမ္းေရးေစျခင္း၊ သင္ယမ
ူ ႈ မွတ္တမ္း
ထားရွိျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစပ
္ င
ို ္းပါမွတ္တမ္း ေရးသားေစျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔၏ ပုဂၢလိကပန္းတိင
ု ္မ်ားကို သူတ႔ို ေနထိင
ု ္
ရသည့္လူမႈAသိင
ု ္းA၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ျဖစ္ေစႏိုငပ
္ ါသည္ (မက္ ကဲလက္ဘ္၊ ၁၉၉၄၊ ဖရိင
ု ္ယာ၊ ၁၉၇၀၊ ေဟာ္တန္
ႏွင့္ ဖရိုင္ယာ၊ ၁၉၉၁)။
၄။ Aသိပညာ၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ AမူAက်င့္မ်ားAၾကားတြင္ တည့္မွန္ေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳး ေစရန္
Aတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္။ သင္ယူမA
ႈ တြက္ လူမႈ
Aဖြ႔A
ဲ စည့္ထဲတြင္ Aဆက္Aစပ္ရွာႏိုင္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ပိ၍
ု ပင္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးပါသည္။
လူမႈAဖြ႔A
ဲ စည္းကေမာင္းႏွငေ
္ သာ ပညာေရး၏ Uပမာေကာင္းမ်ားကို ေဖာက္စဖ
္ င
ို ္းယား လုပ္ငန္းစီမခ
ံ ်က္ (Foxfire
Project) တြငေ
္ တြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ယU္ေက်းမႈဆင
ို ္ရာ ေလ့လာေရးသားေ၀မွ်မႈ (cultural journalism)
ကို လက္ေတြ႔လုပ္ၾကရသည္။ ဓေလ့ထုးံ တမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ား၊ လက္မA
ႈ တတ္ပညာမ်ားကို သိရွိ တတ္ကၽြမ္း
သူမ်ားAား ရွာေဖြရသည္။ ထိုပုဂဳၢိ လ္တို႔ကို လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာရသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိ သမွ်ကို
ေရးသားျပဳစုရၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို Aသြင္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ရသည္။ ေဖာက္စ္ဖင
ို ္းယား လုပင
္ န္းစီမံခ်က္က နယ္
ေျမေဒသAေပၚ နားလည္သည့္စိတ္ဓာတ္၊ ေဒသႏၱရAသိပညာႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမ်ားကို ပ်ိဳး
ေထာင္ေပးသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စူးစမ္းေလ့ လာမႈလုပရ
္ ပ္မ်ားႏွင့္ Aတတ္ပညာတိုးတက္မမ
ႈ ်ားသည္ မိမိ၏ ပတ္၀န္း
က်င္မွာ Aမွန္တကယ္ရေ
ွိ နေသာAရာမ်ားAေပၚတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေနၾကသည္။ သူတ႔သ
ို ည္ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ
လုပ္ငန္းတို႔Aၾကား ကြာဟမႈကို တံတားခင္းရန္ ေရရွည္ေဆာင္ ရြက္ေပးၾကသည္။
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သင္ယျူ ခင္းသေဘာတရားႏွင့ ္ RWCT လုပင
္ န္းစီမခ
ံ ်က္၊ Aႏွစခ
္ ်ဳပ္။
သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားသည္ ပိမ
ု ိုAက်ိဳးရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္၀ေစေသာ သင္ၾကားနည္း၊ သင္ယန
ူ ည္းတိ႔ု ကို
ညႊန္ျပေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားသည္ ပညာေရးဖြ႔ျံ ဖိဳး တိုးတက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္လို
သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေရြးခ်ယ္မႈကို ၀ါးျမိဳသြားမည္ေတာ့ မဟုုတ္ေပ။ RWCT လုပင
္ န္းကို ပံုေဖာ္ရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို စံျပဳ
ထားခ်က္ႏင
ွ ့္ ခ်ိန္ည၍
ွိ ရသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ျဖစ္ေAာင္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ပြင့လ
္ င္း လူ႔
Aဖြ႔A
ဲ စည္းတြင္ တန္ဖိုးရွေ
ိ သာႏိုငင
္ ံသားမ်ား ျဖစ္လာ ေAာင္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေလ့က်င့္ ေပးရမည့္လုပင
္ န္း ျဖစ္
ပါသည္။ ထိုသ႔ေ
ို သာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ တတ္ရန္ လိုAပ္ သကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈစမ
ြ ္းရည္လည္း
လိုAပ္ပါသည္။ ေနာက္ခA
ံ ေျခAေနAမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ Aသြင္ကြဲျပားၾကသည့္ လူမ်ားကို ေလးစားတတ္ရမည္။ တစ္Uီး
ခ်င္းAေနျဖင့္လည္း စိတ္ကူးေရွ႕ေဆာင္ၾကံဆႏိုင္ရမည္။ Aေျခခံထားရမည့္ မူ၀ါဒ (principle) ႏွင့A
္ ညီ လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားရမည္။ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ ေနသာ AေျခAေနမ်ား ထဲတင
ြ ္ ေလးလံသည့္ စည္းမ်U္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္၍ ျဖစ္ႏင
ို ္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ေAာင္ ရွာႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိရပါမည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာလူငယ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာဖြ႔ၿံ ဖိဳးလာေစရန္Aတြက္ တက္ၾကြစြာ သင္ယူ
ေစ ေသာနည္းသည္ မရွိမျဖစ္Aေရးပါလွသည္။ စူးစမ္းလိေ
ု သာစိတ္ႏင
ွ ့္ ရွာေဖြလပ
ု ္ေဆာင္မႈကို Aဓိပၸာယ္ရေ
ွိ သာ
လုပ္ရပ္ျဖစ္ ေAာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးကိုင္ထမ
ိ ္းေက်ာင္းႏိင
ု ္သည့္စမ
ြ ္းရည္ႏင
ွ ့္ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ တခု
တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပင
ို ္ ႏိင
ု ္သည့္ Aဆင့္သို႔ေရာက္ရႏ
ွိ ိုင္သည္။ ထိသ
ု ို႔ျဖစ္လာေAာင္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္သည့္စမ
ြ ္းရည္ဟူသည္
မျမင္ႏိုငေ
္ သာစိတ္ကူးမ်ား မဟုတပ
္ ဲ သိမႈနည္းစU္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို ၏ စာသင္ခန္း
မ်ားမွ ထိုကဲ့သ႔ေ
ို သာ ႏိုငင
္ ံသားမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေရာ Aနာဂတ္ကာလမွာပါ ေပၚထြက္ လာေAာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းAား ၄င္းႏွင့က
္ ိုက္ညီသည့္Aရာကို သင္ယူႏိုငေ
္ စရန္ ကူညေ
ီ ပးရ ပါ မည္။
ျပင္ပေလာကႏွင့ဆ
္ က္စပ္ပတ္သက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳပဲ၊ ႏိုငင
္ ံသားတိုင္းႏွင့ထ
္ ိုက္တန္ေသာ လူမA
ႈ ဖြ႔A
ဲ စည္းကို
ဖန္တီးေရးႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူငယ္မ်ား၏ စံျပဳေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို စာရင္းထည့္သြင္း၍လည္း ကူ
ညီေဆာင္ရြကေ
္ ပးရန္

လိုAပ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းAားလံုးတြင္

ဆရာမ်ားAေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ဗဟုသုတ

ျဖန္႔ေ၀သူေနရာမွ စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတရ
္ ွိမႈတင
ြ ္ စံျပဳရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထိေရာက္ ေသာ သင္ယမ
ူ ႈ ျဖစ္စU္ ကို ေ၀မွ်
ေပးသူမ်ားႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ရွိေAာင္လပ
ု ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားAျဖစ္သို႔ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲၾက ရေပမည္။
ယခုAပိုင္းတြင္ Aသိပညာတည္ေဆာက္မ၀
ႈ ါဒ၊ စU္းစားတတ္ေAာင္သင္ယူျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမA
ႈ တြက္
ပညာေရးဟူ၍ ပိုင္းျခားၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲေ
့ သာ သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားAားလံုးသည္ RWCT လုပင
္ န္း
စီမခ
ံ ်က္ျဖင့္ လုပေ
္ ဆာင္ေသာ လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ား (workshops) တြင္ Aျပည့္A၀ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၾကသည္။
ထိုလက္ေတြ႔သင္တန္း မ်ားသည္ တက္ၾကြေသာသင္ယမ
ူ ႈျဖင့္ စူးစမ္းလိစ
ု ိတ္ ထက္သန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား Aျပည့္
ရွိေနသည့္ စာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ လာေAာင္ လမ္းညႊန္ေပးႏိုငမ
္ ည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔ယ
ို ံုၾကည္သည္။ ထိုစာသင္ခန္းမ်ားသည္
Aဖိုးတန္ ႏိင
ု င
္ ံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ လာရန္ လမ္းေၾကာင္း Aသီးသီး ေပၚတြင္ ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ကို ေလ့က်င့္ေပးရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကား ‘ေရာင့္ရဲၿပီ’ ဟူ၍မရွေ
ိ သာ ကမၻာတ၀ွန္းလံုးမွ ဆရာAေပါင္း၏
စူးစမ္းရွာေဖြမပ
ႈ င္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

----------------------------------------------------------------------
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