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မာတကိာ  

Aပိငုး္ (၁) တကသၠိလုA္ဆင့္ပညာေရးတြင ္တကၾ္ကြစြာသငယ္ျူခငး္ျဖစသ္င့္သည့္Aေၾကာငး္ရငး္မ်ား။  

(က) တကၠသုိလ္စာသင္ခန္းတြင္ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္း ရွိသင့္သည့္Aေၾကာင္းရင္း (၄) ခုု  

၁။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက လက္ေတြ႔Aသုံးခ်၍ရေသာAသိကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

၂။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက တသက္တာသင္ယူမႈAေလ့Aက်င့္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက သည္းခမံႈရွိၿပီး AျပနA္လွနA္မွသီဟဲျပဳရေသာ လူမႈဓေလ့ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

၄။ တက္ၾကြစြာသင္ယူေသာနည္းကုိသုံးလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပိုၿပီး ထဲထဲ၀င၀္ငေ္လ့လာသည္။  

(ခ) ဆင္ျခင္စU ္းစားတတ္သူမ်ားျဖစ္သြားၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏တုိးတက္မႈကုိကၽြန္ုပ္တုိ႔ ဘာေတြသိထားသနည္း။  

Aားမွ်ေျခရွိျခင္း/ Aားမွ်ေျခပ်က္ယြင္းျခင္းပံုစံ  

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္လုံး ဆင္ျခငစ္U ္းစားျခင္း 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္လုံး တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္း 

Aပိငုး္ (၂) တကၾ္ကြစြာသငယ္ႏုိူငေ္သာ စာသငခ္နး္တစခ္နး္ျဖစေ္Aာင ္ဘယလ္ိစုစီUမ္လဲ။ 

တက္ၾကြစြာသငေ္ပးျခင္းႏငွ့္ သင္ယူျခင္း၏ မေူဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္  

AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း/ Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း/ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း  

(က) AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္းAပိငု္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

(၁) ႀကိဳတငစ္စီU ္သူ (Advanced Organizer)  

(၂) U ီးတည္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Focused Questions)  

(၃) စU ္းစား / တြဲ / ဖလွယ္ (Think / Pair / Share)  

(၄) ႀကိဳတငမ္နွ္းဆရန္ လမ္းညႊနခ္်က္ (Anticipation Guide)  

(၅) ႏစွU္ ီးတြဲ၍ Aႀကံထုုတ္ျဖင္း (Paired Brainstorming)  

(၆) AေတြးAေခၚမ်ားကုုိ A ုုပစ္ုုတြဲ၍ ေဖၚ ျပျခင္း (Clusters)  

(၇) လြတ္လပစ္ြာ ေတြးေခၚေရးသားျခင္း (Free Write)  

(၈) စကားလုုံးမ်ား ႀကိဳတငေ္ပးျခင္း (Terms in Advance)  

(ခ) Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္းAပိငု္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

(၉) ရုပုပ္ံုုကားခ်ပ္ဇယားမ်ားျဖင္ ့ေဖၚ ျပျခငး္ (Graphic Organizers)  

(၁၀) Aရွိန္ျမငွ့္ထားေသာ ပိုု႔ခ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)  

(၁၁) AျပနA္လွန္သင္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching) 

(၁၂) စာေရးသူကုုိေမးျမန္းျခင္း (QtA)  

(၁၃) သိၿပီး၊ သိလုုိ၊ သိလာ (KWL)  

(၁၄) ႏစွ္U ီးတြဲဖတ္ / ႏစွ္U ီးတြဲAက်U ္းခ်ံဳး (Paired Reading / Paired Summarizing)  

(၁၅) ေလ့လာရန္ လမ္းညႊန္မ်ား (Study Guides)  

(၁၆) ႏစွ္ပိုငု္းပါ မွတ္တမ္း (Duel-Entry Diaries)  
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(၁၇) Aျခားတုုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားAတြက္ ဂ်ာနယ္ (Other Response Journals)  

(၁၈) ဂ်စ္ေဆာနည္းျဖင့္ စုုေပါင္း စာဖတ္ျခင္း (Jigsaw Reading)  

(၁၉) သေကၤတမွတ္၍ စာဖတ္ျခင္း (INSERT)  

(ဂ) ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း Aပိငု္းAတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

(၂၀) ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry)  

(၂၁) စုေုပါင္းသင္ယူျခင္း နဒိါန္း (An Introduction to Cooperative Learning)  

(၂၂) ေဆြးေႏြးပြဲ ကြန္ရက္ (Discussion Web)  

(၂၃) ပညာရငွ္မ်ား ျငင္းခံုုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)  

(၂၄) တနဖ္ိုုးမ်U ္း (Value Line)  

(၂၅) ဆယ္မိနစ္ စာစစီာကုုံး (Ten-Minute Essay)  

(၂၆) တစေ္ကာငေ္န သုုံးေကာငပ္်ံ (One Stay / Three Stray)  

(၂၇) ေနာက္ဆုုံးစကား ေျပာခြင့္ေပးပါ (Save the Last Word for Me)  

(၂၈) သုုံးပိုုင္းပါ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)  

(၂၉) ဂ်စ္ေဆာ Aမွတ္ ၂ (Jigsaw II)  

(၃၀) စU ္းစားဆငျ္ခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ Aဖြဲ႔မ်ား (Critical Discussion Groups)  

(၃၁) စU ္းစားဆငျ္ခင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲAတြက္ တာ၀နခ္ြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေသာ Aဖြဲ႔မ်ား  

(Critical Discussion Groups with Roles)  

Aပိငုး္ (၃) တကၾ္ကြစြာသငယ္ေူရးAတြက ္သငရ္ိးုတစခ္ကုိ ုပံုေဖာ္ျခငး္  

၃(က) ျပသနာ AေျခAေန တညေ္ဆာက္ျခင္းAပိငု္း (Problem-Setting)  

(၃၂) ျဖစ္ရပေ္လ့လာခ်က္မ်ား (Case Studies)  

(၃၃) U ီးတညေ္သာေမးခြန္းမ်ား (Focusing Questions)  

(၃၄) ကုုိယ္ေရး Aထုုပၺတိၱဆုုိင္ရာ ေဖၚ ျပျခက္မ်ား (Autobiographical Statements)  

၃(ခ) နည္းစနစမ္်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း (Introduction of Methods)  

(၃၅) ဘာသာရပ္ဆုုိငရ္ာ စာဖတ္ျခင္း (Reading in the Discipline)  

(၃၆) AကုုိးAကားရွာေဖြျခင္း ကၽြမ္းက်ငမ္ႈ (Reference Skills)  

(၃၇) ဘာသာရပ္ဆုုိငရ္ာစာတမ္း စာေရးျခင္း (Writing in the Discipline)  

(၃၈) ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း (Conducting Interviews)  

(၃၉) ခန္႔မွန္းေျခစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏငွ့္ Aျခားသုုေတသနမ်ား (Survey and other Research)  

၃(ဂ) Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္း (Content-Sharing)  

AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း / Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း / ဆင္ျခငသုံ္းသပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား  

(၄၀) ဘာသာရပ္ဆုုိငရ္ာ စကားလုုံးမ်ားကုုိ မိတ္ဆက္ျခင္း (Introducing Terms)  

(၄၁) ဘာသာရပ္ဆုုိငရ္ာ စကားလုံးမ်ားAတြက္ ေမးခြန္း (၃) ခုု (Terms Times Three)  

(၄၂) Aဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္မ်ား (Definitions)  
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၃(ဃ) လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း (Guided Practice)  

(၄၃) စာဖတ္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (Reading Assignments)  

(၄၄) ျဖစ္ရပေ္လ့လာခ်က္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ား (Case Studies or Problem Sets)  

(၄၅) Aေတြ႔Aႀကံဳမွသင္ယူျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈျဖင့္သငယူ္ျခင္း (Experiential or Service Learning)  

၃(င) တုိးျခဲ႕ေလ့လာစူးစမ္းမႈ (Extended Inquiry)  

ကၽြႏုု္ပ္ ရွာေဖြေလ့လာသည့္ စာတမ္း (The I-Search Paper)  

Aပိငုး္ (၄) တကသၠိလုA္ဆင့္တြင ္တကၾ္ကြစြာသငယ္မူႈျဖစရ္န ္ေလက့်င့္ေပးသည့္ ပံုစမံ်ား  

(က) လုုပ္ငန္းဆုုိငရ္ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုုစံ (Workshop Series Model)  

(ခ) ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ စံုုစံ (Seminar Model)  

(ဂ) ပညာရပ္ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တညေ္ဆာက္ျခင္း (Structure of a Seminar)  

Aပိငုး္ (၅) ေက်ာငး္သားမ်ားမညသ္ို႔ သငယ္ၾူကသနညး္ - ပထမ မု၀ူါဒမ်ား ထုတုျ္ပနခ္်က။္ 

၁။ Aသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းAယူAဆ (Constructivism)  

၂။ တညေ္ဆာက္ယူေသာAသိႏွင့္ လက္ခံယူေသာAသိ (Constructed and Received Knowledge)  

၃။ စကီမာသီA ိရုီ (Schems Theory)  

၄။ ဖတ္သူ တုန္႔ျပန္ ေ၀ဖနမ္ႈ (Reader Response Criticism)  

၅။ ေတြးေတာႀကံဆမႈျဖစ္စU ္Aတြင္း သင္ယူျခင္း (Metacognitive Learning)  

၆။ ေတြးေတာႀကံဆမႈျဖစ္စU ္Aတြင္း ကၽြမ္းက်င္သူဆရာ၏ ကူညီမႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း  

    (Learning as Cognitive Apprenticeship)  

၇။ Aသံထြက္၍ေတြးျခင္း (Think Aloud)  

၈။ ပံုကားခ်ပျ္ဖင့္စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizers)  

၉။ သင္ယူရန္ ေရးသားျခင္း (Writing to Learn)  

၁၀။ ေရးသားျခင္းသည္ သင္ယူျခင္း (Writing is Learning)  

၁၁။ ေ၀ဖန္ပိငု္းျခား စU ္းစားျခင္း (Critical Thinking)  

၁၂။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း Aဆင့္မ်ား (Levels of Questioning)  

၁၃။ ေ၀ဖန္ပိငု္းျခား စU ္းစားမႈကုိ ပံုစံတက်ခ်U ္းကပန္ည္းမ်ား (Formalized Approaches)  

၁၄။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမႈAတြက္ ပညာေရး (Education for Social Responsibility)  

၁၅။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမႈ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (Aspects of Social Responsibility)  

၁၆။ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမႈကုိ သင္ယူပံု (How Social Responsibility is Learned)  

သင္ယူျခင္းသေဘာတရားႏွင့္ RWCT လုပင္န္းစမီံခ်က္၊ Aႏွစ္ခ်ဳပ္။  

ရညည္ႊနး္က်မး္မ်ား  
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တကသၠိလုA္ဆင့္ပညာေရးတြင ္

ေ၀ဖနပ္ိငုး္ျခားစUး္စားရန ္စာဖတျ္ခငး္ ႏငွ့္ စာေရးျခငး္  

 

သငရ္ိးုညႊနး္တမး္တစေ္လွ်ာကလ္ံုး ဆငျ္ခငစ္Uး္စားျခငး္  

!

နိဒါန္း  

ေခတ္ေပၚတကၠသုိလ္မ်ားသည္ လုပင္န္းတာ၀နႏ္စွ္ခAုၾကားတြင ္ ညပွမ္ိေနၾကသည္။ ေလာကႀကီးကုိ ပညာရွင္ဆန္ 
ဆန ္ သီးျခားေနရာတစခ္ုမွသုံးသပ္ေသာ AစU ္Aလာပညာေရးကုိေပးရနႏ္ွင့္ လူငယ္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏ Aနာဂတ္မွာ 
 ေလ်ာက္ လွမ္းရမည့္ခရီးကုိ လမ္းျပေပးၿပီး ေတြ႔ရႏုိငေ္သာ Aႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏိငု္ဖို႔ ျပင္ဆငေ္ပးရမည့္ တာ၀န္ကုိ 
 ေဆာင္ ရြက္ရန္ ဟူေသာ၀န္ႏစွခ္ုၾကားတြင္ ညပွ္မေိနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းကုိ Aဆင့္တုိင္းတြင္ 
ျပဳျပငေ္ျပာင္း လဲမႈျပဳလုပရ္န္ Aေရးႀကီး ေနၿပီျဖစေ္ၾကာင္းကုိလည္း Aျပည့္A၀နားလည္ၾကသည္။ 

ေAာင္ျမင္ထင္ရာွးေသာ တကၠ သုိလ္မ်ားဟု Aေခၚခရံ ဖို႔မွာ ေAာင္ျမငေ္သာသငၾ္ကားေရးAျပင္ ပညာထူးခၽြန္မႈျဖင့္ 
သုေတသန လုပင္န္းမ်ားလည္း လုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ရေပမည္။ ပညာထူးခၽြန္ေသာသူမ်ား ေပၚထြက္မလာပဲ သင္ၾကားေရး 
 ေကာင္းပါသည္ဟု ဆုိေနလွ်င္ Aက်ိဳးမဲ႔လုပ္ငန္းတစခ္မုွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္တြင္ တုိးတက္ေသာ 
AေတြးAေခၚမ်ား ရွိလာေAာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ AရညA္ေသြးကုိ ျမွင့္တငမ္ေပးႏုိင္ပ ဲပညာဖလွယ္မႈ လုပေ္နလွ်င္ 
လည္း  ေနာငမ္်ိဳးဆက္ တုိ႔Aား စနိ္ေခၚမႈAသစမ္်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႏိငုေ္Aာင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ Aေရးတြင္ ပ်က္ကြက္ေန 
မည္ျဖစ္သည္။  

ေ၀ဖန္ပိငု္ျခားစU ္းစားရန္ စာေရးျခင္းႏငွ့္စာဖတ္ျခင္း (RWCT) သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ စာသင္ခန္းAတြင္း Aဆင့္ 
တုိင္းကုိ ဆန္းသစ္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားတတ္ေAာင္ ဆရာ့Aတတ္ပညာ သငၾ္ကားေပးေသာ လုပင္န္းႀကီး 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ Aေျခခံပညာမူလတန္းမစွ၍ Aထက္Aဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တကၠသုိလ္Aထိပါ၀ငပ္ါသည။္ ဤလုပင္န္းႀကီးကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရနႏ္ွင့္ ဤလုပင္န္းႀကီးတြင ္ AပါA၀င္ျဖစေ္သာနည္းစနစမ္်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ တြန္းAားျဖစေ္စေသာ 
Aရာမွာ တကၠသုိလ္Aဆင့္ သင္ၾကားေရးလုပင္န္း ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲေရး လႈပရ္ွားမႈမ်ားထဲမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
Aထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ ခAုလြန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲေ့သာ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္၏ Aကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမ ွ
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းႀကီးတြင္ ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္ေနၾကေသာAမႈထမ္းမ်ားသည္ တကၠသုိလ္မ်ား၏ 
သင္ၾကားေရးAဖြဲ႔မ်ားAေနျဖင့္ သင္ၾကားေရးလုပင္န္းတြင္ RWCT နည္းစနစမ္်ားကုိ ေရြးခ်ယ္Aသုံးျပဳၾကရန ္ တုိက္ 
တြန္းရသည္ကုိ ၀မ္းသာေနၾကပါသည္။ ဤလမ္းညႊနစ္ာAပု္ကုိ တကၠသုိလ္မ်ား၏ သငရ္ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ တက္ 
ၾကြစြာသင္ယူမႈႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိငု္ျခားစU ္းစားမႈကုိ Aားေပးရန္ ရညရ္ြယ္၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစပ္ါသည္။  

Aပိုုငး္ (၁)  

တကသၠိုလပ္ညာေရးတြင ္တကၾ္ကြစြာသငယ္ျူခငး္ျဖစသ္င့္ေၾကာငး္ Aဆိုျုပဳခ်က ္ 

(က) တကသၠိလုစ္ာသငခ္နး္မ်ားတြင ္တကၾ္ကြစြာသငယ္ျူခငး္ရွသိင့္သည့္ Aေၾကာငး္ရငး္ (၄) ခ ု 

၁။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းက လက္ေတြ႔Aသုံးခ်ႏုိင္ေသာAသိကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။   

AေတြးAေခၚပညာရွင္ Aလ္ဲဖရက္ ေနာ့သ္၀ိႈက္ဟက္ (၁၉၁၀-၁၉၅၇) လြနခ္ဲ့သည့္ ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေရး 
သားခဲ့ၿပီး၊ စိတ္ပညာရငွ္ ေဟာင္း၀ဒဂ္ါဒ့္နာ (၁၉၉၁) က မၾကာေသးမီက လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ေသာAခ်က္တစခ္ုရွိသည္။။ 
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လက္ခံမွတ္သားထားေသာAသိ (ေက်ာင္းသင္ ဗဟုသုတAသိ - school knowledge)၊ Aေတြ႔Aၾကံဳမွသိစိတ္ထဲသုိ႔ 
သုံးသပ္ခ်က္မလုပပ္ဲ တုိက္ရိုက္ေရာက္လာေသာAသိ (AလုိAေလ်ာက္Aသိ - intuittive knowledge)၊ သိပၸံနည္းက် 
သုံးသပ္Aတည္ျပဳထားေသာAယူAဆမ်ားျဖင့္ ကမၻာေလာကႀကီးကုိ နားလည္ၿပီး ျပသနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေAာင ္ 
ေျဖရငွ္းႏိငု္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေပးႏုိင္ေသာ စU ္းစားမႈလုပ္ငနး္စU ္ (ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆုိငရ္ာAသိႏွင့္ စU ္းစားမႈ - 
disciplinary knowledge and thinking) တုိ႔၏ၾကားတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိၾကသည္ကုိ Aထင္Aရွား  ျပႏုိင္ၿပ ီ 
ျဖစပ္ါသည္။  

ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ဆုိင္ရာစU ္းစားမႈဆုိသညမ္ွာ တက္ၾကြစြာAားထုတ္မႈ ရွိမွ ရရွေိသာAရာမ်ိဳး ျဖစပ္ါသည္။ ထုိAသိ 
မ်ိဳးကုိမရရွိပါလ်င၊္ Aားနည္းခ်က္ရွိတတ္ေသာ AလုိAေလ်ာက္Aသိျဖင့္ နိစၥဓူ၀ေတြးျမAဲတုိင္းသာ ေတြးၾကမည္။ 
 ေက်ာင္းသင္ဗဟုသုတAသိျဖင့္ စာေမးပြဲေAာင္ဖို႔ႀကိဳးစားျပၿပးီ လူAမ်ားေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ယူေန တတ္ၾကေပမည္။ 
ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ဆုိင္ရာAသိႏွင့္ စU ္းစားမႈမ်ိဳးကုိ သိပၸံပညာရွငမ္်ား၊ စာေပေ၀ဖနေ္ရးသမားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးရာ 
AေတြးAေခၚရွငမ္်ားကသာ Aသုံးျပဳတတ္ၾကၿပီး Aဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ပို၍A၀ံင္ခြင္က်ရွိလွပါသည္။ 

၂။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈက ဘ၀တစေ္လွ်ာက္လုံး ေလ့လာသငယူ္သည့္ Aေလ့Aထကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည္။  

သင္ယူတတ္ေAာင္သင္ယူမႈ (learning to learn) ပါ၀ငေ္နေသာပညာေရးဟူသည္ ေခတ္ကုန္ေနၿပီျဖစေ္သာ ဘြဲ႔ 
ဒီဂရီတစခ္ရုရွရိန္မွ်Aတြက္ သင္ယူမႈကုုိ လုုပေ္ဆာငျ္ခင္းမ်ိဳ း မဟုုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ကုုိ စU ္ဆက္မျပတ္  
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ထြန္းေနေစမည့္ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုုလုုံးႏွင္ ့AသိUာဏ္ ၾကြယ္၀ေသာ  စကားAျပနA္လွန္ ေျပာဆုုိမႈ  
ျပဳလုပ္ကာ တန္းတူလုိက္ပါလာႏုိင္ေAာင္သာ ျပင္ဆငေ္ပးမညျ္ဖစပ္ါသည။္ 

၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈက စိတ္ရညွ္သီးခံၿပီး Aျပန္Aလွန္Aမွသီဟဲျပဳေသာ လူမႈAေလ့Aထကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည္။  

Aမနွ္ဆုိရလွ်င၊္ တကၠသုိလ္ကရေသာ AဖိုးAတန္ဆုံးသင္ခန္းစာမ်ားထဲတြင ္လူမႈဆက္ဆံေရးဆုိငရ္ာ သငခ္နစ္ာမ်ား  
လည္းAပါA၀ငျ္ဖစ ္သည္။ တကၠသုိလ္ဟူေသာေ၀ါဟာရတြင ္‘တကၠ’ ၾကံေတြးမႈAမ်ိဳ းမ်ိဳး ၊ ‘သီလာ’ ေလ့က်င့္ 
ေပး ရာဌာန၊Aရပ္ဟုဆုိသည့္Aတုိင္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူAေပါင္းတုိ႔သည္ မမိိတုိ႔ႏွင္ ့မက်ြမ္း၀င ္
ခဲ့ဖူးေသာ AေတြးAေခၚမ်ားကုိ သိၾကားခြင့္ ရရွိ ရံုမွ်မက၊   ယ ခငႏ္ငွ့္မတူေတာ့သည့္သူမ်ားပင ္ ျဖစ္ၾကရေပU ီးမည္။  
တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္စU ္းစားမႈကုိAားေပးေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔စရာ၊ Aျခားသူ မ်ားစြာ 
တုိ႔ႏွင့္ ဆုံေတြ႔ရာမွ Aခ်င္းခ်င္းနားလည္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈမ်ားAနက္မွ ပိမုိုေကာင္းမြနရ္ာကုိ  ေရြးခ်ယ္ကာ တုိးတက္မႈ 
ကုိျဖစ္ထြန္းေစသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။  

၄။ တက္ၾကြစြာသင္ယူရေသာနည္းမ်ားကုိသုံးလွ်င ္ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ားက သင္ခန္းစာကုိ ပို၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့ 
လာၾကသည္။  

လြန္ခဲေ့သာ ဆယ္ႏွစ္တာကာလAတြင္း ဟားဗတ္တကၠသုိလ္Aကဲျဖတ္စစေ္ဆးမႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (Light, 2000) က 
တကၠသုိလ္ ေကာလိပA္ဆင့္တြင္ ပညာေရးကုိ ပိမုိုထိေရာက္မႈရွေိစသည့္ Aခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ရွိ 
ခဲ့ေသာ Aခ်က္မ်ားမွာ - 

(၁) ရငွ္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကိဳတငေ္မွ်ာ္လင့္ခ်က္  

(၂) စာတမ္းမ်ား မၾကာခဏေရးသားတင္သြင္းေစမႈ  

(၃) ႏစွ္ဆုံးတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းေျဖဆုိေစျခင္းထက္ စီမခံ်က္ (Project) ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ Aကဲျဖတ္မႈ 

(၄) Aျပန္Aလွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈ  

(၅) Aတူတကြေလ့လာျခင္းႏငွ့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း 

(၆) သငရ္ိုးပါ Aေၾကာင္းAရာကုိ စာသင္ခန္း၏ ျပငပ္ေလာကႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးႏုိငမ္ႈ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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(ခ) ဆငျ္ခငစ္Uး္စားသမူ်ားျဖစသ္ြားၾကေသာ ေက်ာငး္သားမ်ား၏ တိးုတကမ္ႈကိ ုကၽြန္ုပတ္ို႔ ဘာေတြ သထိားသနညး္။  

AသိUာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပယီာေဂ်းက Aက်ယ္ျပန္႔ဆုံးရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ေပးခဲ့သည္။ 
သူ၏ရွင္းလင္းခ်က္တြင ္ေက်ာင္းသားမ်ား Aထက္တန္းAဆင့္ကုိ ေရာက္ခ်နိ္တြင္ Uာဏ္ရည္၏ Aျမင့္ဆုံးAဆင့္ကုိ 
 ေရာက္သည္ဟူ၍ ပါရွိသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိသည့္Aတုိင္း သူတုိ႔တေတြ တကၠသုိလ္Aဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွခိ်နိ္တြင ္ဗဟုသုတ 
တုိးပြားမႈ၊ Aမနွ္ တရား၏ သေဘာလကၡဏာမ်ားကုိ နားလည္ပံုနားလညန္ည္းႏငွ့္ AသိUာဏ္ကုိ မဆုတ္မနစ ္
ရွာေဖြမႈက့ဲသုိ႔ေသာ AသိUာဏ္ ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ရရွေိနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  

သင္ရိုးပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ သမားရိုးက်နည္းမ်ားျဖင့္သာ ေလ့လာတတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္နယ္ေျမကုိ 
၀ငေ္ရာက္လာရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမၻာေလာကႀကီးကုိ AျဖဴAမေဲ၀ါဟာရျဖင္ ့ (Aဓိပၸာယ္ 
Aျပည့္A၀ မသိျမငရ္ပ၊ဲ Aမည္တပႏ္ိုငရ္ံုမွ်) သာ သိၾကေသးသည္။ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္တုိ႔သည္လည္း 
 ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင၏္ စိတ္Aေတြးလႈပရ္ွားမႈေၾကာင္ ့ျဖစတ္ည္လာေသာ Aက်ိဳးဆက္တစ္ခAုျဖစ္ထက္ ဆရာ 
သမားတုိ႔ထံမွ လက္ဆင့္ကမ္းယူခဲရ့ေသာ Aရာတစခ္ုAျဖစ္သာ နားလည္ၾကေသးသည္။  

တကၠသုိလ္ပညာေရးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား တုိးပြားရရွိလာေသာ Aသိတြင္သာမက ေတြးေခၚပံု ေတြးေခၚနည္း တြင ္
လည္း ႀကီးမားေသာ မတူကြဲ ျပားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ မျဖစ္တာလည္း ရွိေကာင္းရွႏုိိင္ပါသည္။ သငရ္ိုးပါ 
Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ သမားရိုးက် လက္ဆင့္ကမ္းသည့္နည္းသည္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား၏ေတြးေခၚပံုတြင္ တုိးတက္ 
မႈျဖစေ္စသည္ဟုု မေတြ႔ရေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ (ပါရီ-၁၉၉၉၊ ဘြန၀္ႏွဲင့္ A ီဆန္-၁၉၉၁)။ Aေရး 
တႀကီး ေျပာင္းလဲရန္ လုိAပေ္နေသာ Aခ်က္မ်ားမွာ ပါေမာကၡႀကီးမ်ား သင္ၾကားေပးေနေသာ Aေၾကာင္းAရာ 
မ်ားသာလ်ငမ္ဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္တြင္လည္း Aေရးႀကီး ေသာ ေတြးေခၚစU ္းစားမႈႏွင့္ AသိUာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား 
ႏိုးၾကားေAာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္သည့္ သင္ၾကားပံုသင္ၾကားနည္းမ်ား ပါ၀င္ေစဖို႔ျဖစပ္ါသည္။ 

တကၠသုိလ္Aဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကုိ ေလ့လာထားခ်က္မ်ားAရ ဆင္ျခငစ္U ္းစားမႈကုိ နက္နစဲြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိငုေ္သာစြမ္းရည္သည ္တျဖည္းျဖည္းျခင္း တုိးတက္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ Aဆင့္Aလုိက္  ျဖစ္ထြန္း  
ေနပံုရသည္။ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ Aသိပညာႏွင့္ Aမနွ္တရားဆုိင္ရာ ယူဆပံုမ်ား စU ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလ်က္ ရွ ိ
ေၾကာင္းကုိ ၀ီလ်ပံါရီ (၁၉၉၉)က ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစသ္ည္။ သူ၏ စီစU ္ျပသပံုကုိ ေAာက္တြင္ ခပ္တုိတုိ 
ရွင္းျပထားပါသည္။  

၁။ Aနမိ့္ဆုံးAဆင့္မ်ားတြင ္ေမးခြန္းတုိင္းAတြက္ Aေျဖမနွတ္စ္ခစုီရွၾိကၿပီး၊ ဆရာကထုိAေျဖကုိ ရထားၿပီးသား 
ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ ထုိAေျဖကုိ ဆရာကမေပးခဲ့ေသာ္ သူတုိ႔စိတ္ ကသိကေAာင္ ့ျဖစ္ ၾက 
ရသည္။  

၂။ Aေတြ႔Aၾကံဳ Aနည္းငယ္ရင့္လာခ်ိန္တြင္လည္း ထုိAေျဖမွနရ္ွေိနသည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ 
 ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာတစ္U ီးAေနျဖင့္ ထုိAေျဖကုိ ေပးခ်ငမ္ေွပးေပလိမ့္မည္။ Aေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္း 
သားက ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြၿပီး ေတြ႔ရွိသြားတာက ပိုေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Aျခားေက်ာင္းသား မ်ားက မတူ 
 ေသာAျမင္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ စြဲကုိငေ္ျပာဆုိေနၾကလ်င္ သူတုိ႔စိတ္တြင္ ရႈပေ္ထြးလာမႈမ်ား  ျဖစ္တတ္ၾကသည္။  

၃။ ထုိ႔ထက္ပို၍ Aေတြ႔Aၾကံဳပိုမိရုင့္က်က္သူမ်ားက Aရာရာတုိင္းမွာ Aေျဖမွနရ္ွိသည္ဆုိေသာAခ်က္ကုိ စတင္၍ 
သံသယရွိလာေပၿပီ။ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား ပိမုိုျဖစ္လာၾကၿပီး ဘယ္Aရာမွ Aေရးမႀကီးဘူးဟုလည္း ခစံားလာရသည္။  

၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈAျမင့္ဆုံး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ျပသနာတစ္ခုကုိ ခ်U ္းကပရ္နန္ည္းလမ္း တစမ္်ိဳးထက္ပို၍ ရွႏုိိင္ၿပီး တစ ္
နည္းက Aျခားေသာနည္းမ်ားထက္ ပို၍ခိုငမ္ာႏုိင္သည္ဟု လက္ခံလာၾကသည္။ ရႈျမငပ္ံုမ်ား Aမ်ိဳးမ်ိဳ းကြဲျပားၿပီး 
ရွိေနႏုိင္သည္ကုိလည္း AသိAမွတ္ျပဳၾကသည္။ (Aမ်ားႏွင့္) ႏိုင္ယွU ္ဆက္စပမ္ႈ Aယူ၀ါဒတြင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေန 
သည္ထက္ မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္တနဖ္ိုးမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ထူေထာင္ၿပီး ေဇာက္ခ်က်င့္သုံးကာ ေနထုိင္သည္။ ယုံၾကညခ္်က္ ခိုင ္
မာေသာAလုပ္ကုိ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိငရ္င္းသာ ဘ၀ကုိေနထုိင္ၾကသည္။ ကုိယ္ပိငု္Aျမင္ကုိယ္စီ ရွိၾကေသာ Aျခား 
သူမ်ားAေပၚတြင္လည္း သည္းခႏုိံင္စြမ္းရွေိပသည္။  
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(ဂ) Aားမွ်ေျခရွျိခငး္ / Aားမွ်ေျခပ်ကယ္ြငး္ျခငး္ ပံုစ ံ(The Equalibrium / Disequalibrium Model)  

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ ေတြးရိုးေတြးစU ္၊ ျမင္ရိုးျမင္စUပ္ံုစံAတုိင္း မေတြ႔ရပဲ စိနေ္ခၚမႈရွ ိ
သည့္ AေနAထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္AေျခAေနကုိ စU ္းစားေတြးေခၚမႈ မွ်ေျခပ်က္ယြင္းျခင္းပံုစံဟု စိတ္ပညာရငွ္ႀကီး 
ပီယာေဂ်းက ေခၚတြင္ေစခဲ့ၿပီး ထုိAေျခAေနမ်ိဳ းႏွင့္ၾကံဳရခ်နိ္တြင္ေတြးေခၚတတ္သူမ်ားAျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသူမ်ားက တုိး 
တက္ေAာင္ လုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ၾကေပသည္။  

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေက်ာင္းသား၏ နစိၥဓူ၀ပညာသင္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ Aဆင့္မ်ားစြာထဲမွ တစခ္ုစီတုိင္းသည္ 
စိတ္ကူးပံုၾကမ္း (schema) Aျဖစ္လုပေ္ဆာင္ေနၾကသည္ကုိ မေမ့သင့္ေပ။ ဆုိလုိသညမ္ွာ Aေျဖမနွမ္်ားရွ ိသည္ဟု 
ယုံၾကည္ထားသူက ထုိAေျဖကုိရွင္းလင္းေျပာျပမည့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္လံရွာေဖြလိမ့္မည္။ Aေျဖမနွ္ဟူသည ္
AေျခAေနတုိက္ဆုိငမ္ႈAလုိက္ Aမ်ိဳမ်ိဳ းေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ဟု လက္ခံထားသူကမူ မမိိက ျပသနာကုိ တင္ျပသည့္ 
Aခ်နိ္တြင္ ဆရာက စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းကုိသာ စိတ္၀င္စားေပလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aသိ 
Uာဏ္ပိငု္းဆုိငရ္ာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ တုိးတက္ေAာင္ AကူAညီေပးေသာ AေျခAေန (၃) ရပ ္ရွပိါသည္။  

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိပံု တစ္မ်ိဳ းထက္ပိုေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားတြင ္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ာႏွင့္ ရင္ဆုိင ္
 ေတြ႔ ေပးသင့္ပါသည္။ မမိိ၏Aျမင္ရႈေထာင့္မွ ကုိယ္ပိုငဖ္ြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေျပာဆုိရသည့္ စိနေ္ခၚမႈမ်ား ႏငွ့္လည္း 
ရင္ဆုိင္ေတြ႔ ၾကံဳေစသင့္ပါသည္။  

၂။ သူတုိ႔Aား မိမAိျမငႏ္ငွ့္ကြဲျပားေသာ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aျမင္သေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား 
ကုိလည္း ၾကားနာေစသင့္သည္။ (AသိUာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ Aျခားတစ္ေယာက္က မမိိAျမင္ ထက္ 
ပိုမိစုံုလင္ ဆန္း ျပားစြာ ေတြးေခၚပံုကုိ ၾကားသိရျခင္းထက္ မမိAိျမင္ထက္ Aနည္းငယ္ပိမုိုျမင့္မားေသာ Aေတြးကုိ 
ၾကားသိရျခင္းက ပိ၍ုလံႈ႕ ေဆာ္မႈျဖစေ္စပါသည္။) 

၃။ သူတုိ႔Aား ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈလုပရ္န ္Aားေပးသင့္သည္။ Aထူးသျဖင့္ AေရးAသားပိငု္းဆုိငရ္ာတြင ္မမိိ၏ စU ္းစား 
ပံုက Aေျပာင္းAလဲျဖစ္ႏိငုေ္သာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚရွေိနခိုက္တြင ္ျပန္လွန္သုံးသပ္ေစသင့္ပါသည္။ 

(ဃ) သငရ္ိးုညႊနး္တမး္ တေလ်ာကလ္ံုးတြင ္စUး္စားဆငျ္ခငမ္ႈ  

တကၠသုိလ္စာသင္ခန္းမ်ားAတြင္း၌တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းကုိ Aေထာက္Aကူျပဳေသာ Aထက္ပါ Aခ်က္မ်ားကုိ 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔သိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာစာသင္ခန္းတြင္ ျဖစႏ္ိုငမ္ညန္ည္း။ Uေရာပႏုိင္ငမံ်ားထဲရွိ တကၠသုိလ္ 
တစ္ခမုွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္U ီးက သူ၏ထင္ျမငခ္်က္ကုိ ယခုက့ဲသုိ႔ေပးပါသည္။ ‘သူတုိ႔တုိင္းျပည္က တကၠသုိလ္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကုိ Aခန္းတစခ္ုထဲတြင္ စုေ၀းေတြ႔ဆုံေပးလုိက္လွ်င္ သူတုိ႔၏ U ီးထုပမ္်ားAေၾကာင္း ေလာက္ 
သာ ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္။ သူတုိ႔၏ ဆရာဘ၀Aေတြ႔Aၾကံဳတြင္ သူတုိ႔Aတန္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသငေ္ပးႏုိင္ဖို႔ရန္ ခက္ 
ပါသည္ဆုိသည့္ စကားမ်ိဳးက့ဲသုိ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႔ေျပာေလာက္စရာ ဘုံျပသနာမ်ိဳး ေတြ႔ႏိုင္မညမ္ဟုတ္’ ဟု ဆုိပါသည္။ ဤ 
Aခ်က္သည္ ေဆြးေႏြးေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းAရာ ျဖစေ္ပသေလာ။ ျဖစခ္ဲ့သည္ဆုိU ီးေတာ့ သင္ယူမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္ 
စU ္းစားမႈျဖစ္စU ္တုိ႔သည္ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ Aႏံွ႔Aျပားတြင္ တူညီၾကပါ၏ေလာဟု စU ္းစားစရာ ရွိလာပါသည္။  

ပညာရပန္ယ္ပယ္မ်ားၾကားရွိ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ Aလြယ္တကူပင္ ျမင္သာပါသည္။ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ Aလုိက္ 
 ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကလည္း ထုိဘာသာရပ္ဆုိငရ္ာ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကုိ မွ်ေ၀ၾကသည့္သူမ်ား Aၾကား 
တြင ္ ေျပာဆုိေရးသားပံုကြဲျပားမႈမ်ားAား သင္ၾကားေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိကြဲျပားခ်က္မ်ားAား ဒသနပညာရငွ္ 
ပါေမာကၡစေကာ့ဘရိုဖီ (Scott Brophy) က Aရႊန္းေဖာက္၍ ဇယားခ်ျပသည့္Aတုိင္း တင္ျပပါမည္။ (ပါေမာကၡ 
ဘရိုဖီသည္ ဒသနိကေဗဒ ပညာရငွ ္ျဖစေ္ၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားလုိပါသည္။) 

ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aလုိက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား - လူမႈေရးရာဘာသာရပမ္်ား (Humanities)  

၁။ စာသားျဖင့္ရငွ္းျပခ်က္မ်ား Aလြန္မ်ားျပားျခင္း 

၂။ စၾက္ာ၀ဠာAတြင္း ျမငျ္မင္သမွ် တုိ႔ကုိ စာဖြဲ႔တင္ျပလုိျခင္း 
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၃။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားျခင္း  

-! စာသားျဖင္ ့ေဖာ္ျပရနA္တြက္ မွန္ကနေ္သာဖြင့္ဆုိပံု တစ္ခုသာရွသိည္ဟူေသာ တစ္ယူသန၀္ါဒ (Dogmatism) 
-! ဓမၼဒိဌာန္သေဘာဟူ၍ မရွိ၊ Aရာရာတုိင္း Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရမည့္Aရာခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခခု်င္း သည ္
လည္း Aျခားတစခ္ုႏွင့္ႏိႈင္ယွU ္သင့္သည့္Aရာမ်ားျဖစ္ၾကသညဟူ္ေသာ ႏိႈင္းယွUမ္ႈ၀ါဒ (Relativism)  

ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aလုိက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား- လူမႈသိပၸံဘာသာရပမ္်ား (Social Sciences)  

၁။ လူထုေရးရာမူ၀ါဒ ကိစၥမ်ား 

၂။ Aတိတ္ကာလႏွင့္ AျခားယU ္ေက်းမႈမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

၃။ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားျခင္း   

-! လူမ်ားမည္သုိ႔ေနထုိငၿ္ပီး မည္သည့္Aရာကုိယုံၾကည္ၾကသညကုိ္ေလ့လာမႈမ်ား (ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား - မွန္းဆ 
ခ်က္မ်ား) 

-! လူမ်ား မည္သုိ႔ေနထုိင္သင့္ၿပီး မည္သည့္Aရာကုိ ယုံၾကည္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ား (ျပဌာန္းခ်က္မ်ား - 
လက္ေတြ႔ ကမၻာကုိ လစ္လ်ဴရႈတတ္ၾကေသာ သေဘာတရားဆုိင္ရာ ရန္ပြဲမ်ား)  

ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aလုိက္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား- သဘာ၀သိပၸံ (Natural Sciences)  

၁။ မည္သည့္Aရာမွ် Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရန္မလုိပါ။ သဘာ၀ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ တည္ရွေိနၾကသည့္ Aရာမ်ားခ်ည္းသာ  
ျဖစၾ္ကသည္။  

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမ၊ူ ဤျခားနားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္တြင္ ဘာသာရပႏ္ွင္ ့ေလ့လာသည္ ့ Aေၾကာင္းAရာ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ Aျခားသူမ်ားAားတငျ္ပသည့္Aခါတြင္ ထုံးနည္းဆင္ 
တူ က်င့္သုံးမႈမ်ားရွိၾကသည္ကုိ သတိျပဳၾကေစလုိပါသည္။ ပညာရွငမ္်ားAေနႏွင့္ ရသစာေပလက္ရာတစခ္ုကုိ ဖြင့္ဆုိ 
သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိငု္ငေံရးသိပၸံေခါင္းစU ္တစ္ခုကုိ စူးစမ္းေလ့လာသည္ျဖစေ္စ၊ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကုိ မ်ားေသာAားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရေပ သည္။ 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ ဘုံလုပေ္ဆာငမ္ႈ - သုေတသနလုပင္န္း ေဆာငရ္ြက္ျခင္း (Research)  

၁။ ျပသနာAေျခAေန တညေ္ဆာက္ျခင္း 

-! မည္သည့္Aေၾကာင္းAရာကုိ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ ျပဳသနည္း။ 
-! ဤAရာက Aဘယ့္ေၾကာင့္ Aေရးႀကီးပါသနည္း။ 

၂။ ႀကိဳတငမ္နွ္းဆခ်က္ကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း  

၃။ Aေထာက္Aပံ့ျပဳသည့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း  

၄။ ကြဲလြဲေနေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း  

၅။ Aေထာက္Aထားသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ ႀကိဳတငမ္ွန္းဆခ်က္ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း  

၆။ နဂိံုးခ်ဳပေ္ကာက္ခ်က္Aတြက္ Aေထာက္Aထားကုိ ဆင္ျခငသုံ္းသပ္ျခင္ (ယူဆခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေျပာဆုုိျခင္း) 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလ်ာက္လုံးတြင္ ဘုံလုပ္ေဆာင္မႈ- သုေတသနရလဒ္ကုိ Aျခားသူမ်ားAားတင္ျပျခင္း 

၁။ ေျဖဆုိရမည့္ေမးခြန္း၏ ထူးျခားခ်က္ကုိ ရွင္းျပျခင္း။ 

၂။ Aားၿပိဳင္ေနသည့္ Aေျဖမ်ား၏ ဆင္ျခငပ္ံုမ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးျခင္း။ 
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၃။ ယူဆခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေျပာဆုုိျခင္း  

-! Aားၿပိဳငေ္နသည့္ Aျခားယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေျခပျခင္း  
-! ယူဆခ်က္ကုိ ေထာက္ကူရန္ ဆီေလ်ာ္သည့္Aေထာက္Aထားမ်ား၏ AငA္ားကုိ စုစည္းတညေ္ဆာက္ျခင္း 

(Aျခားသူမ်ားAား မိမ၏ိ ယူဆခ်က္ကုိ လက္ခံေစျခင္းထက္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးဆႏိႈင္ေစရန)္  

ေ၀ဖန္ပိငု္ျခားစU ္းစားရန္ စာေရးျခင္းႏငွ့္စာဖတ္ျခင္း (RWCT) လုပ္ငန္း စမီံခ်က္မ်ား၏ Aေတြ႔AၾကံဳAရ ဘာသာရပ ္
နယ္ပယ္မတူၾကေသာ သင္ၾကားေရးAဖြဲ႔မ်ားAေနျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း AျပနA္လွန္ ေလ့လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္မ်ား 
ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾက ၿပီးျဖစပ္ါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့လာသင္ယူမႈ (workshop) မ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီးလ်င္လည္း မိမ ိသင္ယူ 
ရရွခိဲ့သညမ္်ားကုိ မမိိ၏ သငရ္ိုးAတြင္း ဆီေလ်ာ္ေAာင္ျပဳကာ Aသုံးခ်ၾကပါသည္။  

(င) သငရ္ိးုညႊနး္တမး္တစေ္လ်ာကလ္ံုးတြင ္တကၾ္ကြစြာသငယ္ျူခငး္  

တကၠသုိလ္၏သင္ရိုးတြင ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဆင္ျခင္စU ္းစားျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းAေလ့Aက်င့္ရေAာင ္
သင္ၾကားေပးကာ ဘာသာရပ၏္သင္ယူပံုနည္းနာAျဖစA္သြငေ္ပၚေစလုိပါလွ်င္ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ကုိ Aလႊာ ႏစွ ္
ဆင့္ျဖင့္ စီစU ္သင့္ပါသည္။ ပထမAဆင့္တြင္ သငရ္ိုးတစခ္ုလုံးကုိ ထုိဘာသာရပ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားAတြင္းသုိ႔ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင္ ့ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ သေဘာတရား ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။ ဒုတိယAဆင့္တြင္ တက္ၾကြစြာ သင္ 
ယူျခင္းႏွင့္ စUး္စားဆင္ျခငမ္ႈကုိ Aားေပးေသာ သင္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စာသငခ္်ိန္တစခ္ုျခင္းကုိ စီစU ္ ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ပါသည္။  

 

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

!
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Aပိုငး္ (၂)  

တကၾ္ကြစြာသငယ္ႏုိူင္ေသာ စာသင္ခနး္တစ္ခနး္ျဖစေ္Aာင ္ဘယလ္ိုစစီUမ္လ။ဲ  

တကၠသုိလ္၏ သင္ရိုးတစ္ခုကုိ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္မႈရရွေိAာင ္ျပဳမူပံုုကုိ 
 ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစပ္ါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္ရိုးတစ္ခAုတြင္းမွာပင ္ေန႔စU ္လုပ္ေဆာငဖ္ြယ္ရွိသည္မ်ားကုိလည္း Aေလး 
 ေပးရန္ လုိAပ္လာပါသည္။ သင္ၾကားမႈနည္းနာမ်ားAခ်ိဳးကုိလည္း ေရွ႕Aခန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲပ့ါသည္။ ဤAခန္းတြင္ 
Aဆုုိပါနည္း စနစမ္်ားကုိ ရငွ္းျပထားပါသည္။  

ပါေမာကၡႀကီးမ်ားသည္ သူတုုိ႔၏စာသင္ခန္းတြင ္ တက္ၾကြေသာသင္ယူနည္းမ်ားကုုိ ခပ္တုုိတုုိ ရငွ္းျပၾကသည္။ 
ထုုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တက္ၾကြစြာပါဝငေ္ဆာင္ရြက္မႈနည္းျခင္း (သုုိ႔မဟုုတ္) U ီးတညခ္်က္မဲ့ပါဝငမ္ႈျပဳျခင္းမ်ားကုုိ 
ႀကံဳေတြ႔ၾကရၿပီး သမာရိုုးက်နည္းဆီသုုိ႔သာ ျပန္လည္သြားၾကေလ့ရွိသည္။ Aမွန္ဆုုိရလ်ွင ္ မည္သည့္ပညာေရးသမား 
မဆုုိ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈ၏ Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုုိ ရြတ္ဆုုိျပႏုုိင္ၾကသည္။ ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔ကုုိ လွည့္စားသြားသည္က 
AေသးစိပA္ခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔မွာ စိတ္ကူးAႀကီးႀကီးေတြရွိၾကတယ္။ ကၽြနေ္တာ္တုုိ႔မွာ 
လုုိေနတာက စိတ္ကူးေသးေသးေလးေတြပါ” ဟုု RWCT နည္းစနစ္လက္ေတြ႔သင္တန္းတစခ္ုုတြင္ ရုုရွား ဆရာ 
တစ္ေယာက္ ကေျပာခဲဖ့ူးသည္။  

ေရွ႕ဆက္ ေဖာ္ျပမည့္Aရာမ်ားမွာ စိတ္ကူးေသးေသး ေလးမ်ားAေၾကာင္းပင္ျဖစပ္ါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိAရာေလး မ်ား  
Aားလုံးသည္ စိတ္ကူးႀကီးတစခ္ု၏ Aတြင္းသားမ်ား Aျဖစ္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ  စာသငခ္်နိ္ တစခ္်နိ္  
Aတြင္းမွာ Aသုံးျပဳလုိက္သည္ ့မည္သည့္သင္ၾကားမႈနည္းဗ်ဴဟာ AစAုေ၀းပင္ျဖစ္ေစ၊  ေက်ာင္းသားမ်ား၏  Aေတြး  
ကုိ ေနရာတက်ဖြံ႔ၿဖိဳးေAာင ္ဂရုတစိုက္ ေရးဆြဲထားေသာAစစီUတ္စ္ခုထဲတြင ္ေပါင္းစပ္ယူႏုိငမ္ည္ဆုိပါက ပိ၍ု ထိ  
ေရာက္မႈ ရွၾိကမည္ျဖစေ္ပသည္။ AစAီစU ္ေရးဆြဲ မႈႏွင့္ ကၽြန္ုပတုိ္႔စတငပ္ါမည္။  

တက္ၾကြေသာၾကားမႈႏွင့္ သငယ္ူမႈ၏ မေူဘာင ္(E R R)  

 သင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားကုိတင္ျပမည့္ ယခုက႑ကုိ တစ္မ်ိဳ းျခင္း၏ လုပေ္ဆာငမ္ႈရညရ္ြယ္ခ်က္ကုိလုိက္ၿပီး 
AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)၊ Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း (Realization of Meaning)၊ ႏငွ့္ ျပန္လည္စU ္းစားျခင္း 
(Reflection) ဟူ၍ Aပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲထားပါသည္ (Aက္စတ္က္စ္ႏငွ္ ့ေဗာ္ဂန္-၁၉၈၆ ၊ ထုိ႔ေနာက္ စတီးလ္ ႏွင့္ 
မယ္ရဒဲစ္သ္ ၁၉၉၅)။ ဤAပိငု္းသုံးပိုင္းကုိ ေပါင္းစပ္၍ တကၠသုိလ္စာသငခ္်နိ္တစခ္ုကုိ ပံုေဖာ္ရာတြင္ Aသုံး၀င္လွသည့္ 
နည္းလမ္းAျဖစ ္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈ မူေဘာင္ (Teaching and Learning Framework) ျပဳလုပ္ ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။  

ဤAပိငု္း (၃) ပိငု္းျဖစ္သည့္ AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ျပန္လည္စU ္းစားျခင္းတုိ႔တြင္ 
ဆရာသည ္စာသငခ္်နိ္တြင္ ပါ၀င္လာမည့္ Aေၾကာင္းAရာကုိ  ေက်ာင္းသားမ်ား၏  Aသိေဟာင္းမ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္  
ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔သိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ သင္ယူမႈ၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။  ထုိမွ  
တဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စူးစမ္းေမးျမန္းရနႏ္ွင့္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန ္သုိ႔မဟုတ္ Aေၾကာင္းAရာကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္  
ေဆာင၍္ သ င္ယူေလ့လာရန္Aပိငု္းသုိ႔ ေရွ႕ ဆက္ေစပါ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေလ့လာ 
သိရွိရသည္တုိ႔ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္တငျ္ပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရငွ္းျခင္းAပိငု္းသုိ႔ Aဆုံး 
သတ္ ေရာက္ရွပိါသည္။ RWCT သင္တန္းသည ္တက္ေရာက္သူမ်ား ကုိ ဤAပိငု္းတစခ္စုီတြင္ Aသုံးျပဳရန္ Aတြက္ 
သင္ၾကားမႈနည္းစနစေ္ပါင္းမ်ားစြာကုိ သင္ယူေစၿပီး Aသုံးျပဳေစပါသည္။ ေက်ာင္းသား၏သင္ယူမႈကုိ တုိးတက္ ေစရန ္
Aတြက္ နည္းစနစ္တစခ္ုစီသည္ ဘယ္Aခ်နိႏ္ွင့္ ဘယ္AေျခAေနတြင ္Aထိ ေရာက္ဆုုံး Aသုံးျပဳ ႏိငု္မည္ကုိလည္း 
ေလ့လာသင္ယူၾကရပါသည္။   
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က။ AၾကUံာဏထ္ြကေ္ပၚေစရန ္Aသံုးျပဳသည့္နညး္စနစမ္်ား (Evocation Phase)  

 AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစေရးAပိငု္းတြင္ Aသုံးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားသည ္ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစU ္ကုိ မိတ္ဆက္ ေပး 
ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၄င္းႏငွ့္ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္လည္း AကူAညီေပးပါသည္။ ကုိယ္ 
တုိင္လုပေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းမ်ားAပိငု္းသည ္ သင္ယူမႈလုပင္န္းတြင ္ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ သုေတသနျပဳလုပ္၍ ေဖာ္ 
ထုတ္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ လုပ္ရပမ္်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ေက်ာင္းသားမ်ားက ‘ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွာရွိထားၿပီးေသာ 
Aသိမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေလ့လာရလွ်င၊္ ေခါင္းစU ္တစခ္Aုေပၚ ကုိယ္တုိင္ေမးခြန္းထုတ္ခြင့္ရလ်င္၊ သင္ယူမႈ၏ ရည ္
ရြယ္ခ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္ ခ်မွတ္ရလ်င္ ကၽြႏုိပ္တုိ႔ Aေကာင္းဆုံးသင္ယူၾကသည္’ ဟု ေျပာျပေနျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည္။ 

(၁) ႀကိဳတငစ္စီUသ္ ူ(Advance Organizer) 

ႀကိဳတင္စစီU ္သူ (ၾသဆုဘဲလ္၊ ၁၉၇၀) သည္ ဗဒီီယုိ သုိ႔မဟုတ္ ရုပပ္ံုမ်ား၊ ဂရပ ္ မ်ားျဖင့္ပံုေဖာ္ကာ ဆရာက ခပ္တုိ 
တုိေဟာေျပာတင္ျပ၍ သင္ၾကားမည့္ေခါင္းစU ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာက Aၾကမ္းဖ်င္း 
တင္ျပခ်က္မွ မသိမျဖစေ္၀ါဟာရမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ရွင္းေပးၿပီး စာသင္ခ်နိA္တြင္း ဆက္လက္ ေလ့လာရမည့္ Aရာမ်ား  
ကုိ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။ ဤနည္းစနစ္၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ သင္ခန္းစာေခါင္းစUႏ္ငွ့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ရွိၿပီးသားAသိကုိ ဆြဲေခၚရန၊္ ထုိAသိကုိ AစစီU ္တက်ျဖစေ္စၿပီး Aသိသစမ္်ားထပျ္ဖည့္ဖို႔ Aသင့္ျပငေ္ပးျခင္း 
ျဖစပ္ါသည္။ 

(၂) Uးီတညေ္သာ ေမးခြနး္မ်ား (Focusing Questions)  

ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိထားၿပီးသည္မ်ားႏွင့္ Aတန္းက ဆက္လက္ေလ့လာမည့္Aရာမ်ားကုုိ ေမးျမန္းေသာ  ေမးခြန္း 
မ်ားသည္ စာသင္ခ်နိ္တစ္ခ်နိ္ကုိစတငရ္ာတြင ္ Aျမတဲန္း Aေရးႀကီးေလ့ရွိသည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ Aေျဖရွာဖို႔ 
လုိAပေ္နေသာ ႀကီးမားသည္ ့ျပသနာႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပေဟဠိမ်ား ျဖစႏ္ိငု္ပါသည္။ ျဖစရ္ပ္ တစံုတရာကုိေျပာ၍ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ေမးခြန္းတငျ္ခင္းလည္းျဖစႏ္ိုငပ္ါသည္။ ျခံဳငံုAျမင္ႏငွ့္ Aေသး စိပA္ျမင္ကုိ ခ်နိ္ဆ၍သာ ေမးတတ္လ်င္ 
ဗဟုိျပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည ္Aလြန္ထိေရာက္ၾကသည္။ UပမာAားျဖင္ ့သမိုင္းဘာသာရပ္ သင္ၾကားခ်ိန ္တစခ္်နိ ္
တြင ္ဆရာက ေAာက္ပါေမးခြန္းျဖင့္ စတင္ႏိငုပ္ါသည္။ 
“၁၈၄၉ ခုႏွစ္ကာလတ၀ိုက္က ျပင္သစ၊္ A ီတလီ၊ ဂရႏွိင့္ ရိုေမးနးီယားတုိင္းျပညမ္်ားတြင ္စိတ္ကူးယU ္ဆန္သည့္ Aပိုင္း 
လည္းရွိၿပီး၊ Aမ်ိဳးသားေရးဆန္သည့္Aပိငု္းလည္းရွေိသာ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကြမႈမ်ားရွခိဲပ့ါသည္။ Aဘယ္ေၾကာင့္နည္း။”  

(၃) စUး္စား / တြဲ / ဖလယွ ္(Think / Pair / Share)  

U ီးတည္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAားလုံးက စU ္းစားၿပီး ေျဖဆုိရနA္တြက္ ခ်ိတ္ဆက္စစီU ္၍ Aသုံးျပဳ 
လ်င ္ ပိ၍ုထိေရာက္ၾကသည္။ စU ္းစား/တြဲ/ဖလွယ္ (ကာဂန၊္ ၁၉၉၁) နည္းကမူကား ပူးေပါင္း သင္ယူေသာ နည္း 
လမ္းတစ္ချုဖစ္သည္။ ဆရာက Aဖြင့္ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ သငပ္ုန္းေပၚမွာျဖစ္ေစ ေရးသား၍ တငေ္ပး ထားရသည္။ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ (၂) မိနစ္ခန္႔Aခ်နိA္တြင္း ကုိယ္စီAေျဖရွာရသည္။ တခါတရံတြင္ Aေျဖကုိ ခ်ေရး 
ခိုင္းတတ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ Aခ်င္းခ်င္း Aေျဖမ်ားဖလွယ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာက ေက်ာင္းသား ႏစွ္တြဲ၊ သုံးတြဲခန္႔ကုိ 
ဖိတ္ေခၚ၍ သူတုိ႔၏Aေျဖမ်ားAား မွ်ေ၀ခိငု္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိ႔ေန႔၏သငခ္န္းစာကုိ စတင္ၾကပါသည္။ စU ္းစား/ 
တြဲ/ဖလွယ္ လုပင္န္းသည ္ေက်ာင္းသား ရာဂဏန္းရွိေသာ Aတန္းပင္ျဖစေ္စ ေက်ာင္းသားတစ္U ီးခ်င္းစီက သငခ္န္း စာ 
Aေၾကာင္းAရာတြင္ စိတ္ ၀ငစ္ားလာၿပီး မမိိ၏Aေဖာ္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးရသည္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည။္ 

(၄) ႀကိဳတငမ္နွး္ဆရန ္လမး္ညႊနခ္်က ္(Anticipation Guide)  

သင္ခန္းစာေခါင္းစU ္ကုိ တီးေခါက္မႏုိိင္မည္ ့ေမးခြန္းႏငွ့္ (မွား/မနွ္) Aေျဖတုိကေလးမ်ားကုိ ဆရာက ႀကိဳတင္ စစီU ္ 
ထားေပးရသည ္(Aက္စ္တက္စ္ႏငွ္ ့ေဗာ္ဂန္-၁၉၈၆ )။ သင္ခန္းစာကုိ Aေကာင္းဆုံးစတငမ္ႈAျဖစ ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
တစ္U ီးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ႏစွေ္ယာက္တြဲျဖစ္ေစ ေမးျမန္းၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ တတ္ႏိငု္သမွ် Aေကာင္းဆုံးေျဖဆုိရသည္။ 
သင္ခန္းစာၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္လည္း မိမိတုိ႔၏ Aသိေျပာင္းလဲသြားပံုကုိ ျမငေ္စရန ္Aတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တႀကိမ္ ျပန္ 
ၾကည့္ေစပါသည္။  
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(၅) ႏစွU္းီတြဲ၍ AၾကUံာဏထ္တုျ္ခငး္ (Paired Brainstroming)  

Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ မွ်ေ၀မည့္Aခ်နိ္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ထုိတေန႔တာသင္ခန္းစာ၏ ေခါင္းစU ္ႏငွ့္ 
ပတ္သက္၍၊ သူတုိ႔သိထားသည္မ်ား၊ သိသည္ဟု ထငေ္နေသာ Aခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္ပိုငစ္ာရင္းျပဳလုပ္ေစႏုိငပ္ါသည ္
(ဗက္ကာႏွင့္ ဗက္ကာ၊ ၁၉၈၆)။ ႏစွ္မနိစ္ၾကာလ်င္ Aတန္းေဖာ္တစ္U ီး ႏွင့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းၾကရသည္။ 

(၆) AေတြးAေခၚမ်ားကို ုA ုပုစ္ုတုြဲ၍ ေဖၚ ျပျခငး္ (Clusters)  

Aေၾကာင္းAရာ / Aဓပိၸာယ္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ စားလုံးမ်ားAား ကြန္ယက္တစခ္ုပံုျဖင့္ တြဲဆက္၍ ပံုေဖာ္ျခင္းသည ္
 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားAား စိတ္ကူးမ်ား၏ဆက္စပ္မႈကုိ ျမင္သာေစပါသည ္ (စတီးလ္ႏွင့္ မရဲဒစ္သ္)။ ဆရာ 
က ေခါင္းစU ္ကုုိ သငပ္နု္း၏Aလယ္တြင္ ခ်ေရးေပးၿပီး ၄င္း၏ Aရံေခါင္းစU ္မ်ားကုိ စာရင္းလုပ္ကာ ေဘးမွ ၀ိငု္းရ ံ
ခ်ိတ္ဆက္ ေပးလုိက္သည္။ ထုိAရေံခါင္းစUမ္်ားႏွင့္ ဆက္စပေ္သာAခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သိသမွ် Aၾကံ 
Uာဏ္ထုတ္ကာ ပါ၀ငရ္န္ႏငွ့္ သူတုိ႔မသိေသးသည့္Aပိုင္းမ်ားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ကာ ပါ၀ငၾ္ကေစပါသည္။ ထုိေမးခြန္း 
မ်ားသည္ သူတုိ႔ေရွ႕ဆက္၍ စူးစမ္းေလ့လာရန္Aတြက္ ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားကုိေပးပါလိမ့္မည္။ စကားလုံးကြန္ရက္ ပံု 
တစ္ခုကုိ ေAာက္တြင္ နမနူာျပထားသည္။ 

 

(၇) လြတလ္ပစ္ြာ ေတြးေခၚေရးသားျခငး္ (Free Write)  

AၾကံUာဏ္ထုတ္ေစျခင္း (Brainstroming) Aစား ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ Aခ်နိ္တစခ္ုသတ္ မွတ္ေပးကာ သငခ္န္းစာ 
 ေခါင္းစUႏ္ွင့္ပတ္သက္၍ ေခါင္းထဲရွိသမွ်ကုိ လက္တန္းေရးခိငု္းႏိုငပ္ါသည ္ (Aယ္ဘုိး၊ ၁၉၉၁)။ မရပ္ မနားႏွင့္ Aမွား 
ျပငျ္ခင္းမ်ားမျပဳလုပပ္ ဲေတာက္ေလွ်ာက္ေရးေစပါသည္။ သင္ခန္းစာကုိ က်က်နနသငၾ္ကားၿပီးခ်ိနမ္ွာလည္း တစ္ႀကိမ ္
ထပ္မ၍ံ လက္တမ္းေရးခိငု္းႏိငုပ္ါသည္။  

(၈) စကားလံုုးမ်ားႀကိဳတငေ္ပးျခငး္ (Terms in Advance)  

ဆရာက သငခ္န္းစာတြင ္သုံးစြဲမည့္ Aဓိကစကားလုံးမ်ားကုိ Aစုလုိက္ ျပသထားၿပီး ၄င္းတုိ႔၏Aဓပိၸာယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ 
၏ ၾကားက ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိ စU ္းစားခိုင္းႏိုငပ္ါသည္။ ထုိစကား လုံးမ်ား၏ Aဓပိၸာယ္ ဆက္စပမ္ႈသည္ ေရွ႕ ဆက္ 
မည့္သင္ခန္းစာတြင္ မည္သုိ႔ေပါင္းစပပ္ါ၀င္လာႏုိင္သနည္း။ 
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ခ။ Aဓပိၸာယပ္ံုေဖာ္ျခငး္Aပိငုး္Aတြက ္နညး္ဗ်ဴဟာမ်ား (Realization of Meaning Phase)  

Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္းဟူေသာေ၀ါဟာရမွာ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား မမိိရရဆုပ္ကုိငမ္ိလာ သည္ ့
RWCT လုပ္ငန္းစU ္ထဲကAပိငု္းကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ေ၀ါဟာရပါ စကားAတုိင္းပင ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္ခန္း 
စာပါAေၾကာင္းAရာကုိ Aျပဳခံသေဘာျဖင့္လက္ခံယူၾကျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိသိလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ AေျဖAျဖစ၊္ သုိ႔ 
မဟုတ္ သင္ယူေလ့လာလုိေသာရညရ္ြယ္ခ်က္ကုိ ေရာက္ရွမိႈAျဖစ္ျဖင့္ Aသိကုိ ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ ယူၾကရျခင္း  
ျဖစပ္ါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ Aဓပိၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ Aသိ တည ္
 ေဆာက္ျခင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏငွ့္ AလားတူေသာAဓပိၸာယ္မ်ားကုိ ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိAဆင့္တြင္ Aသုံးျပဳႏုိင္ 
 ေသာ နည္းစနစမ္်ား မွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာငရ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။  

(၉) ရုပုပ္ံုုကားခ်ပဇ္ယားမ်ားျဖင့္ ေဖၚ ျပျခငး္ (Graphic Organizers)  

Graphic Organizer သည္ ERR Aဆင့္တုုိင္းတြင္ တြင္သံုးႏိုုငေ္သာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားမႈျဖစစ္U ္တုိင္းတြင ္

Aသံုးျပဳ၍ AယူAဆမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းၾကားမွ Aက်ိဳးAေၾကာင္း Aဆက္Aစပမ္်ားကုိ ရပုပ္ုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း 
ျဖစ္သည္။ Discussion Web, Venn-Diagram, Clustering နည္းတုိ႔သည္ Graphic Organizer ပံုစံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
စိတ္ထဲတြငရ္ွိေသာ AႀကံUာဏ္မ်ားကုိ AစစီU ္တက်ေဖာ္ျပရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႕ျပနခ္်က္မ်ားကုိ ကားခ်ပ၊္ 

ဇယားမ်ာျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး တတ္ေစရန ္ရည္ရြယ္သည္။  

(၁၀) Aရွနိျ္မငွ့္ထားေသာ ပိုု႔ခ်ခ်က ္(Enhanced Lecture)  

ပို႔ခ်ခ်က္ေတြဟာ မ်ားေသာAားျဖင့္ သိပ္ၿပီးAသံုးမဝင္ဘူူးလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ Aလြန္ 
Aသံုးမ်ား၊ Aသံုးဝင္တ့ဲနည္းလမ္းျဖစပ္ါတယ္။ ဆုိးက်ိဳးေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက သတင္းAခ်က္ Aလက္ကုိ 
လက္ခံသူသက္သက္ျဖစေ္နျခင္းနဲ႔ Aၾကာႀကီး Aာရုံစူးစိုက္နားေထာင္ႏိငု္ျခင္း မရွိျခင္းတုိ႔ပါဘဲ။ (၁၀) မိနစ္ ေလာက္သံုး 
ရင္ Aေနေတာ္ပါဘဲ။ Enhanced Lecture ကုိ ေAာက္ပါ Aခ်က္ေတြေၾကာင္ ့Aသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။  
၁။ သင္ယူူမႈမစခငမ္ွာ ပို႔ခ်ခ်က္ကုိ စိတ္ဝင္စားေAာင္လုပ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ သိလုိစိတ္ကုိ ႏိူးဆြတယ္။  
၂။ AျခားAသံုးျပဳစရာ၊ဖတ္စရာမရွိတ့ဲAေျခAေန၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈေတြလုပ္ဖို႔ Aဆင္သင့္မျဖစေ္သးတ့ဲ Aေျခ Aေန 
မ်ိဳးမွာ သံုးလုိ႔ရပါတယ္။  
၃။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈကုိ နားေထာင္ျခင္းက တဆင့္လုပ္လုိ႔ ရပါတယ္။  
၄။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ AသိUာဏ္Aေဟာင္းက စာAပု္စာတမ္းဖတ္ဖို႔ မလံုေလာက္ေသးတ့ဲ  AေျခAေနမ်ိဳးမွာလည္း သုုံး  
လုုိ႔ ရပါတယ္။  

(၁၁) AျပနA္လနွသ္ငၾ္ကားျခငး္ (Reciprocal Teaching)  

AျပနA္လွန္သင္ၾကားျခင္းသည္ Aဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ လုုပေ္ဆာင္ႏိႈငေ္သာ စုေုပါင္းသင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ Aဖြဲ႔လုုိက္ 
AျပနA္လွန္ သင္ၾကားျခင္း Aားျဖင့္ ဖတ္စာမွ Aခ်က္Aလက္မ်ား ထုုတ္ယူႏိႈင္ျခင္း၊ Aေရးပါေသာ AယူAဆကုုိ 
ရွာေဖြျခင္း၊ AေတြးAေခၚAယူAဆ ႏွင့္ Aေသးစပိ္ Aခ်က္Aလက္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုုိ ေတြ႔ရွိျခင္း ႏွင့္ ဖတ္စာ၏ 
တည္ေဆာက္ပံုုကုုိ နားလည္ျခင္း တုုိ႔ျဖစ္သည္။ AျပနA္လွန္သင္ၾကားျခင္းကုုိ ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ေဆာင္ 
ရြက္ ႏိႈင္သည္။ ဆရာက U ီးစြာ သရုပု္ျပျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္သည္။  

၁။ သင္တန္းသားႏွစ္U ီးစီ တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိႈင္သည္။ သငခ္နး္စာကုုိ ႏစွ္U ီးစလုုံး Aတူဖတ္ျပီးေနာက္ ပထမစာပိုဒု္ 
Aတြက္ တစU္ ီးက Aက်U ္းခ်ဳပ္သူ၊ ေနာက္တစ္U ီးက Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းေမးသူAျဖစ ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဒုုတိယ ပိုုင္း 
ကုုိ တာ၀နခ္ြဲ၍ Aထက္ပါနည္းAတုုိင္း ေဆာငရ္ြက္သည္။  

၂။ ဖတ္စာကုုိ ေလးပိုငု္းခြဲျပီး ေလးU ီးတြဲ၍လည္း ေဆာငရ္ြက္ႏိႈငသ္ည္။ ဖတ္စာ ပထမပိုငု္းကုုိ AားလုုံးAတူဖတ္၊ ပထမ 
လူက Aက်U ္းခ်ဳပ္သူ၊ ဒုုတိယလူက Aဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္းေမးသူ၊ တတိယလူက ရွင္းလင္းတင္ျပသူ (Clarifier)၊ 
စတုုတၳလူ က ခန္႔မနွ္းသူ (Predictor) Aျဖစ္ ေဆာငရ္ြက္သည္။ ဖတ္စာ၏ AျခားAပိုငု္းမ်ားကုုိ ဖတ္ရာတြင္ Aဖြဲ႔၀င္မ်ား 
Aလွည့္ က် တာ၀နခ္ြဲေ၀၍ Aထက္ပါနည္းAတုုိင္း ေဆာင္ရြက္သည္။  
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(၁၂) စာေရးသကူိုေုမးျမနး္ျခငး္ (QtA)  

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဖတ္စာေတြကေက်ာင္းသားေတြကုိနားလညဖ္ို႔လုပ္ရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္Aထမေျမာက္ပါဘူးလုိ႔ (၁၀) 
ႏွစ္ၾကာ သုေတသနေတြကေျပာပါတယ္။  တစခ္ါတေလ တင္ျပခ်က္ေတြဟာမရငွ္းလင္းဘူး။   Uပမာလံုလံုေလာက္   

 ေလာက္ မပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ Aေၾကာင္းAရာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး  ေနာက္ခံAသိမရွိေပမဲ ့သိေနတယ္လုိ႔  ယူဆ  

 တတ္ပါတယ္။ ပိုဆုိးတာက ေက်ာင္းသားေတြက A ဲဒေီနာက္ခAံသိမရွိတာ မမိိတုိ႔Aျပစ္ေၾကာင့္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။  A ဲ  

ဒါ ေတြကုိေျဖရငွ္းဖို႔ ဒနီည္းလမ္းကုိ Aသံုးျပဳဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။  

QTA ဆုိတာသငခ္န္းစာနဲ႔ပက္သက္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မသိတာေတြနဲ႕ ဖတ္စာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေယဘုယ်ရွင္းဖို႔ 
လုိတယ္ဆုိတာေတြကုိ သတိျပဳမေိစတယ္္။  ဖတ္စာကုိပိနုားလည္ေစဖို႔  ေမးခြန္းေတြေမးေစတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သံုးတ့ဲ A  

ခါ စာဖတ္နည္းမတူတ့ဲAခ်က္ေတြက စာဖတ္ေနတုန္း စာေရးဆရာကုိ စU ္းစားေစတယ္။  

QTA ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က စာဖတ္သူကုိ စာေရးသူနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ (၂) မိ်ဳးလုပ္ေဆာင္တယ္။ပထမတစခ္ုက စာဖတ္ေန 
တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကစာေရးဆရာ (သုိ႔မဟုတ္) Aမ်ားနဲ႔စကားေျပာေနတာကုိ ျမင္ေစတယ္။ ဖတ္စာကုိ မွတ္မိယံု  

မက ေျပာခ်င္တာေတြကုိလည္း တကယ္နားလည္ေစပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္နားလညဖ္ို႔ စU ္းစားခိငု္းတယ္။ ကိုယ္ကုိကုိယ္ 
Aဓပိၸါယ္တည္ေဆာက္လာႏုိင္တယ္။ ေမးခြန္းေတြ ေမးတ့ဲA ခါ Aဓပိၸါယ္ကုိ AေလးAနက္ေမးတ့ဲ ေမးခြန္းေတြ ထြက္ 
လာႏ္ုိင္တယ္။  

QtA ကုုိ ေAာက္ပါ လုပင္န္းစUမ္်ိဳး လုုပ္ေဆာင္ႏိႈငပ္ါတယ္။  

၁။ စာကုိႀကိဳဖတ္ထားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးႏုိငမ္ဲ့ေနရာနဲ႔ Aဓိကနားလညရ္မဲေ့နရာေတြကုိ ရွာထားရပါမယ္။  

၂။ Aေရးႀကီးတ့ဲ AေတြးAေခၚနဲ႔ ေကာက္ယူခ်က္ကုိ နားလညဖ္ို႔Aတြက္ သင့္ေတာ္တ့ဲေနရာေတြမွာ ရပဖ္ို႔ စီစUပ္ါ။ 

၃။ သငခ္န္းစာတစပ္ဒု္ခ်င္းရပ္တ့ဲ ေနရာတုိင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္္ေယာက္နဲ႕တစေ္ယာက္ ေမးခြန္းထုုတ္ဖိုု႔  

ျပင္ဆငပ္ါ။  

QTA Aတြက္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား။  
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာေျပာခ်င္တာလဲ၊ 
စာေရးဆရာ Aဓိကေျပာခ်င္တ့ဲAခ်က္က ဘာလဲ၊ 
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာဆုိလုိတာလဲ၊ 
စာေရးဆရာ Aရင္ကေျပာထားခ်က္Aရဆုိရငဒ္ါက Aဓပိၸါယ္ရွလိား၊ 
စာေရးဆရာ ဒမီွာေျပာထားတာနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္လဲ၊ 
တခုခေုျပာင္းလဲသြားၿပီဆုိတာ စာေရးဆရာကဘယ္လုိAသိေပးလဲ၊ 
ဒီဇာတ္ေကာငန္ဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးစာေရးဆရာက ေျပာျပခ်က္Aရ (ဒီဇာတ္ေကာင)္ ဘာလုပေ္နတယ္ထင္သလဲ။ 

(၁၃) သၿိပးီ၊ သလိို၊ု သလိာ (KWL)  

KWL နည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သငခ္န္းစာေခါင္းစUမ္်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔သိၿပီးသား Aခ်က္Aလက္ 
မ်ားကုိ ျပန္လည္သတိရေစၿပီး၊ ထုိသငခ္န္းစာ Aေၾကာင္းေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ထုိေမးခြန္းAေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြေစျခင္း ျပဳ 
လုပ္ေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ -  

၁။ သူတုိ႔သိထားၿပီး Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ျပန္သတိရေသာAခါ  

၂။ ေမးခြန္းမ်ားေမးေသာAခါ  

၃။ Aသစ္ရရွိေိသာAသိပညာဗဟုသုတကုိAတညျ္ပဳေသာAခါ ပိုမိေုကာင္းမြန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္။   
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KWL နည္းသည္ AဆုိပါAခ်က္ သံုးမ်ိဳးစလံုးကုိ လုပေ္ဆာငရ္န ္စီစU ္ ေပးသည္။  

ဘာေတြသိထားလဲ  ဘာေတြသိခ်င္လဲ  ဘာေတြသင္ယူရရိွသလဲ  

 

 

 

 

 

  

(၁၄) ႏစွU္းီတြဖဲတ ္/ ႏစွU္းီတြဲAက်Uး္ခ်ံဳ း (Paired Reading / Paired Summarizing)  

စုေပါင္းသင္ယူမႈနည္းမ်ားကဲ႔သုိ႔ ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔တစ္U ီးခ်င္းျဖစေ္စ၊ Aခ်င္းခ်င္းထံမျွဖစေ္စ 
သင္ယူမႈတြင္ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် U ီးေဆာင္ပါ၀င္ေစေသာနည္းျဖစ္သည္။ စU ္းစားနည္းAမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ Aားေပးရနရ္ည္ရြယ္ 
ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ AဓိကAားေပးေသာနည္းျဖစသ္ည္။    

(၁၅) ေလလ့ာရန ္လမး္ညႊနမ္်ား (Study Guides)  

ေလ့လာရန္လမ္းညႊနေ္တြဟာ ဆရာေတြမရွေိတာငမ္ ွသင္တန္းသားေတြဟာ ဖတ္ခိငု္းထားတ့ဲဖတ္စာကုိ က္ုိယ့္ဟာ 
ကုိယ္ ဖတ္ေနခ်နိမ္ွာ သူတုိ႔ရဲ႕ေလ့လာမႈနည္းစU ္ကုိ Aေထာက္Aကူေပးပါတယ္။  ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္ဟာ  ေရးထား  

တ့ဲ စာထဲမွာ ဆက္စပေ္နတ့ဲAေတြးAေခၚေတြကုိသင္တန္းသားေတြ တစပ္ဒု္လံုးဖတ္ေနရငေ္တာင္ ဂရုျပဳမေိစၿပီး ဖတ္  

ၿပီး တ့ဲAခါ ေဆြးေႏြးပြဲငယ္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ Aေထာက္Aပံေ့ပးပါတယ္။ ေ၀ဖန္ပိငု္းျခားစU ္းစားမႈ ကုိ  ျမႇင့္တင္ဖို႔ရာ 
 ေAာက္ပါ လုပင္န္းစU ္မွာပါတ့ဲ ေလ့လာရန္လမ္းညႊနေ္တြက ထိေရာက္ပါတယ္။  

၁။ သင္တန္းသားေတြကုိ ႐ႈပေ္ထြးတ့ဲAေတြးAေခၚေတြ (သုိ႔မဟုုတ္) ကုိယ့္ဟာကုိယ္ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ ခဲယU ္းတ့ဲ A 

၂။ ေတြးAျမင္ကေလးေတြနားလည္ဖို႔ Aေထာက္Aကူေပးပါတယ္။ စာကုိေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္တာကုိေတာ့ Aစား  

မထုုိးပါဘူး။  

၃။ Aဆင့္တုိင္းမွာ ေ၀ဖနပ္ိငု္းျခားစU ္းစားျခင္းသုိ႔ Aဆင့္ျမင့္စU ္းစားျခင္းလုပေ္စပါတယ္။  

၄။ သူ႔ကုိသံုးကုိသံုးရမယ္ဆုိတ့ဲ ရညရ္ြယ္ခ်က္တစခ္ုတည္းAတြက္မဟုတ္ပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုုတ္) စာေရးဖို႔   စေပး 
လုိက္ဖို႔ သံုးပါတယ္။  

(၁၆) ႏစွပ္ိုငုး္ပါ မတွတ္မး္ (Duel-Entry Diaries)  

တစ္U ီးတည္း စာဖတ္ရာတြင္ စာကုုိဂရုုတစိုုက္ဖတ္ေစရန္ ႏွင့္ စာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေပၚလာေသာ Aေတြးကုုိ ခ်ေရးႏုုိင္ရန ္ 
ျပင္ဆင္ထားေသာ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာဖတ္ရာတြင္ Aသုုံး၀င္သည္။  

မူလစာပုိဒ္ ေဝဖန္ခ်က္၊ ခစံားခ်က္၊ သံုးသပခ္်က္ 
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(၁၇) Aျခားတံုု႔ျပနခ္်ကမ္်ားAတြက ္ဂ်ာနယ ္(Other Response Journals)  

ဆရာေပးေသာ Aေၾကာင္းAရာ / ေမးခြန္း  ေပၚတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပနခ္်က္ကုိ ေဖာ္ျပရနA္တြက္ သံုးေသာ  

နည္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ Uပမာ -  

“သင္ခန္းစာထဲတြင ္သင္သေဘာမတူေသာ AေတြးAေခၚAယူAဆ သုုံးခုုကုုိ ေဖၚ ျပပါ။” 

“စာေရးဆရာ ဖံုုးကြယ္ထားေသာ Aခ်က္ကုုိ ရွာပါ။” 

Aဆုုိပါ ေမးခြန္းမ်ားAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ဂ်ာနယ္ထဲတြင္ ေရးသားသြင္းသည္။  

(၁၈) ဂ်စေ္ဆာနညး္ျဖင့္ စုေုပါငး္ စာဖတျ္ခငး္ (Jigsaw Reading)  

ေလ့လာသင္ယူရမည့္ Aေၾကာင္းAရာAေပၚ ဆရာက ေမးခြနး္မ်ား ျပင္ဆင္ထားမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ AေရA 
တြက္ တူညီစြာပါ၀င္သည့္ မူလAဖြဲ႔မ်ား (Home Groups) ဖြဲ႔ေပးမည္။ ေမးခြန္း တစစ္ံုုစီAတြက္ မူလAဖြဲ႔Aသီးသီးမွ 
တစ္ေယာက္စီ ပါ၀ငေ္သာ ကၽြမ္းက်ငA္ဖြဲ႔မ်ား (Expert Groups) ဖြဲ႔ကာ စုုေပါင္းေလ့လာေစမည။္ ထုုိ႔ေနာက္ မူလAဖြဲ႔ 
သုုိ႔ ျပန၍္ မမိိတုုိ႔ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ခဲ႔သည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ မွ်ေ၀ၾကမည္။  

မွတ္ခ်က္။ ဂ်စ္ေဆာ (၁) ႏွင့္ ဂ်စ္ေဆာ (၂) တုုိ႔ကုုိ သရုုပ္ျပရန္။ 

(၁၉) သေကၤတမတွ၍္ စာဖတျ္ခငး္ (INSERT)  

ေကာင္းမြနစ္ြာဆင္ျခင္သုံးသပ္ေသာ စာဖတ္ျခင္းရရွိရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပေ္ပးရန ္ႏွင္ ့မိမိသင္ယူရရွမိႈကုိ ခိငု္မာ 
ေစရန္၊ ဤစာဖတ္နည္းကုုိ Aသုံးျပဳသည္။  

၁။ စာပိဒု္တြင္သိၿပီးသားAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ( √  ) သေကၤတျဖင့္Aမွတ္Aသားျပဴမည္။  

၂။ Aရင္ကမသိဘူး၍ ယခုမွသိေသာAသိသစ္မ်ားကုိ ( + ) သေကၤတျပဳမည္။  

၃။ မမိိသိထားေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္္ ကြဲလြဲေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားေတြ႕ရွိပါက ( - ) သေကၤတ ျပဳမည္။  

၄။ မမိိတုိ၏Aသိေဟာင္းကုိစိတ္႐ႈပ္ေထြးေစေသာ၊ နားမလညျ္ဖစ္ေစေသာ စာပိုဒမ္်ားကုိ ( ? ) ျပမည္။  

မိမိတုိ႔၏ မွတ္တမ္းAခ်က္Aလက္ကုိ ဇယားဆြဲ၍ တျခားAတန္းေဖာ္မ်ားျဖင့္ ဖလွယ္ေဝမွ်မည္။  

INSERT ဇယား  

               √                +                 --                 ? 
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ဂ။ ဆငျ္ခငစ္Uး္စားျခငး္Aပိငုး္တြင ္Aသံုးျပဳေသာ နညး္စနစမ္်ား (Reflection Phase)  

ဆင္ျခငစ္U ္းစားျခင္းAပိုင္းဟု ကၽြန္ုပ္တုိ႔ Aၾကမ္းဖ်င္းေခၚေ၀ၚၾကသည့္ RWCT လုပင္န္းAပိငု္းသည္ ပီယာေဂ်းက 
Aသိကုိ ေနရာတက်ျဖစ္ေစျခင္း (Accommodation) ဟုရညည္ႊန္းေသာAပိုင္းပငျ္ဖစ္ပါသည္။ တစံုတရာ Aေၾကာင္း 
သင္ယူမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ ေလာကAျမင္ကုိ Aသိသစ္ႏငွ့္ ဆက္စပစ္U ္းစားမႈမလုပႏ္ိငု္ေသးသ၍ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ 
Aမနွ္တကယ္သိမႈ မျဖစ္ၾကေသးေပ။ မမိိ၏ယူဆခ်က္မ်ားAေပၚ မမိိ၏ Aေတြးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွU ္ လ်က္ 
ျပန္လည္ဆငျ္ခင္ၿပီး Aသိသစမ္်ားကုိ Aသုံးျပဳႏုိင္ေသာAခါ၊ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္ေသာAခါ၊ တုန္႔ျပန္ ျငင္း ခနု္ႏိငု္ ေသာ 
Aခါ၊ ျခဲ႕ထြင္ရငွ္းျပႏုိင္ေသာAခ်နိ္ မ်ိဳးမွသာ တကယ္သိမႈျဖစေ္ပၚပါသည္။ ဆင္ျခငစ္U ္းစားျခင္းAပိငု္းတြင္ Aသုံးျပဳေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့ျငင္း ခုနမ္ႈပါ၀ငေ္သာ နည္းစနစမ္်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

(၂၀) ဖလယွစ္းူစမး္ျခငး္ (Shared Inquiry)  

ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းကုုိ The Great Book Foundation က လြန္ခဲေ့သာ ႏစွေ္ပါင္း (၅၀) ေက်ာ္က စတင္ မိတ္ဆက္ 
ခဲ့ေသာနည္းျဖစ္သည္။ ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း နည္းသည ္ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားAား စာေပလက္ရာတစခ္ုကုိပိုၿပီးေလး 
နက္စြာ ေဆြးေႏြးရန္ U ီးေဆာငေ္စေသာနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။  
သုိ႔ေသာ္ ကြဲျပားေသာAျမင္Aယူဆမ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳသည္။ ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းသည္ Aတန္းထဲတြင္ တကယ့္  
ကုိ Aားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္ကုိလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္သည္ ့နည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက  စိတ္တက္ႂကြေစ 
ေသာ ဖတ္စာကုိဖတ္ေသာAခါျဖစ္ေစ ဆရာကုိယ္တုိင ္AမွားAမနွ္ Aေျဖ မသိေသာ ေမးခြန္းကုိ ေက်ာင္းသား မ်ား  
Aား ေမးေသာAခါျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူညေီသာ Aေျဖမ်ားကုုိ လက္ခၿံပီး တစU္ ီးႏွင့့္တစ္U ီး Aေခ်Aတင ္ 
ေဆြးေႏြးသည့္Aခါျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲAေနျဖင့္ ေလးနက္စြာ စU ္းစားမႈကုိ ျဖစေ္စသည္။  

(၂၁) စုေုပါငး္သငယ္ျူခငး္ နဒိါနး္ (An Introduction to Cooperative Learning)  

စုုေပါင္းသင္ယူျခင္းနည္းတြင ္ေက်ာင္းသားသည္ မမိိ၏ သင္ယူမႈကုုိAာမခံသလုုိ Aတန္းေဖၚသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ သင္ယူ 
မႈကုုိလည္း တာ၀န္ယူသည္။ တစU္ ီးႏွင့္တစ္U ီး Aျပန္Aလွန္ သင္ယူမႈကုုိ Aားေပးကူညီသည္။ စုေုပါင္းသင္ယူရာတြင္ 
သင္ယူသူAသုုိင္းA၀ိုငု္း၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Community Agreements) ထားရွိၾကသည္။ Aဆုုိပါ သေဘာတူ 
ညီခ်က္မ်ားမွာ -  

၁။ လူတုုိင္းပါ၀င္သည၊္ မည္သူတစU္ ီးတစေ္ယာက္ကမွ်  လႊမ္းမိုုးမႈ မရွေိစရ။  

၂။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုုိေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားသည္ ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိရမည္။ 

၃။ ဂရုုတစိုုက္ နားေထာငရ္မည္။  

၄။ တစU္ ီးကုုိတစU္ ီး ကူညီရမည္။ 

စုုေပါင္းသင္ယူသည့္ Aဖြဲ႔Aတြင္း တာ၀နခ္ြဲေ၀သတ္မွတ္ထားၾကျပီး Aလွည့္က် ေဆာငရ္ြက္သည္။ ေက်ာင္းသား 
(၅) ေယာက္ ပါ၀င္သည့္ Aဖြဲ႔Aတြင္း တာ၀နခ္ြဲေ၀ သတ္မွတ္သည့္ နမူနာတစခ္ုုမွာ -  

ညွိႏိႈင္းသူ Aဖြဲ႔သားAားလုုံး ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္ႏိႈငရ္န္ ညွႏိိႈင္းေပးသူ  

Aခ်နိစ္ီမခံန္႔ခြဲသူ Aဖြဲ႔သားမ်ား တာ၀န္ယူသည့္Aလုုပ္ကုုိ Aခ်နိမ္ီ ျပီးရန ္ေဆာ္ၾသသူ  

ရွင္းလင္းတင္ျပသူ Aဖြဲ႔သားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀နမ္်ားကုုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသူ  

မွတ္တမ္းတင္သူ  ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုုိ မွတ္တမ္းတင္သူ  

Aစရီငခ္ံတင္ျပသူ Aဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင္ ့ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုုိ တတန္းလုုံးကုုိ Aစီရငခ္ံ တင္ျပသူ  
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(၂၂) ေဆြးေႏြးပြဲ ကြနရ္က ္(Discussion Web)  

ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ရက္သည ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိယ္တုုိင္ U ီးေဆာငေ္ဆြေႏြးသည့္ စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 
သားတစ္ဖြဲ႔လွ်င္ ၂ ေယာက္ သုုိ႔မဟုုတ္ ၄ ေယာက္ ပါ၀ငႏ္ိႈင္သည။္ ဆရာက Yes or No Aေျဖႏွစ္မ်ိဳးထြက္သည့္ ေမးခြန္း 
(Binary Question) ျပင္ဆင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲကြနရ္က္ကုုိ ေAာက္ပါAတုုိင္း ျပဳလုုပႏ္ိႈင္သည္။  

 

 

သေဘာတူသည ္

ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ရက္ 

 

Aစိုုးရသည္ ျမနမ္ာႏုုိင္ငAံတြင္းရွိ လူနည္းစုု Aားလုုံး၏ 

ဘာသာစကားမ်ားကုုိ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။ 

 

နိဂံုုးခ်ဳပ္ခ်က္ 

 

 

သေဘာမတူပါ 

Aဖြဲ႔Aသီးသီးတြင္ တစ၀္က္က သေဘာတူသည့္ AေျဖAတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ခ်ေရးမည္။ က်န္တစ္၀က္က  
သေဘာမတူသည့္ AေျဖAတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ခ်ေရးမည္။ ထုုိ႔ေနာက္ Aျခား Aဖြဲ႔မ်ားသုုိ႔ သြား၍ 
“သေဘာတူ” Aခ်င္းခ်င္း Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ညွႏိိႈင္းမည။္ “သေဘာမတူ” Aခ်င္းခ်င္းလည္း Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 
ညွိႏိႈင္းမည္။ ထုုိ႔ေနာက္ မိမAိဖြဲ႔သုုိ႔ျပန္၍ ဘက္ႏစွ္ဖက္မွ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးညွႏိိႈင္းၾကျပီး နဂိံုုးခ်ဳပခ္်က္ 
ကုုိ တုုိင္ပင္ေရးသားမည္။ Aဖြဲ႔Aသီးသီးက သူတုုိ႔၏ နိဂံုုးခ်ဳပခ္်က္မ်ားကုုိ Aတန္းသုုိ႔ တင္ျပမည္။  

(၂၃) ပညာရငွမ္်ား ျငငး္ခံုုေဆြးေႏြးျခငး္ (Academic Controversy)  

ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေၾကာင္းAရာ တစရ္ပ္၏ Aျမင္ တစဘ္က္စီမွ Aေခ်Aတင္ ေျပာဆုုိၾကရန္ U ီးတည္ေသာ 
စုုေပါင္း သငယ္မူႈ လပုေ္ဆာငခ္်ကျ္ဖစသ္ည။္  

ရပ္တည္မႈတစ္ခုတြငေ္နရာယူၿပီးAက်ိဳးAေၾကာင္း Aေထာက္Aထားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေျပာဆုိျခင္းသည ္ဒီမိုကေရစီ  
လူ႔Aသုိင္းA၀ိငု္း၏ မရွမိျဖစ္လုိAပေ္သာ ကြ်မ္းက်ငမ္ႈျဖစ္သည္။ မိမ၏ိခံယူခ်က္ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္   
ျဖစေ္နေသာ Aဆုုိမ်ားကုုိ လက္ခံစU ္းစားရန ္သင္ယူျခင္းသည ္ျပသနာတရပ္ကုုိ ခိုငု္ခိုငု္မာမာ စU ္းစားရနႏ္ွင့္ Aခ်က္  
Aလက္ ျပည့္ျပည့္စံုုစံုု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကုုိ ရရိွေစေသာ နည္း ျဖစ္  
သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဖြဲ႔လွ်င ္(၄) U ီးစီ ပါ၀ငႏ္ိႈင္သည္။  
၁။ ဆရာက Aေျဖႏွစ္မ်ိဳးထြက္ေသာ (Yes/No; Right/Wrong; Agree/Disagree) ေမးခြန္း (Binary Question) ျပင္ 
ဆင ္ထားမည္။  
၂။ Aဖြဲ႔တြင္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၊ ၂ က Yes၊ ၃၊ ၄ က No ဟူသည့္Aဆုိဘက္ ႐ႈေထာင့္A ျမင္ 
မ်ားကုိျပင္ဆငခ္ိငု္းပါ။  
၃။ ဆရာက Aဖြဲ႔တုိင္းမွ A တဲြ (၂) တြဲစလံုးAား သူတုိ႔၏ ရပ္တညခ္်က္Aတြက္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ စာရင္း 
 ျပဳစုရန္Aတြက္ (၅) မိနစ္ခန္႔ ျပင္ဆငခ္ိုင္းပါ။  
၄။ ၁-၁၊ ၂-၂၊ ၃-၃၊ ၄-၄ တူရာ နံပါတ္ ေက်ာင္းသားတစU္ ီးကုိ ရွာရနေ္ျပာပါ။ သံုးမိနစ ္Aတြင္း  မိမAိေဖာ္၏ Aေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားကုိ ၾကားၿပီး ယခင္ကမေတြးမေိသာ Aေၾကာင္းAရာ Aသစ္ကုိေရးခ်ရနေ္ျပာပါ။  
၅။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားAား သူတုိ႔၏မူလAတြဲထံ ျပနၿ္ပီး AႀကံUာဏ္ မ်ားစုစည္းေစသည္။  
၆။ Aတြဲတုိင္းသည ္မမိိတုိ႔၏ရပ္တညခ္်က္ကုိ Aေထာက္Aကူျပဳမည့္ Aေကာင္းဆံုး Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုုိ စU ္းစား 
ၿပီး (၄) ေယာက္Aဖြဲ႔မ ွAျခားဆန္႕က်ငဖ္က္ Aဆိုမ်ားႏွင့္ စကားရည္လုရန ္ျပင္ဆင္ ၾကသည္။  
၇။ စကားရည္လုရနA္တြက္ မမိိတို႔Aဆိုကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းေရးဖြဲ႕ၿပီး မမိိတို႕ရပ္တညခ္်က္ကို Aေထာက္ Aကူျပဳ  
ေသာ Aေၾကာင္းရင္း ၂ ခ်က္ (သို႕မဟုတ္) ၃ ခ်က္ ေရးခ်ထားသင့္သည္။  
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၈။ (၅) မနိစ္ၾကာေသာAခါ ဆရာက ေက်ာင္းသားAတြဲမ်ားကို Aျခားေက်ာင္းသား Aတြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စကား 
ရည္လုပြဲတြင္ ပါ၀ငေ္ျပာဆိုၾကေစမည္။ စကားရည္လုပြဲAတြက္ တစ္သင္းက မမိိတို႔၏  ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ခုိင္လံု  
ေသာAေထာက္Aထား Aေၾကာင္းAရင္းမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပေျပာဆိုၿပီး၊ Aျခား ဆန္႔က်င္ဖက္ AဆိုAသင္း ကလဲ  
ထိုနည္းAတိုင္း  မမိိတို႕Aဆိုဖက္မွ ရပ္တညေ္ျပာဆိုၾကမည္။ Aျခား တစဖ္က္ Aသင္းE။္ Aဆိုႏွင့္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး  
ခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုေဆြးေႏြးၾကမည္။  
၉။ ဆရာက စကားရည္လုပြဲကို ၆ မနိစ္ (သို႔မဟုုတ္) ၇ မနိစ္ ဆက္လက္ေျပာဆိုခြင့္ျပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကုုိ  
ကိုတာ၀နေ္ပးထားေသာဖက္ကို စြန္႕လြတ္ႏုိင္ၿပီး မမိAိမနွ္တကယ္ ယုုံၾကည္ေသာဘက္သုုိ႔ ေျပာင္းႏိႈင္ေၾကာင္း ဆရာ 
က ေျပာျပပါ။ ေက်ာင္းသား Aဖြဲ႔Aားလုုံး Aမ်ားသေဘာတူသည့္ Aခ်က္တစခ္်က္ ရႏိႈငမ္လား ေမးပါ။  
၁၀။ ဆရာကAဖြဲ႕တိုင္းမွတစU္ ီးစီကိုဖိတ္ေခၚၿပီး စကားရည္လုပြဲတြင္ မမိိတို႕Aဖြဲ႕E။္ နိဂုံးခ်ဳပခ္်က္ကို ေဖာ္ျပခုိင္းပါ။  

(၂၄) တနဖ္ိုးုမ်Uး္ (Value Line)  

မတူညေီသာ AႀကံUာဏ္မ်ားကုိ A သိAမွတ္ျပဳျခင္းႏငွ့္ ေလးစားမႈရွိျခင္းတုိ႔သည္ Aက်ိဳးရွေိသာခံယူခ်က္ သေဘာတ 
ရားျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ Aျခားမိတ္ေဆြAေဖာ္မ်ား သေဘာမတူသည့္ 
တုိင္ေAာင ္ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ၊ ရပ္တညရ္ေဲစရနA္သုံး၀င္သည္။ တန္ဘုိးမ်U ္းတြင္တန္းစေီသာနည္းသည ္ကိစၥ ရပ္တစ ္
ခုကုိ Aာ႐ုံစိုက္ရနႏ္ငွ္ ့ေက်ာင္းသားမ်ား ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ ဆုံးၿဖတ္တတ္ေစရန ္ရညရ္ြယ္ 
သည္။ ထို႔Aျပင္ ကိစၥတစရ္ပA္ေပၚတြင ္မ တူညေီသာသေဘာထားမ်ားရွႏုိိင္ေၾကာင္းႏငွ္ ့ထုိကိစၥAေပၚ ေနရာ တစခ္ ု
တြင္ရပ္တည၍္ ထုိရပ္တညမ္ႈAတြက္ Aေၾကာင္းAရင္းမ်ား ေဖာ္ျပႏုိငေ္ၾကာင္း AသိAမွတ္ျပဳရန္ Aသုံး၀င္သည္။  
ဆရာက တစ္တန္းလံုးကို ေမးခြန္းေမးရပါမည္။ ထိုေမးခြန္းသည ္ျပတ္ျပတ္သားသား "ဟုတ္" Aဆိုမွ "မဟုတ္" Aဆို  
သို႔ထင္ျမင္ခ်က္Aမ်ိဳမ်ိဳးေျပာင္းလဲနုိငေ္သာ ေမးခြန္းမ်ိဳ း ျဖစ္သင့္သည္။ Uပမာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက ပိုAုေရး 
ႀကီးသလား (သို႔မဟုုတ္) လူမ်ား၏ လတ္တေလာ လုိAပခ္်က္ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔က Aေရးႀကီးသလား ဟူ ေသာ  ေမးခြန္းမ်ိဳး 
ျဖစန္ုိင္သည္။  
ဆရာက စာသင္ခန္းAတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စာသငခ္န္းျပင္ပတြင ္မ်U ္းေၾကာင္း တစေ္ၾကာင္း ဆြဲမည္။ မ်U ္း၏ထိပႏ္စွ္ဖက္  
တြင ္“ဟုုတ္” ႏငွ့္ ”မဟုုတ္” AယူAဆျပင္းထန္သူမ်ား ေနရာယူၾကမည္။ Aျခားသူမ်ားက မမိိတုုိ႔၏ AယူAဆႏွင္ ့နီး  
စပ္ သည့္ဘက္တြင္ မ်U ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာ ယူၾကမည္။ ထုုိ႔ေနာက္ မိမAိနီးတြင ္ရပေ္နေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏငွ့္  
ေမးခြန္းAေပၚ AယူAဆႏွင့္ တန္ဖိုုးထားမႈမ်ားကုုိ ေမးျမန္းျပီးေနာက္ မမိိAယူAဆႏွင့္ နီးစပ္ရာဖက္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕  
ၾကမည္။ တန္ဖိုုးမ်U ္းေပၚတြင ္တန္ဖိုုးထားမႈAလုုိက္ ေနရာယူျခငး္ ျဖစ္သည္။ ဒီဘိတ္လုုပ္ရန ္လုုိAပပ္ါက မ်U ္းကုုိ ႏစွ္  
ပိုုင္း ခြဲ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ Aဖြဲ႔ ႏွစဖ္ြဲ႔ ဖြဲ႔ျပီး ျပဳလုုပႏ္ိႈင္သည္။  

(၂၅) ဆယမ္နိစ ္စာစစီာကံုုး (Ten-Minute Essay)  

ေလ့လာသင္ယူမႈတစခ္ုုတြင္ စိတ္၀ငစ္ားဖြယ္ေကာင္းေသာ AယူAဆမ်ား ထြက္ေပၚလာပါက ဆရာက ေက်ာင္းသား 
မ်ားAား (၁၀) မနိစ္ Aခ်ိနေ္ပး၍ သင္ယူရရွမိႈမ်ား AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကုုိ စာA ုပု္တြငေ္ရးေစျခင္း ျဖစ္သည္။  

(၂၆) တစေ္ကာငေ္န သံုုးေကာငပ္် ံ(One Stay / Three Stray) 

ေက်ာင္းသားU ီးေရ မ်ားေသာAတန္းတြင ္AႀကံUာဏ္မ်ားကုိ လ်င္ျမနစ္ြာ ဖလွယ္ရန္ Aသုံးဝင္သည္။ ဤနညး္တြင္  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ကၽြမ္းက်ငA္ဖြဲ႕Aသီးသီးတြင္ေလ့လာသင္ယူျပီးေနာက္ မမိိတုုိ႔ကၽြမ္းက်င္သည္ ့Aေၾကာင္း A 
ရာမ်ားကုုိ AျခားAဖြဲ႔မ်ားသုုိ႔ မွ်ေ၀ရန္ ျဖစ္သည္။   
၁။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြဲ႔ Aသီးသီးတြင ္(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) နပံါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးမည္။  
၂။ နပံါတ္ (၁) က ကပ္လွ်က္Aဖြဲ႔ဆီသုိ႔သြားမည္။ နံပါတ္ (၂) က တစ္ဖြဲ႔ ေက်ာ္၊ နံပါတ္ (၃) က ႏစွ္ဖြဲ႔ေက်ာ္သြားၿပီး နပံါတ္ 
(၄) က မမိိ၏ မူလAဖြဲ႔တြင္ က်နခ္ဲ့ရမည္။  
၃။ တစေ္ယာက္တလွည္ ့မိမိတုုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သည္ ့Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုုိ မွ်ေ၀ၾကမညAျပနA္လွန ္ေဆြးေႏြးေမးျမန္း 
ၾကမည္။  
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၄။ Aားလံုးေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းၿပီးလွ်င္ မမိိ၏ မူလAဖြဲ႔ဆီသုိ႔ျပနၾ္ကၿပီး မမိိသြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမွ ရရွခိဲေ့သာ 
AသိUာဏ္ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပန္လည္တငျ္ပေဆြးေႏြးၾကမည္။  

(၂၇) ေနာကဆ္ံုုးစကား ေျပာခြင့္ေပးပါ (Save the Last Word for Me)  

စာဖတ္ၿပီးျပနစ္U ္းစားတ့ဲ  စာသင္ခန္း (သုိ႔မဟုတ္) သင္တန္းAတြင္း Aလြန္တိတ္ဆိတ္ လြန္းေသာ  ေက်ာင္းသား၊ 
 ေက်ာင္းသူမ်ား  ပါဝငခ္ြင့္ရရွေိစရန္ ႏွင့္ သူတုုိ႔၏ AယူAဆမ်ားကုုိ ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုုိႏုုိင္ရန ္ Aသုုံးျပဳသည္။  
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိဖတ္ၿပီး ႏစွ္သက္ေသာ စာပိုဒ္ကုုိ စာရြက္၏တဘက္တြင္ ေရး 
မည္။ စာရြက္၏ Aျခားဘက္တြင္ ထင္ျမငခ္်က္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေရးမည္။ 
၂။ ဆရာက တိတ္ဆိတ္လြန္းေသာ ေက်ာင္းသားတစေ္ယာက္Aား ေခၚ၍ သူႏွစ္သက္ေသာ စာပိဒု္ကုိေျပာေစမည္ 
(သုံးသပ္ခ်က္မပါ)။  
၃။ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားAား Aဆုုိပါ စာပိုဒုA္ေပၚထင္ျမငခ္်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားေပး၍ ေဆြးေႏြးေစမည္။  
၄။ ထုုိ႔ေနာက္ မူလစာပိုဒပ္ိငု္ရငွ္Aား သူ၏သုံးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမငခ္်က္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုုံးစကား  ေျပာေစမည္။  

(၂၈) သံုုးပိုငုး္ပါ ေတြ႔ဆံုုေမးျမနး္ျခငး္ (Three-Part Interview)  

ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင ္ၾကားရာတြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Aေတြ႔Aႀကဳံမ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား 
ကုိ ျပန္လည္စU ္းစား၍ Aျပန္Aလွန္ သင္ယူရနႏ္ငွ္ ့စုေပါင္းသငယူ္တတ္ေစရန္ ရညရ္ြယ္သည္။  
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား (၄) ေယာက္ (သုိ႔မဟုုတ္) (၆) ေယာက္ပါေသာ Aဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။ 
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေၾကာင္းAရာတစခ္ုကုိ  မိတ္ဆက္၍  ေမးခြန္းတစခ္ုထုတ္ၿပီးသည့္Aခါ  ႏစွေ္ယာက္စီ   
တြဲ၍ တစ္U ီးႏွင့္တစ္U ီး AယူAဆမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း  (Aင္တာဗ်ဳး) လုပခ္ိုုင္းပါ။  
၃။ ေမးျမန္းခရံသူမ ွပထမေမးသူ မမိိတြဲေဖာ္Aား ျပန္လညေ္မးျမန္းမည္။  
၄။ တြဲေဖာ္ႏွင့္ AျပနA္လွနေ္မးျမန္းၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္စီက မိမAိေဖာ္၏ AယူAဆမ်ားကုိ မိသားစ ုတစဖ္ြဲ႔လုုံး  
သုိ႔တင္ျပမည္။  
၅။ AယူAဆAားလုံးကုိ တင္ျပၿပီးေနာက္ Aဖြဲ႔၏ရပ္တညခ္်က္ (သုိ႔မဟုုတ္) သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ ႏိငု ္သည္ 
Aထိ ေဆြးေႏြးမည္။  

(၂၉) ဂ်စေ္ဆာ Aမတွ ္၂ (Jigsaw II)  

ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဖတ္စာမွ Aပိငု္းAားလုံးကုိ ေလ့လာဖို႔ တာ၀နရ္ွေိၾကာင္းေျပာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသား တစ ္ 
ေယာက္စီဟာ မိမိတုိ႔က်ရာAပိငု္းကုိ ကၽြမ္းက်င္သူAေနျဖင့္ တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္ျပီး တျခားသူေတြကုိ ျပန္ရငွ္းျပ ေပး  
ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။  
၁။ စာဖတ္ရန္ ဖတ္စာကုိေပးျပီး ဒဖီတ္စာသည္ မည္သည္Aတြက္ေကာင္းသည္ကုိ စU ္းစားေစ သည္။ 
၂။ Aဖြဲ႕၀င ္(၄) U ီး ပါေသာ မူလAဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ မူလAဖြဲ႔မ ွAဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ (၁) မွ (၄) နံပါတ္ေပးပါ။  
၃။ မူလAဖြဲ႔တြင ္Aဖြဲ႔၀င္တစU္ ီးစီကုိ မတူညေီသာ ကၽြမ္းက်ငစ္ာရြက္ တစရ္ြက္စေီ၀ပါ။ (ကၽြမ္းက်င္ စာရြက္တြင ္ စာ 
ဖတ္ရန္လမ္းၫႊန္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္သည္။)  
၄။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြဲ႔Aတြင္း မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ား ပါ၀ငမ္ည္ကုိ မိနစ္Aနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးမည္။  
၅။ ကၽြမ္းက်င္Aဖြဲ႔Aား မနိစ္ (၂၀) ခန္႔ေပး၍ ေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေဆြးေႏြးေစမည္။ ဖတ္စာတြင္လည္း Aေျဖမ်ား ျပန္လည ္
ရွာေဖြ၍Aဖြဲ႔လုိက္ရွာေဖြထားေသာAေျဖမ်ားAား မွတ္တမ္းတငမ္ည္။ဆရာမွကၽြမ္းက်င္ Aဖြဲ႔မ်ားကုိ လွည့္လည ္ၾကည့္  
႐ႈၿပီး လုိAပ္သည့္AကူAညမီ်ားေပး၍ လုပ္ေဆာငခ္်က္ေပၚတြင ္Aာ႐ုံ စိုက္နိငုေ္စရန ္တြန္းAားေပးမည္။  
၆။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ မမိိမူလAဖြဲ႔သုိ႔ ျပန္္သြားျပီး ရရိွေသာAေျဖမ်ားကုုိရွင္းျပမည္။ ရငွ္းျပရာတြင္ သင္ယူမႈကုိ ပိ၍ု 
Aားေကာင္းေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းေမးရမည္။  
၇။ လုပင္န္းစUA္ားျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ ပါ၀င္ေသာေက်ာင္းသားတုိင္းAား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ Aခ်က္ မ်ား  
ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သညႏ္ငွ္ ့သင္ယူမႈျဖစစ္UA္ား မည္က့ဲသုိ႔ပိုေကာငး္ေAာင္လုပန္ိုင္သည္ကုိ စာေရးပါ။  



! 18!

ဂ်စေ္ဆာ (၂) Aဖြြဲ႔ခြဲပံုု  
             မူလAဖြဲ႔မ်ား   
A B C D  
1 1 1 1 ကြ်မ္းက်င ္(၁) 
2 2 2 2 ကြ်မ္းက်င ္(၂) 
3 3 3 3 ကြ်မ္းက်င ္(၃) 
4 4 4 4 ကြ်မ္းက်င ္(၄) 

(၃၀) စUး္စားဆငျ္ခငေ္သာ ေဆြးေႏြးပြဲ Aဖြဲ႔မ်ား (Critical Discussion Groups)  

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aေၾကာင္းAရာတစခ္ုကုိ ေလ့လာရာတြင ္စ နစ္တက်ရွေိသာ သံသယေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ A 
ေၾကာင္းAရာကို ခ်U ္းကပေ္လ့လာတတ္ေစၿပီး Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး တတ္ေစရန ္ရည္ ရြယ္သည္။  

သံသယေမးခြန္းနမနူာမ်ား  

၁။ ဤAပိငု္းတြင္ Aဓိကေမးခြန္းကဘာလဲ။  
၂။ ဘာကုိAေျဖAျဖစ္ ေပးထားသလဲ။ 
၃။ ထုိAေျဖကုိ ပံပ့ိုးရန္ ဘာAေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးထားသလဲ။  
၄။ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက နဂိုံးခ်ဳပခ္်က္ကုိ ျပည့္စုံေစရဲ႕လား။  
၅။ Aဓိကေမးခြန္းAတြက္ တျခားAေျဖေတြေပးႏုိင္ေသးလား။  
၆။ ဘာေတြ မေျပာဘဲက်န္ေနေသးလဲ။ 
၇။ ယံုၾကည္လက္ခံေAာင္ ဘယ္Aခ်က္Aလက္ေတြကုိ ထပ္မျံဖည့္စြက္ေတာင္းဆုိမလဲ။  
၈။ စာေရးသူနည္းတူ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏိငုေ္Aာင္ စာေရးဆရာေျပာမထားတ့ဲ ဘယ္သေဘာထားေတြကုုိ လက္ခံရမလဲ။  
၉။ စာေရးသူက့ဲသုိ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏိငုေ္Aာင္ Aဘယ္က့ဲသုိ႕ေသာ Aေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ယူဆခ်က္ မ်ားကုုိ ဘယ္လုုိ  
လက္ခံ မလဲ။ 

ဇာတ္လမ္း/ျပဇာတ္Aတြက္ နမႈနာေမးခြန္းမ်ား  

၁။ ဒဇီာတ္လမ္းမွာ ဘယ္သူႏုိင္သလဲ။ ႏိငုဖ္ို႔သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူရံႈးသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ရံႈးတာလဲ။ ဘာ သင ္
ခန္းစာေတြ ရလိုက္သလဲ။  
၂။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဒီစာေရးသူက ဘယ္သူ႔ကုိေဖာ္ထုတ္ေစလုိတာလဲ။ စာေရးသူက ဘယ္သူ႔လုိ  ျပဳမူေစခ်င္ တယ္လုုိ႔ ထင ္ 
လဲ။ ဒီ လုုိေျပာႏိႈင္ေAာင္ ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕ AျပဳAမေူတြက ဘာေတြလဲ။  
၃။ ဒဇီာတ္ေကာင္က က်ား မဟုုတ္ဘဲ မ၊ မ မဟုုတ္ဘဲ က်ား ျဖစ္မယ္ဆုုိရင္ ဒAီျဖစA္ပ်က္ Aခုလုိဘဲ ျဖစႏ္ိုင္ မလား။ 
ဒါမမွဟုတ္ ကြဲျပားသြားမလား။ ဇာတ္ေကာင္က ကြဲျပားတ့ဲလူမAူဆင့္Aတန္းက ဆုိရငေ္ကာ၊  Aသက္ရြယ္ မတူဘူး 
ဆုိရင္ ေကာ။  
၄။ ဒAီေၾကာင္းAရာ ထဲမွာကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀၊  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရိုးရာAစUA္လာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လူမႈပတ္၀န္းက်င ္Aေၾကာငး္ကုုိ  
ဘယ္Aရာေတြက ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေစသလဲ။ ဘယ္Aရာေတြက စိနေ္ခၚမႈ ျဖစ္ေစသလဲ။ ဘယ္Aရာ ေတြ ကၽြႏုု္ပ္ တုုိ႔  
Aတြက္ ထုိက္ ထုိက္တန္တန္ယူဖို႔ ျမငမ္ိသလဲ။  
၅။ ဒဇီာတ္လမ္းAစား ဘယ္ဇာတ္လမ္း မ်ိဳးေတြကုိ Aေျပာင္းAလဲAေနနဲ႕ဖတ္ဖို႕Aႀကံေပးခ်င္သလဲ။  
၆။ ဒဇီာတ္လမ္းက ဘယ္လုုိပရိတ္သတ္မ်ိဳးကုုိ ရည္ရြယ္သလဲ။ ဘယ္လုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ိဳးက ဒဇီာတ္လမ္း ထဲမွာ 
ပါတ့ဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ျပႆနာမရွိဘဲ လက္ခမံလဲ။  

မွတ္ခ်က္။ ဆရာသည ္Aပု္စုကုိလမ္းညႊန္သူAျဖစ္ ပ ဏာမေဆြးေႏြးပြဲကုိ လုပ္ေဆာငႏ္ိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
မ်ားကုိ ေမးခြန္းတစခ္ုခ်င္းစီကုိ ဆရာမွ U ီးေဆာငေ္ဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ U ီးေဆာင္သြား ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိငု္းတြင္ ေက်ာင္း 
သားကုိယ္တုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လုပေ္ဆာင္သြားႏုိင္သည္။ ေ၀ဖနပ္ိုင္းျခားေဆြးေႏြးျခင္းA ုပစ္မု်ားတြင္  ေက်ာင္းသားမ်ား  
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ လုပေ္ဆာငရ္န ္နည္းလမ္းေကာင္းျဖစသ္ည္။  
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(၃၁) စUး္စားဆငျ္ခငေ္သာ ေဆြးေႏြးပြဲAတြက ္တာ၀နခ္ြဲေ၀သတမ္တွထ္ားေသာ Aဖြဲ႔မ်ား  

       (Critical Discussion Groups with Roles)  

ေ၀ဖန္ပိငု္းျခားစU ္းစားေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးေနာက္ သံုးေသာနည္းျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသားမ်ား Aေန 
ျဖင့္ Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိထုတ္ၿပီး မမိိတုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကုိယ္တုိင္U ီးေဆာင္သြားတတ္ေစရန ္ရညရ္ြယ္သည္။  

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ (၆) ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔မည္။   
၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေလ့လာမည္ ့ဖတ္စာေပးမည္။  
၃။ Aပု္စုတြင ္နံပတ္ ၁ မွ ၆ Aထိမမိိတုိ႔ႏွစ္သက္သလုိ ေရတြက္ေစမည္။ 
၄။ Aဖြဲ႔Aတြင္း တစU္ ီးခ်င္းစAီဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းတစ္ခစုီ တာ၀နယူ္ထုတ္ေစမည္။ 
၅။ မမိိထုတ္ထားေသာေမးခြန္းကုိ Aဖြဲ႔Aတြင္းU ီးေဆာင္ေဆြးေႏြးရမည္။ 
၆။ Aပု္စုတြင္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို Aတန္းတြင္းသို႔ျပန္လညမ္ွ်ေ၀မည္။  

 

 

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

!
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Aပိုငး္ (၃)  

တကၾ္ကြစြာသငယ္ေူရးAတြက ္သင္ရိးုတစခ္ကုိ ုပံုေဖာ္ျခငး္  

တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈကုိAေျချပဳေသာ သင္ရိုးတစ္ခုကုိ မညသုိ္႔စီစU ္သနည္း။ Aေၾကာင္းAရာတစခ္ုကုိ ေကာင္းစြာ 
တတ္ေျမာက္ေAာင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္သည့္ သင္ရိုးတစ္ခုကုိ စစီUႏ္ိငု္သည့္နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာရွပိါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ယခုလမ္းညႊန္စာAပု္၏Aစတြင္ တကၠသုိလ္Aဆင့္ သင္ၾကားမႈရည္မနွ္းခ်က္သည္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ဆုိငရ္ာ 
Aသိႏွင့္ စU ္း စားဆငျ္ခင္မႈကုိ Aသုံးျပဳရန္ဟု ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤရညမ္ွန္းခ်က္တြင္ သင္ခန္းစာပါAေၾကာင္းAရာကုိ 
ထိေရာက္စြာ သငၾ္ကားေပးျခင္းထက္ ပိမုိုၿပီး တာ၀န္ခေံသာAဓိပၸာယ္ ပါ၀ငေ္နပါသည္။ သင္ရိုးပါ ဗဟုသုတမ်ားကုိ 
Aသုံးျပဳ၍ ျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ႏိုငေ္စရနႏ္ွင့္ Aဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ဖြင့္ႏိငု္ဖို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကူညရီွာေဖြေပးရန္ 
မိမိကုိယ္ကုိ Aဓိဌာန္ျပဳေစပါသည္။ ဆုိလုိသညမ္ွာ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ရည္မနွ္းခ်က္သည္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာကုိ လက္ 
ခံယူေစရံုမွ်သာမဟုတ္ပဲ ပိမုိုျပည့္စံုၿပီး ပို၍ လည္းေကာင္းမြနေ္သာ စU ္းစားနည္းမ်ားကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ေလ့ 

က်င့္သုံးစြဲတတ္ေစရနျ္ဖစ္ပါသည္။  

ဆင္ျခငစ္U ္းစားရန္Aတြက္ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ႏငွ့္ပတ္သက္ေသာ ပင္ကုိယ္Aသိႏွင့္ ထုိးထြင္းနားလည္မႈမ်ားကုိ A 
သုံးျပဳတတ္ေစေရးAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာတြင္ ဤစာAပု္ထဲတြင္ ေဖာ္  

ျပခဲၿ့ပီး ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ သုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ရိုးကုိ တက္ၾကြ၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ 
စာသငခ္်နိ္မ်ား၏ ျဖစ္စU ္တစ္ခုထက္ပိုၿပီး သင္ရိုး၏Aပိငု္း (semester) Aတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ ေနရာ 
Aလုိက္ စိနေ္ခၚမႈမ်ား ေရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားပါေပး၍ ေတြ႔ႀကံဳျဖတ္သနး္ေစပါမည္။ ထုိAေတြ႔Aၾကံဳတစေ္လွ်ာက္လုံး၏ ဟန္ 
ခ်က္ညီထိေရာက္မႈကုိ ဂရစုိုက္ ၍ ပံုေဖာ္ (carefully orchestrated series of experiences) ေပးပါက ရညမ္နွ္းခ်က္ကုိ 
ပိုမိေုကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွႏုိိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာသငရ္ိုးတစခ္ုတြင္ ေAာက္ပါAပိငု္းမ်ား ပါ၀ငႏ္ိငု္ပါသည္။  

ပထမAဆင့္တြင္ သငရ္ိုး၏Aေၾကာင္းAရာ ပိငု္းကုိ စိတ္၀ငစ္ားဖြယ္နည္းလမ္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ထုိ မိတ္ 
ဆက္ျခင္းကုိ သငရ္ိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပသနာAေျခAေန တည္ေဆာက္ျခင္းAပိငု္းဟု ေခၚပါသည္။ ဤAပိုင္းတြင္ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားAား Aေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခိငုမ္ာစြာ ေျပာဆုိၾက  

ေသာ Aခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ Aေရးႀကီးသည္၊ ယခုသငရ္ိုးAတြင္း ေလ့လာစူးစမ္းႏိငု္သညမ္ွာ 
မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည၊္ ဆုိေသာAခ်က္မ်ားကုိ ျပသပါမည္။ Aၾကမ္းဖ်င္းဆုိရေသာ္ ဘာသာရပ ္နယ္ပယ္ 
ထဲမွ ပညာရငွ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ကုိငေ္နသူမ်ားက မည္သုိ႔ေျပာ ဆုိထားၾကသည္ဟူေသာ Aခ်က္ပင္ ျဖစ ္
ပါသည္။  

ဒုတိယAဆင့္ျဖစ္သည့္ နည္းစနစမ္်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးသည့္Aခ်ိန္တြင္ ဤဘာသာရပန္ယ္ပယ္မွ Aသစ္ေတြ႔ရွိ ခ်က္ 
မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ သိရွိႏုိင္မည့္နည္းမ်ားAျပင္ Aေလးထားသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိေလ့လာစူးစမ္းသည့္ 
နည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ (စာဖတ္ျခင္း၊ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္း၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခ 
စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ စသညျ္ဖင့္) ထုိဘာသာရပ္တြင္ Aသုံးျပဳႏုိငေ္သာ ေလ့လာစူးစမ္းေရး ကိရ ိ
ယာမ်ားကုိ Aသုံးျပဳ တတ္ေAာင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။  

တတိယAဆင့္Aျဖစ္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာ မွ်ေ၀မႈ (content-sharing) ကုိ သင္ခန္းစာတစေ္လွ်ာက္လုံး၏ ၾကား 
ကာလAတြင္း ပါေမာကၡက ၀င္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါမည္။ သငရ္ိုး၏ AစမAွဆုံးတုိင္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္း 
Aရာမ်ားကုိ ပါေမာကၡ၏ပို႔ခ်ခ်က္မွျဖစ္ေစ၊ Eည့္ပညာရွင၏္ေဟာေျပာမႈမွျဖစေ္စ၊ ဖတ္ရႈမႈမွျဖစေ္စ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ရရွေိန ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

စတုတၳAဆင့္တြင္ ထုိပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရနႏ္ငွ့္ ပိုငႏ္ို္ငေ္Aာငေ္လ့လာရန္ Aတြက္ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားAား လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပင္န္း (guided practice) ကုိ လုပေ္ဆာင္ေစသည္။ 
ထုိAဆင့္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စံုစမ္းမႈႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ပါေမာကၡ၏ Aနီးကပ္ႀကီးၾကပမ္ႈျဖင့္ စမ္း 
သပ္လုပေ္ဆာင္ၾကရသည္။ ထုိလုပင္န္းမ်ားသည္ Aခ်ိန္တုိလုပ္ငန္း တာ၀နေ္ပးခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လက္ငင္း ေ၀ဖန ္
Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ရရွိ ေစပါသည္။  
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ေနာက္ဆုံးAဆင့္တြင္ ပါ၀င္သည့္Aေၾကာင္းAရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိးခ်ဲ႕ေလ့လာရမည့္လုပ္ငန္းႏငွ္ ့ေက်ာင္းသား မ်ား 
ကုိ ရင္ဆုိငေ္တြ႔ေပးၿပီး ဆရာႏွင့္Aတန္းသားမ်ားထံ တင္ျပစရာတစ္စံုတရာမေတြ႔မျခင္း လြတ္လပ္ခြင့္Aနည္းႏငွ့္Aမ်ား 
ဆုိသလုိေပးကာ လုပေ္ဆာငေ္စပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ ျပသနာAေျခAေန တညေ္ဆာက္ျခင္း၊ နည္းစနစမ္ိတ္ဆက္ျခင္း၊ Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပင္န္းႏွင့္ ထပ္တုိးေလ့လာမႈလုပင္န္းဟူေသာ Aဆင့္ (၅) ဆင့္လုံးကုိ  ေက်ာင္းသားမ်ားက  ေလ့ 
လာသုံးသပ္ ၿပီးေသာAခါ ဘာသာရပ္တြင္ ေလ့လာမႈျပဳမည့္ ေမးခြန္းAတြက္ ဗဟုိျပဳယူဆခ်က္မ်ားကုိ သိရွိ သြားရံု 
မွ်မက၊ ထုိနယ္ပယ္တြင ္တက္ၾကြစြာေလ့လာသူႏွင့္ ေ၀ဖနပ္ိငု္ျခားစU ္းစားႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ ထုိလုပင္န္း 
(၅) ဆင့္၏ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ Aေထာက္Aကူျပဳႏူိင္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာ နမနူာမ်ားကုိ ေAာက္တြင္ 
ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

၃(က) ျပသနာAေျခAေန တညေ္ဆာကျ္ခငး္Aပိငုး္ (Problem-Setting Phase)  

ျပသနာAေျခAေန တညေ္ဆာက္ျခင္းAပိငု္းတြင္ သင္ရိုး၏ ျခံဳငံုျမင္ကြင္းကုိေျပာျပၿပီး သငရ္ိုးကုိလႊမ္းျခံဳမိေစမည့္ 
Aဓိကေမးခြန္းမ်ား၏ Aေရးပါပံုမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းရငွ္းလင္းလငး္ျမငေ္Aာင္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ ရည္ 
မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သငရ္ိုးAတြင္းမွ သိရွစိရာမ်ားကုိ ျပငပ္ေလာကႀကီးထဲက Aေၾကာင္းAရာမ်ားAား 
သူတုိ႔၏ေတြး ေခၚပံုမ်ားႏွင္ ့ေပါငး္စည္းေပးရနျ္ဖစ္သည္ဆုိပါလ်င ္သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာသည္ လူသားAတြက္ မည္ 
သုိ႔ Aက်ိဳးျဖစ္ေစပံု ႏွင့္၊ ပညာရပ္Aျဖစ္ ေလ့လာသင့္သည့္Aရာမ်ား ျဖစ္ရပံုကုိ သိထားဖို႔လုိပါသည္။ ျပသနာ Aေျခ 
Aေန တညေ္ဆာက္ျခင္းAပိငု္းတြင္ Aသုံးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းစနစ္Aခ်ိ ႕ဳရွိပါသည္။ 

(၃၂) ျဖစရ္ပေ္လလ့ာခ်ကမ္်ား (Case Studies)  

ျဖစရ္ပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားသည ္ျဖစရ္ပ္မနွမ္်ားျဖစ္ၿပီး ပညာရငွ္က သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္၏ Aေရးကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေျဖရငွ္းပံုမ်ားကုိ Aက်U ္းခ်ဳပေ္ဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ UပမာAားျဖင့္ စိတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပညာရပ္၏ သငရ္ိုးတစခ္ုတြင ္
စစေ္ဘးသင့္မိဘမဲ့ကေလးမ်ားAား (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၀န္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပလ်က္) Aသင္းAဖြဲ႔မ်ားက  ေစာင့္ 
 ေရွာက္ပံု၏ Aက်ိဳးရလဒ္ျဖစစ္Uမ္်ားAား ရီးနစ္ပလဇ္ (Rene Splitz) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းတခရုွပိါသည္။ ထုိ စာ 
တမ္းကုိ (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ ရာAေမြဆက္ခမံႈ၏ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ) မိုက္ကယ္ ဘူးခ်ာ့ဒ္ 
(Michael Bouchard) တင္ျပသည္ ့ျပန္လည္ဆုံဆည္းမိေသာ ထပ္တူညီ Aမႊာမ်ား Aေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ စာ 
တမ္းႏငွ့္၊ လူမႈေရးႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဇီ၀Aေမြခံမႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ကာ ဂ်ိမ္းဂါဘရီႏုိ (James Garbarino) တင္ျပထားသည့္ 
ဆုိးသြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ကုိေလ့လာခ်က္ က့ဲသုိ႔ေသာ စာတမ္း (၃) ေစာင္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတငႏ္ိုငပ္ါသည္။ 
ထုိစာတမ္း (၃) ေစာင္သည္ ထုိပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Aဓိကက်သည့္ လက္ရွိ စU ္းစားပံု စU ္းစား 
နည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိဘာသာရပန္ယ္ပယ္ ေလ့လာမႈသည္ Aဘယ့္ ေၾကာင္ ့ ကၽြန္ုပ္တုိ႔Aတြက္ Aေရးပါ 
ေၾကာင္းႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မိေစပါသည္။  

(၃၃) Uးီတညေ္သာေမးခြနး္မ်ား (Focusing Questions)  

ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ကုိ မ်ားစြာလႊမ္းျခံဳေသာေမးခြန္းႀကီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သငရ္ိုးတစခ္ု၏ Aစပိငု္းတြင ္
 ေပးထားသင့္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္မႈ တုိးတက္လာသည့္ Aတုိင္းAတာကုိ ျပသရန္ ရဖံနရ္ခံါ ျပန္လည္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေစသင့္ပါသည္။ ရသစာေပသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔Aား မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ Aက်ိဳးျပဳသနည္း။ ရိုေမးနီး 
ယန္း ရသစာေပ ေလာကတြင ္ထငရ္ွားသည့္ ကဗ်ာဆရာမ်ားမွာ မည္သူတုိ႔ျဖစ္သနည္း။ မည္သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ 
သနည္း။ မ်ိဳးရိုးလုိက္မႈဟူသည္ မည္သုိ႔ေသာAရာနည္း။ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ Aဘယ့္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေနရသနည္း။ Uေရာပ 
Aလယ္ပိငု္းႏိငု္ငမံ်ားAတြက္ မည္သည့္စီးပြားေရးစနစ္က Aေကာင္းဆုံးျဖစမ္ည္နည္း၊ က့ဲသုိ႔ေသာေမးခြန္းမ်ား  ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။  
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(၃၄) ကိယုတ္ိငုေ္ရးAတၳဳပၸတၱဆိိငုရ္ာ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား (Autobiographical Statements)  

သင္ရိုး၏ပါေမာကၡသည္ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ႏိငုမ္ည္ ့ နည္းလမ္းကုိ မည္သုိ႔ေတြ႔ရွိခဲ ့
ေၾကာင္းကုိ မိမAိေၾကာင္းေဟာေျပာခ်က္တစခ္ု ပို႔ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤဘာသာရပ္တြင္ ပါေမာကၡAား ညို႔ယူဖမ္းစား 
ခဲ့ေသာ Aခ်က္သည္ Aဘယ္နည္း။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဤဘာသာရပႏ္ငွ့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္Aရာက စိတ္၀ငစ္ား 
ဖြယ္Aေကာင္း ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ပါေမာကၡကျမင္သနည္း။ ဤဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aတြင္း ေလ့လာမႈမ်ားသည ္ ႏွစ ္
Aလုိက္ မည္က့ဲသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၾကသနည္း။ ဤဘာသာရပန္ယ္ပယ္တြင္ Aလုပ္လုပ္ေနသူတစU္ ီးသည္ မည္သုိ႔ 
ရွိႏုိင္သနည္း။ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ပညာရွင္တစေ္ယာက္ကုိလည္း သူ၏ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္း 
ကုိ ေျပာျပေပးရနA္တြက္ ေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကား ၍ စစီUေ္ပးလုိပါလိမ့္မည္။ 

ဤစာAပု္၏ေရွ႕ပိုင္းတြငေ္ဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္တန္းAလြတ္ေရးသားျခင္း (Free Writes)၊ ႀကိဳတငမ္နွ္းဆရန ္လမ္းညႊန ္
ခ်က္ (Anticipation Guides) ႏငွ့္ စU ္းစား-တြဲ-ဖလွယ္ (Think/Pair/Share) စသည့္နည္းမ်ားကုိ Aထက္တြင္ 
 ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခ်U ္းကပန္ည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍လည္း ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

၃(ခ) နညး္စနစမ္်ားကိ ုမတိဆ္ကျ္ခငး္ (Introduction of Methods)  

နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Aစပိုင္းတြင ္ သငရ္ိုးပါAေၾကာငး္Aရာမ်ားကုိ ထုိးေဖာက္ရွာေဖြရနႏ္ွင့္ ဆက္စပေ္သာ 
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္လံရွာေဖြရနA္တြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားAသုံးျပဳရမည့္ စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ ေျပာဆုိေရးတြင ္AသုံးျပဳေသာAရာမ်ားကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔က မိတ္ဆက္ေပးရပါသည္။ သငရ္ိုးသည္ Aျမင္ကြဲျပားမႈကုိ 
Aေျချပဳ သည္ျဖစ္ေစ၊ သမားရိုးက် ပညာေရးမ်ိဳးပင္ျဖစေ္စ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ပါေမာကၡAေနျဖင့္ သူ႔ ဘာသာ 
ရပ္ နယ္ပယ္တြင္ ပံုမွန္Aသုံးျပဳႏုိင္ေသာ စူးစမ္းစရာAခ်က္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိစရာ နည္းလမ္း Aခ်ိ ႕ဳ ကုိ  ေတြ႔ႏိုင ္
ပါသည္။ UပမာAခ်ိ ႕ဳကုိ ေAာက္တြငေ္ပးထားပါသည္။  

(၃၅) ဘာသာရပဆ္ိငုရ္ာ စာဖတျ္ခငး္ (Reading in the Discipline)  

ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုသည္ ေလာကႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာစကားတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္ (ဘရပဖ္ီး 
၁၉၉၃) ဟု Aဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳး ေကာက္ယူႏုိငပ္ါသည္။ ထုိေျပာဆုိခ်က္တြင္ ကုိယ္ပိုငေ္၀ါဟာရေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ကုိယ္ပိငု္ 
ေၾကာင္းက်ိဳးျခင္ျခငမ္ႈမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ ကုိယ္ပိငု္AစU ္Aလာမ်ား ပါ၀ငေ္န ပါသည္။ AေAာင္ျမင္ဆုံး ေက်ာင္းသား ဆုိ 
သည္မွာ ထုိဘာသာရပႏ္ငွ့္ပတ္သက္၍ ဖတ္စာမ်ားကုိဖတ္ရႈရနႏ္ွင္ ့ေဟာေျပာပို႔ခ် ခ်က္မ်ားကုိနာယူရန္ လုိAပ္ေသာ 
 ေ၀ါဟာရAမ်ိဳ းAစားမ်ား လုံေလာက္စြာရွိႏွင့္ထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။  

သင္ရိုး၏Aစပိငု္းနားတြင ္ နမနူာAျဖစ ္သငရ္ိုး၀ငဖ္တ္စာတစ္ပဒု္ကုိ က်က်နနဖတ္ျပၿပီး ထုိဘာသာရပ္တြင္ ပံုစံတက် 
 ေရးသားထားေသာ စာတစပ္ုဒ္ကုိ မည္သုိ႔မညပ္ံုဖတ္ရမည္ဟု ျပသေပးႏုိင္ပါသည္။ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aသံထြက္ၿပီး  
 ေတြးျပ (Thinking Aloud) ၍လည္း ဖတ္ျပႏုိင္သည္။ ဆရာက စာကုိ Aသံထြက္၍ဖတ္ရင္းကပင္ သူဘာကုိ ရွာေဖြေန 
သည္၊ AေရးၾကီးေသာAခ်က္ ဘာကုိေတြ႔ရသည္၊ သူ႔စိတ္တြင္ ဘယ္ေမးခြန္းေပၚလာသည္ တုိ႔ကုိ ရငွ္းျပ၍ လည္း 
ရပါသည္။ 

ယခုAဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းႏိငုေ္သာ Aသုံးျပဳဆဲနည္းတစခ္ုမွာ Aျပန္Aလွန္သငၾ္ကားျခင္း (Reciprocal Teaching) 
နည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစန္ည္းမွာ စာေရးသူကုိ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း (Questioning the Author) နည္း  ျဖစပ္ါ 
သည္။ ႏစွ္နည္းစလုံးကုိ ဤလမ္းညႊနစ္ာA ုပ္၏ေနာက္Aခန္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

(၃၆) AကိုးုAကားရာွေဖြျခငး္ ကၽြမး္က်ငမ္ႈ (Reference Skills)  

ေက်ာင္းသားမ်ားက စာA ုပမ္်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာဖတ္သူAညႊန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ Aင္တာနက္တုိ႔ကုိ သုံးစြဲ လိမ့္မည ္
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။ ထုိသုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါလ်င္ သတင္းAခ်က္ Aလက္ရွာေဖြရာတြင္ လူတုိင္း လုိAပ္ မည ္
ျဖစေ္သာ ထုိကၽြမ္းက်ငမ္ႈAတြက္ Aခ်ိန္တစ္ခ်ိနေ္ပးထုိက္ပါသည္။ ေပးၿပီးလ်င္လည္း လုပင္န္းတစခ္ုကုိ ခ်က္ခ်င္း 
တာ၀နေ္ပးၿပီး ထုိကၽြမ္းက်ငမ္ႈကုိ လက္ငင္းAသုံးခ်ခိငု္းသင့္ပါသည္။  
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(၃၇) ဘာသာရပဆ္ိငုရ္ာ စာတမး္ေရးသားျခငး္ (Writing in the Discipline)  

မိမ၏ိ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ထဲမွ ေကာင္းမြနစ္ြာ ေရးသားထားေသာ စာတစပ္ုဒႏ္ငွ့္ ညံ့ဖ်င္းသည့္လက္ရာတစပ္ုဒ္ကုိ 
ပါေမာကၡတုိင္း ခြဲျခား၍သိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိျခားနားခ်က္Aား ရငွ္းျပသည္ကုိ မေတြ႔ရသေလာက္ပင္ 
ျဖစေ္ၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကေျပာၾကသည္။ စာတမ္းတစ္ေစာင ္ေရးသားတင္ျပခိငု္းလ်င္ ႀကိဳတင၍္ မည္သုိ႔ သုေတ 
သနလုပရ္မည္၊ Aေၾကာင္းAရာကုိ မည္သုိ႔စုစည္းၿပီး မည္သုိ႔ေရးသားတင္ျပရေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳ 
တင္မေျပာျပၾကဟု ဆုိၾကပါသည္။ မမိိ၏သင္ရိုးတြင္ မည္သုိ႔မညပ္ံု ေရးသားရမည္ကုိ ရွင္းလင္းေAာင္လုပေ္ပးၾကသည့္ 
ပါေမာကၡတုိင္း ေAာက္ပါAဆင့္မ်ားကုိ လုပေ္ဆာငၾ္ကရပါသည္။ သင္သည္ စာတမ္းေရးသား တင္ျပရန္  ေခါင္းစU ္
တစ္ခေုပးေတာ့မည္ဆုိလ်င္ လုပ္သင့္သည္မ်ားမွာ -  

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မခိုင္းမီမွာပင္ သင္ကုိယ္တုိင္က ၿပီးစီးေAာင္လုပ္ထားရမည္။ သုိ႔မွသာ စာတမ္းတြင္ ပါဖို႔ရန္ 
 ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္တုိ႔ကုိ သင္နားလညေ္ပလိမ့္မည္။  

၂။ ထုိဘာသာရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္တူေသာ ဘာသာရပ္Aတြက္ ပံုစံက်န၍ျပည့္စံုေသာ နမနူာ စာတမ္း တစေ္စာင ္
ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ျပသေပးရပါမည္။ နမနူာပံုစံAတြက္ ပံုစခံ်ထားပံုမ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ေAာက္တြင ္
 ေပးထားပါသည္။  

(က) သင္က ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေလ့လာေစလုိေသာ စာတမ္းAမ်ိဳ းAစား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုလကၡဏာမ်ားကုိ စU ္းစား ထား 
ပါ။ Uပမာ၊ စာေရးသူႏွစU္ ီး၏ စာတမ္းမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွU ္ျပမညဆုိ္လွ်င ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေစလုိေသာAခ်က္ 
တုိ႔မွာ - စာတမ္းရွငမ္်ား၏ ေနာက္ခAံေျခAေနမ်ားျဖင့္ စတငပ္ါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရးသားသည့္ဟန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ သူတုိ႔   
၏ လက္ရာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွU ္ရာတြင္ Aသုံးျပဳသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳလက္ရာႏွစ္ခုကုိ ႏိႈင္း 
ယွU ္ျပပါ။ ႏိႈင္းယွU ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နိဂံုးခ်ဳပ ္ေကာက္ခ်က္ခ်ပါ။  

(ခ) စာတမ္းေကာင္းတစပ္ဒု္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ ၾကန္Aင္လကၡဏာမ်ားကုိ နမနူာေပးပါ။ 

(ဂ) ထုိနမနူာမွ ေလ့လာသင္ယူသင့္သည့္Aခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာငး္သားမ်ားႏွစ္သက္သည္Aထိ ေဆြးေႏြး ညွႏိိႈင္းပါ။ 

(ဃ) ထုိစာတမ္းမ်ားေရးသားရာတြင္ လုပေ္ဆာငရ္မည့္ Aဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

(င) Aတန္းတြင္းမွာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာတမ္း၏ ပံုၾကမ္းကုိ ေရးသားခိငု္းပါ။ 

(စ) ထုိပံုၾကမ္းမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးပါ။ 

(ဆ) ထုိစာတမ္းမ်ိဳးေရးသားရာတြင္ Aသုံးျပဳရမည့္ က်မ္းညႊန္းမ်ားAတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ဇယားခ်၍ ေရးျပပါ။  

(၃၈) ေတြ႔ဆံုုေမးျမနး္မႈမ်ား ျပဳလုပုျ္ခငး္ (Conducting Interviews)  

သင္ရိုးတစခ္ႏွုင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ Aၾကည့္လွ်မ္းၿပီး သတင္းAခ်က္Aလက္ေပးႏုိင္ေသာ သက္ရွိလူသားမ်ားကုိ 
မျမငမ္ိပရဲွိတတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားAား လုိAပ္သည့္ နည္းစနစ္ မ်ားကုိ  ေကာင္းစြာ သင္ၾကား 
ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး သတင္းရင္းျမစေ္ပးႏုိင္သူတစေ္ယာက္ကုိ လူေတြ႔ေမး ျမန္းေစကာ စာAျဖစ္ျပန္လညေ္ရးသားျခင္း၊ 
တည္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ေလ့လာေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသည္ Aလြန္ Aသိပညာရေသာ လုပရ္ပ္ တစခ္ ုျဖစ ္
ပါသည္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းနည္းလမ္းကုိ Aသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လုပင္န္းေပး ပံုAတြက္ ရိုးရငွ္းေသာ နမူနာ 
တစ္ခုကုိ ေAာက္တြင္ေပးထားပါသည္။  

ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ရပ္ရြာမွလူႀကီးမ်ားႏွင့္ Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေခါင္းစU ္တစခ္ု (လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳ း 
မ်ား၊ ေဒသခ ံ ႏိငုင္ံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ သင့္ေလွ်ာ္ရာ လူ 
A ုပစ္ုမ်ား) Aေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားAား ပဂုၢိဳလ္ (၃) U ီးႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခိငု္းပါ။ သူတုိ႔Aေနႏွင့္ ထုိက့ဲသုိ႔ 
 ေသာေခါင္းစU ္Aေပၚတြင ္မည္သုိ႔သေဘာထားေၾကာင္း၊ သူတုိ႔Aေနႏွင့္ မည္သည့္ Aခန္းက႑မ ွပတ္သက္ေၾကာင္း၊ 
Aျခား သူမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ရွိႏုိင္သလားႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ားကုုိ ေက်ာင္းသားမ်ားAား ေမး 
ျမန္းေစသင့္ပါသည္။ ထုိေမးျမန္းသိရွိခ်က္မ်ားကုိ မွတ္စုထုတ္ၿပီး မိမAိ ုပစ္ုထံသုိ႔ယူလာေစရပါမည္။  



! 24!

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ရိုးရငွ္းေသာ ပံုစံမွသည္ ႏႈတ္ေျပာသမိုငု္းမ်ား၊ ကုိယ္တုိင္ေရးAတၳဳပၸတိၱမ်ား တြဲဖက္  ေရးသား  
ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုAေၾကာင္းAရာ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းက့ဲသုိ႔ Aလြနရ္ႈပေ္ထြးေသာပံုစံမ်ားAထိ Aမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။  

(၃၉) ခန္႔မနွး္ေျခစာရငး္ေကာကယ္ျူခငး္ႏငွ္ ့Aျခားသေုတသနမ်ား (Surveys and other Research)  

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းကုိ စာသင္ၾကားမႈ၏ ေရွ႕ေလွ်ာက္လုိAပ္ေနမည့္ လုပင္န္းAစပိ္Aပိငု္း 
တစ္ခAုျဖစ္ လုပ္ၾကရပါမည္။ UပမာAားျဖင့္ စိတ္ပညာဘာသာရပ ္သင္ရိုးတစ္ခုတြင္ Aကဲျဖတ္ခ်က္တစခ္ု သုိ႔မဟုတ္ 
ခန္႔မနွ္းေျခစာရင္း ေကာက္ယူ ခ်က္တစခ္ုကုိ မည္သုိ႔ေဆာငရ္ြက္ၿပီး မည္သုိ႔Aမွတ္ေပးရမည္ကုိ ေက်ာင္းသားAား သင ္
ၾကားေပးရပါသည္။ ထုိနည္းလမ္း ျဖင့္ သူတုိ႔စုေဆာင္းရရွခိဲ့ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ သငရ္ိုး၏ လမ္းညႊန ္
ထားေသာAယူAဆ (Guiding Concepts) Aတုိင္း စီစစလု္ပ္ေဆာင္ၿပီး Aက်ိဳးရွိေသာသင္ယူမႈျဖစ္ေAာင္ လုပ ္
 ေဆာင္ ႏိုငပ္ါသည္။  

၃(ဂ) Aေၾကာငး္Aရာမွ်ေ၀ျခငး္ (Content-Sharing)  

Aေၾကာင္းAရာမွ်ေ၀ျခင္းသည္ ပါေမာကၡမ်ား Aေကာင္းဆုံးလုပ္ျပႏုိင္ေသာ လုပ္ေနက်Aရာပင္ျဖစပ္ါသည္။  

AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စUး္စားျခင္း မေူဘာငA္တြင္းမွ နည္းစနစ္မ်ား  

ဤစာAပု္ထဲမာွပင္ ေနာက္Aခန္းမ်ားတြင္ တင္ ျပသြားမည္ ့နည္းဗ်ဴဟာမ်ားစြာတုိ႔သည္ Aေၾကာင္းAရာ မွ်ေ၀ရာတြင္ 
AသုံးျပဳရနA္တြက္ စံထား၍ သုံးစြဲသင့္သည့္ Aရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  

Aရွနိ္ျမွင့္ထားေသာပို႔ခ်ခ်က္ (The Enhanced Lecture)  

သိၿပီး/သိလုိ/သိလာ လုပ္ငန္းစU ္ (The Know / Want to Know / Learn Procedure)  

ႏွစU္ ီးတြဲ၍စာဖတ္ျခင္း/ႏစွ္U ီးတြဲ၍Aႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Paired Reading / Paired Summarizing)  

ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (Study Guides)  

ရုပပ္ံုကားခ်ပဇ္ယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizers)  

ဂ်စေ္ဆာလုပ္ငန္းစU ္ (The Jigsaw Procedure) 

သင္ခန္းစာ၏Aႏွစ္သာရကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက Aထိေရာက္ဆုံးထိေတြ႔ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေ၀မွ်ႏုိင္ပါသည္။  ေန႔ 
စU ္လုပ္ငန္းတြင္ AၾကံUာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း၊ Aဓိပၸာယ္ပံုေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လညစ္U ္းစားျခင္း (ERR) မေူဘာငျ္ဖင့္ သင ္
ၾကား  ေရးလုပင္န္းကုိ ပံုေဖာ္ႏိငု္လ်င္ မ်ားစြာAက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည။္  

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာကုိ ထိေတြ႔မႈနက္နၿဲပီး နားလည္မႈျမင့္မားေစသည့္ ေနာက္ 
ထပ ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပးပါU ီးမည္။ 

(၄၀) ဘာသာရပဆ္ိုငုရ္ာ စကားလံုုးမ်ားကိ ုမတိဆ္ကျ္ခငး္ (Introducing Terms)  

လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးရာ ဘာသာရပမ္်ားAတြက္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ထင္ရာ Aဓိပၸာယ္ 
 ေကာက္၍ ရႏုိင္သညမ္်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မမိိထင္ျမင္သလုိ Aဓပိၸာယ္ေကာက္ျခင္း မ်ားကုိ  ေဖာ္ 
ထုတ္ေပးၿပီး Aဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲေခ်ာ္မႈကုိ ရငွ္းလင္းသြားေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းကုိ ျပသထားပါသည။္  

(၄၁) ဘာသာရပဆ္ိုငုရ္ာ စကားလံုးမ်ားAတြက ္ေမးခြနး္ (၃) ခု ု(Terms Times Three)  

ပါေမာကၡAေနႏွင့္ Aေရးႀကီးေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား သငခ္န္းစာတြင္ သုံးစြဲ ရေတာ့မည္ဆုိလွ်င ္၄င္းေ၀ါဟာရတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ 
စပ ္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ မွတ္Uာဏ္ထဲမွ ျပန္လည္ေဖာ္ ထုတ္ရပါမည္။ ထုိသုိ႔ ျပန္ေဖာ္ရန ္
Aတြက္ ေ၀ါဟာရတစခ္ုစီတုိင္းကုိ ေမးခြန္း (၃) ခုု ေမးရပါမည္။  

(၁) ဤေ၀ါဟာရကုိ သင္ခန္းစာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ စာဖတ္ရာတြင ္ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္ စကားစပျ္ဖင့္ သင ္
 ေတြ႔သိခဲ့ဖူး ပါသနည္း။  
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(၂) သငA္ေတြ႔AၾကံဳAရ ဤေ၀ါဟာရကုိ မည္သုိ႔ နမူနာျပ၍ သုံးစြဲမညန္ည္း။ 

(၃) ယခုသင္ခန္းစာတြင္ ဤေ၀ါဟာရကုိ မည္သည့္Aဓိပၸာယ္ျဖင္ ့ေကာက္ယူမညန္ည္။ 

(၄၂) Aဓပိၸာယဖ္ြင့္ဆိခု်ကမ္်ား (Definitions)  

ဤေလ့က်င့္ခန္းတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သငခ္န္းစာေခါင္းစUေ္Aာက္မွ Aဓိကက်ေသာေ၀ါဟာရAခ်ိ ႕ဳကုိ Aဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆုိမႈျပဳလုပေ္စပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကေ၀ါဟာရကုိ ကုိယ္ပိုငစ္ကားလုံး ျဖင့္Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္ေစရန ္စU ္းစား/ 
တြဲ/ဖလွယ္ နည္းAား Aသုံးျပဳႏုိငပ္ါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Aခ်ငး္ခ်င္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ၾကၿပီး လ်င္Aေတြးခ်င္းဖလွယ္၍ 
Aေကာင္းဆုံးAဓပိၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ရရွေိAာင္လုပ္ခိငု္းႏိငုပ္ါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစU ္ကုိႏွစေ္ယာက္တြဲ ႏွစ္တြဲ၊ သုံးတြဲခန္႔ကုိ 
Aခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာငရ္ပါမည္။ ပိမုိုႀကီးမား  ေသာAဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပိုမိေုကာင္းမြန္ ေသာ ဖြင့္ဆုိ 
ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုငပ္ါသည္။ ေနာက္ဆုံးAဆင့္တြင္ Aဖြဲ႔ႀကီး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမAိဖြဲ႔၏ ဖြင့္ဆုိ 
ခ်က္မ်ားAား တစ္တန္းလုံးထံမွ်ေ၀ႏုိင္ၿပီး Aတန္းကလည္း ထုိဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေ၀ဖနခ္်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

၃(ဃ) လမး္ညႊနခ္်ကပ္ါေသာ လကေ္တြ႔လပုင္နး္ (Guided Practice)  

ဘာသာရပ၏္Aဓိကတနဖ္ိုးကုိ သိနားလညမ္ႈAျပင္၊ ဘာသာရပ္ဆုိငရ္ာ ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာမႈလုပ္ရာတြင္ စူးစမ္းေလ့လာ 
ေရးကရိယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားAျဖစ္ Aသုံးျပဳရမည့္Aရာမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
တုိးပြား လာေသာဗဟုသုတကုိ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aတြင္း ျဖစေ္ပၚေနေသာAေရးAရာမ်ားတြင ္ထည့္သြင္း၍ စU ္းစား 
တတ္ေစရန္ Aတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း လုိAပပ္ါသည္။ သငရ္ိုး၏ လမ္းညႊနခ္်က္ ေပး 
ထားေသာလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား စူးစမ္းေလ့လာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကရိယာမ်ားကုိ လက္ 
 ေတြ႔သုံးစြဲရန္ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ေပးထားရပါသည္။ သူတုိ႔၏လုပ္ပံုကုိင္ပံုမ်ားAား ဆရာက Aနီးကပ္ႀကီးၾကပမ္ႈေပးၿပီး 
လုိAပေ္သာ AၾကံUာဏ္မ်ားကုိလည္း ေပးရပါသည္။ လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပိငု္းတြင္ သုံးစြဲႏုိင္ 
 ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ၿပီးခဲေ့သာAခန္းတြင္ ထည့္သြင္းျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

(၄၃) စာဖတရ္န ္ေလက့်င့္ခနး္မ်ား (Reading Assignments)  

ေလ့လာသင္ယူမည့္ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aတြင္းမွ စာတစ္ပဒုA္ား မည္သုိ႔ဖတ္ရမည္ကုိ ပါေမာကၡမွ ေက်ာင္းသားမ်ား 
Aား နည္းလမ္ျပသေပးရန္လုိေၾကာင္းကုိ Aထက္တြင္ ေျပာခဲၿ့ပီးျဖစပ္ါသည္။ လုိရင္းAခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
စာမဖတ္တတ္ေသးဟု ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခုဘာသာရပ္ႏငွ့္ပတ္သက္၍ စာတမ္းေရးသားတင္ျပရာတြင္ ဖြဲ႔စည္း 
တင္ျပပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား Aကၽြမ္းတ၀င ္မျဖစ္ႏိငု္ေသးေသာေၾကာင္ ့ျဖစပ္ါသည္။ သရပု္ျပသူAေနျဖင့္ 
Aသံထြက္၍ စU ္းစား (Thinking Aloud) နည္း၊ စာေရးသူကုိ ေမးခြန္းထုတ္ေသာနည္း (Questioning the Author 
Strategy) ႏွင့္ AျပနA္လွန္သင္ၾကားေသာနည္းစU ္ (Reciprocal Teaching Procedure) မ်ားကုိလည္း သုံးႏိုင္ ပါ 
သည္။ Aခက္Aခႏွဲင့္ရင္ဆုိင၍္စာဖတ္ရေသာ AေျခAေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ INSERT နည္းစU၊္ သိၿပီး/သိလုိ/သိလာ (Know 
/ Want to Know / Learn) နည္း၊ Aတူတြဲဖတ္ၿပီး Aတူတြဲ၍Aႏွစ္ခ်ဳပေ္သာနည္းစU ္ (Paired Reading / Paired 
Summarizing Procedure) စသည္ျဖင့္ ဂရုတစိုက္ဖတ္ရႈမႈကုိAားေပးေသာ စာဖတ္နည္းမ်ား ဤစာA ုပ္တြင္ စံုစံု 
လင္လင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

သင္ရိုးပါ ေခါင္းစUမ္်ားAေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာAခါ ဖလွယ္စးူစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစU ္ (Shared Inquiry Procedure)၊ 
 ေနာက္ဆုံးစကားေျပာခြင့္ေပးပါ (Save the Last Word for Me) ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ယက္ (Discussion Web)၊ 
တန္ဖိုးမ်U ္း (Value Line)၊ ပညာရငွမ္်ားျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy) ႏငွ့္ ႏွစပ္ိုင္းပါ မွတ္တမ္း 
 ေရးသားနည္း (Dual Entry Diary) တုိ႔ကုိ သုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။  

(၄၄) ျဖစရ္ပေ္လလ့ာခ်ကမ္်ား သိုု႔မဟုတု ္ျပသနာAေျခAေနမ်ား (Case Studies or Problem Sets)  

ေက်ာင္းသားမ်ားက Aခက္AခAဲေျခAေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန ္Aဆင္သင့္  ျဖစ္သည့္ AေျခAေနကုိ  ေရာက္ 
ၿပီဆုိလ်င္ ပါေမာကၡက ျဖစရ္ပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ားကုိ တင္ျပလာေတာ့သည္။ စိတ္ 
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ပညာဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာတစ္ခုတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းတစေ္က်ာင္းAတြက္ ကေလးကစားကြင္းတစခ္ုကုိ ပံုစံခ်ၿပီး 
တည္ေဆာက္ေရးကုိ ျပသနာAေျခAေနတစ္ရပ္Aျဖစ္ ခ်ထားေပးႏုိင္သည္။  

သမိုင္းဘာသာရပ္ သငခ္န္းစာတခုတြင္မ ူ လူထုAတြင္းမ ွျပညပ္သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းAလုပ္လုပဖ္ူး ေသာ Aေတြ႔Aၾကံဳ ရွ ိ
ထားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔၀ငေ္ရာက္လုပ္ကုိင္သူ Aပုစ္ုႏွစစ္တုို႔Aား လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈျပဳလုပၿ္ပီး တင္ျပရန္ လုပ္ငန္း  
ေပးထားသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနမ်ားကုိ AသုံးျပဳရနA္တြက္ ပါေမာကၡAေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
 ေဆာငရ္ြက္ရန္ လုိAပ္သည္မ်ားမွာ - 

(က) ပါေမာကၡ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားက ျဖစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပသနာAေျခAေနကုိ တင္ျပရန ္
(ခ) ပါေမာကၡက ျပသနာ၏ ထူးျခားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာကုိ ျမငေ္Aာင္ျပရနႏ္ငွ္ ့ေျဖရွင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခမ္း စိပ ္
 ျဖာ ေလ့လာရာတြင ္Aသုံျပဳရမည့္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္  
(ဂ) ေက်ာင္းသားမ်ားက Aေျဖရွာရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္Aတြက္ A ုပစ္ုဖြဲ႔၍ ေဆာငရ္ြက္ရန ္
(ဃ) ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ Aတန္းသားAားလုံးထံသုိ႔ တင္ျပရနႏ္ွင့္ 
(င) Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ေ၀ဖနခ္်က္ေပးလာေရးကုိ ပါေမာကၡက U ီးေဆာငေ္ပးရန္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

(၄၅) Aေတြ႔Aၾကံဳမသွငယ္ျူခငး္ သို႔မဟတု ္၀နေ္ဆာငမ္ႈျဖင့္ သငယ္ျူခငး္ (Experiential or Service Learning)  

၀နေ္ဆာင္မႈျဖင့္ သင္ယူျခင္းAေၾကာင္း (On Service Learning)  

ကုိမီးနီးယပစ္္ (၁၅၉၂-၁၆၇၀) ခ်က္လူမ်ိဳးပညာေရးျပဳျပငေ္ျပာငး္လဲေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္  ေခတ္ကတည္း 
က ပညာသင္ၾကားမႈကုိ Aျပင္ေလာကႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈက Aေရးႀကီးေၾကာင္း ပါေမာကၡမ်ား AသိAမွတ္ ျပဳခဲ့ၾက ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထုိရည္မနွ္းခ်က္သုိ႔ ခ်U ္းကပေ္ရာက္ရွိႏုိငမ္ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၀နေ္ဆာငမ္ႈ လုပ ္
ငန္းမွ သင္ယူသည့္ နည္းစနစ္သည္ မၾကာေသးသည့္ကာလမ်ားက ေပၚ ထြက္လာခဲ့သည့္နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး A 
 ေတြ႔ Aၾကံဳႏငွ့္ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မႈ ႏစွ္မ်ိဳ းေပါင္းစပပ္ါ၀င္သည။္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမွ သင္ယူေသာနည္းကုိ Aသုံး 
 ျပဳေသာ သငရ္ိုးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သီတင္းပတ္တုိင္း ေဒသတြင္းရွိ လူထုAက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းဌာနတစခ္ုတြင ္
Aခ်နိေ္ပး၍ Aလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ သင္ရိုး၏သေဘာတရားႏွင့္ AယူAဆမ်ားကုိ ေသြးေခၽြးခြနA္ားမ်ားထပ္ျဖည့္ကာ 
ရညမ္ွန္းခ်က္ပန္းတုိငA္တြက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ကိရိယာကုိ ေလ့က်င့္Aသုံးျပဳရေသာ ဤသင္ၾကားနည္းသည္ ဒီမိ ု
ကေရစီနည္းက် ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတာ၀န္ တုိ႔ကုိ Aေလးေပးပါသည္။  

(က) ၀နေ္ဆာငမ္ႈျဖင့္ သင္ယူျခင္းမွ မည္သည့္Aရာမ်ား ထြက္ေပၚလာသနည္း  

၁။ Aတန္းသူAတန္းသားမ်ားက လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူထုAတြင္း သီးျခားတည္ရွ ိေန 
 ေသာAရာမ်ားAတြက္ လုိAပေ္သာ၀န္ေဆာငမ္ႈကုိ ေပးပါသည္။ 
၂။ လုပင္န္းAေတြ႔Aၾကံဳက သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာႏွင့္ ဆက္စပမ္ႈရွိပါသည္။ 
၃။ Aတန္းတြင္းလုပင္န္းမ်ားသည္ လုပင္န္းAေတြ႔Aၾကံဳမွသငယူ္ရရွေိသာAရာႏွင့္ ထုိသင္ယူရရွိမႈႏွင့္ဘာသာရပ္ သင ္
ခန္းစာတုိ႔၏ ဆက္စပမ္ႈကုိ စU ္းစားရနန္ည္းလမ္းတစခ္ု သုိ႔မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။  
၄။ လုပ္ငန္းမွ သင္ယူရရွိမႈကုိ Aကဲျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းလည္း သင္ရိုးတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထူးခၽြနေ္ပါက္ေျမာက္မႈကုိ 
ၾကည့္ေသာAခါ လုပ္ကုိင္မႈတစခ္ုတည္းကုိမၾကည့္ပဲ သင္ယူရရွေိသာAရာကုိ သငရ္ိုးႏွင့္ဆက္စပန္ားလညမ္ႈကုိ လည္း 
Aေလးထားသည္။ 
၅။ လူထုAတြင္း၌ AျပနA္လွန၀္န္ေဆာင္မႈေပးရျခင္းက ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ လုိAပခ္်က္မ်ားကုိ AသိAမွတ္ ျပဳ 
သည္။ ၀န္ေဆာငမ္ႈကုိAကဲျဖတ္ရာတြင္ ခံယူသူAတြက္ Aခြင့္Aလမ္းတစခ္ုလည္းရရွေိစပါသည္။ 
၆။ ၀နေ္ဆာငမ္ႈAခြင့္Aလမ္းမ်ားသည္ Aသက္ေမြးရပ္တညမ္ႈAတြက္ ျပင္ဆငေ္ပးျခင္းျဖစ္သည့္တုိင္ ႏိုငင္ံသား မ်ား၏ 
ျပည္သူ႔နီတိပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိလည္း ရည္ရြယ္သည္။ 
၇။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မဗွဟုသုတက ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပင္န္းမ်ားကုိ Aသိ 
ျဖည့္ေပးသည္။ 
၈။ စာသင္ခန္းသည္ ဆရာထံမွသင္ယူရံုသာမက Aျခားသူမ်ားထံမွ သင္ယူႏုိင္ေသာAခြင့္Aလမ္းကုိပါ ေပးသည္။ 
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(ခ) ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းျဖင့္ သင္ယူေသာနည္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သည့္Aက်ိဳးမ်ားရရွိၾကသနည္း။  

တစ္U ီးခ်င္း၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရလဒ္မ်ား (Personal Outcomes) 

၁။ လူတစU္ ီး၏ စြမ္းေဆာငရ္ည၊္ ကုုိယ္ရည္ကုုိယ္ေသြး၊ စိတ္ေနျမင့္မႈႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔ကုိ Aားေပးသည္။ 
၂။ Aျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈ၊ U ီးေဆာငမ္ႈစြမ္းရညႏ္ွင့္ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရညမ္်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည္။ 
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သငၾ္ကားေရးAဖြဲ႔က တင္ျပသည္မွာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ လုပ္ငန္းမ ွ သင္ယူျခင္း သည ္
 ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာသင္ယူမႈAေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းမွသင္ယူျခင္း ကပင ္
လက္ေတြ႔ ကမၻာထဲမွရရွိေသာသင္ယူရရွေိသာAရာAား Aသုံးခ်ႏုိငစ္ြမ္းကုိလည္း တုိးတက္ေစသည္။  
၄။ ပိမုိုႏံွ႔စပေ္သာ နားလည္သိျမင္မႈ၊ ျပသနာကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္စြမ္း ပိမုိုေကာင္းမြန္မႈ၊ ေ၀ဖ န္သုံးသပ္ႏိုငစ္ြမ္းရိွမႈ ႏငွ့္ 
ေတြးေခၚစU ္းစားUာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔ကုိလည္းရရွေိစသည္။  

လူမႈေရးဆုိငရ္ာ ရလဒမ္်ား (Social Outcomes)  

၁။ ပံုတူကူးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး၊ ယUေ္က်းမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးရာနားလညမ္ႈမ်ား ျမင့္မားေစသည္။ 
၂။ လူမႈေရးတာ၀န္သိစိတ္ႏငွ့္ ႏိုငင္ံသားေကာင္းAက်င့္မ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည္။ 
၃။ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းတြင္ စိတ္ႏစွ္၍လုပ္တတ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ရရွေိစသည္။ 
၄။ ေကာလိပ္တက္စUA္တြင္းေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပင္န္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္မႈသည္ ဘြဲ႔ရၿပီးခ်နိ္တြင္ လူမႈAက်ိဳးျပဳ လုပင္န္း 
မ်ား ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္မႈႏွင့္ ဆက္စပေ္နပါသည္။  

Aသက္ေမြးရပ္တညေ္ရးဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (Career Development)  

၁။ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းမွသင္ယူျခင္းသည္ Aသက္ေမြးရပ္တညေ္ရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ Aက်ိဳးျပဳပါသည္။ 

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ႏငွ့္ ဆက္ဆံပတ္သက္မႈ (Relationship with the College of University)  

၁။ ၀နေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ က်က်နနပါ၀င္သင္ယူခဲ့သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္Aရ မပါ၀င္သူမ်ားထက္ တကၠသုိလ္၏ သင ္
ၾကားေရးAငA္ားစမု်ားႏွင့္ ပိုမိခုိငု္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳ းရွိၾကသည္။  
၂။ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းျဖင့္သင္ယူခဲ့သူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္Aေပၚ ေက်နပမ္ႈပိုပိရုရွိၾကသည္။ 
၃။ ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္းမွ သင္ယူသူမ်ားက ဘြဲ႔ရရွမိႈႏႈန္း ပိမုိုျမင့္မားသည္။ 

(ဂ) ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႔Aားေကာင္းေAာင္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။  

ႏွစပ္ိငု္းပါမွတ္တမ္း (Dual-Entry Diary)  

ထုိမွတ္တမ္းေရးသားမႈAတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သီးျခားမတ္ွစုစာA ုပ ္ထားရွရိပါမည္။ လက္၀ဘဲက္ျခမ္းတြင္ လုပ ္
ငန္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ား၊ ကုိယ္ပိုငA္ေတြးမ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပနေ္ဆာငရ္ြက္မႈမ်ားကုိ ေရးသြင္းရမည္။ မွတ္တမ္း၏ လက္ယာ 
ဖက္ျခမ္းတြင္ ပထမေရးသြင္းခ်က္သည ္ေသာ့ခ်က္AယူAဆမ်ား (Key Concepts)၊ Aတန္းတြင္းတင္ျပခ်က္မ်ား၊ 
ဖတ္ရႈသိရွိမႈမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ပံုကုိ ေဆြးေႏြးရပါမည္။ သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္Aေတြ႔Aၾကံဳႏငွ့္ ပံုမွန္သင္ရိုးပါ A 
ေၾကာင္းAရာတုိ႔Aၾကား ျမွားျပ၍ဆက္သြယ္ခိုင္းရပါမည္။  

ထူးျခားျဖစ္ရပမ္ွတ္တမ္း (Critical Incident Journal)  

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၀န္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္းမွ ထူးျခား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိသာ U ီးတညရ္မည္။ ၿပီးလ်င္ ထုိျဖစရ္ပ္ႏငွ့္ ကုိက္ 
ညီေသာ သင္ခန္းစာပါAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သူတုိ႔၏AေတြးAျမင္၊ တုန္႔ျပန ္  ေဆာင္ရြက္ပံု ႏွင့္ ေရွ႕ 
ဆက္လုပ္လုိေသာစိတ္ကူးမ်ားကုိ ႏိႈက္ထုတ္ရန္ ပံုၾကမ္းေဖာ္ထားသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားေမးကာ ေျဖဆုိေစရပါမည္။ Uပမာ - 

၁။ သင္ဘာေျပာ၍ ဘာလုပရ္မည္ကုိ မသိႏုိငေ္လာက္ေAာင ္ Aၾကပေ္တြ႔ေစေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ Aေျခ 
Aေန တစခ္ုကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
၂။ ထုိသုိ႔ရႈပ္ေထြးရေသာျဖစ္ရပ္တစခ္ု Aဘယ့္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရပါသနည္း။ 
၃။ ထုိျဖစရ္ပA္ေပၚ သင္ကုိယ္တုိငႏ္ွင့္ Aနီး၀န္းက်ငမ္ွပဂုၢိဳလ္မ်ားက မည္သုိ႔ခံစားမိၾကသနည္း။ 
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၄။ သင္ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္မည့္သည့္Aရာကုိ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာငရ္န္ ေတြးမပိါသနည္း။ 
၅။ သင္ျပဳလုပ္ခဲ့သင့္သည့္Aရာ (၃) ခုကုိ AစU ္လုိက္ေရးသားၿပးီ တစ္ခုျခင္းAေပၚ သုံးသပ္ေပးပါ။ 
၆။ သငရ္ိုးပါAေၾကာင္းAရာက ယခAုေရးကိစၥႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္ႏႊယ္သနည္း။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစပိ္ 
ျဖာရန္ မည္သုိ႔AကူAညီျဖစ္သနည္း။ Aၾကံျပဳဖြယ္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းစU ္တစခ္ု ရရွပိါသနည္း။ 

သုံးပိုင္းပါ မွတ္တမ္း (Three-Part Journal)  

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရမည့္ေနရာတစ္ခစုီတြင ္AေရးကိစၥသုံးခုAေပၚ တုန္႔ျပန္  ေရးသားရန ္ ေစခိငု္း 
ရပါမည္။ 

(က) လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးရန္ - သင ္ေAာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ Aရာမ်ား၊ သင ္
စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈျဖစခ္ဲ့ရေသာAရာမ်ား၊ AျပနA္လွန္ ဆက္ဆံပံုမ်ား၊ ခ်ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရးဆြဲခဲေ့သာ စမီံ ခ်က္ 
မ်ား၊ စသည္ျဖင့္။  

(ခ) ျဖစ္ရပ္မ်ားAေပၚ နားလည္ႏိငုရ္နႏ္ွင္ ့ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ လမ္းညႊနခ္်က္Aျဖစ္ AဓိကAသုံးျပဳရ  ေသာ 
Aေရးႀကီးယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းAေတြ႔Aၾကံဳက သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္ႏြယ္ပံုကုိ ခြဲျခမ္း စပိ္ 
 ျဖာျပရန္။  

(ဂ) သင့္ဘ၀ရညမ္ွန္းခ်က္မ်ား၊ တနဖ္ိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ယုံၾကညခ္်က္မ်ား၊ ဘ၀ဒႆနမ်ားတြင ္ လုပင္န္း 
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးပါAေၾကာင္းAရာမ်ားAား Aသုံးျပဳႏုိင္ပံုကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 

လမ္းညႊနခ္်က္ေပးထားေသာ ေရးသားျခင္း (Directed Writings)  

ေက်ာင္းသားမ်ားAား သငရ္ိုး၏သေဘာတရားမ်ား၊ AယူAဆမ်ား၊ ကုိးကားခ်က္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္း Aခ်က္ Aလက္ 
မ်ားႏွင့္ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ မမိိ၏ လုပင္န္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္စပပ္ံုကုိ စU ္းစားခိငု္းပါ။ လုပင္န္း 
ခြင္တြင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ Aဓိကက် သည့္ကိစၥရပမ္်ား (Key Issues) Aေပၚတြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းခိငု္းရပါမည္။ 

Ref: Robert Bringle and Julie Hatcher, “Reflection in Service Learning; Making Meaning of Experience.” 
Educstional Horizons. Boston; Allyn and Bacon, 1999. 

(ဃ) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ AရညA္ေသြး တုိးတက္မႈကုိ မည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း။  

ျပန္လည္သုံးသပ္ကုိ Aကဲျဖတ္သည့္Aဆင့္မ်ားAတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

Aဆင့္ (၁) 

၁။ ပုဂၢိဳ လ္၏AျပဳAမူ သုိ႔မဟုတ္ AေနAထားတစ္ခ၏ု သေဘာလကၡဏာAတြက္ Uပမာေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာ 
မႈ၏ေနာက္ကြယ္မွ Aေၾကာင္းရင္းကုိ စူးစမ္းျခင္းမျပဳ။ စူးစမ္းမႈမ်ားကလည္း Aတုိင္းAတာကုိ သိရန ္ႏငွ့္ လုပ္ရိုးလုပစ္U ္ 
သုိ႔မဟုတ္ Aတန္းထဲတြင္ Aခ်င္းခ်င္းထံမွျဖစေ္စ ၾကားသိခဲသ့မွ်ကုိ AစီစU ္တက် မဟုတ္ပဲ ျပန္လည္ ေျပာျပ ျခငး္ 
သာျဖစ္သည္။  
၂။ AေျခAေနတစခ္ု၏ သြငျ္ပင္လကၡဏာတစ္ခုကုိသာ ဗဟိုျပဳသည္။ 
၃။ Aခိငု္Aမာျပဳစရာ Aေထာက္AထားAျဖစ ္ေထာက္ခံခ်က္ရမထားေသာ ပဂုၢလိကယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ Aသုံးျပဳ 
သည္။ 
၄။ Aျမင္ကြဲျပားမႈရွိသည္မ်ားကုိ လက္ခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈက္ခၽြတ္ေလ့လာမႈကား မျပဳေပ။ 

Aဆင့္ (၂) 

၁။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားသည ္က်ယ္၀န္းသည့္သေဘာမရွိေသးသည့္တုိင္ ႏွ႔ံစပေ္သခ်ာမႈႏွင့္ သိမေ္မြ႔ေသာ ကြဲျပား  ျခား 
နားမႈမ်ားကုိ ေပၚလြင္ေစသည္။  
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၂။ ျမငေ္ထာင့္တစခ္ုဖက္က လက္ခခံ်ငစ္ဖြယ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ိဳးကုိ ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သေဘာလကၡဏာတစ ္ ရပ ္
ကုိ ျခံဳငံုထားသည့္စနစ္ကုိ ဆန္းစစ္ႏိငုေ္လာက္ေAာင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာAျမငမ္်ိဳး မရွေိသးသည့္Aေလ်ာက္ Aေျပာင္း 
Aလဲတစခ္ုကုိ ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္သည့္ Aခက္AခAဲေျခAေနမ်ားကုိလည္း မျမင္ႏိငု္ ေသးေပ။  
၃။ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမထားေသာ ပဂုၢလိကယုံၾကညခ္်က္မ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ား ႏစွမ္်ိဳးလုံးကုိAသုံးျပဳၿပီး တစ္ 
ခုခ်င္းကုိလည္း ခြဲျခားသုံးသပ္မႈ ျပဳလုပႏ္ိငု္သည္။  
၄။ ရႈေထာင့္တစခ္ုမွ တရား၀င္Aျဖစ္လက္ခရံမည့္ မတူညခီ်က္မ်ားကုိ ျမင္တတ္လာသည။္ 
၅။ Aေထာက္Aထားခိုင္လုံမႈကုိ ရငွ္းလင္းေျပာဆုိႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ကုိ စတင္ေဖာ္ျပသည္။  

Aဆင့္ (၃)  

၁။ Aေရးကိစၥမ်ားကုိ ရႈေထာင့္Aမ်ိဳ းမ်ိဳးမွ ၾကည့္တတ္သည္။ AေျခAေနတစ္ခ၏ု သေဘာလကၡဏာမ်ားစြာကုိ သိျမင ္
ႏိုငစ္ြမ္းရွိၿပီး ေနရာတက် ဆက္စပႏ္ိငု္သည္။  
၂။ ရညမ္ွန္းခ်က္မ်ား Aခ်င္းခ်င္း၌ျဖစေ္စ၊ ပါ၀င္သူတစ္U ီးခ်င္း၌ျဖစေ္စ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ Aတြင္းသေဘာ ကုိ 
ထြင္းေဖာက္ျမငႏ္ိုင္ၿပီး တစခ္စုီ၏ မတူညေီသာတနဖ္ိုးမ်ားကုိ Aကဲျဖတ္ႏိငု္ပံုကုိလည္း သိျမင္သည္။  
၃။ ေထာက္ခခံ်က္ရရွမိထားေသာ ပဂုၢလိကယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ Aေထာက္Aထားမ်ား ႏွစမ္်ိဳးလုံးကုိ Aသုံးျပဳၿပီး တစ ္
ခုခ်င္းကုိလည္း ခြဲျခားသုံးသပ္မႈ ျပဳလုပႏ္ိငု္သည္။  
၄။ ရႈေထာင့္တစခ္ုမွ တရား၀င္ျဖစေ္နေသာ မတူညမီႈမ်ားကုိ ျမငတ္တ္လာသည္။  
၅။ Aေထာက္Aထားခိုင္လုံမႈကုိ ရငွ္းလင္းေျပာဆုိႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ကုိ စတင္ေဖာ္ျပသည္။  

(င) ျဖစႏ္ိုငေ္ျခမ်ားကုိ စU ္းစားျခင္း - ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းျဖင့္ သင္ယူေသာ စီမခံ်က္ကုိ ေရးဆြဲျခင္း  

၀နေ္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္သင္ယူေသာစီမခံ်က္ကုိ ပံုစခံ်ရာတြင ္ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစU ္းစားလ်င္ မ်ားစြာ 
Aေထာက္Aကူျဖစေ္စပါသည္။  

ႀကိဳတင္စစီU ္ဖြယ္ရာမ်ား (Preliminaries)  

၁။ သငရ္ိုးက မည္သည့္Aရာကုိ ဗဟုိခ်က္ထားသနည္း။ ရညမ္ွနး္ခ်က္က Aဘယ္နည္း။  
၂။ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္Aတြင္းမ ွေျဖရွင္းျပထားေသာ ျပသနာAေျခAေနမ်ားသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ 
နည္းမ်ားျဖင့္ ျမင္သာထင္သာ ရွေိနၾကသနည္း။ ရပ္ရြာAတြက္ေကာ မည္သုုိ႔ Aသုုံး၀င္သနည္း။  
၃။ ဤဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္း၌ ပညာတတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထုိပညာကုိAသုံးခ်ေနသူမ်ား သင ္
တုိ႔Aသုိင္းA၀ိငု္းတြင္ မည္သူေတြရွိသနည္း။ သူတုိ႔ ဘာေတြလုပ္ၾကသနည္း။  

၀နေ္ဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ား (Service Activities)  

၁။ ျပငပ္လူမႈAသုိင္းA၀ိုင္းတြင္ Aသုံးခ်ရနA္တြက္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္Aတြင္းမ ွAေျဖရွာရမည့္ မည္သုိ႔ေသာ ျပသ 
နာ ေျဖရွင္းမႈ ကုိယ္ေတြ႔ Aေတြ႔Aၾကံဳကုိ သင့္ေက်ာင္းသားAား ေပးလုိသနည္း။  
၂။ ထုိလုပင္န္းမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပေ္ဆာငၾ္ကမည္နည္း။ မည္သူေတြက လက္ခေံပးၿပီး မည္သူမ်ားက ႀကီး 
ၾကပ္ၾကမညန္ည္း။  
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ မည္သည့္ သင္တန္း (ေလ့က်င္းမႈ) မ်ိဳးကုိ လုိAပ္ေနၿပီး၊ မည္သုိ႔ ရႏုိင္သနည္း။  
၄။ ဤ၀နေ္ဆာငမ္ႈလုပင္န္း စမီံခ်က္တြင္ လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား၊ Aေလးေပးမႈမ်ားႏွင့္ ခံစားတုန္ျပနမ္ႈမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းစU ္းစားရာတြင္ ေသခ်ာေAာင ္သငမ္ည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မညန္ည္း။  
သင္ယူမႈဆုုိင္ရာ လုုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ား (Learning Activities)  
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတုိ႔၏၀နေ္ဆာင္မႈAလုပ္ကုိ သင္ရိုးထဲမွ Aေၾကာင္းAရာမ်ား၊ AယူAဆမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ယူႏုိင္ရန္ Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ရႏုိင္သနည္း။ 
၂။ သူတုိ႔လုပင္န္းAေပၚတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ မညသုိ္႔လမ္းေၾကာင္းေပးမည္နည္း။ 
၃။ သူတုိ႔၏ လုပရ္ပ္Aေပၚတြင္ မည္က့ဲသုိ႔ Aကဲျဖတ္၍ Aဆင့္သတ္မွတ္ေပးမည္နည္း။ 
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၃(င) တိးုခ်ဲ႕၍စးူစမး္ျခငး္ (Extended Inquiry)  

တုိးခ်ဲ႕၍စူးစမ္းမႈျပဳသည့္Aပိုင္းဟူသည ္ေက်ာင္းသားတစ္U ီးခ်င္းကျဖစေ္စ၊ A ုပစ္မု်ားဖြဲ႔၍ျဖစေ္စ လြတ္လပေ္သာ စူးစမ္း 
 ေလ့လာမႈ ထပ္တုိးျပဳလုပေ္သာ သုိ႔မဟုတ္ စမီံခ်က္Aသစ္တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ Aပိငု္းျဖစ္ပါသည္။ 
နည္းစနစ္ကုိ သင္ၾကားေပးစUမ္ွာျဖစေ္စ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ရသည့္ Aခ်နိ္ကျဖစေ္စ ေသေသခ်ာခ်ာAာရံု စူးစိုက္ 
ခဲ့ၾကလ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကုိယ္ပိုငစ္မီံခ်က္တစခ္ုကုိ လုပ္ႏိငု္ေလာက္ေAာင္ ေကာင္းစြာ Aဆင္သင့္ ျဖစ ္
ႏိုငေ္ပသည္။ ဤAပိုင္းသည္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပင္န္းခြငမ္ွလူမ်ားက့ဲသုိ႔ စU ္းစားေတြးေခၚရသည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳကုိ ရ 
ေစပါသည။္ ေလ့လာမႈ၏ Aဆုံးတြင္ သူတုိ႔၏ ေတြ႔ရွခိ်က္ကုိ Aတန္းသားမ်ားAားတင္ျပၿပီးေ၀ဖနခ္်က္ႏငွ့္ Aၾကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကုိ ရယူႏုိငပ္ါသည္။  

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သုေတသနစီမခံ်က္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာမွ Aက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား ရရွႏုိိင္ပါသည္။ ဆက္စပ္ေသာ 
Aက်ိဳးျပဳလုပင္န္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြနစ္ြာလုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ေAာင္ သာတူညီမွ် တာ၀နခ္်ထားေပးႏုိငမ္ည့္ နည္းလမ္းကုိ 
ထည့္ေပးႏုိင္လ်င္ A ုပစ္ဖုြဲ႔၍လုပ္ေဆာင္ရေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန ျပပြဲမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳး ရၾက 
ေပမည္။  

သမရိုုးက် စာၾကည့္တုိက္Aေျချပဳ သုေတသနလုပင္န္းမ်ိဳ းAျပင္ သုေတသန စီမခံ်က္မ်ားကုိ Aက်ိဳးရွိရွိ ပံုေဖာ္ႏိငု္ သည္ ့
ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကုိ စU ္းစား 
ထား သင့္ပါသည္။ (၁) မတူကြဲျပားေသာ တုိင္းတာပံုAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ (၂) Aခ်က္Aလက္ရာွေဖြရမည့္ မတူကြဲျပားေသာ ဇာစ ္
ျမစေ္နရာAမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ (၃) မတူကြဲျပားေသာ ပံုစံခ်ပံုမ်ား ။  

ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသန စီမခံ်က္ ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ Aသုံးတည့္လွေသာ ခ်U ္းကပ္နည္း တစန္ည္းျဖစ္သည့္ 
ကၽြန္ုပ္-ရွာေဖြသည္ (I-Search) ပံုစံကုိ ေAာက္တြငေ္ပးထားပါသည္။  

ကၽြန္ုပ္-ရွာေဖြသည္ စာတမ္း (The I-Search Paper)  

သုေတသနလုပ္ငန္းစU ္ကုိ ေပၚလြင္ထငရ္ွားေစၿပီး ေက်ာင္းသားႏွင့္ Aဆက္Aစပရ္ွိသည့္ Aေၾကာင္းAရာ ေခါင္းစU ္ကုိ 
Aေလးေပးေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္သုေတသနAမ်ိဳးAစားမွာ ၁၉၈၈ တြင ္ကင္မကရိုန ီေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကၽြန္ုပ္-ရွာေဖြ 
သည္ (I-Search) ပံုစံျဖစ္သည္။ ထုိပံုစံကုိ Aဆင့္ (၆) ခုျဖင္ ့ေဖာ္ထုတ္ရပါသည္။ 

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားက လုပင္န္းေခါင္းစU ္တစခ္ုAေပၚ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ရသည္။ ေခါငး္စU ္တြင္ ထဲထဲ၀င၀္င ္ စိတ္နစ္ 
ေနခ်နိ္တြင္ သူတုိ႔သိထားေသာAရာမ်ားႏွင့္ သိလုိသည္မ်ားAားကူညီရွာေဖြေပးၿပီး သုေတသန ျပဳသင့္ေသာ  ေမးခြန္း 
တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ ရပါသည္။  

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သုေတသနလုပ္ငန္းစU ္ကုိ ေရးဆြဲရပါသည္။ လုပင္န္းစU ္တြင္ စာAပု္ႏငွ့္ မဂၢဇင္းမ်ားသာမက 
လူေတြ႔ေမး ျမန္းမႈမ်ား၊ ခန္႔မွန္းတြက္ဆခ်က္မ်ားႏွင့္ Aင္တာနက္Aေျချပဳ ရွာေဖြမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ရင္းျမစ ္ေလး၊ငါးခ ု
ပါ၀င္သင့္ပါသည္။  

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေ၀းကာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ မတ္ွတမ္းတင္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင ္
ၾကရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားAားလုံးAတြက္ ညႊန္းၾကားခ်က္မ်ားေပးထားရသည္။ စာၾကည့္တုိက္တြင္ က်မ္းကုိး ရွာေဖြ 
နည္းမ်ား၊ လူေတြ႔ ေမးျမန္းရန္ ျပင္ဆငပ္ံုႏွင့္ေမးျမန္းပံု လုပင္န္းစU ္မ်ား၊ Aင္တာနက္မွရယူသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ Aမ်ိဳး 
မ်ိဳးကုိ Aဆင့္Aတန္းခြဲ ျခားထားပံုမ်ား စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ မွတ္စုလုိက္နည္းႏွင့္ ပံုၾကမ္းေရးနည္းမ်ားကုိလည္း လုိ 
Aပ္လွ်င္ သင္ၾကားေပးသည္။ စာတမ္းAေခ်ာမေရးသားမ ီရပုပ္ံုမ်ားျဖင့္Aခ်က္Aလက္မ်ားကုိ စစုည္း တင္ျပနည္း မ်ား 
လည္း သင္ေပးဖို႔ လုိေကာင္း လုိAပ္ ႏိငု္ပါသည္။  

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာတမ္းေရးသားၾကရသည္။ ေAာက္တြင ္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ နည္းလမ္းAတုိင္း စာတမ္းကုိ 
ပံုစံခ်၍ ေရးသားတင္ျပၾကရပါသည္။  

၅။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာတမ္းတင္ျပၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရးသားထားေသာ စာတမ္းကုိ တင္သြင္း ၾက 
သည္။ ႏႈတ္ေျပာတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ စာတမ္းကုိ ပိစုတာAသြင္ျဖင့္ျဖစေ္စ ျပသၾကရသည္။  
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၆။ စာတမ္းကုိ Aကဲျဖတ္Aမွတ္ေပးသည္။ စာတမ္းAား Aကဲျဖတ္ျခင္းကုိ လုပ္ငန္းစU ္Aတုိင္းျဖစမ္ႈ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ပံုစံ၀င္မႈ စသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ေျပာျပထားခ်က္မ်ားAတုိင္း ေရးဆြဲထားေသာ Aကဲျဖတ္စည္းမ်U ္းျဖင့္ Aကဲျဖတ္သည္။  

ကၽြန္ုပ္ ရွာေဖြသည္ (I-Search) သုေတသနစာတမ္းတြင္ ပါ၀ငေ္သာAပိငု္း (၅) ခု  

၁။ ေမးခြန္းမ်ား (Questions)  

ဤAပိငု္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည ္ေမးခြန္းႏငွ့္ပတ္သက္၍ရာွေဖြေလ့လာရာတြင ္သူတုိ႔သိထားၿပီးသညမ္်ား၊ ဤေမး  
ခြန္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ Aဘယ့္ေၾကာင္ ့သူတုိ႔ Aေလးထားေၾကာင္း၊ Aဘယ့္ေၾကာင္ ့စိတ္၀ငစ္ားေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ 
ၾကရသည္။  

၂။ ရွာေဖြမႈ လုပ္ငန္းစU ္ (The Search Process)  

ဤAပိငု္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ ရွာေဖြသည့္လုပ္ငန္း Aဆင့္ဆင့္ကုိ စီစUေ္ဖာ္ျပၾကရသည္။ UပမာAားျဖင့္ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားAေနႏွင့္ မည္သည့္သတင္းAခ်က္Aလက္ ရင္းျမစမ္်ားမွ သူတုိ႔စတငရ္ွာေဖြၿပီး ထုိမွတဆင့္ မည္ 
သည့္ ဇာစျ္မစေ္နရာမ်ားသုိ႔ U ီးတညေ္စေၾကာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပသနာၾကံဳရသည္မ်ားႏွင့္ ေAာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္မႈမ်ား၊ 
စိတ္၀င္စား ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပၾကရပါမည္။ ရွာေဖြမႈလုပင္န္းစU၏္ ေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားေပၚတြငမ္ူတည၍္ 
သူတုိ႔၏ေမးခြန္းမ်ား U ီးတညခ္်က္ေျပာင္းခဲ့ရပံု၊ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရပံုႏငွ့္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ Aခ်က္Aလက္ ဇာစ္ျမစမ္်ား ရရွိ 
ေAာင္ လမ္းညႊနေ္ပးသူမ်ား၏ AကူAညီAတြက္ ေက်းဇူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀ငရ္ပါသည္။  

၃။ ေလ့လာသိရွိခဲ့သည့္Aရာ (What Was Learned)  

ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aဓိကေတြ႔ရွခိ်က္မ်ား သုံးေလးခုခန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ နိဂံုးဆြဲေကာက္ယူခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ထုိသုိ႔ေကာက္ယူရာတြင ္Aေထာက္Aပံ့ျပဳသည့္ Uပမာမ်ား၊ ျဖစရ္ပဇ္ာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတုိ႔ 
Aဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ နိဂံုးဆြဲယူရသည္ကုိ ဖတ္ရႈသူမ်ားနားလည္ေAာင္ Aေထာက္Aကူျပဳသည့္ Aခ်က္မ်ားကုိသာ 
စုစည္းတင္ျပရပါမည္။ သူတုိ႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ မူလေမးခြန္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်နိ္ဆက္ျပႏုိင္ေAာင္ Aားထုတ္ၾကရ ပါ 
မည္။ ထပ္မစံူးစမ္းေလ့လာသင့္သည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ သူတုိ႔၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ 
Aေၾကာင္းရင္း ႏငွ့္Aက်ိဳးဆက္မ်ား၊ Aက်ိဳးႏွင့္ Aျပစ္မ်ား၊ ႏိႈင္းယွU ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္စီစUပ္ံုမ်ားလည္း ပါ၀င ္
သင့္ပါသည္။  

၄။ ေရးသားသူရရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား (Lessons for the Writer) 

ဤေနရာတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သုေတသီတစေ္ယာက္သဖြယ္ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္တတ္လာပံုကုိ ေဖာ္ျပရမည့္  
ေနရာျဖစပ္ါသည္။ ယခင္က သငမ္သိရွိခဲ့သည့္Aေၾကာင္းAရာတစ္ခုကုိ သတင္းAခ်က္Aလက္ ရွာေဖြပံုႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ သင ္ဘာေတြသိလုိက္ရၿပီလဲဆုိသည္ ့ေမးခြန္းကုိ Aေျဖေပးရပါသည္။ ထုိေမးခြန္း၏AေျဖAျဖစ္ သူတုိ႔Aတြက္ 
Aရာေရာက္ဆုံး Aခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ယခေုတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ သူတုိ႔၏ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကုိငမ္ႈ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ေတြးေခၚမႈကုိ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈျဖစေ္စမည္ကုိလည္းေဖာ္ျပရပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သုေတသီ တစ ္
 ေယာက္ Aျဖစ္ေရာ စာေရးသူတစ္ ေယာက္Aျဖစႏ္ွင့္ပါ တုိးတက္ရရွိလုိက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိလည္း သူတုိ႔ 
 ေဖာ္ျပခ်င္ေပလိမ့္မည္။  

၅။ က်မ္းကုိးမ်ား (References) 

သူတုိ႔ကုိကားေဖာ္ျပသည့္ AရာAားလုုံးကုုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖၚ ျပရပါမည္။  

 

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

!
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Aပိုငး္ (၄) 

တကသၠိုလA္ဆင့္တြင ္တကၾ္ကြစြာသင္ယမူႈျဖစရ္န ္ေလက့်င့္ေပးသည့္ ပံုစံမ်ား  

တကၠသုိလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားAား တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈAတြက္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္သင္တန္းကုိ မည္သုိ႔စီစU ္ၾက မည ္
နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းဆီသုိ႔ ေရာက္လာခဲေ့ပၿပီ။ သင္တန္းမ်ားစီစUရ္နA္တြက္ ပံုစံ (၂) မ်ိဳးရွပိါသည္။ လက္ေတြ႔ ေလ့ 
က်င့္မႈလုပင္န္းစU ္ (Workshop Series) ပံုစံႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Seminar) ပံုစံ တုိ႔ျဖစၾ္ကသည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔Aေနႏွင့္မူကား 
လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစUA္မ်ိဳ းAစားကုိ U ီးစြာသုံးျပဳရန ္ တုိက္တြန္းလုိသည္။ Aေၾကာင္းမွာ သင္တန္း တစ ္
ႀကိမ္လွ်င ္ႏိငုင္ံတ၀နွ္းမ ွသင္တန္းသား ၃၀ မွ ၄၀ ထိ လက္ခႏုိံင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္မႈၿပီးေျမာက္ခ်နိ္တြင ္
ထုိသင္တန္းသားမ်ားက မမိိေဒသတြင္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းမ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆင့္ပြား က်ငး္ပေပးႏုိင္ 
ပါသည္။ 

(က) လုပုင္နး္ဆိုငုရ္ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုုစ ံ(Workshop Series Model)  

လုုပ္ငန္းဆုုိငရ္ာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုုစံကုုိ RWCT သင္တန္းမ်ားတြင္ Aသုံးမ်ားသည္။ လုပ္ငန္း စီစUေ္ဆာငရ္ြက္ပံုမွာ  ေAာက္ 
ပါAတုိင္းျဖစပ္ါသည္။  

၁။ သင္ၾကားမႈနည္းစနစမ္်ားကုိ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ငန္းစU ္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ သင္ၾကားေပး ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈ လည္း 
 ျပဳလုပ္သည္။  

၂။ သင္တန္းသားမ်ားAေနႏွင့္ လမ္းညႊနျ္ပသေသာ ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္ရသည့္Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ရရွိသည္။ 
၃။ သင္တန္းသားမ်ားAေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာနည္းစနစ္ကုိ မိမ၏ိသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းတြင ္စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကမည့္ 
AစAီစUမ္်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး Aခ်င္းခ်င္းလည္း မွ်ေ၀ႏုိင္သည္။ 
၄။ လက္ေတြ႔သင္တန္းAၿပီးတြင္ သင္တန္းသားမ်ားက သူတုိ႔၏စာသင္ခန္းမ်ားAတြင္း သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကုိ 
စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကည့္သည္။  
၅။ ေဒသတြင္းဆရာမ်ားAခ်င္းခ်င္း Aေထာက္AကူျပဳAဖြဲ႔တြင္ ျပန္လညေ္တြ႔ဆုံၾကၿပီး နည္းစနစ္Aသုံးျပဳရသည့္ 
Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ Aခ်င္းခ်င္း ျပသနာမ်ားေျဖရငွ္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား Aၾကံျပဳၾကသည္။  
၆။ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပမ္ည့္ လက္ေတြ႔သင္တန္းတခု၏ AစU ီးတြင္ သင္တန္းသားမ်ား၏ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားကုိ မွ်ေ၀ ၾက 
သည္။ စာသင္ခန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာငႏ္ိုငမ္ႈ Aျမင့္ဆုံးကုိေရာက္ရွိေစရန္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစမ္်ားAား မွီျငမ္း Aသုံးျပဳ 
ႏိုငမ္ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။  
လက္ေတြ႔သင္တန္း (၄) ခုကုိ ဆက္တုိငစ္ီစUပ္ံု နမူနာ ကုိ ေAာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ AစAီစU ္တစ္ခုလွ်င္ (၁၈) 
နာရခီန္႔ၾကာျမင့္သည္။ တစရ္က္လွ်င္ (၆) နာရီ ႏႈန္းျဖင့္ (၃) ရက္လည္း လုပ္ႏိငုပ္ါသည္။  

လကေ္တြ႔သငတ္နး္ (၁) (၃ ရကမ္ ွ၄ ရက)္  

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင္န္းစU ္ ျခံဳ ငံုေျပာျပျခင္း 

လုိAပခ္်က္ကုိ သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

၁။ သင္ ့စာသငခ္န္းမ်ား၏ ပံုမွန္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 
၂။ သင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ Aရာမ်ား 

၃။ တက္ၾကြစြာသင္ယူမႈႏွင့္ ေ၀ဖနပ္ိုင္ျခားစU ္းစားျခင္းႏငွ့္ပါတ္သက္၍ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား  

သရုပ္ျပသငခ္န္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ္ဆာင္မႈ 

၁။ ERR ေဘာင္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း  
၂။ Aရွိနျ္မငွ့္ထားေသာ ပိုု႔ခ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)  
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၃။ ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry) 
၄။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကြနရ္က္ (Discussion Web) 
၅။ ေမးခြန္းေမးရန္ Aျခားနည္းလမ္းမ်ား (Other Questioning Strategies)  

စစေ္ဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)  

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပါ၀ငမ္ႈကုိ မည္သုုိ႔ Aကဲျဖတ္မညန္ည္း။  
ERR မူေဘာင္ ႏငွ့္ သင္တန္းတစခ္ုုလုုံး၏ မူေဘာင္ (ERR Framework & The Whole Course Framework)  

သင္ရိုးတစခ္ုလုံးAတြက္ AစAီစU ္ (The Whole Course Plan) 

ျပသနာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ နည္းစနစမ္်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ သငခ္န္းစာပါ Aေၾကာင္းAရာမ်ား မွ်ေ၀ျခင္း၊ လမ္း 
ညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာငျ္ခင္း၊ တုိ႔ျခဲ႕စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစU ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ 
သင္တန္းကုိ Aကဲျဖတ္ျခင္း။  

ၾကားကာလေဆာငရ္ြက္ရန္လုပင္န္းမ်ား (Interim Activities) 

(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစမ္်ားကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။  
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လညေ္တြ႔ဆုံၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ့္ နည္းစနစမ္်ားကုိ ပိုမိေုကာင္းမြနစ္ြာ Aသုံးခ် 
ႏိုငရ္န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။   

လကေ္တြ႔သငတ္နး္ (၂) (၃ ရကမ္ ွ၄ ရက)္  

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင္န္းစU ္ ျခံဳ ငံုေျပာျပသည္။  
သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစA္သုံးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သည္။ 

သရုပ္ျပသငခ္န္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ္ဆာင္မႈ - ပူးေပါင္းသင္ယူမႈ နည္းစနစမ္်ား  

၁။ ဂ်စေ္ဆာ Aမွတ္ - ၂ (Jigsaw II) 
၂။ တစေ္ကာငေ္န သုုံးေကာင္ပ်ံ (One Stay / Three Stray) 
၃။ ပညာရငွမ္်ား ျငင္းခံုု ေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)  
၄။ ျပခန္းသြားၾကည့္ျခင္း (Gallary Tour)  
၅။ သုုံးပိုုင္းပါ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)  
၆။ ေဘာပငA္လယ္ခ် ေဆြးေႏြးပြဲ (Pens in the Middle)  
၇။ Aဖြဲ႔၏ ျပဳမူပံုုကုုိ သင္ၾကားျခင္း (Teaching group Behavior)  
၈။ ရပရ္ြာ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (Community Agreements)  

စစေ္ဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)  

A ုပစ္ုဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ မမိိကုိယ္ကုိ Aကဲျဖတ္ႏိငု္မႈရွေိAာင္လုပေ္ပးျခင္း။ 

၁။ ERR ေဘာင္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း  
၂။ သင္တန္းတစေ္လွ်ာက္လုံး၏ AစီAစU ္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း 
၃။ လက္ေတြ႔Aသုံးခ်မည့္ AစAီစUA္တြက္ ျပင္ဆငျ္ခင္း 
၄။ ယခုလက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း   

ၾကားကာလေဆာငရ္ြက္ရန္လုပင္န္းမ်ား (Interim Activities)  

(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစမ္်ားကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။  
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လညေ္တြ႔ဆုံၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ့္ နည္းစနစမ္်ားကုိ ပိုမိေုကာင္းမြနစ္ြာ Aသုံးခ် 
ႏိုငရ္န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။  
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လကေ္တြ႔သငတ္နး္ (၃) (၃ ရကမ္ ွ၄ ရက)္  

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင္န္းစU ္ ျခံဳ ငံုေျပာျပသည္။  
သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစA္သုံးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သည္။  

သရုပ္ျပသငခ္န္းစာႏွင့္ လမ္းညႊနခ္်က္ပါေသာ လက္ေတြ႔လုပေ္ဆာင္မႈ - သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတေလွ်ာက္ ေရးသားျခင္း  

၁။ ေရးသားမႈလုပ္ငန္းစU ္ နမနူာတခုျပျခင္း 
၂။ တုန္႔ျပန္ေရးသားမႈ မွတ္တမ္း (Response Journals)  
၃။ က်ိဳးေၾကာင္းျပ စာစစီာကုုံး (Argumentative Essays)  
၄။ ေက်ာင္းသား၏ သုုေတသနကုုိ လမ္းညႊန္ျခင္း (Guiding Student Research)  
၅။ ကၽြႏ္ုုပ္-ရာွေဖြေလ့လာမႈ ပံုုစံ (The I-Search Format)  
၆။ သုုေတသနေလ့လာမႈ Aျခားပံုုစံမ်ား (Other Research Paper Formats)  

စစေ္ဆးAကဲျဖတ္ျခင္း (Assessment)  

၁။ ေရးသားတင္ျပခ်က္တခုကုိ Aကဲျဖတ္ႏိုငရ္န္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ဇယားေရးဆြဲျခင္းႏငွ့္ Aျခားေသာ Aကဲျဖတ္နည္း 
မ်ားရရွေိAာင္လုပေ္ပးျခင္း။  
၂။ ERR ေဘာင္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း  
၃။ သင္တန္းတစေ္လွ်ာက္လုံး၏ AစီAစU ္ကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း 
၄။ လက္ေတြ႔Aသုံးခ်မည့္ AစAီစUA္တြက္ ျပင္ဆငျ္ခင္း 
၅။ ယခုလက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း  

ၾကားကာလေဆာငရ္ြက္ရန္လုပင္န္းမ်ား (Interim Activities)  

(သင္တန္းသားမ်ားက မိမိတုိ႔၏ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းစနစမ္်ားကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္း)။ 
(သင္တန္းသားမ်ား ျပန္လညေ္တြ႔ဆုံၾကၿပီး ရလဒ္မ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္းႏငွ့္ နည္းစနစမ္်ားကုိ ပိုမိေုကာင္းမြနစ္ြာ Aသုံးခ် 
ႏိုငရ္န္ ေဆြးေႏြးျခင္း)။  

လကေ္တြ႔သငတ္နး္ (၄) (၃ ရကမ္ ွ၄ ရက)္  

၁။ ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင္န္းစU ္ျခံဳ ငံုေျပာျပသည္။ 
၂။ သင္တန္းသားမ်ား၏ နည္းစနစA္သုံးခ်မႈမ်ားAေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္သည္။  

ERR ပံုစံ  

စာသငခ္်နိ္Aတြက္ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ လုပ္ေဆာငမ္ႈနည္းစU ္ စစီU ္ထားမႈမ်ား 

သင္ရိုးတစခ္ုလုံးAတြက္ AစAီစU ္  

၁။ သငရ္ိုးတစခ္ုလုံးAတြက္ သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ လုပ္ေဆာငမ္ႈနည္းစU ္ စစီU ္ ထားမႈမ်ား  
၂။ သငရ္ိုးAစီAစU ္မ်ားကုိ ေဆာငရ္ြက္ခ်ိန္တြင္ လမ္းညႊနခ္်က္ျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာငမ္ႈ 

ျဖန္႔ေ၀ရန္ စီစU ္ျခင္း  

၁။ သင္သိထားသမွ် ကုိ Aျခားသူမ်ားAားေ၀မွ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား  
၂။ လက္ေတြ႔သင္တန္းAေပၚ ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း  
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(ခ) ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပုုံစံ (The Seminar Model)  

သင္တန္းပို႔ခ်မည့္သူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ နီးကပ္စြာရွိေနၾကသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ ႏွစပ္တ္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ပံုစံကုိ Aသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏစွန္ာရခီြဲမွ သုံးနာရီ 
Aထိ ျဖစ္သင့္သည္။ ႏစွ္ဆယ့္ေလးႀကိမ္ (ႏွစ၀္က္တစပ္ိငု္းလွ်င ္၁၂ ႀကိမ္) ေတြ႔ဆုံမႈသည္ လက္ေတြ႔ သင္တန္း လုပ ္
ငန္းစUပ္ံုစံႏွင္ ့ေလ့လာခ်နိ္စစုေုပါင္းမွာ Aတူတူေလာက္ ရွေိပလိမ့္ည္။  

ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၄) ႀကိမစ္ာ ေခါင္းစU ္မ်ားကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း AစီAစUခ္်ထားဖို႔လုိပါသည္။  

Aပိုုင္း (၁) 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ မိတ္ဆက္၊ သင္တန္းလုပင္န္းစU ္ ျခံဳ ငံုေျပာျပသည္။  
လုုိAပခ္်က္မ်ားေဖၚထုုတ္ျခင္း - ဘယ္လုုိAေျခAေနရွေိနသလဲ။  
ဘာေတြေျပာင္းလဲခ်င္သလဲ။  

Aပိုငု္း (၂)!
တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းနဲ႔ ဆင္ျခင္စU္းစားျခင္းAေပၚ သုုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္က ဘာေတြလဲ။  
ERR ေဘာင္ႏွင့္ INSERT နည္းေတြကုုိ မိတ္ဆက္ပါ။  

Aပိုငု္း (၃)! ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုုလုုံးAတြက္ AစီAစU္လုုပ္ပါ။  

Aပိုငု္း (၄)! Know / Want to Know / Learn; The Enhanced Lecture  

Aပိုငု္း (၅)! Shared Inquiry  

Aပိုငု္း (၆)! Discussion Web  

Aပိုငု္း (၇)! Classroom Debates  

Aပိုငု္း (၈)! Graphic Organizers  

Aပိုငု္း (၉)! Cooperative Learning Strategies: Jigsaw II; One Stay / Three Stray  

Aပိုငု္း (၁၀)! Gallery Tour; Three-Part Interview  

Aပိုငု္း (၁၁)! Pens in the Middle; Academic Controversy; Value Line  

Aပိုငု္း (၁၂)! Teaching Group Behaviors; Community Agreements  

Aပိုငု္း (၁၃)! Writing Workshop: A Model of the Writing Process  

Aပိုငု္း (၁၄)! Writing Across the Curriculum: Dual Entry Diary; Other Response Journals  

Aပိုငု္း (၁၅)! Writing Across the Curriculum: Argumentative and Expository Essays  

Aပိုငု္း (၁၆)! Writing Across the Curriculum: Designing Essay Assignments  

Aပိုငု္း (၁၇)! Writing Across the Curriculum: Quick-Write Activities; Free Writing; Cubing; RAFT  

Aပိုငု္း (၁၈)! Guiding Student Research; The I-Search format; Other Research Paper Formats  

Aပိုငု္း (၁၉)! Evaluating Writing: Designing Rubrics; Portfolio Assessment  

Aပိုငု္း (၂၀)!
Experiential or Service Learning: Exploring the Potential for Field-Based Activities for 
the Courses We Teach  

Aပိုငု္း (၂၁)! Lesson Planning  

Aပိုငု္း (၂၂)! Course Planning  

Aပိုငု္း (၂၃)! ဒီAဆင့္ကေန ဘာဆက္လုုပ္မလဲ။ မိမိစာသင္ခန္းAတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။  

Aပိုငု္း (၂၄)! လုုပ္ေဖၚကုုိင္ဖက္မ်ားထံမွ သင္ယူရရိွသည္မ်ားကုုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း။  
!
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(ဂ) ေဆြးေႏြးပြဲတစခ္၏ု ဖြဲ႔စညး္ပံ ု(The Structure of a Seminar)  

ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခစုီတုိင္းကုိ ေAာက္ပါAတုိင္း စစီU ္ေလ့ရွပိါသည္။ 

၁။ ႀကိဳတငျ္ပင္ဆငမ္ႈလုပင္န္း 

၂။ ၿပီးခဲ့ေသာ လက္ေတြ႔သင္တန္းမွ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပန္လညသုံ္းသပ္ျခင္း 

၃။ သငခ္န္းစာ သရပု္ျပျခင္း 

၄။ သငခ္န္းစာကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း 

၅။ နည္းစနစA္သုံးျပဳပံုကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ေလ့က်င့္ျခင္း 

၆။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းAတြက္ AစAီစU ္

၇။ ယခုလုပ္ငန္းပိငု္းAေပၚ ျပန္လည္ သုုံးသပ္ျခင္း  

ေဆြးေႏြးပြဲကုိတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ရရွိခဲ့သည့္နည္းစနစမ္်ားကုိ သင္တန္းသားမ်ားသည္ မမိိ၏စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ 
စမ္းသပ္သုံးစြဲၾကရန္ ေမွ် ာ္လင့္ပါသည္။  

ေႏြရာသီ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ သင္တန္းပံုစံ (The Summer or Winter School Model)  

Aခ်ိဳ ႕ေသာ AေနAထားမ်ားတြင္ (၅) ရက္မွ (၆) ရက္ထိၾကာေသာ သင္တန္းမ်ားစစီU ္ေပးႏုိင္လ်င္ ပို၍ Aက်ိဳးရွႏုိိင္ 
သည္။ ေႏြရာသီ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ သင္တန္းပံုစံမ်ိဳးကုိ Uစဘက္ကစၥတန္၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ Aယ္လ္ေဘးနီး 
ယား၊ ရရုွားႏွင့္ Aျခားႏုိငင္ံမ်ားတြင္ပါ ေAာင္ျမငစ္ြာ Aသုံးခ်လ်က္ရွိသည္။ 

 

 

 

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

!
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Aပုုိင္း (၅)  

ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သုုိ႔သင္ယူၾကသနည္း။ ပထမ မူ၀ါဒမ်ား ေဖၚ ျပခ်က္။  

Aယ္ဒီတာ၏မွတ္ခ်က္။ ေAာက္ပါAက္ေဆးကုိ RWCT သင္ၾကားနည္းလုပင္န္း၏ လုပေ္ဆာင္မႈမ်ားAတြက္ သင္ယူမႈ 
သေဘာတရားမ ွAေျခခံတစခ္ုAျဖစ္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူလ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ မ်ားမွာ ေကာလိပ္ Aႀကိဳ 
တန္းမွ ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တကၠသုိလ္Aဆင့္သင္ၾကားမႈႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္ပါသည္။  
 
RWCT သင္ၾကားနည္း စမီံကိန္း သည ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိမုိတုက္ၾကြစြာသင္ယူႏုိင္ေစရန္ႏငွ့္ ပါ၀င္ခြင့္ပိုမိရုရွေိစရန္ 
ပံုေဖာ္ထားေသာ သင္ၾကားမႈနည္းစနစမ္်ားကုိ သဟဇာတျဖစေ္Aာင ္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစပ္ါသည္။ စမီံကိန္း တြင ္
သေဘာ တရားထက္ လက္ေတြ႔ကုိ U ီးစားေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  ဤ စမီံကိန္း တြင ္ေရြးခ်ယ္ Aသုံးျပဳေသာ 
နည္းစနစ္မ်ားကုိ ပညာေရးတြင ္ AစU ္ေလးစားၾကရေသာ ပညာရငွ ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးၾက 
သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ Aသိပညာတညေ္ဆာက္မႈAယူAဆရွငမ္်ား ျဖစ္ၾကေသာ ယန္းပီယာေဂ်း (၁၉၅၅)၊ လက္ဗ ္
ဗိြဳ င္ေဂါစကီး (၁၉၆၅) ႏွင့္ Aျခားသူမ်ား ပါ၀င္သလုိ စU ္းစားေတြးေခၚသင္ယူမႈAယူAဆကုိ လက္ခံေသာ Aန္း 
ဘေရာင္း (၁၉၇၈)၊ ေဒၚနယ္ဂေရ႕ဗ္ (၁၉၈၂) ႏွင့္ Aျခားပညာရွငမ္်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ ေ၀ဖန္စU ္းစားမႈမွတဆင့္ 
လက္ေတြ႔ႏွင့္ သုေတသန လမ္းေၾကာင္းဖက္သုိ႔သြားျခင္း၊ ျပညသူ္႔နီတိကုိ Aားေပးျခင္း စသည့္နယ္ပယ္မ်ားပါ Aၾကံဳး 
၀င္သလုိ မၾကာေသးသည့္ ကာလက AသိAမွတ္ျပဳခဲ့ၾက ေသာ လူမႈေရးAရတာ၀န္သိမႈကုိ ပညာေရးျဖင့္ ရရွေိစ  ျခင္း 
လည္း ပါ၀င္သည္။ 

၁။ Aသပိညာတညေ္ဆာကျ္ခငး္ AယAူဆ (Constructivism)  

Aသိပညာတညေ္ဆာက္ျခင္းAယူAဆသည္ ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္Aားထုတ္ေသာ ေလ့လာမႈ၊ ေတြ႔ရွမိႈႏွင့္ဆင္ျခင္ 
သုံးသပ္မႈ မွတဆင့္ ကုိယ္ပိုင္Aသိကုိတညေ္ဆာက္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ Aသိရရွိျခင္းကုိ Aေလးထားပါသည္။ Aသိ 
ပညာတည္ေဆာက္၍သင္ယူျခင္းသီA ိုရAီရ ကၽြန္ုပ္တုိ႔သည္ Aေတြ႔Aၾကံဳသစ္တစခ္ုကုိ Aသိေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္ယူေသာ နားလညမ္ႈမ်ားျဖင့္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၾကသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာAသိမ်ားက သိရန္ ရွေိသးေသာ 
AရာAတြက္ စU ္းစားရန္ မေူဘာငမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ စည္းစနစA္ေျခခံမ်ားကုိ ေပးထားသည္ဟူေသာ AယူAဆကုိ 
စြဲကုိငပ္ါသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင ္ေတြ႔ရတတ္ေသာ Aသိပညာတညေ္ဆာက္ပံု နမူနာတစခ္ုAျဖစ္ ျဖစရ္ပ္ကေလးတခုကုိ တငျ္ပ 
ပါမည္။ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲAေၾကာင္း Aက်U ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္စာတစ္ပဒု္ကုိ Aမ်ိဳးသမီးA ုပစ္ုႏွစစ္ုက ဖတ္ရႈ ၾကသည ္
ဆုိပါစို႔။ ခဏAၾကာတြင္ ထုိစာပဒု္Aေပၚ မွတ္မိသည့္Aခ်က္မ်ားကုိ Aားလုံးက ျပန္လညေ္ရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ 
တဖြဲ႔က မိဘစီစU ္ ေသာAမိ္ေထာငေ္ရး၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္Aခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။ မိသားစမု်ား၏ Aဆင့္ Aတန္း 
ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသည္။ေယာကၡမမ်ား၏ AလုပA္ကုိင္လည္း ပါ၀င္သည္။ သတုိ႔သမီးဖက္က တင္ေတာင္း 
ရသည့္ မဂၤလာေၾကးလည္း ပါ၀င္သည္။ ေယာကၡမAမိ္တြင ္ေလးစားမႈမခရံဆုံးမိသားစု၀င္တစU္ ီးAျဖစ္ ရင္ဆုိငရ္မည့္ 
A ိမေ္ထာငU္ ီးကာလ၏ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းသည့္ႏစွ္ကာလမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

Aျခားတဖြဲ႔ကမႈ ေပ်ာ္ရႊငဖ္ြယ္ျဖစရ္ပမ္်ားကုိသာ ေဖာ္ျပေရးသားၾကသည္။ ရပ္ေ၀းမွ တကူးတကလာေရာက္ၾကေသာ 
Eည့္သည္မ်ားAေၾကာင္း၊ သတုိ႔သမီး၏၀တ္စံု ဆန္းၾကယ္လွပပံုမ်ား၊ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးတြင ္ေရာက္ေAာင္သြားသင့္ 
 ေသာ ၾကညႏ္ူးဖြယ္Aရပေ္ဒသတုိ႔၏ သာယာလွပပံုမ်ားကုိ Aေသးစိပေ္ဖာ္ျပၾကသည္။  

ထုိျခားနားခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ရွင္းျပမည္နည္း။ မထမA ုပစ္ုမ ွ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ Aႏိၵိယျပည္ေတာငပ္ိုင္းတြင္ ေန 
ထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဖြဲ႔ကမူ Aေမရိကန္ျပညေ္ထာငစ္၏ု လူလတ္တန္းစား Aသုိင္းA၀ိငု္းတြင ္  ေနထုိင္ၾက 
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ A ုပစ္ုAသီးသီးက ၾကားေနသေဘာေဆာင္ေသာ မဂၤလာပြဲAေၾကာင္းကုိ မိမိတုိ႔သိရွိထားေသာ 
မဂၤလာေဆာငႏ္ငွ့္ A ိမ္ေထာငေ္ရးAေတြ႔Aၾကံဳမွ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ တနည္းဆုိေသာ္ မိမ၏ိ Aေတြ႔Aၾကံဳဆုိင္ရာ Aေတြး 
 ေဘာငမ္ွ ပံုေဖာ္ ေပးခ်က္Aတုိင္း Aဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကျခင္းျဖစေ္ပသည္ (ပစခ္်ာတ္ႏွင့္ Aနဒ္ါဆန္ ၁၉၇၇)။  
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၂။ တညေ္ဆာကယ္ေူသာAသ ိႏငွ္ ့လကခ္ယံေူသာAသ ိ(Constructed and Received Knowledge)  

သင္ယူမႈAားလုံးသည္ Aသိတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစပ္ါသလား။ ယန္းပီယာေဂ်းက တက္ၾကြေသာသင္ယူမႈျဖင့္ ကုိယ္ 
တုိင္တညေ္ဆာက္ေသာသိႏွင့္ လူမႈ႔ရႈေထာင့္ျဖင့္ သင္ေပးခရံေသာAသိ (social-arbittrary knowledge) သုိ႔မဟုတ္ 
Aခ်က္ Aလက္ကုိမွတ္သားေသာ Aသိတုိ႔၏ၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈရွိၾကသည္ဟု တငျ္ပထားသည္။ Aေတြ႔Aႀကံဳႏွင့္  ျပန ္
လည္သုံးသပ္မႈမွ ရေသာAသိတုိ႔ကုိ Uပမာမ်ားျဖင့္ျပရေသာ္ Aရာ၀တၱဳမ်ား၏ AစီAစU၊္ ေရAတြက္တုိ႔တြင္ ပုဂၢိဳ လ္ 
 ေရး ခစံားခ်က္ႏွင့္ Aစြဲ သန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရနမ္ရွိပါ။ လူမႈ႔ရႈေထာင့္ျဖင့္ သင္ေပးခရံေသာAသိတခုကုိ Uပမာ 
 ေဆာငရ္ေသာ္ “ေရာမက ဆယ့္ေလးU ီးေျမာက္ပပု္ရဟန္းမင္းက ဘယ္သူ ျဖစပ္ါသလဲ” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳ းျဖစ္သည္။  

တက္ၾကြေသာသင္ယူမႈျဖင့္ ကုိယ္တုိင္တညေ္ဆာက္ေသာသိႏွင့္ လူမႈ႔ရႈေထာင့္ျဖင့္သင္ေပးခရံေသာAသိ သုိ႔မဟုတ္ နာ 
ယူမွတ္သားရေသာ Aခ်က္Aလက္Aသိတုိ႔သည္ ပညာေရးတြင္ Aေရးႀကီးေသာ Aဓပိၸာယ္ေဖာ္မႈမ်ား ရွၾိကသည္။ 
ကုိယ္တုိင္ေတြ႔ၿပီး ရရွေိသာAသိက လက္ေတြ႔Aသုံးခ်ႏုိငမ္ႈတနဖ္ိုးတြင္ ပိမုိုျမင့္မားသည္။ Aပ၊ူ AေAး၊ Aေလး၊ Aေပါ ့
စသည္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ကုိယ္ေတြ႔Aားျဖင့္ သိရွိၾကၿပီး ေန႔စUလ္ည္း ထုိAသိကုိ လက္ေတြ႔Aသုံးခ်ေနၾကရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတြ႔ျဖင့္ Aသိကုိတည္ေဆာက္ယူရနမ္ာွ ေႏွးေကြးလွသည္။ ႏစွ္ထပ္ကိန္းပါ ညမီွ်ျခင္းတစခ္ု 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aက္တမ္တခု၏ တည္ေဆာက္ပံုကုိလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္Aတုိင္း တရား 
Aားထုတ္မႈကုိ Aက်U ္းခ်ဳပ္ၿပီး ပညာႏွင့္ နီ၀ရဏမ်ားကုိ Aႏွစ္ထုတ္ျပရန္ နည္းလမ္းကုိလည္းေကာင္း ကုိယ္ 
တုိင္ ေတြ႔သိသူ ဘယ္ႏွU ီးရွႏုိိင္မည္နည္း။   

သိပၸံပညာရငွမ္်ား လူခၽြန္လူမြနမ္်ားႏွင့္ Aႏုပညာရွငမ္်ား AစU ္Aဆက္ Aားထုတ္ဖန္တီးလာခဲေ့သာ Aသိပညာမ်ား၏ 
တစ္စပိ္တစပ္ိငု္းေလာက္ကုိပင္ Aဓပိၸာယ္ျပည့္ျပည့္၀၀ျဖင့္ လက္ေတြ႔ သိရွိရနမ္ွာ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္Aဖို႔ မျဖစ ္
ႏိုငေ္ပ။ ထုိ႔Aျပင္ ကုိယ္ေတြ႔ ေလ့လာသိရွပိံုမ်ားသည္ တစ္U ီးခ်င္း၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀Aလုိက္ ကြဲျပားႏုိငမ္ႈမ်ား လည္း 
ရွိရကား Aျပစမ္လြတ္ႏိငုေ္ပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လက္ဗိြဳ င္ေဂါစကီး က့ဲသုိ႔ေသာ ပညာေရးAေတြးAေခၚရငွမ္်ားက ဤ 
Aခ်က္ကုိ ေတြးေတာပူပန္မႈ ရွိခဲၾ့ကသည္။ Aေျမာ္Aျမင္ရွစိြာ ပညာေရးပံုစ၀ံငေ္Aာင္ ပံုေဖာ္မထား ေသာ ေတြ႔ရွိ သင ္
ယူမႈမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္ေစေ့ဆာ္မႈျဖင့္ ရရွိလာေသာAသိမ်ိဳးသာ ျဖစ၍္ ေလာကAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ပညာတတ္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ခြဲျခမ္းစပိ္ျဖာေလ့လာၿပီး ရရွိသည့္ သိပၸံနည္းက်Aသိမ်ိဳး က့ဲသုိ႔ လက္ခံ၍မျဖစေ္လာက္ေAာင္ ကြဲျပား 
 ေနေပသည္။ Aက်ိဳ းဆက္သည္ကား မတိက်မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ Aယူသည္း စြဲလမ္းမႈAျပည့္ရွိေနေသာ စိတ္ပင ္
ျဖစေ္တာ့သည္။  

တဖက္တြင္လည္း သင္ယူသူ၏ ေတြ႔ရွိမႈျဖစစ္U ္Aဆင့္ဆင့္ကုိ စီစUမ္ေပးႏုိင္ပ ဲAသိလႊေဲျပာင္းေပးသည္ကုိ နာခံမွတ္ 
သားေစရံုသက္သက္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေသာနည္းသည္ Aသုံးျပဳႏုိငေ္သာAသိႏွင့္ Aသုံးမ၀ငေ္သာ Aသိတုိ႔၏ ၾကား 
ျပတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။ Aသုံးမ၀င္ေသာ Aသိဟုဆုိရာတြင္ (AစစA္မနွ္) ပညာတတ္တစ္ေယာက္က ဘ၀၏ ျပသနာ 
Aစစ္Aမနွ္ မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းခ်င့္ရာတြင္ Aေလးထားေသာယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ မစပ္ဟပ္မေိသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းAေျချပဳ 
စြမ္းAားမဲA့သိမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည ္(၀ိႈက္ဟက္ဒ္ ၁၉၅၇၊ ဂါဒ္နာ ၁၉၉၁)။ နာမည္ႀကီးတကၠသုိလ္ႀကီးတစ္ခရုဲ႕ ႏိငု္ငေံရး 
သိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ‘သူတုိ႔သေဘာAက်ဆုံး လႊတ္ေတာ္Aမတ္က ဘယ္သူလဲ’ ဟုေမးေသာAခါ ဘားခန္းထဲက 
Aမူးသမားက့ဲသုိ႔ ေခါင္းကုတ္ေနၾကေၾကာင္း ဂါဒန္ာက ေျပာျပဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိနမနူာAား Aမွတ္ရေန ဖို႔ 
မလုိပါ။ ကၽြနေ္တာ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူထားေသာAရာသည္ သူတုိ႔Aတြက္ လက္ေတြ႔Aသုံးခ်၍ မရခဲ့ေသာ္ 
Aဆက္Aစပမ္ဲ့ေသာAရာမ်ားကုိ သင္ယူေနရ ျခင္းသည ္ပညာေရးတြင္Aားစိုက္ထုတ္သမွ်ကုိ Aခ်ီးႏီွးျဖစေ္စပါသည္။  

ထုိျပသနာကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ မည္က့ဲသုိ႔ေျဖရငွ္းၾကသနည္။ 

ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ယူေသာAသိႏွင္ ့ေက်ာင္းသငA္သိတုိ႔၏ Aဆက္Aစပ္မဲေ့နေသာျပသနာကုိ ခ်U ္းကပရ္န္ 
ပညာေရးသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳးစားခဲၾ့ကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Aသိတညေ္ဆာက္မႈ ျဖစစ္U ္ Aား 
 ေက်ာင္းသင္ရိုးကုိ တညေ္ဆာက္ထားေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားဖက္သုိ႔ U ီးလွည့္ေပးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ဘာ 
သာရပန္ယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ ပညာရငွ္မ်ား စူးစမ္းေလ့ရွေိသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား သိလုိသည ္
တုိ႔ကုိ စာရင္းျပဳစု၍ လည္းေကာင္း၊ ထုိပညာရငွ္မ်ား Aသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ စူးစမ္းရွာေဖြမႈနည္းစနစ္မ်ားAတုိင္း လုိက္ 
၍လည္းေကာင္း Aားထုတ္ခဲၾ့ကသည္။   
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ဤရႈေထာင့္Aရ ေက်ာင္းကသင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္ကုိ ပံုေသ ခ်ေပးထားေသာ သိမွတ္စရာ Aစု A 
ေ၀းဟုမရႈျမင္ပ ဲစူးစမ္းေလ့လ ာသည့္ပံုစံမ်ားႏွင္ ့သိရွိ လာပံ ုနညး္လမ္း မ်ား ဟု ရႈျမင္သည္။  ဘာသာရပ ္နယ္ ပယ္၏ 
တည္ေဆာက္ပံု Aတြင္းမွ ေက်ာင္းသားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကုုိ Aားေပးျပီး ပညာေရးAား စူးစမ္းေလ့လာမႈ  
Aေျချပဳ၍ ခ်U ္းကပ္သည္ ့ပံုစံကုိ Aေလး ထားသည္ (ဘရနူာ-၁၉၆၅၊ ေဆာႏွင့္Aဖြဲ႔-၁၉၉၃)။  

စူးစမ္းေလ့လာမႈAေျချပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ားAျပင္ ထုိစူးစမ္းေလ့လာမႈသည ္Aက်ိဳးရွေိသာရလဒ္  ထြက္ေပၚလာေစရန ္
Aလုိ႔ငွါ ထုိဘာသာရပ္တြင္ သက္ဆုိငရ္ာ ေခါင္းစUႏ္ွင့္ပါတ္သက္သည္ ့ခိငု္မာေသာဗဟုသုတလည္း ရွရိသည္။ မိမ၏ိ ရွ ိ
ၿပီးသားAသိAခေံပၚတြငA္သိသစ္တုိးလာေသာ နားလညပ္ံုျဖင့္ သေဘာေပါက္သြားေသာAခ်ိန ္(Schema Theory)  
တြင ္ထုိAေျခAေနကုိသင္ခန္းစာေခါင္းစU ္က Aေလးေပးလုိေသာ AယူAဆမ်ားဖက္သုိ႔ ေက်ာင္းသား ေရာက္ရွိ  
သြားေAာင္ ကူညေီပးဖို႔ Aေရးႀကီးပါသည္။ ၄င္းကုိပင ္စိတ္ပညာရွငA္ခ်ိ ႕ဳကေလာကAသိ (World Knowledge)  ဟု 
လည္း ေခၚ ၾကသည္။  

ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘာသာရပမ္်ားAေပၚတြင ္သူတုိ႔၏ကုိယ္ပိငုသ္ေဘာဆန္သည့္ နားလည္သိျမငမ္ႈကုိ တညေ္ဆာက္ 
ရန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ တပ္ဆင္ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္ဖို႔ ျဖစပ္ါသည္။ (လူသားသဘာ၀ကုိ ေလ့လာသည့္ ပညာရငွ ္
တစ္U ီးျဖစေ္သာ A ီးဒ ီဟာ့ရွ္ (ဂ်ဴ နီယာ) (၁၉၈၇) ကေတာ့ ထုိဗဟုသုတ၏ Aႏွစ္သာရကုိ ယU ္ေက်းမႈ တတ္ကၽြမ္းမႈ  
(Cultural Literacy) ဟု ညႊန္းဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူAဆုိျပဳေသာ ယUေ္က်းမႈတတ္ကၽြမ္းမႈပမာဏ ႀကီးမားစြာ 
တုိးတက္ေစေရးသညA္စပိငု္းမွာပငA္ျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာရွေိနသည္။ ေလာကAသိ (သုိ႔မဟုတ္) ယU ္ေက်းမႈတတ္ကၽြမ္း 
မႈကုိ Aေလးေပးလြန္းသည္ ့လုပ္ရပ္က ေက်ာင္းသားမ်ား၏  စူးစမ္းေလ့လာမႈလုပ္ငန္း Aေပၚ လႊမ္းမိုုး လြန္းမည္ ့Aႏၱ 
ရာယ္ရွေိန၍ သတိထားသင့္္ပါသည)္။  

Aႏွစ္ခ်ဳပရ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင ္ေလ့လာေတြ႔ရွိေAာင ္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စU ္တြင္ ပါ၀င္ လမ္းညႊန္ ေပးျခင္းက  
သင္ယူမႈတြင္ Aထိေရာက္ဆုံးျဖစေ္ၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္Aေထာက္Aထားမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ စံျပဆရာ တစ္  
U ီး Aေန ျဖင့္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္တခုတြင ္မည္သုိ႔စူးစမ္းေလ့လာရပံုကုိ နမနူာ ျပေပးႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔လုုပေ္ပးလုုိက္ 
ျခင္းျဖင္ ့သူက စီစUေ္စခိငု္းမည္ ့စူးစမ္းဖြယ္ႏငွ္ ့ေလ့လာဖြယ္လုပင္န္းမ်ားကုိ Aားျဖည့္ေပးရာေရာက္သည္။ ဗဟုုသုုတ 
မ်ားကုိ ရွာေဖြပံု၊ စစုည္း တင္ျပပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ Aခ်က္Aလက္Aေျခခံကုိလည္း ရရွိေစပါသည္။ 

Aသိပညာတညေ္ဆာက္မႈ၀ါဒမွ ဆင္းသက္လာေသာ သင္ယူမႈ သေဘာတရား ႏငွ့္ပတ္သက္၍ Aေရးပါေသာ Aပုစ္ုု  
ႏွစခ္ ုမၾကာေသးမီက ေပၚထြက္လာခဲပ့ါသည္။  

၃။ စကီမာသAီ ိုရီ (Schema Theory)  

၁၉၇၀ လြန္ႏစွမ္်ားက ေတြးေခၚစU ္းစားမႈ စိတ္ပညာနယ္ပယ္တြင္ သုေတသနျပဳမႈမ်ား AလြနA္မင္းထြန္းကားခဲ့ၿပီး ၈၀ 
လြန္ႏစွ္မ်ားေလာက္တြင ္ သုေတသနႏွင့္ သေဘာတရားေဖာ္ထုတ္မႈ Aဖြဲ႔ႀကီး တစ္ဖြဲ႔ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ သင္ယူမႈ A 
ေၾကာင္းကုိ ေယ်ဘုယေလ့လာၾကၿပီး Aဖတ္ႏငွ့္ AေရးAသားဖက္တြင္ Aထူးျပဳ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သုေတသန 
လုပ္ငန္းကုိ ဘက္စံုျဖန္႔က်က္၍ လုပ္ေဆာငေ္နစU ္ ရစ္ခ်တ္ဒ ္ Aနဒ္ါဆနႏ္ငွ့္Aဖြဲ႔ (၁၉၈၅) ၏ စကီမာသီA ိုရီဟု 
Aမည္ေပးၿပီးလုပ္ေဆာငခ္ဲ့ေသာ သုေတသနႏွင့္ သေဘာတရားေဖာ္ထုတ္မႈ လုပင္န္းတစခ္ုမွာ မွတ္သား ေလာက္ဖြယ္  
Aခ်က္တခုျဖစခ္ဲ့သည္။ ရစ္ခ်တ္ဒA္နဒ္ါဆန္ႏငွ့္Aဖြဲ႔၏ လုပေ္ဆာင္ခ်က္က Aသိပညာတညေ္ဆာက္ရာတြင္ သင္ယူ 
သူကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာငမ္ႈ ျဖစ္ျခင္းက Aေရးႀကီးေၾကာင္းႏငွ္ ့ေနာက္ခAံသိရွဖိို႔ Aေရးႀကီးေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။  

AေထြေထြစU ္းစားေတြးေခၚမႈစိတ္ပညာရငွ္မ်ား (Cognitive Psychologists in General) ႏငွ့္ စကီမာသေဘာတရား 
ကုိစြဲကုိင္သူမ်ား (Schema Theorists) က သင္ယူသူမ်ားကုိယ္တုိင္ Aသိကုိရွာေဖြရသည့္ သင္ၾကားနည္းသစ္မ်ား 
ေပၚထြက္ လာေစရန ္လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိငခ္ဲ့ၾကသည္။ ထုိနည္းစနစမ္်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သညမ္ွာ ERR Model, KWL Strategy 
(Ogle, 1986), Reciprocal Teaching (Palincsar and Brown 1984), and Questioning the Author (QtA) 
Strategy (Beck, 1997) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ စU ္းစားေတြးေခၚမႈ စိတ္ပညာရငွ္မ်ားက သုေတသနႏွင့္ သေဘာ 
တရားေဖာ္ထုတ္မႈ လုပ္ငန္းကုိ “လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ေတြးေတာျခင္း” (Directed Reading Thinking 
Activity, DRTA) (Stauffer, 1975) က့ဲသုိ႔ေသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးစြဲေနသည့္ သင္ၾကားမႈ နည္းနာသစမ္်ား 
 ေဖာ္ထုတ္ႏိုငရ္န္ Aေထာက္Aကူျပဳျဖစ္ခဲ့သည္။  
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၄။ ဖတသ္ ူတနု္႔ျပန ္ေ၀ဖနမ္ႈ (Reader Response Criticism)  

Aသိပညာတညေ္ဆာက္၍သင္ယူျခင္း သေဘာတရားကုိ ရသစာေပဖက္တြင္ AသုံးျပဳေသာAခါ ေ၀ဖနေ္ရး AစU ္
Aလာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈAရွိဆုံးမွာ ဖတ္သူ တုန္႔ျပန္ ေ၀ဖနမ္ႈ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳေရးAျမင္ျဖင္ ့ေ၀ဖနမ္ႈ (subjective criticism) 
ပင္ျဖစ္သည္။ လူစရီိဇုင္ဘလတ္ (၁၉၇၈) ႏငွ့္ ေဒးဗ စ္ဘေလးခ်္ (၁၉၇၅) တုိ႔ ပံုေဖာ္ခဲ့သက့ဲသုိ႔ပင္ ဖတ္သူ၏တုန္႔ျပနမ္ႈ 
သေဘာတရားတြင ္ ဖတ္သူ၏Aခန္းက႑ဖက္မွ တည္ေဆာက္ယူေသာ စာေပ၏Aဓိပၸာယ္ကုိ Aေလးေပးသည္။ 
မိမ၏ိကုိယ္ေတြ႔ သုိ႔မဟုတ္ တဆင့္ခံAသိထဲမာွ ရႏုိင္သမွ်ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္စားမႈမ်ားထဲမွာ ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားႏွင့္ ဇာတ္A ိမ္ကုိ ပံုေဖာ္ျမငေ္ယာငၿ္ပီး စာသားထဲက ျဖစ္ရပမ္်ား၏ ေလးနက္မႈကုိ ပံုေဖာ္ သက့ဲသုိ႔၊ စာေပ 
လက္ရာAား Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိၾကသက့ဲသုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဖတ္သူ၏တုန္႔ျပနမ္ႈ သေဘာတရားက Aဓပိၸာယ္ဖြင့္ ဆုိေသာ 
ဖတ္သူ၏ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းကုိလည္း Aေလးထားသည္။ စာဖတ္သူမ်ားက စာေရးသူကုိ ေရးသားသည့္Aခ်က္Aေပၚ 
တုန္႔ျပန္လ်က္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္၍ ပဂုၢလAျမငမ္်ား AျပနA္လွနေ္ပးျခင္း (intersubjectivity) ျဖင့္ Aခ်င္းခ်င္း နား 
လည္ေသာ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတခု ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး စာေပလက္ရာကုိ ပိုမိုက်ယ္၀န္းစြာ နားလည္မႈ လည္းျဖစ္ေပၚေစ ပါ 
သည္။ Aခ်င္းခ်င္း Aျပန္Aလွန္သိျမငမ္ႈကုိလည္း ျဖစေ္စၿပီး Aေတြ႔Aၾကံဳကုိ Aမ်ားသိတငစ္ားခ်က္ျဖစ္သည့္ ရူပက 
Aလကၤာ (metaphor) မ်ားကုိ မွ်ေ၀ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

ဖတ္သူ၏ တုန္႔ျပနမ္ႈ ပံုစံျဖင့္ သင္ၾကားေနသည့္ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာသားကုိဖတ္ရသည့္Aခိုက္တြင္ မိမ ိ
တုိ႔ဖက္ကAျမင္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ တင္ျပပိုငခ္ြင့္ရွိမႈကုိ AသိAမတ္ွျပဳေပးရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ “ဒီစာသားကုိ မင္း 
ဘယ္လုိနားလည္သလဲ၊ ဘာကုိသတိထားမိသလဲ၊ မင္းကုိ ဘာAေတြးရေစသလဲ၊ ဘယ္လုိခစံားရသလဲ” စသည့္ 
 ေမးခြန္း မ်ိဳးျဖင့္ စတင္ကာ ကုိယ္ပိုငA္ေတြးAျမငပ္ါသည့္ Aေျဖမ်ိဳးကုိ ေတာင္းဆုိရင္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆရာတုိ႔၏ 
 ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ သေကၤတျပဳခ်က္မ်ား၊ Aေၾကာင္းAရာမ်ားႏွင့္ စာေပAလကၤာ တန္ဆာဆင ္
မႈမ်ားကုိ ျခံဳငံုမိသြားေတာ့ သည္။  

ဖတ္သူ၏တုန္႔ျပန္ ေ၀ဖနမ္ႈပံုစံကုိ Aေျခခ၍ံ Aသုံး၀ငေ္သာ သင္ၾကားနည္းပံုစံမ်ားကုိ ေဒးဗစ္ဘေလးခ်္ (၁၉၇၀)၊ 
 ေရာဘတ္ပေရာ့ဘ္ (၁၉၈၆) ႏငွ့္ ဂ်ဴးဒစ္သ္လန္ဂ်ာ (၁၉၉၅) တုိ႔က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၅။ ေတြးေတာႀကဆံမႈ ျဖစစ္UA္တြငး္ သငယ္ျူခငး္ (Metacognitive Learning)  

သင္ယူသူကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပေ္ဆာင္မႈျဖင့္ Aဓိပၸာယ္ရွေိAာငလု္ပ္ေပးမႈကုိ Aသားေပးျခင္းသည္ ပညာေရးသမားမ်ား  
Aတြက္ေတာ့ ဆန္းသစေ္ျပာင္းလဲမႈတစခ္ု မဟုတ္ပါ။ ၁၉၃၀ လြန ္ ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက Aဓပိၸာယ္ရွိျခင္း၏ 
Aဓပိၸာယ္ (The Meaning of Meaning) ဟူေသာ A ိဒုငရ္စခ္်တ္၏ Aေတြးသစ္လက္ရာတစ္ခုထဲတြင္ Aဓပိၸာယ္ 
ရွိမႈသည္ ကိန္းေသပမာဏတခုမဟုတ္ပဲ တစံုတေယာက္က တစံုတခုကုိ Aဓိပၸာယ္ရွိေAာင္လုပ္လုိ၍ ပါ၀ငA္ားထုတ္မႈ 
တခုသာျဖစ္ သည္ဟူေသာAဆုိကုိ ရရဲင့္စြာေျပာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကမ ွေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ စU ္းစား 
 ေတြးေခၚျခင္းပညာ (Cognitive Science) က ထုိAျမင္ကုိ လုပ္ငန္းသစမ္်ား လုပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ Aဓပိၸာယ္ရွိမႈ 
တည္ေဆာက္ယူျခင္းသည္ သင္ယူသူဖက္က ေဆာငရ္ြက္ခ်က္တခုျဖစ္သည္ဆုိပါလွ်င္ သင္ယူသူ၏ Aဆုိပါ ေဆာင ္
ရြက္ခ်က္Aတြက္ ပိေုကာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္နည္းလမ္းမ်ား သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသးသည္ဟု ဆက္၍ ဆုိႏုိင္သည္။ 
AစU ္Aလာပညာေရးတြင ္ေက်ာင္းမ်ားသည ္AေတြးAေခၚ ထြက္ကုန္မ်ား (စာA ုပမ္်ားႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပံုစံ 
တက်ထည့္သြင္းထားေသာ Aသိမ်ား) ကုိ ေက်ာင္းသား မ်ားAား ျပသၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိထြက္ကုန္မ်ားကုိ 
မည္သုိ႔ရရွိလာပံု နည္းစUမ္်ားကုိမ ူေျပာခလွဲသည္။ စU ္းစားျခင္းသည္ လိႈ႔၀ွက္ၿငမိ္သက္ေသာ Aလုပ္မ်ိဳးသာျဖစ္ေပရာ၊ 
ထုိAသိကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲၾကမညန္ည္း။ ေဒၚနယ္ဂေရ႕ဗ္စ ္(၁၉၈၂) ၏ စကား Aရ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေတြးတတ္ေAာင္ 
သင္ၾကားေပးသည့္Aလုပ္သည္ စတူဒီယုိထဲမွာ Aႏုပညာပစၥည္းတခုကုိ ဖန္တီးသည့္သဖြယ္ ခ်U ္းကပ ္ေဆာင္ ရြက္ 
သင့္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိAခ်က္ကုိပင္ သင္ယူမႈကုိ ေတြးေခၚမႈလက္ေတြ႔သင္တန္း တခုလုိ နားလည္ သင့္ေၾကာင္း 
Aစၥဘဲလ္ဘက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ထုိေျပာဆုိခ်က္ ႏစွ္ရပ္စလုံးကပင္ ဆရာတုိ႔သည္ ေတြး ေခၚ စU ္းစားပံုႏွင့္ 
သင္ယူပံုတြင္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုငA္သိကုိ တည္ေဆာက္ယူ တတ္ဖို႔ ထုိ 
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားကုိ ယူသုံးတတ္သြားဖို႔ဟု စU ္းစားၾကပံုမွာ ေပၚလြင္ထငရ္ွားေနပါသည္။  
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၆။ ေတြးေတာႀကဆံမႈ ျဖစစ္UA္တြငး္ ကၽြမး္က်ငသ္ ူဆရာ၏ ကညူမီႈျဖင္ ့သငယ္ျူခငး္  
    (Learning as Cognitive Apprenticeship)  

ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစစ္UA္တြင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၏ ကူညီမႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း ပံုစံကုိ Aေျခခေံသာ သင္ၾကားမႈ 
ခ်U ္းကပ္နည္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မည္သုိ႔သင္ယူရပံုႏွင့္ ကုိယ္တုိင္တတ္ ေျမာက္မႈAတြက္ ကုိယ္တုိင္တာ၀န ္
ယူရပံုမ်ားကုိ ျပသႏုိင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာေဖြ၍ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ KWL နည္းစနစ္တြင္ သင္ယူမႈ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ခ် 
မွတ္မႈ၊ ထုိAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိငရ္ွာေဖြမႈႏွင္ ့ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္တုိ႔Aား ျပန္လည ္ သုံးသပ္မႈတုိ႔ ျပဳလုပ္ေစ  
ျခင္းျဖင့္ ထုိAခ်က္Aား Aေလးထားမႈ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ထုိနည္းစနစ္မ်ားကုိ Aသုံးျပဳေသာဆရာသည္ ေနာင္တြင ္
ဆရာ့AကူAညီကုိ တုိက္ရိုက္မရသည့္Aခ်ိနမ္ွာပင္ ဆက္လက္ေလ့လာေနေAာင္ ေက်ာင္းသားကုိ လုပေ္ဆာငေ္ပး 
သည္ျဖစ္၍ Aလုပ၏္ ျပငပ္Aတြက္ ကုိယ္တုိင္လုပ္ကုိငျ္ခင္းကုိ U ီးတည္သည္။  

စU ္းစားေတြးေခၚမႈ လက္ေတြ႔သင္တန္းပံုစံသည္ ဆရာက စံျပေနရာကုိ ျဖည့္ေပးျခင္းAျပင္ AျခားAခ်က္မ်ားကုိပါ လုပ ္
 ေဆာငေ္ပးေသးသည္။ တစ္U ီးႏွင့္တU ီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္သာ ရႏုိင္ပါလွ်င ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aခ်င္းခ်င္းထံမွ 
မ်ားစြာသင္ယူသိရွိသြားၾကသည္။ တစU္ ီး၏Aေတြးကုိ Aျခားတစ္U ီးကသိရွၿိပီး Aက်ိဳ းျဖစ္ထြန္းႏိုငေ္စရနႏ္ွင့္ Aျပန္ 
Aလွန္ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ႏိငု္ရနA္တြက္ စာသငခ္န္းကုိ လက္ေတြ႔သင္တန္း (workshop) မ်ားပံုစံျဖင့္ 
ပံုေဖာ္ေနၾကသည့္ ဆရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွေိနၿပီျဖစ္ပါသည္။  

၇။ Aသထံြက၍္ေတြးျခငး္ (Think Aloud)  

ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစစ္UA္တြင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၏ ကူညမီႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း ပံုုစမံွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနာက္ထပ ္ 
နည္းစနစ္တစခ္မုွာ Aသံထြက္၍ေတြးနည္းကုိ Aသုံးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Aသံထြက္၍ေတြးျခင္းဟူေသာ စကား၏ 
Aနက္မွာ ျပသနာတစရ္ပ္ကုိ လက္ေတြ႔ခ်U ္းကပျ္ပစU ္တစေ္လ်ာက္ ဆရာက သူ၏ စU ္းစားမႈ ျဖစစ္U ္ကုိ ေက်ာင္းသား 
မ်ားAား Aသံထြက္၍ ေျပာျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစU ္းစားနည္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႔ Aသုံး 
ခ်တတ္ေစရန္ ရညရ္ြယ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတစခ္ုတြင္ ဆရာက လႊမ္းမိုးမႈမလုပပ္ဲ တန္းတူပါ၀င္သူAေနႏွင့္လည္း 
Aသံထြက္၍ေတြးျခင္းကုိ Aျခားနည္းစနစ္ မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းAသုံးခ်၍ ရပါသည္။  

၈။ ပံုကားခ်ပျ္ဖင့္ စစုညး္ေဖာ္ျပျခငး္ (Graphic Organizer)  

ပံုကားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပျခင္းသည ္ စိတ္ကူးမ်ားၾကားက ဆက္စပမ္ႈမ်ားကုိ ပံုေဖာ္၍ ဇယားကြက္မ်ား၊ ရပုပ္ံု 
မ်ားျဖင့္ ျပသျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတြးေတာႀကံဆမႈ ျဖစ္စUA္တြင္း ကၽြမး္က်င္သူ ဆရာ၏ ကူညမီႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း (Cognitive 
Apprenticeships) ပံုုစံ ထဲမ ွဆင္းသက္လာသည့္ နည္းတစခ္ုAျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုငပ္ါသည္။ ရုပုပ္ံုုကားခ်ပ္မ်ားသည ္
စိတ္ကူးမ်ား၏ Aဆက္Aစပမ္ႈကုိျပကာ ျမင္သာေAာင္လုပ္ၿပီး စU ္းစားျခင္းကုိ ေပၚလြင္ေစသည္။ ပံုျပဇယားAား စူးစမ္း 
 ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းတစခ္ုကုိ စီစU ္နည္း၊ လမ္းညႊန္နည္းနငွ့္ ေလ့လာေတြ႔ရွမိႈAား ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ကုိ စစုည္းရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားAျဖစ္ သင္ယူမႈျဖစစ္U၏္ မည္သည့္ Aဆင့္တြင္မဆုိ Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။  ေဆြးေႏြးမႈကြန္ယက္ 
(Discussion Web)၊ ဗငဇ္ယား (Venn Diagram) ႏငွ့္ ေ၀ါဟာရ/AေတြးAေခၚ/စိတ္ကူး စုဖြဲ႔ျခင္း (Clustering) စသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပံုကားခ်ပဇ္ယားျဖင့္ စုစည္းေဖာ္ျပသည့္နည္း၏ နမူနာကြဲမ်ား ပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၉။ သငယ္ရူနေ္ရးသားျခငး္ (Writing to Learn)  

မိမ၏ိ သိစိတ္ကုိ စာေပ (စကားလုံး) ကၽြမ္းက်ငမ္ႈျဖင္ ့ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္း၏Aက်ိဳ း သက္ေရာက္မႈကုိ စူးစမ္းေလ့လာၾကေသာ 
ပညာရွင္တို႔ေတြ႔ရွိရသည္မွာ စာေပပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ ေတြးပံုေတြးနည္းAေပၚတြင္ Aား 
 ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈရွိသည ္ဟူေသာAခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ စာေပ မတတ္ေျမာက္ သည့္Aသုိင္းA၀ိုင္းတြင္ ေန 
ထုိင္ေနၾကသူမ်ားသည္ မမိိကုိယ္ကုိသိျမင္သုံးသပ္ႏိုငစ္ြမ္း၊ သိသာ ထင္ရွားေသာ Aခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဲ႔ 
ထြင္စU ္းစားႏုိင္စြမ္းႏငွ့္၊ မိမိသုံးစြဲေနေသာ စကားမ်ားAေပၚ စU ္းစားသုံးသပ္မႈတုိ႔တြင္ Aားနည္း ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရ 
သည္ဟု လူရီယာ (၁၉၇၆) ၏ နာမညေ္က်ာ္ေလ့လာခ်က္က ဆုိထားသည္။ Aျခားတဖက္တြင္လည္း စာေရးစာဖတ္ 
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တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားက မိမ၏ိ AယူAဆမ်ားကုိ မွတ္တမ္းမွတ္ရာထားရွိတတ္မႈ၊ ထုိAယူAဆမ်ားကုိပင ္တုန္႔ျပန္ ျငင္း 
ခံုၿပီး ပိုမို သန္႔စငA္ားေကာင္းေAာင္လုပႏ္ိုငမ္ႈႏွင့္ မိမိ၏လက္ရွစိU ္းစားေတြေခၚတတ္မႈAဆင့္မွ ဒီထက္ပိုျမင့္ေသာ နား 
လည္သိျမင္မႈ ေနာက္တဆင့္သုိ႔ တြန္းတင္ႏိငုစ္ြမ္းမ်ားလည္း ရွၾိကသည္။  

ေက်ာင္းသားတစေ္ယာက္၏ AေရးAသားတတ္ေျမာက္မႈသည္ သူ၏ မမိိကုိယ္ကုိသိျမငမ္ႈစြမ္းရည္ကုိ တုိးတက္ေစ 
သည္သာမက စU ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ကုိပါ ျမင့္မားလာေစသည္ဟူေသာ Aက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ သိရၿပီးသည့္ 
 ေနာက္တြင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ မည္က့ဲသုိ႔ သင္ၾကားသင့္သနည္း။ သင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းတြင ္ AေရးAသားပိငု္းကုိပါ စာရင္း 
ထည့္ထားသည့္ ဆရာ မ်ားသည္ သေဘာတရားAခ်ိဳ ႕ကုိ ေလ့လာထားၾကပါသည္။ 

၁။ သူတုိ႔သည္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ မွတ္တမ္းေရးျခင္း (exploratory writing) ကုိ Aားေပးသည္။ သူတုိ႔က ေက်ာင္း 
သားမ်ားကုိ စိတ္ကူးမ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ မွတ္သားေစၿပီး Aဆုံးသတ္စာတမ္းတင္ျပရနမ္ရညရ္ြယ္ပ ဲမွတ္တမ္း 
 ေရး သြင္းမႈႏွင့္ တုန္႔ျပနA္ေတြးမ်ားAား ေရးသြင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ Aားေပးသည္။  

၂။ သူတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသား၏ ကုိယ္ပိငု္ေရးသားမႈ (personal authorship) ကုိ Aားေပးသည္။ သူတုိ႔က ေက်ာင္း 
သားမ်ား တြင ္ ကုိယ္စစီိတ္ကူးမ်ားရွိၾကၿပီး တစ္U ီးခ်င္းသည္ မိမ၏ိAေတြ႔Aၾကံဳတြင္ မမိိသာAသိဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ 
စU ္းစားျခင္း၊ ေရးသားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ Aဓိပၸာယ္ရွေိAာင ္ ဖန္တီးႏုိင္ၾကသည္ စသည့္AယူAဆကုိ ပ်ိဳးေထာင ္
 ေပးသည္။  

၃။ သူတုိ႔သည္ ေရးသားမႈလုပင္န္းစU ္ (process of writing) ကုိ Aေလးထားသည္။ ထူးခၽြနေ္သာ စာေရးဆရာ 
မ်ား၏ ေျပာင္ ေျမာက္ေသာလက္ရာမ်ားကုိ စာေရးေလ့ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကသာ ျမင္ႏိငု္ၾကၿပီး Aခ်ိ ႕ဳကလည္း 
သူတုိ႔သည္ ဘယ္ေသာAခါမွ စာေရးဆရာျဖစမ္လာႏုိင္ဟု သဘာ၀က်က် ကုိယ္တုိငေ္ကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ သုိ႔ 
 ေသာ္လည္း စာေရးဆရာမ်ားသည္ Aမွတ္တမဲေ့လ့လာသိရွမိႈမ်ားကုိ ေန႔စUမ္ွတ္တမ္းႏွင့္ မွတ္စစုာAပုမ္်ားတြင ္မွတ္ 
သားထားၿပီး၊ ေခါင္းစU ္တစ္ခုကုိ ခ်U ္းကပရ္န ္Aေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကုိ Aႀကိမ္ႀကိမ္Aားထုတ္ၾကည့္ၾကသည္။ မမိိ 
လက္ရာကုိ ပိုေကာင္းလာေစဖို႔ မည္သုိ႔လုပ္ သင့္သည္ကုိလည္း ယုံၾကည္ထုိက္ေသာ စာဖတ္သူမ်ားထံမွ AၾကံUာဏ္ 
ကုိရယူၿပီး မည္သုိ႔မညပ္ံုဖန္တီးၾကသည္ကုိ ဆရာက သင္ၾကားေပးေသာAခါ စာေပေရးသားျခင္းဟူေသာ Aတတ္ 
ပညာသည္ Aလွမ္းမႏုိီင္ေသာလုပ္ငန္းတခ ုျဖစ္လာရေပေတာ့သည္။  

၄။ သူတုိ႔က စာေပပံုသ႑ာန္ထက္ Aေၾကာင္းAရာကုိ (content over form) Aဓိကထားသည္။ မွ်ေ၀ဖတ္ရႈ 
ထုိက္ေသာ စာေပလက္ရာတစပ္ုဒ္သည္ Aေၾကာင္းAရာႏွင့္ တင္ျပထားသည့္ ထုိးထြင္း ရႈျမငမ္ႈမ်ား ေၾကာင့္သာ  ေရွး 
U ီးစြာ လက္ခံၾကသည္ဟု ဆရာမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ စံခ်နိမ္ီေသာ စာေပAေရးAသား ပံုသ႑ာန္မ်ားကုိလည္း 
 ေက်ာင္းသားမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပိငုႏ္ိုင္ လာေAာင ္ေနာက္ထပA္ခ်နိ္ယူၿပီး ျမငွ့္တင္ေပးပါသည္။ စာေပ ပံုသ႑ာန္A 
ေပၚတြင္ ကနU ီးAလုပ္မ်ားမႈေၾကာင့္ Aေတြးမွတ္တမ္းျဖင့္ AယူAဆေ၀မွ်သည့္လုပ္ငန္းကုိ Aဟန္႔Aတား မျဖစ ္
ရေလေAာင ္ AထူးAေလးထားၾကပါသည္။ ထုိ႔Aတူပင္ ေက်ာင္းသား၏ AေရးAသားပံုသ႑ာန္ႏငွ့္ စာေပဟန္ 
တုိ႔Aေပၚတြင္ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ Aခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလငး္ေAာင္ လုပ္ေပးထားၿပီး ရငွ္းလင္းစြာ သင္ၾကား  ေပး 
ၾကပါသည္။  

၁၀။ ေရးသားျခငး္သည ္သငယ္ျူခငး္ (Writing is Learning)  

ေAာက္တြင္ ေရးသားမႈလုပ္ငန္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏သင္သူမႈကုိ Aကူ Aညီျဖစပ္ံုမ်ားကုိ RWCT ၏ ေစတနာ လုပ္Aားရွင ္
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒးဗစ္ကလူးစ္တားႏွင့္ ပက္ထရစရ္ွာဘလုိAမ္တုိ႔၏ ေရးသားခ်က္Aား ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

စာေရးသူတစU္ ီးက AေရးAသားလုပင္န္းတခုကုိ စတင္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သူနားလညေ္နသည့္Aခ်က္မ်ားစြာထဲ တြင ္
‘မိမ၏ိ Aသိပညာဗဟုသုတသည္ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ေသး’ ဟူေသာAသိသည္လည္း တခAုပါA၀င္ျဖစ္သည္။ မိမ ိ
ရရွိထားသည့္ စိတ္ကူးမ်ားAေပၚတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ Aျပည့္ရွိသည္ဆုိသည့္တုိင္ ေရးသားမႈAလုပ္တြငမ္ူ သိမင္ယ္ 
သည့္ Aေတြ႔Aၾကံဳကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤလုပ္ငန္းက ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
သိသမွ် ကုန္ၿပ၊ီ ဒမီွ်Aထိသာ နားလည္ေသးသည္’ ဟူေသာAေျခAေနကုိ Aလ်ငA္ျမန္ ေရာက္ ေစတတ္ ေသာ  
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
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စားပြဲမွာ စထုိငခ္်နိ္တြငမ္ႈ မမိိကုိယ္ကုိ Aေတြးေတြ ေခါင္းထဲမွာAျပည့္ဟု ထင္ေနသည္။ စာတစမ္်က္ႏွာ၊ ႏစွ္မ်က္ႏွာ 
ခန္႔ ေရးသားၿပီး ခ်ိနေ္လာက္တြငမ္ူ ရပ္သြားေပၿပီ။ Aခန္းထဲမွာ ဟုိဟုိဒီဒေီလွ်ာက္ၿပီး ဒစီာထဲတြင ္ဘာဆက္ေရးရမည္ကုိ 
Aၾကံထုတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာေရးသားသည့္ လုပင္န္းစU ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ စိတ္ကူးရွာေဖြရျခင္း၊ ဖတ္ရႈရျခင္း၊ 
သေဘာတရားမ်ားကုိ စမ္းသပၾ္ကည့္ျခင္း၊ စကားလုံးမ်ားကုိ သီကုံးရျခင္း ပရိတ္သတ္၏ လုိAပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ မနွ္းဆရျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိသိထားသမွ်ကုိ ျခဲ႕ထြင္ေနၾကရပါသည္။  AေရးAသားလုပင္န္းျဖင္ ့ေျပာင္းလဲယူရသည္။ 
မ်ားစြာေသာAေျခAေနတုိ႔တြင္မူ စာေရးသူသည္ မမိိသိရွိထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္Aခ်က္မ်ားကုိ သန္႔စငရ္ွင္းလင္း 
ပစ္လုိက္ရသည္။ ျခံဳ ႕ရသည္။ Aႏွစ္ခ်ဳပၿ္ပီး ေသးငယ္က်စ္လစေ္Aာင္ လုပ္ရသည္။ ျပသနာက လုံေလာက္ေသာ 
Aသိမရွိျခင္း မဟုတ္ပ ဲ မမိိAသိကုိ လက္ရာေကာင္းတစ္ပဒု၏္ က်စ္လစ္လွပမႈရရွေိAာင္ သန္႔စင ္ ဖယ္ထုတ္မႈ A 
တတ္ပညာ မျပည့္စံုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင ္ စာေရးျခင္းလုပ္ငန္းစU ္က စာေရးသူကုိ ‘ဤAေၾကာင္း Aရာတြင ္
ဘာကAေရးႀကီးသည္၊ ဘာကျဖင္ ့ဒေီလာက္ Aေရးမႀကီး’ ဟူသည္ကုိ ပိမုိနုားလညေ္သာ Aဆင့္တဆင့္သုိ႔ ပို႔ေဆာင ္
 ေပးပါသည္။  

တနည္းဆုိရေသာ္ စာေရးျခင္းသည ္ စာေရးသူAား မမိAိေတြးကုိ ေကာင္းစြာ သိနားလညေ္Aာင္ ကူညီေပးသည္။ 
မေရးမီကပင ္မမိိAေတြးမ်ား၏ Aေရးပါမႈကုိ ခစံားသိရွိသည္။ လက္ေတြ႔ေရးသားသည့္Aခ်နိ္တြငမ္ူ ထုိAေရးပါမႈကုိ 
စကားလုံးျဖင့္ ရငွ္းလင္းေပၚလြငေ္Aာင္လုပရ္သည္ျဖစ္၍ ဆငတူ္ယုိးမွားစိတ္ကူးမ်ားမွ ကြဲျပားသြားေAာင္လုပရ္သည္။ 
ထင္ရွားသည့္ Aေထာက္Aထားမ်ားျဖင့္လည္း Aားျဖည့္ရပါသည္။ သူတုိ႔၏စိတ္ကူးသည္ Aဘယ့္ေၾကာင့္ Aေရးပါ 
ေၾကာင္းကုိ စာေရးသူတုိ႔ သိၾကပါသည္။  

(David Klooster and Patricia Bloem, The Writer’s Community. New York: St Martin’s 1995), p.7.  

၁၁။ ေ၀ဖနပ္ိငုး္ျခား စUး္စားျခငး္ (Critical Thinking)  

RWCT တြင ္ေ၀ဖနပ္ိငု္းျခား စU ္းစားျခင္းကုိ ဤသုိ႔ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။  

ေ၀ဖန္သုံးသပ္လ်က္ စU ္းစားျခင္းသည ္သိလုိစိတ္ရွိၿပီး စူးစမ္းသည့္နည္းစနစ္ကုိလည္း Aသုံးျပဳျခင္း ကုုိ ဆုုိလုုိသည္။  
ေမးခြန္းကုိ ေဘာင၀္ငေ္Aာငေ္မးျမန္းတတ္ၿပီး (framing questions)၊ Aေျဖကုိစနစ္တက်ရွာေဖြသည္။ ေ၀ဖနပ္ိုုင္းျခား 
စU ္းစားျခင္းဟူသည္ Aခ်က္ Aလက္မ်ားကုိ ေနရာတက်ထားျခင္းAျပင္ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ စူးစမ္းျခင္းႏွင့္ 
ထုိAခ်က္Aလက္မ်ား၏ Aဓပိၸာယ္ဆင့္ပြား မႈမ်ားေနာက္ကုိလုိက္၍ Aဆင့္မ်ားစြာတြင္လည္း သုံးစြဲ ႏိုငပ္ါသည္။  
ေ၀ဖန္ပိငု္းျခားစU ္းစားျခင္းသည ္ယUေ္က်းေသာ သံသယ ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ‘ဒီလုိျဖစခ္ဲ့လွ်င္ေရာ….’ 
ဟု ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေပးထားေသာAေျခAေနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ Aရာမ်ားရွႏုိိင္မႈကုိ လက္ခ ံ စU ္းစား ေပးသည္။  
ေ၀ဖန္ပိငု္းျခားစU ္းစားျခင္းသည္ Aေရးကိစၥတစ္ခုတြင္ AေျခAေနတစခ္ုကုိ ေရာက္ရွိရနႏ္ွင္ ့ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္စြာ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုငရ္န္ျဖစ္သည္။ Aျခားသူမ်ား၏ ေစာဒကမ်ားကုိ ဂရုတစိုက္စU ္းစားၿပီး ထုိေစာဒကမ်ား၏ ယုတိၱေဗဒကုိပါ 
စီစစေ္စာေၾကာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစပ္ါသည္။  

Aထက္ပါ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ မ်ားျပားက်ယ္၀န္းလြန္းလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထည့္သြင္းစU ္းစားရမည့္ Aဓိက 
Aခ်က္မွာ ၄င္းသည္ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈတစ္မ်ိဳ းမွ်သာမဟုတ္ပဲ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားစြာပါ၀င္ေနသည္ဆုိေသာ Aခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားစU ္းစားျခင္းကုိျမငွ့္တင္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကုိ Aားေပးေသာ မက္သယူးလစပ္္မန္း (၁၉၈၈) က 
ေ၀ဖန္ပိငု္းျခား စU ္းစားျခင္းဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ လက္ေတြ႔က်က်ဆုိရပါလွ်င္ ႏိုးၾကားေသာစိတ္၏ လႈပရ္ွား ေဆာင ္
ရြက္မႈAားလုံးကုိ ရညည္ႊန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု Aရႊန္းေဖာက္ခဲသ့ည္။  

AစU ္Aလာ နာခံသင္ယူရေသာစာသငခ္န္းကုိ Aေျခခံထား၍ စU ္းစားမည္ဆုိပါလွ်င္ ထုိAစUA္လာမွ ေပၚထြက္ လာ 
သည့္ တက္ၾကြေသာသင္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ေ၀ဖနစ္U ္းစားျခင္းကုိ ျမွင့္တင္သည္ ့လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရာက္လာ 
ၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္းေ၀ဖနပ္ိငု္ျခားစားျခင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ တခါတရံ Aသိပညာကုိ 
ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြျခင္း ဆုိသည္ထက္ ပိပုါသည္။ ကုိယ္တုိငရ္ွာေဖြရေသာAသိကုိ မမိိ၏Aခံသိျဖင့္ ေပါင္းစည္း ျခင္း၊ 
Aျခားလုပ္ရပမ္်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွU ္ခ်င့္ခ်နိ္ျခင္း၊ ထုိAရာ၏ ခိငု္မာမွန္ကန္မႈတနဖ္ိုးႏွင့္ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈကုိ ေမးခြန္း 
ထုတ္ျခင္း၊ ေစာဒကမ်ားျဖင္ ့ ယုတိၱရွိမႈကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာAဓပိၸာယ္မ်ားကုိ ဆြဲထုတ္ၾကည့္ျခင္း၊ Uပမာ 
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 ေပးစရာAသစမ္်ား ရွာၾကံျခင္း၊ ၄င္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ျပသနာမ်ား၏ Aေျဖမ်ားကုိမွန္းဆျခင္းႏွင့္ ၄င္းတြင ္
ပါ၀ငေ္နေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္တရားကုိစစေ္ဆးျခင္း စသညတုိ္႔Aားလုံး ပါ၀ငပ္ါသည္။  

ေ၀ဖန္ပိငု္းျခားစU ္းစားျခင္းကုိ သင္ၾကားေပးရန္ Aေထာက္Aကူျပဳေသာ Aေတြ႔Aၾကံဳဆုိင္ရာႏွင့္ သေဘာတရား ဆုိင္ 
ရာ AစU ္Aလာမ်ားမွာ Aေတာ္Aတန္မ်ားျပားပါသည္။  

၁၂။ ေမးခြနး္ေမးျမနး္ျခငး္၏ Aဆင့္မ်ား (Level of Questioning)  

ဘင္ဂ်မင္ ဘလူးမ္ ႏွင့္ Aဖြဲ႔၏ ပညာေရး ရည္မနွ္းခ်က္ Aဆင့္မ်ား (Taxonomy of Educational Objectives) 
(ဘလူးမ္၊ ၁၉၅၆) သည္ စာသင္ခန္းတြငA္သုံးျပဳေသာ စU ္းစားေတြးေခၚမႈAဆင့္ဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ Aမ်ိဳးAစားမ်ားကုိ 
Aကဲျဖတ္ျခင္းႏငွ့္ လုိAပ္သလုိAသုံးျပဳ ျခင္း ႏစွမ္်ိဳးစလုံးAတြက္ပင္ Aသုံး၀င္သည့္ပံုစံတခုျဖစပ္ါသည္။  

Aထက္ပါ ပညာေရးရည္မနွ္းခ်က္ Aဆင့္မ်ား (Bloom’s Taxonomy) သည္ ဆရာမ်ားက ေမးျမန္းလာသည့္ေမးခြန္း 
မ်ားကုုိ Aဆင့္နမိ့္ေမးခြန္း (Lowere Order Question) ႏငွ့္ Aဆင့္ျမင့္ေမးခြန္း (Higher Order Question) ဟူ၍ ခြဲျခား 
ႏိုုင္သည္။ ထုုိသုုိ႔ခြဲျခားရာတြင္ Aခ်က္Aလက္မ်ားကုုိ မွတ္မိျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကုုိ နားလည္ 
ျခင္း (Aဆင့္နမိ့္) ႏငွ့္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကုုိ လက္ေတြ႔Aသုုံးခ်ျခင္း (Aဆင့္ျမင့္သုုိ႔ဆက္လွမ္းျခင္း)၊ ေစာဒက 
(arguments) မ်ားကုုိ ခြဲျခမ္းစပိ္ျဖာျခင္း၊ Aေျဖသစ္မ်ားရရွရိန ္AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားကုုိ ေပၚင္းစပ္ျခင္း၊ က်ိဳး 
ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ စU ္းစားမႈလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္လုံးကုိ Aကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း စသည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားကုုိ ခြဲျခား နိႈင္ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။  

စာသငခ္န္းAတြင္း၌ စU ္းစားေတြးေခၚမႈကုိ Aားေပးလုိေသာ ဆရာမ်ားသည ္ဘလူးမ္၏  ပညာေရးရည္မနွ္းခ်က္ A 
ဆင့္မ်ား (Bloom’s Taxonomy) ကုုိ စတငA္သုံးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားကေမးေသာ ေမးခြန္း Aမ်ိဳ းAစား 
မ်ား၏ Aဆင့္မ်ားသည ္ေက်ာင္းသားမ်ား စU ္းစားသည္ ့Aဆင့္မ်ားႏွင့္ Aၿမတဲမ္း ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ မမိိ Aသုုံးျပဳေန  
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏Aဆင့္Aတန္းကုိ မမိိကုိယ္ တုိင္က သတိထားမိခ်နိ္ေရာက္မွသာ မမိေိတာင္းဆုိေနေသာ Aေတြး 
AေခၚAဆင့္Aတန္းကုိ ထိမ္းသိမ္းလုပေ္ဆာင္တတ္ လာေပလိမ့္မည္။ Aဆင့္ျမင့္ ေတြးေခၚမႈကုိ လုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ၾက သူ 
မ်ားသည္ Aခ်က္Aလက္မွတ္သားႏုိင္မႈ Aဆင့္ေလာက္သာ ေတြးႏိုင္သူမ်ားထက္ မမိိ သင္ယူရရွေိသာ Aရာကုုိ လက္ 
ေတြ႔Aသုံးခ် ႏိငု္စြမ္းတြင ္သာလြန္ၾကေပသည္ (တာဘာ  ၁၉၆၆)။  

၁၃။ ေ၀ဖန္ပိုငု္းျခား စUး္စားမႈကိ ုပံုစံုတက် ခ်Uး္ကပ္နည္းမ်ား (Formalized Approaches to Critical Thinking)  

Aေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုတြငေ္၀ဖန္ပိငု္းျခား စU ္းစားျခင္းAတတ္ပညာတြင္ ထူးခၽြနေ္ရးႏွင့္ သင္ၾကားေရး လက္ေတြ႔ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေAာက္ပါAခ်က္ (၃) ခု ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ၿပီျဖစသ္ည္။  

ပထမAခ်က္မွာ နယူးဂ်ာစီရွိ ေမာင့္ကလဲ စတိတ္ယူနီဗာစီတီ တြင္ဖြင္းလွစ္ထားေသာ ကေလးမ်ားAတြက္ ဒသနိက 
ေဗဒ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာနျဖစ္ၿပီး မက္သယူးလစ္ပမ္န္း (၁၉၈၈၊ ၁၉၉၁) ႏငွ့္Aဖြဲ႔က မူလတန္းႏငွ့္ Aလယ္တန္း Aဆင့္ 
ကေလးမ်ားAတြက္ ထူေထာငေ္ဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပင္န္းျဖစ္သည္။ AေျခခံAေတြးမွာ သဘာ၀ေလာကႏွင့္ ကုိယ္ 
က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥရပမ္်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ ပင္ကုိယ္စူးစမ္းလုိစိတ္ကုိ ပ်ိဳ းေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ Aဆင့္ျမင့္ 
စU ္းစားျခင္းကုိ Aစပ်ိဳးႏုိင္သည္ ဟူေသာ Uပေဒသကုိ Aေျခခံထားသည္။ Aရစၥတုိတယ္ ၏ ‘ဒသနပညာAစ 
သိလုုိစိတ္က’ (philosophy begins with wonder) (Metahpysis 982b) ဟူေသာ Uပေဒသမွ စိတ္ကူးAစတည္၍ 
လစ္ပမ္န္းႏွင့္ Aေပါင္းပါမ်ားက ကေလးမ်ား၏ ေတြးတတ္သည့္သဘာ၀ကုိ ကနU ီး Aားျပဳကာ ခြဲျခမ္းစပိ္ျဖာ၍ စူးစမ္း 
ရွာေဖြသည့္စြမ္းရည္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး ျပသနာေျဖရငွ္းႏိငု္စြမ္းကုိေပးေသာ သငရ္ိုးတစခ္ုကုိ ေရးဆြဲၾကေလသည္။  

ဒုတိယAခ်က္မွာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသုိလ္မွ ဒသနပညာရွင ္ဂရက္မက္သယူးစ္ (၁၉၈၅၊ ၁၉၈၈) က လူမႈက်င့္ ၀တ္ 
ႏွင့္ ႏိငုင္ံေရးျပသနာမ်ားAေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္သည့္ေမးခြန္းAခ်ိဳ႕ကုိသုံး၍ျဒပ္မဲ့ဆနေ္သာ၊ Aဓိပၸာယ္ျခားနားမႈ Aလြန ္
က်U ္းေျမာင္း ရႈပ္ေထြးေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ကေလးမ်ားAား ျဖစ္ညစွေ္တြးေတာခိုင္း၍ ရႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ 
ပီယာေဂ်းႏွင့္ ခိုးလ္ဘတ္တုိ႔ Aၾကံျပဳခဲ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈAဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာ ပိ၍ု ငယ္ေသာAရြယ္ မွာပင္ 
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ျဖစႏ္ိငု္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဆရာမ်ားကုိ Aထူးေလ့က်င့္ေပးမႈလည္းမလုပ၊္ AထူးAေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ တီထြင္ Aား 
ကုိးမႈလည္း မျပဳပ ဲကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းသုံးျပဌာန္းစာA ုပမ္်ားႏွင့္ သူတုိ႔ရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ေသာ ပံုျပင္မ်ားကုိသုံးျခင္းက 
ထူးျခားသည္။ မက္သယူး က ဆရာတုိ႔Aား ‘ျဖစႏ္ိငု္တယ္’ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ စိတ္ကုိသာေမြးၾကရနႏ္ွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ၍ 
စကားေျပာဆုိသည့္Aတတ္ပညာ မ်ားကုိသာသုံးစြဲရန္ တုိက္တြန္းသည္။  

တတိယAခ်က္မွာ Aဆင့္ျမင့္ပညာမွ ေခတ္ၿပိဳင္ဒသနပညာရွငမ္်ားသည္ ေခတ္ၿပိဳင္Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိပ ္
 ျဖာမႈ စြမ္းရည္သုံးလ်က္ ယုတိၱႏွင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပ၍ သီကုံးရေသာ စာေပေရးသားနည္းကုိ ဘာသာရပန္ယ္ပယ္တြင ္
Aဆင့္ျမင့္ စU ္းစားေတြေခၚႏုိင္စြမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးAတြက္ ေဖာ္ထုတ္သုံးစြဲေနၾကသည္။ ထုိလုပ္ရပ္ကုိ Aလယ္တန္း ႏငွ့္ 
Aထက္ဆင့္တြင္သာမက မူလတန္းAဆင့္မ်ားထိပင္ တုိးျခဲ႕သုံးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ ကယ္လီဖိုးနီယားျပည္နယ္မွ 
ဆုိႏုိးမား Aစိုးရတကၠသုိလ္တြင္ ရစခ္်ာ့ဒ္ေပါလ္၊ ဂ်ရႏုိဲဆစ္ႏငွ့္ လင္ဒါAလ္ဲဒါး (၁၉၉၅) တုိ႔ပါ၀င္သည့္ Aဖြဲ႔တစဖ္ြဲ႔က 
ေ၀ဖန္စU ္းစားျခင္းသင္ၾကားမႈကုိ Aေထာက္ Aကူျပဳေသာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားၾကသည္။ 
သူတုိ႔ဖန္တီးထားေသာAရာကုိ ေ၀ဖန္စU ္းစားျခင္း ေဖာငေ္ဒးရငွး္ (Foundation for Critical Thinking)၊ ေ၀ဖန ္
စU ္းစားျခင္းဌာန (Center for Critical Thinking) ႏွင့္ Aဆင့္ျမင့္ စU ္းစားျခင္း စစေ္ဆးမႈ Aျပည္ျပည ္ ဆုိငရ္ာ ဌာန 
(International Center for the Assessment of Higher Order Thinling) တုိ႔တြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးျဖစပ္ါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ေ၀ ဖနစ္U ္းစားျခင္းAတတ္ကုိ သီျခားခြဲထုတ္၍သင္ၾကားေရးAတြက္ စိုးရမိ္မႈAခ်ိ ႕ဳကား က်န္ေန ေပ 
ေသးသည္။ ေကာလိပ္Aႀကိဳတန္းAဆင့္မွ မ်က္ေမွာက္ပညာေရးဆုိငရ္ာ ပညာရငွ္Aဖြဲ႔က ေ၀ဖနစ္U ္းစားမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
Aဆင့္ ျမင့္စU ္းစားျခင္းကုိတုိးတက္ေစရန္ Aားထုတ္သည့္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားAား 
ျပသနာေျဖရငွ္းမႈႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈလုပၾ္ကရေသာ ျပငပ္ေလာကထဲမွလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ နီးႏိုင္သမွ် Aနီးစပ္ဆုံး  ျဖစ္ေစ 
ရမည္ဟု ေစာဒကတက္ၾကသည္။ ေ၀ဖနစ္U ္းစားျခင္းႏငွ့္ သင္ယူျခင္းကုိ မၾကာေသးမီက လုပခ္ဲ့ၾကေသာ သုုေတသန 
 ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားAရ Aတတ္ပညာ တစမ္်ိဳးတည္းကုိ စူးစိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းႏငွ့္ Aခ်က္ Aလက္ကုိသာ မွတ္သားျခင္း 
သည္ ေ၀ဖနစ္U ္းစားျခင္းကုိ Aားနည္းေစသည္ဟု ဆုိသည္။ UပမာAားျဖင့္ ျပငပ္ေလာကမွကင္းလြတ္၍ သီးျခား 
 ေလ့လာရေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရညရ္ြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္း 
ေသာ္လည္း ထုိAသိႏွင့္ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ားကုိ AေျခAေနသစ္မ်ားမွာ Aသုံးခ်ႏုိင္သည့္စြမ္းရည္တြင္ Aားနည္းၾကသည ္
ဟု ဘေရာင္း (၁၉၈၉) က ဆုိသည္။ စU ္းစားေတြးေခၚျခင္းစိတ္ပညာ၊ ဒသနိကေဗဒပညာႏွင့္ ဗဟု ယUေ္က်းမႈ ပညာ 
 ေရးဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳရလဒမ္်ားက သင္ယူျခင္းႏငွ့္ စU ္းစားျခင္းAတြက္ ပိမုိုျပည့္စံုသည့္ Aဓပိၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
မ်ားကုိ ရရွိေစသည္။  

ထုိသုေတသနေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားAနက္မွ Aသြင္တူေနေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားက ျပဆုိသညမ္ွာ AေျခAေနသစမ္်ား တြင ္
Aသုံးခ်ႏုိင္ေAာင္ ထိေရာက္ေသာ ေရရွည္သင္ယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ Aဆင္သင့္ရွိေနေသာ Aသိႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားကုိ 
Aဓပိၸာယ္ရွိေAာင္လုပေ္ပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိAေျခAေနမ်ိဳ း Aေကာင္းဆုံးျဖစ္ထြန္းေစရနမ္ွာ သင္ယူသူ ကုိယ္တုိင ္
ပါ၀င္လုပ္ ေဆာင၍္ ေလ့လာျခင္း၊ ထဲထဲ၀င္၀င္သိျမင္ျခင္းႏငွ့္ Aသိမ်ားAား ဆီေလ်ာ္ေAာင္ေပါင္းစည္းျခင္းႏငွ့္ ကုိယ္ 
ပိုငA္သိတည္ ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိငု္ဖို႔လုိသည္ (Aနဒ္ါဆငႏ္ွင့္Aဖြဲ႔၊ ၁၉၈၅)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက Aသိသစ္ကုိ 
လက္ေတြ႔AေျခAေနAစစ္တြင္ Aသုံးခ်ႏုိင္ေသာ Aခြင့္Aလမ္းမ်ားရရွပိါလ်င္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ စU ္းစားျခင္းကုိ ပိုမိ ု
Aားေကာင္းေစပါသည္ (ရက္စန္စ္ခ၊္ ၁၉၈၇)။ ေက်ာင္းသား၏ Aသိေဟာင္းႏငွ့္ Aေတြ႔Aၾကံဳေဟာင္းေပၚတြင္ Aေျခခ ံ
၍ ထုိAသိေဟာင္းႏငွ့္ သင္ယူရမည့္Aသိသစ္ကုိ ဆက္စပ္ေပးႏိုင္လ်င္ သင္ယူမႈကုိ ပိမုို Aားေကာင္း  ေစပါသည ္
(Aနဒ္ါဆင္ႏငွ့္Aဖြဲ႔၊ ၁၉၈၅)။ စိတ္ကူးႏွင့္ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ား ကြဲျပားစံုလင္ျခင္းကုိ ဆရာမ်ားက နားလည္၍ တနဖ္ိုး 
ထားတတ္လွ်င္ ေ၀ဖန္စU ္းစားျခင္းႏငွ့္ သင္ယူျခင္းမ်ား ျဖစေ္ပၚလာသည္။ ‘Aေျဖမနွ္သည္ တစမ္်ိးမကရွႏုိိင္သည္’ ဟူ 
 ေသာ စိတ္AေျခAေနမ်ိဳး ျဖစ္လာမွသာ ေ၀ဖနစ္U ္းစားျခင္း ျဖစေ္ပၚလာသည ္(ဘင့္ခ၊္ ၁၉၈၈)။  

ေ၀ဖန္စU ္းစားျခင္းAတြက္စာဖတ္ျခင္းကုိ ပံုစံခ်၍ခ်U ္းကပရ္ာတြင္ Aထက္ပါ ေ၀ဖန္စU ္းစားျခင္းဆုိငရ္ာ AစU ္Aလာ 
မ်ားထဲမွ Aခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ ငွားယူသုံးစြဲပါသည္။ 
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၁။ ေလာကAေၾကာင္းစူးစမ္းလုိေသာစိတ္သည္ လူငယ္မ်ားထံသုိ႔ သဘာ၀Aတုိင္းေရာက္လာၾကၿပီး သူတုိ႔သည္ ေလး 
နက္ ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စိတ္၀ငစ္ားရန္၄င္း၊ ဖန္တီးမႈပါေသာစတ္ိကူးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၄င္း၊ စြမ္းေဆာငႏ္ိုင္သည္ဟု 
ယုံ ၾကည္မႈ။  

၂။ စU ္ဆက္မျပတ္စူးစမ္းမႈကုိ Aားေပးၿပီး Aက်ိဳးရွိေAာင္စU ္းစားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ Aက်င့္မ်ားကုိ တညေ္ဆာက္ 
 ေပး ေသာ Aေျမာ္Aျမင္ႀကီးမားသည့္ဆရာမ်ား၏ AေရးႀကီးေသာAခန္းက႑ကုိ AသိAမွတ္ျပဳမႈ။  

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား Aသားက်စြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာငေ္နသည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္း 
စU ္ထဲတြင္ ေ၀ဖနစ္U ္းစားျခင္းကုိ Aဆက္Aစပမ္ိမိျဖင့္ထည့္သြငး္ေရးကုိ Aေလးေပးရန္ စိတ္ပိငု္းျဖတ္မႈ။  

၄။ Aေတြး၏ AမAူက်င့္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစAီေလ့Aထဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိငုင္ံသားပီသမႈတုိ႔ၾကားတြင္ Aဆက္Aစပ္ 
ရွိျခင္းကုိ AသိAမွတ္ျပဳမႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  

၁၄။ လမူႈေရးရာတာ၀နသ္မိႈAတြက ္ပညာေရး (Education for Social Responsibility)  

ေခတ္ၿပိဳင္ ၿမိ ႕ဳျပလူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းသည္ လူမႈေရးႏွင့္ တုိင္းသားယU ္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ိဳ းစံုမွ လူမ်ားကုိ လုပ္သားလူ႔Aဖြဲ႔ 
Aစည္းျဖစေ္Aာင္ ပံုေဖာ္ေပးရမည့္Aလုပႏ္ွင့္ ထုိသုိ႔Aသြင္ေျပာင္းေရးတြင္ ဘုိးဘြားစံုမိသားစပုံုစ ံေနထုိငမ္ႈ၊ ဘုရား 
 ေက်ာင္း ႏငွ့္ AျခားလူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက့ဲသုိ႔ လူထု၏ဘ၀ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ေAာင္ လူမႈေရးရာေပါင္းစည္းတတ္ေAာင္ 
သက္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ AကူAညီကုိ Aားကုိးႏုိငမ္ႈကလည္း နည္းပါးလာသည့္ AေျခAေနတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ေန ၾက 
ရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူမႈေရးရာ ျခဲ႕ထြင္ထိေတြ႔မႈ ရရွိႏုိင္သည့္ တစခ္ုတည္းေသာေနရာ ျဖစေ္နပါသည္။ 
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aလြန္လွ်င္ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဤေခတ္ႀကီးထဲမွာပင္ Aဆင္သင့္ ျဖစ္သည္ ျဖစ္ 
 ေစ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆရာမ်ားသည ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ လူမႈAသုိင္းA၀ိငု္းထဲတြင္ Aက်ိဳးျပဳေသာ ဘ၀ျဖင့္ 
ေနတတ္ေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္တတ္ရန္ႏငွ့္ သင့္ျမတ္စြာ ေနထုိင္ တတ္ေAာင ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ခံေနရ  
ေပၿပီ။  

ပြင့္လင္းေသာ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းAတြင္း၌ ထက္ျမက္ေသာႏုိင္ငံသားတစ္U ီးျဖစ္လာေAာင ္ျပင္ဆငေ္ပးရမည့္Aေရး 
တြင ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ကုိယ္ပိုငA္ေတြးAေခၚရွိရန္၊ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားႏွင့္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမ ွ
Aဓပိၸာယ္ ေဖာ္ထုတ္တတ္ရန၊္ ေၾကာင္းက်ိဳးညညီြတ္စြာ ေစာဒက တက္တတ္ရနႏ္ွင့္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ယုံၾကည္မႈ 
Aျပည့္ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာေျပာဆုိတတ္ရန္ စသည့္ Aေရးႀကီးေသာ ေတြးေခၚစU ္းစားမႈ Aတတ္ပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လုိAပ ္
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုငင္ံသားတစေ္ယာက္ကုိ ပံုေဖာ္ျခင္းသည ္ ထုိစU ္းစားေတြးေခၚမႈကၽြမ္းက်င္ရံုမွ်ျဖင့္ မလုံေလာက္ 
ေသးေပ။ေပၚထြန္းလာမည့္ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းတြင ္ Aဖိုးတနႏ္ိုငင္ံသားတစU္ ီးAျဖစ ္ေနထုိင္တတ္ေစရနႏ္ငွ့္ ခံယူခ်က္ 
 ေကာင္းမ်ား၊ စြမ္းရညေ္ကာင္းမ်ားလည္း တြဲလ်က္ပါလာဖို႔ လုိAပ္ပါသည္။  

၁၅။ လမူႈေရးရာ တာ၀နသ္မိႈ၏ သြငျ္ပငလ္ကၡဏာမ်ား (Aspects of Social Responsibility)  

တန္ဖိုးရွိေသာႏုိင္ငံသား ဟူသည္ မိမေိရာက္ရွေိနသည့္ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈ 
ရွိစြာေနထုိင္တတ္ရံုသာမကပ ဲေခတ္Aလုိက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကုိ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္တတ္ရန္ စိတ္ခ် 
ႏိုင္သူႏွင့္ က်ရာAခန္းတြင္ ပိုမိေုကာင္းမြနစ္ြာ မည္သုိ႔ပါ၀ငရ္မည္ကုိ Aေျမာ္Aျမငရ္ွိရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္သူ ျဖစ္ ရေပ 
မည္။ ထုိ႔Aျပင ္ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလည္း မမိိလူ႔ Aဖြဲ႔Aစည္းAတြင္းမွာ မမိိဘ၀Aေရးကုိ ေဆာငရ္ြက္သည့္နည္းတူပင္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ တနဖ္ိုးရွိသည့္ ႏိုငင္ံသားတစU္ ီးျဖစ္လာရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳတင္ ျဖည့္ဆည္း ရ 
မည့္Aရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရငွ္မ်ားက Aဆုိျပဳေသာ Aခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။  

၁။ သူတပါးကုိ စာနာစိတ္ရွမိႈ။ သူတပါး၏ AျဖစA္ပ်က္Aေတြ႔Aၾကံဳ မည္သုိ႔ရွိမည္ကုိ သိျမငႏ္ိငု္စြမ္းရွိၿပီး ခစံားေပး 
ႏိုငစ္ြမ္း လည္းရွိသည္။ ရလဒမ္ွာ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဘုံရညမ္ွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုငၿ္ပီး ၄င္းရညမ္နွ္းခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ Aတူ 
တကြU ီးတည္လ်က္ လုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ေပသည္ (ဆယ္လ္မန၊္ ၁၉၈၀)။  
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၂။ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ခ်ငစ္ိတ္ရွမိႈ။ ရပ္ေရးရြာေရး၊ ေက်ာင္းႏငွ့္ Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား၏ Aေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င ္
 ေဆာငရ္ြက္လုိစိတ္ရွိသည့္ Aခိုက္Aတန္႔သည္ တန္ဖိုးရွိသည့္Aခိုက္Aတန္႔ကေလးျဖစပ္ါသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ တစ္ေယာက္ခ်င္း၏လုပ္ေဆာငခ္်က္သည္ Aတုိင္းAတာတစ္ခAုထိ Aရာေရာက္ ေသာေၾကာင့္ ပင ္ ျဖစပ္ါ 
သည္ (ကုိလ္ဘီႏွင့္ ဒါမြန ္၁၉၉၂၊ မာရလ္ဲမန္းႏငွ့္ ကင္း၊ ၁၉၈၆)။  

၃။ တစU္ ီးခ်င္းဘ၀ႏွင့္ လူမ်ားစုAဖြဲ႔Aစည္းတုိ႔ၾကား ဆက္သြယ္မႈကုိသိသည့္စိတ္။ လူတစ္ေယာက္၏လႈပရ္ွားေဆာင္  
 ရြက္မႈသည္ တစU္ ီးတည္းလုပျ္ခင္းထက္ Aမ်ားပါ၀င္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လုိသည့္ ရညရ္ြယ္ခ်က္ ႏငွ့္ 
တန္ဖိုးကုိ သိနားလညျ္ခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပရ္ွားမႈ လုပင္န္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈAဖြဲ႔Aတြင္း Aျပန္ 
Aလွန္ Aက်ိဳးျဖစ ္ထြန္းမႈAတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစေ္စ၊ တစံုတခုေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စၾက္ာ၀ဠာ ေလ့ 
လာမႈတြင္ A ံ၀ငေ္Aာင္ လုပေ္ဆာင္မႈက့ဲသုိ႔ေသာ လုပင္န္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္ (Aရဲစ္ဆင္ ၁၉၆၃)။  

၄။ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပမ္်ား ထပ္တူက်ေAာင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ။ Uပမာဆုိရလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္A ိမု်ားAား ခြဲထုတ္ျခင္း 
သည္ ရက္စက္ရာက်ၿပီး မွားယြင္းသည္ဟု ယုံၾကည္ေသာသူတစ္ေယာက္က သက္ႀကီးရြယ္A ို ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
Aတြက္ Aခ်ိန၊္ ေငြေၾကး စသည္တုိ႔ကုိ ေပးဆပ္ျမဳပ္ႏွ၍ံ ေဆာငရ္ြက္ပံုမ်ိဳးကူိ ဆုိလုိသည္။  

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ႏိုငင္ံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေAာင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႔နီတိ ပညာေရး 
(Civic Education) ျဖစ္ၿပီး သီးျခားခြဲထားသည့္ သငရ္ိုးAမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ျဖစႏ္ိုင္သလုိ လူမႈေရးဘာသာရပ ္ သငရ္ိုး 
Aတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားသည္လည္းရွိသည္။ ႏိုငင္ံသား ျဖစမ္ႈ (Citizenship) တြင ္ Aေရးႀကီးေသာ Aသိပညာ 
ဗဟုသုတမ်ား AေသAခ်ာ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔နီတိပညာေရးတြင္ Aက်ံုး၀င္သည့္ သင္ရိုးမ်ားသည္ Aက်ိဳးျပဳ 
သည့္ႏိငု္ငံသားတစ္U ီးျဖစရ္န္ လုိAပေ္သာAသိမ်ားကုိေပးလ်က္ Aေရးႀကီးေသာ Aခန္းက႑မွ ပါ၀ငေ္နပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း Aထက္တြင္ဆုိခဲ့ေသာ ႏိုင္င္ံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစမ္ႈတြင ္ပါ၀ငရ္မည့္လကၡဏာ (၄) ရပ္သည ္
AစU ္Aလာသငရ္ိုးမ်ားတြင္ ယုံၾကည္Aားထား ေလာက္ေသာဖြံ႔တုိးတက္မႈမ်ိဳးကုိ ေပးခဲလွသည္။ Aဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိ 
 ေသာ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေရးမွာ သက္ဆုိငရ္ာ ဗဟုသုတရွိမႈထက္ပိုၿပီး လူမႈေရးရာ Aျပဳသေဘာ ခံယူခ်က္ 
မ်ား (pro-social attitudes) ရွိမႈ၊ Aပုစ္ုဖြဲ႔လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေပးခရံမႈႏွင့္ ယုံၾကညခ္်က္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္လုိသည့္ ပင္ကုိယ္စိတ္ကုိ Aားေပးမႈမ်ား လုိAပပ္ါသည္။ ခံယူခ်က္၊ လုပ္ငန္းစUႏ္ွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင ္
မႈမ်ားသည္ ဘာသာရပ္တစ္ခAုေနျဖင့္ ဘယ္မွ်သိထားသည္ဟူေသာAခ်က္တြင္ မူတည္ျခင္း မရွပိဲ ေက်ာင္း ေနျခင္း 
၏ ျပည့္စံု ေသာလူမႈAဆက္Aစပ္ (total context of schooling) ထဲမွာသာ Aေကာင္းဆုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ပါသည္။ 
သရုပ္ျပလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိငရ္ာ ပံုမွန္ျဖစစ္U ္မ်ားႏွင္ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ယွက္ 
ဖြဲ႔ပါ၀င္ေနသည္ ့ေက်ာင္းတြင္းတေန႔တာ သဘာ၀AျခAေနထဲမာွပင ္Aေကာင္းဆုံးဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါသည္။  

၁၆။ လမူႈေရးရာတာ၀နသ္မိႈကိ ုသငယ္ပူံု (How Social Responsibility is Learned)  

လူမႈေရးရာ တာ၀န္သိစိတ္ရွမိႈAျဖစ္ စဖုြဲ႔ပါ၀င္သည့္ ခံယူခ်က္ႏငွ့္ AမူAက်င့္မ်ား (၄) မ်ိဳးရွိၿပီး လူမႈေရးရာ Aေတြ႔ 
Aၾကံဳမ်ားထဲမွာပင္ ဖြင့္ၿဖိဳးလာေAာင္ ကူညီေပး ႏိငု္ပါသည္။ 

၁။ စာနာစိတ္ရွိမႈ သည္ သိျမင္တတ္မႈတမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Aျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ A ုပ္စုတြင္းAေတြ႔Aၾကံဳမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တုိးတက္ လာေစႏုိင္ပါသည္။ ေAာင္ျမင္မႈရွေိၾကာင္း Aေထာက္AထားAျဖစ္ ပူးေပါင္းသင္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ား 
(ဂၽြန္ဆင္ ႏငွ့္ ဂၽြန္ဆင္၊ ၁၉၈၀) ကုိ ျပႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္U ီးAေပၚတစ္U ီး Aျပန္ 
AလွနA္မွီသဟဲျပဳရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူသည့္Aခါ သူတုုိ႔ကုုိ သတိျပဳမိသည့္ Aဆင့္မွ ရည္မနွ္းခ်က္မ်ား 
Aတူတကြ ခ်မွတ္သညA္ထိ ကူညီေပးရသည္။ စာနာစိတ္ရွမိႈကုိ ကုိယ္တုိင ္ ပါ၀င္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
Aဓပိၸာယ္ဖြင့္ဆုိလ်က္စာဖတ္ျခင္းႏငွ့္ စာေရး ျခင္းလုပင္န္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း လုပေ္ဆာင္သည့္ သင္တန္း 
(workshops) မ်ားျဖင္ ့ တုိးတက္လာေAာင္ ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး AယူAဆမ်ားAေပၚ စU ္းစားသုံးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ Aပု္စ ု
တြင္းမွ်ေ၀ေျပာျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ခံစားခ်က္ထြက္ေပါက္မ်ားလည္း ရရွိ ႏိငု္ၾကပါသည္ (ေကာ္လ္ကင္၊ ၁၉၉၀)။  
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၂။ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ခ်ငစ္ိတ္ရွမိႈ ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိငပ္ါ၀င္ရေသာ 
ဒီမိုကေရစီ နည္းက် စမီံေဆာင္ရြက္သည့္ စာသငခ္န္းမ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေAာင္ကူညေီပးႏုိင္သည္။ ဤAယူAဆကုိ 
ဂၽြနေ္ဒ၀ီ က ၂၀ ရာစု Aေစာပိငု္းကတည္းကပင ္ေAာက္ပါAတုိင္း သိမ္ေမြ႔စြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  

Aကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကေလးမ်ားကုိ Aမနိ္႔နာခံတတ္ရံုမွ်သာ သင္ၾကားေပးၾကမည္ဆုိလ်င၊္ ကုိယ္ပိုငA္ေတြးကုိ 
ကုိယ္တုိင္ယုံၾကည္မႈရွရိွိျဖင့္လုပ္ႏိငုရ္န ္ Aခြင့္မေပးပဲ ‘ခိုင္းထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ရမည္’ ဟုသာ ေလ့က်င့္ေပးလ်င ္
လက္ရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စနစ၏္ Aားနည္းခ်ိဳ ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိႈငမ္ည ္ မဟုုတ္ဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် 
စံျပဳရမည့္ Aမနွ္တရားမ်ားကုိ ထူေထာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကီးမားသည့္ Aခက္Aခမဲ်ားကုုိ ကုိယ္တုိင္ ခ်ေန 
ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏိုငင္ေံတာ္ကုိ လြတ္လပ္မႈAေပၚAေျခခံ၍ တညေ္ထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
မနက္ျဖန္ ႏိုင္္ငေံတာ္Aတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ လြပ္လပ္ခြင့္ကုိ ျဖစႏ္ိုင္သ၍ Aနည္းဆုံးကုိသာ ခြင့္ျပဳေနသည္။ 
လြတ္လပ္ျခင္း၏ Aသုံး၀င္မႈသည္ မည္သုိ႔ေသာAဓပိၸာယ္ရွိသည္ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈAာဏာရရွခိ်နိ္တြင ္ နားလည္ေစရန ္
Aတြက္ ဒမီိုကေရစီကုိ Aလြဲက်င့္သုံးမႈႏွင့္ ဒမီိုကေရစပီ်က္သုနး္မႈမ်ား ေပၚေပါက္မလာမီကပင ္ေက်ာင္း၌ ကေလးမ်ား 
Aား စိတ္ကူးဆန္းသစ္မႈ၊ လြတ္လပမ္ႈႏွင့္ AေျခခAံရင္းAျမစ္ျပည့္စံုၾကြယ္၀မႈ စသည့္ တက္ၾကြေသာ Aရည္ Aေသြး 
မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေAာင္ ခြင့္ျပဳေပး ၾကရပါမည ္(ဂြ်နေ္ဒ၀၊ီ မနက္ျဖန၏္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ၁၉၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀၄)။  

ေက်ာင္းသားမ်ားAား စာသငခ္န္း၀န္းက်င္ကုိ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚ၍၄င္း၊  ျပသနာမ်ား၏Aေျဖကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ရာတြင၄္င္း၊ သင္ယူမႈတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ေပးထားျခင္းျဖင့္၄င္း၊ မိမိဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊  ေက်ာင္းတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ျဖစ္ေစ သူတုိ႔၏ကုိယ္ပိငု္AယူAဆမ်ားျဖင့္ ႏွီးေႏွာတုိငပ္င၍္ ပါ၀ငႏ္ိငု္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ 
 ေသာ လူမႈAသုိင္း A၀ိုင္းဖြဲ႔စည္းလုပေ္ဆာင္မႈ နည္းနာမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိငခ္်င္စိတ္ရွမိႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေAာင္ 
ကူညီေပးႏုိင္သည္ (ဂလတ္ဆာ၊ ၁၉၇၅)။  

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားAား သူတုိ႔၏ဘ၀ႏွင့္ လူAမ်ား၏ ဘ၀ပံုစတုိံ႔ၾကား ဆက္သြယ္ေနမႈကုိသိသည့္စိတ္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေAာင္ 
လုပ္ေပးရန္ ဆုိသည္မွာ Aလြန္ႀကီးက်ယ္လုပင္န္းတစ္ခုဟု ထင္စရာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စက္မႈေခတ္လြန ္
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းထဲမွ လူငယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရၾကသည့္ Aသားမက်မႈျပသနာ (problem of alienation) ထဲတြင ္
ရုန္းကန္ခဲ့ၾကရေသာ မည္သည့္ ဆရာမဆုိ ဤျပသနာ၏ ေသေရးရွငေ္ရးတမွ် Aေရးႀကီးမႈကုိ သိၾကေပသည္။ 
သင္ယူမႈလုပ္ငန္းကုိ သူ႔တုိ႔ဘ၀ႏွင့္ ဆက္စပ္ဖို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚရနမ္ွာ ျဖစ္ႏိငု္ပါသည္။ UပမာAားျဖင္ ့
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ေခတ္ၿပိဳငA္ေၾကာင္းAရာမ်ား ရွာေဖြ ထည့္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သငခ္န္းစာ Aေၾကာင္း Aရာကုိ 
ေခတ္ၿပိဳင္Aေရးကိစၥတြင္ Aသုံးခ်ေစျခင္းတုိ႔ႏွင့္Aတူ တုန္႔ျပနေ္၀ဖန္မႈကုုိ မွတ္တမ္းေရးေစျခင္း၊ သင္ယူမႈ မွတ္တမ္း 
ထားရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစပ္ိငု္းပါမွတ္တမ္း ေရးသားေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သူတုိ႔၏ ပုဂၢလိကပန္းတုိင္မ်ားကုိ သူတုိ႔ ေနထုိင ္
ရသည့္လူမႈAသုိင္းA၀ိုင္းႏွင့္ ခ်ိန္သားကုိက္ျဖစေ္စႏုိငပ္ါသည္ (မက္ ကဲလက္ဘ္၊ ၁၉၉၄၊ ဖရိငု္ယာ၊ ၁၉၇၀၊  ေဟာ္တန္ 
ႏွင့္ ဖရိုင္ယာ၊ ၁၉၉၁)။  

၄။ Aသိပညာ၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ AမူAက်င့္မ်ားAၾကားတြင္ တည့္မွန္ေျဖာင့္မတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေစရန ္
Aတြက္ ဒမီိုကေရစီနည္းလမ္းတက် စမီံခန္႔ခြဲသည့္ စာသငခ္န္းထဲတြင ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သင္ယူမႈAတြက္ လူမႈ 
Aဖြဲ႔Aစည့္ထဲတြင္ Aဆက္Aစပ္ရွာႏုိင္ေသာ စာသငခ္န္းမ်ားတြင္ ပိ၍ုပငဖ္ြံ႔ၿဖိဳးပါသည္။  

လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းကေမာင္းႏငွေ္သာ ပညာေရး၏ Uပမာေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာက္စဖ္ိငု္းယား လုပ္ငန္းစမီခံ်က္ (Foxfire 
Project) တြငေ္တြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ယUေ္က်းမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးသားေ၀မွ်မႈ (cultural journalism) 
ကုိ လက္ေတြ႔လုပ္ၾကရသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ား၊ လက္မႈAတတ္ပညာမ်ားကုိ သိရွိ တတ္ကၽြမ္း 
သူမ်ားAား ရွာေဖြရသည္။ ထုိပုဂၢိဳ လ္တုိ႔ကုိ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာရသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိ သမွ်ကုိ 
 ေရးသားျပဳစရုၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ Aသြင္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္ ့ျဖန္႔ေ၀ရသည္။ ေဖာက္စ္ဖိငု္းယား လုပင္န္းစမီံခ်က္က နယ္ 
 ေျမေဒသAေပၚ နားလည္သည့္စိတ္ဓာတ္၊ ေဒသႏၱရAသိပညာႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကုိ ျမတ္ႏိုးတနဖ္ိုးထားမ်ားကုိ ပ်ိဳး 
 ေထာငေ္ပးသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ စူးစမ္းေလ့ လာမႈလုပရ္ပ္မ်ားႏွင့္ Aတတ္ပညာတုိးတက္မႈမ်ားသည္ မမိိ၏ ပတ္၀န္း 
က်င္မွာ Aမနွ္တကယ္ရွေိနေသာAရာမ်ားAေပၚတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
လုပ္ငန္းတုိ႔Aၾကား ကြာဟမႈကုိ တံတားခင္းရန ္ေရရညွ္ေဆာင္ ရြက္ေပးၾကသည္။  
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သငယ္ျူခငး္သေဘာတရားႏွင့္ RWCT လပုင္နး္စမီခံ်က၊္ Aႏွစခ္်ဳပ။္  

သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားသည္ ပိမုိုAက်ိဳးရွိၿပီး ရညရ္ြယ္ခ်က္ျပည့္၀ေစေသာ သင္ၾကားနည္း၊ သင္ယူနည္းတုိ႔ ကုိ 
ညႊန္ျပေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားသည္ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳး တုုိးတက္ေAာင္ ေဆာငရ္ြက္လုုိ 
သည့္ ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈကုုိ ၀ါးျမိဳသြားမညေ္တာ့ မဟုုတ္ေပ။ RWCT လုပင္န္းကုိ ပံုေဖာ္ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စံျပဳ 
ထားခ်က္ႏငွ့္ ခ်ိန္ညွ၍ိရသည့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ျဖစေ္Aာင္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ပြင့္လင္း လူ႔ 
Aဖြဲ႔Aစည္းတြင ္တနဖ္ိုးရွေိသာႏုိငင္ံသားမ်ား ျဖစ္လာ ေAာင ္  ေက်ာင္းသား မ်ားကုိ ေလ့က်င္ ့ေပးရမည့္လုပင္န္း ျဖစ ္
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြက္ တတ္ရန္ လုိAပ္ သက့ဲသုိ႔ ေခါင္းေဆာငမ္ႈစြမ္းရည္လည္း 
လုိAပပ္ါသည္။ ေနာက္ခAံေျခAေနAမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ Aသြင္ကြဲျပားၾကသည့္ လူမ်ားကုိ ေလးစားတတ္ရမည္။ တစU္ ီး 
ခ်င္းAေနျဖင့္လည္း စိတ္ကူးေရွ႕ေဆာင္ၾကံဆႏုိင္ရမည္။ Aေျခခံထားရမည့္ မူ၀ါဒ (principle) ႏငွ့္Aညီ လုိက္နာ 
 ေဆာငရ္ြက္ရန္ လုိလားရမည္။ လွ်င္ျမနစ္ြာ ေျပာင္းလဲ ေနသာ AေျခAေနမ်ား ထဲတြင ္ ေလးလံသည့္ စည္းမ်U ္း 
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာငရ္ြက္၍ ျဖစႏ္ိငု္မည့္နည္းလမး္မ်ား ကုိလည္း ေတြ႔ေAာင္ ရွာႏုိင္စြမ္း ရွိရပါမည္။  

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာလူငယ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စာသငခ္န္းမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရနA္တြက္ တက္ၾကြစြာ သင္ယူ  
ေစ ေသာနည္းသည္ မရွိမျဖစ္Aေရးပါလွသည္။ စူးစမ္းလုိေသာစိတ္ႏငွ့္ ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္မႈကုိ Aဓိပၸာယ္ရွေိသာ 
လုပ္ရပ္ျဖစ ္ေAာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးကုိင္ထိမ္းေက်ာင္းႏိငု္သည့္စြမ္းရညႏ္ငွ့္ ဘာသာရပ ္နယ္ပယ္ တခ ု
တြင ္ကၽြမ္းက်ငပ္ိငု္ ႏိငု္သည့္ Aဆင့္သုိ႔ေရာက္ရွႏုိိင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေAာင္ လုပေ္ဆာင္ႏိငု္သည့္စြမ္းရည္ဟူသည္ 
မျမငႏ္ိုငေ္သာစိတ္ကူးမ်ား မဟုတ္ပဲ သိမႈနည္းစU ္တစ္ခုသာျဖစသ္ည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏ စာသင္ခန္း 
မ်ားမွ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ႏိုငင္ံသားမ်ားကုိ မ်က္ေမွာက္ကာလမာွေရာ Aနာဂတ္ကာလမာွပါ ေပၚထြက္ လာေAာင ္
 ေဆာငရ္ြက္ရနမ္ွာ ေက်ာင္းသားတစU္ ီးခ်င္းAား ၄င္းႏငွ့္ကုိက္ညီသည့္Aရာကုိ သင္ယူႏုိငေ္စရန္ ကူညေီပးရ ပါ မည္။ 
ျပငပ္ေလာကႏွင့္ဆက္စပပ္တ္သက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မျပဳပ၊ဲ ႏိုငင္ံသားတုိင္းႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းကုိ 
ဖန္တီးေရးႏွင္ ့ေရရညွ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူငယ္မ်ား၏ စံျပဳေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ စာရင္းထည့္သြင္း၍လည္း ကူ 
ညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိAပ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းAားလုံးတြင္ ဆရာမ်ားAေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဗဟုသုတ 
ျဖန္႔ေ၀သူေနရာမွ စူးစမ္းေလ့လာလုိစိတ္ရွိမႈတြင္ စံျပဳရမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထိေရာက္ ေသာ သင္ယူမႈ ျဖစ္စU ္ ကုိ ေ၀မွ် 
 ေပးသူမ်ားႏွင့္ Aဓပိၸာယ္ရွိေAာင္လုပ္ေဆာငေ္ပးသူမ်ားAျဖစသုိ္႔ မိမိကုိယ္ကုိ ေျပာင္းလဲၾက ရေပမည္။  

ယခုAပိုင္းတြင္ Aသိပညာတညေ္ဆာက္မႈ၀ါဒ၊ စU ္းစားတတ္ေAာင္သင္ယူျခင္းႏငွ့္ လူမႈေရးရာတာ၀န္သိမႈAတြက္ 
ပညာေရးဟူ၍ ပိုင္းျခားၿပီး ဆန္းစစေ္လ့လာခဲေ့သာ သင္ယူျခင္းသေဘာတရားမ်ားAားလုံးသည္ RWCT လုပင္န္း 
စီမခံ်က္ျဖင့္ လုပေ္ဆာငေ္သာ လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ား (workshops) တြင ္Aျပည့္A၀ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
ထုိလက္ေတြ႔သင္တန္း မ်ားသည ္တက္ၾကြေသာသင္ယူမႈျဖင့္ စူးစမ္းလုိစိတ္ ထက္သန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား Aျပည့္ 
ရွိေနသည့္ စာသငခ္န္းမ်ား ျဖစ္ လာေAာင ္လမ္းညႊန္ေပးႏုိငမ္ည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္သည္။ ထုိစာသင္ခန္းမ်ားသည္ 
Aဖိုးတန္ ႏိငုင္ံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ လာရန ္လမ္းေၾကာင္း Aသီးသီး ေပၚတြင္ ေရာက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ကုိ ေလ့က်င့္ေပးရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤသည ္ကား ‘ေရာင့္ရၿဲပီ’ ဟူ၍မရွေိသာ ကမၻာတ၀နွ္းလုံးမွ ဆရာAေပါင္း၏ 
စူးစမ္းရွာေဖြမႈပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။  

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