ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း

သင္တန္းလမ္းၫႊန္

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း နည္းျပဆရာမ်ား
ေရးသားျပဳစုသည္။

၁၅ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၇

Thinking Classroom Foundation

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း

သင္တန္းလမ္းၫႊန္

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း နည္းျပဆရာမ်ား
ေရးသားျပဳစုသည္။

၁၅ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၇

Thinking Classroom Foundation

မာတိကာ

၁။ အမွာစာ

၁

၂။ RWCT နည္းစနစ္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္

၂

(က) သင္ယူမႈကိုဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Learning Centered Approach)

၂

(ခ) တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း

၂

(ဂ) သင္ယူမႈေဘာင္ (Learning Framework)

၃

အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)

၃

အဓိပၸါယ္ပံုေဖာ္ျခင္း (Realization of Meaning)

၃

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection)

၄

၃။ နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္
(က) အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၅
၅

(ခ) စာဖတ္ရာတြင္သံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား

၁၀

(ဂ) စာေရးရာတြင္သံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား

၂၅

(ဃ) ေမးခြန္းေမးရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၃၀

(င) စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း နည္းစနစ္မ်ား

၃၇

(စ) ႏိႈင္းယွဥ္ေဖၚျပေသာ နည္းစနစ္မ်ား

၄၆

(ဆ) ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၄၈

(ဇ) နားေထာင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၅၇

(ဈ) ေဟာေျပာပို႔ခ်ရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၅၉

(ည) ကဗ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၆၀

(ဋ) အႏုုပညာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၆၁

(႒) သခ်ၤာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၆၄

(ဍ) ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

၆၇

(ဎ) အကိ်ဳးျပဳလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္၍ သင္ယူျခင္း

၆၉

(ဏ) ဘာသာရပ္မ်ားေပါင္းစပ္ သင္ၾကားျခင္း

၇၂

၄။ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

၇၆

၅။ နမူနာဖတ္စာႏွင့္ သရုပ္ျပရန္နည္းလမ္းမ်ား

၈၅

RWCT အေျခခံ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၈၅

(၁) ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ား

၈၅

(၂) ပထမတန္း ေက်ာင္းသား

၈၉

(၃) အိုင္ဗင္နဲ႔ ဖ်ံအေရခြံ

၉၂

(၄) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မင္းကေတာ္

၉၅

ကဗ်ာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၅) ကၽြန္မေရွ႕က ဒယ္အိုး၊ ဒန္အိုးနဲ႔ မီး
(၆) ကေလးမ်ားအခ်ိန္၊ ကေလးမ်ားအေၾကာင္း
သိပၺံဘာသာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၉၈
၉၈
၁၀၀
၁၀၃

(၇) မ်က္ႏွာျပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အေငြ႔ျပန္ျခင္း

၁၀၃

(၈) စာအိုးပိုးေကာင္နဲ႔ စမ္းသပ္ခ်က္

၁၀၄

(၉) အက္ဆစ္မိုး

၁၀၅

(၁၀) ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း

၁၀၇

(၁၁) တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား

၁၁၀

(၁၂) လီဖီးေရနဂါး (Leafy Sea Dragons)

၁၁၂

သမိုင္းဘာသာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၁၅

(၁၃) မာကိုပိုလုိ

၁၁၅

(၁၄) ကုိလံဘတ္ကုိအမွတ္ရျခင္း

၁၁၇

(၁၅) ခရစ္စတိုဘာကိုလံဘတ္ရဲ့ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

၁၂၀

(၁၆) ဘာေတာလိုေမး ဒလာ(စ္) ကားစား(စ္) ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

၁၂၃

ခရစ္စတုဖ
ိ ါ ကုိလံဘတ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းနဲ႔ ဘာေတာလုိေမး ဒလာစ္ ကားစားစ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္

၁၂၅

မွတ္တမ္းတို႔ကို ပူးတြဲသင္ၾကားျခင္း
၀တၳဳတို သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၂၅

(၁၇) ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သူ (Sniper)

၁၂၅

(၁၈) မေကာင္းမႈလုပ္သူ

၁၂၉

(၁၉) တစ္သွ်ီလင္

၁၃၄

ပံုျပင္ ဒ႑ာရီ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၃၇

(၂၀) ဘာမထီ ဆိတ္သုံးေကာင္

၁၃၇

(၂၁) ဂ်က္နဲ႔ ပဲႏြယ္ပင္

၁၃၈

(၂၂) ေတးလီပို

၁၄၁

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၄၃

(၂၃) ခဲဆိပ္ပမာဏဘယ္ေလာက္လဲ

၁၄၃

(၂၄) ဘာလီသာလိကာကို ကယ္တင္ၾကပါစို႔

၁၄၅

(၂၅) ဆင္မ်ားနဲ႔ ေတာင္သူမ်ား

၁၄၈

စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၄၉

(၂၆) ဟယ္လို၀င္းမွာ စဥ္းစားမိျခင္း

၁၄၉

(၂၇) ေျပာင္းႏွံ (Corn) ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္း (Maize)

၁၅၃

(၂၈) ႏွလံုးခုန္ျခင္း

၁၅၈

သခ်ၤာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၆၂

(၂၉) ဂ်ီၾသေမႀတီလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (Geometry Walk)

၁၆၂

(၃၀) ရည္မွန္းထားေသာနံပါတ္

၁၆၄

(၃၁) သခ်ၤာစံုေထာက္

၁၆၄

(၃၂) ရွည္လွ်ားစြာ ႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ စားျခင္း

၁၆၄

တဖက္သတ္ေရးထားေသာ စာေပႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအတြက္ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

၁၆၅

(၃၃) ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္ ၾကားနာၾကပါစုိ ့

၁၆၅

(၃၄) က်ိဳတိုသေဘာတူညီခ်က္

၁၆၆

၆။ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၁၆၉

၆(က) ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၁၆၉

၆(ခ) ဆရာမ်ားအတြက္ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၁၇၅

၇။ ပညာေရးသေဘာတရားမ်ား

၁၇၈

(၁) စိတ္ေနျမင့္မႈ အဆင့္မ်ား

၁၇၈

(၂) စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈ (၇) မ်ိဳး

၁၇၉

(၃) နားလည္သေဘာေပါက္မႈ (၄) မ်ိဳး

၁၈၂

(၄) သင္ယူမႈပံုစံ (၄) မ်ဳိး

၁၈၃

(၅) ပညာေရးပံုစံ (၄) မ်ဳိး

၁၈၄

(၆) ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား

၁၈၆

၈။ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း

၁၈၇

၈(က) အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း သေဘာတရား (Constructivism)

၁၈၇

၈(ခ) အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း သေဘာတရားမ်ား ထုုတ္ေဖၚခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ား

၁၈၈

(၁) ဂၽြန္ေဒ၀ီ John Dewey (1859-1952)

၁၈၈

(၂) လက္ဗိုင္ေဂါ့စကီး Lev Vygotsky (1896-1934)

၁၈၈

(၃) ပီယာေဂ်း Jean Piaget (1896 - 1980)

၁၈၉

၈(ဂ) အသိဥာဏ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၁၉၀

(၁) ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

၁၉၀

(၂) ေမးခြန္းေမးျခင္းနဲ႔ တန္ဖိုးထားျခင္း

၁၉၀

၉။ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး အေတြးအေခၚမ်ား

၁၉၂

(၁) ကြန္ျဖဴးရွပ္ (ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉)

၁၉၂

(၂) ပေလတို (ဘီစီ ၄၂၈-၃၄၈)

၁၉၃

(၃) လီယိုေတာ္စတြိဳင္း (၁၈၂၈-၁၉၁၀)

၁၉၄

(၄) မဟၱမဂႏၵီ (၁၈၉၄-၁၉၄၈)

၁၉၆

(၅) ေပၚလို ဖ႐ိုင္ယာ Paulo Freire (၁၉၂၁-၁၉၉၇)

၁၉၈

၁၀။ သင္တန္းအေပၚ အႀကဳံျပဳလႊာ

၁၉၉

၁၁။ ကိုးကားသည့္ စာအုုပ္မ်ား

၂၀၀

၁၂။ ေနာက္ဆက္တြဲ။ နည္းစနစ္အမည္မ်ား

၂၀၁

၁။ အမွာစာ

ဤစာအုပ္ကို တက္ႂကြစြာသင္ယူ၍ ေဝဖန္ပုိင္းျခားစဥ္းစားေသာ RWCT နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳမည့္ စာသင္ခန္းမ်ား
အတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စဥ္းစားေတြးေခၚေသာ စာသင္ခန္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Thinking   Classroom  
Foundation) သည္ Reading  and  Writing  for  Critical  Thinking  (RWCT)  သင္တန္းမ်ားကုိ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ပါသည္။
RWCT နာရီ (၆၀) သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုး၍ RWCT နည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕သင္ၾကားေနေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ား

ကုိလည္း RWCT နည္းျပသင္တန္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားကိုလည္း
ဆရာအတတ္ပညာ (၃) လ သင္တန္း (Intensive Teacher Training) ပို႔ခ်ေနပါသည္။
ဤစာအုပ္သည္ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအထိ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နည္းျပသင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ
ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ နည္းျပသင္တန္း ဦးေဆာင္သူ ဆရာ ဆရာမမ်ား ညွိႏိႈင္း၍ မူၾကမ္းအျဖစ္ စုုေဆာင္းျပင္ဆင္ခဲပ
့ ါ
သည္။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ RWCT သင္တန္းဆရာ ဆရာမမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ႏွင့္ ဩဂုုတလ
္
မ်ားတြင္ နည္းျပသင္တန္း ဦးေဆာင္သူ
ဆရာ ဆရာမမ်ား တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္း၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ ဤစာအုုပ္တြင္ RWCT နည္းစနစ္ေပါင္း တစ္ရာ
ေက်ာ္ကို အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဖတ္စာ
မ်ားႏွင့္ ဖတ္စာတစ္ခုစီအတြက္ သ႐ုပ္ျပရန္ နည္းစနစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အထက္ပါနည္းစနစ္မ်ားသည္ RWCT ႏိုင္ငံတကာ အသင္းမွျဖန္႔ေဝ၍ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ
သင္တန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဖတ္စာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစာအုပ္မ်ားမွာ အေျခခံပညာ ဆရာ
ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ (၈) အုပ္ (Green  Books)၊ တကၠသိုလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္စာအုုပ္
RWCT   in   Higher   Education   (Blue   Book)၊   RWCT နည္းစနစ္မ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားထား

သည့္ Teaching  and  Learning  Strategies  for  Thinking  Classroom  (Red  Book) ႏွင့္ RWCT နည္းစနစ္မ်ား၏ ေနာက္ခံ
ပညာေရးသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ေရးသားထားသည့္ Classroom   of   Wonder   and   Wisdom   (Yellow  
Book) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
RWCT နည္းစနစ္မ်ားသည္ ဂၽြန္ေဒ၀ီ၊ ပီယာေဂ်း၊ ဗိြဳင္ေဂါ့စကီး၊ ေပၚလုိဖရိုင္ယာ အစရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ
သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း သေဘာတရား (Constructive  Learning  Theories) မ်ားကုိ အေျခခံ
ပါသည္။ အသံုးျပဳေသာ ဖတ္စာမ်ားသည္ နည္းစနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ သ႐ုပ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖတ္စာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါဖတ္စာမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ဘက္လုိက္မႈ
မ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ ႏိုင္ငအ
ံ သီးသီး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီး၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အသီးသီးႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေရြးခ်ယ္ထား
ေသာ စာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ RWCT   သည္ ေဒသအသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ စုုေပါင္းပညာဥာဏ္
(collective  wisdom)  မွ ရရွိေသာ အသီးအပြင့္ ျဖစ္ပါသည္။
RWCT သင္တန္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အသီးသီးအတြက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တက္ႂကြစြာသင္ယူ၍
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိျမႇင့္တင္ေပးေသာ သင္တန္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား ပညာရွင္မ်ား ေလ့
လာဆည္းပူးခဲ့သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးယံုမွ်မက က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တတ္ရန္ႏွင့္ မျမင္ရေသးေသာ အနာဂတ္
ကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း နည္း
စနစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘာသာရပ္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူၿပီး နားလည္တတ္
ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္အသိပညာတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျပႆနာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္လည္း ဆင္ျခင္တံုတရားလည္း ရွိေစပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေဒါက္တာသိန္းလြင္
စဥ္းစားေတြးေခၚေသာ စာသင္ခန္းမ်ားေဖာင္ေဒးရွင္း
ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္။ info@thinkingclassroom.org
Website:  www.thinkingclassroom.org  
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၂။ RWCT နည္းစနစ္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္
RWCT နည္းစနစ္မ်ားသည္ သင္ယူမႈကိုဗဟိုျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Learning Centered Approach) ျဖစ္ပါသည္။
တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကို အားေပးျမွင့္တင္ပါသည္။ RWCT တြင္ သင္ယူမႈေဘာင္ ခ်မွတ္
ထားပါသည္။ အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)၊ အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) ႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္း
စားျခင္း (Reflection) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
၂(က) သင္ယူမႈကိုဗဟိုျပဳေသာခ်ဥ္းကပ္နည္း (Learning Centered Approach)
RWCT ၏ သင္ၾကားသင္ယူမႈပုံစံ (Instructional Model) တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ ႏွစ္ဦးစလုံးအား သင္ခန္းစာ
အတြင္း အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (Ideas and Contents) ကို အတူတကြ ပါဝင္ရွာေဖြ ေတြႀ႔ ကဳံႏိုင္ေစ
ရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္ယူသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား မိမိတသ
ို႔ င္ယူသည့္ ကိစၥအတြက္
ေ႕ရထ
ွ ြက္တာ၀န္ယူရန္ အားေပးထားၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္း ဆရာမ်ားကလည္း ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္
ရွိသည္။ RWCT သည္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ သင္ယူသူမ်ား မိမိႀကဳံေတြ႔ခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမွတဆင့္ အသိပညာ
တည္ေဆာက္ေစသည့္အျပင္၊ အျခားသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို နားေထာင္ေစျခင္း၊ အေတြးအေခၚ
အႀကံဥာဏ္မ်ိဳးစုံအား လက္ခံစဥ္းစားေစျခင္း စသည့္ အရည္အေသြးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္
ဆရာမ်ားအား သင္ယူသူမ်ားအတြက္ တာရွည္ခံ၍ စစ္မွန္ေသာ သင္ယူမႈျဖစ္ေစေအာင္ တြန္းအားေပးထားသည္။ ထို
တာရွည္ခံ၍စစ္မွန္ေသာသင္ယူမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ထာဝရေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ သင္
ယူမႈ အေတြ႕ အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ အထူးလုိအပ္လွေပသည္။
RWCT ၏ သင္ၾကားသင္ယူမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ၿပီးေသာသူမ်ားအေနႏွင့္ RWCT တြင္ အသိပညာတည္ေဆာက္မႈ
သေဘာတရားမ်ား (constructivism)၊ မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈ (student centered
approach) ကို တစိတ္တပိုင္းသာ ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အထူးတလည္ပို၍ယံုၾကည္သည္ မွာ
မိမိတက
ုိ႔ ိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ (self-driven, self-controlled approach) ႏွင့္ အေတြးအသိအျမင္ ဖြင့္
ထားေသာ (open)၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာ (reflective)၊ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးအား လက္ခံစဥ္းစားေသာ (receptive)
ပုံစံကို အားေပးသည့္ ပညာေရးတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အဆိုပါသင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑
တို႔ ျဖစ္သည္။
John Dewey ၏ ‘Aesthetic in Education’ ကိုျပန္လည္ေဆြးေႏြးထားခ်က္ (David Wong, 2007) တြင္ သင္ယူမႈ
တြင္ ပါ၀င္အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္အားထုတ္ေနေသာ သင္ယူသူမ်ား၏တာ၀န္ယူမႈမွ စတင္ေသာ ကိုယတ
္ ိုင္အသိပညာ
တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ မိမိ၏သင္ယူျခင္းအား အမွီအခိက
ု င္းစြာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္
သြားႏိုင္ေသာ ဘ၀တစ္သက္တာ သင္ယူသူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစျခင္းကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
မွတ္ခ်က္။ Classroom of Wonder and Wisdom (Meredith & Steele, 2011) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္္။
၂(ခ) တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း (Active Learning and Critical Thinking)
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းဆိုတာဘာလဲ။
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသူတစ္ေယာက္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုနားလည္ျခင္းဟာ သင္ယူျခင္းရဲ႕အစ ျဖစ္
ၿပီး အဆံုးမဟုတ္ပါဘူး။ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားတယ္ဆိုရာမွာ အေတြးအေခၚေတြရယ္၊ သူူတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုလုိခ်က္
ေတြရယ္ကိုစီစစ္ၿပီး၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္စဥ္းစား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ခ်ိန္ဆ၊ ဒီအေတြးအေခၚေတြကို
ေထာက္ပံ့တဲ့အခ်က္ေတြကိုရွာၿပီး၊ ရရွတ
ိ ဲ့အခ်က္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ကိုရွာရပါမယ္။ ေဝဖန္
ပိုင္းျခားစဥ္းစားရာမွာ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစုေပါင္း၊ အဓိပါၸ ယ္ျပန္စဥ္းစားၿပီး၊ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္
အလက္ေတြကို ျပန္သ႐ုပ္ေဖာ္ရပါမယ္။ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရာမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြ တၿပိဳင္နက္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရာမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔စၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္ရတဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ႔
ေတြးေခၚမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ရပါတယ္။
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ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းဟာ အဆင့္ျမင့္တဲ့အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ျဖစ္္တဲ့အတြက္ အသက္ႀကီးတဲ့ေက်ာင္းသားေတြသာ
ေဝဖန္စဥ္းစားႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာမမွန္ပါဘူး။ ကေလးသူငယ္ေတြလည္း သူတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈ အဆင့္
နဲ႔အညီ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေတြးေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းတို႔ အဆင့္ျမင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာတို႔ကို
လိုလိုလားလား လုပ္တတ္ပါတယ္။
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းဟာ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာမဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
၂(ဂ) သင္ယူမႈေဘာင္ (Learning Framework)
သင္ၾကားနည္းအေျခခံမရွိရင္ သင္ၾကားျခင္းဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ နည္းစနစ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင္႐ုိးအစီအစဥ္ေတြ
ပရမ္းပတာစုေပါင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္နည္းအသစ္တစ္ခုကို စတင္အသုံးျပဳတဲ့ အခါမွာ ေတြ႕ရတဲ့ အႀကီးမား
ဆုံးအႏၲရယ္က ဆရာမ်ားအေနနဲ႔ နည္းအသစ္ေတြကို တျခားနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ၿပီး စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ ထုတ္
သုံးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြဟာ မိမိဆီက ဆရာေတြ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုတာ မေသခ်ာဘူး၊
သင္ၾကားမႈကလည္း စနစ္တက်မရွိတဲ့ အေျခအေနထက္စာရင္ အေကာင္းဆုံးနည္းေတြ မသုံးရင္ေတာင္မွ တသမတ္
တည္းက်ၿပီး စနစ္တက်ရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပိုတတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ RWCT မွာ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈတို႔နဲ႔ ပတ္
သက္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ ေဘာင္တစ္ခုေပးထားပါတယ္။ ဒီေဘာင္ထဲကတဆင့္ နည္းစနစ္ေတြကို စနစ္တက် သင္ၾကားနည္းပုံစံ
တခုအျဖစ္ စီစဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
RWCT သင္ယူမႈေဘာင္မွာ အဆင့္ (၃) ဆင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။ အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)၊ အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း
(Realization of Meaning) ႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္း စားျခင္း (Reflection) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)

သင္ယူမႈေဘာင္ (ERR) ရဲ႕ အဆင့္ (၃) ဆင့္မွာ ပထမဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကို အသိ
ေဟာင္းေတြကို စုၿပီး စာရင္းလုပ္ခိုင္းပါတယ္။ အႀကံအားလံုးကုိ တိက်သလားဆုိတာ စိုးရိမစ
္ ရာမလိုပါဘူး။ ဒီအဆင့္မွာ
ဆရာေတြဟာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စကားနည္းနည္းပဲေျပာၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာခြင့္ေပးပါတယ္။ ဆရာေတြရဲ႕
တာဝန္က လမ္းၫႊန္ဖို႔ အႀကံေတြ ထုတ္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အႀကံေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္ဖို႔ပါပဲ။
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
တာရွည္ခံတဲ့ အသိဥာဏ္ဟာ သိၿပီးသား နားလည္ၿပီးသား အသိဥာဏ္နဲ႔ အသိသစ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေပးမွသာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ
တယ္။ သင္ယူျခင္းဆိုတာ အသိဥာဏ္အသစ္ကို သိၿပီးသားနဲ႔ဆက္စပ္ေပးတာပါ။ သိထားတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြကို စစ္ေဆးမႈ
မရွိရင္ နားလည္မႈလြဲတာေတြနဲ႔ အမွားေတြကို သိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အသိေဟာင္းေတြကိုထုတ္ေဖာ္ဖို႔
အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္ယူျခင္းဟာ တက္ႂကြတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုပါ။ Evocation လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြ
ကို တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ေလ့လာသလဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈ၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ စသည္တို႔ကိုလည္း Evocation က ေပၚထြက္ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို အႀကံဥာဏ္ ထြက္ေပၚေစ
ျခင္းအားျဖင့္ မတူညီတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေမးခြန္းေတြ ေမးလာ
ၾကပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြဟာ နားလည္ဖို႔နဲ႔ စာဖတ္ခ်င္လာေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ႏိႈးေဆာ္မႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဟာ
သင္ခန္းစာမွာ ဘယ္ေလာက္သိရွိနားလည္ထားလဲဆုိတာ ဆရာက ခန္မ
႔ ွန္းႏိုင္တယ္။ အတန္းရဲ႕ အေနအထား ဘယ္
ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။
အဓိပၸါယ္ပံုေဖာ္ျခင္း (Realization of Meaning)

သင္ယူမႈေဘာင္ (ERR) ရဲ႕ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း၊ ေဟာေျပာတာ နား
ေထာင္ျခင္း၊ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလုပ္ျခင္း စတာေတြျပဳလုပ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္အသစ္ ဒါမွမဟုတ္ အေတြးအေခၚ
အသစ္နဲထ
႔ ိေတြ႔ေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဆရာေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ရပါမယ္။
အဓိပၸါယ္ပံုေဖာ္ျခင္းရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ

ပါဝင္မႈနဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈ အျပင္ အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္းအဆင့္မွာ ရလာတဲ့ သင္ယူမႈရဲ႕ အရွိန္ကိုလည္း ထိန္းႏိုငပ
္ ါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြ မိမိတို႔နားလည္မႈကို စစ္ေဆးဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ အေထာက္အကူလည္း ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား
ေတြကုိ သင္ယူမႈမွာ ဆက္တုိက္ပါဝင္ေစပါတယ္။ သိၿပီးသားနဲ႔ အသစ္အၾကား ကုိယ္တိုင္ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ အသိသစ္ကုိ တည္
ေဆာက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေစပါတယ္။
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ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection)

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းဟာ သင္ယူမႈေဘာင္ (ERR) ရဲ႕ တတိယအဆင့္ပါ။ ဒီအဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အသိဥာဏ္
အသစ္ေတြကို အေဟာင္းေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး မိမိရဲ႕ အသိဥာဏ္ဇယားကုိ ျပန္စီစဥ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တုိင္ တာရွည္ခံတဲ့ အသိ
ဥာဏ္အသစ္ေတြ တည္ေဆာက္ပါတယ္။ သင္ယူျခင္းဟာ အၿမဲေျပာင္းလဲေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ ကိုယ္တိုင္ အား
ထုတ္မႈျဖင့္ အစစ္အမွန္ ေရရွည္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ

ေက်ာင္းသားေတြကို ရင္းႏွီးၿပီးသား ကုိယ္ပိုင္ေဝါဟာရေတြနဲ႔ အသိသစ္ကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြအၾကား တက္ႂကြတဲ့ အသိဥာဏ္ဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစႏိုငပ
္ ါတယ္။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ သင္ခန္းစာမွာ
ပါ၀င္မႈကို ဆက္ထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။ အသိေဟာင္းနဲ႔ အသိ္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈ လုပ္ငန္းကို သိသာစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း
ေစပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့အသိသစ္ကုိ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စြဲၿမဲေစပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ႐ႈေထာင့္
မ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႔မႈမ်ိဳးစံု ရရွိေစပါတယ္။ ကုိယ္တိုင္အားထုတ္ပါ၀င္ထားတာျဖစ္လို႔ လွ်ပ္တျပတ္သိျမင္မႈမွ တာရွည္ခံေသာ
မွတ္မိျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။
ERR က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
•  

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေတြးေတြကို ႏိႈးဆြေပးတယ္။

•  

သင္ယူမႈရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚေစတယ္။

•  

သင္ယူခ်င္စိတ္ကို ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

•  

သင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေစတယ္။

•  

အႀကံဥာဏ္ မ်ိဳးစံုကို ထိေတြ႔ေစတယ္။

•  

မိမိေမးခြန္းကို မိမက
ိ ုိယ္တိုင္ထုတ္ေစတယ္။

•  

ႂကြယ္ဝေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတယ္။

•  

ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္တယ္။

•  

ျပန္လည္စဥ္းစား က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ေစတယ္။

•  

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေစတယ္။

•  

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ တြန္းအားေပးတယ္။
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၃။ နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္
၃(က)။ အၾကံဥာဏ္ထြက္ေပၚရန္ နည္းစနစ္မ်ား (Brain Stormimg)

က(၁) အေတြးအေခၚႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း (Clustering)
ကိ်ဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဤနည္းသည္ အေတြးအေခၚထြက္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ အစမ္းေလ့က်င့္သည့္ အဆင့္တြင္ အေတြးအေခၚမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္
အက်ိဳးရွိေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
စာရြက္တစ္ရြက္၏အလယ္တြင္ စက္ဝုိင္းတစ္ခုကိုဆဲြၿပီး စကားလံုးတစ္လံုး (သို႔မဟုုတ္) ႏွစ္လံုးပါေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု
ေရးပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အရာမ်ားကို ေဘးဖက္တြင္ စက္ဝုိင္းငယ္မ်ားဆဲြ၍ စက္ဝုိင္းအတြင္းတြင္
ေရးပါ။ အလယ္ဗဟိုရွိ အဓိကေခါင္းစဥ္ႏွင့္မ်ဥ္းမ်ားဆဲြ၍ ဆက္ပါ။ စက္ဝုိင္းငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ရွိေသာ ေခါင္းစဥ္ငယ္
မ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔ထက္ပိုငယ္ေသာ စက္ဝိုင္းႏွင့္ စက္ဝိုင္းအတြင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားဆက္လက္ေရးသား၍ မ်ဥ္း
မ်ားျဖင့္ဆက္ပါ။
မွတ္ခ်က္။ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ခဲြမ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ ေခါင္းစဥ္ငယ္တစ္ခုစီတြင္
လည္း ဆက္စပ္ေသာေခါင္းစဥ္ခဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

က(၂) မ်ိဴးတူအုပ္စုခြဲျခင္း (Categorizing)
ကိ်ဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိ၏အသိေဟာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) မိမိသင္ယူရရွိသမွ်ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္
ႏွင့္ သင္ခန္းစာမွရရွိေသာ မိမိ၏အယူအဆႏွင့္ အေၾကာင္းအရာကို စနစ္တက်ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အသံုးျပဳသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသိသမွ်ကို မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ ခ်ေရးပါ။
အဆင့္ (၂)။ စာလံုးေပါင္းအမွားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မ်ဳိးတူရာစုပါ။
အဆင့္ (၃)။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အျပည့္ မိမိတို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ပါ။ အႀကံဥာဏ္မထြက္ပါက ထြက္လာသည္
အထိ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေရးျခစ္ပါ။
အဆင့္ (၄)။ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ မျပဴရန္ သတိေပးပါ။
ဥပမာ။ ပင္လယ္လိပ္
အျပဳအမူ

ကုိယ္အဂၤါအစိတ္ပုိင္း

ေနတဲ့အရပ္

သက္သက္လြတ္စား
ငါးစား

အခြံမာ
လက္သည္းရွိ

ပင္လယ္မွာေန
ပူေႏြးစုိစြတ္တဲ႔ အရပ္မွာေန

ေရကူးေကာင္း
ေရေအာက္မွာ အသက္ေအာင့္ႏုိင္

မ်က္ရည္က်

ကမ္းေျခတေနရာတည္းမွာေန
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က(၃) စဥ္းစား၊ တဲြ၊ ဖလွယ္ (Think / Pair / Share)

က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို (ဥပမာ - ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကမာၻႀကီးပူေႏြးမႈ စသည္
တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍) တစ္ဦးခ်င္း၏ အေတြး ႏွင့္ ႏွစ္ဦးတြဲ၍ အေတြးဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ရရိွရန္
ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္ခန္းစာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုတစ္ဦးခ်င္းစီ ဆင္ျခင္စဥ္းစား၍ ေရးခ်ေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ ႏွစ္ဦးတြဲ၍ မိမိတ႔၏
ို ဆင္ျခင္မႈမ်ားကို ဖလွယ္သည္။ အတြဲတစ္တြဲစီမွ ေ၀ဖန္စဥ္းစားသံုးသပ္မႈမ်ားကို အတန္း
သို႔ ေ၀မွ်သည္။
က(၄) အေတြးေခၚဇယား (Concept Chart)
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သ႐ုပ္ေပၚေအာင္ အေတြးေခၚဇယားကို အသုံးျပဳသည္။ အေၾကာင္းရာ သံုးခု
(သို႔မဟုုတ္) သုံးခုထက္ပိုၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ အထူးအသုံး၀င္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္မည့္အရာမ်ားကို အလ်ားအလိုက္ လိုင္း
မ်ားတြင္ထားၿပီး ႏိႈငး္ ယွဥ္ေသာလကၡဏာမ်ားကို ေဒါင္လိုက္ေကာ္လံတြင္ ထားသည္။
ဥပမာ။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး
အလုပ္အကိုင္

လိုအပ္ေသာအရည္ခ်င္း

အလုပ္အမ်ိဳးစား

ဝင္ေငြ

အလုပ္ေပၚေက်နပ္မႈ

ေက်ာင္းဆရာ

ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈ

စာသင္

နည္း

ရွိ

အဆိုေတာ္

သံစဥ္ကို နားလည္

သီခ်င္းဆို

မ်ား

ရွိ

ႏိုင္ငံေရးသမား

ပရိယာယ္ႂကြယ္

စည္း႐ုံး၊ လႈံ႕ေဆာ္

မရွိ

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ ရွိ

က(၅) အလွည့္က် ေဆြးေႏြးျခင္း (Roundtable – Roundrobin)
က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုထဲတြင္ စာရြက္ႏွငခ
့္ ဲတံတို႔ကို တစ္ေယာက္စီ စနစ္တက် တလွည္႔စီ ေပးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံ
ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ၀
႕ င္တစ္ေယာက္စီ၏ အႀကံဥာဏ္ကို အဖြဲ႔အတြင္း စနစ္တက်လွည္႔လည္ေျပာသည့္ပံုစံျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အဖြဲ႔ထဲမွ တစ္ေယာက္က အႀကံတစ္ခုကိုေရးၿပီး စာရြက္နဲ႔ခဲတံကို ဘယ္ဘက္မွာရွိတဲ႔ အဖြဲ၀
႔ င္ ေနာက္
တေယာက္ကုိ ေပးပါ။
အဆင့္ (၂)။ ပထမလူ ေရးထားတဲ႔ အႀကံဥာဏ္မွာ တခုခုထပ္ေရးၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကိုေပးပါ။
မွတ္ခ်က္။ အဖြဲ႔ထဲက တစ္ေယာက္စီကို စာရြက္ေပးတဲ႔အခါ အေရာင္ကြဲျပားတဲ႔ ေဘာပင္နဲ႔ေရးေစပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင္႔
လူေတြကို ညီညီမွ်မွ် ပါ၀င္ေစျပီး ဆရာကတစ္ဦးစီပါ၀င္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ပါတယ္။
က(၆) ေဘာပင္မ်ားအလယ္ခ်ျခင္း (Pens In The Middle)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စုေပါင္းသင္ယူသည့္ အဖြဲမ
႕ ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္က အဖြဲ႔တစ္ခုလံုး၏ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို လႊမ္းမိုး
ထားတတ္သည္။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား အႀကံဥာဏ္ ေဝငွဖလွယ္ရန္ အခက္အခဲေတြ ့ရတတ္သည္။ ေဘာပင္မ်ားကို
အလယ္မွာခ်နည္းသည္ အဖြဲ႔၀င္တိုင္း စုေပါင္းသင္ယူမႈတြင္ တန္းတူပါ၀င္ခြင့္ ရရွိေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား တင္
ျပေဆြးေႏြးရန္ စိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသား (၃) ဦးမွ (၆) ဦးအထိပါ၀င္ေသာ စုေပါင္းသင္ယူသည့္အဖြဲ႔တခုုတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမစမီ ေက်ာင္း
သားမ်ားက မိမိတ႔၏
ုိ ေဘာပင္ (သုိ႔မဟုုတ္) ခဲတံကုိ လက္တြင္ ကိုင္ထားၾကမည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားတဦးက အေတြ႔အႀကံဳ (သုိ႔မဟုုတ္) အႀကံဥာဏ္ကို ေျပာၿပီးပါက မိမိ၏ ေဘာပင္ (သုိ႔မဟုုတ္)
ခဲတံကုိ အဖြဲ၏
႔ အလယ္တြင္ ခ်ရမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားတုိင္း မိမိတ႔၏
ုိ ေဘာပင္ (သုိ႔မဟုုတ္) ခဲတံကုိ အဖြဲ၏
႔ အလယ္တြင္ မခ်ထားမခ်င္း ဘယ္သူတဦး
တေယာက္မွ် ေနာက္ထပ္အႀကံဥာဏ္ကုိ မေျပာရ။ အဖြဲသ
႔ ားအားလုံးက ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွၿိ ပီး
မည္သူကမွ် လႊမ္းမုိးျခင္း မျပဳရ။
အဆင့္ (၄)။ အႀကံဥာဏ္မတင္ျပနုိင္ေသာေက်ာင္းသား (သုိ႔မဟုုတ္) ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပစရာ မရွိေသာ ေက်ာင္း
သားသည္ မိမိ၏ေဘာပင္ကုိ အဖြဲ ႔အလယ္တြင္ခ်ထားလုိက္ၿပီး "ေက်ာ္လုိက္" ဟုေျပာရမည္။
အဆင့္ (၅)။ အခ်ိန္မေရြး ဆရာက အဖြဲအ
႔ လယ္သုိ ့သြားၿပီး ေဘာပင္တခုခုကုိ ေကာက္ကုိင္ကာ ထုိေဘာပင္ပုိင္ရွင္က ဘာ
တင္ျပသလဲဟု ေမးႏိႈင္သည္။
က(၇) အဖြဲလ
႔ ိုက္စူးစမ္းျခင္း (Group Investigation)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ိန္တုိအတြင္းတြင္ အဖြဲအ
႔ တြင္း၌ အႀကံဥာဏ္ ျမန္ျမန္ဖလွယ္နုိင္ရန္ႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္
ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကသ
္ ည့္စြမ္းရည္ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ ့ၿပီး အုပ္စုလိုက္လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေပးရမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားတုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ေျပာရမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔က်ရာ စူးစမ္းေလ့လာရမည့္ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာကို စနစ္တက်
ျပဳလုပ္၊ ရွာေဖြရမည္။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ရ
ႈ မည္။
အဆင့္ (၅)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အုပ္စုအလိုက္ ျပဳလုပ္ထားသည္မ်ားကို အခ်ိန္တုိအတြင္း လုိရင္းေရာက္ေအာင္
ရွင္းျပေပးရမည္။ (႐ုပ္ပံုဆြဲျခင္း၊ ဇယားေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးေစမည္။)
အဆင့္ (၆)။ အုပ္စုလိုက္ျပန္လည္တင္ျပၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးေစမည္။
က(၈) ႀကိဳတင္စီစဥ္သူ (Advance Organizer)
က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ႏုိးဆြေပးရန္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ သင္ခန္းစာမစတင္မီ အေၾကာင္းအရာကုိ မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ ရုပ္ပ၊ုံ ဗီဒီယို၊ အသံဖုိင္မ်ား
အသုံးျပဳရမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ သင္ခန္းစာအတြက္ ျပသ ေျပာၾကားသြားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား
၏ အျမင္၊ မွတ္ခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံျခင္း နွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္မည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာၾကားေသာ အျမင္၊ သေဘာထား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အခန္းတြင္ မ်ွေ၀ခိုင္းရမည္။
က(၉ ) စကားလုံးမ်ားႀကဳိတင္ေပးျခင္း (Terms in Advance)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာမစမီ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဓိကေ၀ါဟာရမ်ားကို လက္ေတြ ့ဘ၀ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိမိနားလည္သလို ျပန္
လည္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မွုကို သိရွိနားလည္ေစရန္ၿဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ သင္ခန္းစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ စာရင္းလုပ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ အဆုိပါ ေ၀ါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားအား ခန္႔မွန္းခုိင္းမည္။ ေမးခြန္း (၃) ခု
ျဖင့္ လက္ေတြ ့ဘ၀နွင့္ ဆက္စပ္ခုိင္းပါ။ (ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ကဘာလဲ၊ ဘယ္သင္ခန္းစာမွာ ေတြ ႔ဖူးသလဲ၊ လက္ေတ႔ြ
ဘ၀တြင္ ဘယ္လို ့သိရွိနားလည္သလဲ)။
အဆင့္ (၃)။ ထုိအျပင္ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆုိပါ ေ၀ါဟာရမ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိလည္း ခန္႔မွန္းခုိင္း
မည္။ (ဥပမာ - တြန္႔ေခါက္လႊာ၊ ဖိအား၊ အပူ ဆက္ႏြယ္မႈ)။
က(၁၀) ေရႊငါးကန္ပံုသ႑ာန္ေဆြးေႏြးပြဲ (Fish Bowl)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားတစ္စု သရုပ္ျပသည္ကို အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ၀ိုင္းပတ္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား အထူးျပင္ဆင္ထားေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရွင္းျပပါ။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာက ေရႊငါးကန္ပံုသ႑ာန္ေဆြးေႏြးပြဲ (Fish Bowl) တြင္ ပရိတ္သတ္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္း
သား (၆) ဦးခန္႔ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အဆင့္ (၃)။ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဘးပတ္လည္တြင္ ၀ိုင္း၍ ထုိင္ေစၿပီး အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏႈတ္ျဖင့္
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ ေဆြးေႏြးပြဲကို သံုးသပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
အဆင့္ (၄)။ ေရႊငါးကန္ပံုသ႑ာန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ပို႔ခ်
ခ်က္ အက်ဥ္းကို သူတို႔နားေထာင္ႀကစဥ္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားခုိင္းပါ။
ထိုစာတမ္းက ေမးသည့္ အဓိကေမးခြန္းက အဘယ္နည္း။
ထိုစာတမ္းက ေပးေသာ အေျဖက ဘာလဲ။
ထိုအေျဖကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသလဲ။
ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ ဘာသက္ေသအေထာက္အထားျပသလဲ။
ေမးခြန္း၏အျခားအေျဖကိုေထာက္ခံမည့္ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ထားသလဲ။
ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္လက္ခံဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။
ဘယ္လုိအားရွိေသာ စကားလံုးႀကီးႀကီးေတြကို သံုးထားသလဲ။ ဘယ္စကားလံုးေတြက တန္ဖိုးျဖတ္မႈ ေပးသလဲ။
အားလံုးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ကုိ အေထာက္အကူ ျပဳသလား။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာက ပုိ႔ခ်ခ်က္ကုိ ေဟာေျပာၿပီး ေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက အားနည္းခ်က္၊ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို
ေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။
က(၁၁) ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Anticipation Guide)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
Anticipation Guide သည္ Evocation တြင္သုံးေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား (R1, R2)
တြင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ ေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိထား သည္မ်ားကို အမွတ္ရေစျခင္း။
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈကိုထိေရာက္ေစရန္ ရည္
ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာမွ ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ထားရမည္။
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အဆင့္ (၂)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားကို မွန/္ မွား ပုံစံျဖင့္ေျဖဆိုရမည္။ မွန/္ မွား ေမးခြန္း ဆိုေသာ္လည္း သင္ခန္းစာ
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ရမည္။
အဆင့္ (၄)။ မိမိတို႔ေျဖခဲ့ေသာ အေျဖႏွင့္ သင္ခန္းစာၿပီးဆံုးေသာအခါ သိရွိလုိက္ေသာ အသိပညာမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလာ
ေသာ ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားေစမည္။
က(၁၂) ရုပ္ပုံကားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizer)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
Graphic Organizer သည္ ERR အဆင့္တိုင္းတြင္ တြင္သုံးႏိုငေ
္ သာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္
အသုံးျပဳ၍ အယူအဆမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းၾကားမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆက္အစပ္မ်ားကို ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း
ျဖစ္သည္။ Discussion Web, Venn-Diagram, Clustering နည္းတို႔သည္ Graphic Organizer ပံုစံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
စိတ္ထဲတြင္ရွိေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို အစီစဥ္တက်ေဖာ္ျပရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို ကားခ်ပ္၊
ဇယားမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဥပမာ -

www.eduplace.com/graphic organizer/

က(၁၃) စာေရးဆရာအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း (Introduction about the Author)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာ၏ဆိုလိုရင္းႏွင့္စာေရးဆရာ၏ေရးသားဟန္ကိုေလ့လာသိရွိေစလိုသည္။ ဖတ္လုိစိတ္ကုိ ႏုိးဆြေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္(၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွစ္သက္သည့္စာေရးဆရာကိုတစ္ဦးခ်င္းေဖာ္ ထုတ္ပါ။
အဆင့္(၂)။ ဘာေၾကာင့္ထိုစာေရးဆရာကိုႀကိဳက္သည့္အေၾကာင္းဆင္ျခင္ စဥ္းစားပါ။
အဆင့္(၃)။ သင္ၾကားမည့္ သင္ခန္းစာကိုေရးသားေသာ စာေရးဆရာအေၾကာင္းႏွင့္ ေရးသားဟန္ကို မိတ္ဆက္၍ လႈံ႔
ေဆာ္မႈ ျပဴလုပ္ပါ။
က(၁၄) သင္ခန္းစာေဟာင္းကို ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္း - သင္ခန္းစာငယ္ (Mini Lesson)

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာအသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သင္ခန္းစာေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား လြန္ခဲ့ေသာ စာသင္ႏွစ္က သင္ယူခဲ့ျပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္သတိရေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဥပမာ၊ ေရစီးႏႈန္းတုုိင္းတာသည့္ သင္ခန္းစာအတြက္ လိုအပ္ေသာ အလွ်င္၊ အလွ်င္တိုင္းတာျခင္း… စသည္တို႔ကို
ျပန္လည္မိတ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ဖတ္စာထဲမွ ခက္ခဲျပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလုံးမ်ားကို ဆရာမွ ေရြးထုတ္ရပါမယ္။
ဥပမာ၊ တြန္႔ေခါက္လႊာ ဖတ္စာတြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလုံးမ်ားမွာ၊
တြန္႔ေခါက္လႊြာ

အလႊာမ်ား

ေျမာင္း

အခြံေရြ႕လ်ားျခင္း

ဖိအား

အဆင့္ (၂)။ အဲဒီစကားလုံးေတြအေပၚ ေက်ာင္းသားေတြက ဘယ္ေလာက္ နားလည္သေဘာေပါက္တယ္ဆိုတာကို
ဆရာမွ ဦးေဆာင္ျပီး ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ ဥပမာ၊ ခက္ခဲေသာ ပညာရပ္စကားလုံးမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ ေက်ာင္း
သားမ်ား လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားမွ သိရွိထားၿပီးေသာအသိႏွင့္ ဖတ္စာမွ ခက္ခဲေသာေဝါဟာရမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္
ဆရာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စဥ္းစားခိုင္းရင္း ေဆြးေႏြးမႈကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
၃(ခ)။ စာဖတ္ရာတြငသ
္ ံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား

ခ(၁) သိၿပီး၊ သိလို၊ သိလာ KWL (know/want to know/learn)
KWL နည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစားေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔သိၿပီးသား အခ်က္အလက္
မ်ားကို ျပန္လည္သတိရေစၿပီး၊ ထိုသင္ခန္းစာ အေၾကာင္းေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ထိုေမးခြန္းအေျဖမ်ားကို ရွာေဖြေစျခင္း ျပဳ
လုပ္ေစသည္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ယူမွဳသေဘာတရားအရ တက္ႂကြစြာသင္ယူမႈ (active learning) သည္ တရားေသလက္ခံသင္ယူမႈ (passive
learning) ထက္ပိုေကာင္းသည္ဟုဆိုသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ (၁) သူတို႔သိထားၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္
သတိရေသာအခါ (၂) ေမးခြန္းမ်ားေမးေသာအခါ (၃) အသစ္ရရွိေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတကို အတည္ျပဳေသာအခါ
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္သည္။ KWL နည္းသည္ အဆိုပါအခ်က္ သုံးမ်ိဳးစလုံးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္
ေပးသည္။
အဖြဲ႔အရြယ္အစား။ (၆) ဦးမွ (၆၀) ဦးထိ။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေခါင္းစဥ္အမည္တပ္ၿပီးေနာက္ ထိုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသိထားၿပီးသား အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစားကိုအစျပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖဆိုမီ၊
သူတို႔၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေရးခ်ခိုင္းၿပီး၊ သူတို႔ အတြဲတြင္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ဖလွယ္ေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ သင္ပုန္းႀကီးေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ စာရြက္ေပၚမွာျဖစ္ေစ KWL ဇယားကိုဆြဲပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔သိၿပီးသား အခ်က္လက္ကို ေျပာခိုင္းပါ။
သိၿပီးဇယားကြက္တြင္ သူတုိ႔အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကိုေရးခ်ပါ။ သူတို႔အေတြးမ်ားကို အုပ္စုခြဲၿပီးေရးသားႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးခြန္းေမးခိုင္းပါ။ သူတိုသိၿပီးသား အခ်က္
မ်ားကို ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီး၊ မျပည့္စုံေသာအသိမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖင့္အစျပဳႏိုင္သည္။ သူတို႔ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကို သိလို
ေသာ ဇယားကြက္တြင္ေရးျဖည့္ပါ။ ဆရာမကိုယ္တိုင္လည္း လြတ္လပ္စြာေမးျမန္းႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၅)။ ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္စာသင္ခန္းစာကို ဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ (ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္နားေထာင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္
စူးစမ္းရွာေဖြမႈတစ္ခုခုလုပ္ျခင္း နည္းမ်ားလည္းသံုးႏိုင္သည္။) သူတို႔ေမးေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကိုရွာေဖြရန္ႏွင့္
သူတိုႀကိဳတင္မေတြးမိေသာ အခ်က္လက္မ်ားကို ျပန္စဥ္းစားရန္သတိေပးပါ။
အဆင့္ (၆)။ ဖတ္စာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူရရွိလာေသာ အခ်က္လက္မ်ားကို တင္ျပခိုင္းပါ။ ပထမဆုံး သူတို႔ေမး
ေသာေမးခြန္းမ်ားရဲ႕ အေျဖမ်ားကို ဖတ္စာမွ ေတြ႔ရွိသမွ်ေျပာခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းရာ အခ်က္
အလက္မ်ား သူတို႔ေတြ႔ရွိသမွ်ဆက္ေျပာခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသား (သို႔မဟုတ္) ဆရာက သူတို႔တင္ျပသမွ်ကို သိလာဇယား
ကြက္တြင္ ေရးျဖည့္ပါ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ KWL သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ စိတ္ကူးဇာတ္လမ္းမ်ားအတြက္ ဒီနည္းကိုသုံးရန္ မေထာက္ခံပါ။

10

ခ(၂) သေကၤတမွတ္၍စာဖတ္ျခင္း (INSERT)
က်ိဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေကာင္းမြန္စြာဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာ စာဖတ္ျခင္းရရွိရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေပးရန္ ႏွင့္ မိမိသင္ယူရရွိမႈကို ခိုင္မာ
ေစရန္၊ ဤစာဖတ္နည္းကို အသံုးျပဳသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖတ္စာအားအသံမထြက္ေစဘဲ ေအာက္ပါသေကၤတမ်ားျဖင့္ဖတ္ေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ စာပိုဒ္တြင္သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ( √ ) သေကၤတျဖင့္အမွတ္အသားျပဴမည္။
အဆင့္ (၃)။ အရင္ကမသိဘူး၍ ယခုမွသိေသာအသိသစ္မ်ားကို ( + ) သေကၤတျပဳမည္။
အဆင့္ (၄)။ မိမိသိထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေတြ႕ရွိပါက ( - ) သေကၤတ
ျပဳမည္။
အဆင့္ (၅)။ မိမိတို၏အသိေဟာင္းကိုစိတ္႐ႈပ္ေထြးေစေသာ၊ နားမလည္ျဖစ္ေစေသာ စာပိုဒ္မ်ားကို ( ? ) ျပမည္။
အဆင့္ (၆)။ မိမိတို႔၏ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ကို ဇယားဆြဲ၍ တျခားအတန္းေဖာ္မ်ားျဖင့္ ဖလွယ္ေဝမွ်မည္။
မွတ္ခ်က္။ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစျပဳလုပ္နိုင္သည္။
INSERT ဇယား
√

+

_

?

ခ(၃) အဓိပၸါယ္လကၡဏာ သုံးသပ္ျခင္း (Semantic Feature Analysis)
အမ်ိဳးအစား

အသား

အႏွံ

ပင္လယ္စာ

အသီးအ႐ြက္

အင္းဆက္

ငါးမန္း

+

?

+

?

?

ယုန္

-

+

-

+

-

ေႁမြ

+

-

-

-

+

လူ

+

+

+

+

+

က်ိဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဒီနည္းစနစ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြမွာ သင္တဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ၿပီးသိရွိၿပီးသား အခ်က္လက္ မရွိတဲ့
အခါမွာ သုံးလုိ႔ရပါတယ္။ နည္းစနစ္ရဲ႕အဓိကအႏွစ္သာရကေတာ့ အေၾကာင္းအရာအသစ္ နည္းနည္းပဲသိထားတဲ့အရာ၊
လုံး၀မသိထားတဲ့အရာေတြနဲ႔ ေရာၿပီးႏိႈင္းယွဥ္တာပါပဲ။
အသုံးျပဳပုံ
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စစခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ၂ မ်ိဳးေလာက္ကိုပဲ ႏွိဳင္းယွဥ္ျပပါ။ အမွတ္အသားေတြဟာ ဘာကိုကိုယ္စားျပဳ
တယ္ဆိုတာေတာ့ ေဆြးေႏြးေပးရပါမယ္။ ဥပမာ (+) ကဟုတ္တယ္၊ (-) ကမဟုတ္ဘူး၊ (?) ကသိပ္မေသခ်ာရင္
သို႔မဟုုတ္ မသိရင္ ဆိုတာကို ေျပာျပရပါမယ္။ ၿပီးရင္ R1 ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆက္သြားလို႔ရပါတယ္။ R2 မွာေတာ့ Semantic
ဇယားနဲ႔ ျပန္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။ သခ်ာၤနဲ႔ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။
္ ီးတဲြ အက်ဥ္းခ်ဳံးျခင္း (Paired Reading Paired Summarizing)
ခ(၄) နွစ္ဦးတြဲ စာဖတ္ျခင္း နွစဥ

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စုေပါင္းသင္ယူမႈနည္းမ်ားကဲ႔သို႔ ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အခ်င္းခ်င္းထံမွျဖစ္ေစ
သင္ယူမႈတြင္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေစေသာနည္းျဖစ္သည္။ စဥ္းစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးရန္ရည္ရြယ္
ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို အဓိကအားေပးေသာနည္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အတန္းနွင္႔ေလွ်ာ္ညီသေလာက္သာရွည္လ်ားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ဖတ္္စာကို ေရြးပါ။ ဖတ္စာတြင္
စာပိုဒ္တိုမ်ား ပါရွိသင္႔သည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္္းစဥ္တိုင္းကို မရင္းနွီးေသးပါက ဆရာမွ သ႐ုပ္ျပရမည္။
၂(က) အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေျပာျပသူ (Reporter)
ဆရာမွစာပိုဒ္တစ္ပုိဒ္ကို အသံထြက္ဖတ္ၿပီးအက်ဥ္းခ်ံဳးျပပါ။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္
ေသာ အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ မူလဖတ္စာထက္ တိုေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္
ဆိုလိုရင္း အေၾကာင္းရာမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။
၂(ခ) ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးသူ (Responder)
ေက်ာင္းသားမ်ားေျဖဆိုရန္အတြက္ စာပိုဒ္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္း ၂ ခုေမးပါ။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ နားလည္မႈကို ပိုမို
ရွင္းလင္းရန္နွင္႔ သတင္းအခ်က္လက္နွင့္ပတ္သက္၍ ဖံုးကြယ္ထားတာေတြကိုပိုမိုသိရွိရန္ အဓိကထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳး
ျဖစ္နုိင္သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္္အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို နွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲရန္ေျပာပါ၊ ဆရာမွ သရုပ္ျပသကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက
ပထမစာပိုဒ္ကိုဖတ္ၿပီး ထိုစာပိုဒ္ကိုအက်ဥ္းခ်ံဳးရန္ေျပာပါ။ အတြဲတိုင္း အက်ဥ္းခ်ံဳးျခင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ရဲ႕အက်ဥ္းခ်ံဳးခ်က္ေတြကို အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ခိုင္းျပီး သူတို႔ရဲ႕နားလည္သေဘာ
ေပါက္မႈကို စစ္ေဆးပါ။ လုိအပ္ပါကအႀကံေပးပါ။
ယခုတဖန္ စာပိုဒ္နွင္႔ပတ္သက္၍ အျခားေက်ာင္းသားကို ေမးခြန္းေမးခိုင္းပါ။ အတြဲအားလံုး ေမးခြန္းထုတ္ခြင္႔ရရွၿိ ပီးေနာက္
ေက်ာင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ားကိုဖလွယ္ခိုင္းၿပီး သူတို႔၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို စစ္ေဆးပါ။ လုိအပ္ပါက
အႀကံေပးပါ။
အဆင့္ (၄)။ လုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ေသာအခါ အတြဲလုိက္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အက်ဥ္းခ်ံဳးျခင္း၊
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ားကို တပိုဒၿ္ ပီးတပိုဒ္ဆက္လုပ္သြားခိုင္းပါ။ တပိုဒ္စီဖတ္ၿ္ ပီးတိုင္း တလွည့္စီတာ၀န္ေျပာင္းလဲလုပ္ပါ။
ခ(၅) စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း (Taking Stock and Review the List)
က်ိဳးၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကုိ မစတင္ခင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၿပီး စာပုိဒ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကုိ မစတင္ခင္ ထုိအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ
ခန္႔မွန္းေစျခင္း (အေထာက္အထားျဖင့္)
အဆင့္ (၂)။ ဆရာကသင္ပုန္းေပၚတြင္ ဇယားတစ္ခုေရးဆြဲျပၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း ဇယားေရးဆြဲ ေစမည္။
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အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိဖတ္ၿပီး မိမိတုိ႕ခန္႕မွန္းေရးခဲ့ေသာ ဇယားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
စာပုိဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမည္။
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္

စာပုိဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း

ခ(၆) ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry)
ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းသည္ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေပလက္ရာတစ္ခုကို ပိုၿပီးေလးနက္စြာ ေဆြးေႏြးရန္
ဦးေဆာင္ေစေသာနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြဲျပားေသာအျမင္အယူဆမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳသည္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္းနည္းသည္ အတန္းထဲတြင္တကယ့္ကို အားတက္သေရာ ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္ကိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည့္
နည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စိတ္တက္ႂကြေစေသာ ဖတ္စာကိုဖတ္ေသာအခါျဖစ္ေစ ဆရာကိုယ္တိုင္ အမွား
အမွန္ အေျဖမသိေသာေမးခြန္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးေသာအခါျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မတူညီေသာ
အေျဖမ်ားကို လက္ခံၿပီးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေလးနက္
စြာစဥ္းစားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
အဖြဲ႔အရြယ္အစား။ ေက်ာင္းသား (၆) ဦးမွ (၂၀) ဦး အထိပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံး အထိေရာက္ဆုံး
အသုံးျပဳႏုိင္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ အဖြဲဝ
႔ င္နည္းလြန္းလွ်င္ အႀကံဥာဏ္မ်ိဳးစုံ မရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အဖြဲဝ
႔ င္မ်ားလြန္းလွ်င္
လည္း တစ္ဦးခ်င္းပါဝင္မႈအတြက္ အခြင့အ
္ ေရးနည္းပါးလိမ့္မည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ အနည္းဆုံး (၂၅) မိနစ္လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ပါက (၄၅) မိနစ္ထိျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈကိုအားေပးမည့္ ပုံုျပင္၊ ဝတၳဳ စာမူတစ္ေစာင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေဆြးေႏြးမႈ
မျပဳလုပ္မီ ဆရာက ေဆြေႏြးခန္းကို အားေပးမည့္ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ (သို႔) ဇာတ္လမ္းအစိတ္ပိုင္းတစ္ရပ္ကို ေရြးပါ။
အနက္အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးမက ရွိႏိုင္ေသာစာမူမ်ိဳး ျဖစ္ရမည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားအား ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာမူကို ဖတ္ခိုင္းပါ။ ဆရာက ေက်ာင္းသားအားလုံး သင္ခန္းစာကို
ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကီးႀကပ္ရမည္။ အေၾကာင္းရာမ်ားကို မေဆြးေႏြးမီ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္ဖတ္ၿပီးလွ်င္ ပိုေကာင္း
မည္။ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္နည္းကို အသုံးျပဳႏိႈင္သည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာကေမးခြန္း (၄-၅) ခုကို ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အေျဖမ်ားမ်ား ရွိေသာေမးခြန္း၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ
အယူအဆဖြင့္ထုတ္ေပးေသာ ေမးခြန္း၊ ဖတ္စာပါ အေၾကာင္းအရာကို ဦးတည္ေသာေမးခြန္းျဖစ္ရမည္။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာမွ ေမးခြန္း (၁) ခုကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးၿပီး အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရမည္။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးခြန္းအေၾကာင္းစဥ္းစားခိုင္းၿပီး အေျဖမ်ားကို ခပ္ျမန္ျမန္ေရးခ်ခိုင္းပါ။
အသက္ရြယ္ေပၚလိုက္ၿပီး ေမးခြန္းစဥ္းစားခ်ိန္ေပးပါ။ သို႔မွသာ အေျဖေရာက္ေအာင္စဥ္းစားႏို္င္ၾကလိမ့္မည္။
အဆင့္ (၆)။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားထံ အေျဖကိုရေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ တုန္႔ျပန္မႈေႏွးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
သူတို႔ေရးထားေသာ အခ်က္ကိုဖတ္ခိုင္းႏိုင္သည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ရ
မည္။ သူတို႔ေျပာဆိုသမွ်ထဲမွ ျခားနားေသာအခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပၿပီး အျခားေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ျခားနားခ်က္မ်ားကို
ခ်ဲ႕ထြင္ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္အယူအဆမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ ဖတ္စာကို ကိုးကားၿပီး ေျပာဆိုရန္သတိေပးပါ။
(သို႔မဟုုတ္) အျမင္အယူအဆမ်ားကို ပိုမိုရွင္းေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။ ဆရာက မည္သည့္ေက်ာင္းသား၏အႀကံ
ဥာဏ္ကိုမွ် မွားသည္ မွန္သည္ဟု ျပင္ဆင္မႈမျပဳရ။ အႀကံမျပဳရ။ ေမးခြန္းအေပၚဆရာအေနျဖင့္ အေျဖမေပးရ။
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အဆင့္ (၇)။ ဆရာကထိုင္ခုံေနရာဇယားကို ကိုင္ထားရမည္။ ထိုဇယားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း
သားတစ္ဦးခ်င္း၏ အေျဖအတိုခ်ဳပ္ကို ေရးခ်ထားမည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးေခၚကို ေလးစားမႈျပရန၊္
စကားေျပာဆိုမႈကို အရွိန္ေလွ်ာ့ေျပာရန္၊ ေျပာဆိုၿပီးသည့္အေၾကာင္းရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ဘယ္သူပါ၀င္ေဆြး
ေႏြးၿပီး၊ ဘယ္သူက်န္ေသးေၾကာင္းမွတ္ရန္ ထိုဇယားကို အသုံးျပဳရသည္။
အဆင့္ (၈)။ ဆရာကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးရမည္။ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္အေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္လည္ေနလွ်င္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဆရာက အသံက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ဖတ္ျပရမည္။ ထို႔ေနာက္
ဆရာ (သို႔မဟုုတ္) ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးခြန္းအေပၚေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပပါ။
အဆင့္ (၉)။ ဆရာကေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ေမးခြန္းတစ္ခုကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးခ်ၿပီး ယခင္အတိုင္း ဆက္
လုပ္ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲလည္ေနပါက တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည္။
ခ(၇) ေရာေထြးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား (Scrambled Sequences)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာကိုမခ်ဥ္းကပ္မီ သင္ခန္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္မွန္းဆျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ တစ္တန္းလုံးအတြက္သုံးႏိုင္သည္။ (Whole group activity)
အဆင့္ (၂)။ ဆရာမွ အစဥ္လိုက္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ (၅-၆) မ်ိဳးခန္႔ကို စာရြက္ငယ္ တစ္ရြက္စီတြင္ေရးသည္။
အဆင့္ (၃)။ ေရးထားေသာ စာရြက္ငယ္မ်ားကိုေရာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ာအား အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေအာင္ျပန္စီေစသည္။
အဆင့္ (၄)။ တစ္တန္းလုံးက သေဘာတူေသာအခါ ျပန္စီသည့္ အစီအစဥ္ကိုရပ္ၿပီး ဖတ္စာတြင္ရွိေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္
ကိုက္မကိုက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားေလ့လာေစသည္။
ခ(၈) ေလ့လာရန္လမ္းၫႊန္မ်ား (Study Guide)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္ေတြဟာ ဆရာေတြမရွိေတာင္မွ သင္တန္းသားေတြဟာ ဖတ္ခိုင္းထားတဲ့ ဖတ္စာကို ကို္ယ့္ဟာ
ကိုယ္ ဖတ္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ေလ့လာမႈနည္းစဥ္ကို အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္ဟာ ေရးထားတဲ့
စာထဲမွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့အေတြးအေခၚေတြကို သင္တန္းသားေတြ တစ္ပုဒ္လုံးဖတ္ေနရင္ေတာင္ ဂရုျပဳမိေစၿပီး ဖတ္ၿပီး
တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးပြဲငယ္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ရာ ေအာက္ပါ
လုပ္ငန္းစဥ္မွာပါတဲ့ ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္ေတြက ထိေရာက္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္တန္းသားေတြကို ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေတြးအေခၚေတြ (သို႔မဟုုတ္) ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ ခဲယဥ္း
တဲ့ အေတြးအျမင္ကေလးေတြနားလည္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ စာကိုေသေသခ်ာခ်ာဖတ္တာကိုေတာ့ အစား
မထိုးပါဘူး။
အဆင့္ (၂)။ အဆင့္တိုင္းမွာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းသို႔ အဆင့္ျမင့္စဥ္းစားျခင္းလုပ္ေစပါ။
အဆင့္ (၃)။ သူ႔ကိုသုံးကိုသုံးရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ (သို႔မဟုုတ္) စာေရးဖို႔
စေပးလိုက္ဖို႔ သုံးပါတယ္။
ဥပမာ၊
ေျပာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အတြက္ ေလ့လာရန္လမ္းညႊန္တခုရဲ႕ ဥပမာျဖစ္ပါတယ္။ စာပိုဒ္ရွည္ႀကီး မဖတ္
ခင္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ လမ္းၫႊန္အေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကို ဒီစာရြက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေျပာင္းစတင္တဲ့ေနရာနဲ႔ ေျပာင္းကိုအသုံးျပဳပုံမ်ားနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေလ့လာပုံလမ္းၫႊန္
(၁) လူေတြဟာ မိမိတို႔ အသုံးျပဳဖို႔ေျပာင္းကို ဘယ္လိုျပဳျပင္လိုက္သလဲ။
(၂) လူေတြဟာ မိမိတို႔ အက်ိဳးအတြက္ ေျပာင္းပင္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။
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(၃) လူေတြ သဘာ၀ကို အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျပဳျပင္ေနတာ သဘာ၀မက်ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္တာမွားပါတယ္လို႔
ဆိုၾကပါတယ္။ ေျပာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္သိသမွ်ဗဟုသုတကိုသုံးၿပီး ဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူလား
မတူဘူးလားဆိုတဲ့ က်ိဳးေၾကာင္းျပစာစီစာကုံးတခုကို ေရးပါ။
ခ(၉ ) လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္း DRA (Directed Reading Ativity)
ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္၀တၳဳဇာတ္လမ္းျဖစ္ေစ၊

သတင္းအခ်က္အလက္ဖတ္စာျဖစ္ေစ၊

ဖတ္႐ႈရာတြင္

အသိပညာတည္

ေဆာက္မႈ အပိုင္းအတြက္ ဖတ္႐ႈနားလည္ၿပီး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၍စဥ္းစားျခင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
က်ိဳးေၾကာင္ဆင္ျခင္မႈ
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္း DRA (သို႔မဟုုတ္) လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စဥ္းစား၍စာဖတ္ျခင္း (DRTA) နည္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဖတ္ေသာဖတ္စာမွ ေသာ့ခ်က္ကို နားလည္ေအာင္လမ္းၫႊန္ကူညီၿပီး ထိုအေရးႀကီးေသာအခ်က္၏ အဓိပၸါယ္ကို အျခား
အတန္းေဖာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းဖြင့္ေပးသည္။
အဖြဲ႔အရြယ္အစား။ ေက်ာင္းသား (၈) ဦးမွ (၂၅) ဦးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရးမ်ားမ်ားျဖင့္ လုပ္ႏိုင္
ေသာ္လည္း လူမ်ားလွ်င္ ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္နည္းပါးသြားပါမည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ မိနစ္ (၃၀) မွ မိနစ္ (၄၀) အတြင္းၿပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္သိျမင္မႈအပိုင္းတြင္ (၅-၁၀)
မိနစ္၊ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းအပိုင္းတြင္ (၁၅-၂၀) မိနစ္၊ စုစည္းျခင္းအပိုင္းတြင္ (၅-၁၀) မိနစ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစာအတြက္ စိတ္ကိုႏိႈးေဆာ္ရန္ ေ၀ါဟာရအပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ ေနာက္
ေၾကာင္း ဗဟုသုတတည္ေဆာက္ေပးရန္ နည္းတစ္နည္း သို႔မဟုုတ္ ႏွစ္နည္းျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သင္ခန္းစာတြင္ပါ
ေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရန္၊ ေနာက္ခံဗဟုသုတကိုႏိႈးဆြေပးရန္ႏွင့္ ပုံုျပင္၀တၳမွ ထပ္မံေတြ႔ရမည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
ကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်တတ္ရန္၊ စကားလုံးေ၀ါဟာရမွ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေစျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
အဆင့္ (၂)။ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္းနည္းကို မျပဳလုပ္မီ ေက်ာင္သားမ်ားအသံတိတ္ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ရန္ ဖတ္စာကို
စာပိုဒ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ခြဲေပးရမည္။ ထိုေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာမွ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
အဆင့္ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္၊ ႏွစ္ပုဒ္ကို သင္ခန္းစာအပို္ဒ္ငယ္တိုင္းအတြက္ ထုတ္ထားရမယ္။
၂(က) နားလည္လြယ္ရန္ မၾကာခဏရပ္နားေပးေသာ စာပိုဒ္ငယ္မ်ား
၂(ခ) အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံတိတ္ဖတ္ရန္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္နည္း
၂(ဂ) အသံထြက္ဖတ္၍ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ေဆြးေႏြးျခင္း
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ဖတ္ေသာဖတ္စာကိုနားလည္ရန္ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္၍ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ခြင့္
ေပးသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Culminating Activity) ကိုလုပ္ခုိင္းပါ။ သင္ခန္းစာမ်ားစြာတို႔တြင္ ဤအပိုင္းကို အိမ္
စာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
၃(က) ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေၾကာင္း ေဝငွဖလွယ္ရန္ (စဥ္းစား၊ တြဲ၊ ဖလွယ္)
၃(ခ) အသိပညာအသစ္ကို ေဝငွဖလွယ္ရန္ ဇာတ္ေကာင္ေျမပုံကို အၿပီးသတ္ရန္ (ဇယားကားခ်ပ္)
၃(ဂ) ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ားအေၾကာင္း အေျခခံ၍ ေရွ႕ဘာျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းျခင္း

ခ(၁၀) လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားျခင္း DRTA (Directed Reading, Thinking Activity)
က်ိဳးေၾကာင္ဆင္ျခင္မႈ
အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္းဖတ္စာမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္႐န
ႈ ားလည္ေစေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္နည္းျဖစ္သည္။
ဤနည္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာ၏လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ စာဖတ္ခိုင္းသည့္နည္း DRA ႏွင့္ဆင္တူသည္။ သို႔ရာတြင္
ဤီနည္းတြင္ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ DRA နည္းတြင္သုံးေသာ ေမးခြန္းမ်ားထက္ တိက်မႈႏွင့္ နားလည္ရန္ အ
ေထာက္အကူျပဳမႈ ပိုနည္းေသာေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ DRA နည္းကို ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ သူတ္ို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ပိုစိတ္ခ်အားရေသာေၾကာင့္ ဤနည္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၏။
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အဖြဲ႔အရြယ္စား။ (၄) ဦးမွ (၄၀) ဦးထိ။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ (၁၅) မိနစ္မွ (၃၀) မိနစ္ထိ လုပ္ႏိုင္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဖတ္စာတြင္ရပ္နားမည့္ ေနရာ (၄-၅) ခုေလာက္ရွာပါ။ ရပ္နားမည္ေနရာမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ။
အဆင့္ (၂)။ သင္ပုန္းေပၚတြငျ္ ဖစ္ေစ စာရြက္ခ်ပ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါဇယားခ်ပ္မ်ိဳး ေရးဆြဲထားပါ။
ဇာတ္လမ္းကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္တစ္ပိုင္းစီဖတ္ရမည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ ရပ္နားမည့္ေနရာမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး
ဆက္မဖတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိေပးထားပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား မွန္မမွန္ ဆက္ဖတ္
ၿပီး အေျဖညႇိၾကမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဖတ္စာ၏ေခါင္းစဥ္ကိုဖတ္ခိုင္းၿပီး စာေပအမ်ိဳးစားကိုေျပာပါ။ စာေရးဆရာ၏အမည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး စာအုပ္၏
ေခါင္းစဥ္ကိုဖတ္ျပပါ။ ပုံျပင္ထဲတြင္ ဘာေတြျဖစ္မည္ကို ခန္႔မွန္းခိုင္းၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္
ခန္႔မွန္းေျခဇယား (Prediction Chart) တြင္ ေရးျဖည့္ခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ယူဆ
ေၾကာင္းေမးၿပီး သူတို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဘာေၾကာင့္ဒီလိုထင္သလဲ ဇယားကြက္တြင္ေရးျဖည့္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပထမရပ္နားရန္အထိဖတ္ခိုင္းၿပီး ထိုရပ္ရန္ေနရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အစမွျပန္ၿပီး
ယခင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားေစၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာကို ေျပာျပေစသည္။ သူတို၏ေျပာျပခ်က္မ်ား
ကို ဘာေတြတကယ္ျဖစ္လာခဲ့သလဲဇယားတြင္ ဆရာကေရးျဖည့္ပါ။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာက ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လွန္ေလ့လာၿပီး ယခုထိဘယ္ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြက မွန္ေၾကာင္း
ေမးပါ။ သူတု႔၏
ိ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ မမွန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားပါရွိသည့္
အပိုင္းမ်ားကို အသံထြက္ၿပီးဖတ္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၆)။ ဖတ္စာ၏ေနာက္တစ္ပိုဒ္တြင္ ျဖစ္မည္ထင္သည့္အေၾကာင္းရာကို ေက်ာင္းသားမ်ားကခန္႔မွန္းၿပီး ေပးထား
ေသာကြက္လပ္တြင္ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အေထာက္ထားမ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပပါ။ ဆက္ဖတ္ခိုင္းၿပီး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေသာ
အခ်က္ႏွင့္ သူတို႔၏ခန္႔မွန္းခ်က္ကိုႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားထုတ္ျခင္း၊ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အ
ေထာက္အထားရွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအပိုင္းအထိဆက္ဖတ္ၾကေစ။
အဆင့္ (၇)။ အဆုံးတြင္သူတို႔၏ေနာက္္ဆုံးခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ပုံျပင္ဇာတ္လမ္းတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ အခ်က္ႏွင့္
တိုက္ၾကည့္ၿပီး ဇယားကြက္တြင္ေရးခိုင္းပါ။
ခ(၁၁) ခန္႔မွန္းေျခဇယား (Prediction Chart)
ဘာျဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ

ဘာေၾကာင့္ဒီလိုထင္လဲ

ဘာေတြတကယ္ျဖစ္ခဲ့လဲ

ေခါင္းစဥ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္
ပထမပိုင္း ဖတ္ၿပီးေနာက္
ဒုတိယပိုင္း ဖတ္ၿပီးေနာက္
အဆုံးအထိ ဖတ္ၿပီးေနာက္

ခ(၁၂) ေ၀ါဟာရမ်ားကိုအေျချပဳ၍ ခန္႔မွန္းျခင္း (Predicting From Terms)
ေက်ာင္းသားမ်ား ဖတ္႐ႈရမည့္ သင္ခန္းစာ (သို႔မဟုုတ္) နားေထာင္မည့္ဖတ္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
စဥ္းစားခိုင္းရန္၊ သင္ခန္းစာတစ္ခု၏ ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္း အပိုင္း၌ အသုံးျပဳသည့္နည္းျဖစ္သည္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
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ဖတ္စာထဲမွ ေ၀ါဟာရကို အေျခခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္ရႈေလ့လာမည့္ သင္ခန္းစာတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ခန္႔မွန္းခိုင္းျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သိလိုစိတ္ကို ႏိွဳးဆြေပးၿပီး သင္ခန္းစာကို သင္ယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္
ေစသည္။ ဤနည္းသည္ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရးထားေသာစာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္သူစာေရးဆရာေရးထားေသာ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းကို ၾကားရသည့္အျပင္ သူ
တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ပုံျပင္၀တၳဳကို ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း သရုပ္ျပခြင့္ရရွိသည္။ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အေျချပဳ၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း
ျခင္းသည္ တက္ႂကြစြာနားေထာင္ရန္ (သို႔မဟုုတ္) တက္ႂကြစြာဖတ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစၿပီး အေရးႀကီးေသာေ၀ါဟာရ
ခက္ဆစ္စကားလုံးမ်ားကို စဥ္းစားေစသည္။ ဇာတ္အိမ္ဇာတ္လမ္း တည္ေဆာက္ပုံကိုသိၿပီး ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား
ကို ေဖာ္ထုတ္ေစသည္။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပသာနာတရပ္ကို ေျဖရွင္းေစသည္။
အဖြဲ႔အရြယ္စား။ အတြဲအေရအတြက္ အကန္႔သတ္မရွိ ဖြဲစ
႔ ည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ (၅) မိနစ္ ခန္႔
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အတန္းမစမီ ဆရာက အေရးႀကီးသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား (သို႔မဟုုတ္) အဓိကဇာတ္ေကာင္ကို ေထာက္ျပ
ေသာ စကားလုံး (၄) လုံး သို႔မဟုုတ္ (၅) လုံး ေရြးခ်ယ္ထားရန္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာက ထိုစကားလုံးမ်ားကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးခ်၍ ထိုေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ဖတ္စာမ်ာတြင္ ပါရွိမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေျပာျပရမည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၾကားရမည့္ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ အမ်ိဳး
အစား (သို႔မဟုုတ္) စာေပေရးသားပုံစံႏွင့္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္
ေပးေၾကာင္း ရွင္းျပရမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားအတြဲမ်ားအား ဇာတ္လမ္းအရ အေျခအတင္ေျပာဆိုေသာ စာတစ္ပုဒ္ကို စိတ္ကူး
ေဖာ္ခိုင္းပါ။ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ (၄) မိနစ္ေပးပါ။
အဆင့္ (၄)။ (၃) မိနစ္ သို႔မဟုုတ္ (၄) မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ဆရာကေက်ာင္းသားအတြဲ အနည္းငယ္ကို သူတို႔၏ စိတ္
ကူးယဥ္ ပုံုျပင္ဇာတ္လမ္း သို႔မဟုုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေျပာခိုင္းပါ။ ဆရာက ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံ
အားေပးလက္ခံပါ။ တင္ျပခ်က္သည္ ၾကားရမည့္ ပုံုျပင္ဇာတ္လမ္းႏွင့္ တူေၾကာင္း မတူေၾကာင္း မေျပာရပါ။
အဆင့္ (၅)။ ဖတ္ျပမည့္ ပုံုျပင္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကရန္ႏွင့္ သူတို႔၏စိတ္ကူးဇာတ္လမ္းကို
ထိုပုံျပင္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။
အဆင့္ (၆)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ပုံျပင္ကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔၏စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ တကယ့္ဇာတ္လမ္းကို
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကပါေစ။ သူတို႔၏ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား နီးစပ္မႈကို ဘယ္အရာက ဖန္တီးေပးသလဲ။

ခ(၁၃) ႏွစ္ဦးတြဲ ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား (Paired Predictions)
ဤနည္းစနစ္ကို ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ နွစ္ဦးတြဲ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အခုသင္မယ္႔သင္ခန္းစာကို အရင္ကတစ္ေယာက္ေယာက္ဖတ္ဖူးသလားဆိုတာေမးပါ။ တကယ္လို႔ ဖတ္ဖူး
တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကိုအခုထပ္နားေထာင္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို နွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲၿပီး စာရြက္နွင္႔ခဲတံေပးပါ။ ဇာတ္ေကာင္၊ ေနရာ၊ ဇာတ္လမ္းကို
ကိုယ္စားျပဳတဲ႔စကားလံုးေတြကို ဖတ္ျပတဲ႔အခါ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၃)။ ဒီဇာတ္လမ္းက ဘယ္လိုဇာတ္လမ္းမ်ိဳးျဖစ္နိုင္သည္ကို နွစ္ေယာက္တြဲ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၿပီး ခန္႔မွန္းပါ။ ႏွစဥ
္ ီး
တြဲခန္႔မွန္းထားခ်က္မ်ားသည္္ ဇာတ္လမ္းဖတ္ျပီးေသာအခါ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္နွင္႔ ျပန္လည္တိုက္ဆိုင္ ၾကည္႔နိုင္ရန္
ေရးခ်ထားဖို႔ (၅) မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္ေပးပါ။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာမွ နွစ္ဦးတြဲျပဳလုပ္ေသာခန္္႔မွန္းခ်က္သည္ သင္ခန္းစာမစခင္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟု
ရွင္းျပသည္။ သင္ခန္းစာဇာတ္လမ္းကိုဖတ္ေနစဥ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလံုး ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္နွင္႔အညီ မိမိတို႔၏ ခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းနိုင္သည္။
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ခ(၁၄) အက်ဥ္းခ်ဳံး / တြဲ / ဖလွယ္ (Summarize / Pair / Share)
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားထားေသာ သင္ခန္းစာကို စာေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းခန္႔ျဖင္႔
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေစပါ။
အဆင့္ (၂)။ ၿပီးလွ်င္ နွစ္ဦးတြဲ၍ မိမိတို႔ အက်ဥ္းခ်ံဳးခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေ၀မွ်ၿပီး တူညီခ်က္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အတြဲလုိက္ အက်ဥ္းခ်ံဳးခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။ အပိုင္းတစ္ခုစီအတြက္ ၂ မိနစ္ ၃ မိနစ္သာ
အခ်ိန္ယူပါ။ တင္ျပမႈ (presentation) သို႔မဟုတ္စာဖတ္ျခင္း (reading) သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (discussions)
အၿပီးတြင္ R2 အေနျဖင္႔လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။
ခ(၁၅) ပံုေဖာ္ / ဖလွယ္ / နားေထာင္ / တီထြင္ (Formulate / Share / Listen / Create)
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဒီေလ႔က်င္႔ခန္းမွာ သင္ခန္းစာေတြကို အဖြဲ႔လိုက္ဖတ္ၿပီး အဖြဲ၀
႔ င္တစ္ဦးစီက တံု႔ျပန္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။
ထို႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ၿပီး အျပန္အလွန္နားေထာင္ပါ။
အဆင့္

(၂)။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔

ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန

အႀကံဥာဏ္သစ္ေတြကို

ေဖာ္ထုတ္ပါ။
ခ(၁၆) သင္ခန္းစာဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း (Reading and Conferencing)
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာေတြဖတ္ဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စီစဥ္ရာမွာ အခက္ခဲဆုံးအရာေတြထဲက တစ္ခုက ေရြးထား
တဲ့ဖတ္စာကို ဖတ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလိုဖတ္္ျခင္းကရတဲ့ အေရးႀကီးဆုံးရလဒ္ေတြကို ဆုံးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆရာေတြကဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲဆိုတာကို ေက်ာင္းသားေတြကို ခန္႔မွန္းခိုင္းပါတယ္။ မွန္မွန္ ခန္႔
မွန္းႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္နဲ႔ သင္ယူလိုစိတ္ရွိတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကို စိတ္ဝင္
စားျပီးသား ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ ဒီနည္းကေကာင္းပါတယ္။ (အျခားသူေတြ အတြက္ကေတာ့ ဒီနည္းစဥ္က
သူတို႔ကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ မေသခ်ာစိတ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္သင္ယူလိုစိတ္ နည္းေစပါတယ္။
ခ(၁၇) တုန္႔ျပန္ျခင္း (Responding)
တုန္႕ျပန္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြနဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကို ဖတ္စာနဲ႕ ကိုက္ညီမႈရွိ
သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လိုကြဲျပားမႈရွိလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္စာထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္
ခုကို သ႐ုပ္ျပႏိုင္ရန္၊ နမူနာ ျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေပးထားတဲ့ ေဝါဟာရေတြကိုသုံးၿပီး
တုန္႔ျပန္မႈကို ေရးေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္္။
ခ(၁၈) စာဖတ္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ (Reading Conference)
စာဖတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ၊ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာစာဖတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးရ
ပါမည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ အပိုေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္းသားမ်ား ထင္ျမင္ၾကသည္။ စာဖတ္ျခင္းကို ေက်ာင္း
သားမ်ား တန္ဖိုးထားၿပီး အက်ိဳးေက်း ဇူးသိလာေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည္။
ေဆြးေႏြးျခင္း
ဖတ္ထားသည့္စာမ်ားကိုျပန္ေဆြးေႏြးသည့္ စာဖတ္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား
စကားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္သည့္စာအုပ္ (သို႔မဟုုတ္) ေဆာင္းပါးႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈအေၾကာင္းအျမဲပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆရာက ေက်ာင္းသား၏စာဖတ္ျခင္းကို အား
ေပးတယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈျပတယ္။ စာေပအစိတ္အပိုင္းေတြကို ေက်ာင္းသားမ်ားအားပိုသတိထားမိေစၿပီး ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ စာဖတ္ၿပီးနားလည္မႈကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ဖတ္ျပီးသားစာေပၚတြင္ တုန္႔ျပန္ခိုင္းျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးႏို္င္ပါသည္။
အႀကံဳျပဳထားသည့္ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းပုံစံမ်ား
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(က) စာေပ ေပးစာနမူနာ
ေခါင္းစဥ္။ __________________________________________________________________________
စာေရးဆရာ။ ________________________________________________________________________
အဓိကဇာတ္ေကာင္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ထံကို သူႀကံဳခဲ့ရတဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး အျဖစ္အပ်က္ အ
ေၾကာင္း စာေရးေျပာျပပါ။
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
အမည္ _________________________________

(ခ) စာအုုပ္စာရင္းပံုစံ
ဖတ္ၿပီးတဲ့စာအုပ္ေတြ
အမည္။ ________________________________
ေခါင္းစဥ္/ စာေရးဆရာ

လြယ္/ သင့္/ ခက္

စဖတ္တဲ့ေန႔

ၿပီးတဲ့ေန႔

(ဂ) စာဖတ္မွတ္တမ္းပံုစံ
________________________________ အတြက္စာဖတ္မွတ္တမ္း။
စာအုုပ္နာမည္

စဖတ္တဲ့ေန႔

ၿပီးတဲ့ေန႔
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ေန႔စြဲ။ _______________________
ခက္ခဲမႈအဆင့္

မွတ္ခ်က္

(ဃ) စာဖတ္ေဆြးေႏြးပဲြမွတ္စုကဒ္ျပားနမူနာ
ဆရာအေနနဲ႔သံုးဖို႔လြယ္ၿပီးအတန္းထဲမွာအလြယ္တကူထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္ေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္းပံုစံလုပ္ရပါမယ္။
ေဆြးေႏြးပဲြစည္းကမ္းေတြ
၁။ (၂) မိနစ္ကေန (၄) မိနစ္ၾကာရပါမယ္။
၂။ တျခားေက်ာင္းသားေတြကၾကားျဖတ္မေျပာရပါဘူး။
၃။ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုစီအတြက္မွတ္တမ္းထားရပါမယ္။

ေက်ာင္းသားအမည္ _______________________________________
ေဆြးေႏြးပဲြရက္စဲြ

စာအုုပ္ေခါင္းစဥ္

စာေရးဆရာ

မွတ္ခ်က္ (သို႔မဟုုတ္)
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္

(င) စာဖတ္ျခင္းအတြက္ေက်ာင္းသားေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္း
ေန႔စြဲ၊ ______________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသားအမည္၊ ___________________________________________________________________
ဖတ္တဲ့စာအုပ္ရဲ့ေခါင္းစဥ္ကဘာလဲ၊ _________________________________________________________
စာေရးဆရာကဘယ္သူလဲ၊ _______________________________________________________________
စာေရးဆရာအေၾကာင္းသိရင္ေျပာျပပါ။ ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ဒီစာေရးဆရာေရးတဲ့တျခားစာအုပ္ေတြဖတ္ဖူးသလား။ ____________________________________________
ဒီစာအုပ္ဘာလို႔ေရြးသလဲ။ _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ဒီစာေရးဆရာေရးတဲ့ေနာက္စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္ခ်င္သလား။ ဘာလို႔လဲ။ _______________________________
__________________________________________________________________________________
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ဒီဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းနည္းနည္းေျပာပါ။
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ဒီစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီးဘာျပန္ေျပာခ်င္သလဲ၊ ဘာသင္ခန္းစာေတြ ဆင္ျခင္စရာေတြ ရလိုက္သလဲ။
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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(စ) စာဖတ္ျခင္းအေပၚထားတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား စစ္တမ္းနမူနာ
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ခ(၁၉) ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားစဥ္းစား၍စာဖတ္ၿခင္း (QAREFMLW)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
ဘက္လိုက္ၿပီးေရးသားထားေသာစာမ်ားဖတ္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ရန္သံုးၿခင္းၿဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာမွသင္တန္းမ်ားအား QAREFMLW ၏နည္းစဥ္ကိုရွင္းၿပၿပီး ပထမဦးစြာ QARE ကို အေသးစိတ္
ရွင္းၿပမည္။
Q = Question (အဓိကၿပႆနာကဘာလဲ)
A = Answer

(ၿပႆနာရဲ႕အေၿဖကိုစာေရးဆရာကဘယ္လိုေပးလဲ)

R = Reason (စာေရးဆရာရဲ႕အေၾကာင္းၿပခ်က္ကဘာလဲ)
E = Evidence (သက္ေသအေထာက္အထားဘာေတြၿပလဲ)
အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္စာေရးသူ၏တင္ၿပခ်က္မ်ားကိုေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ၿဖစ္သည္။
အဆင့္ (၂)။ ထို႕ေနာက္ FMLW ကိုရွင္းၿပရမည္။ ထိုသံုးခ်က္သည္စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို
ဆန္းစစ္၍ မိမိကိုယ္တိုင္သံုးသပ္ရန္ၿဖစ္သည္။
F = Facts (ေပးထားေသာစာပိုဒ္မွအခ်က္အလက္မ်ားသည္က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈရွိ၊မရွိဆန္းစစ္ၿခင္း)
M = Missing (ထိန္ခ်န္ထားေသာအခ်က္မ်ားရွိ၊မရွိရွာေဖြၿခင္း)
LW = Loaded words (အားျပင္းေသာ စကားလံုးမ်ားပါ၊ မပါရွာေဖြၿခင္း)
အဆင့္ (၃)။ စာပိုဒ္ကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ Loaded Words စကားလံုးမ်ားကို ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာရာတြင္ M-Chart ကို အသံုးၿပဳ
ေစမည္။ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ေစၿပီးေဆာင္းပါးအားေလ့လာမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေစရမည္။
M – Chart
အျပဳသေဘာ (Positive)

ဘက္္လိုက္မႈမရွိ (Neutral)

အႏႈတ္သေဘာ (Negative)

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား

ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားသူမ်ား

အစြန္းေရာက္သူမ်ား၊

တယူသန္မ်ား၊

ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳသူမ်ား

အဆင့္ (၄)။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီမွရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအတန္းသားမ်ားအားတင္ျပေစၿပီး အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေစသည္။
ခ(၂၀) JUICE ေလ့လာနည္း (Job, Understand, Instruct, Critique, Exchange (or) Evaluate)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
JUICE နည္းသည္ သင္ခန္းစာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ခက္ခဲေသာအပိုင္းမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ အပိုင္း
မ်ား၊ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ားကို ဆရာ၏ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမပါဘဲ ႏွစ္ေယာက္တြဲ အခ်င္းခ်င္း ေလ့လာသင္ယူ
တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ JUICE နည္းတြင္ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းသင္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ ေစ
ရန္ အတြက္ အျပန္အလွန္တာ၀န္ယူတတ္မႈ ရွိေစရန္၊ အဆင့္ျမင့္ေမး ခြန္းမ်ားေမး၍ ေဆြးေႏြးတတ္ေစရန္အတြက္လည္း
ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲတြဲမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဖတ္ရမည့္သင္ခန္းစာမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္၍ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲဖတ္ရန္မည္။ (Job)
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အဆင့္ (၃)။ ဖတ္စာေပၚကို ေယဘူယ်နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ဖတ္စာတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို အေရးႀကီးေသာအပိုင္းႏွင့္ ခက္ခဲေသာအပိုင္းမ်ားကို မွတ္သားမည္။ (Understand)
အဆင့္ (၄)။ သင္ခန္းစာပါအေၾကာင္းအရာကို မိမိနားလည္သလို မိမိ၏တြဲေဖာ္အားေျပာျပေစမည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမး
မည္။ (Instruct)
အဆင့္ (၅)။ နားေထာင္သူမွ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္၍ ေမးခြန္းမ်ားျပန္ေမးမည္။ (Critique)
အဆင့္ (၆)။ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ နားေထာင္သူမွ အေၾကာင္းအရာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျပာျပရမည္။
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသင္ယူခဲ့သမွ်ကို ဖလွယ္မည္။ (Exchange)
အဆင့္ (၇)။ အေၾကာင္းအရာအေပၚ စစ္ေဆးသည့္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ရမည္။ ဖတ္စာတြင္မည္သည့္ အခ်က္ မ်ားသည္
အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ႏွစဥ
္ ီးသေဘာတူသတ္မွတ္ၾကရမည္။
အဆင့္ (၈)။ ဖတ္စာ၏ က်န္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အထက္ပါနည္းအတိုင္းတာ၀န္လဲလွယ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္
ရြက္ေစမည္။
ခ(၂၁) ဘာသာရပ္အလိုက္ စာဖတ္မႈတြင္ စာဖတ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲနည္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
[Applying Readers’ Workshop Process to Content Areas (Science)]
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
Applying Readers’ Workshop Process to Content Areas ကုိ သိပၸံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ ၾကားရာတြင္
သံုးေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(က) သင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသိေစျခင္း (ဥပမာ၊ တြန္႕ေခါက္လႊာဖတ္စာ)
၁။ ဘုမိေဗဒသည္ လူမ်ားေနထိုင္သည့္ေနရာ၊ ေနထုိုင္သည့္ ပံုစံကုိ မည္ကဲ့သို႔ လႊမ္းမိုးမႈရွိသနည္း။
၂။ အနည္က်ေက်ာက္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မည္ကဲ့သို႔ပုံစံေျပာင္းသနည္း။
၃။ ဖိအားႏွင့္အပူသည္ ေက်ာက္မ်ားအား ပုံစံေျပာင္းေစရန္ မည္သို႕ျပဳလုပ္ေပးသနည္း။
၄။ အနည္က်ေက်ာက္လႊာမ်ား မည္သို႕ျဖစ္လာသနည္း။
(ခ) သင္ခန္းစာငယ္ (Mini Lesson)
စာဖတ္ရန္အတြက္ စာတြင္ပါရွိေသာေ၀ါဟာရမ်ားကို ႀကိဳတင္ေပး၍ နားလည္ေစျခင္း (ဥပမာ၊ တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား၊ ဖိအား၊
အလႊာ၊ ေျမာင္း၊ အခြံလႊာ ေရြ႕လ်ားျခင္း)
အဆင့္ (၁)။ ေျမလႊာမ်ားမည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေမး၍ စတင္ပါ။
အဆင့္(၂)။ ေျမလႊာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈႏွင့္ လူသားမ်ား ေနထုိင္မႈတို႔ ဆက္စပ္ပံုကို ေဆြးေႏြးပါ။ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား ျပသ၍
လည္း ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ အဓိကထား၍ ေဆြးေႏြးရမည္မွာ ေျမလႊာမ်ားျဖစ္ေပၚပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။
(ဂ) စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း (Reading and Conferencing)
၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၄) ေယာက္ သို႔မဟုုတ္ (၅) ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔ေစမည္။
၂။ တစ္ဦးခ်င္းစီ တူညီေသာ စာဖတ္ကို ဖတ္ေစမည္။
၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား အခက္အခဲရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ ဆရာမွ ကူညီမည္။
၄။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖတ္စာတြင္ေတြ႕ရသည့္ ပံုသဏၰာန္အျပင္ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚႏိုင္
သည့္ ပံုသဏၰာန္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ တြန္းအာေပးရမည္။
(ဃ) တံု႔ျပန္ျခင္း (Responding)
(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိေဟာင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေစမည္။
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(၂) စာရြက္ကို အသံုးျပဳ၍ ပံုသဏၰာန္ လုပ္ၾကည့္ေစမည္။
(၃) Journal ထဲတြင္ သင္ခန္းစာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမ်ားကုိ (ေပးထားေသာ ေ၀ါဟာရစကားလံုး
မ်ားကုိ အသံုးခ်၍) ေရးေစမည္။
မွတ္ခ်က္။ အကယ္၍ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊ နားမလည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ဆရာမွ ေနာက္
ဆက္တြဲ မည္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပရမည္။

၃(ဂ)။ စာေရးရာတြင္သံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား

ဂ(၁)။ လက္တမ္းအလြတ္ေရးျခင္း / လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေရးသားျခင္း (Free Write)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ကိုယ္ပိုင္အေတြးကို လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖၚျပႏိုင္ရန္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက (၃) မိနစ္ (သို႔မဟုုတ္) (၅) မိနစ္ (သို႔မဟုုတ္) ဆယ္မိနစ္ အခ်ိန္သင့္ေလ်ာ္သလို လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ စာစီစာကံုးေရးဖုိ႕ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ေမးခြန္းေပး၍ေရးေစသည္။ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါ က
အိမ္စာအျဖစ္ေရးခဲ့ရန္လမ္းညႊန္ေပးပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေရးထားၿပီးေသာ စာမ်ားကို အတန္းတြင္းတြင္ အခ်ိန္လံုေလာက္ပါက ျပန္လည္ဖတ္ျပေစပါ။ အခ်ိန္မလံု
ေလာက္ပါ က စာသင္ခန္းနံရံမ်ားတြင္ ကပ္ေစသည္ျဖစ္ေစမ်ွေဝႏိုင္သည္။
ဂ(၂)။ အျမန္ခ်ေရးျခင္း (Quick Write)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အျမန္ခ်ေရးနည္းသည္ ပံုေသမဟုတ္ေသာ စာစီစာကံုးေရးနည္းျဖစ္သည္။ အျပင္းအထန္ျငင္းခံုေသာ အခါမ်ားတြင္
အေတြးအေခၚမ်ားကို ျမန္ျမန္ေျပာဆိုရေသာေၾကာင့္ ေရးခ်မထားလွ်င္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေမ့သြားႏိုင္သျဖင့္ အျမန္ခ်ေရး
ျခင္းျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚကုိ အဓိကထားရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ပံုစံက်ေသာ စာေရးနည္းကုိ အဓိကမထားေပ။
အျမန္ခ်ေရးနည္းသည္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ကုိ တံု႔ျပန္ခ်က္ေရးရန္ (၅) မိနစ္ထက္ မပိုဘဲ ေရး
ႏိုငသ
္ ည့္ အခြင့္အေရးကုိေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခပ္တိုတိုေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာေရးရာတြင္ေပးထားသည့္
အခ်ိန္အတြင္း မရပ္မနားဘဲ ေရးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာျပပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေရးမည့္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ေျပာျပပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျမန္ခ်ေရးနည္းျဖင့္ ေရးေနစဥ္ အခ်ိန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေပးပါ ဥပမာ (၂) မိနစ္
အတြင္းေရးခ်ရန္စသည္ျဖင့္သတိေပးပါ။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔ေရးထားေသာ စာရြက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း (Journal) တြင္ သိမ္းထားႏိုင္သည္။
(သို႔မဟုတ္) ဆရာမွ သင္ခန္းစာကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာတြင္ သံုးရန္ သိမ္းထားႏိုင္သည္။

ဂ(၃)။ RAFT စာေရးနည္း
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စာေရးသားျခင္းဟာ ပြင့္လင္းတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အေရးပါတဲ့အခန္းျဖစ္သလို ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကို ျမွင့္တင္
ေပးသည္။ အေတြးအေခၚတစ္ခုကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး ရႈေထာင္အ
့ မ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္
သည့္ စာေရးသရုပ္ေဖာ္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိေရးသားထားသည္ကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း
ဖလွယ္သည့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသင္ယူၾကသည္။ မိမိ၏အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို စာရြက္
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ေပၚတြင္ ေပၚလြင္ေအာင္ေရးသားရန္၊ က်ယ္ျပန္မႈရွိတဲပ
့ ရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ ဖလွယ္ရန္၊ အခ်င္းခ်င္းထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ရႏို္ငရ
္ န္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ စာေရးျခင္းမွ မိမိတို႔၏စာအေရးအသားတြင္ အာသာခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စာေပပုံစံ
မ်ားကို ရွာေဖြေတြရ
႔ ွိေစၿပီး မိမိတ၏
ို႔ အေတြးအေခၚႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ေလးစားလာေစၿပီး မွတ္တမ္းတင္သည့္ အေလ့
အက်င့္ ရရွိေစသည္။ စူးစမ္းလိုစိတ္ျမင့္မားလာၿပီး သင္ယူမႈတြင္ ပိုမိုအာရံုစူးစိုက္မႈတြင္ တက္ႂကြသည့္ သင္ယူသူျဖစ္
လာသည္။ စာေရးၿပီးဖလွယ္ျခင္းသည္ သင္ယူသူအဝန္းအဝုိင္းတြင္ သင္ယူသူမ်ား အသိုင္းအဝန္းစိတ္ဓါတ္ ျဖစ္ထြန္းေစ
ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ RAFT ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။
R= Role (အခန္းက႑ - စာေရးသူသည္ မည့္သည့္ အခန္းက႑မွေရးသားမည္နည္း။ ဥပမာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ပထမ
ပုဂၢဳိလ္ေနရာတြင္ေန၍ေရးသားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္၏ ေနရာမွေန၍ ခံစားေရးသားျခင္း၊ (သို႔မ
ဟုတ္) ျပန္လည္ေျပာျပသူအျဖစ္ ေရးသားျခင္းျဖင့္ က႑ကိုေရြးခ်ယ္ေရးသားသည္။)
A= Audience (စာဖတ္ပရိသတ္ - မိမိ၏စာဖတ္ပရိသတ္ မည္သူနည္း။ မည္သူ႔အတြက္ရည္ရြယ္ျပီးေရးသားသနည္း။)
F= Forms (စာေပပုံစံမ်ား - ကဗ်ာ၊ ဝတၳဳတို၊ အတၳဳပတၱိ၊ သတင္း၊ ကာတြန္း၊ ေဆာင္းပါး၊ စသည္… )
မွတ္ခ်က္။ ၀တၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး အစရွိသည့္ စာေပပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို နမူနာျပရန္ စုုေဆာင္းထားသင့္သည္။
T= Topic / Time (အခ်ိန္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္)
အဆင့္ (၂)။ ဆရာက တတန္းလုံးႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေခါင္းစဥ္တခုေရြးပါ။ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကံျပဳလာေသာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားကို သင္ပုန္းေပၚ တြင္ ေရးသားပါ။ စိတ္ဝင္စားျပီး သင္ယူမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္သည့္ေခါင္းစဥ္ကို သင္ပုန္းေပၚတြငေ
္ ရးပါ။
အဆင့္ (၃)။ (၄) ေယာက္မွ (၆) ေယာက္အထိ ပါဝင္ေသာအုပ္စုမ်ားဖဲြ႔ပါ။ ဒီေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဖဲြ႔ထဲရွိအဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္
မတူညီေသာ က႑မ်ားအျဖစ္ေရးရမည္။
အဆင့္ (၄)။ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားတစ္ဦးစီသည္ ကဲြျပားေသာပရိသတ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစပါ။ (ဥပမာ၊ ကေလးမ်ား
အတြက္၊ မိဘမ်ားအတြက္၊ စသည္… )
အဆင့္ (၅)။ အဖဲြ႔တြင္းရွိတစ္ဦးစီသည္ မတူညီေသာစာေပပံုစံတစ္ခုစီ၏ မတူညီေသာအေရးအသားပံုစံမ်ား (Form) ကို
ေဆြးေႏြး ၍ေရြးေစသည္။ (ဥပမာ၊ ကဗ်ာ၊ဝတၳဳတို... စသည့္) စာေပပုံစံမ်ား။
အဆင့္ (၆)။ RAFT ေရးရန္အခ်ိန္ (Time) ၂၅ မိနစ္ (သို႔မဟုတ္) ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔ေပးသည္။
အဆင့္ (၇)။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဖလွယ္ျခင္း (Sharing) ျပန္လည္ေဝမ်ွနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အုပ္စု
ႀကီးတခုလုံး (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုငယ္မ်ားထဲတြင္ ဖတ္ျပႏိုငသ
္ ည္။ နံရံမွာကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အတန္းမဂၢဇင္း ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္
ေစ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဂ(၄)။ စာေရးသူထိုင္ခံု စာေရးသားနည္း (Author Chair)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
မိမိ၏ အေတြ႔အႀကံဳ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို စာေပေရးသားျခင္းျဖင့္ ထုုတ္ေဖၚရန္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္
တျခားသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို သင္ယူရရွိသကဲ့သို႔ မိမိ၏ အေတြ႔အႀကံဳ အေတြးအေခၚ
အယူအဆမ်ားကို တျခားသူမ်ားထံ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေခါင္းစဥ္ေရြးျခင္း။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေရးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္ ေရြး
ခ်ယ္သည္။ ေခါင္းစဥ္တခုုထက္မက ရွိပါက သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္၍ စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုး ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္
သည္။
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အဆင့္ (၂)။ ကလပ္စတာလုပ္ျခင္း (Clustering)။ ေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ အႀကံဥာဏ္မ်ား စုုစည္းရန္
စာရြက္တရြက္ေပၚတြင္ ကလပ္စတာ လုုပ္ၾကမည္။ ကလပ္စတာလုုပ္ရန္နည္းလမ္းကို အခန္း (၃) အပိုဒ္ (က) တြင္ ရယူ
ႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၃)။ အၾကမ္းေရးျခင္း။ ကလပ္စတာကိုၾကည့္၍ ပထမအၾကမ္း ေရးမည္။ ဤအဆင့္တြင္ မိမိ၏ အေတြးအေခၚ
မ်ားကို ေပၚလြင္ရန္ အေရးႀကီးျပီး ဦးစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ပံုစံႏွငမ
့္ န
ွ ္ကန္မႈမ်ားကို ဤအဆင္တ
့ ြင္ စဥ္းစားရန္ မလိုအပ္
ေသးပါ။ အၾကမ္းေရးသား ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျခစ္ရာမ်ား၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ သပ္ယပ္မႈ
မရွိေသာ္လည္း အဆင့္ဆင့္အေခ်ာျဖစ္ေပၚလာပံုကို မိမက
ိ ိုယ္တိုင္ ျပန္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
အဆင့္ (၄)။ ျပန္ေရးျခင္း။ အၾကမ္းကို ပိုေကာင္းလာေအာင္ လုုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ လုုပ္ႏိုင္ပါသည္။
တင္ျပခ်က္ေတြ ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုေရးမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။ အေတြးေတြကို ရွင္းလင္ေအာင္ ျပန္
ေရးသည္။
အဆင့္ (၅)။ စာေရးသူထိုင္ခံု။ အတန္းေ႕ရွတြင္ စားပြဲ ကုုလားထိုင္တို႔ကို စာေရးသူထိုင္ရန္ အထူးျပင္ဆင္ထားမည္။
ေက်ာင္းသားတဦးစီသည္ မိမိေရးထားေသာစာကို ဖတ္ျပမည္။ အတန္းေဖၚမ်ားက ဂရုုစိုက္နားေထာင္၍ အႀကံဥာဏ္ေပး
မည္။ အႀကံေပးရာတြင္ အားေကာင္းခ်က္မ်ားကို ဦးစြာေဖၚျပၿပီးမွ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ေသာေနရာမ်ားကို
အႀကံေပးမည္။ အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ အဆံုးအျဖတ္သည္ စာေရးသူ၌ တည္သည္။
အဆင့္ (၆)။ စိစစ္ျခင္း။ ပံုႏိွပ္ထုထ္ေ၀ျခင္း မျပဳမီ၊ စာလံုးေပါင္း၊ သဒၵါ၊ အသံုးအႏံႈး တို႔ကိုစိစစ္မည္။ စာေၾကာင္းအထား
အသို၊ စာပိုဒ္မ်ားကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္မည္။
အဆင့္ (၇)။ ထုုတ္ေ၀ျခင္း။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရးသားထားသည့္ စာမ်ားကို စာအုုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ စာေရးသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂုုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ရာေရာက္သည္။ ထိုစာအုုပ္မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္တြင္ ထားေပးျခင္း၊
ေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မွ ထုုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာ၊ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ထဲ့သြင္းျခင္းျဖင့္ တျခားသာမ်ားလည္း
ေလ့လာႏိႈင္သည္။

ဂ(၅)။ က်ိဳးေၾကာင္းျပစာစီစာကုံး (Argumentative Essay)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
က်ိဳးေၾကာင္းျပစာစီစာကုံးသည္ အတန္းစကားရည္လုပြဲအျပီးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျပန္လည္
စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းျပစာစီစာကုံးတြင္ စာေရးသူသည္ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခု အ
တြက္ ျပည့္စံုသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္အခ်က္မ်ားေရးသားေစသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အျငင္းပြားေစသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္ရန္တစ္ခုထက္မ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပက္သက္၍ မိမိရပ္
တည္ ခ်က္ကို ေရးေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲေစျပီး မိမိတို႔ေရးသားထားသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေစသည္။
အဆင့္ (၃)။ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို တစ္လွည့္စီေျပာေစျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္နားေထာင္မႈျဖင့္
ရပ္တည္ခ်က္ဆုိင္ရာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ဒါမွမဟုတ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္
ေစသည္။ စာတမ္းအစအဆုံးကို ဖတ္ျပဖလွယ္ေစသည္။

ဂ(၆)။ အကုိးအကားမ်ားစြာအသံုးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း (Writing Reports from Several Sources)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
ေမးခြန္း၏ အေျဖရွာေဖြမႈကို အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္
တက် ေဖၚျပတတ္ရန္ ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းေရးလုိသည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ ဆရာက ေပးသည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီကို မိမိ၏ စာရြက္ေပၚတြင္ ေကာ္လံ ၅ ခုပါေသာ ဇယားရုိးရုိးတစ္ခု ဆြဲေစသည္။
အဆင့္ (၃)။ ဇယား၏ေကာ္လံတစ္ခုစီတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာတမ္း၊ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ား
(သုိ႔မဟုတ္) ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း စသည့္ အခ်က္ေတြကုိ ေကာ္လံမ်ားတြင္ ေရးေစသည္။
ဥပမာ။
ေမးခြန္းေတြ

ဖတ္စာအုပ္ (၁)

ေဆာင္းပါး (၂)

စာတမ္း (၃)

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေရခဲေတာင္ေတြ ဘယ္မွာရွလ
ိ ဲ။
ေရခဲေတာင္ေတြဘယ္လုိေပၚလာလဲ။
ေရခဲေတာင္ေတြဘယ္လုိေမ်ာလဲ။
ေရခဲေတာင္ေတြမွာ ကမၻာေပၚက ေရ
ေတြဘယ္ေလာက္ပိတ္မိေနလဲ။
ေရခဲေခတ္တုန္းက ေရခဲေတာင္ေတြ
ေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္
ဘယ္လုိသက္
ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လဲ။
ေနေရာင္သန္းတဲ့အခါ ေရခဲေတာင္
ေတြ ဘာလို႔ အျပာေရာင္ သန္းလဲ။
ေရခဲေတာင္ေတြ သက္တမ္း ဘယ္
ေလာက္ ရွိၿပီလဲ။

အဆင့္ (၄)။ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ (သုိ႔မဟုုတ္) အဖြဲ႔လုိက္ (သုိ႔မဟုုတ္)
ဆရာက ထုတ္ႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၅)။ ေမးခြန္းရဲ႕အေျဖမ်ားကုိ စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (သုိ႔မဟုုတ္) ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရွာ၍ ေျဖၿပီးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ
ေကာ္လံအကြက္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းေရးသည္။
အဆင့္ (၆)။ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရရွိေသာအေျဖမ်ား တူညီမႈမရွိဘဲ ကြဲလြဲေနပါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္သေဘာထား (သို႔မဟုုတ္) ဖတ္ရွိထားတဲ့ စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို
တင္ျပႏိုင္သည္။

ဂ(၇)။ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္း (Guided Imagery)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
စာေရးရန္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ နက္နဲသည့္ စိတ္ကူးမ်ားမွလာပါသည္။ စိတ္ကူးမ်ားႏႈိးေဆာ္ရန္၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
အား ေတာက္ပစြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ Gregary (1991) က အႀကံျပဳထားပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အတန္းထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္သတ္မွတ္၍ မိမိေရးသားခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာကို တိတ္ဆိတ္စြာ ေတြး
ေစသည္။ သက္ေတာင့္သက္သာေနေစ၍ စိတ္ကူးေတြကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ညင္ညင္သာသာ လမ္းညႊန္သည္။
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အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီက စိတ္ကူးတစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခု (သုိ႔မဟုုတ္) အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခု
သို႔ သြားရန္လမ္းညႊန္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အာရံုငါးပါးျဖင့္ ခံစားႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည္။
အဆင့္ (၃)။ ပံုေဖာ္စဥ္းစားထားသည္မ်ားကို ေရးသားေစၿပီး အခ်င္းခ်င္း (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔လိုက္ ဖလွယ္ေစသည္။
ဂ(ဂ)။ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ စာေရးျခင္း (Persuasive Writing)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
လက္ခံနိုငဖ
္ ြယ္ၿဖစ္ေအာင္ စာေရးၿခင္းသည္ အေျခအတင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ဘက္တစ္ဖက္ကို ေရြး
ခ်ယ္ ရပ္တည္ၿပီး ထိုရပ္တည္မႈကို အေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံလာ
ေအာင္ တင္ျပေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္စံုတစ္ေယာက္ဆီကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ စာေရးရာတြင္ လုိအပ္သည့္
အရာမ်ား အားထုတ္ေဖာ္ေစမည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သူတစ္ပါး၏ အယူအဆေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ
မိမိဘက္မွ အေခ်အတင္ျငင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားကို စာဖတ္သူလက္ခံလာေအာင္ ေရးသားတင္ျပေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ အႀကံဥာဏ္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စတင္လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ၊ ျပႆနာက ဘာလဲ။
သင္အၾကံျပဳလုိေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကဘာလဲ။ ေျဖရွင္းခ်က္အေျဖရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
ဂ(၉)။ အျခားတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ဂ်ာနယ္ (Other Response Journal)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဆရာေပးေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သုံးေသာ နည္းစနစ္
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဂ်ာနယ္ထဲတြင္ ေရးသားရေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဂ်ာနယ္စတင္ေရးသားရန္အတြက္ ဆရာမွ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ၊ စာေရး
ဆရာ ေရးသားမႈ ေနာက္ကြယ္မွ ဖံုးကြယ္ထားေသာ အခ်က္ကုိရွာပါ။ စာေရးဆရာ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ထဲမွ မိမိ၏
နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ပုိမိုတြန္းအား ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ဒီသင္ခန္းစာထဲမွ သင္သိရွိထား
ၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခ်က္ကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ ဒီသင္ခန္းစာထဲမွ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အေျဖႏွစ္ခုကို
ေရးပါ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔ရွိရေသာအေျဖတစ္ခုကိုလည္းေရးပါ။ သင္ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ႀကီးမားေသာ စိတ္
ကူး (big ideas) ေတြက ဘာေတြလဲ။
အဆင့္ (၂)။ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေစသည္။
ဂ(၁၀)။ စာေရးဆရာထံေပးစာေရးျခင္း (Letter to the Author)

က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စာေရးသူ၏ အေရးအသား၊ အယူအဆမ်ား တင္ျပမႈတြင္ မရွင္းလင္းမႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာလွ်င္ စာေရးသူအား
ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္ခန္းစာပါ မရွင္းလင္းသည့္အေၾကာင္းအရာ၊ အယူအဆမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးစြာတင္ျပထားမႈမ်ား ရွိ၊ မရွိကို
တစ္ေၾကာင္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ပိုဒ္ျခင္းျဖစ္ေစ ရွာေဖြသံုးသပ္ေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည့္ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ စာဖတ္သူကိုရႈပ္ေထြးေစသည့္အခ်က္မ်ားကို
စာေရးသူအား ျပန္လည္ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ စာေရးသူထံ ျပန္လည္ေမးျမန္းသည့္ ေပးစာမ်ား
ေရးသားျပဳစုေစသည္။
အဆင့္ (၃)။ ထိုေပးစာမ်ားကို စာေရးသူထံေပးပို႔သည္။

29

၃(ဃ)။ ေမးခြန္းေမးရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဃ(၁) ဆရာမွဦးေဆာင္ေသာေမးခြန္း (Teacher Questioning)
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ိဴးဆင္ျခင္ရန္၊ မွန္းဆရန္၊ ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ရန္၊
စိတ္ကူးကြန႔္ျမဴးရန္၊ ဖန္းတီးမႈျပဳလုပ္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ျမင့္မားမႈ အတိမ္ အနက္ကုိ ဂ႐ု
တစုိက္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲအစည္း၏ ယုံၾကည္မႈ နားလည္မႈအတြင္းတြင္ ၎တုိ႕၏ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ တန္ဖုိးျဖင့္ ပူး
ေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေမးခြန္းပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ သင္ၾကားမႈသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသိကုိ မကန္႔သတ္႐ုံ သာ
မက စိတ္ကူးဥာဏ္ မ်ားကုိလည္း ပုံသြင္းယူႏုိင္သည္။
ဃ(၂) အန္စာတံုးနည္း (Cubing)
က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ခန္းစာေပၚတြင္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ဆန္းစစ္ရန္ႏင
ွ ့္ ေမးခြန္းပံုစံေပါင္းစံုမွတဆင့္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားေစရန္ျဖစ္သည္။ အန္
စာတံုး၏ မ်က္ႏွာ (၆) ဖက္တြင္ေရးသားေသာ ေမးခြန္း (၆) မ်ိဳးသည္ Bloom’s Taxonomy ကိုအေျခခံသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေလးလက္မမွေျခာက္လက္မအတြင္း အနားအားလံုးညီေသာစကၠဴ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အန္စာတံုးကို အ
သံုးျပဳပါ။
အဆင့္ (၂)။ မ်က္ႏွာျပင္အာလံုးေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္မူကို ျမႇင့္တင္ေသာေမးခြန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အဆို
ျပဳခ်က္မ်ားခ်ေရးပါ။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာမွဦးေဆာင္၍ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းမွျဖစ္ေစ အန္စာတံုးအားလွိမ့္၍ က်ရာေမးခြန္းကို က်ရာ
အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပါ။
ဃ(၃) ေနာက္ဆံုးစကား ေျပာခြင့္ေပးပါ။ (Save the Last Word for Me)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စာဖတ္ၿပီးျပန္စဥ္းစားတဲ့ စာသင္ခန္း (သို႔မဟုတ္) သင္တန္းအတြင္း အလြန္တိတ္ဆိတ္ လြန္းေသာ ေက်ာင္းသား/သူ
ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ အသံုးျပဳသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
ပထမနည္း။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို ဖတ္၍ ဆရာႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြး
သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာမွ တိတ္ဆိတ္လြန္းေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား ေခၚ ၿပီး သူ၏သံုးသပ္ခ်က္ကို ေျပာ
ေစသည္။
ဒုတိယနည္း။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဖတ္ၿပီး ႏွစ္သက္ေသာ စာပိုဒ္အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတ႔၏
ို စာအုပ္တြင္ေရးေစသည္။ ဆရာမွ တိတ္ဆိတ္လြန္းေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား
ေခၚ၍ သူႏွစ္သက္ေသာ စာပိုဒ္ကိုေျပာေစမည္ (သံုးသပ္ခ်က္မပါ)။ အျခားေက်ာင္းသားမွ ထိုစာပိုဒ္အေပၚထင္ျမင္ခ်က္၊
သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားေပး၍ ေဆြးေႏြးေစမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မူလစာပိုဒ္ပိုင္ရွင္မွ သူ၏သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာေစမည္။
ဃ(၄) စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေမးခြန္း (Critical Question)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္းမႈ
အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းေမးျခင္းသည္ ဆရာကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ေမးသည့္
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္အယူအဆမ်ားကုိ သင္ခန္းစာႏွင့္
ဆက္စပ္ၿပီး က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံစြာ ေဖာ္ထုတ္တတ္ေစရန္၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး အသိပညာ
အသစ္ တည္ေဆာက္တတ္ေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆက္စပ္မႈကုိ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာတတ္ေစၿပီး မိမိ၏စိတ္ကူးမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။
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ဃ(၅) အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းနည္း (Re-Quest)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
(၁) ဖတ္စာမွ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားကုိ အတူတကြဖတ္ျခင္း၊ ေမးျခင္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္လာေစရန္။
(၂) စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းကုိ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တာ၀န္ယူတတ္ေစရန္။
(၃) ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္စာကုိ ဖတ္ရာတြင္ အခ်ိန္မကုန္ပဲ လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲေစၿပီး ဖတ္ရန္ဖတ္စာတစ္ခုေပးပါ။ ဖတ္စာထဲမွ ေဆြးေႏြးရမည့္
အခန္း မ်ားကို ဖတ္ရန္ တာ၀န္ေပးပါ။ (၀ါက်တစ္ခုစီျဖစ္ေစ၊ စာတစ္ပုိဒ္စီျဖစ္ေစ၊ စာမ်က္နာတစ္ခုစီျဖစ္ေစ)
အဆင့္ (၂)။ အေဖာ္တစ္ေယာက္က ပထမစာပုိဒ္ကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ဖတ္ပါ။
အဆင့္ (၃)။ အျခားေက်ာင္းသားအေဖာ္က ဖတ္စာတြင္ဆုိလုိခ်က္ကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ အေဖာ္က ထုိေမးခြန္းမ်ားကုိ
ႀကိဳးစားၿပီး ေျဖပါ။ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖေကာင္းမ်ားအေပၚ ႏွစ္ဦးစလုံး သေဘာတူညိမွဳ႕ ရယူရန္ႀကိဳးစားပါ။
အဆင့္ (၄)။ အေဖာ္ႏွစ္ဦးေနရာျခင္းလဲပါ။ ေမးခြန္းေမးခဲ့ေသာအေဖာ္က ယခုစာပုိဒ္ကုိ အသံက်ယ္က်ာ္ဖတ္ပါ။ အျခား
ေက်ာင္းသားအေဖာ္က အထက္ပါ ရွင္းျပခ်က္အတုိင္း ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
ဃ(၆) အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မွႈ
(၁) ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ သင္ၾကားေပးရန္။
(၂) အျပန္အလွန္ သင္ၾကားျခင္းနည္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာ
တတ္ေစရန္။
(၃) စာပုိဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ အဓိက အႀကံဥာဏ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွာေဖြတတ္ေစရန္။
(၄) ဖတ္စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကုိ ဆက္စပ္သင္ၾကားေပးတတ္ေစရန္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေလးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ (သုိ႕) ငါးေယာက္တစ္ဖြ႕ဲ ဖြဲ႕ ပါ။
အဆင့္ (၂)။ အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္းကုိ စုေပါင္းေလ့က်င့္သင္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပထားပါ။ သူတုိ႔သည္ မိမိ
တုိ႔အဖြဲ႔ အတြင္း အလွည့္က် ဆရာလုပ္ၾကရမည္။ ဆရာလုပ္ရန္ အလွည့္က်သူက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္
ရမည္။
အဆင့္ (၃)။ စာပုိဒ္ကုိ အားလုံးအတူတူဖတ္ၿပီး
နံပါတ္ (က) - အက်ဥ္းခ်ဳပ္သူ Summarizer
နံပါတ္ (ခ) - ေမးခြန္း ေမးသူ Questioner (Higher Order Questions)
နံပါတ္ (ဂ) - ရွင္းလင္းတင္ျပသူ Clarifier
နံပါတ္ (ဃ) - ခန္႕မွန္းသူ Predictor
အဆင့္ (၄)။ ထုိနည္းအတုိင္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အလွည့္က် တာ၀န္ယူ သင္ယူေစမည္။
ဃ(၇) ဦးတည္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Focusing Question)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိျပီးသားအေၾကာင္းအရာနွင့္ သင္ၾကားမည့္အေၾကာင္းအရာကုိ ဆက္စပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ
ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္

31

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဓိကျပႆနာမ်ား (သုိ႔မဟုုတ္) ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ား၊
တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းအေပၚ အေျခခံ၍ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခငး္ျဖစ္သည္။
(ဥပမာ - ၁၈၄၉ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ျပင္္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂရိနွင့္ ရုိေမရီယား နုိင္ငံမ်ား၌ ေတာ္လွန္ေရး လွဳပ္ရွားမႈမ်ား
သည္ စာေပအႏုပညာတစ္ပုိင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး တပုိင္းအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာတာဘာေၾကာင့္လဲ။)
ဃ(၈) စာဖတ္သူတုန္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းမ်ား (Reader Response Questions)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
(၁) ေက်ာင္းသားေတြ သင္ခန္းစာက အဓိပၸါယ္ကို ဘယ္လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေပၚကေနထြက္ေပၚလာတဲ့ နည္းစနစ္
မ်ားထဲက တစ္ချု ဖစ္ပါသည္။
(၂) ERR ၏ R2 အဆင့္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူခဲေ
့ သာ အရာ
မ်ားမွ တစ္ခုခုထြက္ေပၚလာေသာ သင္ယူျခင္းအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။
(၃) ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုလိုခ်က္ကို စူးစမ္းေလ့လာေစပါသည္။
(၄) အဓိပၸါယ္ကို မိမိအေတြ႕အၾကံဳအရ စဥ္းစားေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္
သက္၍လည္း ဘက္လိုက္တတ္ၾကပါသည္။
(၅) အေတြးအေခၚခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လမ္းၫႊန္ထားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာကို အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ ျပသာနာ၏
အေျဖကိုရွာေဖြရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
(၆) ျပန္လည္စဥ္းစားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အေရးေလ့က်င့္ခန္း၊ တင္ျပခဲ့ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ပက္သက္ၿပီး
ေလ့က်င့္ထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာသုံးႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
သင္ခန္းစာကိုဖတ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခံစားမႈ၊ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ၏ အေရးၾကီးေသာ အပိုင္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ေစရန္ ေမးခြန္းေမးေစပါ။ ေအာက္ပါအေထြေထြေမးခြန္းေတြေမးျပီး ေက်ာင္းသားရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။
ဒီသင္ခန္းစာကေန ဘာသတိျပဳမိလဲ။
ဘာစဥ္းစားမိလဲ။
ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။
အေရးပါတဲ့ရႈ႕ေဒါင့္က ဘာလဲ။
အေရးပါဆုံး စကားလုံး၊ ဝါက်က ဘာလဲ။
စာေရးဆရာသုံးတဲ့ အေရးပါဆုံးေရးသားနည္းက ဘာလဲ။
ဃ(၉) စာေရးသူကို ေမးျမန္းျခင္း QTA (Questioning the Author)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာဖတ္စာေတြကေက်ာင္းသားေတြကိုနားလည္ဖို႔လုပ္ရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အထမေျမာက္ပါဘူးလို႔ (၁၀)
ႏွစ္ၾကာ သုေတသနေတြကေျပာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ မရွင္းလင္းဘူး။ ဥပမာလုံလုံေလာက္
ေလာက္မပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အေၾကာင္းအရာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေနာက္ခံအသိမရွိေပမဲ့ သိေနတယ္လို႔ ယူဆ
တတ္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ေက်ာင္းသားေတြက အဲဒီေနာက္ခံအသိမရွိတာ မိမိတို႔အျပစ္ေၾကာင့္လို႔ထင္ပါတယ္။ အဲဒါ
ေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ ဒီနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။
QTA ဆိုတာသင္ခန္းစာနဲ႔ပက္သက္ျပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြကို မသိတာေတြနဲ႕ ဖတ္စာနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေယဘုယ်ရွင္းဖို႔
လိုတယ္ဆိုတာေတြကို သတိျပဳမိေစတယ္္။ ဖတ္စာကိုပိုနားလည္ေစဖို႔ ေမးခြန္းေတြေမးေစတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သုံးတဲ့အခါ
စာဖတ္နည္းမတူတဲ့အခ်က္ေတြက စာဖတ္ေနတုန္း စာေရးဆရာကို စဥ္းစားေစတယ္။
QTA ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က စာဖတ္သူကို စာေရးသူနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ (၂) မိ်ဳးလုပ္ေဆာင္တယ္။ ပထမတစ္ခုက စာဖတ္ေန
တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကစာေရးဆရာ (သို႔မဟုတ္) အမ်ားနဲ႔စကားေျပာေနတာကို ျမင္ေစတယ္။ ဖတ္စာကို မွတ္မိယုံမက
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ေျပာခ်င္တာေတြကိုလည္း တကယ္နားလည္ေစပါတယ္။ ကုိယ္တိုင္နားလည္ဖို႔ စဥ္းစားခိုင္းတယ္။ ကုိယ္ကိုကိုယ္
အဓိပၸါယ္တည္ေဆာက္လာႏိုင္တယ္။ ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ကို အေလးအနက္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္
လာႏို္င္တယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
QTA အတြက္ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆရာက မိနစ္္ (၂၀) ကေန (၃၀) ထိ ေမးႏိုင္ဖို႔ ဖတ္စာေရြးရမယ္။ (ဥပမာ၊ လီဖီးေရနဂါး)
၁။ စာကိုႀကိဳဖတ္ထားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္မဲ့ေနရာနဲ႔ အဓိကနားလည္ရမဲ့ေနရာေတြကို ရွာထားရပါမယ္။
၂။ အေရးႀကီးတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ ေကာက္ယူခ်က္ကို နားလည္ဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရပ္ဖို႔စီစဥ္ပါ။
၃။ သင္ခန္းစာတစ္ပုဒ္ခ်င္းရပ္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေမးဖို႔ စူးစမ္းေမးခြန္း
ေတြလုပ္ပါ။
QTA အတြက္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား။
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာေျပာခ်င္တာလဲ၊
စာေရးဆရာ အဓိကေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္က ဘာလဲ၊
စာေရးဆရာက ဘာအေၾကာင္းေျပာေနတာလဲ၊
ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား။
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာက ဘာဆိုလိုတာလဲ၊
ဒါကိုစာေရးဆရာက ရွင္းရွင္းေျပာျပသလား၊
စာေရးဆရာ အရင္ကေျပာထားခ်က္အရဆိုရင္ဒါက အဓိပၸါယ္ရွိလား၊
စာေရးဆရာ ဒီမွာေျပာထားတာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္လဲ၊
စာေရးဆရာက ဘာလို႔လဲဆိုတာ ေျပာထားသလား၊
စာေရးဆရာက အခုမွ ဘာလို႔ေျပာတယ္္ထင္လဲ၊
ဇာတ္လမ္းေျပာေစတဲ့ေမးခြန္းမ်ား။
အခုဇတ္ေကာင္အတြက္ အေျခအေနဘယ္လိုေနတယ္ထင္လဲ၊
တခုခုေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုတာ စာေရးဆရာကဘယ္လိုအသိေပးလဲ၊
ဒီေနရာမွာ စာေရးဆရာကဘယ္လိုစီစဥ္သလဲ၊
ဒီဇာတ္ေကာင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးစာေရးဆရာက ေျပာျပခ်က္အရ (ဒီဇာတ္ေကာင္) ဘာလုပ္ေနတယ္ထင္သလဲ။
ဃ(၁၀) ေမးခြန္းသင္ပုန္း (Question Board)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
ေမးခြန္းမ်ားသည္စိတ္၀င္စားစရာပစၥည္းမ်ား၊ အံၾသဖြယ္ရာၿဖစ္ရပ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ရုပ္ပံုဇယားမ်ားႏွင့္ စကားစၿမည္
ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးရာမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကိုမည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွရရွိသည္ၿဖစ္ေစ သင္ၾကားၿခင္းႏွင့္
သင္သူၿခင္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိေနမည္ၿဖစ္သည္။ ေမးခြန္းသင္ပုန္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စူးစမ္းသိလိုစိတ္အစစ္အမွန္
ကို ေဖာ္ထုတ္မိရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ၿပဳရန္ုသံုးသည့္နည္းၿဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေမးခြန္းသင္ပုန္းကုိ စာသင္ခန္းအတြင္း လြယ္ကူစြာလက္လွမ္းမီေသာ ေနရာတြင္ ထားပါ။ ဥပမာ - နံရံ
အဆင့္ (၂)။ ဆရာက အခ်ိန္မလံုေလာက္သည့္အခါ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အားလံုးကို မေျပာျပလုိေသာအခါ၊
အေျဖမ်ားကို မသိေသာအခါမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ နာမည္ႏွင့္တကြ ေမးခြန္းသင္ပုန္း
ေပၚတြင္ ေရးႏိုင္သည္။
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အဆင့္ (၃)။ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမးခြန္းသင္ပုန္းတြင္ ေရးထားေသာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား
၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖတ္၍ မိမိတို႔၏ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေမးခြန္းမ်ားသည္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈကုိ အေျခခံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစသည္။

ဃ(၁၁) ဆိုကေရးတီး၏ ေမးခြန္းေမးနည္း
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
Richard Paul (1993) ၏ အဆုိအရ ဆိုကေရးတီး၏ ေမးခြန္းေမးနည္းသည္ အျမင္အယူအဆမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ
ျခင္း၊ အဆက္အစပ္ကုိ ေမးျမန္းျခင္း၊ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္
ေထာက္ျပျခင္းႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဆိုကေရးတီး၏ ေမးခြန္းေမးနည္းသည္
ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုတင္ျပျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အျခားေ၀ဖန္ပိုင္းျခား နားေထာင္ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖန္
တီးေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
Paul ၏ စာအုပ္မွ ဆိုကေရးတီး၏ ေမးခြန္းေမးနည္း နမူနာမ်ား။
(၁) ရွင္းလင္းေပးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား။
သင္ေျပာတာ ဘာကို ဆိုလုိသလဲ၊
ဘယ္အခ်က္ကုိ တင္ျပလုိသလဲ၊
ဘယ္လုိနမူနာ ဥပမာမ်ိဳးကုိ ေပးႏိုင္သလဲ၊
သင္ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာခဲ့သလဲ၊
ဒီဟာနဲ႔ ဟုိအခ်က္ဘယ္လိုဆက္ႏြယ္ေနသလဲ၊
(၂) ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေၾကာင္းေမးခြန္းမ်ား။
ဘယ္လုိထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ ရွိသလဲ၊
ဒီထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို သင္ဘာ့ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရသလဲ၊
သင္ဆိုလိုတာ ဒီလုိလား၊
(၃) ရႈေထာင့္ႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ စူးစမ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား။
သင့္ရဲ႕ရႈေထာင့္အျမင္က ဒီလုိလား၊
ဒါကို သင္ဘယ္လို သံုးသပ္သလဲ၊
(၄) အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ားကုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား။
ဒီဟာအတြက္ သင့္ရဲ႕သက္ေသအေထာက္အထားက ဘာလဲ၊
သင္ဒါကို ဘာ့ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သလဲ၊
ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္ဘယ္ေလာက္ ေသခ်ာသလဲ၊
(၅) ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား။
သင္ဘယ္လို ပါ၀င္ပတ္သက္သလဲ၊
အကယ္၍ ထုိအရာျဖစ္ပ်က္ခဲ့လွ်င္ အက်ိဳးရလဒ္ဘယ္လုိေနမလဲ၊
အဲဒါရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ဘာျဖစ္မလဲ၊
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ဃ(၁၂) စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္း (Reading and Questioning)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသား ၂ ဦး တြဲ စာဖတ္၍ ေမးခြန္းေရးရသည့္ ပိုမုိရႈပ္ေထြးေသာ နည္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာကို
သင္ယူရာတြင္ နားလည္ၿပီး ျပန္မွတ္မိရန္ အသံုးျပဳသည္။ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား အေဖာ္နွင့္ ဖတ္စာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္၍ သင္ယူႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္ခန္းစာအပိုင္းမ်ားထဲမွ တာ၀န္ေပးထားသည့္ဖတ္စာကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္လွည့္စီ ဖတ္ခိုင္းပါ။
ပထမဆံုးေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သတ္မွတ္ထားေသာ စာပိုဒ္ကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ဖတ္ပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးတို႔က ဖတ္စာထဲမွ အဓိကေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ားကုိ စာပိုဒ္၏ေဘးနားတြင္ေရးရန္ ဆံုး
ျဖတ္ပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသား (က) က စာပုိဒက
္ ုိ ဖတ္ၿပီးေသာအခါ ေက်ာင္းသား (ခ) သည္ စာပုိဒ္ေဘးနားတြင္ ေရးခ်ထား
သည့္ ေ၀ါဟာရစကားလံုးကုိ အသံုးျပဳ၍ ထိုစာပုိဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားမွာ ထိုဖတ္
စာကို ျခံဳ၍ ေမးႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ေစရမည္။ ေက်ာင္းသားက ဤေမးခြန္းကုိ စာရြက္ပိုင္းငယ္တစ္ခုစီတြင္ ေရးခ်ပါ။
(၈ စင္တီမီတာ x ၁၂ စင္တီမီတာ) စာရြက္ပုိင္း (သုိ႔) အညႊန္းစကၠဴကတ္ထူျပားကို သံုးပါ။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသား (က) က အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ တစ္တန္းလံုးကုိ ထိုအေျဖဖတ္ျပပါေစ။ အကယ္၍ ေက်ာင္း
သား (ခ) က ထိုအေျဖကို သေဘာတူလွ်င္ အညႊန္းစကၠဴကတ္ျပား၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ အေျဖကို ေရးခ်ၾကပါ။
အဆင့္ (၅)။ ေနရာခ်င္းလဲ၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေက်ာင္းသား (ခ) သည္ ယခုအခါ စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္ပါ။ ဖတ္စာ၏ ေဘး
နားတြင္ ေရးခ်ရမည့္ စာပိုဒ္၏ေသာ့ခ်က္ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးစလံုးက ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ ေက်ာင္းသား (က)
က ထိုေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ထိုေမးခြန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသား (ခ) က အသံက်ယ္က်ယ္ ေျဖ
ပါ။ အကယ္၍ သူတို႔ ၂ ဦးစလံုး ထိုအေျဖကုိ သေဘာတူလွ်င္ ထိုအေျဖကို သူတို႔က စကၠဴကတ္ျပား၏ ေနာက္ေက်ာဘက္
(သို႔မဟုုတ္) စာရြက္၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေရးခ်ၾကပါ။ သူတို႔သည္ တာ၀န္ေပးထားေသာ စာပိုဒ္အားလံုး ဖတ္ၿပီးသည္
အထိ ဤအတိုင္း အျပန္အလွန္ ဖလွယ္သြားၾကမည္။
အဆင့္ (၆)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားပါရွိေသာ စကၠဴကတ္ထူျပားမ်ား (သို႔မဟုုတ္) စာရြက္မ်ား
ကုိ အသံုးျပဳၿပီး က်န္ရွိေသာ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ဖတ္စာ၏အျခားအပိုင္းမွ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်င္း
ခ်င္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါမည္။

ဃ(၁၃) အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းအစီအစဥ္ (Request Procedure)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ၾကားေသာဖတ္စာမွ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတူတကြ ၀ိုင္းဖတ္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ဖတ္စာကို နား
လည္ သေဘာ ေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲတြဲေစမည္။
အဆင့္ (၂)။ သင္ခန္းစာထဲမွ ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရန္တာ၀န္ေပးပါ။ (၀ါက်တစ္ခု ျဖစ္ေစ၊ စာပိုဒ္
တစ္ပိုဒ္ျဖစ္ေစ၊ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုစီျဖစ္ေစ)
အဆင့္ (၃)။ အတြဲတိုင္း၏ တစ္ေယာက္စီမွ ပထမစာပိုဒ္ကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ မိမိ၏အေဖာ္ကိုဖတ္ျပပါ။
အဆင့္ (၄)။ နားေထာင္သူမွ ဖတ္စာ၏ဆိုလိုခ်က္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမးရမည္။ ဖတ္ျပသူမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးရမည္။
ေမး ခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားအေပၚ (၂) ဦးစလုံးသေဘာတူညီမႈယူရမည္။
အဆင့္ (၅)။ အေဖာ္ႏွစဥ
္ ီးေနရာခ်င္းလဲ၍ က်န္ေသာစာပိုဒ္မ်ားကို အထက္ပါနည္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္။
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ဃ(၁၄) စာေပအနုပညာတြင္ အဓိပါၸ ယ္ဖြင္႔ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Interpretive Question About Literature)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စာေပအနုပညာတြင္ ဖလွယ္စူးစမ္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဖလွယ္စူးစမ္းရန္အတြက္ ဆရာအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ ေအာက္ပါေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႀကိဳ
တင္ ျပင္ဆင္ထားသင္႔သည္။
(၁) ဇာတ္လမ္းေက်ာရိုးကိုအေျခခံထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Plot-Based Questions)
ဥပမာ - ဇာတ္ေကာင္ကတကယ္ ဘာလိုခ်င္တာလဲ။ ဘာကိုမလိုခ်င္ဘူးလဲ။
- ဇာတ္လမ္းအစမွာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ ဇာတ္လမ္းအဆံုးမွာ ဘယ္လိုလဲ။
(၂) ရုပ္ပံုေတြနဲ႔ လကၡဏာေတြအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား (Questions About Images and Symbols)
ဥပမာ - အဲဒီအရာက ဇာတ္လမ္းမွာ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ေဆာင္သလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းကိုလုပ္သလဲ။
- ဒီပံုရိပ္သို႔မဟုတ္အျဖစ္အပ်က္ဟာ သင္႔ဘ၀ကိုဘယ္လိုကိုယ္စားျပဳေပးလဲ။
- ဒီပံုရိပ္သို႔မဟုတ္အျဖစ္အပ်က္ဟာ လူသားဆိုင္ရာအေျခအေန (Human Condition) ေတြအတြက္ အဓိပၸာယ္
ဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္လဲ။
(၃) ဆန္႔က်င္ဘက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Questions About Contrasted Elements)
ဥပမာ - ဇာတ္လမ္းတြင္ ဘယ္သူေတြက ကြဲျပားတဲ႔သူေတြျဖစ္သလဲ။ ဘယ္လိုကြဲျပားသလဲ။
- ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြက ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ကိုေဆာင္သလဲ။ ဘယ္လိုကြဲျပားတဲ႔ အသြင္ကိုေဆာင္
သလဲ။
- ဒီလပ
ို ဲ တျခားစာေပေတြထဲမွာ ဘယ္သူ ဒါမွမဟုတ္ဘာေတြရဲ႕ကြဲျပားမႈကိုႏႈိင္းယွဥ္ထားသလဲ။ မိမိရဲ႕ဘ၀အေတြ႔
အႀကံဳ မွာေရာ ဒီလိုမ်ိဳးရွိဖူးသလား။ ကမၻာႀကီးမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြေရာ ?
(၄) ဇာတ္ေက်ာကိုဆန္႔က်င္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Questions For Reading Against the Grain)
ဥပမာ - တကယ္လို႔ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕လိင္ (Genders) ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဇာတ္လမ္းဘယ္လိုေျပာင္းသြားမလဲ။
-  

ဒါက အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ အခန္းက႑အေပၚမွာ စာဖတ္သူကို ဘာေျပာခ်င္တာလဲ။ မင္းေရာသေဘာ
တူလား။

- ဒီဇာတ္လမ္းမွာသူရဲေကာင္းက အခ်ီးေျမႇာက္ခံရေအာင္ဘာေတြလုပ္ခဲ႔လဲ။ စာေရးဆရာက အဲဒလ
ီ ိုလုိက္လုပ္ဖို႔
ငါတို႔ကို ေျပာထားလား။ ငါတို႔လိုက္လုပ္သင္႔သလား။
(၅) လူ႔က်င္႔၀တ္နွင္႔ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Ethical Questions)
ဥပမာ - ဇာတ္ေကာင္၏လုပ္ရပ္သည္မွန္သလား မွားသလား။
- တကယ္႔လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ရင္ေရာဒါကို မွန္တယ္လို႔ေျပာနိုင္ပါ႔မလား
(၆) သေဘာတရားသက္သက္ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား (Metaphysical Questions)
ဥပမာ - ရဲရင္႔တယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
- ေလာကႀကီးမွာ တကယ္မရွိတဲ႔သရဲတေစၧလိုဟာမ်ိဳးကို မေၾကာက္တာဟာ ရဲရင္႔တာလား။
- အႏၲရာယ္ကို ရင္မဆိုင္ခ်င္ပဲ ရင္ဆိုင္တာဟာ ရဲရင္႔တာလား။
- အရမ္းေမာင္းေနတဲ႔ ကားေတြအနားမွာ ရပ္ေနသလိုမ်ိဳး လက္ေတြ႕အေၾကာင္းအရာဘာမွမရွိပဲ အႏၲရာယ္ကို
ရင္ဆိုင္တာက ရဲရင္႔တာလား။
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၃(င)။ စုေပါင္းသင္ယူျခင္း နည္းစနစ္မ်ား

င(၁)။ ဂ်စ္ေဆာ (Jigsaw)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဂ်စ္ေဆာနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစာမွ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ေလ႔လာသင္ယူရန္ အေထာက္
အကူေပးသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းသည္ သင္ခန္းစာပါ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကို သင္ျပေသာအခါ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းနွင့္ သင္ယူျခင္းတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္၍
ေလးေလးနက္နက္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းနွင့္ အဆင့္ျမင့္စဥ္းစားျခင္းကို လက္ေတြ႔ေတြ႔ႀကံဳခံစားရသည္။ ေအာက္
တြင္ ဂ်စ္ေဆာ နမူနာ (၃) မ်ိဳးေဖၚျပထားသည္။
ဂ်စ္ေဆာ (၁) (Jigsaw 1)

လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အဖြဲ႔ဝင္ (၄) ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၅) ဦးပါေသာ မူလအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ မူလအဖြဲ႔မွ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားကို (၁) မွ (၄) သို႔မဟုတ္
(၁) မွ (၅) ဟု နံပါတ္ေပးပါ။
အဆင့္ (၂)။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွ နံပါတ္တူခ်င္းစု၍ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ပါ။
အဆင့္ (၃)။ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔တြင္ မိမိတို႔က်ရာအပိုင္းကို ေလ့လာၾကၿပီး အဖြဲ႔အတြင္း ေၾကလည္ေအာင္ ေဆြးေႏြးပါ။
အဆင့္ (၄)။ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔မွ မိမိတို႔၏ မူလအဖြဲ႔သို႔ျပန္လာၿပီး မူလအဖြဲ႔တြင္ မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ အပိုင္းကို အလွည့္
က် ျပန္္လည္ ရွင္းျပၾကပါမည္။
အဆင့္ (၅)။ အဖြဲ႕သားအားလံုးတာ၀န္ယူရွင္းျပၿပီးပါက အားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ အဖြဲ႔ကိုယ္စား တစ္ဦးမွတာ၀န္ယူ၍
အတန္းကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္း (သို႔မဟုတ္) သ႐ုပ္ျပျခင္းျပဳလုပ္မည္။
ဂ်စ္ေဆာ (၁) အဖြြဲ႔ခြဲပံု

မူလအဖြဲ႔မ်ား
A

B

C

D

1

1

1

1

ကြ်မ္းက်င္ (၁)

2

2

2

2

ကြ်မ္းက်င္ (၂)

3

3

3

3

ကြ်မ္းက်င္ (၃)

4

4

4

4

ကြ်မ္းက်င္ (၄)

ဂ်စ္ေဆာ (၂) (Jigsaw 2)

လုပ္ငန္းစဥ္
ေက်ာင္းသားေတြကို ဖတ္စာမွ အပိုင္းအားလံုးကို ေလ့လာဖို႔ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းေျပာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသား တစ္
ေယာက္စီဟာ မိမိတို႔က်ရာအပိုင္းကို ကၽြမ္းက်င္သူအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္ျပီး တျခားသူေတြကို ျပန္ရွင္းျပ ေပးရမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။
အဆင့္ (၁)။ စာဖတ္ရန္ ဖတ္စာကိုေပးျပီး ဒီဖတ္စာသည္ မည္သည္အတြက္ေကာင္းသည္ကို စဥ္းစားေစ သည္။
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အဆင့္ (၂)။ အဖြဲ၀
႕ င္ (၄) ဦး သို႔မဟုတ္ (၅) ဦးပါေသာ မူလအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ မူလအဖြဲ႔မွ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားကို (၁) မွ (၄) သို႔မဟုတ္
(၁) မွ (၅) ဟု နံပါတ္ေပးပါ။
အဆင့္ (၃)။ မူလအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးစီကို မတူညီေသာ ကၽြမ္းက်င္စာရြက္ တစ္ရြက္စီေ၀ပါ။ (ကၽြမ္းက်င္
စာရြက္တြင္ စာဖတ္ရန္လမ္းၫႊန္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္သည္။)
အဆင့္ (၄)။ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အတြင္း မည္သည့္စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ပါ၀င္မည္ကို မိနစ္အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးမည္။
အဆင့္ (၅)။ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အား မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ေပး၍ ေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးေစမည္။ ေပးထားေသာဖတ္စာတြင္
လည္း အေျဖမ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြ၍ အဖြဲ႔လိုက္ရွာေဖြထားေသာအေျဖမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္မည္။ ဆရာမွ ကၽြမ္းက်င္
အဖြဲ႔မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားေပး၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္နိုင္ေစရန္
တြန္းအားေပးမည္။
အဆင့္ (၆)။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ မိမိမူလအဖြဲ႔သို႔ ျပန္္သြားျပီး ရရိွေသာအေျဖမ်ားကိုရွင္းျပမည္။ ရွင္းျပရာတြင္ သင္ယူမႈကို
ပို၍အားေကာင္းေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္းေမးရမည္။
အဆင့္ (၇)။ လုပ္ငန္းစဥ္အားျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ပါ၀င္ေသာေက်ာင္းသားတိုင္းအား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မည္သည့္ အ
ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္ႏွင့္ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္အား မည္ကဲ့သို႔ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္သည္ကို စာေရးပါ။
ဂ်စ္ေဆာ (၂) အဖြြဲ႔ခြဲပံု

မူလအဖြဲ႔မ်ား
A

B

C

D

1

1

1

1

ကြ်မ္းက်င္ (၁)

2

2

2

2

ကြ်မ္းက်င္ (၂)

3

3

3

3

ကြ်မ္းက်င္ (၃)

4

4

4

4

ကြ်မ္းက်င္ (၄)

ဂ်စ္ေဆာ (၃) Jigsaw (3)
ဂ်စ္ေဆာ (၃) သည္ ဂ်စ္ေဆာ (၁) ႏွင့္ Paired Reading / Paired Summarizing တို႔ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ နွလံုးခုန္ခ်က္ ဆိုေသာေဆာင္းပါးအား ဤနည္းစနစ္တြင္အသံုးျပဳမည္။ ေဆာင္းပါးအားမေလ႔လာမီ ပါ၀င္
သူမ်ားအား (၂) ေယာက္တတြဲ တြဲပါ။ ယခုသင္ယူမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးအတြက္ သင္ယူေဖာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာမွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ထူးျခားေသာနည္းျဖင္႔ ဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ တတြဲစီကို (၁) မွ (၄)
ထိ နံပါတ္ေပးၿပီး မူလအဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ ေဆာင္းပါးအား အပိုင္း (၁) မွအပိုင္း (၄) အထိခြဲထားေၾကာင္းေျပာျပီး တတြဲစီအား
သူတို႔နံပါတ္နွင္႔ ကိုက္ညီေသာအပိုင္းအားတာ၀န္္ယူရန္ေျပာပါ။
အဆင့္ (၃)။ ဒီအဆင့္က ဒီနည္းစနစ္မွာ အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ဆရာမွ ရွင္းျပရပါမည္။
တစ္တြဲစီမွ ရရွိေသာအပိုင္းတြင္ အပိုင္းငယ္ (၂) ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။ အတြဲတစ္တြဲစီမွ တစ္ေယာက္စီသည္ မတူညီတဲ့
အပိုင္းငယ္ (၂) ခုမွာ ပါ၀င္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ တေယာက္စီက တပိုင္းစီကို တာ၀န္ယူၿပီး ဖတ္ရင္းျဖင္႔ တာဝန္ခ်င္း
လဲသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ Paired Reading / Paired Summarizing နည္းကိုအသံုးျပဳပါ။
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အဆင့္ (၄)။ တစ္တဲြစီသည္ တာ၀န္ယူထားေသာအပိုင္းကို ေက်ေက်ညက္ညက္ နားလည္ရမွာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔တြင္း ျပန္ရွင္း
ျပဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ဆရာမွအေလးနက္ထားေျပာပါ။ အတြဲမ်ားအားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ဖို႔ရန္
အခ်ိန္အလံုအေလာက္ေပးပါ။
အဆင့္ (၅)။ မူလအုပ္စုသို႔ျပန္၍ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ျပန္တင္ျပနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ သင္ခန္းစာအျပီးလုပ္ေဆာင္ေသာ
Graphic Organizer အေနျဖင္႔ ျပန္လည္တင္ျပနိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔နားလည္တာေတြ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဖို႔
ေရာင္စံု Marker ေတြနဲ႔ စာရြက္လြတ္ေပးပါ။ ဆရာမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးရာမွာတီထြင္ေရးဖို႔ အားေပးပါ။
သို႔မဟုတ္ မူလအုပ္စုသုိ႔ျပန္မသြားပါက အတြဲလိုက္ တတန္းလံုးကို ျပန္လည္တင္ျပနိုင္သည္။ ပထမပို္င္းမွစၿပီး အက်ဥ္း
ခ်ဳပ္ထားတာေတြ တင္ျပပါ။ အတြဲထဲမွ တစ္ေယာက္သာစကားေျပာသည္ဆိုလွ်င္လဲ နွစ္ဦးစလံုးအတန္းေရွ႕ ထြက္လာရ
ပါမည္။
ဂ်စ္ေဆာ (၃) အဖြြဲ႔ခြဲပံု

မူလအဖြဲ႔မ်ား
A

B

C

D

X1, Y1

X1, Y1

X1, Y1

X1, Y1

ကြ်မ္းက်င္ (၁)

X2, Y2

X2, Y2

X2, Y2

X2, Y2

ကြ်မ္းက်င္ (၂)

X3, Y3

X3, Y3

X3, Y3

X3, Y3

ကြ်မ္းက်င္ (၃)

X4, Y4

X4, Y4

X4, Y4

X4, Y4

ကြ်မ္းက်င္ (၄)

င(၂)။ တစ္ေကာင္ေန၊ သံုးေကာင္ပ်ံ (One Stay, Three Stray)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားေသာအတန္းတြင္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဖလွယ္ရန္ အသံုးဝင္သည္။ ဤနည္းမွာ ကၽြမ္း
က်င္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျခားေက်ာင္းသားမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ေဝငွဖလွယ္ရာတြင္ တာ၀န္ယူေစ
ေသာ စုေပါင္းသင္ယူနည္းမ်ားစြာကဲ့သို႔ အက်ဳိးရွိသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ အဖြဲတ
႔ ိုင္းအတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုစီေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ အဖြဲတ
႔ ိုင္းသည္ မိမိတို႔က်ရာေမးခြန္းကိုေဆြးေႏြးမည္။
အဆင့္ (၃)။ အုပ္စအ
ု သီးသီးတြင္ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) နံပါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးမည္။
အဆင့္ (၄)။ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးလွ်င္ နံပါတ္ (၁) က ကပ္လွ်က္အဖြဲ႔ဆီသို႔သြားမည္။ နံပါတ္ (၂) က တစ္ဖြဲ႔
ေက်ာ္၊ နံပါတ္ (၃) က ႏွစ္ဖြဲေ
႔ က်ာ္သြားၿပီး နံပါတ္ (၄) က မိမိ၏ မူလအဖြဲ႔တြင္ က်န္ခဲ့ရမည္။
အဆင့္ (၅)။ နံပါတ္ (၄) က မိမိအဖြဲ႔သို႔ လာသူမ်ားကို မိမိတို႔ အဖြဲအ
႔ တြင္း ေဆြးေႏြးထားေသာ အေၾကာင္းအရာ
(သို႔မဟုတ္) ေမးခြန္းကို ေျပာျပရမည္။ ထိုသူမ်ားကေမးခြန္းမ်ားေမးလာလွ်င္လည္း ေျဖရမည္။
အဆင့္ (၆)။ အားလုံးေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းၿပီးလွ်င္ မိမိ၏ မူလအဖြဲဆ
႔ ီသို႔ျပန္ၾကၿပီး မိမိသြားေရာက္ခဲ့သည့္ေနရာမွ ရရွိခဲ့
ေသာ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္။
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င(၃)။ သုံးပိုင္းပါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ ၾကားရာတြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို ျပန္လည္စဥ္းစား၍ အျပန္အလွန္ သင္ယူရန္ႏွင့္ စုေပါင္းသင္ယူတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၄) ေယာက္ (သို႔မဟုုတ္) (၆) ေယာက္ပါေသာ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို မိတ္ဆက္၍ ေမးခြန္းတစ္ခုထုတ္ၿပီးသည့္အခါ ႏွစ္
ေယာက္စီတြဲ၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယူအဆမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း (အင္တာဗ်ဳး) လုပ္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေမးျမန္းခံရသူမွ ပထမေမးသူ မိမိတြဲေဖာ္အား ျပန္လည္ေမးျမန္းမည္။
အဆင့္ (၄)။ တြဲေဖာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္စီက မိမိအေဖာ္၏ အယူအဆမ်ားကို မိသားစု
တစ္ဖြဲ႔လုံးသို႔တင္ျပမည္။
အဆင့္ (၅)။ အယူအဆအားလံုးကို တင္ျပၿပီးေနာက္ အဖြဲ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ (သို႔မဟုုတ္) သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်မွတ္
ႏိုင္သည္အထိ ေဆြးေႏြးမည္။
င(၄)။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအဆင့္ (၃) ဆင့္ (Three-Step Interview)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတဲ့ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္တဲ့ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤနည္းကို ဘယ္လိုသင္ခန္းစာမ်ိဳးမွာမဆို သံုးနိုင္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရတဲ့ အေၾကာင္း
ကလည္း ဘာအေၾကာင္းမဆို ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
ဆရာမွ ေမးခြန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ခုကို ေပးပါ။
နည္းလမ္း (၁)
ေက်ာင္းသားမ်ားကို (၃) ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔စီဖြဲ႔ပါ။ ေမးျမန္းသူ၊ ေျဖဆိုသူနွင့္ မွတ္တမ္းတင္သူဟူ၍ သံုးပိုင္း တာ၀န္ယူရ
မည္။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွာ အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၁) က အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၂) ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျပီး အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၃) က အေျဖရဲ႕
အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြကို မွတ္တမ္းေရးထားပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုၿပီးတိုင္း တလွည္႔စီလုပ္ပါ။ လူတိုင္း
ေမးျမန္းခြင့္ရေအာင္ လုပ္ပါ။
အေမးအေျဖတစ္ေခါက္လုပ္ၿပီးတိုင္း တာဝန္ယူထားတဲ႔ အခန္းက႑ကိုေျပာင္းပါ။
နည္းလမ္း (၂)
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာငး္သားမ်ားကို (၄) ေယာက္တစ္ဖြဲ႔စီဖြဲ႔ပါ။ အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၁) က အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၂) ကို ေမးေနစဥ္
အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၃) က အဖြဲ၀
႔ င္နံပါတ္ (၄) ကိုေမးပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေမးျမန္းသူက ေျဖဆိုသူတာ၀န္ျပန္္ယူၿပီး ေျဖဆိုသူက ေမးျပန္သူတာ၀န္ကို ေနရာေျပာင္းယူပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေလးေယာက္ပါတဲ့အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွ တစ္ေယာက္စီဟာ မိမိရဲ႕အတြဲေျဖတာကို ျပန္ေျပာျပပါ။
ဥပမာ။ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား၊ မိမိအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းနွင့္ မိမိထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ သင္ခန္း
စာကို အက်ဥ္းခ်ံဳးမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ အိမ္စာမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာျခင္း
နွင္႔ ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးခြန္းေမးျခင္းတြင္သံုးနိုင္သည္။
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အေနနဲ႔ေမးျခင္း။ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးဘာေမးခြန္းေတြေမးခြန္းေမးခ်င္သလဲ။ ဒီအေၾကာင္း
အရာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာသိၿပီးၿပီလဲ။
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မိမိအေတြႀ႔ ကံဳနဲ႔အယူအဆေဖာ္ျပျခင္း။ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္မွာ ဘယ္အရည္အခ်င္းသံုးခုကို တန္ဖိုးအထားဆံုးလဲ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ အနာဂတ္ကို ျပန္သြားနိုင္ရင္ဘယ္သြားမလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ကိုေရြးမလဲ။ ဘယ္လို လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲ
ေတြ လုပ္မလဲ။
သင္ခန္းစာတစ္ခုမွ သင္ယူရရွိတာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ဒီေန႔သင္ခန္းစာေၾကာင္႔ ဘာအေၾကာင္းကိုပိုသိခ်င္လာသလဲ။
ဒီေန႔အတြက္ အဓိပၸာယ္အရွိဆံုးအေတြးအေခၚဟာဘာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဒီေန႔သင္ယူရလုိက္တာကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳ
မလဲ။
အိမ္စာကိုျပန္ဆန္းစစ္ျခင္း။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ဖတ္ခဲ့ရတဲ့စာေတြထဲက အဓိကအခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ အိမ္စာ
မွာ စိတ၀
္ င္စားစရာအေကာင္းဆံုးအပိုင္းကဘာလဲ။ အခက္ဆံုးကဘာလဲ။
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမွအေတြးေခၚမ်ားကိုေလ႔လာျခင္း။

ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္တဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို

ကိုင္တြယ္သလဲ။ သခ်ာၤပုစၧာေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းလုိက္သလဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာသင့္ရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္ကဘာလဲ။
တစ္တြဲစီဟာတြဲေဖာ္တြဲဖက္ရဲ႕ အေျဖကိုေျပာျပပါတယ္။

င(၅)။ နံပါတ္တူမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း (Numbered Heads Together)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
လြယ္ကူသည့္ စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း နည္းတခုုျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ (၃) ေယာက္ သို႔မဟုတ္ (၄) ေယာက္ပါတဲ့ အုပ္စုေတြဖြဲ႔တယ္။
အဆင့္ (၂)။ အဖြဲ႔တြင္း (၁) မွ (၃) အထိ သို႔မဟုတ္ (၁) မွ (၄) အထိ နံပါတ္ေတြေပးတယ္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာက ေမးခြန္းသို႔မဟုတ္ ပုစၧာကို ဖန္တီးေပးတယ္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္ဦးခ်င္းစဥ္းစားတယ္။
အဆင့္ (၅)။ ၿပီးေနာက္အုပ္စုလိုက္စဥ္းစားတယ္။
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ဘယ္လို

အဆင့္ (၆)။ ဆရာက နံပါတ္တစ္ခုေခၚတယ္။ အဲဒီနံပါတ္ရွိတဲ႔ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီက မိမိတို႔အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့
တာကို တစ္တန္းလံုးကို ေျပာျပတယ္။
င(၆)။ အသင္း / ကစားပြဲ / ပြဲစဥ္ (Teams / Games / Tournaments)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဤနည္းစနစ္သည္ သင္ယူမႈျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ပါ၀င္သူအားလံုး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေသာသင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ စြမ္းရည္မတူေသာ (mixed-ability groups) ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔
မ်ားကို ဖြဲ႔ေစ၍ ယခင္သင္ယူခဲ့မႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေစသည္။
အဆင့္ (၂)။ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ အရည္ေသြးတူအဖြဲ႔ (equal-ability groups) သို႔ျပန္္သြားေစ၍ သင္ယူမႈေပၚတြင္
အေျခခံသည့္ ကစားပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကစားနည္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအလွည့္က်
ေမးခြန္းမ်ား ကို ေျဖဆိုေစျခင္းျဖစ္သည္။ အေျဖမ်ားကို မွန္ကန္စြာေျဖဆိုနိုင္ပါက တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ မွန္ကန္စြာ
ေျဖဆိုနိုင္မႈေပၚ မူ တည္၍ အမွတ္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။
အဆင့္ (၃)။ ပြဲစဥ္ျပီးဆံုးေသာအခါ မူလဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားသို႔ျပန္၍ အဖြဲ႔သားမ်ား
အားလံုး ပြဲစဥ္မွရရွိလာေသာအမွတ္မ်ားကို ေပါင္းေစသည္။ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိေသာ အဖြဲ႔သည္ အမ်ားသိမွတ္ျပဳခံရ
ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
နမူနာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
(၁) သင့္ရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္းအတြက္ နာမည္တခုေရြးပါ။ (အသင္းသားသံုးေယာက္ပါေသာအသင္း)
(၂) သင့္ရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္းနဲ႔ …………………………. ကိုေလ႔လာပါ။ အခ်ိန္။ ..............................
(၃) သင့္ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲအသင္းဆီသြားပါ။ (သံုးေယာက္)
(၄) ၿပိဳင္ပြဲအသင္းတခုစီက ေမးခြန္းကဒ္ျပားေတြပါတဲ့ စာအိတ္တအိတ္နဲ႔အမွတ္ေရတြက္တဲ့ စာရြက္တရြက္စီရပါမယ္။
အခန္းက႑ေတြ
ပုစၧာေပးသူ

ေမးခြန္းကဒ္ျပားေတြကိုဖတ္တယ္။

ေျဖသူ

ေမးခြန္းေတြေျဖတယ္။

မွတ္တမ္းတင္သူ

အမွတ္ေရတြက္တဲ့စာရြက္ေပၚမွာ အေျဖမွန္ေတြအတြက္အမွတ္ေပးတယ္။

မွတ္ခ်က္။ လူတိုင္းအေျဖေျဖဖို႔ အလွည့္အတူတူရတယ္။ (ဥပမာ၊ တစ္ေယာက္ ၁၀ ခါ)
(၅) မိမိတို႔ရတဲ့အမွတ္ေတြနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အသင္းကို ျပန္တယ္။
(၆) တစ္ေယာက္စီရဲ႕ အမွတ္ေတြေပါင္းၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အသင္းက အမွတ္စုစုေပါင္းတြက္တယ္။ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္တဲ့ အသင္းရဲ႕ အမွတ္ေပါင္းစာရြက္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး စာရြက္ကို ဆရာကိုေပးတယ္။
(၇) ႏိုင္တဲ့အသင္းေတြကိုအသိအမွတ္ျပဳပါမယ္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အသင္း၏ အမွတ္ေပါင္းစာရြက္
အသင္းနာမည္ …………………………………………………………………………………………………
ေက်ာင္းသားနာမည္ …………………………………………….

အမွတ္ …………………………

ေက်ာင္းသားနာမည္ …………………………………………….

အမွတ္ …………………………

ေက်ာင္းသားနာမည္ …………………………………………….

အမွတ္ …………………………

အသင္းအမွတ္ေပါင္း ..............................................
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မွတ္ခ်က္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အသင္းေတြဟာ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးမွာ မိမိတို႔အသင္းရဲ႕ အမွတ္စုစုေပါင္းတြက္ဖို႔ အထက္ပါ
စာရြက္ကို သံုးပါတယ္။
တစ္ဦးစီ၏ အမွတ္တြက္တဲ့စာရြက္
ေက်ာင္းသားနာမည္ …………………………………………….
(၁) ....................................................................
(၂) ....................................................................
(၃) ....................................................................
(၄) ....................................................................
(၅) ....................................................................
(၆) ....................................................................
(၇) ....................................................................
(၈) ....................................................................
(၉) ....................................................................
(၁၀) ....................................................................

စုစုေပါင္းအမွတ္ ………………………………………………….

ၿပိဳင္ပြဲအခ်ိန္မွာ အဖြဲ႔အမွတ္ေရတဲ့ စာရြက္အစား တစ္ဦးစီ အမွတ္တြက္တဲ့ စာရြက္ကိုသံုးရင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
ပိုလြယ္ပါမယ္။ ဒီလုလ
ိ ုပ္ရင္ ေက်ာင္းသားတေယာက္စီဟာ တစ္ဦးစီ အမွတ္တြက္တဲ့စာရြက္ကို ၿပိဳင္ပြဲကိုယူခဲၿ့ ပီး ၿပိဳင္ပြဲ
အၿပီးမွာျဖည့္ၿပီးတဲ့စာရြက္ေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အသင္းေတြဆီကို ျပန္္ယူခဲ့ပါမယ္။
အမွတ္ေရတဲ့စာရင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

ေမးခြန္းမ်ား

ေသာအသင္းနာမည္
၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္။ ၿပိဳင္ပြဲအသင္းေတြဟာ တစ္ဦးစီရဲ႕ အေျဖမွန္အတြက္ အမွတ္ေတြကိုမွတ္တမ္းတင္ဖို႔ အထက္ပါစာရြက္ကို သံုး
ခ်င္သံုးပါမယ္။ တစ္ဦးစီကုိယ္စားျပဳတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္းရဲ႕ နာမည္ကို ၿပိဳင္ပြဲမစခင္စာရြက္ေပၚမွာေရးပါ။
တေယာက္စီဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အမွတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္းေတြကို ျပန္္ယူခဲ့ပါ။
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င(၇)။ အတန္းကိုလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း (Stirring up the Class)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္ကိုရရွိေစၿပီး တက္တက္
ႂကြႂကြပါ၀င္ေစပါသည္။ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နံပါတ္အလိုက္ အစီစဥ္တက် တြဲျခင္းျဖင့္ တစ္ဦး
ႏွင့္ တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရရွိေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားတြင္ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားကို နံပါတ္တပ္၍ (၄) ဦးစီပါေသာ အဖြဲ မ
့ ်ားခြဲေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ ေမးခြန္းတစ္ခု (သို႔မဟုုတ္) ျပႆနာတစ္ခုကုိ ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေစမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အတြင္း ေမးခြန္း (သို႔မဟုုတ္) ျပႆနာကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးေစမည္။
အဆင့္ (၄)။ နံပါတ္ (၁) မ်ားက ကပ္လ်က္အဖြြဲ႔ကိုေ႔ရႊၿပီး မိမိတ႔အ
ို ဖြဲ၏
႔ အေျဖႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေစမည္။
အဆင့္ (၅)။ နံပါတ္ (၁) ေက်ာင္းသားမ်ားကို မူလအဖြဲ႔သုိ႔ ျပန္လာေစမည္။
အဆင့္ (၆)။ ဆရာသည္ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေဆြးႏြးရန္ ထပ္ေပးမည္။
အဆင့္ (၇)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုေမးခြန္း၏ အေျဖမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အဖြဲအ
႔ တြင္း ေဆြးေႏြးမည္။
အဆင့္ (၈)။ နံပါတ္ (၂) မ်ားက တစ္၀ိုင္းေက်ာ္ကိုသြားၿပီး မိမိတို႔အဖြဲ႔၏ အေျဖႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေစမည္။
အဆင့္ (၉)။ နံပါတ္ (၂) မ်ား မူလအဖြဲ႔သုိ႔ ျပန္ေရာက္လွ်င္ ဆရာက ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း ေပးမည္။ အေျဖရွာၾကမည္။
အဆင့္ (၁၀)။ နံပါတ္ (၃) မ်ားက ႏွစ၀
္ ိုင္း ေက်ာ္သို႔သြား၍ ေျပာျပမည္။
မွတ္ခ်က္။ နံပါတ္ (၄) မ်ားက မူလအဖြဲတ
႔ ြင္းဆက္ေနၿပီး တျခားအဖြဲ႔မွ လာသူမ်ား၏ ေမးခြန္းကို ေျဖရမည္။

င(၈)။ ေရာ၊ ရပ္၊ တြဲ (Mix, Freeze, Pair)
က်ိုဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ေ႔ရႊေျပာင္းျခင္းသည္ စြမ္းအင္ရရွိေစၿပီး ပိုမိုတက္ႂကြေစသည္။ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ အတြဲတြဲရာတြင္ ႀကံဳသလိုတြဲၿခင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ
ပိုမိုရရွိေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ တိုးတက္ေစ
သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက “ေရာ” ဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ေရာရန္။ “ရပ္” ဆိုလွ်င္ရပ္ရန္ႏင
ွ ့္ “တြဲ” ဆို
လွ်င္တြဲရန္ အတြက္ အရင္ဦးဆံးု ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထရပ္ေစၿပီး အတန္းတြင္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလွ်ာက္ေစၿပီး အျခားသူမ်ားနဲ႔
ေရာသြားေအာင္ ေလွ်ာက္ေစမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာမွ "ရပ္" ဟုေျပာခ်ိန္တြင္ ရပ္ရမည္။ နီးစပ္ရာတြဲေစမည္။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာမွ "ေရာ" ဟုေျပာခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္းေရာေထြးၿပီး ေလွ်ာက္မည္။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာမွ "တြဲ"ဟုေျပာလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားနီးစပ္ရာ လူနွစ္ဦး တြဲၿပီး ထိုင္ေစမည္။
အဆင့္ (၆)။ ဆရာမွ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုေမးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက အတြဲလိုက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေစမည္။
အဆင့္ (၇)။ တင္ျပခ်င္ေသာအတြဲမွ တင္ျပႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ဆရာမွေခၚ၍တင္ျပေစမည္။
ေနာက္တစ္နည္း
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အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္၀ိုင္းႏွစ္ထပ္၀ိုင္းေစမည္။
အဆင့္ (၂)။ အတြင္းစက္၀ိုင္းႏွင့္ အျပင္စက္၀ိုင္းကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္ေစမည္။
အဆင့္ (၃)။ စက္၀ိုင္းႏွစ္ခုကိုဆန္႔က်င္ဘက္ လွည့္ေစမည္။ ဆရာက "ရပ္" ဟုေျပာလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားရပ္ၿပီး၊ ကိုယ္
ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ က်ရာလူႏွင့္ နွစ္ဦးတြဲမည္။ ဆရာေမးေသာေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြးၾကမည္။ အခ်ိန္တစ္မိနစ္ေပးမည္။
အဆင့္ (၄)။ တင္ျပခ်င္ေသာအတြဲမွ တင္ျပႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ဆရာမွေခၚ၍တင္ျပေစမည္။
င(၉)။ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာအခန္းက႑
က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စုေပါင္းအဖြဲ႔အတြင္းမွ အခန္းက႑မ်ားသည္ သင္ယူမႈေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားတုိင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
လုိအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အခ်င္းခ်င္း သင္ၾကားေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေျပာပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ာ၏ အခန္းက႑သည္ လူတုိင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ကုိလည္း ရရွိေစ
ေၾကာင္းေျပာပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၈) ေယာက္စီပါေသာ အုပ္စမ
ု ်ားဖြဲ႔ေပးၿပီး အုပ္စုတြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္
အခန္းက႑မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ရမည္
အခန္းက႑မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(၁) စစ္ေဆးသူ -

လူတုိင္းအလုပ္ကုိ နားလည္ၿပီးလုုပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရြကပ
္ ါတယ္။

(၂) ေထာက္လွမ္းသူ -

အျခားအုပ္စု (သုိ႔မဟုုတ္) ဆရာဆီမွ လုိအပ္တဲ့အခ်က္မ်ား ရွာပါတယ္။

(၃) နားေထာင္သူ -

အျခားလူေတြ ေျပာသြားတာကုိ ျပန္ေျပာပါတယ္။

(၄) ေမးခြန္းေမးသူ -

အဖြဲ၀
႔ င္အားလုံးဆီက အႀကံဥာဏ္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ပါတယ္။

(၅) အက်ဥ္းခ်ဳပ္သူ -

အုပ္စုရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ေတြကုိ တခုလုံးအေနနဲ႔အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ စုစည္းယူပါတယ္။

(၆) အားေပးသူ -

ခ်ီးမြမ္းတယ္။ ကူညီတယ္။ အဖြဲ႕၀င္အားလုံးကုိ အားေပးတယ္။

(၇) ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲသူ -

အုပ္စုအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား အားလုံးကုိျဖန္ ့ေ၀ပါတယ္။

(၈) တင္ျပသူ -

ေရးထားတဲ့အရာမ်ား အားလုံးကုိ တင္ျပပါတယ္။

အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ တႀကိမ္လ်ွင္ အခန္းက႑တခု ရွင္းျပရမည္။ အဆုိပါ အခန္းက႑မ်ားကုိ မည့္သို႔ ေဆာင္ရြက္
ရမည္ကုိ လက္ေတြ ့သရုပ္ျပရမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခန္းက႑အသီးသီးအေပၚ တဦးခ်င္းအျမင္ကုိ တင္ျပခုိင္းၿပီး၊ လုိအပ္
လွ်င္ အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုိမုိရွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္း လုပ္ခုိင္းရမည္။
အဆင့္ (၄)။ အခန္းက႑မ်ား အားလုံးကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
(၁) မွ (၈) အထိ နံပါတ္ ေရတြက္ခုိင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတုိ႔၏ နံပါတ္အတိုင္း တာ၀န္ခြဲေပးရမည္။
အဆင့္ (၅)။ သတင္းပုိ႔သူ၏ အခန္းက႑ကုိ ေနာက္မွခ်ေပးမည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လူတုိင္းအေနျဖင့္ သတင္းပို႔သူ
ျဖစ္လာနုိင္သျဖင့္ ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ရန္ေျပာရမည္။
င(၁၀)။ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား (Skills Required for Working in Groups)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တျခားသူမ်ားနွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း ခင္ခင္ မင္မင္
ႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ျဖစ္ဖုိ ့ လုိအပ္သည့္နည္းမ်ားကုိ သင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ေပးရမည္။ အုပ္စုမွ တစ္ဦးခ်င္း၏တာ၀န္ကုိ ခြဲေ၀သတ္မွတ္
ေပးရမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လိုက္နာၿပီး တဦးနွင့္တဦး အျပန္အလွန္ ေလး
ေလး စားစားျဖင့္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာရမည္။
ဥပမာ။ ဆရာက အုုပ္စုတခုုကို ေအာက္ပါအတိုင္း တာ၀န္ေပးသည္။ စကၠဴတစ္ရွဴးစေလးတစ္ခုကုိ ေျမသို႔မက်ေအာင္
အဖြဲ၀
႔ င္အားလုံးက ေလျဖင့္မႈတ္တင္ရမည္။ ေဘးမွလူမ်ားက အားေပးရမည္။

င(၁၁)။ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကုိ သင္ၾကားျခင္း (Teaching the Skill of Cooperation)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏိႈင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းမွာေကာ ေလာကမွာပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဘာလို ့အေရးႀကီးသလဲဆုိတာ ရွင္းျပပါ။
အဆင့္ (၂)။ သူတုိ႔ကုိ သုံးေစလိုတဲ့ အရည္အခ်င္းတခုစီကုိ ရွင္းျပပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိသုံးရမလဲဆုိတာေျပာပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားေတြ အုပ္စုလုိက္ လုပ္ကုိင္တာကုိၾကည့္ရႈ နားေထာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ဒီအရည္အခ်င္း
ေတြ ဘယ္လိုသုံးသလဲဆုိတာ မွတ္ထားပါ။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီအရည္အခ်င္းေတြကို ဘယ္လိုသုံးသလဲဆုိတာ ေျပာပါ။ သူတုိ႔အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ရပ္ပုိ
ေကာင္းေအာင္ အဲဒီ အရည္အခ်င္းက ဘယ္လိုလုပ္လုိက္သလဲဆုိတာရယ္၊ သူတုိ႔ ဒီအရည္အခ်င္းကုိ ပုိေကာင္းေအာင္
ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆုိတာရယ္ စဥ္းစားဖုိ ့အားေပးပါ။
အဆင့္ (၅)။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီအရည္အခ်င္းေတြကုိသုံးတဲ့အခါ ပုိအဆင္ေျပေအာင္ ဒီအရည္အခ်င္းေတြ သုံး
ဖို ့အခြင့္အေရးထပ္ေပးပါ။
အဆင့္ (၆)။ သင္တန္းသားေတြကို တင္ျပခဲ့တဲ့ ဒီနည္းေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ အဖြဲင
႔ ယ္ေတြ ဖြဲ႔ပါေစ။ အုပ္စုေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးက
နည္းေတြကုိ ပုိနားလည္ေစဖုိ ့ တဖြဲ႔လုံးကုိ ေျပာျပဖုိ ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပမာတခုရွာရပါမယ္။ ဘာသာရပ္
အမ်ိဴးမ်ိဳးက လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပနုိင္တဲ့ ဥပမာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွာပါ။

၃(စ)။ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚ ျပေသာ နည္းစနစ္မ်ား
စ(၁)။ တီ-ဇယား (T-Chart)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကုိ တီ-ဇယားတြင္ ထည့္သြင္း၍ ထင္ရွားစြာႏိႈင္းယွဥႏ
္ ိုင္သည္။ မိမိ၏ ရပ္ တည္ခ်က္
အေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တီ-ဇယားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုမႈရွိပိုမိုရရွိေစသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေျပာမည္။
အဆင့္ (၂)။ တီ-ဇယားကုိ သင္ပုန္းေပၚတြင္ ဆြဲျပမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း စာအုပ္တြင္ ေရးဆြဲမည္။
အဆင့္ (၃)။ ျပႆနာ အေၾကာင္းရာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ တီ-ဇယားတြင္ ေရးေစမည္။
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း၏ အက်ိဳး ရလဒ္

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

- သင္ယူမႈထိေရာက္သည္။

- အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မရရွိေသးပါ။

- မိမိဘာသာစကားမ်ားကို ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္းမည္။

- ပညာေရးဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားမႈ မရွိေသးပါ။
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စ(၂)။ ဗင္-ဇယား (Venn Diagram)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု (သို႔မဟုုတ္) သုံးခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ျမင္သာမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ားရွိရန္
အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္
တူညီေသာ စက္ဝိုင္း ႏွစ္ဝိုင္း (သို႔မဟုတ္) သံုးဝိုင္းကို တစ္ဝိုင္းႏွင့္တစ္ဝိုင္း ေအာက္ပါပံုအတိုင္း ထပ္ေအာင္ ဆဲြေစသည္။
ဥပမာ၊ သင္ခန္းစာသည္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုလ်ွင္ ႏိႈင္းယွဥ္ခြဲျခားတဲ့ ဗင္-ဇယား (ထပ္ေနတဲ့
စက္၀ိုင္းႀကီးႏွစ္ခု) ကို ဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္စက္၀ိုင္းရွိတဲ့ေနရာကို ေအာက္စီဂ်င္ တစ္ခုထဲမွာသာရွိတဲ့ ဂုဏ္သတၱိ
ေတြကို ေရးၿပီး ညာဘက္စက္၀ိုင္းမွာေတာ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ တစ္ခုထဲမွာသာရွိတဲ့ ဂုဏ္သတၱိေတြကို ေရးရပါမယ္။ စက္၀ိုင္း
ႏွစ္ခု ထပ္ေနတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ႏွစ္ခုလုံးကဆင္တူတဲ့ လကၡဏာေတြကို ေရးႏုိင္ပါတယ္။
ပံု - Venn Diagram

စ(၃)။ စကားလံုးမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျခင္း (M-Chart)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စကားလံုးမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား အေပၚ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳ
လုပ္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္စာမ်ားတြင္ စကားလုံးမ်ားကို ခဲြျခမ္း
စိပ္ျဖာ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဆိုလိုရင္းကို မွန္းဆႏိႈင္သည္။
ဥပမာ၊ “လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲဝင္သူ”ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္သမား” စကားလုံး (၂) လံုးၾကား တန္ဖိုးထားမႈ ကြာျခား
ခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စကားလုံးေဝါဟာရမ်ား၏ လြမ္းမိုးျခင္းမွ မိမိတက
ို႔ ိုယ္ကို ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား တည္္
ေဆာက္ရန္ လိုသည္။ M-Chart သည္ စာေရးဆရာတင္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ သုံးစြဲေသာ စကားလုံး
အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားမႈ၊ သံုးသပ္မႈတြင္ ပိုမထ
ို င္ရွားေစရန္ ဇယားကားခ်ပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာနည္းျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳျခင္းအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳႏိုငၿ္ ပီး ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသည့္ စိတ္ဓါတ္ကို
ေမြးျမဴေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ရင္ရ
့ င့္သီးသီး (သို႔မဟုတ္) ခြနအ
္ ားရွိသည့္ စကားလုံးႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ စာကိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိုစကားလုံးႀကီးမ်ားအေပၚ အာရုံစိုက္ရန္ဖိတ္ေခၚ၍ စာေရးဆရာ၏ သေဘာထား
မည္သို႔ရွိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအားေမးပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေရးဆရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွိလွ်င္ ထိုစာပိုဒ္ႏွင့္ပက္သက္၍ မည္သည့္
ေဝါဟာရမ်ား သုံးလိုေၾကာင္းေမးပါ။
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အဆင့္ (၄)။ ထိုေဝါဟာရအေပၚ ဘက္မလိုက္သည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ေျပာပါ။
အဆင့္ (၅)။ ေဒါင္လိုက္သုံးကြက္ပါေသာ ကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ေဝါဟာရမ်ားကို အုပ္စုသုံးစုခြဲ၍ ေရးျဖည့္ပါ။ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာေဝါဟာရမ်ားကို လက္ဝဲဘက္ေကာ္လံတြင္ (+) သေကၤတျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘက္မလိုက္ၾကားေန
ေဝါဟာရမ်ားကို အလယ္ေကာ္လံတြင္ လည္းေကာင္း၊ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို လက္ယာဘက္
ေကာ္လံတြင္ (-) သေကၤတျဖင့္လည္းေကာင္း ခ်ေရးေစသည္။

အျပဳသေဘာ (Positive) ( +)

ၾကားေန (Neutral) (N)

အႏုတ္သေဘာ (Negative) (-)

မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊
လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူ

ကရင္စစ္သား

လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ၊ သူပုန္

၃(ဆ)။ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဆ(၁)။ ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ယက္ (Discussion Web)
အင္အားရွိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသင္ယူနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထားေသာ နည္းျဖစ္
သည္။ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ဆက္သြယ္မႈကုိ ၂ ေယာက္တြဲႏွင့္ ၄ ေယာက္တြဲ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ မည္
သည့္ အတန္းအရြယ္အစားတြင္မဆုိ ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အတန္းကုိ ပုိႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
အေျခအတင္ေဆာင္းပါးမ်ားေရးရန္ ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဤနည္းကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သင္ခန္းစာဧ။္
စုစည္းျခင္းအပုိင္းတြင္ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ
အခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ရန္ ဆက္လက္စဥ္းစားၾကသည္။
က်ိဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အျငင္းပြားဖြယ္ရာအေရးကိစၥတစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တဖက္ဖက္တြင္ ရပ္တည္ျခင္းသည္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား
စဥ္းစားျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀ျဖစ္သည္။ လြပ္လပ္သည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ပါ၀င္ရန္ အသုံး၀င္ေသာ ျပင္ဆင္မွဳျဖစ္
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ရန္သင္ေပးၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေရးကိစၥတစ္ခု
တြင္ ေနရာယူရပ္တည္ျခင္း၊ မိမိ၏ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အေထာက္အထားျပျခင္း၊ အျမင္႐ေ
ႈ ထာင့္
တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ သင္ေပးသည္။
အဖြဲ႕အရြယ္အစား။ တစ္ဖြဲ႔တြင္ ၄ေယာက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အဖြဲ႕အေရအတြက္ ကန္႕သတ္မွႈ႕မရွိ။
လုိအပ္ေသာအခ်ိန္။ (၂၀) မိနစ္မွ (၃၀)မိနစ္အတြင္း
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာက အေလးအနက္စဥ္းစားရေသာ ႏွစ္လမ္းသြားေမးခြန္း ၂ ခုကုိ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၂
ခုရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရရွိမည့္အေျဖသည္ Yes / No အေထာက္အထားျဖင့္ ေျဖႏုိင္ရမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ယက္ကားခ်ပ္ ေရးဆြဲခုိင္းပါ။ ေက်ာင္းသားအတြဲ
တုိင္းက ၄ မိနစ္ (သုိ႔မဟုုတ္) ၅ မိနစ္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားျပီး အေျခအတင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္ ၃ ခုကုိ စာရင္းတြင္ ေရးခ်ပါ။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားအတြဲတုိင္း အျခားအတြဲတစ္ခုနဲ႔ေပါင္းၾကမည္။ သူတုိ႕သည္ အဆုိပါအေၾကာင္းရာကိစၥ၏ အ
ျမင္ႏွစ္ဖက္စလုံးအေပၚ သူတုိ႕၏ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စီစစ္ျပီး အခ်င္းခ်င္း၏စာရင္းတြင္ ထပ္တုိးၾကသည္။
အဆင့္ (၄)။ အဖြဲ႔အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းသားေလးဦးက နိဂုံးဆြဲႏုိင္သည္အထိ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာကိစၥကုိ ျငင္းခုံ
ေဆြးေႏြးၾကမည္။ အဆုိပါေက်ာင္းသားေလးဦးတုိ႔သည္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အေထာက္အပံေပး
သည့္အေေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္းပါရွိရမည္။ ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ယက္စာရြက္၏ နိဂုံးေကာ္လံတြင္ သူတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္
ကုိ ေရးသြင္းၾကမည္။
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အဆင့္ (၅)။ ဆရာက ေလးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ သူတုိ႕၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္
အကူျပဳသည့္ အေထာက္အထား အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္တကြ တုိုတုိအစီရင္ခံ တင္ျပခုိင္းပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသား
မ်ားက မတူညီေသာ အဆုိႏွစ္ဖက္တြင္ ရပ္တည္ၾကပါက ဆရာအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း အေျခအတင္
ျငင္းဆုိေဆြးေႏြးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚႏုိင္သည္
ဥပမာ၊ လူနည္းစုေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအမံေတြကို အစိုးရကျပဳလုပ္သင့္သလား။

No (မေထာက္ခံဘူး)

Yes (ေထာက္ခံတယ္)

အေၾကာင္းျပခ်က္ေရးရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္ေရးရန္

Conclusion (နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္)

ဆ(၂)။ ေဒါင္႔အသီးသီးတြင္ေနရာယူျခင္း (Corners)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဤနည္းသည္ စုေပါင္းသင္ယူျခင္းေလ႔က်င္႔ခန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး စကားရည္လုပြဲဖန္တီး၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျငင္းခံု
မႈေတြကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေနထားနွစ္ခု (သို႔မဟုတ္) နွစ္ခုထက္ပိုရွိနိုင္တဲ႔ အျငင္းပြားေစနိုင္တဲ႔ အေၾကာင္း
အရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ စကားရည္လုပြဲေတြကိုထိန္းနိုင္ဖို႔ တက္ႂကြၿပီးေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ႔ နည္းလမ္း
တစ္ရပ္အေနနဲ႔အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ အေတြးေခၚေတြနဲ႔ အက်ိဳးေၾကာင္းျပ ဆင္
ျခင္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ရင္းေက်ာင္းသားေတြကို အယူအဆေျပာင္းဖို႔အားေပးပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ မိမိတို႔လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးအျငင္းပြားေစတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသလဲ
ဆိုတာေမးၿပီး အေၾကာင္းအရာေတြထဲက တစ္ခုအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါ။ အေၾကာင္းရာေရြးတဲ႔အခါမွာ သတိထားစရာ
တစ္ခုက ေန႔တိုင္းလိုလုိဆံုၾကတဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အျငင္းပြားေစတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး
ေလ့ရွိပါတယ္။
အဆင့္ (၂)။ အေၾကာင္းအရာ (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းစဥ္းေရြးၿပီးတဲ႔အခါ ေက်ာင္းသားေတြကို လက္ရွိကမၻာမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္းကစၿပီး စဥ္းစားရမယ္ဆိုတာရွင္းျပပါ။ သူတို႔ဟာ ဒီအေၾကာင္းအရာကိုစဥ္းစားၿပီး သူ
တို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယာယီေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ လိုပါလိမ္႔မယ္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္အေနအထားမ်ိဳးေတြမွာ ရွိနိုင္သလဲဲ ဆိုတာ
ဆံုးျဖတ္ပါ။ ေထာက္ခံနိုင္တယ္။ ကန္႔ကြက္နိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္မဆံုးျဖတ္နိုင္ေသးပဲ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြ
ကိုစဥ္းစားဖို႔ ေရြးခ်ယ္စရာ ၂ ခု ဒါမွမဟုတ္ ၂ ခု ထက္ပိုၿပီးေပးဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေန
အထားကို ဆရာကႀကိဳတင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ထားနိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး
စဥ္းစားနိင္ပါတယ္။
အဆင့္ (၄)။ မိမိတို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ၃ မိနစ္ခန္႔စာေရးၿပီး ေဖာ္ျပရမည္။ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရပ္တည္ခ်က္
ကို ေထာက္ပံ႔ေပးေသာ ခိုင္လံုသည္႔က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ ပါ၀င္ရမည္။ တတ္နိုင္သမွ် ယံုၾကည္လက္ခံနိုင္ဖြယ္ ျဖစ္
ေအာင္ ေရးသားရမည္။
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အဆင့္ (၅)။ ေထာက္ခံတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကို အတန္းေထာင္႔တစ္ေနရာသြားခိုင္းပါ။ ကန္႔ကြက္သူေတြကို အတန္းရဲ႕
တျခားတေနရာသြားခုိင္းပါ။ မဆံုးျဖတ္ရေသးတဲ႔သူေတြက အတန္းရဲ႕ေနာက္တစ္ေယာက္ေနရာသြားနိုင္ပါတယ္။ တ
ကယ္လုိ႔ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းတဲ႔အယူဆေတြကို ေဖာ္ထုတ္တဲ႔သူေတြရွိရင္လဲ အခန္းတစ္ေနရာကို သြားနိုင္ပါတယ္။
အဆင့္ (၆)။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔စီ အလုိက္ ၅ မိနစ္ခန္႔မိမိတို႔ေရးသားခ်က္ေတြကို အဖြဲ႔တြင္းေ၀မွ်ၿပီး မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္အတြက္
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါမယ္။ စကားရည္လုပြဲအတြက္ အဖြဲက
႔ ိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ နွစ္ေယာက္ေရြးပါမယ္။
အဆင့္ (၇)။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ကို မိမိတရ
ို႔ ပ္တည္ခ်က္ကို တိုတိုနဲ႔လိုရင္းေျပာခိုင္းျပီး မိမိတို႔အျမင္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေျပာၿပီး စကားရည္လုပြဲစပါ။ အဖြဲ႔လိုက္အလွည့္က်လုပ္ပါ။
အဆင့္ (၈)။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မိမိတို႔အဖြဲ႔ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္ေတြတင္ျပၿပီးတာနဲ႔ တျခား
အဖြဲ၀
႔ င္ေတြကိုပါ ပါ၀င္ေျပာဆိုခိုင္းပါ။ တကယ္လို႔ အားေပးဖို႔လိုအပ္လာရင္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ပ႔ံပိုးေပးတဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေမးေပးနိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ

- အဖြဲ႔ ၁ က အဖြဲ႕ ၂ ရဲ႕အယူအဆကို ဘာလို႔လက္မခံနိုင္ရတာလဲ။
- အဖြဲ႔ ၂ က ေျပာတဲ႔အရာထဲက ဘာကို သေဘာမတူတာလဲ။
- မဆံုးျဖတ္ရေသးတဲ႔အဖြဲ႕ကေရာ။
- ဘာၾကားလိုက္ရလို႔ ပိုထင္ထင္ရွားရွားစဥ္းစားမိသြားလဲ။
- အဖြဲ႕ ၂ က လူေတြက အဖြ႔ဲ ၁ ကေျပာတာကို ဘာလို႔သေဘာမတူတာလဲ။

အဆင့္ (၉)။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင္႔ စိတ္ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းသြားနိုင္တဲ႔အတြက္ အခ်ိ္န္မေရြး အဖြဲ႔
ေျပာင္းနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ အရင္ကသေဘာတူတဲ႔အဖြဲ႔ကေန အခုသေဘာတူတဲ႔ တျခားအဖြဲ႔ဆီကို
လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာင္းသြားနိုင္ပါတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ေက်ာင္းသားေတြ သေဘာထားေျပာင္းတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ကို
အဖြဲ႔ေရြ႕ခိုင္းပါ။ အဖြဲ႔ထဲကအဖြဲ၀
႔ င္ေတြကိုလည္း တျခားလူေတြ မိမိအဖြဲ႔ထဲကေနထြက္မသြားေအာင္ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ လက္ခံလာေအာင္ရွင္းျပပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင္႔ လက္ခံလာေအာင္လုပ္ဖို႔၊ အဖြဲ၀
႔ င္ေတြကို ဆက္ထားနိုင္ဖို႕နဲ႔
ေထာက္ခံသူေတြပိုရဖို႔က အဖြဲ႔တစ္ခုစီမွာရွိတဲ့ အဖြဲ၀
႕ င္ေတြရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္လာပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြက နားေထာင္
ရင္း ေဆြးေႏြးရင္း မွတ္စုထုတ္သင္႔ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းျဖင္႔ ေနာင္မွာ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ရပ္
တည္ခ်က္ကိုေရးတဲ့အခါ၊ မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ကာကြယ္တဲ့အခါ အေထာက္ကူျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။
အဆင့္ (၁၀)။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသြားလွ်င္ လူတိုင္းမိမိတို႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔ရွိရာကို ေရႊ႕လိုက္တာနဲ႔တျပိဳင္နက္ အဖြဲ႕တိုင္းကို
မိမိတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကိုေထာက္ခံတဲ႔ အေၾကာင္းရာေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ခုိင္းပါ။ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးကို မိမိတို႔
ရပ္တည္ခ်က္ကိုျပတဲ႔ စာတန္းတခုကိုေရးခုိင္းပါ။ အဲဒီစာတန္းမွာ တစ္ဦးစီရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ႔ အေၾကာင္း
ျပခ်က္ေတြကိုေရးပါ။
ဆ(၃)။ တန္ဖိုးမ်ဥ္း (Value Line)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
မတူညီေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေလးစားမႈရျွိ ခင္းတို႔သည္ အက်ိဳးရွိေသာခံယူခ်က္ သေဘာတ
ရားျဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို အျခားမိတ္ေဆြအေဖာ္မ်ား သေဘာမတူသည့္
တိုင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို၊ ရပ္တည္ရဲေစရန္အသံုး၀င္သည္။ တန္ဘိုးမ်ဥ္းတြင္တန္းစီေသာနည္းသည္ ကိစၥ ရပ္တစ္
ခုကို အာ႐ံုစိုက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ဆံုးၿဖတ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိစၥတစ္ရပ္အေပၚတြင္ မတူညီေသာသေဘာထားမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကိစၥအေပၚ ေနရာ တစ္ခု
တြင္ရပ္တည္၍ ထိုရပ္တည္မႈအတြက္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ အသံုး၀င္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာမက တစ္တန္းလုံးကုိ ေမးခြန္းေမးရပါမည္။ ထုိေမးခြန္းသည္ ျပတ္ျပတ္သားသား "ဟုတ္" အဆုိမွ
"မဟုတ္" အဆုိသုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္ အမ်ိဳမ်ိဳးေျပာင္းလဲနုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ ဥပမာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ေရးက ပုိအေရးႀကီးသလား (သုိ႔မဟုုတ္) လူမ်ား၏ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔က အေရးႀကီးသလား ဟူ
ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး ျဖစ္နုိင္သည္။
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အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ မိမိဘာသာ ေမးခြန္းထုတၿ္ ပီး ထုိေမးခြန္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိေရးခ်ပါ။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာမက စာသင္ခန္း၏တဖက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အျခားတဖက္တြင္ မတ္တပ္ရပ္ၾကမည္။ ဆရာမ
နွင့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔က ျပႆနာအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္သည့္အဆုိနွစ္ခုကုိ တစ္ဦးစီ ေျပာပါမည္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမ္ိတုိ႔နွင့္ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္သည့္အတုိင္း အစြန္းနွစ္ဖက္အဆုိတုိ႕၏ၾကား စိတ္
ကူးမ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အစြန္းနွစ္ခုအနက္ နီးစပ္သည့္ဘက္တြင္ ေနရာယူမတ္တပ္ရပ္ခုိင္းပါ။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတန
ို႔ ွင့္ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္သူမ်ား အနားတြင္ မတ္တပ္ရပ္ေန
ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေမးခြန္းအေပၚတုန႔ျ္ ပန္မႈကုိ ေဘးနားကလူနွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ အကယ္၍ သေဘာထား
မတုိက္ဆုိင္လွ်င္ ႀကိဳက္သည့္ဘက္တဘက္ (သုိ ့မဟုုတ္) အျခားတဖက္သုိ ့ ေနရာေျပာင္းခိုင္းနုိင္သည္။
အဆင့္ (၆)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမ္ိေဘးမွ ႀကိဳက္ရာလူနွင့္ ဆက္လက္၍ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးနုိ္င္သည္။
အဆင့္ (၇)။ ဆရာမက အဖြဲ႔ငယ္တခုစီမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား ကိစၥအေၾကာင္းအရာအေပၚ သူတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္
ကုိ ေမးပါ။ အဆုိတင္ျပခ်က္ကုိၾကားနာၿပီးေနာက္ ဘက္ေျပာင္းလုိေသာ ေက်ာင္းသားရွိလ်ွင္ ေျပာင္းခြင့္ျပဳပါ။

ဆ(၄)။ ပညာရွင္မ်ားျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္၏ အျမင္တစ္ဘက္စီမွ အေခ်အတင္ေျပာဆိုၾကရန္ ဦးတည္ေသာ စုေပါင္း
သင္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ရပ္တည္မႈတစ္ခုတြင္ ေနရာယူၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈျဖစ္သည္။ မိမိ၏ခံယူခ်က္ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္
ေနေသာအဆိုမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားရန္ သင္ယူျခင္းသည္၊ ျပသာနာတရပ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာစဥ္းစားရန္ႏွင့္ အခ်က္ အ
လက္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိေစေသာ နည္းျဖစ္သည္။
အဖြဲ၀
႔ င္အရြယ္အစား။ အဖြဲ႔တြင္ (၄) ဦးျဖင့္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔အေရတြက္ မည္မွ်ျဖစ္ေစရွိႏိုင္သည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ မိနစ္ (၂၀) အတြင္းေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားအား (၄) ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ေပးပါ။ Yes/No အေျဖ
ႏွစ္မ်ိဳးရွိရန္ သတိျပဳပါ။
အဆင့္ (၂)။ ဆိုလိုရင္းကိုနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္းသိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဖြဲ႔လိုက္ေဆြး
ေႏြးခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၃)။ အဖြဲ႔တြင္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၊ ၂ က Yes၊ ၃၊ ၄ က No ဟူသည့္ အဆိုဘက္ ႐ႈေထာင့္
အျမင္မ်ားကိုျပင္ဆင္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာက အဖြဲ႔တိုင္းမွ အတဲြ (၂) တြဲစလုံးအား သူတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို
စာရင္းျပဳစုရန္အတြက္ အျခားေနရာသို႔သြား၍ (၅) မိနစ္ခန္႔ ျပင္ဆင္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာက ၅ မိနစ္ျပည့္လွ်င္ အခ်ိန္ကိုသတိေပးပါ။ ၁-၁၊ ၂-၂၊ ၃-၃၊ ၄-၄ တူရာ နံပါတ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို
ရွာရန္ေျပာပါ။ သုံးမိနစ္အတြင္း မိမိအေဖာ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ၾကားၿပီး ယခင္က ေတြးမိေသာ အေၾကာင္းအရာ
အသစ္ကိုေရးခ်ရန္ေျပာပါ။
အဆင့္ (၆)။ ဆရာက အခ်ိန္ကိုျပန္သတိေပးပါ။ ဆရာကေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔၏မူလအတြဲထံ ျပန္ၿပီး အၾကံ
ဥာဏ္ မ်ားစုစည္းေစသည္။ အတြဲတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေကာင္းဆုံး
အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး (၄) ေယာက္အဖြဲ႔မွ အျခားဆန္႕က်င္ဖက္ အဆုိမ်ားႏွင့္ စကားရည္လုရန္ ျပင္ဆင္
ၾကသည္။ စကားရည္လုရန္အတြက္ မိမိတအ
ုိ႔ ဆုိကုိ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းေရးဖြဲ႕ၿပီး မိမိတုိ႕ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အေထာက္
အကူျပဳေသာ အေၾကာင္းရင္း ၂ ခ်က္ (သုိ႕မဟုတ္) ၃ ခ်က္ ေရးခ်ထားသင့္သည္။
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အဆင့္ (၇)။ ၅ မိနစ္ၾကာေသာအခါ ဆရာက ေက်ာင္းသားအတြဲမ်ားကုိ အျခားေက်ာင္းသား အတြဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး
စကားရည္လုပြဲတြင္ ပါ၀င္ေျပာဆုိၾကေစ။ စကားရည္လုပြဲအတြက္ တစ္သင္းက မိမိတုိ႕ဧ။္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ခုိင္လုံ
ေသာအေထာက္အထား အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပေျပာဆုိၿပီး အျခားဆန္႕က်င္ဖက္ အဆုိအသင္းကလဲ ထုိ
နည္းအတုိင္း မိမိတုိ႕အဆုိဖက္မွ ရပ္တည္ေျပာဆုိၾကမည္။ အျခားတစ္ဖက္ အသင္းဧ။္ အဆုိႏွင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
ကုိ ျငင္းဆုိေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆင့္ (၈)။ ဆရာက စကားရည္လုပြဲကုိ ၆ မိနစ္ (သုိ႔မဟုုတ္) ၇ မိနစ္ ဆက္လက္ေျပာဆုိခြင့္ျပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္ မိမိကုိတာ၀န္ေပးထားေသာဖက္ကုိ စြန္႕လြတ္ႏုိင္ၿပီး မိမိအမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ေသာဘက္သုိ႕ ေျပာင္းႏုိင္ေၾကာင္း
ဆရာကေျပာျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕အားလုံး အမ်ားသေဘာတူသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရရွိႏုိင္မည္လားဟုေမးပါ။
လူတုိင္းသေဘာတူႏုိင္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေနအထားတစ္ခုႏွင့္ အဆုိပါရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေသာ အေၾကာင္း
ရင္းမ်ားဟုဆုိသည္။
အဆင့္ (၉)။ ဆရာကအဖြဲ႕တုိင္းမွ လူတစ္ဦးစီကုိဖိတ္ေခၚၿပီး စကားရည္လုပြဲတြင္ မိမိတုိ႕အဖြဲ႕ဧ။္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကုိ
ေဖာ္ျပခုိင္းပါ။

ဆ(၅)။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးျခင္း (Constructive Controversy)
တတိယတန္းမွအထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စကားရည္လုပြဲႏွင့္တြဲ၍ေလ့က်င့္လွ်င္ အသုံး၀င္တတ္သည္။ စကား
ရည္လုပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အႏိုင္၊ အ႐ံႈး ေၾကျငာရန္ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ားက ကြဲလြဲအဆိုျပဳသည့္တိုင္ သူတို႔၏
သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အ
ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အဆိုတင္ျပခ်က္မ်ား၊ အေျခအတင္ျငင္းဆိုမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ မပါဘဲ အယူ
အဆမ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္းတို႔သည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည္။
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားအေပၚ အေျခအတင္ စကားရည္လုေျပာဆိုျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္ကို ေသေသခ်ာ
ခ်ာ နားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျငင္းပြားႏိုင္သည့္ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခုအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ ယူ
တတ္ရန္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေထာက္ခံျငင္းဆိုတတ္ရန္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျငင္းဆိုခ်က္
မ်ားကို ကာကြယ္ေခ်ပေျပာဆိုတတ္ရန္ႏွင့္ လူကိုမထိခိုက္ပဲ ယူဆခ်က္မ်ားကို အာရုံ စိုက္ရန္ သင္ေပးသည္။
အဖြဲ႔အရြယ္စား။ စကားရည္လုပြဲနည္းကို တစ္တန္းလုံးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္။ အခ်ိန္မိနစ္ (၂၀)မွ နာရီ၀က္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ Yes/No အဓိပၸါယ္ပါေသာေမးခြန္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ ျပင္ဆင္ထားေသာေမးခြန္းကို သင္ပုန္းေပၚတြင္
ေရးခ်ထားပါေစ။ ေက်ာင္းသားအရည္အတြက္အညီအမွ် ကြဲျပားေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း မေသခ်ာလွ်င္ အေျခ
အတင္ မေဆြးေႏြးမီ တစ္ဘက္စီလက္ေထာင္ျပခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေမးခြန္းအေၾကာင္းကို လြပ္လပ္စြာေဆြးေႏြးၾကပါမည္။ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို စာရြက္ေပၚ
တြင္ဦးစြာေရးခ်ၿပီး ၂ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေနာက္ထပ္အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္
ၾကပါမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဖြဲ႕ခြဲခိုင္းပါ။ Yes ေက်ာင္းသားမ်ားက အခန္း၏ နံရံတစ္ေနရာတြင္
သြားစုၿပီး No ယူဆသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျခားတစ္ဘက္တြင္သြားစုခိုင္းပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ား ကို အခန္း၏အလယ္ပိုင္းတြင္ သြားစုခို္င္းပါ။

အဆုံးအျဖတ္မေပးႏိုင္ေသာ

အဆင့္ (၄)။ ဆရာက အေျခခံစဥ္းမ်ဥ္းႏွစ္ခုကို ရွင္းျပပါ။ (က) ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုျခင္းမျပဳရ။
(ခ) ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ေျပာင္းလိုသည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ိဳးကို ေတြ႕ရလွ်င္ အျခားတစ္ဘက္သို႕ ေလွ်ာက္သြားသင့္
သည္။
အဆင့္ (၅)။ မိမိတု႔ရ
ိ ပ္တည္ရျခင္းအေၾကာင္း စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္အခ်ိန္ ၃-၄ မိနစ္ခန္႕ရရွိၾကမည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာက
သူတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည့္အဆိုကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ေမးရန္ျဖစ္သည္။ ဆရာက ထို၀ါက်ကိုဖတ္ျပ
ရန္ႏွင့္ တစ္ဘက္စီမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္ထားရန္ေျပာပါ။
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အဆင့္ (၆)။ တစ္ဖက္မွ တစ္ေယာက္စီ မိမိတို႔အဖြဲ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအဆိုကို ေဖာ္ျပၾကပါမည္။
အဆင့္ (၇)။ ယခု မည္သည့္အဖြဲ႔မွ မည္သူမဆို ႀကိဳက္ရာအဆိုကို တင္ျပျငင္းခုံေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အျခားအဖြဲ႔ကို တုံ႔ျပန္
ေခ်ပေျပာဆိုျခင္း (သို႔မဟုုတ္) မိမတ
ိ ို႔ဘက္မွအဆိုကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ခိုင္လုံသည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေျပာဆို
ျခင္း ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၈)။ အျပဳသဘာမေဆာင္ေသာ အေျခေနမ်ိဳးသို႔ ေခ်ာ္မသြားေစရန္ ဆရာက ႀကီးႀကပ္ထိန္းသိမ္းသြားရမည္။
ဆရာက ေဆြးေႏြးပြဲၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္လာေစရန္လိုအပ္ပါက တစ္ဘက္ဘက္မွရပ္တည္၍ အယူဆတစ္ခု၊ ႏွစ္ခု ၀င္
ေျပာပါ။ ဆရာကတစ္ဘက္မွ အျခားတစ္ဘက္သို႔လည္းေျပာင္းသည္။ ဘက္တစ္ဘက္တြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားကို အျခားတစ္ဘက္၏အယူအဆကို လက္ခံလာလွ်င္ ဘက္ေျပာင္းရန္အားေပးပါ။
အဆင့္ (၉)။ အေခ်အတင္ေျပာဆိုမွဳအခ်ိန္ (၁၀) မိနစ္ (သို႔မဟုုတ္) (၁၅) မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔
အဖြဲ႔မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပခုိင္းပါ။
အဆင့္ (၁၀)။ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာသည့္ ေခ်ပျငင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူဆမ်ားကို ဆရာက ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး စကား
ရည္လုပြဲကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရမည္။ (သို႔မဟုုတ္) အေခ်အတင္ စာစီစာကုံးေရးခိုင္းႏိုင္သည္။

ဆ(၆)။ ကဒ္ျပားေတြေပၚက က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ခ်က္မ်ား (Arguments on Cards)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားေတြ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ အားေကာင္းရန္နွင္႔ စကားရည္လုနည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာနိုင္ရန္
အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ အျငင္းပြားနိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အတန္းကိုခ်ျပၿပီး ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေကာင္းမေကာင္း စတဲ႔
အေျဖႏွစ္မ်ိဳး ေျဖနိုင္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြေမးပါ။ အတန္းတ၀က္ကို ေမးခြန္းတစ္ခုစီ တာ၀န္ယူခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေမးခြန္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြပါတဲ့ ဖတ္စာကိုဖတ္ခုိင္းပါ။ ကြဲျပားတဲဘ
့ က္ေတြအလိုက္ ကြဲ
ျပား တဲ႔စာေတြ ဖတ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ နွစ္ဖက္စလံုးကိုေထာက္ခံတဲ႔အခ်က္အလက္ေတြပါတဲ႔ ဖတ္စာေတြရွိရင္
နွစ္ဖက္ စလံုးကို တူညီတဲ႔စာေတြပဲ ဖတ္နိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာဖတ္္ေနစဥ္ ကိုယ္တာ၀န္ယူထားတဲ့
ဘက္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ရွာရပါမယ္။ ၿပီးလွ်င္ကဒ္ျပား (သို႔မဟုတ္) စာရြက္ေပၚမွာ အနည္းဆံုး
အေၾကာင္း ျပခ်က္ ၃ ခုေရးရပါမယ္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေရးထားတဲ႔ ကဒ္ျပားေတြကို အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ယူလာ
ပါမယ္။ (ဒီအဖြဲ႕ဟာ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရပ္တည္ခ်က္တဖက္တည္းရွိတဲ႔ အတန္းတ၀က္ပါ။) ေက်ာင္းသား
တစ္ေယာက္စီမွ အဖြဲ႕ကို ရပ္တည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ႔ မိမိရဲ႕အခိုင္မာဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုတင္ျပပါမယ္။ တကယ္
လို႔ တျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္တင္ျပၿပီးသြားရင္ေတာ႔ ေနာက္အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု
တင္ျပရပါမယ္။ အဖြဲ႔အတြင္း တင္ျပၿပီးသြားတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီး မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံ
တဲ႔ အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္ ၄၊ ၅ ခုေရြးပါမယ္။
အဆင့္ (၄)။ တစ္ဖက္စီ အေနနဲ႔ အဖြင္႔အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုအေပၚသေဘာတူၿပီး အဆိုျပဳခ်က္ကို တစ္တန္းလံုးသို႔ တင္ျပ
နိုင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္စီကတင္ျပၿပီးတဲ႔အခါ တစ္ဖက္စီရဲ႕အက်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို စကားရည္လုနိုင္ပါတယ္။

ဆ(၇)။ ျပႆနာဖလွယ္ၿခင္း (Trade a Problem)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဤနည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစာရွိ အေရးႀကီးေသာ အေရးကိစၥကို ရွာေဖြေထာက္ျပခိုင္းၿပီး ထိုအေရး
ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုဖန္တီးကာ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး
ေသာ နည္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (၄) ေယာက္စီ အဖြဲ႔ခြဲပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔တုိင္းကုိ စာရြက္ေပၚတြင္ ျပသနာကုိ ေရးခ်ခုိင္းၿပီး၊ ထုိစာရြက္ကုိ အျခားအဖြဲ႔သုိ႔ ကမ္းေပး
ခုိင္းပါ။
အဆင့္ (၃)။ စာရြက္ရေသာအဖြဲ႔က ျပသနာကုိေျဖရွင္းရမည္။ အဖြဲ႔တုိင္းသည္ ျပသနာအဆုိကုိ ရရွိေသာအခါ ထုိျပသနာ
၏ အျဖကုိ စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု အညီအမွ်ရရွိၾကရမည္။
အဆင့္ (၄)။ (နွစ္သက္လွ်င္သုံးနုိင)္ ျပသနာ၏အေျဖကို ရရွိၿပီးေသာအဖြဲ႔သည္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကိုတင္ျပရန္ ျပင္ဆင္ၾက
မည္။ တင္ျပရာတြင္ ျပသမႈကိုသာလုုပ္ပါ။ ႏႈတ္မွေျပာရန္မဟုုတ္ပါ။ အျခားအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔သားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါ။

ဆ(၈)။ မျမင္ရေသာလက္ (Blind Hand)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ (သုိ႔မဟုုတ္) ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် သိရွိရန္၊ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အသုံးျပဳေသာ နည္း
လမ္းျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္စဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ စာရြက္အပိုင္းေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသားတဦးစီကုိ
တပုိင္း (သုိ႔မဟုုတ္) နွစ္ပုိင္းစီ ေ၀ေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ မိမိရရွိေသာ စာရြက္ပိုင္းမွ အေၾကာင္းအရာကို အုပ္စုအတြင္း ေဆြးေႏြးမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာရြက္အပိုင္းမ်ားကို အဆက္အစပ္ရွိေအာင္ ေ႕ရွေနာက္စီၾကမည္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖဲြ႔က စီထားေသာစာရြက္ပိုင္းမ်ား၏ အစီအစဥ္ကိုရွင္းျပမည္။ အျခားအဖဲြ႔
၏ အစီအစဥ္ကိုလည္းေမးမည္။ သို႔ရာတြင္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းမျပဳ။
အဆင့္ (၅)။ မိမိတို႔အဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္အဆက္အစပ္ရွိမရွိ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္
ျပန္စီၾကမည္။
အဆင့္ (၆)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေရွ႕ေနာက္စီသည့္နည္းလမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကမည္။
မွတ္ခ်က္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေမးနုိင္သည္။ တစ္ေယာက္နွင့္တေယာက္
အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ျပခြင့္ (သို ့မဟုုတ္) ၾကည့္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာထားရမည္။

ဆ(၉)။ လွည့္လည္ျခင္း၊ ျပန္ၾကည့္ျခင္း (Rotating Review)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုေပၚတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ရရွိရန္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အုပ္စုတြင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ နံရံတြင္
ကပ္ရမည္။
အဆင့္္ (၂)။ အုပ္စုတုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ထုတ္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားနွင့္ကပ္လွ်က္ ေမးခြန္းေနရာတြင္ ရပ္ေနၿပီး ေမးခြန္း
ဖတ္္၊ အခ်ိန္ ေလး၊ ငါး မိနစ္ ခန္႔ေဆြးေႏြးၿပီး အဖြဲ႕၏တုန္႔ျပန္ခ်က္အေျဖကုိ အဲဒီေမးခြန္းစာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ရမည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာမွ အခ်က္ျပလုိက္လ်ွင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အုပ္စုလုိက္ ေနာက္စာရြက္ဆီသုိ႔ကူးသြားၿပီး စာရြက္
ေပၚမွေမးခြန္းမ်ားကုိ ဖတ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး တုန္႔ျပန္ခ်က္အေျဖမ်ားကုိ ထိုစာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့ရမည္။
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အဆင့္ (၄)။ ဤနည္းျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာၿပီး ေမးခြန္းမ်ားဖတ္၊ ေဆြးေႏြး၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္အေျဖမ်ားေရးသားရင္း၊
မိမိတို ့မူလေမးခြန္းေနရာသုိ ့ေရာက္လွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

ဆ(၁၀)။ ျပခန္းသြားၾကည့္ျခင္း (Gallery Tour)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်ိန္တုိအတြငး္ ျပႆနာတခုကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေျဖရွင္းတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အျခားသူ
မ်ားက မိမိတို႔၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အႀကံျပဳသည္ကို သိရွိလာႏိုင္ၿပီး၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အျခားသူမ်ား၏
အျမင္ကို လက္ခံတတ္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္
ထုတ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ရွိလာေစၿပီး အရာရာတိုင္းတြင္ ေျဖရွင္းတတ္လာမည္။ ေက်ာင္း
သားမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ေပးတတ္ၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ ထင္ျမင္ယူဆ
ခ်က္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္တတ္လာမည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အဖြဲ ႔ဝင္ ၃၊ ၄၊ ၅ ဦးပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဆရာသည္ အဖြဲေ
႕ ပၚမူတည္ၿပီး မတူေသာေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေပးရမည္။
အဆင့္ (၃)။ အဖြဲတ
႕ ိုင္းမွ ကိုယ္က်ရာေမးခြန္း (သုိ႔မဟုုတ္) ျပႆနာကို အုပ္စုတြင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေရးမွတ္ထားေစရမည္။
အဆင့္ (၄)။ ေက်ာင္းသားမ်ားေရးထားသည္ စာရြက္ကုိ နံရံတြင္ ကပ္ရမည္။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာက အခ်က္ျပလုိက္သည္နွင့္ အုပ္စုတဖြဲ႔ျခင္းသည္၊ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ နံရံတြင္းကပ္ထားသည့္
ေမးခြန္းမ်ား (သုိ႔မဟုုတ္) ျပႆာနာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးေဆြးေႏြးရန္ အခန္းတြင္းလွည့္လည္သြားရမည္။ မိမိတုိ႔
သတိျပဳ မိတဲ့အခ်က္ေတြေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေရးလုိလွ်င္ေရးထားခဲ့နုိင္သည္။
အဆင့္ (၆)။ ျပခန္းကဲ့သုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ အုပ္စုမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေရးသားခ်က္မ်ားနွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ား
ေရးထားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ႏိင
ႈ ္းယွဥ္ၿပီး မိမိတို႔စာရြက္မ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားေရးထားခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္႐ူ
ရမည္။

ဆ(၁၁)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားေဆြးေႏြးေသာအဖြဲ႕မ်ား (Critical Discussion Groups)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေလ့လာရာတြင္ စနစ္တက်ရွိေသာ သံသယေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အ
ေၾကာင္းအရာကုိ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာတတ္ေစၿပီး အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး (ေမးျခင္း/ေျဖျခင္း) တတ္ေစရန္ ရည္
ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ဆရာမွ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သတ္၍ သံသယေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။
အဆင့္ (၂)။
ေဆြးေႏြးမည္။

ဆရာမွ

ျပင္ဆင္ထားေသာေမးခြန္းမ်ားကို

သင္ခန္းစာဖတ္ၿပီးေနာက္

သံသယေမးခြန္းနမူနာမ်ား
•  

ဤအပိုင္းတြင္ အဓိကေမးခြန္းကဘာလဲ။

•  

ဘာကိုအေျဖအျဖစ္ ေပးထားသလဲ။

•  

ထိုအေျဖကို ပံ့ပိုးရန္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးထားသလဲ။

•  

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားက နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ကို ျပည့္စုံေစရဲ႕လား။

•  

အဓိကေမးခြန္းအတြက္ တျခားအေျဖေတြေပးႏိုင္ေသးလား။
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အတန္းသားမ်ားအားေမး၍

•  

ဘာေတြ မေျပာဘဲက်န္ေနေသးလဲ။

•  

ယုံၾကည္လက္ခံေအာင္ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ေတာင္းဆိုမလဲ။

•  

စာေရးသူနည္းတူ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ စာေရးဆရာေျပာမထားတဲ့ ဘယ္သေဘာထားေတြကို လက္ခရ
ံ မလဲ။

•  

စာေရးသူကဲ့သို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကို
ဘယ္လိုလက္ခံ မလဲ။

ဇာတ္လမ္း/ျပဇာတ္အတြက္ နမႈနာေမးခြန္းမ်ား
•  

ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဘယ္သူႏိုင္သလဲ။ ႏိုင္ဖို႔သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူရံႈးသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ရံႈးတာလဲ။ ဘာ
သင္ခန္းစာ ေတြ ရလုိက္သလဲ။

•  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဒီစာေရးသူက ဘယ္သူ႔ကိုေဖာ္ထုတ္ေစလိုတာလဲ။ စာေရးသူက ဘယ္သူ႔လို ျပဳမူေစခ်င္ တယ္လုိ႔
ထင္လဲ။ ဒီ လိုေျပာႏိႈင္ေအာင္ ဇာတ္ေကာင္ရဲ႕ အျပဳအမူေတြက ဘာေတြလဲ။

•  

ဒီဇာတ္ေကာင္က က်ား မဟုုတ္ဘဲ မ၊ မ မဟုုတ္ဘဲ က်ား ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီအျဖစ္အပ်က္ အခုလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္
မလား။ ဒါမွမဟုတ္ ကြဲျပားသြားမလား။ ဇာတ္ေကာင္က ကြဲျပားတဲ့လူမူအဆင့္အတန္းက ဆိုရင္ေကာ၊
အသက္ရြယ္ မတူဘူး ဆိုရင္ ေကာ။

•  

ဒီအေၾကာင္းအရာထဲမွာကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရိုးရာအစဥ္အလာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းကို
ဘယ္အရာ ေတြက ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေစသလဲ။ ဘယ္အရာေတြက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသလဲ။ ဘယ္အရာေတြ
ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ထိုက္ ထိုက္တန္တန္ယူဖို႔ ျမင္မိသလဲ။

•  

ဒီဇာတ္လမ္းအစား ဘယ္ဇာတ္လမ္း မ်ိဳးေတြကို အေျပာင္းအလဲအေနနဲ႕ဖတ္ဖို႕အႀကံေပးခ်င္သလဲ။

•  

ဒီဇာတ္လမ္းက ဘယ္လိုပရိတ္သတ္မ်ိဳးကို ရည္ရြယ္သလဲ။ ဘယ္လို စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ိဳးက ဒီဇာတ္လမ္း
ထဲမွာပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ျပႆနာမရွိဘဲ လက္ခံမလဲ။

မွတ္ခ်က္။ ဆရာသည္ အုပ္စုကိုလမ္းညႊန္သူအျဖစ္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားကို ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ဆရာမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္သြား ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ေက်ာင္း
သားကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားေဆြးေႏြးျခင္းအုပ္စုမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္သည္။

ဆ(၁၂)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားေဆြးေႏြးျခင္းကို က႑ခြဲ၍ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕မ်ား
(Critical Discussion Groups with Roles)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားေစေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးေနာက္ သုံးေသာနည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုထုတ္ၿပီး မိမိတို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္သြားတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (၆) ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေစမည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာမည့္ ဖတ္စာေပးမည္။
အဆင့္ (၃)။ အုပ္စုတြင္ နံပတ္ ၁ မွ ၆ အထိမိမိတို႔ႏွစ္သက္သလို ေရတြက္ေစမည္။
အဆင့္ (၄)။ အဖြဲ႔အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းစီအဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းတစ္ခုစီ တာ၀န္ယူထုတ္ေစမည္။
အဆင့္ (၅)။ မိမိထုတ္ထားေသာေမးခြန္းကို အဖြဲအ
႔ တြင္းဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရမည္။
အဆင့္ (၆)။ အုပ္စုတြင္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အတန္းတြင္းသုိ႔ျပန္လည္မွ်ေ၀မည္။
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၃(ဇ)။ နားေထာင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဇ(၁)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္း
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ တင္ျပေျပာဆိုေန သူအား
နားေထာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ေသာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖစ္သည္။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၍ စာဖတ္
ျခင္းႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေသာ္လည္း ခၽြင္းခ်က္တစ္ခု ကြာျခားသည္။ ေ၀ဖန္ပင
ို ္းျခားစဥ္းစား၍ စာဖတ္ျခင္းကို ထပ္ခါ ထပ္ခါ
လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၍ နားေထာင္ျခင္းကုိမူ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆိုလိုရင္းအားလံုးကုိ ဖမ္းမိေအာင္ လုပ္
ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) အေခ်အတင္စကားရည္လုပြဲ တစ္ခုတြင္ ေျပာၿပီးေသာ
အၾကာင္းအရာကို ထပ္မံေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ သင္တန္းသားမ်ားအား သူတို႔သည္ ဤသင္ခန္းစာကုိ ေလ့လာရန္အတြက္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား၍ နားေထာင္
ရမည့္ အေၾကာင္းအရာသစ္ကုိ သင္ယူရလိမ့္မည္ဟု ေျပာျပထားပါ။
အဆင့္ (၂)။ သင္တန္းသားအားလံုးကုိ ၄ ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႕ပါ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ဇယားကြက္ မိတၱဴတစ္ေစာင္စီ ကူးေပးၿပီး
အဖြဲ႔တိုင္းကုိ ဇယားကြက္ထဲမွ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားျခင္းအေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီအတြက္ တာ၀န္ခြဲေပးပါ။
အဆင့္ (၃)။ အဖြဲ႔တိုင္းသည္ သူတို႔တာ၀န္က်ရာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား၍ နားေထာင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီကုိ ရွာေဖြ
ေထာက္ျပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာပို႔ခ်ခ်က္အျပည့္အစံုကုိ နားေထာင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မွတ္စု
ျမန္ျမန္ေရးရန္ႏွင့္ မွတ္သားထားခ်က္မ်ားကုိ ဇယားကြက္ေပၚတြင္ ေရးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသည္။
အဆင့္ (၄)။ ပို႔ခ်ခ်က္ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ ၄ ဦးပါအဖြဲ၀
႕ င္သင္တန္းသားမ်ားအား သူတို႔ရွာေဖြေထာက္ျပေသာ ျပႆနာ
မ်ားကို အဖြဲ႔တြင္း ေ၀မွ်ခုိင္းပါ။ (၅) မိနစ္၊ (၁၀) မိနစ္ၾကာလွ်င္ အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုစီကုိ အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ေ၀မွ် ဖလွယ္ခုိင္းပါ။
ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းဇယား

အေၾကာင္းအရာ

ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား

ေဟာေျပာသူ၏ အဆိုမွ
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

စိတ္ခံစားမႈကုိ

ေ႕ရွ

တန္းတင္ျခင္း၊
ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိ တိုက္
ခိုက္ျခင္း
(Emotionalism,
Personal Attack)

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္
အေျခခံသလား။
အေျခခံသလား။

စိတ္ခံစားမႈေပၚ

အေထာက္အထားကုိ

Are appeals based on emotion, or
evidence?

သတင္းဇစ္ျမစ္

ဘယ္သူ႔က ေဖာ္ျပထားသလဲ။ Who is

(Sources)

cited as an authority?
ဘယ္သူေျပာေနလဲ။ Who is talking?

ဘက္လုိက္မႈ (Bias)

ေျပာဆိုသူ၏ အျမင္က ဘယ္လိုအျမင္လဲ။
What is the speaker's point of view?
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မွတ္ခ်က္

ေျပာဆိုသူသည္

ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကုိ

ကိုယ္စားျပဳသလဲ။ What organization
does the speaker represent?
ေျပာဆိုသူမွာ
အက်ိဳးအျမတ္ပဋိပကၡရွိ
သလား။ Does the speaker have a
conflict of interest?
ေျပာဆိုသူက

အျခားကြဲလြဲေသာ

အျမင္မ်ား တင္ျပသလား။ Does the
speaker present alternative points of
view?
ကိုယ္အမူအရာျဖင့္
ေျပာျပျခင္း၊ အသံေန

ေျပာဆုိသူ၏ကုိယ္ဟန္အမူအရာႏွင့္
အသံေနအသံထားတို႔သည္ သူ၏ ဘက္

အသံထားျဖင့္
လြန္စေပးျခင္း။

သဲ

လုိက္ေနမႈကုိ ဘယ္လိုေဖာ္ျပသလဲ။ How
does the speaker's body language

(Body language,
Inflectional clues)

and inflection reveal his or her
biases?

သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ေခတ္

ေျပာဆိုသူတင္ျပေသာ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ားက ဘယ္ေလာက္ေခတ္ႏွင့္

ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ
(Currency

ေလ်ာ္ညီသလဲ။ How current is the
speaker's information?

of

Information)
ေရြးခ်ယ္၍
ျခင္း

တင္ျပ

(Selective

ကြဲလြဲေသာအျမင္ကုိ

ေထာက္ခံသည့္

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

Are

there

Reporting)

other data that support
alternative point of view?

စာရင္းဇယားမ်ားကုိ
လြဲမွားစြာ
အသံုးျပဳ

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပမာဏကုိ မေဖာ္ျပဘဲ
ရာခိုင္နႈန္းကို ေဖာ္ျပထားသလား။ Are

ျခင္း (Improper use
of statistics)

percentages given
sample size?

without

an

total

ဇ(၂)။ ကလက္စတာနည္းျဖင့္ မွတ္စုထုတ္ျခင္း (Cluster Notes)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ပိ႔ခ
ု ်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဆရာေျပာေနစဥ္အတြင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ အဓိကစကားလုံးမ်ားကို ထုတ္ႏူတ္၍
ထိုအဓိက စကားလုံးမ်ားအၾကား အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈကို ေရးသားေဖာ္ျပတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဆင့္ (၁)။ ဆရာကပို႔ခ်ေသာအေၾကာင္းအရာမွ အဓိကစကားလုံး (Key Words) မ်ားကိုဖမ္း၍ ထုတ္ႏုတ္ရမည္။
အဆင့္ (၂)။ လိုအပ္သလို အဆက္အစပ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရမည္။
အဆင့္ (၃)။ အဓိကစကားလုံး (Key Words) မ်ားကို လုိရင္းတိုရွင္းေရးရမည္။
အဆင့္ (၄)။ ရရွိထားေသာ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို မ်ဥ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။
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အဆင့္ (၅)။ ခ်ိတ္ဆက္၍မရေသာ၊ လိုက္မမွီေသာ၊ နားမလည္ေသာ အဓိကစကားလုံးမ်ားကို (?) ျပ၍မွတ္သားထား
မည္။
အဆင့္ (၆)။ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲ၍ မိမိမရွင္းလင္းခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ စကားလံုးမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ
သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေစမည္။
(မွတ္ခ်က္) Cluster Notes လိုက္ေနစဥ္ စာမ်က္ႏွာအမ်ားႀကီး အသုံးျပဳ၍ ရသည္။

၃(ဈ)။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဈ(၁)။ အရွိန္ျမႇင့္ထားေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဘာေၾကာင့္ Enhanced Lecture ကိုအသုံးျပဳရတာလဲ။
ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သိပ္ၿပီးအသုံးမဝင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ အလြန္
အသုံးမ်ား၊ အသုံးဝင္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက သတင္းအခ်က္ အလက္ကို
လက္ခံသူသက္သက္ျဖစ္ေနျခင္းနဲ႔ အၾကာႀကီး အာရုံစူးစိုက္နားေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိျခင္းတို႔ပါဘဲ။ (၁၀) မိနစ္ ေလာက္သုံး
ရင္ အေနေတာ္ပါဘဲ။ Enhanced Lecture ကို ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။
•  

သင္ယူမႈမစခင္မွာ

ပို႔ခ်ခ်က္ကို

ျခံဳငုၿံ ပီး

စိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္ျခင္းဟာ

ေက်ာင္းသားရဲ႕

သိလိုစိတ္ကို

ႏိူးဆြတယ္။
•  

အျခားအသုံးျပဳစရာ၊ ဖတ္စရာမရွိတဲ့အေျခအေန၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈေတြလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ အေျခ
အေနမ်ိဳးမွာ သုံးလို႔ရပါတယ္။

•  

ေလ့လာစူးစမ္းမႈကို နားေထာင္ျခင္းက တဆင့္လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

•  

ေက်ာင္းသားရဲ႕ အသိဥာဏ္အေဟာင္းက စာအုပ္စာတမ္းဖတ္ဖို႔ မလုံေလာက္ေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာလည္း
သုံးလို႔ရပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ Evocation
ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကို ျပန္စဥ္းစားပါ။ လူမႈေရးျပႆနာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရးျပႆနာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္
ရပါတယ္။ ကိုယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ။ မေျဖရွင္းခဲ့ရင္လည္း ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကံစည္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနကို ေဝမွ်ပါ။
ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ နည္းေတြကို သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး စာရင္းျပဳစုပါ။
အဆင့္ (၂)။ Realization of Meaning
ပိ႔ခ
ု ်ခ်က္အား Cluster Note အသုံးျပဳ၍ နားေထာင္ျခင္း။
အဆင့္ (၃)။ Reflection
ကိုယ့္ရဲ႕ Cluster Note ကိုျပန္ၾကည့္ၿပီး ျပင္ဆင္ပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖည့္စြက္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ
ေဝမွ်ပါ။ အရင္က သိခဲ့တာနဲ႕ ဘာကြာလဲဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးပါ။ ေမးခြန္းကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။ ေမးခြန္း အသစ္ကို
မိတ္ဆက္ျပီး ျပသာနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မႈဟာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈ ရလဒ္အျဖစ္ ျပထားတာဘယ္လိုထင္လဲ။ သင္၏
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုေဆြးေႏြးပါ။
နည္းလမ္းေနာက္တစ္မ်ိဳး
အဆင့္ (၁)။ Think/Pair/Share, Paired Brainstorming, Anticipation Guide မ်ားအသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
နားေထာင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လာေစရန္ျပဳလုပ္ပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ကို စတင္ပါ။
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အဆင့္ (၃)။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ကို တဆက္တည္းမျပဳလုပ္ဘဲ (၁၅) မီနစ္တစ္ခါခန္႔ ႔ရပ္နား၍ Think/Pair/Share နည္း
ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေသာ အစီအစဥ္နည္းတခုခု အသုံးျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးေစပါ။ ၿပီးမွေနာက္တပိုင္းဆက္သြားပါ။ အပိုင္းလိုက္၊
အပိုင္းလိုက္ကို (၁၅) မိနစ္တခါ ျပဳလုပ္သြားရပါမည္။
အဆင့္ (၄)။ အဆုံးသတ္တြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရးသားေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) သင္ခန္းစာ အစတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ
Evocation မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ အုပ္စုအရြယ္အစား
တြင္မဆို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

၃(ည)။ ကဗ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ည(၁)။ ႏွစ္ပိုင္းပါမွတ္တမ္း (Dual Entry Diary)
ကိ်ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
စာပိုဒ္၏အဓိပၸါယ္ကို နားးလည္ရန္ သူတို႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ပိုင္းပါမွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း
ေရးသားတတ္ေစရန္။ ကဗ်ာကို ကဗ်ာဖတ္သူ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ရန္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာရြက္အလြတ္၏ အလယ္ေခါင္တြင္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း ေရးဆြဲမည္။
အဆင့္ (၂)။ လက္၀ဲဘက္အျခမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာ၊ ျပင္းျပင္းျပျပျဖစ္ေသာ အက်ိဴးသက္
ေရာက္မရ
ႈ ိွေသာ စာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္မ်ားကို ေရးျဖည့္ၾကမည္။
အဆင့္ (၃)။ လက္ယာဘက္ျခမ္းတြင္ ဘက္၀ဲဘက္ျခမ္းမွ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္၊ ခံစား
ခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္တို႔ကို စာအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပံုအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
အဆင့္ (၄)။ စာပိုဒ္အလိုက္ (သို႔မဟုုတ္) အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး တဆင့္ခ်င္း ျပဳလုပ္မည္။
အဆင့္ (၅)။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပက္သက္၍ ဘာေၾကာင့္ႏွစ္သက္သလဲ၊ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အေရး
ႀကီးသလဲ ေဖၚျပမည္။
မူလစာပုိဒ္

ေဝဖန္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္

ည(၂)။ စင္ကြိန္းကဗ်ာစပ္နည္း (Cinquains)
ကိ်ဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အခ်က္လက္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးျခင္း၊ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေတြးအေခၚေတြ၊ ခံစားမႈေတြနဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို စကားလုံး
နည္းနည္းနဲ႔ ေရးႏိုင္တာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈတခုပါ။ နားလည္မႈအေပၚအေျခခံတဲ့ စဥ္းစားျခင္းတရပ္ လိုအပ္ပါ
တယ္။ စင္ကြိန္းဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ညိႇႏႈင
ိ ္းၿပီး အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို တိက်တဲ့အေရးအသားနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္
ျပဖို႔ လိုတဲ့ကဗ်ာတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
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ဒီစကားဟာ ျပင္သစ္ဘာသာကလာၿပီး ၅ လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သူ႔မွာ ၅ လိုင္းပါပါတယ္။ စင္းကြိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
စေျပာတဲ့အခါ ဒီကဗ်ာမ်ိဳး ဘယ္လိုေရးရတယ္ဆိုတဲ့ လမ္းၫႊန္မႈေတြေပးပါ။ ၿပီရင္ ဥပမာအခ်ိဳ႕ေပးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ
အတြက္ စင္ကြိန္းေရးရတာ အခက္အခဲရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္စုကိုအတြဲလို္က္ခြဲရင္ ပိုထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ေရးဖို႔
အေၾကာင္းအရာ ေပးပါ။ တစ္ေယာက္ကို ၅ မိနစ္မွ ၇ မိနစ္အထိ ေရးဖို႔အခ်ိန္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ စင္ကြိန္းတစ္ခုဆီကေန ၂
ဦးသေဘာတူတဲ့ စင္ကြိနး္ တခုတည္း ေရးပါမယ္။
သူတို႔ဘာလို႔ ဒီလိုေရးသလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာကို ျပန္စဥ္းစားမယ္။ ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္း
အရာကို စဥ္းစားေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖရ
ို႔ ာ သူမ်ားေျပာတာကို နားေထာင္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူမ်ားေရး
ထားတဲ့ အရာေတြထဲက ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီၿပီး သေဘာတူႏိုင္မယ့္ အၾကံေတြ ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ အတူေရးတဲ့ စင္ကြိန္း
ေတြကို အုပ္စုမွာျပန္ဖတ္ျပႏိုင္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
စင္ကြိန္းေရးရင္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းေတြကို အေျခခံရပါမယ္။
Noun

၁ လုံး

ေခါင္းစဥ္

Adjective

၂ လုံး

ေခါင္းစဥ္ကိုေဖာ္ျပ

V-ing

၃ လုံး

ေခါင္းစဥ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Phrase

၄ လုံး

ခံစားမႈျပပုဒ္

Noun

၁ လုံး

အႏွစ္သာရ (တင္စားမႈ)

ဥပမာ၊
Volcanoes

မီးေတာင္မ်ား

Red Hot

နီတယ္ ပူတယ္

Erupting from within

အထဲကေနေပါက္ကြဲေနတယ္

Nature’s furnace of fire

သဘာ၀ရဲ႕မီးဖို

Inferno

ငရဲ

Student

ေက်ာင္းသား

Innocent, Clever

အျပစ္ကင္းေသာ၊ ေကာင္းေသာ

Thinking, Sharing, Creating

စဥ္းစားသည္၊ မွ်ေ၀သည္၊ ဖန္တီးသည္

Light of the world

ကမၻာကို အလင္းေရာင္ေပးသူ

Treasure

ရတနာ

၃(ဋ)။ အႏုပညာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဋ(၁)။ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ျပဇယား (Character Map)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဇာတ္လမ္းထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္တတ္ေစရန္ႏွင့္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး
ျဖစ္ေပၚလာပါက ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္
သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဇာတ္လမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အမည္ကို စက္၀ိုင္းအတြင္းတြင္ ေရးမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စရိုက္မ်ားကို ဇာတ္ေကာင္၏အမည္ေအာက္တြင္ ဘဲဥပုံအ၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ စဥ္း
စားေဖာ္ထုတ္၍ ေရးျဖည့္မည္။
အဆင့္ (၃)။ ဇာတ္ေကာင္၏ စရိုက္တစ္ခုခ်င္းစီကို ဇာတ္လမ္းထဲမွျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားကို
သက္ဆိုင္ရာ ဘဲဥပုံအ၀ိုင္းမ်ား၏ ေအာက္တြင္ စတုရန္းကြက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္။ (နမူနာပံုစက
ံ ို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။) (ဥပမာ။ တစ္သွ်ီလ်င္ ဇာတ္လမ္း)
အဆင့္ (၄)။ ဇာတ္လမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စရိုက္မ်ားကို ႏိူင္းယွဥ္သုံးသပ္မည္။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာမွ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး တစ္ခက
ု ို ဖန္တီး၍ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔
ေဆာင္ရြက္မည္ကို ခန္႔မွန္းေစမည္။
ပံ။ု ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ျပဇယား

ဋ(၂)။ ဇာတ္ေကာင္သ႐ုပ္ခြဲျခင္း (Dramatic Roles)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဇာတ္လမ္းထဲမွာပါ၀င္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ သရုုပ္ကို က႑အလုိက္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ၍ စာေပလက္ရာတစ္ခုကို စူးစမ္း
ေလ့လာေစရန္၊ ဇာတ္လမ္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ေစၿပီး အနီးကပ္ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါက စိတ္၀င္စားမႈကို ပိုမို နက္ရိႈင္း
ေစရန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈလူမႈဘ၀ကုိ သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကုိေပး၍ မည္သူက မည္သည့္က႑တြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္သည္ကို သတိထား၍ ဖတ္
ရန္ ေျပာမည္။
အဆင့္ (၂)။ ဇာတ္လမ္းဖတ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇာတ္ေကာင္သရုပ္ခြဲသည့္နည္းအတိုင္း ေကာ္လံ (၄) ခုပါ
ဇယားကုိဆြဲ၍ က႑ေလးခုကို ဇယားတြင္ျဖည့္ေစမည္။ က႑ေလးခုမွာ (၁) အဓိကဇာတ္ေကာင္
(၂) အဓိကဇာတ္ေကာင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
(၃) အဓိဇာတ္ေကာင္အား ကူညီပံ့ပိုးေပးသူ
(၄) အဓိကဇာတ္ေကာင္၏ ျပိဳင္ဘက္
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အဓိကဇာတ္ေကာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကူညီပ့ံပိုးသူ

ၿပိဳင္ဘက္

အဆင့္ (၃)။ ဇယားျဖည့္ရန္ အခ်ိန္ေပးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖည့္ထားေသာ ဇယားကြက္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမး၍
ဇာတ္လမ္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္။
ဥပမာ၊ ဘာေၾကာင့္ ဂ်က္ကို အဓိကဇာတ္ေကာင္ေနရာမွာ ထားတာလဲ။ ဘီလူးၾကီး၏မိန္းမက ဘာေၾကာင့္ ဂ်က္ကုိ
ကူညီတာလဲ။ ဂ်က္ကုိ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိလဲ။ (ဂ်က္ႏွင့္ ပဲႏြယ္ပင္ဇာတ္လမ္း)

ဋ(၃)။ ဇာတ္ေကာင္ေနရာေျပာင္းျခင္း (Shifting Perspective)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဇာတ္ေကာင္ေနရာေျပာင္းျခင္းနည္းသည္ ဇာတ္လမ္းထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား (Dramatic Role) ကို
အျခား ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး၏ေနရာမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေစရန္၊ ေန႔စဥ္
လူမႈဘ၀တြင္လည္း စာနာနားလည္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚတြင္
ဘက္ေပါင္းစံု၊ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ဆင္ျခင္သံုးသပ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဇာတ္လမ္းထဲမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို သရုပ္ခြဲၿပီးေနာက္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စရိုက္၊
လုပ္ရပ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္၏ေနာက္ပိုင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးေစမည္။ (ဥပမာ၊ ဂ်က္ႏွင့္ပဲႏြယပ
္ င္)
အဆင့္ (၂)။ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေနရာေျပာင္း၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစမည္။ ဥပမာ၊ ဘီလူးႀကီးကို အဓိကဇာတ္ေကာင္
ေနရာထား၍ စဥ္းစားမည္။
အဆင့္ (၃)။ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ေစမည္။

ဋ(၄)။ ဇာတ္လမ္းသရုပ္ေဖာ္ျခင္း (Role Play)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ျပဇာတ္တင္ဆက္ျခင္းသည္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ (သို႔မဟုုတ္) ဇာတ္လမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အား ျပဇာတ္အျဖစ္
ေရးသားသရုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဇာတ္လမ္း၏ ဆိုလိုရင္းကို ကေလးမ်ားနားလည္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္း
လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သုံးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးမ်ား၏ အေရးအသားပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ သရုပ္ေဆာင္ပိုင္းတြင္
လည္းေကာင္း၊ တီထြင္ႀကံဆတတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်ိန္
တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိတတ္ေစရန္၊ သရုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အသံေနအသံထားမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ကို သိရွိေစရန္ ရည္
ရြယ္သည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
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အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ၂ ဖြဲ႔ (သို႔မဟုုတ္) ၃ ဖြဲခ
႔ ြဲမည္။
အဆင့္ (၂)။ သင္ခန္းစာပါအေၾကာင္းအရာ (ဇာတ္လမ္း) ကို ေက်ာရိုးယူ၍ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ဖန္တီးမူျဖင့္
ျပဇာတ္ တစ္ပဒ
ု ္ကုိ ေရးသားေစမည္။
အဆင့္ (၃)။ မိမိတို႔ဖန္တီးေရးသားထားေသာ ျပဇာတ္ (သို႔မဟုုတ္) ဇာတ္လမ္းမွ ဇာတ္ေကာင္ေနရာမ်ားတြင္ သရုပ္
ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႕လိုက္ ႏွစ္သက္သလို ေဆာင္ရြက္ေစမည္။

၃(ဌ)။ သခ်ာၤသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဌ(၁)။ လက္ေတြ႕သက္သက္၊ စိတ္ကူးတစ္၀က္-လက္ေတြ႕တစ္၀က္၊ စိတ္ကူးသက္သက္
(Concrete, Semi-Concrete, Abstract)

ေက်ာင္းသားေတြကို သခ်ၤာဆိုင္ရာနည္းစနစ္ေတြ၊ သေဘာတရားေတြကို ရွင္းျပသည့္အခါ ထိလို႔၊ ကိုင္လို႔၊ ျမင္လို႔ရတဲ့
Concrete က စပါ။ ဥပမာ၊ ကိန္းေတြေပါင္းျခင္းကို သင္တဲ့အခါ လက္ေတြ႔လုပ္လို႔ရတဲ့ ေက်ာက္စရစ္ခဲ (သို႔မဟုတ္) လူ
ေတြ (ကေလးမ်ား) နွင့္ ေပါင္းျခင္းကိုစပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ အေပါင္းရဲ႕သေဘာကို နားလည္ၿပီးေတာ့မွ လက္ေတြ႔နဲ႔ စိတ္
ကူး ေပါင္းစပ္ေသာအဆင့္ (Semi-Concrete) ကိုသြားပါ။ ဒါကိုေကာင္းစြာနားလည္ၿပီဆိုလွ်င္ သခ်ၤာနည္းစနစ္ေတြ ကို
စိတ္ကူးသက္သက္နဲ႔ စဥ္းစားတြက္ခ်က္လုိ႔ ရႏိုင္မွာပါ။ သခ်ၤာဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚေတြလည္း ထြက္ေပၚလာႏုိင္မွာပါ။

ဌ(၂)။ ဂ်ီဩေမႀတီ လမ္းေလွ်က္ျခင္း (Geometry Walk)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သခ်ၤာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုဟာ ဘ၀နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲဆုိတာကိုျပရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕
စိတ္၀င္စားမႈကို ျမင့္ေစလာတတ္ၿပီး အသံုးခ်ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြလည္း ေပးရာေရာက္တတ္ပါတယ္။ ဂ်ီဩေမႀတီ ေလ့
လာျခင္းဟာ နမႈနာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတြဟာ ဂ်ီဩေမႀတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ အေတြး
အေခၚေတြကို သရုပ္ေဖာ္ျပဖို႔ အတန္းထဲက အရာ၀တၱဳေတြကို သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါကို အတန္းအျပင္ထြက္ၿပီး ဂ်ီဩေမ
ႀတီလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕နုိင္ပါတယ္။
(၁) အရာ၀တၳဳတစ္ခုရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ အသုံး၀င္ပုံက သူ႕ရဲ႕ပုံသ႑ာန္ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္။
(၂) သူ႔အလွ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္သြင္ကလည္း သူ႔ပုံသ႑ာန္ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္။
(၃) ဂ်ီၾသေမေႀထီရဲ႕ေ၀ါဟာရေတြဟာ ပုံသ႑ာန္ နဲအ
႔ ေနအထားကုိ ေဖာ္ျပရာမွာ အသုံး၀င္တယ္။
ဥပမာ။ ပရုိဂ်က္တာအတြက္ ပိတ္ကားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စတုဂံပုံရွိေနတာက သူ႔ေပၚမွာျပတဲ့ ရုပ္ပုံေတြက မ်ားေသာ
အားျဖင့္ စတုဂံပုံရွိေနလုိ႔ပါ။ တကယ္လုိ႔ စက္၀ုိင္းပုံပိတ္ကားရွိရင္ အေပၚကုိတုိးျပဖုိ႔ ပုိခက္ႏုိင္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္
ဒါမွမဟုတ္ ပန္းပုရုပ္တစ္ခုက ပုံသ႑ာန္တစ္ခုကုိ အသားေပးခ်င္ေပးမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပုံသ႑ာန္ေတြ ေပါင္းစပ္ထားတာ
ကုိ သုံးခ်င္သုံးမယ္။ ရလဒ္ဟာ ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းမွာမုိ႔ပဲ။ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦးေတြကေတာ့ ေဆာင္
ရြက္ခ်က္ေရာ အလွေရာ ေပၚမႈတည္ၿပီး ပုံေဖၚထားခ်င္ပုံေဖၚထားပါမယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဂ်ီဩေမႀတီလမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာက မိမိတို႔ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားေတြကို မိမိတို႔ ဘ၀မွာ ဂ်ီဩေမႀတီက ဘယ္ေလာက္အရးပါတယ္ဆိုတာ သိလာေစမယ့္ ေမး
ခြန္းေတြ မွတ္သားပါ။
အဆင့္ (၃)။ လမ္းေလွ်ာက္္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ေျမပံုကို ေရးဆြဲပါ။
အဆင့္ (၄)။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေမးခြန္းကို ဘယ္ေနရာေရာက္ရင္ ေမးမယ္ဆိုတာ အဲဒီအေပၚမွာ ေရးပါ။
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ေအာက္ပါတုိ႔က ေက်ာင္းသားေတြကို ေမးခ်င္ေမးဖို႔ နမူနာေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရႏုိင္မယ့္တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြလည္း
ပါပါတယ္။) ေမးခြန္းအဆင့္ေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္မႈေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အရင္ကအေတြ႔အႀကံဳအေပၚ မူတည္မွာ
ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
အသံုး၀င္ပံုအရပံုစ။ံ စက္ဘီးရဲ႕ဘီးဟာ ဘာလုိ႔ စတုရန္းပံုမဟုတ္ပဲ စက္၀ိုင္းပံုျဖစ္ေနတာလဲ။ (နင္းရလြယ္ေအာင္လို႔ပါ)
အလွအပၚမူတည္တဲ့ပံုစံ။ ဟိုမွာရပ္ထားတဲ့ ကားရဲ႕ ပံုစံကို ႀကိဳက္လား။ (မႀကိဳက္ဘူး၊ ပံုးတစ္ပံုးနဲ႔ တူလြန္းတယ္)
ဂ်ီဩေမႀတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ား။ ေျမျပင္နဲ႔ အလံတိုင္အၾကား ဘာေထာင့္ေပၚေနသလဲ။ (ေထာင့္မွန္ပါ)

ဌ(၃)။ ရည္မွန္းထားေသာနံပါတ္ (Target Number)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ (မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား)
အဆင့္ (၁)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို (၄) ေယာက္ သို႔မဟုတ္ (၅) ေယာက္ပါတဲ႔ အဖြဲ႔ေလးေတြဖြဲ႕ၿပီး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကို (၀) မွ
(၉) ပါတဲ႔ နံပါတ္ကပ္ျပား တစ္စံုစီေပးပါ။
အဆင့္ (၂)။ အဖြဲင
႔ ယ္တစ္ဖြဲ႔စီမွ တစ္ေယာက္ကို နံပါတ္ကဒ္ျပား (၃) ခ်ပ္နဲ႔ ရည္မွန္းထားတဲ႔ကဒ္ျပားတခ်ပ္ကို မၾကည့္ပဲနဲ႔
ေရြးပါ။
အဆင့္ (၃)။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီလုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့ ရည္မွန္းထားတဲ့ နံပါတ္ရဖို႔ နံပါတ္နဲ႔ သခ်ာၤနည္း (အေပါင္း၊ အနႈတ္၊
အေျမွာက္၊ အစား) ကို တစ္ခါပဲအသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ (၂ . ၃ . ၆ . ၄) တြင္ နံပါတ္ (၄) က ရည္မွန္း
တဲန
့ ံပါတ္ျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့နံပါတ္သံုးခုကို သံုးျပီး ရည္မွန္းနံပါတ္ရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။
အဆင့္ (၄)။ အဖြဲ႔ေတြဟာ ရည္မွန္းနံပါတ္ရဖို႔ အေပါင္း၊ အနႈတ္၊ အေျမွာက္၊ အစား လုပ္နိုင္ပါတယ္။ အေျဖရဖို႔ နည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ (၆ ÷ ၃) × ၂ = ၄ ဒါမွမဟုတ္ (၆×၂) ÷ ၃ = ၄
အဖြဲ႔ေတြကို ဤနည္းစနစ္အားအႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္ပါေစ။ အႀကံေပးလိုတာက အဖြဲ႔ေတြကို ရည္မွန္းထားတဲ႔ နံပါတ္ရဖို႔
နည္းမ်ားမ်ားသံုးၿပီးရွာဖို႔ပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္ (အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား)
အသက္ႀကီးတဲ႔ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ နံပါတ္ေတြနဲ႔ သခ်ာၤနည္းေတြပိုထည္႔ပါ။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ပိၿု ပီး
အဆင္ျမင္႔တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးလုပ္နိုင္တာက =
အဆင့္ (၁)။ အဖြဲ႔ေတြကို နံပါတ္ကဒ္ျပား (၁) မွ (၆) နဲ႔ နံပါတ္ကဒ္ျပား (၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀) ကို ျပင္ထားပါ။ နံပါတ္
ကဒ္ေတြကို မတူညီတဲ့ဘူးတစ္ဘူးစီ သို႔မဟုတ္ ဦးထုပ္ေတြထဲမွာထည္႔ထားပါ။
အဆင့္ (၂)။ ဒီတခါနံပါတ္ (၁) မွ (၆) ပါတဲ့ဘူးထဲမွ အဖြဲ၀
႔ င္တစ္ေယာက္က နံပါတ္ကဒ္တစ္ခုကုိယူပါ။ ဒီနံပါတ္ကို
ခ်ေရးထားၿပီး ဘူးထဲျပန္ထည္႔ပါ။
အဆင့္ (၃)။ နံပါတ္ေတြကို ျပန္ေရာလိုကၿ္ ပီးေနာက္ အဖြဲ၀
႔ င္ေတြက နံပါတ္ (၆) ခုလံုး ယူၿပီးတဲ႔အထိ ေရြးပါ။ နံပါတ္ေတြ
ကို ခ်ေရးထားပါ။
အဆင့္ (၄)။ ၿပီးလွ်င္နံပါတ္ (၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၀) ပါတဲ႔ဘူးထဲမွ နံပါတ္တစ္ခုကို ရည္မွန္းထားတဲ့နံပါတ္အျဖစ္ေရြးပါ။
အဆင့္ (၅)။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကေရြးထားတဲ့ နံပါတ္ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ရည္မွန္းထားတဲ့နံပါတ္ရေအာင္ သခ်ာၤနည္းေတြကို
တခါပဲသံုးၿပီးတြက္ပါ။ (ေရြးထားတဲ႔နံပါတ္အားလံုး ပါေအာင္သံုးရပါမယ္)
မွတ္ခ်က္။ ဤေလ႔က်င္႔ခန္းတြင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီဟာ မိမိတို႔အဖြဲ႔အတြက္နံပါတ္ေတြကို မိမိတို႔ဖာသာေရြးနိုင္ပါတယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ နံပါတ္တစ္စံုကို အားလံုးအတြက္ေရြးနိုင္ပါတယ္။

ဌ(၄)။ ဘာနံပါတ္လဲ။ (What’s the number?)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
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ဤသင္ခန္းစာကို နွစ္ေယာက္တစ္တြဲ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။ စံုကိန္း၊ မကိန္း၊ သဘာ၀ကိန္း၊
အျပည့္ကိန္း၊ ဆခြဲကိန္း၊ သုုဒၶကိန္း စသည့္ သခ်ၤာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳႏိႈင္သည္။ ပထ၀ီ
သင္ခန္းစာလိမ
ု ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ုပ္ဘယ္မွာလဲ။ သမိုင္းသင္ခန္းစာလိုမ်ိဳးတြင္ ကၽြနု္ပ္ဘယ္သူလဲဆိုၿပီး တျခားဘာသာရပ္ေတြ
မွာလည္း သံုးနိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဥပမာ၊ (၁) မွ (၄၀) ထိပါေသာ နံပါတ္ဇယားကြက္ကိုေပးပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ နွစ္ေယာက္တတြဲတြဲပါ။
အဆင့္ (၃)။ အတြဲတတြဲမွ တစ္ဦးက နံပါတ္တစ္ခုကို အသံမထြက္ပဲ/တျခားလူမျမင္ေစဘဲ ေရြးပါ။
အဆင့္ (၄)။ ၿပီးလွ်င္မိမိရဲ႕အတြဲေဖာ္ကို မိမိေရြးထားေသာ နံပါတ္မွန္ေရာက္သည္အထိ သဲလြန္စေပးပါ။
ဥပမာ၊ နံပါတ္တစ္ခုကို ေရြးထားပါတယ္။
ပထမသဲလြန္စ - စံုဂဏန္းတစ္ခုပါ။
ဒုတိယသဲလြန္စ - ၈ နဲ႔ စားလို႔ရပါတယ္။
တတိယသဲလြန္စ - ဒီနံပါတ္က ၂၀ နဲ႔ ၄၀ ၾကားမွာရွိတယ္။
စတုတၳသဲလြန္စ - (လိုအပ္လွ်င္) နံပါတ္ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၆ ရတယ္။
ပဥမသဲလြန္စ - (လိုအပ္လွ်င္) ဆယ္ဂဏန္းဟာ ခုဂဏန္းရဲ႕တ၀က္ရွိတယ္။
ဆဌမသဲလြန္စ - (လိုအပ္လွ်င္) ဒီနံပါတ္ကို ၆ နဲ႔ ၃ နဲ႔ စားနိုင္တယ္။

ဌ(၅)။ ရွည္လ်ားစြာ ႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ စားျခင္း၊ (Long Subtraction and Division)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ တြက္ခ်က္နည္း (Concrete)၊ အေထာက္
အကူပစၥည္းတ၀က္၊ စိတ္ကူးတစ္၀က္ျဖင့္တြက္ရေသာနည္း (Semi Concrete) ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စိတ္ကူးဥာဏ္ ျဖင့္
နားလည္ျခင္းအဆင့္ (Abstract) သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ဦးေဆာင္မႈေပးသည္။ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ နိယာမ (Commutative
Principle) ကုိ အသံုးျပဳရန္လည္း အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ဖြဲ႔ကုိ ပဲေစ့ (၁၀) ေစ့ကုိ ေပးၿပီး တစ္ၾကိမ္လွ်င္ (၂) လံုးစီ ႏႈတ္ယူပါက
ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ႏႈတ္ယူႏိုင္သနည္းကို ေမးသည္။
အဆင့္ (၂)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက တစ္ၾကိမ္လွ်င္ (၂) လံုးစီႏႈတ္၍ (၅) ၾကိမ္ဟု ေျဖၾကသည္။
အဆင့္ (၃)။ ဆရာမက (၅) လံုးစီ ႏႈတ္ယူပါက ဘယ္ႏွစၾ္ ကိမ္ႏႈတ္ယူႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးရာ (၂) ႀကိမ္ဟု ေျဖၾကသည္။
အဆင့္ (၄)။ ဆရာမက အေျဖဘယ္လုိရသနည္းဟု ေမးရာ (၂ x ၅ = ၅ x ၂) အေျမွာက္ဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ နိယာမ
(commutative principle of multiplication) ဟု ေျဖသည္။
အဆင့္ (၅)။ ဆရာမက ပဲေစ့ (၁၇၀) ကို အဖြဲ႔တုိင္းအား ထပ္ျဖည့္ေပး၍ ပဲေစ့ စုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ရပီလဲဟု ေမးရာ
(၁၈၀) ဟု ေျဖၾကသည္။ ပဲေစ့ (၁၈၀) ကုိ တစ္ၾကိမ္ (၅) လံုးစီ ႏႈတ္လွ်င္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ႏႈတ္ယူႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက အဖြဲ႔လိုက္ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ (၅) လံုးစီ ႏႈတ္ယူ၍ အႀကိမ္ေရကုိ အစီရင္ ခံၾကသည္။
အဆင့္ (၆)။ ဆရာမက ဒီနည္းကုိ ဘယ္လုိထင္လဲဟု ေမးသည္။ အခ်ိန္ၾကာ၍ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းသည္ဟု ေျဖၾကသည္။
ထိုအခါ ဆရာမက ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာေစသည္။ ျမန္လည္းျမန္၊ အေျဖမွနလ
္ ည္းရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ႏိုင္မလဲ။
အဆင့္ (၇)။ ေက်ာင္းသားမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ အေျဖရွာသည္။ ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္
ေသာဇယားကုိ ၾကည့္၍ ပဲေစ့မ်ားကို မေရတြက္ဘဲ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဟု ေမးသည္။ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ နိယာမ
ကို အသံုးျပဳ၍ အေျဖကုိ စစ္ေဆးေစသည္။
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အဆင့္ (၈)။

ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကုန္တင္ကားတစ္စီးစာ ႀကီးမားေသာ ပမာဏကုိ တြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေစသည္။
အဆင့္ (၉)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂ်စ္ေဆာနည္းျဖင့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲမ
႔ ွ တစ္ဦးစီအား အျခားအဖြဲ႔မ်ားသို႔ သြားေစ၍ မိမိတို႔
အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပေစသည္။
အဆင့္ (၁၀)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးေသာအခါ "ဒီဂဏန္းေတြနဲ႔ ဒို႔ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ" ဟု ေမးရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားစြာက "စားတယ္” (division) ဟု ေျဖၾကသည္။ ဆရာမက "စားတယ္ဆိုတာဘာလဲ" ဟု ေမးရာ
"အၾကိမ္ၾကိမ္ႏႈတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျဖၾကသည္။ ဆရာမက ၄င္းသည္ ရွည္လ်ားစြာ စားျခင္း (long division)
သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ယူေသာနည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
အဆင့္ (၁၁)။ ဆရာမက ဤနည္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ (၈) ႏွင့္ (၉) တြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အျခား တြက္ခ်က္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေစသည္။

၃(ဍ)။ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဍ(၁)။ ထြက္ေပါက္ကဒ္ျပား (Exit Card)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
အေတြးအေခၚေတြ ေဖၚထုုတ္ဖို႔၊ ေမးခြန္းေမးဖို႔၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးဖို႔ အခ်ိန္ နည္းနည္းဘဲရတဲ့အခါ ဒီနည္းကိုသုံးႏိုငပ
္ ါတယ္
လုပ္ငန္းစဥ္
ကဒ္ျပားကိုအသုံးျပဳ၍
•  

ဒီေန႔စဥ္းစားခဲ့တဲ့အထဲက အေရးအႀကီးဆုံးအေတြးအေခၚကဘာလဲ။

•  

သင္ခန္းစာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေမးခြန္းတခုေဖာ္ထုတ္ပါ။

•  

သင္ခန္းစာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အေထြေထြ ေဝဖန္ခ်က္တခုေရးပါ။

အျခားျပႆနာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္း (Application to Other Problems) ။ စာသင္ခန္းတြင္း သုံးသပ္မႈပုံစံတစ္ခု သုံး

ၿပီးတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြကို အဲဒီနည္းလမ္းကို အျခားအေၾကာင္းအရာ (သို႔မဟုတ္) ျပႆနာအသစ္တစ္ခုမွာ
အသုံး ခ်ေစျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဍ(၂)။ သင္ယူမႈအေၿခၿပဇယား (Learning Log)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
သင္ယူမႈအေၿခၿပဇယားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သင္ယူၿခင္းၿဖစ္စဥ္ေပၚတြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၾကၿခင္း ၿဖစ္
သည္။ သင္ယူမႈအေၿခၿပဇယားေရးျခင္းျဖင္႔ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူး သံုးမ်ိဳးရရွိသည္။
(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ မည္သို႔သင္ယူေနေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေျကာင္း သိရွိျခင္းျဖင္႕
သူတို႔၏ သင္ယူမႈအေပၚ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူေစသည္။
(၂) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သင္ယူေနေၾကာင္းႏွင္႔ ဘယ္လိုသင္ယူေနေၾကာင္း စဥ္းစားေစသည္။
(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈအေလ့အထတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ယူမႈ
ဇယားမ်ားက ေဖာ္ၿပသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
သင္ယူမႈ အေျချပဇယား နမူနာ။
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အစျပဳသည့္ ရက္သတၱပါတ္ .................................
စတင္သည့္ ရက္သတၱပါတ္

ဤရက္သတၱပါတ္တြင္

အဆံုးသတ္သည့္ ရက္သတၱပါတ္

ဘယ္ဘာ ဤရက္သတၱပါတ္အတြင္း

သာရပ္ကုိ ေလ့လာမလဲ။

အခ်ိန္ ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကာ
မလဲ။ ဘယ္ေတာ့လဲ။

လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း

ဘယ္ဘာ ဘယ္အပိုင္းကို အေကာင္းဆံုး နားလည္

သာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ သလဲ။

သလဲ။

သင္ယူ အခ်ိန္ ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကာ သင္ယူခဲ့ သင့္အတြက္ ဘယ္အပုိင္းက ျပႆနာ
သလဲ။ ဘယ္တုန္းကလဲ။
တက္ သလဲ။

ဘယ္သူနဲ႔အတူ ဘယ္သင္ယူမလဲ။

ဘယ္သူနဲ႔အတူ သင္ယူခဲ့သလဲ။

စုေပါင္းသင္ယူမႈ

ဘယ္အပုိင္းက

အေကာင္း ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ။

ဘယ္သင္ယူမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို

ဘယ္သင္ယူမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ

ဘယ္သင္ယူမႈ

နည္းဗ်ဴဟာက

သံုးမလဲ။

အသံုးျပဳခဲ့သလဲ။

အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲ။

ဍ(၃)။ ဘာလဲ၊ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ၊ ယခုေကာ (What? So What? Now What?)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ၿခင္မႈ
ဘာလဲ၊ ဒီေတာ့ဘာၿဖစ္လဲ၊ ယခုေကာ နည္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ခန္းတြင္ သူတို႔သင္ယူေသာအရာႏွင့္
အျပင္ပတ္၀န္းက်င္ေလာကဆက္စပ္မႈကို ရွာေဖြေတြရ
႔ ွိရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ နည္းၿဖစ္သည္။ ဤနည္းသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖတ္စာ၏ အဓိကအၾကံဥာဏ္ကိုရွာေတြ႔ရန္၊ ထိုအၾကံဥာဏ္မ်ားကိုလက္ေတြ႔က်င့္သံုးနိုင္ဖို႔ စဥ္းစား
ရန္ႏွင့္ ထိုအၾကံဥာဏ္မ်ားအေပၚ အေၿခခံ၍ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿပဳလုပ္တတ္ရန္သင္ၾကားေပးသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ပို႔ခ်ျခင္း (သုိ႔မဟုုတ္) ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ေလ့လာသင္ယူၿပီးေနာက္ ဤနည္းစနစ္ကို စတင္သည္။ ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ားစဥ္းစားခဲ့ၿပီးေသာ အၾကံ
ဥာဏ္ေပၚတြင္ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို ရွင္းျပမည္။
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အဆင့္ (၂)။ ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ား ျမင္သာေအာင္ ေအာက္ပါ ဇယားကြက္ကုိ ေက်ာက္သင္ပုန္း (သို႔မဟုုတ္)
စာရြက္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲပါ။
ဘာလဲ (What?)

ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ (So What?)

ယခုေကာ (Now What?)

အဆင့္ (၃) "ဘာလဲ" ဇယားကြက္တြင္ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးထားၿပီးေသာ
အေရးႀကီးဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေရးခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၄)။ အေရးႀကီးဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲဆိုတာ စဥ္းစားခိုင္းပါ။ ဤ အ
ေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားက လူအမ်ား၏ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ဘာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသလဲဆိုတာကုိ
အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ "ဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ" ေကာ္လံဇယားကြက္တြင္ ေရးခ်ပါ။
အဆင့္ (၅)။ "ယခုေကာ" ဇယားကြက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္
၍ လက္ေတြ႔ဘာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အၾကံဥာဏ္ထုတ္ရန္ ေျပာပါ။ ရရွိလာ
ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ "ယခုေကာ" ဇယားကြက္တြင္ ေရးေစပါ။ ဥပမာ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ႏုိင္သည့္ အရာ။ ျပႆနာက ေရထု၊ ေလထု၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညစ္မႈတို႔ ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားတုိင္းက
ေျမႀကီးေပၚတြင္ အမႈိက္မပစ္ရန္ တားျမစ္ခ်က္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္သည္။
အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ႏိုင္သည့္ အရာ။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ငယ္မ်ားက ေျမႀကီးေပၚ အမႈိက္မပစ္ရစာတမ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္း၀န္းႏွင့္
ရပ္ကြက္အတြင္း လုိက္ကပ္ႏိုင္သည္။
တစ္တန္းလံုးလုပ္ႏိုင္သည့္အရာ။ တစ္တန္းလံုးရိွေက်ာင္းသားမ်ားက စေနေန႔တစ္ေန႔တြင္ ပန္းျခံ (သို႔မဟုတ္) လမ္းတစ္
ေလွ်ာက္ အမႈိက္လုိက္ေကာက္ႏိုင္သည္။

၃(ဎ)။ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္၍သင္ယူျခင္း (Service Learning)
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
Comenius ေခတ္မွစ၍ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အၿပင္ေလာကတို႔ ဆက္စပ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာပါက္လာ
ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ၾကာင့္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္၍ သင္ယူၿခင္းဆိုင္ရာ မူအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ထိုပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
လက္ေတြ႔လုပ္၍ သင္ယူၿခင္းကို အေတြ႔အၾကံဴႏွင့္ အလုပ္တြင္နစ္ၿမႈပ္ၿခင္း (Experience + Commitment) ဟုု ေခၚဆို
သင့္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္၍ သင္ယူျခင္းနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူထု
အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္အလုပ္လုပ္ရန္ ေစခိုင္းတတ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း နည္းလမ္း
မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလုပ္ငန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီက်က်ပါ၀င္၍ တာ
၀န္ရွိႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသည္။
မွတ္ခ်က္။ John Amos Comenius သည္ ၁၆ ရာစုက ထင္ရွားေသာ ခ်က္လူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊
အေတြးအေခၚပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းေသာ သင္ရုိးစာအုပ္မ်ားကုိ လက္တင္ဘာသာစကားအစား မိခင္
ဘာသာစကားျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရာသက္ပန္သင္ယူမႈကို အားေပးေသာ ရုိးရွင္းသည့္ သေဘာတရား
မ်ားမွ ပိုမိုလႊမ္းျခံဳေသာ သေဘာတရားမ်ားကုိ သဘာ၀က်က်ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အေျခခံေသာ ယုတၱိရွိရွိ စဥ္းစား
ေတြးေခၚမႈကုိ ဖြၿံ႔ ဖိဳးေစေသာ ထိေရာက္သည့္သင္ၾကားမႈကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ပညာေရး၏ ဖခင္
ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ (၁)။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားေနသည့္ ဘာသာရပ္၊ သင္ခန္းစာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
မည့္ လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆရာမွ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးထား
ေသာ လူထုအက်ိဳးုျပဳလုပ္ငန္းသည္ ေက်ာင္းအျပင္ဘက္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းတြင္ အက်ိဳးရွိေစေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ
တစ္ခုခု ၿဖစ္ရမည္။ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရက္သတၱပါတ္တိုင္း လုပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ စေန၊
တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ နမူနာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ဘာသာရပ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား

ဇီ၀ေဗဒ

ေဆးခန္းတြင္အလုပ္လုပ္ရန္

ဘာသာစကား

သတင္းစာတိုက္၊ စာအုပ္ဆိုင္၊ စာၾကည့္တိုက္ တို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္။

ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမွဳ

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာေရတိုက္စားမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ေရစီးေၿမာင္းမ်ားကို
ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို ့ျခင္း

လူမႈေရးဘာသာရပ္

အိမ္ထဲမွ အိမ္အျပင္မထြက္ေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားထံ သြားေရာက္၍ ေရွးေဟာင္း
ေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္။

သခ်ၤာဘာသာရပ္

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ ကြင္းဆင္း၍ ရရွိ
ေသာ ရလဒ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္း။

မွတ္ခ်က္။ ဆရာမွ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းေနရာခ်ရာတြင္ ေအာက္ပါစံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
•  

အလုပ္အပ္သူက လုပ္ေစခ်င္ေသာ လူမႈေရးအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

•  

လခစား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေနရာတြင္ အစားမထိုးေစရ။

•  

က်ရာတာ၀န္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပင္ဆင္မွဳ ေကာင္းေကာင္း ရွိရမည္။

•  

ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္၀င္စားေသာ အလုပ္ျဖစ္ျပီး အႏၱရာယ္မျဖစ္ေသာ၊ ၀န္မပိေစေသာ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

အဆင့္ (၂)။
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမွဳေရးလုပ္ငန္း အေတြအ
႕ ၾကံဳမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္
ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အဆင့္ ၂(က)။ ႏွစ္ပိုင္းပါမွတ္တမ္း ေရးသြင္းနည္း
မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ ့အႀကံဳ

သင္ခန္းစာအတြင္းပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား

လက္၀ဲအျခမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္း အေတြ႔

လက္ယာဘက္တြင္ အတန္းတြင္း သင္ျပခ်က္မ်ား ဖတ္

အႀကံဳ၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
လုပ္ငန္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေရးရန္။

ထားေသာစာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွဳရွိေၾကာင္း ေရးရန္။

လူမွဳေရး

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သင္
ခန္းစာတို့၏ ဆက္စပ္မွဳကို မ်ဥ္းေၾကာင္းဆက္ သြယ္
ေဖာ္ျပခိုင္းႏိုင္သည္။

အဆင့္ ၂(ခ)။ အေရးႀကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္မွတ္တမ္း
က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွ မိမိတို႔အတြက္ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား ျပန္လည္
စဥ္းစားေစရန္၊
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ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ထိုအျဖစ္အပ်က္အေပၚ တံု႔ျပန္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာအၾကားဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေမးပါ။ ဥပမာ - ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႏိုင္သည္။
သင္သည္ ဘာလုပ္ၿပီး ဘာေျပာရမွန္းမသိေအာင္ အၾကပ္ရိုက္ေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။
ထုိအျဖစ္အပ်က္သည္ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သနည္း။
ထိုအျဖစ္အပ်က္အေပၚ သင္ကုိယ္တိုင္ (သို႔) အနီးအနားတြင္ ရွိေနသူတို႔ ဘယ္လုိခံစားရသနည္း။
သင္ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။ (သို႔) ပထမဆံုး စဥ္းစားမိေသာ အရာက ဘာလဲ။
သင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာသံုးမ်ိဳးကုိ စာရင္းျပဳစုၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီကုိ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ပါ။
ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာႏွင့္ မည္သို႔ဆက္စပ္သနည္း။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မည္သုိ႔ အေထာက္အကူ
ျပဳသနည္း။ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အႀကံျပဳေစသနည္း။
အဆင့္ ၂(ဂ)။ သံုးပိုင္းပါေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
ေက်ာင္းသားမ်ား ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးရာတြင္ ဆရာမွ ေမးခြန္း (၃) မ်ိဳးကို ေျဖခိုင္းပါ။
ေဖာ္ျပျခင္း (Describe)
လူမႈေရးလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳတြင္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း (Analyze)
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္

လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း (Apply)

သင္ယူေန ေက်ာင္းသင္ခန္းစာႏွင့္ လူမႈေရး အေတြ႔

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ သင္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက လူမႈေရး အၾကံဳကို လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ အသံုးခ်
လုပ္ခဲ့သမွ်အပါအ၀င္ သင့္ကို စိတ္ရႈတ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳကုိ
နားလည္ ျခင္းျဖင့္ သင္၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္
ေထြးေစသည့္အခ်က္မ်ား၊ သင္ေျပာဆို ေအာင္ ဘယ္လုိ
ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ
စကားမ်ား၊
သင္ ျပဳသလဲ။

အေထာက္အကူ ယံုၾကည္ခံယူခ်က္ကုိ ဘယ္လို ေျပာင္း
လဲ သြားေစခဲ့သလဲ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သမွ် သင္စီစဥ္ခဲ့သည့္
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
အဆင့္ ၂(ဃ)။ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ စာေရးျခင္း
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား သီအိုရီသေဘာတရားမ်ား၊ အဆို၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ညႊန္းဆိုခ်က္မ်ား၊ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္
သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတန္းအတြင္း သင္ျပမႈတို႔မွ ရရွိေသာ အျမင္ သေဘာတရား
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းေမးပါ။
အဆင့္ (၃)
ဆရာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ယူခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္
လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ ၄င္းတို႔သင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိပံုကုိ စဥ္းစားရန္
အခ်ိန္ယူတိုက္တြန္းေပးပါ။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ေ၀မွ်ရန္ အခ်ိန္
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နံရံကပ္ပိုစတာမ်ားလုပ္ခုိင္းျခင္း၊ မိမိတို႔တာ၀န္က်ရာ ေနရာမ်ားမွ အျဖစ္
အပ်က္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးျခင္းျဖင့္ သိမ္းထားခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၄)
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမွ ရရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သည့္ စနစ္
တစ္ခုခ်မွတ္ရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ငန္းတြင္ သစၥာရွိရွိပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေက်ာင္းသား၏ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္
မႈကုိ လက္ခံေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအား အဆိုပါေက်ာင္းသား၏ အကဲျဖတ္စနစ္ေၾကာင္းေျပာရမည္။ သို႔ေသာ္ အမွတ္ေပး
ရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေက်ာင္းသား၏ သင္ယူရရွိေသာ အခ်က္အေပၚသာ အဓိက အကဲျဖတ္ရမည္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္း
သား၏ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းမႈ အႀကိမ္ေပါင္းႏွင့္ အဆင့္မီမႈ၊ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာႏွင့္
ဆက္စပ္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံၿပီး အကဲခတ္ရမည္။
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၃(ဏ) ဘာသာရပ္မ်ားေပါင္းစပ္သင္ၾကားၿခင္း
ကိ်ဴးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
ဘာသာရပ္တစ္ခုထက္မက တြဲ၍ သင္ၾကားျခင္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ႏြယ္ေနေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အေျခခံ
မူ မ်ားကို ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ သင္ယူျခင္း၊
ေက်ာင္းသားမ်ား အသစ္ဆည္းပူးရရွိေသာ အသိပညာကို အသံုးျပဳရန္ တကယ့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးျခင္း၊
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအၾကား လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိေစရန္ ကူညီျခင္း၊
တကယ့္အေျခအေနတြင္ လက္ေတြ႔ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အသိပညာအသစ္ကို ရရွိျခင္း၊
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရေသာ၊ တက္ၾကြစြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ
အေျခအေနတြင္ သင္ယူျခင္း၊
ေလ့လာစူးစမ္းမႈ အေျခခံေသာ သင္ၾကားနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ (NRC, 1996; NRC 2001)

ဏ(၁)။ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတြဲ၍ စမ္းေရစီးဆင္းမႈကုိ ခန္႔မွန္းျခင္း
စီးဆင္းေနေသာစမ္းေရ၏ ထုုထည္ တိုင္းတာျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းအနီးရွိစမ္းေခ်ာင္းတစ္ခု၏ စီးဆင္းမႈကုိ ခန္႔မွန္းရန္ သင္ၾကားမည္။ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ သခၤ်ာဘာသာရပ္၌ ႀတီဂိုႏိုမႀတီအေျခခံကုိ သင္ၾကားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သိပၸံဘာသာရပ္တြင္
သင္ယူခဲ့ၿပီသည္မ်ားကုိလည္းလက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။
အသိေဟာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Evocation)
ဤအဆင့္တြင္ ဆရာက Brainstorming နည္းႏွင့္ စတင္၍ စမ္းေရတိုင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ကုိ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ Mini Lesson နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Brainstorming)
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား စမ္းေရစီးဆင္းမႈ (stream discharge) ဆိုတာ ဘာကို ရည္ညႊန္းတယ္လို႔ ထင္လဲဟု
ေမးခြန္းစေမးမည္။ ခန္႔မွန္း၍ ေျဖေစမည္။
စမ္းေခ်ာင္းထဲတြင္ စီးဆင္းသြားသည့္ ေရပမာဏကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ သိရန္လိုအပ္သနည္း။ ဒီအခ်က္အလက္ ေတြကုိ ဘယ္
သူေတြ အသံုးျပဳမလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔၏ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ ဖလွယ္ၾကၿပီး ဆရာက သူတို႔၏ ခန္႔မွန္းအေျဖမ်ားကုိ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးမည္။
အဆံုးတြင္ စမ္းေရစီးဆင္းမႈဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စမ္းေခ်ာင္း၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၌ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ေရပမာဏကုိ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အဆံုးအျဖတ္ေပးၾကသည္။
သင္ခန္းစာငယ္ (Mini Lesson)
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အဖြဲခ
႔ ြဲၿပီး စမ္းေခ်ာင္းရွိရာသုိ႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီက သတ္မွတ္
ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ အဲဒီေနရာကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားမည့္ ေရပမာဏကုိ တိုင္းတာရမည္
(သုိ႔မဟုတ္) ခန္႔မွန္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဖြဲ႔လုိက္ စမ္းေခ်ာင္းစီးဆင္းရာ တစ္ေနရာကို
တိုင္းတာဖို႔အတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းတာရန္ မီတာတံတစ္ခု၊ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း၊ လိေမၼာ္သီးတစ္
လံုး ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား လုိအပ္မည့္ အခ်က္အလက္ ၂ ခုက ဘာျဖစ္ႏိုင္လဲဟု ေမးသည္။ စမ္းေခ်ာင္းထဲမွာ ေရစီးႏႈန္း
ဘယ္ေလာက္ျမန္သည္၊ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေနရာမွာရွိတဲ့ ျမစ္၏ျဖတ္ပိုင္းပံု ဘယ္ေလာက္ႀကီးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား
ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ခန္႔မွန္းခ်က္ေပးႏိုင္သည္။
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ဆရာက ထိုလုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိရဖို႕ ဘယ္လုိရွာေဖြမယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ ရ
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ အဖြဲ႔တိုင္းက လုိအပ္သည္မ်ားရွာေဖြဖုိ႔အတြက္ ကိုယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု
ေျပာျပ၍ စမ္းေခ်ာင္းသုိ႔ သြားၾကသည္။
အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း (Realization of Meaning)
ေရစီးႏႈန္းတိုင္းတာျခင္း (Stream Discharge)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စမ္းေခ်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး အဖြဲ႕အသီးသီးမွ မိမိတို႔အသံုးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးႀကသည္။
အုပ္စုအတြင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တာ၀န္အသီးသီးျပန္လည္မွ်ယူသည္။
အကြာအေ၀းတစ္ခုကို သတ္မွတ္ဖို႔ အရွည္ ၄ မီတာရွိေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို စမ္းေခ်ာင္းအရွည္အတိုင္း ေက်ာင္းသား ၂
ဦးမွ ႀကိဳးကုိ အစြန္းတစ္ဖက္စီ ကိုင္ထားမည္။
တစ္ေယာက္က လိေမၼာ္သီးကို စမ္းေခ်ာင္းထဲမွ ေမ်ာခ်လုိက္မည္။
က်န္တစ္ေယာက္က လိေမၼာ္သီးေမ်ာသြားရာကုိ ႀကည့္ၿပီး ၄ မီတာ ရွိေသာ ႀကိဳးအကြာအေ၀းႏွင့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ႀကည့္
မည္။ (တစ္ႀကိမ္မေသခ်ာဟုထင္လွ်င္ ၂ ႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။) ပ်မ္းမွ် ၾကာခ်ိန္ကို တြက္ရမည္။ ဥပမာ၊ သံုးၾကိမ္
ျပဳလုပ္ေသာအခါ ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ ၉ စကၠန္႔၊ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၈ စကၠန္႔ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္မွာ ၉ စကၠန္႔ရရွိၿပီး၊ ပ်မ္းမွ်
ရွာေသာ အခါ (၉ + ၈ + ၉) ÷ ၃ = ၈.၆၇ စကၠန္႔
တစ္စကၠန္႔တြင္ စီးဆင္းေသာ အကြာအေ၀း = ၄ မီတာ ÷ ၈.၆၇ စကၠန္႔ = ၀.၄၆ မီတာ ရရွိမည္။
ေရစီးဆင္းရာ ပမာဏကုိ သိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာရြက္ပိုင္းေပၚတြင္ စမ္းေခ်ာင္း၏ ျဖတ္ပိုင္းပံုကုိ ပံုႀကမ္းဆြဲရမည္။
စမ္းေခ်ာင္း၏ ဟုိဘက္ကမ္းႏွင့္ ဒီဘက္ကမ္းကုိ ႀကိဳးျဖင့္ တိုင္းသည္။ ဥပမာ၊ စမ္းေခ်ာင္းအက်ယ္ ၅.၅ မီတာ က်ယ္သည္။
ထုထည္အေျဖရရန္အတြက္ စမ္းေခ်ာင္း၏ ထိပ္၀ဧရိယာ x တစ္စကၠန္႔တြင္ စီးဆင္းေသာ အကြာအေ၀း
စမ္းေခ်ာင္း၏ ေအာက္ေျခၾကမ္းျပင္မညီညာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္ အေျဖသည္ ေသခ်ာမည္မဟုတ္ပါ။
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရအနက္မွာ တိုင္းတာခ်က္အရ ၀.၅မီတာ မွ ၁.၂ မီတာ အထိနက္သည္။
(က) ေရအနက္ တိုင္းတာသည္။

(ခ) စတုဂံဧရိယာတြက္နည္းျဖင့္ တြက္သည္။
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(ဂ) ရရွိေသာ အေျဖမွာ

စမ္းေခ်ာင္း၏ ထိပ္၀ဧရိယာ = ၄.၄၅ စတုရန္းမီတာ
ေရထုထည္ = စမ္းေခ်ာင္း၏ ထိပ္၀ဧရိယာ x တစ္စကၠန္႔တြင္ စီးဆင္းေသာ အကြာအေ၀း
= ၄.၄၅ စတုရန္းမီတာ x ၀.၄၆ မီတာ
= ၂.၀၅ ကုဗမီတာ/စကၠန္႔
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၁ စကၠန္႔အတြင္းျဖတ္သြားေသာ ေရပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ၿပီးသည့္အခါ ဆရာက သူတို႔၏ တြက္
ခ်က္မႈမ်ား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အေျဖမ်ားကုိ အျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ေျပာသည္။
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (Reflection)
ဆရာက စမ္းေရစီးဆင္းမႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရရွိေသာ အေျဖမ်ားကုိ တင္ျပေစသည္။
အဖြဲ႔အမ်ားစုရရွိေသာ အေျဖသည္ မတူညီေသာ္လည္း နီးစပ္မႈရွိ၍ တစ္ခ်ိဳ႕အေျဖမွာ အလြန္ကြာျခားေနႏိုင္သည္။
ရရွိေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္တန္းလံုးက ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္အခါ စီးဆင္းေနေသာစမ္းေရ၏ ထုုထည္ တိုင္းရာ
တြင္ အေျဖမ်ား တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔အဘယ္ေၾကာင့္ မတူသနည္းဟု ဆရာက ေမးမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျဖမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ပိုမိုတိက်သည့္အေျဖကုိရရန္ ေနာက္တစ္ေန႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္
တိုင္းတာရင္ ရထားၿပီးသားအေျဖအတိုင္း ျပန္ရႏိုင္လားဟု ေမးႏုိင္သည္။
မိုးရြာပါက အေျဖမ်ားေျပာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္းေက်ာင္းသားမ်ားက ေျဖေကာင္းေျဖမည္။ ဆရာက ေထာက္ခံေျပာဆို၍
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ဖို႔ဆိုရင္ ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈကုိ တစ္ခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုေၾကာင္း၊ သိပၸံပညာရွင္
မ်ားက ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈကုိ မည္သို႔တြက္ခ်က္ေၾကာင္း၊ မုိးရြာသြန္းျခင္း၊ ဆီးႏွင္းက်ျခင္းႏွင့္ ဆီးႏွင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း
တို႔က ေရမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ဥပမာမ်ား ေပးႏိုင္သည္။

ဏ(၂)။ ဇီ၀မ်ိဳးခြဲအပင္မ်ား (Biodiversity)
လုပ္ငန္းစဥ္
ဆရာမသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ
ထိန္းညိႇေပးသည္ဆုိေသာ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲပညာ (Biodiversity) ၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ကြဲ
ျပားမႈ (Species diversity) အေၾကာင္းကုိ သင္ယူရန္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးသည္။
အသိေဟာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Evocation)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Brainstorming)
ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇီ၀မ်ိဳးခြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေတြးမိသမ်ွ ၅ မိနစ္ခန္႔ခ်ေရးေစသည္။
ေရးထားေသာအေၾကာင္းအရာကို အခ်င္းခ်င္း အတန္းတြင္းမ်ွေ၀ေစသည္။
ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာၾကားစဥ္ နားေထာင္၍ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွိကုိသာ ထိန္းညိွေပးသည္။ ေက်ာင္း
သားမ်ားတင္ျပေသာ သေဘာထားအယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳပါ။
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သင္ခန္းစာငယ္ (Mini Lesson)
ဆရာမက ဇီ၀မ်ိဳးခြဲအေၾကာင္းကိုေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ေလ႕လာရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ေပၚမူတည္ၿပီး
အနည္းဆံုးတစ္ဖြဲ႔ေလးေယာက္ အုပ္စုခြဲမည္။
ဆရာမက ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ေတြ႔စူးစမ္းေလ့လာရာတြင္ ေလ့လာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊
ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔တင္ျပမည္၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား ရွင္းျပသည္။ (ဥပမာ၊ ၁ မီတာပတ္လည္ ေျမကြက္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ တိုင္မ်ားစိုက္၍ ၾကိဳးျဖင့္ တားရန္၊ လက္ေတြ႔
စူးစမ္းေလ့လာရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ အပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေရအတြက္၊
ေပါက္ေရာက္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ဂရပ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ည္း
မ်ား အတူတကြခ်မွတ္ျခင္းစသည္။)
ဆရာမက လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ၄ မီတာ အရွည္ ၾကိဳးမ်ား၊ ေျမႀကီးတြင္ စုိက္ရန္တူမ်ား၊ ဂရပ္ဆြဲရန္ စာရြက္
အႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားကုိ အဖြဲ႔မ်ားအားေပးသည္။

အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း (Realization of Meaning)
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိအဆင္ေျပလြယ္ကူသည့္ ၁ မီတာ ပတ္လည္ စတုရန္းပံုေၿမကြက္ကိုေရြးခ်ယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား
အဖြဲ႔လုိက္ေလ့လာၾကသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက စတုရန္းကြက္အတြင္းရွိအပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အေရအတြက္ကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုၾကသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔အဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀၍ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္
ဂရပ္မ်ားျပင္ဆင္ၾကသည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (Reflection)
ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔အဖြဲ႔လုိက္ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တစ္တန္းလံုးအား တင္ျပ၍ အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး
ၾကသည္။ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပးၾကသည္။ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး
ၾကသည္။
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၄။ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
၄(က) သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္း (Lesson Planning)

သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္း (Lesson Plan) ဘာေၾကာင့္လုပ္ဖို႔လိုတာလဲ? (Why?)
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားရန္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္းကို အားေပးသည့္ သင္ၾကားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လြယ္ကူ
သည့္ အရာမဟုတ္ပါ။ တက္ႂကြသည့္ သင္ၾကားေရးစနစ္္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးခ်ရာတြင္ ဆရာအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေလ့ရွိ
သည္။
•  

သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားအားလုံးသည္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ပါ့မလား။

•  

သင္ရုိးညႊန္တမ္း ကုန္ေအာင္သင္ႏိုငပ
္ ါ့မလား။

•  

အခ်ိန္လုံေလာက္ပါ့မလား။
(ေက်ာင္းသားမ်ား၏
စြမ္းရည္ဖြၿ႔ံ ဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္)

အႀကံဥာဏ္မ်ားေပၚထြက္ေစရန္ႏွင့္

တီထြငႀ္ ကံဆမႈ

အဆိုပါ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမယ္ ဆို
တဲ့ ျပင္ဆင္မႈတာဝန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာ သင္႐ုိးၫႊန္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၿခဳံငုံမိေစၿပီး ပညာရပ္
နယ္ပယ္တစ္ခုမက ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔လူမႈဘဝ
ကို ဆက္လက္ေလ့လာစူးစမ္းမႈကို လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။
သင္ခန္းစာျပင္ဆင္သည့္အခါ ဆရာတစ္ဦး၏ အေျခခံထားရမည့္ သေဘာတရားမ်ား
(က) ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ အားထုတ္သင္ယူၿပီး ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကို အားေပးသည့္ စာသင္ခန္းမ်ား
ျဖစ္ရန္
(ခ) ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ရန္
(ဂ) သင္ခန္းစာမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ စီစစ္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီး
သည့္ အၫႊန္း(၃) ခုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ (စစ္မွန္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ လုပ္ငန္းတူလူစ)ု
စစ္မွန္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးေသာအခါ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သူတို႔ ဘယ္လို ျပဳလုပ္
ၾကေၾကာင္းကို ဆရာမ်ား စဥ္းစာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဘာကိုတန္ဖိုးထားတာလဲ၊
ဆရာမ်ားသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား အေၾကာင္းကို အလားတူေမးခြန္းမ်ား ေမးေလ့
ရွိပါသည္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သူတို႔၏အလုပ္ကို ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေလ့
လာရပါမည္။ စစ္မွန္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ တကယ္ေလ့လာခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ နားလည္ျခင္းသည္ ေက်ာင္း
သားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ စံအျဖစ္ပါဝင္ေစရပါမည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ အစစ္အမွန္ သည္
ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (ပညာရွင)္ မ်ား
အသုံးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖတ္စာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေပးရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ယင္းတို႔အား သူတို႔ ဘဝအတြက္
ဆီေလ်ာ္မႈရွိမည့္ ဖတ္စာမ်ားကို ျမင္တတ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။
ေရြးခ်ယ္မႈ
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းကို တန္ဖိုးထားသည့္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိမႈ (၂) မ်ိဳးစလုးံ လိုအပ္
သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားရာတြင္ ဗဟုိခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈမရွိလွ်င္ စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းမရွိ။ ဆရာ
မ်ားက သင္ရုိးၫႊနး္ တမ္းထဲတြင္ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းစြာ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
လုပ္ငန္းတူလူစု
စာသင္ခန္းထဲတြင္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စဥ္းစားသူလူစုအျဖစ္ ထူးျခားစြာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ဆရာႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ
မ်ားကို သတိျပဳရမည္။
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နည္းျပရန္စီစဥ္ျခင္း
သင္တန္းတက္ေရာက္ေသာ ဆရာမ်ား ေတြးေလ့ရွိေသာ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ႏွင့္လက္ေတြ႔အသုံး ျပဳႏိုင္ပါ႔မလဲ ဟူေသာ
အခ်က္အေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ယူစဥ္းစားေစလိုပါသည္။
•  

လက္ရွိက်င့္သုံးလွ်က္ရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားက ျပဌာန္းထားသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္

•  

ပုံေသလိုက္နာရမည့္ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္မႈဟု မယူဆဘဲ လမ္းၫႊန္အျဖစ္မွတ္ယူရန္

သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီျပင္ဆင္ျခင္း
တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းကို အားေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား စီစဥ္ေစျခင္းသည္ သမားရုိးက် သင္ခန္းစာမ်ားကို စီစဥ္ေရး
ဆြဲျခင္းထက္ ပို၍ဂရုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာမ်ားက အစီရင္ခံစာတင္ျပၾကသည္။ ထို႔သို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စာအုပ္ တစ္
အုပ္လုံးကို လႊမ္းၿခံဳေစမည့္ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ပုဒ္ကို ေရးခ်ေနျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို္ ေအာက္ပါအတိုင္း အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲထားၿပီး အေသးစိတ္ စနစ္တက်
ရွင္းလင္းျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(၁) သင္ခန္းစာမစမီ (ပဏာမျပင္ဆင္မ)ႈ
(၂) သင္ခန္းစာသင္ယူေနစဥ္အတြင္း (လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)
(၃) သင္ခန္းစာအၿပီး (စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း)
ပဏာမျပင္ဆင္မႈ
ေခါင္းစဥ္ (သို႔မဟုုတ္) ေမးခြန္းကဘာလဲ။ သင္ခန္းစာေရးဆြဲျခင္းသည္ ေခါင္းစဥ္မွ အစျပဳေလ့ရွိသည္။ ေခါင္းစဥ္ကို
ေမးခြန္းပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ သိလိုစိတ္ကို ႏိႈးဆြေပးျပီး စူးစမ္းေမးျမန္းျခင္း
ကိုအားေပးသည္။
သင္ခန္းစာသည္ ဘာေၾကာင့္တန္ဖိုးရွိသလဲ။
•  

ေက်ာင္းသားေတြ သင္ယူၿပီးတဲ့ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ ယူၿပီး
သား ပညာေတြအေပၚ ဘယ္လိုအေျခခံထားသလဲ။

•  

ေ႕ရွဆက္သင္ယူမႈေတြအတြက္နဲ႔ ဒီဘာသာရပ္အေၾကာင္း နားလည္မႈအတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးမလဲ။

•  

သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ။

•  

အနာဂတ္မွာ သူတို႔ကို ဘာနားလည္ေစႏို္င္မလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ဘာလုပ္ေစႏိုင္မလဲ။

•  

ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈအတြက္ ဒီသင္ခန္းစာက ဘယ္လိုမ်ိဳးအခြင့္အေရးေတြေပးသလဲ။

ရည္ရြယ္ခ်က္
•  

တိက်ၿပီးသရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ရမယ္။ (Specific/Demonstrable)

•  

အဆင့္ျမင့္ စဥ္းစားျခင္းလိုအပ္တယ္။

•  

ဘယ္လိုတိက်တဲ့ အသိဥာဏ္ေတြနဲန
႔ ားလည္မႈေတြကို စူးစမ္းေလ့လာမွာလဲ။

•  

အဆိုပါ အသိဥာဏ္နဲန
႔ ားလည္မႈကို ဘယ္လိုအသုံးခ်မလဲ။

•  

ဘယ္လိုစဥ္းစားရမယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းနည္းလမ္းေတြကို သင္ယူၾကမွာလဲ။

•  

တဦးနဲတ
႔ ဦးဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္္းလမ္းေတြကို ဘယ္လိုသင္ယူၾကမွာလဲ။

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)
သင္ခန္းစာအစပိုင္းတြင္ -
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•  

ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔သိထားၿပီးေသာအရာမ်ားကို သတိေပးရန္ (သို႔မဟုတ္)

•  

သူတို႔ကို ပဏာမသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ (သို႔မဟုတ္)

•  

ေမးခြန္းမ်ားေမးခိုင္းရန္ (သို႔မဟုတ္)

•  

သင္ယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္

သင္ခန္းစာကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (Realization of Meaning)
အထူးသျဖင့္ တက္ႂကြစြာစူးစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔တြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
အား အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကူညီရန္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ႏွင့္ လိုက္
ေလ်ာညီေထြရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (Reflection)
သင္ခန္းစာၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ကို ေလ့က်င့္ရန္၊ အႀကံဥာဏ္သစ္မ်ားကို အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း
သားမ်ား၏ သင္ယူမႈကို အားေပးလႈံေဆာ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမ်ား
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္၊ လိုအပ္ေသာပစၥည္း၊ အဖြဲ႔အရြယ္အစား၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ နည္း
လမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရပါမယ္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္
ကန္႔သတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးကို လုပ္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။
လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ကို ခ်ေရးျပီး သင္ခန္းစာတစ္ခုကို ၫႊန္ၾကားပို႔ခ်ရန္ တခ်ိန္မက စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။ စာသင္ခန္း အတန္း
ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၏ ေနာက္ဆုံး (၁၀) မိနစ္အတြင္း ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို ျပေစႏိုင္
သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာသင္ခန္းအတန္းခ်ိန္၏ ျပင္ပတြင္ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းကို ေက်ာင္း
သားမ်ားကိုယ္တိုင္ တခုခုကိုဖတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ပါသည္။ စုစည္းျခင္းဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စာသင္ခ်ိန္ေနာက္ တခ်ိန္၏ အစပိုင္းတြင္လုပ္ႏိုင္သည္။
အဖြဲ႔အရြယ္အစား
•  

ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင့္ေတာ္သလိုအဖြဲ႔ခြဲၿပီး ဖြဲ႔ေစႏိုင္ပါသည္။

•  

တစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မလား

•  

ေက်ာင္းသာတစ္ဦခ်င္းလား

•  

အဖြဲ႕ငယ္လား

•  

စုေပါင္းသင္ယူျခင္းလား

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ဘာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳး လိုအပ္သလဲ (ဥပမာ၊ စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာနက္
သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား)

သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္း နမူနာပံုစံ
အတန္း

အဌမတန္း

ဘာသာရပ္

ပထ၀ီ

ဆရာ၊ဆရာမအမည္

ေဒၚသီတာ

သင္ၾကားသည့္ေန႔စြဲ

၁၅ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇

၁။ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ
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၁(က) သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္
ဧရာ၀တီျမစ္တေလွ်ာက္ ေနထုိင္သူမ်ားအေပၚ ျမစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၁(ခ) သင္ခန္းစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္
အေၾကာင္းအရာရည္ရြယ္ခ်က္ (Content)
•   ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္တေလွ်ာက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ကို ရွင္းျပႏိုင္လိမ့္မည္။
ျဖစ္စဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္ (Process)
•   ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဧရ၀တီျမစ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါေသာ စာပိုဒ္အား ဖတ္ၾကမည္။
•   ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပႏိုိင္မည္။
•   ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္တစ္ခုအား တာ၀န္ယူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
၁(ဂ) သင္ခန္းစာတန္ဖိုး (ဒီသင္ခန္းစာ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ)
•   ဧရာ၀တီျမစ္သည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ပထ၀ီ အေနအထားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ရာ ပို၍နားလည္ေစရန္ ဧရာ၀တီျမစ္အေၾကာင္းကို သိသင့္သည္။ ဤ
သင္ခန္းစာသည္ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ လူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္သြယ္မႈရွိပံုကို ေက်ာင္းသားမ်ား နား
လည္ေစသည္။
၂။ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Activities)

၂(က) အသိေဟာင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း (Evocation)
•   ဆရာက ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပံုျပင္အတိုႏွစ္ပုဒ္ ေျပာမည္။
•   ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမစ္တေလွ်ာက္ မွီတင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ ဘ၀အေၾကာင္း သိရွိထားသည္မ်ားႏွင့္
သိလို သည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေစသည္။
၂(ခ) နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္းအဆင့္ (Realization of Meaning)
ႏွစ္ဦးတြဲဖတ္၊ ႏွစ္ဦးအက်ဥ္းခ်ံဳးနည္းကို အသံုးျပဳ၍ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားပါေသာ စာတစ္ပုဒ္အားဖတ္မည္။
•   ျမစ္၏ ပထ၀ီအေနအထား
•   အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာသမုိင္း
•   ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
၂(ဂ) ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection)
•   ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔ သင္ယူရရွိခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္
တင္ျပသည္။
•   ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ေ၀ဖန္သည္။
•   တင္ျပရာတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးသည္။
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (Extension Activities)
•   ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ မ်ားကို ခြဲယူ၍ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး
ပညာေပးျဖန္႔ေ၀သည္။

၃။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာမ်ား

၃(က) အခ်ိန္ (Time)
•   စာသင္ခ်ိန္ (၃) ခ်ိန္ယူ၍ ျပဳလုပ္မည္။ ပထမအခ်ိန္ (E)၊ ဒုုတိယအခ်ိန္ (R1)၊ တတိယအခ်ိန္ (R2)
၃(ခ) လိုအပ္ေသာပစၥည္း (Resources)
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•   ဧရာ၀တီျမစ္အေၾကာင္း ေရးထားေသာစာမ်ား၊ ေရာင္စံုခဲတံ၊ Flip Charts
၃(ဂ) အဖြဲ႔အရြယ္အစား (Group Size)
•   ႏွစ္ဦးတြဲလုပ္ေဆာင္ေစၿပီး အုပ္စုငယ္မ်ား ျပန္ဖြဲ႔၍ အတန္းကိုရွင္းျပမည္။
၃(ဃ) စစ္ေဆးျခင္း (Assessment)
•   ေရးေျဖေမးခြန္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးျပဳုလုပ္မည္။
•   ရုပ္ပံုကားခ်ပ္အသံုးျပဳ၍ တင္ျပမႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္း ရွိမည္။
•   တစ္ဦးခ်င္း အုပ္စုတြင္ပါ၀င္မႈကို သိရန္ မိမိကိုယ္ကို အမွတ္ေပးျခင္း (Self-Assessment) ကို အသံုးျပဳမည္။

၄(ခ) စစ္ေဆးျခင္း (Assessment)
ေက်ာင္းသားမ်ားကို စစ္ေဆးပုံ၊ စစ္ေဆးနည္းသည္ သင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚတြင္မူတည္သည္။ သင္ခန္းစာ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ခန္းစာပါအေၾကာင္းအရာကို ကၽြမ္းက်င္စြာသရုပ္ျပရန္လိုအပ္သည္။
ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစာမႈအတြက္ စစ္ေဆးနည္းမ်ား (Assessment for Critical Thinking)
တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္း
သားမ်ား၏ သင္ရုိးၫႊန္းတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးၾကသည္။ ဤသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္
ေရးေျဖစစ္ေဆးျခင္း၊ ႏႈတ္တိုက္ရြတ္ဆိုေစျခင္း၊ သင္ခန္းစာအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးေနမႈအား ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ တို႔အျပင္ အျခားနည္း (၂) မ်ိဳးကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ ဆရာမ်ား
သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကို စစ္ေဆးၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆရာမ်ားသည္သင္ေပးလိုက္သည့္
အေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသားမ်ား မည္ကဲ့သို႔ သင္ယူေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏သင္ယူမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာေစာင္ၾ့ ကည့္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စဥ္း
စားႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုလည္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ သင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း ဂရုတစိုက္စစ္ေဆးၾကသည္။
စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ေက်ာင္းသားေတြကို စစ္ေဆးနည္းစဥ္မွာ အတူပါဝင္ေစဖို႔လုပ္တဲ့ အလြယ္ဆုံးနည္းက သူတို႔ကို ေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ
ဘာလဲဆိုတာသတိျပဳမိေစျခင္းပါဘဲ။ အမွတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြကို တိုင္းတာသလဲဆိုတာ တိတိက်က်ေျပာရင္ ဒီ
လိုလုပ္ရာမွာ အလြယ္ဆုံးလုပ္ႏုိင္ပါမယ္။ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ အတန္းေတြမွာ စာစီစာကုံး အမွတ္ေပးဖို ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား
၅ မွတ္ရဖို႔ စာစီစာကုံးတခုဟာ
•  

ဘယ္သူမွ မေရးဖူးတဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းအရာတရပ္နဲ႔ စေရးရမယ္။ (အတန္းထဲမွာ ေျပာၿပီးသားပဲ ျပန္ေျပာ
တာ မဟုတ္ရဘူး)

•  

ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ စုံစုံလင္လင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ရမယ္။ (တခ်ဳိ႕ဆရာ ေတြက အဲဒီ
အေၾကာင္းအရာကုိ ေထာက္ပံ႔ဖို ့ အေၾကာင္းအရာ အနည္းဆုံး ဘယ္နွစ္ခုပါရ မလဲဆုိတာ ေျပာပါလိမ့္မယ္။)ဲ

•  

အဲဒီအဓိက အေၾကာင္းအရာကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီးေျပာမယ့္ ျငင္းဆုိခ်က္ေတြကုိလည္း ထည့္စဥ္းစားပါ။

•  

နိဒါန္း၊ စာကုိယ္၊ နိဂုံး စတာေတြနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိရပါမယ္။

•  

သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးထားရပါမယ္။

•  

ငါးမ်က္နွာက ခုနွစ္မ်က္နွာရွိရပါမယ္။

၄ မွတ္ရဖုိ ့စာစီစာကုံးတခုဟာ
•  

ဘယ္သူမွ မေရးဖူးတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာတရပ္ စေရးရမယ္။ (အတန္းထဲမွာ ေျပာၿပီးသားပဲ ျပန္ေျပာတာ
မဟုတ္ရဘူး)
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•  

ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ စုံစုံလင္လင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပ႔ံရမယ္။ (အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ
က (၅) မွတ္ ရတဲ့စာစီစာကုံးေတြေလာက္ မ်ားခ်င္မွမ်ားပါမယ္)

•  

နိဒါန္း၊ စာကုိယ္၊ နိဒါန္းစတာေတြနဲ႔ ျပည့္ျပည့္ုစုံစုံ ရွိရပါမယ္။

•  

သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးထားရပါမယ္။

•  

ငါးမ်က္နွာက ခုနွစ္မ်က္နွာရွိရပါမယ္။

၃ မွတ္ရဖို ့စာစီစာကံုးတခုဟာ
•  

အဓိကအေၾကာင္းအရာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးရပါမယ္။

•  

အဓိကအေၾကာင္းအရာကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ရပါမယ္။

•  

နိဒါန္း၊ စာကုိယ္၊ နိဒါန္း စတာေတြနဲ႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွိရပါမယ္။

•  

သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႔ မွန္မန
ွ ္ကန္ကန္ ေရးထားရပါမယ္။

•  

ငါးမ်က္နွာက ခုနစ္မ်က္နွာရွိရပါမယ္။

၂ မွတ္တန္ ဒါမွမဟုတ္ ၁ မွတ္တန္ရဖုိ ့စာစီစာကုံးတခုဟာ
•  

ရွင္းတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာ မပါ ပါဘူး။

•  

ရွင္းတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာကုိ ေထာက္ပံ႕တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ မေပးထားပါဘူး။

•  

နိဒါန္း၊ စာကုိယ္၊ နိဂုံးတို ့မွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မပါပါဘူး။

•  

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ မရွိပါဘူး။ သဒၵါနဲ႔ စာလုံးေပါင္းအမွားေတြလည္း ပါပါတယ္။

•  

သုံးမ်က္နွာ ထက္တုိပါတယ္။

ဒီလ
ိ ုိစည္မ်ဥ္းမ်ိဳးေတြကုိ ပုိစတာစာရြက္တခုေပၚမွာ ေရးၿပီး အတန္္းထဲမွာ ကပ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး
ပါတယ္္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အမွတ္တခုေရြးၿပီး အဲဒီအမွတ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အားေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတိ႔ဟ
ု ာ
မိမိတုိ႔ရဲ႕ စာတန္္းေတြမွာလိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ပါေအာင္ေရးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စာတန္းေတြ
မတင္ခင္ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြအရ စစ္ေဆးခိုင္းပါမယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ဆရာက ဒီလို ႀကိဳတင္ေျပာျပထားတဲ့ စဥ္းမ်ဥ္းေတြ
အရ စာစီစာကုံးေတြ အမွတ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အရည္အခ်င္းရွိတဲ႔ စာစီစာကုံးေတြဟာ ဘာေတြလဲ ဆို
တာ ဆက္လက္သင္ၾကားဖုိ႔ ေနာက္ပုိင္းမွ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဆရာဟာ ၄ မွတ္၊ ၅ မွတ္ေတြရတဲ႔ စာစီ
စာကုံးေတြကုိ ဥပမာအေနနဲ႔ ျပထားခ်င္ျပထားပါမယ္။ ေနာက္တနည္းကေတာ့ ဘယ္သူလဲဆုိတာ မေျပာျပဖုိ ့ဆရာက
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာတန္းေတြကထဲက အေကာင္းဆုံး အခ်က္ေတြကုိ ေပါင္းထားတဲ့ စာတန္းတခု ကုိယ့္ဟာကုိယ္
အၾကမ္းေရးခ်င္ေရးၿပီး အရမ္းေကာင္းတဲ့ စာစီစာကုံး တခုဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာ ဥပမာအေနနဲ႔ အဲဒါကုိ ျပခ်င္ျပပါ
လိမ့္မယ္။
ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တီထြင္မႈကုိ ပိတ္ပင္ေလာက္ေအာင္ စာတန္းေကာင္း တစ္ခုမွာ ဘာေတြ
ပါရမယ္ဆုိၿပီး သိပ္မတင္းၾကပ္ဖုိ႔ သတိထားရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြက စာဖတ္သူေတြေပၚမွာ မထင္မွတ္ပဲ သက္
ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး (Punch) ကုိလည္း အရည္အခ်င္းတမ်ိဳးအေနနဲ႔ ထည့္တြက္ပါတယ္။ ဒီ Punch ကုိ စိတ္
လွဳပ္ရွားေစတဲ႔ စကာလုံးေရြးခ်ယ္မႈ ပုံဥပမာတခုေျပာျပျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာကုိ ေကာင္းေကာင္းသိကြ်မ္းတဲ့ေလသံ
ရွိျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ မထင္မွတ္တဲ့ နိဂုံးနဲ႔ အဆုုံးသတ္ျခင္း စတဲ့နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရနုိင္ပါတယ္။ မခန္႔မွန္းနုိင္ေပမဲ့ ဒီလုိ
ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာဆုုိရင္ စာတန္းတခုရဲ႕ Punch က သူ႔ကို ၂ မွတ္ ဒါမဟုတ္
၃ မွတ္ရမယ့္ အေျခအေနက ကယ္ၿပီး အမွတ္မ်ားမ်ား ရေစနုိင္ပါတယ္။
ကုိယ္တုိင္ အမွတ္ေပးျခင္းမ်ား
ဆရာအမ်ားက ေက်ာင္းသားေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးေနတာကုိ အမွတ္ေပးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူးလုိ႔ ယူဆပါ
တယ္။ Nancie Atwell (1987) က အတန္းမွာ စာေပေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သူဟာ သူရဲ႕ ထမင္းစားပြဲမွာ အသိဥာဏ္ ႂကြယ္၀
တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး စိတ၀
္ င္စားစရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ေဆြးေႏြးေနတာမ်ိဳး အေန
အထားမ်ိဳးရေအာင္ ေမ်ာ္လင့္ထားပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈဟာ ပုုိၿပီးစိတ္အားထက္သန္ၿပီး တျခား
လူေတြထက္စာရင္ ပုိစိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းေပမဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစုဟာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အမွတ္
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ေပးမေနပါဘူး။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ တေယာက္ေယာက္က အၾကံတခုေျပာဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတဲ့အခါ
တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ကူညီေလ့ရွိၿပီး အုပ္စုလုိက္ ႀကိဳးပမ္းမႈကေန စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ႔ အခ်က္တခု ရလာတဲ့
အခါ အေအာင္ျမင္ဆုံးလုိ႔ ခံစားရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆရာေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပုိေကာင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးသူ
ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စစ္ေဆးျခင္းက ဒီလုိလုပ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနုိင္ပါ
တယ္။ ခန္႔မွန္းခ်က္ထုတ္ရတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတခုမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေအာက္ပါဇယားကိုအသံုးျပဳၿပီး ကုိယ္တုိင္ စစ္
ေဆးမႈျပဳလုပ္နုိင္ပါတယ္။
အၿမဲလုိလုိ
၁

ေခါင္းစဥ္နဲ႔သရုပ္ေဖာ္ပုံေတြေပၚမူတည္ၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္
ေတြလုပ္ပါတယ္။

၂

ဖတ္ေနတဲ့ဇာတ္လမ္းရဲ႕ စာေပအမ်ိဳးအစား ဒါမွမဟုတ္
ပုံစံေပၚမူတည္ၿပီး ဘာျဖစ္မလဲ ဆုိတာခန္ ့မွန္းပါတယ္။

၃

ခန္ ့မွန္းခ်က္ေတြစိတ္ထဲမွာ ထားၿပီး ဖတ္ပါတယ္

၄

ခန္႔မွန္းခ်က္အသစ္ေတြလုပ္နုိင္ဖုိ႔ အေသးစိတ္ အခ်က္
အလက္ေတြကုိ သတိထားပါတယ္။

၅

တျခားစာေတြဖတ္ေနရင္ ဖတ္တာရပ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
ဘာေတြ သိၿပီးသားသလဲ၊ ၿပီးေတာ့ဘာျဖစ္မယ္ထင္
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သလဲ ဆိုတာ ေမးပပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြဟာ အဆုိပါ မိမိကုိယ္ကုိ စစ္ေဆးခ်က္ဇယားကုိျဖည့္ၿပီး အေျဖေတြကုိ အုပ္စုအေနျဖင့္ ဆရာနဲ႔ ေဆြး
ေႏြးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆရာက ေက်ာင္းသားေတြကုိ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သင္ယူျခင္းနည္းစဥ္ကုိ သတိျပဳမိေစၿပီး မိမိတုိ႔ရဲ႕သင္ယူမႈ
တုိးတက္ေစဖို႔ အတန္းထဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကုိ ပိုေကာင္းေကာင္း အသုံးခ်နုိင္မယ့္နည္းေတြ ရွာပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ
စစ္ေဆးမႈေတြကုိ တျခားသင္ယူမႈေတြ အတြက္လည္း စီစဥ္နုိင္ပါတယ္။
အုပ္စုလုိက္ ကုိယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားေတြဟာ အုပ္စုလုိက္ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ဆရာေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္း အဆုံးမွာ အုပ္စု
ကုိ မိမိတုိ႔လုပ္ရပ္ကုိ ျပန္စဥ္းစားၿပီး စီစစ္ဖ႔အ
ို ခ်ိန္ေပးပါတယ္။ ေအာက္ပါလိုမ်ိဳး ေျပာဆုိခ်က္ေတြ ဆရာေတြက ေပးတဲ့
အခါ ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ေစနုိင္ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ အုပ္စုအလုိက္ ကုိယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ျခင္း
အၿမဲလုိလုိ
ေရွ႕ဆက္မလုပ္ခင္ လုပ္ရမည့္အရာ ဘာလဲဆုိတာ နား
လည္ဖုိ ့ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါတယ္။
ခ်ထားေပးတဲ႔အလုပ္ကုိ လုပ္ပါတယ္
လူတုိင္းေ၀ဖန္္ခ်က္ေတြ ေပးပါတယ္
လူေတြဟာ မေျဖခင္ တျခားတေယာက္ကုိ နားေထာင္
ပါတယ္။
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ေနာက္ဆုံးေကာက္ခ်က္ မခ်ခင္ အႀကံအမ်ိဳးမိ်ဳး ထြက္
လာခြင့္ ေပးပါတယ္။
အဆုံးမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အေနအထားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ
တယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တေယာက္ေယာက္က မွတ္စု ေကာင္း
ေကာင္း ထုတ္ပါတယ္။

အလုပ္နမူနာ
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေ၀ဖန္စဥ္းစားျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အလုံအေလာက္ ပါ၀င္ဖုိ႔ သင္ယူေန တယ္ဆုိတာ သက္
ေသအေထာက္အထား ေကာက္ယူဖို႔ ေနာက္တနည္းအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိ သူတုိ႔ဟာ သင္ယူမႈ (သုိ႔မဟုုတ္)
စဥ္းစားျခင္း နည္းတရပ္ကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ သုံးေနတယ္ဆုိတာ ျပတဲ့သူတို အလုပ္နာမူနာေတြကုိ တင္သြင္းဖို႔
ဆရာကေတာင္းဆိုနုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ခန္္႔မွန္းၿပီး ဖတ္တဲ႔နည္းကုိ အလုံအေလာက္သုံးေန
ေၾကာင္း အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ လမ္းၫြန္းထားတဲ႔ စာဖတ္ျခင္း၊ စဥ္စားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္္း
က၊ အေရးပုံစံနွင့္ DRTA ဇယားေကာ္ပီေတြ တင္သြင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ေတာင္းဆိုနုိင္ပါတယ္။ KWL နည္းကုိ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ သုံးေၾကာင္း အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ KWL ဇယားတင္သြင္းနုိင္ပါတယ္။
INSERT နည္းကုိ သုံးေနေၾကာင္း အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ INSERT ဇယားေတြ
တင္သြင္းနုိင္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းစူးစမ္းေလ့လာတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ အသိဥာဏ္ရွိရွိ ပါ၀င္ေနတယ္
ဆုိတာ ျပဖို ့အလုပ္နမူနာေတြဟာ မိမိတုိ ့ ေရးေျဖထားတဲ့ ဆရာေမးေသာေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖေတြပဲ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။
စိတ္ကူးေလးနည္းနည္းပါရုံျဖင့္ ဆရာေတြ နဲ႔ေက်ာင္းသားေတြဟာ သင္ယူျခင္းနဲ႔ စဥ္းစားျခင္း နည္းစဥ္ေတြ အမ်ား
အျပားကုိ ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ သုံးနုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အေထာက္အထားေတြကုိ စဥ္းစားနုုိင္ပါ
တယ္။ တခုမွမလုပ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုုတ္) စကားရည္လုပြဲတခု အဆုံးမွာေရးတဲ႔
(၁၀) မိနစ္ စာစီစာကုံးေတြ (သုိ႔မဟုုတ္) လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးတာေတြဟာ သူတုိ႔ပါ၀င္မႈ အရည္အခ်င္းအတြက္
အေထာက္အထား ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ေပါ့တ္ဖုိလီယုိ (portfolio) စီစစ္ျခင္း
ေပါ႔တ္ဖိုလီယုိစစ္ေဆးျခင္းသည္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္္႔တဲ႔ လုပ္ရပ္နမူနာ စစ္ျခင္းတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ တျခားလုပ္ရပ္
ေတြထက္ အလုပ္ပုိလုပ္ရေပမဲ႔ ဒီေလ့က်င့္ခန္းက လူတုိင္းအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ေပါ့တ္ဖိုလီယုိ စစ္ေဆးျခင္းကုိ သာ
မန္အားျဖင့္ အမွတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္အစမွာ အဲဒီ အမွတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္တြင္းက သင္ယူေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘာလဲဆုိတာ
တိတိက်က်ေျပာၿပီး စေလ့ရွိပါတယ္။ ဆရာသည္ အေၾကာင္းအရာရည္မွန္းခ်က္ေတြ (သင္တန္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အသိ
ပညာနွင့္ စြမ္းရည္ေတြ) နွင့္ နည္းစဥ္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ (အၫႊန္းၾကည့္တဲ႔ပညာေတြ၊ အေရးအတြက္ပညာနဲ႔ အုပ္စု
အတြင္းမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္နုိင္တဲ့ အေထြေထြသင္ယူမူ အတြက္ပညာေတြ) ကုိေျပာျပရပါမယ္။ ေက်ာင္းသား
တေယာက္စီကုိ ေပါ့တ္ဖိုလီယုိ ဒါမွာမဟုတ္ အမွတ္ေပးတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ တျခား
နမူနာေတြ သိမ္းဖို႔ အရာတခု ေပးပါတယ္။ ဘာေတြကုိ ေက်ာင္းသားေတြ သင္ယူျခင္းရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စုံၿပီ ဆုိတာ
ျပတဲ့ အေထာက္အထားအေနနဲ႔ လက္ခံမလဲဆုိတာ ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရပါမယ္။
အေထာက္အထားေတြမွာ စာစီစာကုံးေတြ၊ ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးမႈေတြ၊ အလုပ္နမူနာေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားၿပီး ျပန္ေရး
ထားတာေတြနဲစ
႔ ာေမးပြဲေတြ ပါနုိင္ပါတယ္။ ဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေန႔စဥ္လုိလုိ ေနာင္မွာ မိမိ
ဘာလုပ္ခဲသ
႔ လဲဆုိတာ သတိထားေပးမည့္ နမူနာေတြကုိ ေပါ့တ္ဖိုလီယုိေတြထဲမွာထားဖို ့ သတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။
အမွတ္ေပးတဲ့အခ်ိ္န္ကာလ ကုန္ခါနီးေလာက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေပါ့တ္ဖုိလီယိုေတြထဲမွာ သိမ္းထားတဲ့ မိမ္ိတုိ႔ရဲ႕
အလုပ္နမူူနာေတြထဲက အေကာင္းဆုံးတခု ေရြးခုိင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အမွတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္တြင္း
မွာ ဘာေတြသင္ယူလုိက္ရသလဲဆုိတာနဲ႔ မိမ္ိတို႔ ေရြးလိုက္တဲ့အလုပ္နမူနာေတြက သင္ယူမႈျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္
လုိျပသလဲဆုိတာ ျပန္စဥ္းစားတဲ့ စာစီစာကုံးေရးခုိင္းပါတယ္။ ျဖစ္နုိင္ရင္ အမွတ္ေပးခ်ိ္န္အတြင္းက သင္ယူမႈ ရည္မွန္း
ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြေရးသင္ပ
့ ါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိတုိ႔ တုိးတက္ရင့္က်က္လာ
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ေၾကာင္းကုိ အေထာက္အကူေပးဖို႔ အေနနဲ႔ အမွတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဆရာေတြေပးထားတဲ့ စည္းမ်ဥး္ေတြကုိ
ျပန္ရည္ညြန္းနုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မိမ္ိတို႔ ထုိက္တန္တဲ့အမွတ္ကုိ ခန္႔မွန္းခုိင္းနုိင္ပါတယ္။ ေရြးထားတဲ႔
အလုပ္နမူနာေတြနဲ႔ စာစီစာကုံးကုိ ေပါ႔ဖုိလီယုိမွာ သိမ္းၿပီး ဆရာကုိ ေပးပါတယ္။ ဆရာက ေပါ့တ္ဖုိလီယုိကုိ ျပန္ၾကည့္
ပါတယ္။ ဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားက ေပါ့ဖုိလီယုိကုိ ႀကိဳတင္ၾကည့္ထားၿပီးလို အခုေက်ာင္းသားတေယာက္စီနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ
ေမးျမန္းၿပီး ေက်ာင္းသားတင္သြင္း ထားတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားက အဲဒီအလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္စဥ္းစားထားၿပီး
ေရးထားတာေတြကုိ အတူၾကည့္ၿပီး ေက်ာင္းသားက ေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားတာေတြအတြက္ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။
ေက်ာင္းသား ပုိၿပီးတုိးတက္လိုတဲ႔အရာေတြကုိ အာရုံစုိက္ၿပီး ေက်ာင္းသားတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္တိက်တဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္
ေတြထားဖုိ ့ကူညီပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီရည္မန
ွ ္းခ်က္ေတြ ျပည့္၀ဖုုိ ့ လက္ေတြက
႔ ်တဲ့နည္း ေတြလည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။
အခု ဆရာကအလုပ္အတြက္ အမွတ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားက မိမိကုိယ္ကုိ ေပးထားတဲ့ အမွတ္ကုိ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားၿပီး ဆရာက တကယ္ေပးတဲ့ အမွတ္ကုိ ဘာေတြေပၚအေျခခံေပးတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပပါတယ္။
ေပါ႔ဖုိလီယိုကုိ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မိဘေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာလည္း ေဆြးေႏြးနုိင္ပါတယ္။ ဒီမွာ ေက်ာင္းသား ဘယ္
ေလာက္ေအာင္ျမင္ေနတယ္ဆုိတာျပရုံမက အဲဒီေက်ာင္းသားဟာ အတန္းထဲမွာ ဘာလုပ္ေနလဲ ဆုိတာ တိတိက်က်
ျပနုိင္ပါတယ္။
အဆုိပါ ေပါ႔တ္ဖိုလီယုိနည္းစဥ္တခုလုံး မသုံးရင္ေတာင္မွ အဲဒီထဲက မိမိကုိယ္တုိင္ သင္ယူမႈကုိ အားေပးတဲ့အခ်က္ေတြ
ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိတုိ႔ကုိ အလုပ္နမူနာေတြ အမ်ားႀကီး ထဲကေန တခ်ိဳ ႔ေရြးခိုင္းတဲ႔အခါ စဥ္းစဥ္းစားစား
ျဖစ္လာၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ကုိ ဘာလုိ႔ ဒီလုိေရြးရသလဲဆုိတာ ျပရပါတယ္။ သူတို႔ကုိ သူတုိ႔ ဘာေတြ သင္ယူ
ခဲ့ရသလဲ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း စာစီစာကုံးျပန္ေရးခုိင္းတဲ့အခါ မိမိတုိ႔ အတြက္ ရထုိက္တဲ့အမွတ္ ခန္မ
႔ ွန္းရတဲ့အခါ၊ မိမိတုိ႔
ေအာင္ျမင္မႈ ေတြစာရင္းလုပ္တဲ့အခါ၊ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရတဲ့အခါနဲ႔ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ဆရာ
နဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အစီအစဥ္ေတြလုပ္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေတြမွာလည္း ဒီလုိပါပဲ။
တင္ျပသူအတြက္မွတ္ခ်က္။ ဒီေပါ့တ္ဖုိလီယုိ စီစစ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သင္တန္းသားေတြ ၾကည့္ဖုိ႔ ေပါတ္ဖုိလီယုိ နာမူနာ
ေတြ တခုဒါမွမဟုတ္ တခုထက္ပုိၿပီး ယူလာရင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။
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၅။ နမူနာဖတ္စာႏွင့္ သရုပ္ျပရန္နည္းလမ္းမ်ား
RWCT အေျခခံ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၁) ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ား (Sea Turtles)
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming (individual/pair/group)
(၁) ပင္လယ္လိပ္အေၾကာင္းသိသမွွ် တစ္ဦးခ်င္း စဥ္းစားပါ။ (individual brainstorming)
(၂) ႏွစ္ေယာက္တြဲျပီး ပင္လယ္လိပ္ၾကီးေတြ အေၾကာင္းသိသမွ်စာရင္းလုပ္ျပီး ခ်ေရးပါ။ (စိတ္ထဲရွိသမွ် တိက်သည္ ျဖစ္ေစ၊
မတိက်သည္ ျဖစ္ေစ ခ်ေရးခိုင္းပါ။) (paired brainstorming)
(၃) ပင္လယ္လိပ္ေတြအေၾကာင္း ဘာသိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္သိတယ္ဆိုတာ အတန္းကိုေဝငွပါ။ (whole class)
ဆရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာအၾကံေတြကို သင္ပုန္းေပၚတြင္ စုစည္းမွတ္တမ္းတင္ေပးပါ။
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (ဥပမာ)
အခြံမာရွိတယ္၊ လက္သည္းေတြရွိတယ္
ဘဲလိုေျခေထာက္ေတြရွိတယ္
ေခါင္းဖြက္တတ္တယ္
ေရယက္ျပားေတြရွိတယ္
အၿမီးရွိ
ဥ ဥရင္ (၁၀ ဥကေန ဥ ၂၀၀) ?
ဥက မာတယ္၊ ေပ်ာ့တယ္ ?
သက္သက္လြတ္စားတယ္
ငါးစားတယ္
ကီလို ၅၀ ကေန ၂၀၀ ထိေလးတယ္
ပူးေႏြးစြတ္စိုတဲ့ေနရာမွာေနတယ္၊ ပင္လယ္ထဲမွာေနတယ္
တြားသြားသတၱဝါ၊ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ?
ေရေအာက္မွာ အသက္ေအာင့္ထားႏိုင္တယ္
မ်က္ရည္က်တယ္
ေရကူးေကာင္းတယ္
လူေတြကစားၾကတယ္
အသက္ရွည္တယ္
ငမန္းေတြက သူတို႔ကိုစားတယ္
လူေတြက သူတို႔ရန္သူျဖစ္တယ္
ပင္လယ္ကမ္းေျခကိုလာတယ္
စတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ့အၾကံဥာဏ္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိတဲ့ အခ်က္
ေတြကိုဘယ္လုိထင္လဲလို႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးရင္ ေအာက္ပါ နမူနာျပထားေသာ ဇယားအတိိုင္း ကေလးမ်ား ေဆြးေႏြးထား
တဲ့ အခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားၿပီး ဇယားတြင္ ထည့္ျဖည့္ေစပါ။
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အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း (categorizing)
အျပဳအမႈ

ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံု

အေလ့အထ

ရန္သူ

မ်ိဳးစိတ္

၁။ ေခါင္းဖြက္

၁။ အခြံမာ

၁။ ပင္လယ္မွာေန

၁။ လူေတြက စြပ္

၁။

ျပဳပ္ လုပ္ေသာက္

မရွိဘူး

၂။ ငါးမန္း

၂။ ကုန္းေန ေရ

၂။ ေရကူး

၂။ အျမီးရွိ

၃။ မ်က္ရည္က်

၃။ လက္သည္းရွိ

၃။ ကမ္းေျခ တစ္ေနရာ
တည္းမွာေန

၄။ ငါးစား
၅။

၂။ ပူေႏြး စိုစြတ္တဲ့ ေန
ရာမွာေန

သက္သက္

၃။
ငါးဖမ္းသမား
မ်ား ပိုက္ကြန္မွာမိ

အႏ ၱာရယ္

ေန သတၱ၀ါ

၄။ ေရေအာက္မွာ အ
သက္ေအာင့္ႏိုင္

လြတ္စားတယ္

အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realizations of Meaning) - INSERT
(၁) သင္ခန္းစာကို တစ္ဦးခ်င္း သေကၤတမ်ားမွတ္၍ ဖတ္ပါ။ ဖတ္ရင္း အမွတ္အသားေတြလုပ္ပါ။
(၂) သင္ခန္းစာကို (၂) ဦး (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုတြင္ ဖတ္ခဲ့တာကို္ေဆြးေႏြးပါ။
(၃) ႏွစေ
္ ယာက္တြဲ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စမ
ု ွ ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကို စုစည္းထားပါ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - INSERT Chart
(၁) သင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ သင္ယူရရွိလိုက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို စုစည္း
ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေအာက္တြင္ နမူနာျပထားေသာ အသိဥာဏ္ဇယားတစ္ခုဆီ ဆြဲခိုင္းပါ။
√

+

-

အေကာင္ငယ္ကေလး
ေတြ ကိုမိမိတို႔ဘာသာ အ

- အပင္နဲ႔ ငါးစားတယ္

- ဥ ၅၀ ကေန
ေလာက္ဥတယ္

သက္ရွင္ဖို႔ ထားခဲတ
့ ယ္။
- ႏွစ္တိုင္းဒီကမ္းေျခမွာပဲ ဥ
လာ ဥတယ္

- ကီလုိမီတာေထာင္ေပါင္း

?
၁၀၀

မ်ားစြာခရီးသြားတယ္

- အေကာင္ငယ္ေလး ေတြ
ဘယ္သြားသလဲ
- ဒီကမ္းေျခကိုပဲ ဘယ္္လို
ရွာျပီးျပန္လာၾကသလဲ

- မ်က္ရည္က်တယ္

(၂) အတန္းနဲ႔ ျပန္ေဆြးေႏြးပါ။
Evocation အဆင့္မွာ မွတ္တမ္းတင္ျပီး အမ်ိဳးအစားခြဲထားတဲ့ အၾကံေတြကို ျပန္ၾကည့္ပါ။
ကြဲလြဲတာ၊ နားမလည္တာေတြကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။
သေဘာမတူတာေတြကို ဒီသင္ခန္းစာက အေျဖေပးသလားေမးပါ၊ ေဆြးေႏြးပါ။
ဒါမွမဟုတ္ တျခားဖတ္စရာလိုေသးလားေမးပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။
သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။
မွတ္မိေအာင္လုပ္ရင္ေမ့တတ္ျပီး၊ နားလည္ေအာင္လုပ္ရင္ မွတ္မိပါတယ္။
အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးရင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈကို ပိုျဖစ္ေစတယ္။
ထပ္မံေလ့လာရမည့္အစီအစဥ္ (Extended Activity)
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သေဘာမတူတဲ့အခ်က္မ်ားကို ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္တျခား ဖတ္စရာ၊ ေလ့
လာစရာမ်ား ရွာေဖြၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲေစျခင္း။

ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ား
(Keith G. Hay)
ပင္လယ္မ်ားတြင္ ကမာၻေပၚရွိအႀကီးဆံုးေသာ လိပ္ႀကီးမ်ားသြားလာလ်က္ရွိပါသည္။ ဤဧရာမ တြားသြား သတၱ၀ါ ႀကီးမ်ားကို
ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားဟု ေခၚၾကပါသည္။ သင္ႏွင့္သင္၏မိသားစုတစ္စုလံုး ေပါင္ခ်ိန္သည့္ ကိရိယာေပၚ တစ္ခ်ိန္တည္း
တက္ႏိုင္ပါက သင္တို႕၏စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္မွာလယ္သာဘက္ (Leatherback) ဟု ေခၚသည့္ ပင္လယ္ လိပ္တစ္ေကာင္၏
အေလးခိ်န္ကို မမီႏိုင္ပါ။
အတၱလႏိၲတ္ႏွင့္ပင္လယ္ေကြ႕ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ေတြ႕ရသည့္ ပင္လယ္လိပ္ငါးမ်ဳိအနက္ လယ္သာဘက္ (Leather–back)
မွာ အႀကီးဆံုးပင္လယ္လိပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ၆၈၂ ကီလို သို႕မဟုတ္ ေပါင္ ၁၅၀၀ ထက္ပင္
ေလးပါသည္။
အျခားလိပ္ေလးမ်ဳိးမွာ ေဟာ့ခ္စ္ဘီလ္ (Hawksbill)၊ ရစ္ဒီလီ (Ridley)၊ ေလာ့ဂါဟက္ (Loggerhead) ႏွင့္ ဂရိတ္တာတယ္
(Great Turtle) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးလိပ္အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးမွာ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ အေရာင္း ဆိုင္တြင၀
္ ယ္ႏိုင္သည့္
အစိမ္းေရာင္လိပ္ကေလးႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းသည့္ မ်ိဳးစပ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းပင္လယ္ေအာ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ေရကူးသြား
လာလ်က္ရွိပါသည္။ပင္လယ္တြင္းေနထိုင္ရသည့္ဘ၀အတြက္ သန္စြမ္းေသာကုိယ္ခႏၶာမ်ားရွိပါ သည္။ ေရကူးရန္ သန္
မာေသာ ေရယက္မ်ားရွိၿပီး အသက္တစ္ခ်က္သာရွဴျခင္းျဖင့္ ေရေအာက္တြင္ တစ္နာရီ ေက်ာ္ၾကာ ေနႏိုင္ စြမ္း ရွိပါသည္။
လိပ္တို႔၏ႀကီးမားၿပီး မာေက်ာသည့္အခြံမ်ားကလည္း ရန္သူအေတာ္မ်ားမ်ားရန္မွ အကာအကြယ္
သို႔ရာတြင္ ဆာေလာင္ေနသည့္ ငမန္းတစ္ေကာင္အတြက္မူ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ လိပ္တစ္ေကာင္လွ်င္

ေပးထားပါ သည္။
စားခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္

ေနေပသည္။ ပင္လယ္လိပ္တစ္ေကာင္သည္ တိုက္ခိုက္ခံရေသာအခါ မိမိကိုယ္ခႏၶာကိုႂကြတက္လိုက္ၿပီး တိုက္ခိုက္သူ ကို
ေျခာက္လွန္႔ ေမာင္းထုတ္ရန္ ေရယက္မ်ားျဖင့္ ေရကိုပုတ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။
ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရျပင္မ်ားတြင္ အုပ္စုလိုက္ အတူတကြသြားလာၾကပါသည္။

အုပ္စုတစ္စသ
ု ည္

တစ္ႏွစတ
္ ာကာလအတြင္း မိုင္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္သြားလာႏိုင္ပါသည္။ လိပ္တို႕သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပါ
ေလာေပၚလွ်က္ အိပ္ေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကုန္ေစပါသည္။
တခါတရံတြင္ ပင္လယ္အတြင္းစီး၀င္ေသာ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ကူးတက္သြားရင္း တံငါသည္မ်ား၏ ငါးမွ်ားခ်ိတ္တြင္
ခ်ိတ္မိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္မၾကာပါ၊ ႀကီးမားေသာေရယက္တစ္ခုျဖင့္ တစ္ခ်က္ေ၀ွ႔လိုက္ရံုႏွင့္ ထိုတံငါသည္၏ ငါးမွ်ား
ႀကိဳးျပတ္သြားပါမည္။ လြတ္သြားေသာအေကာင္ႀကီးမ်ားမွာ တကယ္ေတာ့ အလြန္ႀကီးမားသည့္
တစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ တံငါသည္မ်ားအေနျဖင့္သိရလွ်င္ အံ့ၾသၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လယ္လိပ္ႀကီး

ပင္လယ္တြင္လိပ္မ်ားသည္ အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငါးကိုသာ စားေသာ္လည္း တခါတရံတြင္
ပင္လယ္မွအပင္မ်ား၊ ဂဏန္းမ်ား၊ ခံုးေကာင္မ်ား၊ ကမာေကာင္မ်ား၊ ေရႁမႇဳပ္မ်ား၊ ပုဇြန္မ်ား စားၾကပါသည္။ ပင္လယ္ခူေကာင္
မ်ားကို ပင္စားပါသည္။ ဤပင္လယ္တြင္းမွ ဧရာမအေကာင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သိပ္မသိပါ။ ထိုအေကာင္မ်ား
ကို တိရိစာၦန္ရံု သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္နားရွိ ငါးျပတိုက္ႀကီးမ်ားမွလဲြ၍ ေတြ႔ရခဲပါသည္။
လိပ္တို႔သည္ ပင္လယ္တြင္ခရီးေ၀းသြားၾကေသာ္လည္း ေႏြဦးကာလေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ေႏြရာသီတို႔တြင္ မိတ္လိုက္ရန္ႏွင့္
ဥမ်ားဥရန္ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တင
ို ္းတစ္ေနရာတည္းသို႔ ျပန္လာတတ္သည္ကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေျမာက္ကယ္ရိုလိုင္းနားမွ တကၠဆပ္အထိ ကမ္းရိုးတမ္း တေလွ်ာက္မွာ လိပ္တို႔၏ အသိုက္မ်ား
ရွိသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။
ဒီေရတက္ေသာေႏြညမ်ားတြင္ မိခင္ပင္လယ္လိပ္မ်ားသည္ အသိုက္မ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ဥမ်ားဥရန္ ကမ္းသို႔ ကူးလာပါသည္။
အသိုက္ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာေတြ႕သည္အထိ မိခင္လပ
ိ ္တုိင္း ကမ္းေျခေပၚတြင္ သြားလာလ်က္ရွိပါသည္။
ေရယက္ ေလးခုစလံုးျဖင့္ သဲတြင္းခပ္တိမ္တိမ္တစ္ခု တူးပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ အေနာက္ ေရယက္မ်ားကိုသာသံုး၍ တြင္း
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၀ိုင္း၀ိုင္းတစ္ခုတူးပါသည္။ သတိႀကီးစြာျဖင့္ သူမ၏ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္ဘက္မွ တဘက္သို႔ေ႕ရၿႊ ပီး ေရယက္မ်ား တစ္ခုခ်င္း
လက္ခုပ္လုပ္ၿပီး သဲမ်ားကိုသပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဖယ္ရွားပါသည္။ တြင္းအနက္မွာ သူမလက္တဆံုးရွိလာေသာအခါ ရပ္လိုက္
ၿပီးဥမ်ား စဥပါသည္။ သာမာန္အားျဖင့္ တြင္းမ်ားမွာ စင္တီမီတာ ၆၀ (၂ ေပ) ခန္န
႔ က္ၿပီး ၂၅ စင္တီမီတာ (၁၀ လကၼ)
ခန္က
႔ ်ယ္ပါသည္။
ဥမ်ား စတင္က်လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သူမသည္ၾကည့္ေနသူမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ပါ။ သူမ မ်က္ႏွာေပၚ “မ်က္ရည္”
ႀကီးမ်ားက်ဆင္းလာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူမတကယ္ငိုေနသည္ မဟုတ္ပါ။ သဲပြင့္မ်ားကို မ်က္လံုးမ်ားမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္
မ်က္လံုးမ်ားတြင္ မ်က္ရည္မ်ားအဆက္မျပတ္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
လိပ္မတစ္ေကာင္သည္ ဥေပါင္း ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိဥရန္ ၂၀ မိနစ္ခန္႕ၾကာပါသည္။ ဥမ်ားမွာ လံုး၀ိုင္းၿပီး ေဂါက္သီး
အရြယ္ရွိကာ အခြံထူပါသည္။ အသိုက္ထဲသို႔က်စဥ္ မကဲြျခင္းမွာ အခံြထူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူမသည္တြင္းကို သဲ
ျဖင္ခ
့ ်က္ခ်င္းဖံုးၿပီး ေရယက္မ်ားျဖင့္ဖိကာ အသုိက္ကို၀ွက္ထားႏိုင္ရန္ သဲမ်ားဟိုယက္ ဒီယက္ လုပ္ပါသည္။
မိနစ္အနည္းငယ္မွ်အနားယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္အေမွာင္ဘက္လွည့္ၿပီး ေရလိႈင္းမ်ားအၾကား ပင္ပန္းစြာ ေလွ်ာက္သြား ၿပီး
ပင္လယ္ထဲ ေရကူးသြားပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္၏အပူဓါတ္ျဖင့္
မိမိတို႕ဘာသာ ေလာကႀကီးကို ရင္ဆိုင္ရန္ ထားခဲ့ပါသည္။

ဥမ်ားကိုသားေဖာက္ရန္ႏွင့္

သူမ၏သားေပါက္မ်ား

ေႏြရာသီတြင္ မိခင္ပင္လယ္လိပ္ႀကီးမ်ားသည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ “အသိုက္လုပ္” ပါသည္။ အသိုက္တစ္ခုလုပ္ၿပီးတိုင္း ၄င္း
တို႔၏ မိတ္လိုက္ေဖာ္ႏွင့္ ပင္လယ္တြင္ျပန္ဆံုၾကပါသည္။ ဖခင္လိပ္မ်ားမွာ ပင္လယ္မွ မည္သည့္ အခါမွမခဲြခြာဘဲ ၄င္းတို႔
အုပ္စု လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္ခ်ိန္ ထပ္မံက်ေရာက္သည့္ ေႏြရာသီကာလ ဆံုးသည္အထိ ေစာင့္ေနပါသည္။
ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္အတြင္း

လိပ္သားငယ္ေလးမ်ား

ေပါက္လာပါသည္။

၄င္းတို႔အရြယ္မွာ

ပင္လယ္လိပ္

အမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ တစ္လက္မမွ ေလးလက္မအထိ ရွိပါသည္။ ထိုသားေပါက္ေလးမ်ားသည္ အတူတူတျဖည္း
ျဖည္းတူးယက္ၿပီး သဲမ်ားၾကားမွလူးလြန္႔ကာ တက္လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ညအခ်ိန္က်သည္ အထိေစာင့္ကာ ၄င္းတို႔ ကို
ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ႀကိဳဆိုေနေသာရန္သူမ်ားဆီသို႔ အသိုက္အၿမံဳမွ ႐ုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲထြက္လာ
ၾကပါသည္။ ကမ္းေျခေပၚတြင္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွ ေတာေၾကာင္မ်ား၊ ေခြး႐ိုင္းမ်ား၊ ၀က္မ်ားႏွင့္ အစာရွာေနေသာ
အျခားရန္သူမ်ားရွိပါသည္။ လိပ္ငယ္မ်ား ပင္လယ္ထဲသို႔၀င္သည္ႏွင့္ ဘာျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် မသိပါ။ ၄င္းတို႔ ေပ်ာက္
သြားၿပီး ၾကာလာေသာအခါမွသာ ေတြ႕ႏိုင္ၾကပါသည္။
သားေပါက္မ်ားအနက္မွ

အနည္းငယ္သာ

ႀကီးလာသည္အထိ

အသက္ရွင္ပါသည္။

အနည္းငယ္မွ်သာ

အသက္ရွင္

ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏မိခင္မွာ ဥမ်ားစြာဥ၍ေတာ္ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္လယ္လိပ္ ေကာင္ေရမွာ က်ဆင္း
လ်က္ရွိသည္။
တစ္ခ်ိန္ကလူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လိပ္ဥေကာက္ၿပီး ေစ်းမ်ားတြင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လိပ္သားမွာ အလြန္ အရ
သာရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ လိပ္မ်ားစြာမွာ အဖမ္းခံရၿပီး ဟင္းခ်ိဳသိမ
ု႔ ဟုတ္ “လိပ္ဘာဂါ” အလုပ္ခံရပါသည္။ ပင္လယ္
လိပ္မ်ားအသိုက္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ကမ္းေျခမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့ၿပီး ၄င္းေနရာမ်ားကို လူသားမ်ားက တျဖည္း
ျဖည္းခ်င္းေနရာယူ ေနၾကပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ ခိုလႈံရာေနရာမ်ား ဖယ္ထားေပး ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာ
ေသာ ေတာ႐ိုင္းသတၱ၀ါမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ လူသားတို႔၏ အေႏွာင့္အယွက္မခံရဘဲ ဤ
ေနရာမ်ားတြင္ေနႏိုင္သည္။ ေတာင္ကယ္႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္ရွိ ကိပ္႐ိုမိန္းႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ကမ္းေျခနားရွိ ဘ
လက္ဘီးယက္ကၽြန္းတို႔မွာ ပင္လယ္လိပ္မ်ားခိုလႈံရာေနရာ ႏွစ္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္လိပ္မ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ားလည္းမရွိပါ။ ၄င္းတို႕အား ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႕၏ ဥမ်ားကိုယူျခင္း သို႔မဟုတ္
လိပ္ႀကီးလိပ္ငယ္မ်ားကို ကုန္းေပၚတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားမျပဳရပါ။
ဤသို႔စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ ေရွးက်သည့္ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ား ဆက္လက္အသက္ရွင္ေနႏိုင္ရန္ ဤသို႔ေသာ
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား အားလံုးလိုအပ္ပါသည္။
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(၂) ပထမတန္း ေက်ာင္းသား
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Think/Pair/Share
(၁) ေက်ာင္သားတစ္ဦးစီကို ပထမဦးဆုံးေက်ာင္းစတက္တဲ့ေန႔ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ခံစားမႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း စဥ္းစားခိုင္းပါ။
(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအသစ္ေျပာင္းတဲ့အခါ ဘယ္လိုေတြ႕ၾကံဳရလဲ။ခံစားရလဲ။
(၂) ႏွစေ
္ ယာက္တြဲ၍ မိမိတို႔အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဖလွယ္ခိုင္းပါ။
(၃) အတြဲလိုက္ေဆြးေႏြးထားသည့္အခ်က္မ်ားကို အတန္းသို႕ ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Teacher Questioning
(သင္ခန္းစာကို အပိုင္းလိုက္ဖတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးမည္။)
(၁) ပထမစာပိုဒ္ကို ဖတ္အၿပီး ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီကေလးကို ေက်ာင္းေတြက လက္မခံတာလဲ။ ဘာျပႆနာရွိသလဲ။
ဒီဇတ္လမ္းက ဘာအေၾကာင္းလို႔ ထင္သလဲ။ ဇတ္လမ္းထဲက ျပႆနာက ဘာလဲ။
ဘာလို႔ ဒီလိုထင္တာလဲ။
ဒီျပႆနာ ဘာလဲဆိုတာ သိရေအာင္ ေနာက္တပိုင္းဆက္ဖတ္ခိုင္းပါ။
(စဥ္းစားဖို႔၊ ခန္႔မွန္းဖို႔၊ ခံစားဖို႔ လုံေလာက္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္ေပးပါ။)
(၂) ဒုတိယစာပိုဒ္ ဖတ္အၿပီး ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား
အခုဘာထင္သလဲ။ အံ့ၾသသြားသလား။
ပါဗ္ကို ဘယ္လိုခံစားရမယ္ထင္လဲ။
သူ႔အေဖေရာ ဘယ္လိုခံစားရမယ္ထင္လဲ။
သူ႔အေဖခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲ။
ေနာက္ဘာဆက္ျဖစ္မယ္ထင္လဲ။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ပါဗ္ကို ကို ေက်ာင္းမွာလက္ခံမယ္ထင္လား။
လက္ခံရင္ ဒီျပႆနာကို သူဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။
ပါဗ္ကုိ ကို ေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာ သြားေနမလဲ။
ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ေနာက္တပိုင္းဆက္ဖတ္ပါ။
(၃) တတိယတစ္ပုိဒ္ကို ဖတ္အၿပီး ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား
ပါဗ္ကို ေက်ာင္းတက္ဖို႔ အေျဖနဲပ
႔ က္သက္ျပီး ဘာထင္လဲ။
ဒီအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မယ္ ထင္လား။ မေအာင္ျမင္ဘူးထင္လား။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ။
ပါဗ္ကို ကို ေက်ာင္းက တျခားကေလးေတြက ဘယ္လိုထင္မလဲ။
သင္ကိုယ္တိုင္ ျပတင္းေပါက္ အျပင္ဘက္မွာ လူ႔ဘီးလူးၾကီတစ္ေယာက္ ရပ္ေနရင္ ဘယ္လို ေနမလဲ။
ပါဗ္ကိုေရာ ဘယ္လိုခံစားရတယ္ထင္သလဲ။ သင္သာ ပါဗ္ကို ဆိုရင္ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။
ေနာက္ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာသိဖို႔ ေနာက္တစ္ပုိဒ္ဆက္ဖတ္ပါ။
ဖတ္ေနရင္း ဇတ္လမ္းထဲက တျခားကေလးတစ္ေယာက္ ဘာျဖစ္သလဲဆိုတာ သတိျပဳဖတ္ပါ။
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(၄) စတုထၳပိုဒ္ကိုဖတ္အၿပီး ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ား
ပါဗ္ကို ဘာလုပ္မယ္ထင္လဲ။
သူက ေကာင္းတဲ့ဘီးလူးၾကီးလား၊ ဆိုးတဲ့ဘီလူးၾကီးလား၊ ဘယ္လိုသက္ေသျပမလဲ။
ေနာက္ဆက္ျပီးဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ။
ပါဗ္ကို ဘာလုပ္မယ္ထင္လဲ။ ဘက္ကာက ပါဗ္ကို ကိုေၾကာက္မလား
တျခားကေလးေတြေရာ ပါဗ္ကို ကိုေၾကာက္မယ္ထင္လား
အခုဆက္ျပီး ဇတ္လမ္းအဆုံးထိဖတ္ျပီး ဘာျဖစ္မလဲၾကည့္ခိုင္းပါ။
(၅) ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္ ဖတ္အျပီး ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား
ပါဗ္ကိုနဲ႔ အျခားကေလးေတြ အခုဘယ္လိုျဖစ္သြားလဲ။
ပါဗ္ကိုရဲ႕အေဖေရာ ဘယ္လိုေနမယ္ထင္သလဲ။
သူနဲ႔ အလြန္ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ ေနရတဲ့ ပါဗ္ကို ဘယ္လိုခံစားရမယ္ထင္လဲ။
သင္ေရာ အျခားသူေတြနဲ႕ မတူကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ဘူးလား။
ၾကံဳေတြ႕ဘူးရင္ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။
ဒီဇာတ္လမ္းကို ဘယ္လိုသေဘာရလဲ။
အဓိကျပႆနာက ဘာလဲ။
ဒီဇာတ္လမ္းမွာ သင္ခန္းစာသင္ယူရရွိလိုက္တာရွိလား။ ဘာလို႔ထင္လဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ဒီလိုထင္တာလဲ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Cubing
Bloom’s Taxonomy ကိုအေျခခံ၍ ေအာက္ပါ ေမးခြန္း (၆) ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။
အုပ္စု (၆) စုဖြဲ႔ပါ။ ေမးခြန္း (၆) ခု ကို အုပ္စုတိုင္းအား ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီက အန္စာတံုးက်တဲ့
နံပါတ္ပါ ေမးခြန္းကုိ ေျဖပါ။
ဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ အမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။
ဇာတ္လမ္းကို မိမိနားလည္သလို မိမိစကားနဲ႔ ျပန္ေျပာျပပါ။
ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အဓိက ျပႆနာကဘာလဲ။ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ဘာေတြကို ရရွိလုိက္သလဲ။
လူသားခ်င္းအတူတူ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအျပင္ဖက္ကို တြန္းပို႔ခံရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္သူ ေတြမွာ
တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ထင္လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
မတူညီမႈေတြရွိေနတဲ့ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔အတူ ျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ဖဆ
ို႔ ုိရင္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို မ်ိဳး
ေနထိုင္မလဲ။
လူသားစံႏႈန္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိေနတဲ့ ၀န္းက်င္ (သို႔မဟုုတ္) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႔ သံုး
သပ္မိပါလဲ။

ပထမတန္းေက်ာင္းသား
တစ္ခါတုန္းက ေက်ာင္းစဖြင့္ခ်ိန္မွာ အေဖတစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းကိုလာၿပီး ေျခလွမ္းေတြကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႐ုံး ခန္းကို
ဦးတည္လိုက္ပါတယ္။
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“ကၽြန္ေတာ့္သားကိုပထမတန္းမွာ လက္ခံမလား။ ေက်ာင္းေျခာက္ေက်ာင္းမွာေလွ်ာက္ၿပီးၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကို လက္မခံၾက ဘူး”
“သူ႔ကို ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လက္မခံတာလဲ။ ဘာျဖစ္သလဲ။” လို႕ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ျပန္ ေမးပါတယ္။
---------------------------------------------------------- ရပ္ပါ။ --------------------------------------------------------------“ကၽြန္ေတာ့္သားဟာ သိပ္ႀကီးၿပီး အတန္းထဲမွာ မထိုင္ႏိုင္ပါဘူး”
“ဒီလိုဆို စႀကၤန္မွာထိုင္မလား”
“စႀကၤန္မွာ မဆန္႔ပါဘူး။” လို့အေဖကျပန္ေျပာတယ္။
“ဒီလိုဆိုသူ႔ကို အားကစား႐ုံထဲမွာ ထားမယ္။” “ဒါေပမယ့္သူက အားကစား႐ုံမွာ မဆန္႔ပါဘူး။” လို႔အေဖက ၀မ္းနည္းစြာ
ျပန္ေျပာတယ္။
“ဒီလိုဆိုစိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ သားကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။” ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး က
ေျပာတယ္။
“ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစား ပါအုံး။”
လို့အေဖကျပန္ေျပာလိုက္တယ္ ။ “သိလား၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ပါဗ္ကိုဟာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ အေနနဲ႔
ေက်ာင္းသြားကိုသြားမွျဖစ္မယ္။
ဒါ့အျပင္
ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကို
ပညာမဲ့တစ္ေယာက္ျဖစ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။
ၿပီးေတာ့
ဒဏ္ေငြအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပိုက္ဆံမရွိဘူး”
---------------------------------------------------------- ရပ္ပါ။ -------------------------------------------------------------အဆုံးမွာသူတို႔ပါဗ္ကိုကို ေက်ာင္းမွာလက္ခံဖို႔ သေဘာတူလိုက္ပါတယ္။ သူဟာ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ထိုင္ၿပီး သင္ခန္းစာ
ေတြအားလုံးကို ျပတင္းေပါက္ကေန ၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။ ေဆာင္းသီရာေရာက္ရင္ ပါဗ္ကိုဟာ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ထိုင္
ပါအုံးမယ္။ သားေရကုတ္အက်ႌ၀တ္ၿပီး နားမွာနားၾကပ္တပ္ပါမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပတင္းေပါက္ေတြကို ပိတ္ထား မွာ
ျဖစ္လို႔ေပါ့။ ဒီလိုလုပ္ရင္ စာေရးရတာပုံဆြဲရတာ ပိုလြယ္ပါမယ္။ ပါဗ္ကိုဟာ သူ႔ဒူးေပၚမွာ ေက်ာက္သင္ပုန္း တစ္ခု ထားပါမယ္။
ေနာက္ေန႔မနက္ ပါဗ္ကို ေက်ာင္းလာပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ သူဟာစိတ္ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔ သူ႔ဖိန္ပ္ႀကီးေတြကို ဒရြတ္တိုက္
ဆြဲရင္း ေလွ်ာက္သြားေနၿပီး သူ႔ေခါင္းဟာလည္း မီးခိုးေခါင္းတိုင္ေလာက္အထိ ျမင့္ေနပါတယ္။ ပါဗ္ကိုကိုျမင္တဲ့အခါ
ကေလးေတြအတန္းထဲကို၀င္ေျပးၾကၿပီး ျပတင္းေပါက္ကေနၾကည့္ၾကတယ္။ ပါဗ္ကိုေဒနာရိက္က ျပတင္းေပါက္ေတြထဲ ကို
ၾကည့္ပါေရာ။ သူ႔အတန္းဘယ္ဟာလဲဆိုတာသိခ်င္တာကိုး။
အဲဒါကလြဲရင္ အဲဒီမွာ အားလုံးတိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။
အံ့အားသင့္တဲ့ကေလးေတြဟာ သူ႔ကိုပါးစပ္အေဟာင္းသားနဲ႔ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ပါဗ္ကိုကေရာ။ သူတို႔ကုိျပန္သာစိုက္
ၾကည့္ေနတယ္။
---------------------------------------------------------- ရပ္ပါ။ --------------------------------------------------------------ရုတ္တရက္ကေလးမေလးတေယာက္ရဲ႕ အသံဟာ ပထမထပ္ရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ကေန ထြက္လာပါတယ္။
“ပထမတန္း ကလား” “ငါလား” လို႔ ပါဗ္ကိုကေမးၿပီး သူ႔ကို ဘယ္သူစကားေျပာေနသလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႔ ခါးနဲနဲကုန္း
လိုက္ပါတယ္။ “ဟုတ္တယ္” လို႔ ေခါင္းၿငိမ့္ေျဖရင္း သတၱိရွိတဲ့ကေလးမေလးကိုၿပဳံးျပလိုက္ပါတယ္။ ကေလးမေလးဟာ
မ်က္ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္းေလးရွိၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ႏွာေခါင္းေလးနဲ႔ အနက္ေရာင္ဆံပင္ရွိပါတယ္။
“ငါလည္းပထမတန္းကပဲ။ ငါ့နာမည္ ဘက္ကာလို႔ေခၚတယ္” လို႔ ကေလးမေလးကေျပာလိုက္ပါတယ္။ “မေန႔က အေဖ က
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ဖတ္ျပတယ္။ အဲဒီပုံျပင္က ေကာင္းတဲ့ လူ႔ဘီလူးႀကီး တစ္ေကာင္အေၾကာင္းေပါ့။ နင္ေရာ အဲဒီလို ေကာင္းတဲ့
လူ႔ဘီလူးႀကီးလား။” ပါဗ္ကို ေဒဗ္နာရိတ္က ေခါင္းထပ္ၿငိမ့္လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုလုပ္တာ သူ ေကာင္းတယ္
ဆုိတာကို ဘယ္လိုမွသက္ေသမျပႏိုင္ဘူးဆိုတာ သိလိုက္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ ေလးေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားလိုက္ပါ
တယ္။ သူ႔မ်က္လုံးႀကီးေတြထဲမွာ အေတြးအမွ်င္ေတြ ျဖတ္သြား တာ ဘက္ကာေတြ႔လိုက္တယ္။
------------------------------------------------------------------ ရပ္ပါ။ ----------------------------------------------------ၿပီးေတာ့သူ႔လက္ကို သစ္ေတာကိုမွီတဲ့အထိ အေပၚဘက္ဆန္႔လိုက္ပါတယ္။ သူ႔လက္ျပန္ခ်လိုက္တဲ့အခါ သူ႔လက္၀ါး ထဲမွာ
ရွဥ့္ကေလးတစ္ေကာင္ပါလာေရာ။ အဲဒီရွဥ့္ေလးကို ျပတင္းေပါက္ဆီယူသြားၿပီး ဘက္ကာကို လွမ္းေပးလိုက္ တယ္။
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“ဟယ္ ရွဥ့္ကေလး လွလိုက္တာ” လို႔ကေလးမေလးက ေအာ္လိုက္တယ္။ ”သူ႔အတြက္ ထင္းရႈးသီးတစ္ခု ခူးေပးမလား
ဟင္”။ ပါဗ္ကိုေဒဗ္နာရိက္က သူ႔လက္ကိုဆန္႔လိုက္ျပန္ေရာ။ ထင္းရႈးပင္တစ္ပင္ရဲ႕ ထိပ္အထိ လွမ္းမွီသြားၿပီး သူ႔လက္ ျပန္ခ်
လိုက္တဲ့အခါ လက္ထဲမွာထင္ရႈးသီးေတြ အျပည့္ပါလာတာေပါ့။
တစ္ျခားကေလးေတြလည္း စိတ္၀င္စားလာတယ္။ ေၾကာက္စိတ္ေတြလည္း ထြက္ေျပးေပ်ာက္ကြယ္ကုန္တယ္။ ဘာလို႔ လဲ
ဆိုေတာ့ ပါဗ္ကိုဟာ လူ႔ဘီလူးႀကီးဆိုေပမဲ့ ရွဥ့္ကေလးကိုေတာင္ အႏၱရာယ္မေပးဘူးဆိုတာ သူတို႔သိလို႔ပဲ။ ေနာက္ ေတာ့
အားလပ္ခ်ိန္တိုင္း ကေလးေတြအတူတူကစားတယ္။ “ေရႊတံခါးႀကီးဖြင့္ပါအုံး” ကစားတဲ့အခါ ပါဗ္ကိုက ေရႊတံခါးႀကီး လုပ္
တယ္။ ေဘာလုံးကန္တဲ့အခါ ပါဗ္ကိုက ဂိုလီဘာလုပ္တယ္။ သူ႔အတြက္လြယ္တာေပါ့။ သူ႔လက္တစ္ဖက္ ဆန္႔လိုက္တာနဲ႔
ဂိုးတစ္၀က္ကာၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ဆန္႔လိုက္ရင္ တစ္ခုလုံးကာမိေရာ။ သူစိတ္မေကာင္းတာတစ္ခုက သူတူတူပုန္းတန္း
မကစားႏိုင္တာပါပဲ။ သူ႔ကို လူတိုင္းက ေနရာတကာမွာ ေတြ႔ႏိုင္တာကိုး။ ဒါနဲ႔ ကေလးေတြလဲ ပါဗ္ကိုေဒဗ္နာရိက္ မပါရင္
ေပ်ာ္စရာမေကာင္းဘူးဆိုၿပီး ကေလးေတြလည္း တူတူပုန္းတန္း မကစားၾကေတာ့ဘူး။ ကေလးေတြအားလုံး သူ႔သူငယ္ခ်င္း
ျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့သူ႔အခ်စ္ဆုံး သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္း မ်က္ႏွာ ၀ိုင္း၀ိုင္း၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ႏွာေခါင္း
ေလးနဲ႔ ဆံပင္အနက္ေရာင္ရွိတဲ့ ဘက္ကာပါပဲ။ သူ႔ကို ပထမဆုံးစကား စေျပာတဲ့ ေကာင္မေလးေပါ့။
ေျပာစရာရွိပါေသးတယ္ ပါဗ္ကို ေဒဗ္နာရိက္ဟာ ေက်ာင္းသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေန႔တိုင္း သူ႔ ဗလာစာအုပ္ ထဲမွာ
ပ်ားတစ္ေကာင္ရပါတယ္။ (ဆလိုဗက္ေက်ာင္းေတြမွာ ပ်ားတစ္ေကာင္ရတာဟာ အေမရိကန္ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေတြ
မွာ ၿပဳံးေနတဲ့ မ်က္ႏွာပုံေလးေတြ ရသလိုပါပဲ။

(၃) အိုင္ဗင္နဲ႔ ဖ်ံအေရခြံ
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Predicting from Terms (ေ၀ါဟာရအေျချပဳခန္႔မွန္းျခင္း)
(၁) ပံုျပင္ထဲမွ အဓိကစကားလံုး (၄) လံုးကို ဆရာမွ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ထားရမည္။
(ဖ်ံအေရခြံ၊ ေသာ့ခတ္ထားေသာေသတၱာ၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း)
(၂) အထက္ပါစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္စီ ဖန္တီး၍ တစ္တန္းလံုးကို ဖလွယ္ေစသည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Prediction Chart
(၁) ပထမစာပိုဒ္ကုိ ေက်ာင္းသားအားလံုး ဖတ္ပါ။
(၂) ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ (က) ႏွင့္ (ခ) ကုိ ျဖည့္ပါ။
(၃) ဒုတိယစာပိုဒ္ကို ဖတ္ၿပီး (ဂ) ကုိ ျဖည့္ပါ။
(၄) အျခားစာပုိဒ္မ်ားကို ဤနည္းအတိုင္းဖတ္ၿပီး ျဖည့္ပါ။
စာပိုဒ္

(က) ဘာျဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ

(ခ) ဘာေၾကာင့္ဒီလိုထင္လဲ

ေခါင္းစဥ္ ဖတ္ၿပီး
ပထမပိုင္း ဖတ္ၿပီး
ဒုတိယပိုင္း ဖတ္ၿပီး
အဆုံးအထိ ဖတ္ၿပီး

92

(ဂ) ဘာေတြတကယ္ျဖစ္ခဲ့လဲ

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Discussion Web
အိုင္ဗင္ဖ်ံအေရခြံယူခဲ့တာမွန္တယ္ထင္လား၊ မွားတယ္ထင္လား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
Yes

N0

-

-

-

-

-

-

-

Conclusion

သေဘာတူညီခ်က္မရပါက Debate လုပ္ရန္။
မင္းသာ အိုင္ဗင္ဆိုရင္ ဖ်ံအေရခြံကို ယူခဲ့မလား။ မယူခဲ့ဘူးလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

အိုင္ဗင္ႏွင့္ ဖ်ံအေရခြံ
(Bucksnort Trout ျပန္လည္ေျပာျပသည့္ စေကာ့တလန္႐ုိးရာပုံျပင္)
စေကာ့တလန္ေျမာက္ဖက္ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ေဆာင္းေလဟာ အေမွာင္ညေတြနဲ႔ မႈန္မိႈင္းတဲ့ေန႔ေတြမွာ တိုက္ခတ္ၿပီး
လိူင္းအျမင့္ႀကီးေတြက အနက္ေရာင္ေက်ာက္တုံးေတြကို ရုိက္ခတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႏြရာသီမွာေတာ့ ပင္လယ္ေရ
ဟာ ၿငိမ္သက္ေနၿပီး ေန႔တာလည္းပိုရွည္တာ့ ေနေရာင္ဟာ ႏွစ္ဆယ္ေလးနာရီရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တံငါ
သည္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္ေတြကို ပင္လယ္ထဲခ်ရဲၿပီး သူ႔တို႔၀မ္းစာရွာဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ေတာင္
႐ုတ္တရက္မုန္တိုင္းက သူတို႔ကိုလႊမ္းမိုးသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ျမဴႏွင္းေတြက တိတ္တဆိတ္ တရိပ္ရိပ္တက္လာလို႔ သူတို႔လမ္းေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါေတာ့ သူ တို႔ရဲ႕
မိသားစုေတြက ကမ္းေျခကိုသြားၿပီး ေရလိႈင္းေတြမွာ အရိပ္အေယာင္ရွာၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ ၀မ္းနည္းတဲ့
မ်က္လုံးႀကီးေတြနဲ႔ ဖ်ံတစ္ေကာင္က သူတို႔ကုျိ ပန္ၾကည့္ခ်င္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္။ လူေတြကလည္း အဲဒီဖ်ံကို ေတြ႔ၿပီး ေတြး
ေတာၾကတာေပါ့။
ပင္လယ္နားမွာရိွတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္က လိုဏ္ေလးတစ္ခုေပၚမွာ တံငါသည္တစ္ေယာက္ရယ္၊ သူ႔မိန္းမနဲ႔ သူ႔တို႔သား
အိုင္ဗင္စင္တို႔ေနၾကတယ္။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ တစ္ႏွစ္လုံးမွာေန႔ တာရွည္ဆုံးေန႔ေပါ့။ ေႏြရာသီ အလယ္မေရာက္ခင္ တစ္
ေန႔ေပါ့။ သန္းေခါင္ခ်ိန္နားမွာ ေကာင္းကင္ကေတာက္ပတဲ့ လိေမၼာေ
္ ရာင္ေအာက္မွာအသက္ (၇) ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့
အိုင္ဗင္ေလးဟာ ခရုခြံေတြရယ္၊ ပိုက္ကြန္အစုတ္အျပတ္ေတြနဲ႔ လိႈင္းေတြကပို႔လိုက္တဲ့ အရာေတြရွာရင္း ကမ္းေျခနားက
ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို လိုက္ၾကည့္ေနတယ္။ ရုတ္တရက္ေလထဲက အသံတစ္သံ သူ႔ဘက္ကုိ လြင့္ေမ်ာလာတယ္။
ဒီကမၻာကမဟုတ္တဲ့အသံေတြ ညီညီညာညာ သီခ်င္းဆိုေနသလိုပါပဲ။ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ကမ္းေျခကငွက္ေတြ ေတးသီ
ေနတာျဖစ္မွာပါ။ ဘာသံေတြပါလိမ့္။ ကမ္းေျခေပၚကအငူေလးနားက ေက်ာက္ေဆာင္ေတြေအာက္ေျခက အေပါက္ တစ္
ေပါက္ ကေန မီးခိုးေတြႏြယ္တက္ေနတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ လိႈင္းေတြကြဲလို႔ ထြက္လာတဲ့ ေရမႈံေတြမ်ားလား။
မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါမီးခိုးေတြပါ။
ပထမအႀကိမ္ရပ္နားျခင္း
အိုင္ဗင္ဟာ သြားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ေျခေထာက္တိုတိုေလးေတြက သူ႔ကို ေက်ာက္ေဆာင္အျမင့္ႀကီးေတြ
ေပၚကို သယ္မသြားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေမ သူ႔ကိုေခၚတဲ့အခါ သူဟာဆက္မစူးစမ္းေတာ့ဘဲ သူတို႔ မိသားစုေနတဲ့
အိမ္ကေလးကို ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။
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အခ်ိန္အားျဖင့္ (၇)ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါၿပီး။ ဒီတစ္ခါလည္း ေႏြရာသီအလယ္မေရာက္ခင္တစ္ေန႔ သန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ ကမ္း
ေျခကို တစ္ခါျပန္ေရာက္ေနပါတယ္။ ထူးဆန္းတဲ့သီခ်င္းဆိုသံေတြကို တစ္ခါျပန္ၾကားရတယ္လို႔ထင္ၿပီး အငူနားမွာရွိတဲ့
ေက်ာက္ေဆာင္ေတြေအာက္ေျခက အေပါက္ကေနမီးခိုးထြက္လာတာကို တစ္ခါျပန္ေတြ႔ရျပန္တယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့
ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီေနရာသြားမၾကည့္သလဲမသိပါဘူး။ အေရးေပၚကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ သူ႔မိဘရဲ႕ အိမ္ကေလးကို ျပန္သြား
ရတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔အေဖရဲ႕ က်န္းမားေရးက အရင္ကလို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးက အသက္
ႀကီးလာၿပီကိုး။
ေနာက္ထပ္ (၇) ႏွစ္ၾကာသြားပါၿပီ၊ သူ႔ အေဖဟာလည္း ပင္လယ္ေအးထဲမွာ ငါးဖမ္းရလို႔ ပင္ပန္းေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔
မိဘေတြဟာၿမိဳ႕ထဲမွာ ေျပာင္းေနၿပီး အနားယူၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ကေလးကိုေတာ့ အိုင္ဗင့္ကို ေပးလိုက္တယ္။ သူ႔
အတြက္ အေဖာ္ဆိုလို႔ ကမ္းေျခကငွက္ေတြရဲ႕ ေအာ္သံပဲရွိတာေပါ့။ သူဟာ ေန႔ေတြမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးငါးမွ်ားၿပီး ည
အခ်ိန္မွာ သစ္ရြက္ေဆြးေျခာက္မီးပုံေလးနဲ႔မီးလႈံရပါတယ္။ သူ႔ခမ်ာ အထီးက်န္ေနရွာမယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။
ေႏြရာသီအလယ္မတိုင္မီ တစ္ေန႔ထပ္ေရာက္လာေတာ့ အိုင္ဗင္ဟာ သီခ်င္းဆိုတာရယ္၊ မီးခိုးရယ္ကိုမွတ္မိလာတယ္။
သန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ သူဟာကမ္းေျခကို လမ္းေလွ်ာက္သြားတယ္။ ထူးဆန္းတဲ့ ဒီေလာကထဲကမဟုတ္တဲ့ သီခ်င္းသံဟာ
နား၀င္ခ်ဳိခ်ဳိ ညီညီညာညာေလး သူ႔နားထဲ၀င္လာတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ရပ္နားျခင္း
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဘယ္ေက်ာက္ေဆာင္ကမွ သူ႔ကိုတားလို႔မရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုျပန္ေခၚမယ့္လူလည္း တစ္ေယာက္မွ
မရွိဘူးေလ။ အိုင္ဗင္ဟာ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ အငူေလးဘက္ကို ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္။ နီးလာေတာ့ သူဟာ မီးေလာင္ သံ
တေဖ်ာက္ၾကားရၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္မွာ မီးေရာင္ျပန္ဟပ္တာကိုပါ ျမင္လာရတယ္။ သာယာတဲ့ သီခ်င္းသံဟာ လိုဏ္
ဂူထဲကထြက္ေနၿပီး လိုဏ္ဂူ၀မွာေတာ့ မီးခိုးေရာင္ပါးပါးလွပ္လွပ္ အေရခြံ အပုံတစ္ပုံ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖ်ံအေရခြံေတြ။
အိုင္ဗင္ဟာ အလွဆုံးလို႔ထင္တဲ့ တစ္ခုကိုေရြးလိုက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း သတိႀကီးစြာနဲ႔ အပုံထဲက ဆြဲထုတ္လိုက္တယ္။ ဒီဖ်ံ
အေရခြံကို လုံးလိုက္ၿပီး အိမ္ကိုတခါတည္း ျပန္ယူလာခဲ့တယ္။ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ သစ္သားေသတၱာထဲမွာ ဒီဖ်ံအေရခြံကို
ေသာ့ခတ္ထားလိုက္ၿပီး ေသာ့ကိုေတာ့သူ႔လည္ပင္းမွာ ဆြဲထားတဲ့သားေရႀကိဳးမွာ ခ်ည္လိုက္ၿပီး အိပ္ယာ၀င္သြားတယ္။
မနက္လင္းေတာ့ သူဟာ သူ႔အိပ္ယာကေစာင္ကိုယူၿပီး လိုဏ္ဂူ၀ဆီ ျပန္ခဲ့တယ္။
အဲဒီမွာ သူေတြ႔တာက အလြန္လွပၿပီး ၀မ္းနည္းေနတဲ့ မိန္းမပ်ဳိေလးတစ္ေယာက္ တုန္တုန္ရီရီနဲ႔ ေကြးေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ အ၀တ္
အစားမဲ့ေနတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာကို သူ႔လက္ေတြရယ္၊ ဆံပင္ရွည္ႀကီးရယ္နဲ႔ ဖုံးထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာဘဲ
အိုင္ဗင္လည္းအမ်ဳိးးသမီးကို သူ႔ေစာင္နဲပတ္လိုက္ၿပီး အိမ္ကိုျပန္ေခၚလာခဲ့တယ္။
အိုင္ဗင္ဟာ ဒီအမ်ဳိးသမီးကို ၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ခ်စ္သြားၾကတယ္။ သူတို႔ မွာ
သားတစ္ေယာက္ရၿပီး၊ ေနာက္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ရလာတယ္။ အိုင္ဗင္ဟာ စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး အမ်ဳိးသမီး
ဟာလည္း မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခဏဆိုသလို သူ႔မိန္းမဟာ ပင္လယ္ဘက္ကို ၀မ္းနည္း တဲ့
မ်က္လုံးႀကီးေတြနဲ႔ ေငးၾကည့္ေနတာကို အိုင္ဗင္ေတြ႔ရတယ္။
သူဟာသူ႔မိန္းမကို သစ္သားေသတၱာထဲမွာဘာရွိလဲဆိုတာကို မေျပာပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူ႔မိန္းမကိုလည္း ေသတၱာ မဖြငရ
့္
ဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ႏွစ္ေတြထပ္ၾကာသြားပါၿပီ။ တခါေတာ့ ခရစ္မတ္မေရာက္ခင္ တစ္ေန႔မွာ အိုင္ဗင္ဟာ သူ႔
မိသားစုကို ဘုရားေက်ာင္းသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ခိုင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မိန္းမက ေနမေကာင္းဘူးလို႔ေျပာၿပီး အိုင္ဗင္နဲ႔ သူ႔သား
ေတြကိုပဲ သြားဖို႔ေျပာသတဲ့။
တတိယအႀကိမ္ရပ္နား
ဒါနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အိုင္ဗင္အေနနဲ႔ စိတ္ဆိုးခ်င္ဆုိးပါလိမ့္မယ္။ အက်ႌအလ်င္စလို ၀တ္လိုက္ရလို႔ အိုင္ဗင္ဟာ သူ႔ ကုတင္
တိုင္မွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ေသာ့ကို ေမ့က်န္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းကို အဲဒီေသာ့မပါဘဲ ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။
သန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ အိုင္ဗင္နဲ႔ သူ႔သားေတြ ဘုရားေက်ာင္းက ျပန္လာၾကပါတယ္။ အိမ္ျပန္မေရာက္ခင္ အိမ္တံခါး ပြင့္ ေနတာ
လွမ္းျမင္ရပါတယ္။ သစ္သားေသတၱာပြင့္ေနတာကိုလည္္း လွမ္းျမင္ရပါတယ္။ သစ္သားေသတၱာပြင့္ေနၿပီး ေသာ့
ခေလာက္မွာလည္း ေသာ့တန္းလန္းျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူ႔မိန္းမေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။
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တစ္ခါတေလ သူတို႔သားေတြကမ္းေျခမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ပင္လယ္ေရေအးထဲကေန ၀မ္းနည္းတဲ့ မ်က္လုံးႀကီးေတြနဲ႔
ဖ်ံလွလွတစ္ေကာင္ သူတို႔အနားကလိုက္လာတယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တခါတေလ အိုင္ဗင္ ငါးဖမ္းေနတဲ့အခါ
အဲဒ၀
ီ မ္းနည္းတဲ့ မ်က္လုံးႀကီးေတြနဲ႔ ဖ်ံလွလွဟာ သူ႔ပိုက္ကြန္ထဲကို ဟဲရင္းငါးေတြ ေမာင္းေပးတယ္လို႔လည္း ေျပာၾက
ေသးတယ္။ အဲဒီဖ်ံက အိုင္ဗင္ရဲ႕ မိန္းမ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး
သိတာကေတာ့ အိုင္ဗင္ဟာ သူ႔မိန္းမကို ဒီေလာကမွာ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႔ေတာ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။

(၄) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မင္းကေတာ္
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Mini Role Play
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆီမွ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္က ပိုက္ဆံအိတ္လုယူပုံကို တခန္းရပ္ျပဇတ္ အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္၍
မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ကို ေဆြးေႏြးေစမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Shared inquiry
Shared Inquiry နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးေစမည္။ ေမး
ခြန္းမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အားေကာင္းေစေသာ အေျခအတင္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အေျဖ တစ္မ်ိဳးထက္မက ပါရွိသည့္
ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ဖတ္စာပါ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ေမးခြန္း မ်ားကို
ဆရာမွ ျပင္ဆင္ေပးႏိိုင္သည္။
ေဆြးေႏြးမႈကို အားေကာင္းေစည့္ နမူနာ ေမးခြန္းမ်ား
မစၥစ္ဂ်ဳန္းက ေရာ္ဂ်ာကို ဘာလို႔ အိမ္ေခၚသြားသလဲ။
မစၥစ္ဂ်ဳန္းလႊတ္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ေရာ္ဂ်ာက ဘာလို႔မေျပးတာလဲ။
မစၥစ္ဂ်ဳန္းက ေရာ္ဂ်ာကို သူမရဲ႕အတိတ္အေၾကာင္း ဘာလို႔မေျပာတာလဲ။
ဇာတ္လမ္းအဆုံးမွာ ေရာ္ဂ်ာက မစၥစ္ဂ်ဳန္းကို ဘာေျပာခ်င္တာလဲ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Discussion Web
မစၥစ္ဂ်ဳန္းအေနနဲ႔ ေရာ္ဂ်ာကို လုပ္ေပးႏိုင္တာ ဒါအကုန္ဘဲလား။ ရဲလက္အပ္လိုက္ရင္ မေကာင္းဘူူးလား။
(သို႔မဟုုတ္) ေရာ္ဂ်ာက လမ္းမွန္ေရာက္ဖို႔ အလားအလာရွိလား။ လမ္းမွန္ေရာက္ဖို႔ ေသခ်ာလား။
Yes

No

-

-

-

-

-

Conclusion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္မင္းကေတာ္
(စာေရးသူ၊ Langston Hughes)
သူမဟာ မိန္းမထြားႀကီးျဖစ္ၿပီး အထဲမွာ တူနဲ႔သံေတြကလြဲရင္ အကုန္လုံးပါတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီး တစ္လုံးကို ကိုင္ထားပါ
တယ္။ အဲဒီပိုက္ဆံအိတ္မွာ လက္ကိုင္ႀကိဳးရွည္ပါၿပီး သူ႔ပခုံးမွာ စလြယ္သိုင္းထားပါတယ္။ ေကာင္ေလးဟာ သူမေနာက္
ကေန ေျပးလာၿပီး အဲဒီပိုက္ဆံအိတ္ကို ဆြဲယူဖို႔ ႀကိဳးစားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ည (၁၁) နာရီေလာက္ရပ
ွိ ါၿပီ။ ေမွာင္ေန
တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူမဟာတစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ေနတယ္။ ေကာင္ေလးက အေနာက္ကေန တစ္ခ်က္ ေဆာင့္ဆြဲ
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လိုက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႀကိဳးျပတ္သြားပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေကာင္ေလးရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္တို႔ ႏွစ္ခု ေပါင္းလိုက္
ေတာ့ ေကာင္ေလးလည္း ကိုယ္ဟန္ပ်က္သြားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို တစ္ရွိန္ထိုး ေျပးမသြားႏိုင္ဘဲ ပလက္ေဖါင္းေပၚ ပက္
လက္လန္က်သြားၿပီး သူ႔ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းလည္း မိုးေပၚပ်ံတက္သြားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးႀကီးလည္း လွည့္႐ုံလွည့္လိုက္
ၿပီး သူ႔ဂ်င္းေဘာင္းဘီက ထိုင္တဲ့ေနရာတည့္တည့္ကို ကန္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ကိုလွမ္းလိုက္ၿပီး ေကာင္
ေလးကို ရွပ္အက်ႌအေရွ႕ဘက္က ဆြဲမလိုက္ၿပီး သြားခ်င္း႐ိုက္သြားတဲ့အထိ လႈပ္လိုက္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးႀကီးက “ေကာင္ေလး ငါ့စာအုပ္ေကာက္ၿပီး ဒီကိုေပးစမ္း။” လို႔ေျပာလိုက္တယ္။
သူ႔လက္ကေတာ့ ေကာင္ေလးကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္ထားတုန္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္ေလး သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေကာက္
ႏိုင္ေစဖို႔ သူကုန္းေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ “ကိုင္း နင့္ကိုယ္နင္ မရွက္ဘူးလား။” လို႔ေျပာလိုက္တယ္။
သူ႔ရွပ္အက်ႌအေ႕ရဘ
ွ က္ကေန ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲဆြဲကိုင္ခံေနရတဲ့ ေကာင္ေလးက “ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်ာ” လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးက “ဘာလို႔ ဒီလိုလုပ္ခ်င္တာလဲ” လို႔ေမးလိုက္ေတာ့ ေကာင္ေလးက “ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုလုပ္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါ ဘူး” လို႔
ျပန္ေျဖလိုက္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီး “လူလိမ္” လို႔ ေအာ္လိုက္ေရာ။
အဲဒီခ်ိန္မွာေတာ့ လူႏွစ္ေယာက္သုံးေယာက္ေလာက္ ျဖတ္သြားၿပီး ရပ္လိုက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္နဲ႔ တခ်ဳိ႕က
ရပ္ၾကည့္ေနပါတယ္။
“မင္းကို ငါလႊတ္ေပးလိုက္ရင္ ေျပးမလား” လို႔အမ်ဳိးသမီးကေမးလိုက္ပါတယ္။
“ဟုတ္က့ဲ ခင္ဗ်ာ” လို႔ေကာင္ေလးကျပန္ေျဖပါတယ္။
“ဒီလဆ
ို ို ငါမင္းကို မလႊတ္ေပးေတာ့ဘူး” လို႔အမ်ဳိးသမီးကေျပာတယ္။ သူလႊတ္မေပးပါဘူး။
“ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ” လို ့ေကာင္ေလးကျပန္ေျဖပါတယ္။
“ဟင္း” “မင္းမ်က္ႏွာကလည္း ညစ္ပတ္ေနတာပဲ၊ ငါမ်က္ႏွာသစ္ေပးခ်င္လိုက္တာ၊ အိမ္မွာ မင္းကိုမ်က္ႏွာသစ္ဖို႔

ေျပာ

မယ့္လူ တစ္ေယာက္မွမရွိဘူးလား”
“မရွိပါဘူး ခင္ဗ်ာ” လို႔ေကာင္ေလးက ျပန္ေျပာပါတယ္။
“ဒီလိုဆို ဒီညေနေတာ့ ဒီမ်က္ႏွာသစ္ၿပီးသား ျဖစ္ေစရမယ္” လို႔ ဒီမိန္းမႀကီး ကေျပာရင္း ေကာင္ေလးကို သူ႔ေနာက္က
တန္းလန္းဆြဲရင္း လမ္းမေပၚေလွ်ာက္သြားပါတယ္။ ေကာင္ေလးကိုၾကည့္ရတာ ဆယ့္ေလးႏွစ္ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ ရွိပုံ
ရမယ္။ ပိန္ပိန္ပါးပါး ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေလးရွိၿပီး ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ တင္းနစ္ဖိနပ္ ၀တ္ထားပါတယ္။
“မင္း ငါ့သားျဖစ္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ မင္းကို အမွားနဲ႔အမွန္ ငါသင္ေပးႏိုင္တယ္၊ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အနည္းဆုံး
မင္းကိုမ်က္ႏွာသစ္ေပးႏိုင္တယ္၊ ဆာသလား။”
“မဆာပါဘူး ခင္ဗ်ာ” လို႔တန္းလန္းအဆြဲခံေနရတဲ့ ေကာင္ေလးက ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။ “ကၽြန္ေတာ့္ကို လႊတ္ပဲ လႊတ္ေပး
ေစခ်င္ပါတယ္။”
“ဟိုနားက လမ္းခ်ဳိးမွာ ကသိကေအာင့္ျဖစ္သြားသလား” လို႔အမ်ဳိးသမီးကေမးလိုက္ပါတယ္။
“မျဖစ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ”
ဒါေပမဲ႔ မင္းက ငါ႔ကို လာဆက္သြယ္လိုက္တာကိုး” လို႔အမ်ဳိးသမီးကေျပာလိုက္တယ္။ “ဒီလိုလာဆက္သြယ္လိုက္တာ
ခဏပဲလထ
ို႔ င္ရင္ ျပန္စဥ္းစားလိုက္အုံး။ ဒီမွာ လူႀကီးမင္း၊ မင္းနဲ႔ငါၿပီးသြားရင္ မင္းဟာ မစၥစ္လ၀
ူ ဲလားေဘးတ္စ္ ၀ါရွင္တန္
ဂ်ဳန္းစ္ ကို အၿမဲမွတ္မိေနေစရမယ္။”
ေကာင္ေလးရဲ႕မ်က္ႏွာမွာ ေခၽြးေတြထြက္လာၿပီး စရုန္းလာပါတယ္။ မစၥစ္ဂ်ဳန္းစ္လည္းရပ္လိုက္ၿပီး သူ႔ အေ႕ရမ
ွ ွာ လႈပ္ခါ
လိုက္ၿပီး သူ႔လည္ပင္းကို လက္နဲ႔ အေနာက္ကေန မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ သိုင္းခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး လမ္းေပၚဆက္ဆြဲသြားပါ တယ္။
သူ႔တံခါးေရာက္ေတာ့ ေကာင္ေလးကို ခန္းမႀကီးကေန အိမ္အေနာက္မွာ ပရိေဘာဂ အစုံရွိတဲ့ အခန္းတစ္ခန္း ထဲအထိ
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အထဲကိုဆြဲေခၚသြားပါတယ္။ တံခါးတခ်ဳိ႕ကလည္း ပြင့္ေနေတာ့ သူနဲ႔ ဒီအမ်ဳိး သမီးႏွစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ ဘူးဆိုတာ
သူသိလိုက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးဟာ သူ႔ကို အခန္းအလယ္မွာ သူ႔လည္ ပင္းကေနကိုင္ထားဆဲပါ။
“မင္းနာမည္ဘာလဲ” လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။
“ေရာ္ဂ်ာပါ” လို႔ ေကာင္ေလးက ျပန္ေျဖပါတယ္။
“ဒီလိုဆို ေရာ္ဂ်ာေရ အဲဒီေရဇလုက
ံ ိုသြားၿပီး မ်က္ႏွာသြားသစ္ေခ်” လို႔အမ်ဳိးသမီးက ေျပာရင္း အဆုံးမွာ သူ႔ကို လႊတ္ေပး
လိုက္ပါတယ္။ ေရာ္ဂ်ာဟာ တံခါးကိုၾကည့္လိုက္၊ အမ်ဳိးသမီးကိုၾကည့္လိုက္၊ တံခါးကိုၾကည့္လိုက္ ၿပီးေတာ့ ေရဇလုံဆီ
သြားလိုက္ပါတယ္။
“ေရကို ေႏြးလာတဲ့အထိ ဖြင့္ထားလိုက္” လို႔အမ်ဳိးသမီးေျပာတယ္။ “ဒီမွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀
ု ါ အသစ္”
ေရဇလုံေပၚမွာ ကုန္းေနရင္းေကာင္ေလးက “ကၽြန္ေတာ့္ကို ေထာင္ေခၚသြားမလို႔လား” လို႔ေမးလိုက္ပါတယ္။
“အဲဒီမ်က္ႏွာနဲ႔ ေတာ့မေခၚသြားပါဘူး၊ အဲဒီမ်က္ႏွာနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွမေခၚသြားႏိုင္ဘူး” လို႔ အမ်ဳိးသမီးက ျပန္ေျပာပါ တယ္။
“ငါကျဖင့္အိမ္ျပန္လာၿပီး

စားဖို႔တစ္ခုခုခ်က္မလားလို႔

မင္းက

ငါပိုက္ဆံအိတ္ကို

လုယူရတယ္လို႔၊

ဒီေလာက္ေတာင္

ေနာက္က်ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းလည္း ညစာမစားရေသးဘူး ထင္ပါရဲ႕၊ စားၿပီးၿပီလား”
“ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး” လို႔ေကာင္ေလးကျပန္ေျဖပါတယ္။
“ဒီလိုဆို တို႔စားၾကမယ္၊ မင္းဆာေနတယ္ ထင္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆာခဲ့တယ္ထင္တယ္၊ ငါ့ပိုက္ဆံအိတ္ လုဖို႔ ႀကိဳးစား တယ္”
လို႔အမ်ဳိးသမီးကေျပာလိုက္ပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္ ဆိတ္သားေရဖိနပ္ အျပာေရာင္ေလးလိုခ်င္လို႔ပါ။” လို႔ေကာင္ေလးက ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္။
“ကဲ အျပာေရာင္ဆိတ္သားေရဖိနပ္ရဖို႔ ငါ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို လုဖို႔မလိုပါဘူး” လို႔ မစၥစ္လ၀
ူ ဲလားဘိတ္စ္ ၀ါရွင္တန္ဂ်ဳန္းစ္ က
ေျပာလိုက္ပါတယ္။ “ငါ့ကိုေတာင္းေရာေပါ့”
“ခင္ဗ်ာ” မ်က္ႏွာေပၚက ေရစက္ေတြ တစ္ေပါက္ေပါက္က်ေနရင္း ေကာင္ေလးက သူ႔ကိုၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ အၾကာ ႀကီး
တိတ္ဆိတ္ေနပါတယ္။ သူ႔မ်က္ႏွာသုတ္ၿပီး ေနာက္ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲျဖစ္ေနၿပီး မ်က္ႏွာကို ထပ္သုတ္လိုက္ပါ တယ္။
ၿပီးေတာ့ လွည့္လိုက္ၿပီး ေနာက္ဘာမ်ားျဖစ္မလဲလို႔ စဥ္းစားမိေနပါတယ္။ တံခါးက ပြင့္ေနပါတယ္။ အခန္းထဲ ကေန
တရွိန္ထိုးထြက္ေျပးသြားလို႔ရတယ္။ သူ ေျပး၊ ေျပး၊ ေျပး၊ ေျပးႏိုင္တယ္။
အမ်ဳိးသမီးဟာ ကုတင္ေပၚမွာထိုင္ေနပါတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ “တစ္ခါက ငါလည္းငယ္ဖူးပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ မရႏိုင္တာ ေတြ
လိုခ်င္ခဲ့တယ္” လို႔ေျပာပါတယ္။
ေကာင္ေလးက ပါးစပ္ဟသြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဟာသူ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေခါက္အၾကာ ႀကီး
တိတ္ေနၾကျပန္ေရာ။
အမ်ဳိးသမီးက “အင္း၊ မင္းက င့ါကို ဒါေပမယ့္လို႔ ေျပာမယ္လို႔ထင္ေနတယ္ မဟုတ္လား။ မင္းက ထင္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါက
သူမ်ားပိုက္ဆံအိတ္ လုမယူဘူး လို႔ေျပာမယ္လို႔ထင္တယ္ မဟုတ္လား။ ဟင္း …. ငါက အဲဒီလိုေျပာမွာ မဟုတ္ဘူး”
တိတ္ဆိတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း။ “ငါလည္းလုပ္ခဲ့ဖူးတာေတြ ရွိပါတယ္၊ ဒါေတြမင္းကို ငါမေျပာျပပါဘူး၊ သားရယ္ ....
ဘုရားကိုလည္း မေျပာပါဘူး၊ သူမသိေသးရင္ေပါ့ေလ၊ လူတိုင္း တူတာေတြရွိတာေပါ့၊ ဒီေတာ့ ငါစားဖို႔တစ္ခုခုျပင္ေန တုန္း
မင္းဒီမွာထိုင္၊ ၾကည့္ေကာင္းသြားေအာင္ မင္းေခါင္းကို အဲဒီဘီးနဲ႔ ၿဖီးခ်င္ ၿဖီးလိုက္”
အခန္းရဲ႕ တျခားေထာင့္တစ္ေနရာက လိုက္ကာတစ္ခုရဲ႕ အေနာက္မွာေတာ့ ဓါတ္ေငြ႕ မီးဖိုးျပားနဲ႔ ေရခဲေသတၱာ တစ္ခု
ရွိပါတယ္။ မစၥစ္ဂ်ဳန္းစ္ဟာထလိုက္ၿပီး အဲဒီလိုက္ကာေနာက္ ၀င္သြားပါတယ္။ သူဟာ ေကာင္ေလး အခု ေျပးေတာ့
မလားလို႔ မၾကည့္ပါဘူး။ ကုတင္ေပၚမွာ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကိုလည္း မၾကည့္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္ေလးဟာ
အဲဒီပိုက္ဆံအိတ္နဲ႔ေ၀းရာ၊ အမ်ဳိးသမီးႀကီးၾကည့္ခ်င္ရင္ မ်က္လုံးေထာင့္ကေန ျမင္ႏိုင္ေအာင္ အခန္းရဲ႕ ေနာက္ေထာင့္
တစ္ေနရာမွာ သြားထိုင္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးသူ႔ကို စိတ္မခ်မွာကို သူစိတ္မခ် ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူ႔ကို စိတ္မခ် မျဖစ္ေစခ်င္
ပါဘူး။
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“ေစ်းဆိုင္သြားေပးရမလား။ ႏို႔ေလးဘာေလး ၀ယ္ေပးဖို႔ေလ” လို႔ေကာင္ေလးကေမးလိုက္ပါတယ္။
“မလိုဘူးထင္တယ္၊ မင္းက ႏို႔ဆီနဲေ
႔ သာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့သြားေလ။ ငါက ဒီက ဗူးထဲက ႏြားႏို႔နဲ႕ ကိုကိုးေဖ်ာ္မလိ”ု႔
လုိ ့အမ်ဳိးသမီးက ေျပာပါတယ္။
“ရပါတယ္” လို႔ေကာင္ေလးကေျပာလိုက္တယ္။
သူမဟာ ေရခဲေသတၱာထဲက ေထာပတ္နဲ႔ ၀က္ေပါင္ေျခာက္တခ်ဳိ႕ကို ေႏႊးလိုက္ၿပီး ကိုကိုးေဖ်ာ္ၿပီး စားပြဲျပင္လိုက္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးက ေကာင္ေလးကိုဘယ္မွာေနလဲ၊ သူ႔မိသားစုအေၾကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ သူရွက္သြားေစမယ့္အေၾကာင္းေတြ
ဘာမွမေမးပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ စားရင္း သူကညည့္နက္အထိဖြင့္တဲ့ သူအလုပ္လုပ္တဲ့ ေဟာ္တယ္က အလွျပင္ဆိုင္ အေၾကာင္း
သူ႔အလုပ္က ဘယ္လိုလဲဆိုတာ၊ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ဆံပင္အ၀ါေရာင္၊ အနီေရာင္နဲ႔ စပိန္ လူမ်ဳိးေတြ
၀င္လိုက္ထြက္လုိက္နဲ႔ လာတာကို ေျပာျပပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆယ္ျပားတန္ကိတ္မုန္႔တစ္၀က္ ေကာင္ ေလးအတြက္
လွီးေပးလိုက္ပါတယ္။
“စားအုံး သား”
သူတို႔စားၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးက ထရပ္လိုက္ၿပီး “ကဲ …. ဒီမွာ ဆယ္ေဒၚလာယူၿပီး အျပာေရာင္ ဆိတ္သားေရဖိနပ္ သြား
၀ယ္ေခ်။ ေနာက္တခါ ငါ႔ပိုက္ဆံအိတ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားဘယ္သူ႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္မွ မယူ၏နဲ႔။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
မေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ရတဲဖ
့ ိနပ္ေတြက မင္းေျခေထာက္ေတြကို ပူေလာင္ေစလိမ့္မယ္။ ငါနားရေတာ့မယ္။ ဒီခ်ိန္ ကေနစၿပီး
ေတာ့ မင္းေကာင္းေကာင္းေနေတာ့မယ္လို႔ ငါေမွ်ာ္လင့္တယ္ သား။”
သူဟာ ေကာင္ေလးကို ခန္းမႀကီးထဲကေန အိမ္ေ႕ရွ တံခါးအထိေခၚသြားၿပီး တံခါးဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ “ေကာင္းေကာင္း
အိပ္ေနာ္၊ ေကာင္းေကာင္းလည္းေန ခ်ာတိတ္” လို႔ေကာင္ေလးလမ္းေပၚကို ေလွခါးထစ္ကေန ဆင္းသြားတာ ၾကည့္ရင္း
ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ေကာင္ေလးဟာ မစၥစ္လ၀
ူ ဲလာေဘးစ္၀ါရွင္တန္ဂ်ံဳန္းစ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ထက္ပိုၿပီး ေျပာခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
သူဟာ ေလွခါးအဆုံး ေနရာကေနလွည့္ၿပီး တံခါးမွာရပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးႀကီးကိုၾကည့္ရင္း သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေတြလႈပ္ ေနေပမဲ့
အဲဒါကိုေတာင္ မေျပာႏိုင္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သူမက တံခါးပိတ္လိုက္ပါတယ္။

ကဗ်ာသရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၅) ကၽြန္မေ႕ရက
ွ ဒယ္အိုး၊ ဒန္အိုးနဲ႔ မီး
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Think/Pair/Share
ႏွစ္ဦးစီတြဲမည္ (ေယာက္က်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတြဲလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္)။ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အလုုပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး
သမီးတို႔၏ အလုုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္။ အတန္းကိုမွ်ေ၀မည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Dual Entry Diary
ဆရာမက Dual Entry Diary အေၾကာင္းကိုရွင္းျပၿပီး ဇယားျဖည့္ေစမည္။
ဇယားရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ကဗ်ာထဲက ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ အပိုဒ္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့အပုိဒ္ေတြ ေရးပါ။
ဇယားရဲ႕ ညာဘက္ျခမ္းမွာ အဲဒီအပုိဒ္ေပၚ ကိုယ့္ရဲ႕သံုးသပ္ခ်က္ေတြကိုေရးပါ။ တြဲေဖၚႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ အတန္းကိုမွ်ေ၀ပါ။
ကဗ်ာပါ မူရင္းစာေၾကာင္း၊ စာပိုဒ္

မိမိကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္

-

-

-

-

-

-
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ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - 10 mins Free Write
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူအခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။

ကၽြန္မေရွ႕က ဒယ္အုိး၊ ဒန္အိုးနဲ႔ မီး
(ကဗ်ာေရးဖြဲ႔သူ၊ Ishigaki Rin)
ကၽြန္မေရွ႕က ဒယ္အုိး၊ ဒန္အိုးနဲ႔ မီး
ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေ႕ရမ
ွ ွာ
ဒီအရာေတြ အစဥ္ရွိေနတာ ၾကာပါၿပီ။
သံုးသူ႔အားနဲ႔ မွ်တဲ့ အရြယ္ေတာ္ဒယ္အုိး၊
ဆန္ေစ့ေတြ တစ္ေစ့ၿပီး တစ္ေစ့ ၀င္းၾကြလာေစဖို႔
ထမင္းနဲ႔ ေတာ္မယ့္ ဒန္အိုး။
မမွတ္မႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ထဲက အေမြရလာတဲ့ မီးကအပူ
ဒါေတြအေ႕ရမ
ွ ွာအစဥ္ မိခင္ေတြ၊ အဖြားေတြနဲ႔ သူတို႔မိခင္ေတြ။
ဒီအရာထဲ သူတုိ႔ ေမတၱာ၊ ေစတနာပမာဏ
အဘယ္မွ် ပံုေအာေလာင္းခ်ထားပါလိမ့္။
အခုမုန္လာဥအနီ၊ အခုေက်ာက္ပြင့္အနက္၊ အခုငါးဖယ္ျခစ္။
မနက္၊ ေန႔လည္၊ ညစာ မီးဖိုမွာ အၿမဲအတိအက်ျပင္
ဒီျပင္ဆင္မႈေတြအေ႕ရမ
ွ ွာ အၿမဲတန္းစီေနတာက
ေႏြးေထြးတဲ့ ဒူးေတြနဲ႔ လက္ေတြ။
ေအာ္… ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူသာ ကင္းမဲ့ခဲ့ရင္
အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္လိုမ်ား
ဒီေလာက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ၾကပါ့မလဲ။
တိုင္ေပၚအလံမစိုက္တဲ့ သူတုိ႔ဂရုဏာ
ေန႔စဥ္လုပ္ရလြန္းလို႔ ကိုယ္တုိင္ေတာင္ သတိမထားမိ။
အခ်က္အျပဳတ္ကို အမ်ိဳးသမီးေတြ တာ၀န္လို႔
လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္စြာ ေပးထားေပမယ့္
ကံေခလုိ႔လုိ႔မထင္။
ဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ရဲ႕ ဗဟုသုတနဲ႔
လူမအ
ႈ႔ ဖြဲ႕အစည္းက ေနရာေတြ
ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ေပမယ့္
သိပ္ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။
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အေ႕ရမ
ွ ွာရွိတဲ့ ဒယ္အိုး၊ ဒန္အုိးနဲ႔မီး
ဒီရင္းႏွီးၿပီးသားအရာေတြအေရွ႕မွာ
အစိုးရ၊ စီးပြားေရး၊ စာေပတို႔ကို
အသားနဲ႔ အာလူး ခ်က္သလို
ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာၾကပါစို႔။
စိတ္ႀကီး၀င္ၿပီး ဂုဏ္ေဖာ္ဖို႔မဟုတ္ပဲ
လူတိုင္း အျခားလူေတြ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳၿပီး
ေမတၱာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ပါ။

(၆) ကေလးမ်ားအခ်ိန္၊ ကေလးမ်ားအေၾကာင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) -Think, Pair, Share
ကေလးဘ၀က ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ မိဘႏွင့္သားသမီး ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို ႏွစ္ေယာက္တစ္္တြဲ ေျပာဆို ေဆြး
ေႏြးေစမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Dual Entry Diary
ကဗ်ာပါ မူရင္းစာေၾကာင္း၊ စာပိဒ
ု ္

မိမိကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ယူဆခ်က္

-

-

-

-

-

-

ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္အနက္ ”ကေလးမ်ားအခ်ိန္” ကဗ်ာကို အရင္ဖတ္ပါမည္။ တဦးစီဖတ္ၾကမည္။ ျပီးလွ်င္ ႏွစ္ပိုင္းပါမွတ္တမ္းတြင္
ေရးမည္။ ေရးသားထားေသာ အေတြး၊ ခံစားခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦးတြဲ ဖလွယ္၍ ေဆြးေႏြးမည္။ ႏွစ္တြဲ သံုးတြဲခန္႔
အတန္းကို မွ်ေ၀မည္။ ထို႔ေနာက္ “ကေလးမ်ားအေၾကာင္း” ကဗ်ာကို ဖတ္မည္။ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မည္။ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္လံုးကို ထင္ဟပ္၍ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Venn Diagram
တူညီျခင္း၊ ကြဲျပားျခင္းေတြ အတြက္ Venn Diagram ကို အသံုးျပဳမည္။ စက္၀ိုင္းရဲ႕ သီးျခားအစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ကဗ်ာ တစ္
ပုဒ္စီ၏ တမူထူးျခားတဲ့ မတူညီတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ခံစားမႈေတြေရးပါ။ စက္၀ိုင္းႏွစ္ခထ
ု ပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ရဲ႕ တူညီတဲ့
အခ်က္ေတြေရးပါ။
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ကေလးမ်ား အခ်ိန္
(ကဗ်ာေရးဖြဲ႔သူ၊ Henry Wadsworth Longfellow)
၁။

အေမွာင္နဲ႔ ေန႔အလင္းေရာင္အၾကား
ညစၿပီးေမွာင္လာခ်ိန္
တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းခ်ိန္
အဲဒါက ကေလးမ်ားအခ်ိန္ပါ။

၂။

အေပၚကအခန္းထဲက
ေျခသံေလးေတြတျဖတ္ျဖတ္
ပြင့္သြားတဲ့တံခါးတခ်ပ္
ၿပီးေတာ့ တုိးညႇင္း ခ်ဳိသာတဲ့အသံေလးေတြ ၾကားရပါတယ္။

၃။

စာၾကည့္ခန္းထဲက မီးအိမ္ရဲ႕အလင္းေရာင္က
ေလွခါးက်ယ္ႀကီးကဆင္းလာတဲ့
တည္ၿငိမ္တဲ့ ဂေရ႕စ္နဲ႕ ရယ္သန္တဲ့ အလက္ဂရာ
ၿပီးေတာ့ ေရႊေရာင္ဆံပင္နဲ႕ အီးဒစ္သ္တုိ႔ကုိ ျမင္ရပါတယ္။

၄။

တုိးတုိးေျပာသံ၊ ၿပီးေတာ့ တိတ္ဆိတ္ျခင္း
ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲမ
့ ်က္လုံးေတြအရ
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လွန္႔ဖုိ႔ သူတုိ႔ႀကိတ္ၿပီး ႀကံေနတယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။

၅။

ရုတ္တရက္ေလွခါးက ဆင္းလာတယ္။
ခန္းမႀကီးထဲက ရုတ္တရက္ ၀င္စီးခံရတယ္။
အေစာင့္မထားခဲ့တဲ့ တံခါးသုံးခုကေန
ကြ်န္ေတာ့္ရဲတုိက္ထဲက သူတုိ႔၀င္ခဲ့ၾကတယ္။

၆။

ကုလားထုိင္လက္တန္းေတြနဲ႔ ေနာက္မက
ွီ ေန
ကြ်န္ေတာ့္ေမွ်ာ္စင္ငယ္ေပၚသူတုိ႔တက္ၾကၿပီ။
လြတ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားရင္ ၀ိုင္းထားၾကတယ္။
ၾကည့္ရတာ သူတုိ႔ေနရာတကာမွာရွိေနသလုိပဲ။

၇။

ရုိင္းျမစ္ေပၚက ဘစ္ေရွာ့ဘင္ဂ်င္ရဲ႕
ၾကြက္ေမွ်ာ္စင္ အေၾကာင္း စဥ္းစားမိတဲ့ အထိ
သူတုိ႔အနမ္းေတြနဲ႔ ၀ါးမ်ဳိေတာ့မတတ္
သူတုိ႔လက္ေမာင္းေတြနဲလ
႔ ည္း ရစ္ပတ္လုိ႔။

၈။

မ်က္လုံးျပာ ဓားျပေတြေရ နံရံကုိတက္ႏုိင္ခဲ့လုိ႔
ႏႈတ္ခမ္းေမႊးနဲ႔ ဒီအဖုိးအုိက
မင္းတုိ႔ကုိမယွဥ္ႏုိင္လုိ႔ ထင္ေလ်ာ့ေလသလား။
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၉။

မင္းတုိ႔ကုိ ေပးမျပန္ေတာ့ပဲ
ခံတပ္ထဲမွာ
ငါ့ရဲ႕ ႏွလုံးသား ေမွ်ာ္စင္အ၀ုိင္းထဲက
ေျမေအာက္ခန္းထဲမွာ ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ ထားထားမယ္။

၁၀။

အဲဒီမွာ အျမဲထားထားမယ္။
ဟုတ္တယ္။ ထာ၀ရနဲတ
႔ ရက္
နံရံေတြ ၿပိဳက်တဲ့အထိ
ၿပီးေတာ့ ဖုန္မႈန္႔ေတြအျဖစ္ ေၾကမြသြားတဲ့အထိ။

ကေလးမ်ားအေၾကာင္း
(ကဗ်ာေရးဖြဲ႔သူ၊ Kahlil Gibran)
၁။

ကေလးငယ္ကုိ သူ႔ရင္ခြင္မွာ ပုိက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က
ဒု႔က
ိ ုိ ကေလးေတြအေၾကာင္းေျပာပါလုိ႔ ေျပာတယ္။

၂။

ၿပီးေတာ့သူက − သင့္ကေလးေတြဟာ သင့္ရဲ႕ကေလးေတြမဟုတ္ပါဘူး။
သူတုိ႔ဟာ ဘ၀ရဲ႕ သူက
႔ ုိယ္သူေတာင့္တခ်က္ရဲ႕ သားသမီးေတြပါလုိ႔ေျပာတယ္။

၃။

သင္ကေနတစ္ဆင့္လာေပမဲ့ သင့္ဆီကလာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့
သူတုိ႔ဟာသင္နဲ႔အတူရွိေနေပမဲ့ သင္မပုိင္ပါဘူး။

၄။

သင့္အခ်စ္ေတြေပးႏုိင္ေပမဲ့ သင့္အေတြးေတြ မေပးႏုိင္ပါဘူး။
သူတုိ႔ကုိယ္ခႏၶာေတြအတြက္ ေနစရာအိမ္ေပးထားေပမဲ့ ၀ိဥာဥ္ေတြအတြက္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။

၅။

အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုိ႔၀ိဥာဥ္ေတြဟာ မနက္ဖန္ရဲ႕အိမ္ထဲမွာေနၿပီး
အဲဒီအိမ္ကုိ သင္သြားမလည္ႏုိင္ပါဘူး။ အိမ္မက္ထဲမွာေတာင္ မသြားႏုိင္ပါဘူး။

၆။

သူတုိ႔လုိျဖစ္ေအာင္ သင္ႀကဳိးစားႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူတက
ုိ႔ ္ို သင့္လုိျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔မႀကဳိးစားပါနဲ။႔

၇။

အေၾကာင္းကေတာ့ ဘ၀ဆုိတာ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ပါဘူး။
မေန႔ကနဲလ
႔ ည္း အတူက်န္မေနပါဘူး။

၈။

သင္ဟာ သင့္ကေလးေတြကုိ သက္ရွိျမုားေတြအျဖစ္လႊတ္ပုိ႔လုိက္တဲ့ ေလးျဖစ္တယ္။

၉။

ျမုားပစ္သူဟာ အနႏၲအကြာအေ၀းရွိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚက အမွတ္အသားကုိ ျမင္တယ္
ၿပီးေတာ့ သူ႔ျမုားေတြ ျမန္ျမန္နဲ႔ ေ၀းေ၀းသြားဖုိ႔ သူ႔အစြမ္းနဲ႔ သင့္ကုိ ေကြးလုိက္တယ္။

၁၀။

ျမုားပစ္သူလက္ထဲမွာ သင္ေကြးလုိက္ရလုိ႔ ေပ်ာ္ပါ။ အေၾကာင္းက
သူဟာ ပ်ံသြားတဲ့ ျမုားေတြကုိ ခ်စ္သလုိ တည္တန္႔တဲ့ ေလးကုိလည္း ခ်စ္ပါတယ္။
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သိပၺံဘာသာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား

(၇) မ်က္ႏွာျပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အေငြ႔ျပန္ျခင္း
(မူလတန္းအဆင့္ သိပၺံသင္ၾကားျခင္း)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) = စူးစမ္းေလ့လာျခင္း (Exploration)
ေရေငြ ့ျပန္ျခင္းကို ဘယ္လိုနားလည္သလဲ ဆိုတာနဲ႔စပါ။
ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်က္ႏွာျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမွာ ေရသုတ္ခိုင္းၿပီး ေရေငြ ့ျပန္ဖို႔ ၾကာခ်ိန္ကို မွတ္ပါ။ သူတို႔ အၾကား
ေလ်ွာက္သြားၿပီး ေရေငြ ့ျပန္ခ်ိန္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရွာယူပါ။
စာရြက္တစ္ရြက္ယူၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေရေငြ႔ျပန္ႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔သိတာနဲ႔ သိခ်င္တာေတြကို ေရးခိုင္းပါ။
(သူတို႔သိခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြေဘးမွာ ေမးခြန္းအမွတ္အသားလုပ္ပါ။) မ်က္ႏွာျပင္မွာသုတ္လိုက္တဲ့ေရ ပမာဏ၊ ေရသုတ္
လိုက္တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ေန ဒါမွမဟုတ္ ေလနဲ႔ ထိေတြ႔တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ပမာဏ စတာေတြ ပါႏိုင္ပါတယ္။ အခု
ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြဆီ ျပန္ေစၿပီး သူတို႔ရဲ့ခန့္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ေလ့လာခ်က္ေတြကို သူတို႔လုပ္
ထားတဲ့ ဇယားမွာမွတ္သားပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) = ရွင္းျပျခင္း (Explanation)
ဒုုတိယအဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔အခုလိုေျဖတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုေျဖမယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဦးေဆာင္ ပါ။
တကယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ားဆိုရင္ Steven Fields ေျပာတဲ့အတိုင္း ဇာတ္လမ္းတခုု (make up story) ဖန္တည္းၿပီး
မွန္သလား ဆိုတာ စမ္းသပ္ပါ။ ေရေငြ႔ျပန္ျခင္းကို ဘာကျမန္ေစ၊ ေႏွးေစသလဲ ဆိုတာ ဘာဇာတ္လမ္းေတြ ဖန္တည္း
ႏိုင္မလဲ။ မွန္၊ မမွန္ ဘယ္ လို စမ္းႏိုင္မလဲ။
ေမးခြန္းေမးျခင္းအားျဖင့္ ေရေငြ႔ျပန္ႏွုန္းမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ သူတို႔ဟာ အခ်က္တစ္ခု နဲ႔
တစ္ခုကို သီးျခားထားရမယ္ဆိုတာ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုစီမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္က လြဲရင္ အခ်က္ေတြ
အားလံုးဟာ ပံုေသျဖစ္ရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ သတိထားၾကည့္ၿပီး ဘာျဖစ္လဲဆိုတာကို မွတ္တမ္းေရးထားရပါမယ္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) = အက်ယ္ခ်ဲ႕ ျခင္း (Expansion)
တတိယအဆင့္မွာ ေရေငြ႔ျပန္ျခင္းကို ဘာကျမန္ေစ၊ ေႏွးေစသလဲဆိုတာ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါ။ ၿပီးရင္ သိုးေမႊးထူနဲ႔ ခ်ည္
ပ၀ါတို႔လို အျခားပစၥည္းေတြက ေရေငြ႔ျပန္ႏွဳန္းကို ခန္႔မွန္းေစၿပီး စမ္းသပ္ခိုင္းပါ။ တုတ္ေခ်ာင္းေတြ၊ အ၀တ္ၾကိဳးတန္းတစ္ ခုနဲ႔
မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ အစိုတို႔ကိုေပးပါ။ အ၀တ္ေတြကို အျမန္ဆံုးေျခာက္ေစဖို႔ အ၀တ္ၾကိဳးတန္းကို ဘယ္မွာထားမလဲ။
မွတ္ခ်က္။ သိပၺံဘာသာသင္ၾကားရာမွာ RWCT ရဲ႕ ERR အဆင့္ (၃) ဆင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုုပ္ႏိႈင္ပါတယ္။

RWCT အမ်ိဳးအစားမ်ား

မူလတန္းသိပၺံ

လယ္/ထက္သိပၺံ

အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း

အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

Evocation

Realization

Reflection

စူးစမ္းေလ့လာျခင္း

ရွင္းျပျခင္း

အက်ယ္ခ်ဲ႕ ျခင္း

Exploration

Explanation

Expansion

စိတ္၀င္စားမႈႏိႈးဆြျခင္း

ေမးခြန္းေျဖဖို႔စံုစမ္းျခင္း

ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း

Arousing Interest

Investigating

Drawing Conclusion
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(၈) စာအိုးပိုးေကာင္နဲ႔ စမ္းသပ္ခ်က္
(အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္း သိပၺံသင္ခန္းစာ)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) = စိတ္၀င္စားမႈႏိႈးဆြျခင္း
(၁) ႐ိုလီပိုလီ (roly-polies) စာအိုးပိုးေကာင္ေလးေတြပါေသာ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ (သို႔မဟုတ္) video clip ကို ဆရာမွ
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပသၿပီးမိတ္ဆက္ရန္
(၂) တစ္တန္းလံုးကို စာအိုးပိုးေကာင္ေလးေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ သစ္တံုးေအာက္၊ ေက်ာက္တံုးေအာက္ေတြမွာ ေနခ်င္တာလဲ
ဆိုတဲ့ မွန္းဆခ်က္ေတြကို ေျပာျပခိုင္းပါ။ (အျခားသားေကာင္ေတြရန္က ပုန္းေနရျခင္း သို႔မဟုတ္ အစာရႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ
ရွိရျခင္း၊ အဲ့ဒီအစာကို ဘာလို႔ပိုႀကိဳက္တာလဲ၊ ရန္သူကို တုန္႔ျပန္တဲ့နည္းလမ္းမ်ား စသည္)။
(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို စာ႐ြက္ေပၚ (သို႔မဟုတ္) သင္ပုန္းေပၚတြင္ ေရးေပးမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) = စံုစမ္းျခင္း (Investigating)
(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၅ ေယာက္တစ္အုပ္စုစီ ဖြဲ႕ပါ။
(၂) အုပ္စုတိုင္းကို ကဒ္ထူျပားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ခပ္တိမ္တိမ္ဗူး တစ္ဗူး၊ သဲအနည္းငယ္၊ ေရ၊ ကဒ္ထူျပားႀကီးႀကီး တစ္ခ်ပ္
(အရိပ္မိုးရန္)၊ စာအိုးပိုးေကာင္ (၁၀) ေကာင္စီေပးမည္။
(၃) အုပ္စုေတြကို Evocation မွ မွန္းဆထားေသာ မွန္းဆခ်က္ေတြ စမ္းသပ္ဖို႔ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုစီလုပ္ခိုင္းပါ။
(၄) အုပ္စုငယ္တစ္ခုမွာပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို (ဥပမာ) ပစၥည္းကိုင္သူ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသူ၊ မွတ္
တမ္းေရးသူ၊ အထူးကိုယ္စားလွယ္ (အျခားအုပ္စုေတြနဲ႔ ေတြၿ႔ ပီး သူတို႔ဘယ္လိုလုပ္ေနသလဲဆိုတာ လိုက္ၾကည့္ရတဲ့ သူ)၊
တိရစၧာန္အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ရတဲ့သူ (စာအိုးပိုးေကာင္ေလးေတြကို ညင္ညင္သာသာႏွင့္ ၾကင္ၾကင္နာနာ ကိုင္တြယ္
ဖို႔ ေျပာသူ) စတဲ့ တာဝန္ေတြကို ယူရမယ္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) = ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း
(၁) အုပ္စုလိုက္ ၎တို႔စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိထားေသာရလဒ္မ်ားကို အလွည့္က်တင္ျပဖလွယ္ခိုင္းပါ။
(၂) တင္ျပဖလွယ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အုပ္စုအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။
ဥပမာဒီေတြရ
႔ ွိခ်က္က ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာလဲ။
မစမ္းသပ္ရေသးတဲ့ တျခားျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ဘာေတြရွိလဲ။
ဒီလိုေတြ႕ရွိခ်က္က ေနာက္ထပ္ဘာေတြကို ရည္ၫႊန္းသလဲ။
စာအိုးပိုးေကာင္ေလးေတြက ဘာျဖစ္လို႔ တျခားပတ္ဝန္းက်င္ကို ရွာတာလဲ။
တခ်ဳိ႕ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုႀကိဳက္တဲ့အတြက္ (တျခားသားေကာင္ေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔၊ အာဟာရရဖို႔၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေစဖို႔)
စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး စဥ္းစားႏိုင္လဲ။ (ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ရမည္)

စာအိုးပုိးေကာင္
ရိုလီပိုလီ (roly-polies) လုိ႔လည္းေခၚတဲ့ စာအိုးပိုးေကာင္ေတြ (sow bugs) ကုိသစ္တံုးေတြ၊ ေက်ာက္တံုးေတြ ေအာက္
မွာေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီပုးိ ေကာင္ေတြဟာ ဒီလုိပတ္၀န္းက်င္ေတြ ဘာလိ႔ေ
ု ရြးသလဲ။ သိေအာင္လုပ္လုိ႔ရတဲ့ စမ္းသပ္
ခ်က္ရွိသလား။ ပထမတစ္တန္းလံုးကုိ အုပ္စုတစ္စုအေနနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီစာအိုးပုိးေကာင္ေလးေတြဟာ ေက်ာက္တံုး ေတြ
ဒါမွမဟုတ္ သစ္တံုးေအာက္ေတြမွာ ေနခ်င္တာလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
မွန္းဆခ်က္ေတြ
ေျပာခိုင္းပါ။ အေတြး
အေခၚဇယားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြကုိ သင္ပုန္းေပၚမွာေရးပါ။ အဲဒီဇယားမွာ (သားေကာင္ေတြရန္က ပုန္းေန
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ရျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အစာရႏုိင္တဲ့ေနရာေတြနားမွာရွိျခင္း စတဲ)့ ဘာလုိ႔ ပိုႀကိဳက္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ တင္ မက
ရုတ္တရက္တုန္႔ျပန္မႈနည္းစဥ္ေတြပါ ပါသင့္ပါတယ္။ ဒီတုန္႔ျပန္မႈ နည္းစဥ္ေတြမွာ လက္ဆုတ္လက္ကုိင္ျပႏိုင္ဆံုး
အခ်က္ကေတာ့ စာအုိးပိုးေကာင္ေလးေတြကို ပတ္၀န္းက်င္က ဘယ္လကၡဏာေတြက ဆြဲေဆာင္သလဲ။ စာအိုးပိုး ေကာင္
တစ္ေကာင္က ဘယ္ဘက္ကို လွည့္ရမလဲ။ ေကာင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ဘက္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိသြားရမလဲ ဆိုတာ
ဘယ္လိုသိမလဲ။
ေနာက္တစ္ဆင့္မတက္ခင္ စမ္းသပ္ႏိုင္တဲ့ မွန္းဆခ်က္ေတြ စာရင္းသင္ပုန္းေပၚမွာ အေသအခ်ာရွိေနေစပါ။ ဒုတိယ အေနနဲ႔
ေက်ာင္းသားေတြကုိ ငါးေယာက္တစ္အုပ္စုဖြဲ႔ေစပါ။ အုပ္စုတိုင္းကိုစမ္းသပ္ဖို႔ မွန္းဆခ်က္တစ္ခုေရြးခုိင္းပါ။ (အဓိကမွန္းဆ
ခ်က္ေတြ ပါပါေစ။) အုပ္စုတိုင္းကို ကတ္ထူျပားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ဗူးခပ္တိမ္တိမ္တစ္ဗူးစီ၊ သဲတခ်ိဳ႕၊ ေရ၊ (အရိပ္ရဖိ)ု႔ ကတ္
ထူျပားႀကီးႀကီးတစ္ခ်ပ္နဲ႔ စာအိုးပိုးေကာင္ေလး (၁၀) ေကာင္စီေပးပါ။ အုပ္စုေတြကို သူတို႔ရဲ႕ မွန္းဆ ခ်က္ေတြ စမ္းသပ္ဖို႔
စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုစီ စီစဥ္ခုိင္းပါ။
စုေပါင္းသင္ယူတဲ့နည္း သံုးလိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ၊ တစ္အုပ္စုစီမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပစၥည္းကုိင္သူ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေရးသူ၊ မွတ္တမ္းေရးသူ၊ (အျခားအုပ္စုေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီး သူတို႔ဘယ္လိုေနသလဲဆိုတာ လုိက္ႀကည့္ရတဲ)့ အထူးကိုယ္စား
လွယ္နဲ႔ (စာအုိးပိုးေကာင္ေလးေတြ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ၾကင္ၾကင္နာနာကိုင္တြယဖ
္ )ို႔ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္ႀကည့္
ရတဲ့သူစတဲ့ တာ၀န္ေတြကုိယ္စီ ေပးလိုပါလိမ့္မယ္။
တတိယအေနနဲ႔ စမ္းသပ္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ၿပီးတဲ့အခါ တစ္တန္းလံုးျပန္ၿပီး အုပ္စုလုိက္သူတို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ရလဒ္ေတြ ကုိ
ဖလွယ္ခုိင္းပါ။ အစက ေမးထားတဲ့ဘယ္ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၿပီးၿပီလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ အတန္း အေနနဲ႔
သူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္ေသခ်ာသလဲ။ မစမ္းသပ္ရေသးတဲ့ တျခားျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ဘာေတြ ရွိသလဲ။
ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက ေနာက္ထပ္ဘာေတြကို ရည္ညႊန္းသလဲ။ စာအိုးပိုးေကာင္ေလးေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ တခ်ိဳ႕
ကုိ ရွာသလဲ။ ဒီလုိပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုႀကိဳက္လို႔ (သားေကာင္ေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔၊ အဟာရရွာဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ မ်ိဳးဆက္
ျပန္႔ပြားေစဖို႔ စတဲ)့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးအတန္းအေနနဲ႔ စဥ္းစားႏိုင္မလဲ။)
ဒီစမ္းသပ္မႈကုိ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္း သိပၸံဘာသာေက်ာင္းသားေတြ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ သံုးေလ့
ရွိတဲ့နမူနာကို အေျခခံထားပါတယ္။ ဒီနမူနာမွာ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါတယ္။
အဆင့္ (၁)။ စိတ္၀င္စားမႈႏိႈးဆြေပးျခင္း။
စစခ်င္းအဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ႏိႈးဆြေပးတဲ့အရာတစ္ခုနဲ႔ ထိေတြ႔လိုက္ရၿပီး ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ေမးခြန္းေတြေမးေစပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီေမးခြန္းေတြကို စမ္းသပ္လုိ႔ရတဲ့ မွန္းဆခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္ေျပာေစ တယ္။
အဆင့္ (၂)။ ေမးခြန္းေတြေျဖဖို႔ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း။
အခုေက်ာင္းသားေတြကုိ သူတို႔ရဲ႕မွန္းဆခ်က္ေတြကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္လုပ္ေစပါတယ္။ ဆရာက ဘယ္ဟာေတြက ျဖင့္
ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာသိဖို႔ ေဆြးေႏြးပါတယ္။
အဆင့္ (၃)။ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းနဲ႔ ရလဒ္ေတြကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း။
ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ရာ လြယ္ခ်င္လြယ္ပါမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြဟာ အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တိုက္
ဆိုင္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ဖို႔စာရင္းအင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေဖာ္ျမဴလာေတြ သံုးခ်င္သံုးရပါလိမ့္မယ္။ ေကာက္ခ်က္
ခ်ၿပီးရင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒါဆိရ
ု င္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတဲ့ ေနာက္ေမးခြန္းေမးရပါမယ္။ စာအိုးပိုးေကာင္ေလး ေတြရဲ႕
ဘယ္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ပိုႀကိဳက္သလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိလိုက္ရတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ လုိမ်ိဳး
ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိပတ္သက္ေနသလဲ။

(၉) အက္ဆစ္မိုး
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ ေမးခြန္းမ်ားကို တဦးခ်င္း၊ စဥ္းစား၍ တတန္းလုံးပါဝင္ေဆြးေႏြးေစမည္။
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မိုးေရကို ေတြ႔ဖူးၾကလား။
မိုးေရက ဘယ္လို အရသာရွိလဲ။
မိုးေရထဲမွာ ဘာေတြပါလဲ။
(တုန္႔ျပန္ခ်က္ အေျဖေပၚမူတည္ျပီး “အက္ဆစ္” ပါသည္အထိ ဆရာမွ ပံ့ပိုးေမးျမန္းသြားမည္။)

အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Re–Questioning
(၁) သင္ခန္းစာကို အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲ၍ ေလ့လာေစပါမည္။
(၂) သံုးေယာက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေစမည္။
(၃) အဖြဲ႔ဝင္ (၁၊၂၊ ၃) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။ (မဲလိပ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္)
(၄) ပထမအပိုင္းကို ဖတ္ခိုင္းမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၁) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၂) အဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္းေမးမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၃) ေျဖမည္။
(၅) ဒုတိယအပိုင္းကို ဖတ္ခိုင္းမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၂) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၃) အဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္းေမးမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၁) ေျဖမည္။
(၆) တတိယအပိုင္းကို ဖတ္ခိုင္းမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၃) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၁) အဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္းေမးမည္။
- အဖြဲ႔ဝင္ (၂) ေျဖမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Free Write
လူေတြ၊ တိရစာၦန္ေတြ၊ အပင္ေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦးေတြကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ အက္ဆစ္မိုးကို ကာကြယ္ဖို႔ ဘာေတြ လုပ္
သင့္သလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

အက္ဆစ္မိုး
ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဓါတ္ဆီနဲ႔ ေလာင္စာဆီ စတဲ့ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာေတြကို မီးရိႈ႕တဲ့အခါ သူတို႔ဟာ ေလထုထဲကို ဆာလ္ဖာ၊
ကာဗြန္နဲ႔ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြကို ထုတ္လႊတ္ပါတယ္။ ဒီေအာက္ဆိုဒ္ေတြဟာ ေလထုထဲက ေရေငြ႔ နဲ႔ ေပါင္းျပီး
ဆာလ္ျဖဴရစ္အက္ဆစ္၊ ကာဗြန္နစ္အက္ဆစ္နဲ႕ ႏိုက္ထရစ္အက္ဆစ္တို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ မိုးရြာတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ႏွင္းက်
တဲ့အခါမွာ ဒီအက္ဆစ္ေတြဟာ အက္ဆစ္မိုးအေနနဲ႔ ေျမေပၚျပန္က်လာပါတယ္။ ၂၀ ရာစုႏွစ္ေတြ ထဲမွာ ေလထုထဲက အက္
ဆစ္ဓါတ္နဲ႔ အက္ဆစ္မိုးတို႔ဟာ ကမာၻပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈနဲ႔ အေနအထားကို အႏၱရာယ္ ျပဳႏိုင္တဲ့ အရာေတြမွာ ဦး
ေဆာင္ေနတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါတယ္။ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အေ႕ရွ အေနာက္ ဥေရာပက ႏိုင္ငံေတြ စတဲ့
ကမာၻအေနာက္ပိုင္းက စက္မႈ႕ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီအက္ ဆစ္ဓါတ္ကို ထုတ္ပါတယ္။
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အက္ဆစ္မိုးရဲ႕ သက္ေရာက္မႈဟာ လူသားေတြအပါအဝင္ သက္ရွိအမ်ားအျပားကို ဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ သက္
ေရာက္မႈကို ေရကန္ေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းေတြနဲ႔ အပင္ေတြမွာ ပိုထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေရထဲက အက္ဆစ္
ဓါတ္္ဟာ သက္ရိွအရာေတြအားလုံးကို သတ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းေလာက္မွာေတာ့ ေရကန္ေပါင္း ေသာင္းေပါင္း
မ်ားစြာ အက္ဆစ္မိုးေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားပါတယ္။ ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္နဲ႔ ကေနဒါေတြမွာ ဒီျပသာနာ အျပင္းထန္ဆုံးပါ။ အက္ဆစ္
မိုး အႏၱာရယ္ကို ပထဝီ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ကန္႔သတ္မထားႏိုင္ပါဘူး။ ေလက အညစ္အေၾကးေတြကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံး သယ္
သြားရလို႔ပါ။ ဥပမာ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနာက္အလယ္ပိုင္းက ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လႊတ္တဲ့ စက္ရုံ
ေတြက အညစ္အေၾကးေတြဟာ ကေနဒါအေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ အေမရိကႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြက ျပင္းထန္တဲ့ အက္ဆစ္
မိုး ျပသာနာရဲ႕အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္တယ္လို႕ သုေတသန အေတာ္မ်ားမ်ား က ေထာက္ခံပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက္ဆစ္
မိုးဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဘဲ ထိခိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေက်ာက္တုန္း၊ သထၱဳနဲ႔ ဘိလပ္ေျမတို႔နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့
အေဆာက္အဦးေတြဟာလည္း အဖ်က္ဆီးခံရပါတယ္။ ဥေရာပက ဘုရားေက်ာင္း ေတြနဲ႔ ေရာမျမိဳ႕က ေကာ္ဆီယမ္တလ
ို႔ ို
ၾကီးက်ယ္တဲ့ ကမာၻအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးေတြမွာ အက္ဆစ္မိုးေၾကာင့္ ပ်က္စီးလာတဲ့ လကၡဏာေတြ ေတြ႔ရပါ
တယ္။
သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ေပ်ာ္ရည္ေတြရဲ႕ အက္ဆစ္ဓါတ္နဲ႔ အယ္ကာလီဓါတ္တုိ႔ကို တိုင္းတာဖို႔ PH ဖက္တာသုံးပါတယ္။
သုညက ၁၄ ထိ ပါတဲ့ စေကးမွာ (၀) က အက္ဆစ္အမ်ားဆုံး အဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး (၁၄) က ေဘ့စ္ ဒါမွမဟုတ္
အယ္ကာလီအက်ဆုံးကို ျပပါတယ္။ အက္ဆစ္ ဒါမွမဟုတ္ အယ္ကာလီ ဒါမွမဟုတ္ ေဘ့စ္မပါတဲ့ ေပါင္းခံရည္ဟာ နံပါတ္
(၇) ဒါမွမဟုတ္ ဓါတ္ျပယ္အမွတ္ ရရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ မိုးေရရဲ႕ PH အမွတ္ဟာ ၅.၅ ေအာက္က်ခဲ့ပါရင္ ဒီမိုးေရဟာ
အက္ဆစ္ဓါတ္မ်ားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္္။ အေမရိကအေ႕ရပ
ွ င
ို ္းနဲ႔ ဥေရာပက မိုးေရေတြဟာ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ၄.၅ ကေန
၄.၀ ထိရွိေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာနာေတြ စစ္တဲ့ ဖစ္တာေတြ၊ ဓါတုပစၥည္းေတြနဲ႔ ေဆးတဲ့ ကရိယာေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ဟာ
ၾကီးမားေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူဘဝကို ထိခိုက္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္က ပိုမ်ားပါတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါ တယ္။ ဘာျဖစ္
လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီထိခိုက္မႈကို ျပန္မျပင္ႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အကာအကြယ္ေပးမဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို လုပ္ေနေပမဲ့ ေျမာက္
အေမရိကမွာရွိတဲ့ ေရကန္ေပါင္း (၅) သိန္းေလာက္အထိနဲ႔ ကုဗေပ သိန္းေပါင္း ေလးကုေဋ (ကုဗမီတာ ၁၁၈ သန္း) ေက်ာ္ရိွ
ဥေရာပက သစ္သားေတြဟာ ၂၀ ရာစုႏွစ္ မကုန္ခင္ အက္ဆစ္မိုးေၾကာင့္ပ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀) ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming, T- Chart
အပင္ေတြ သတၱဝါေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရာေတြက ဘာလဲ။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားထဲတြင္ “ေလ” ဟုမပါမခ်င္း ေမးခြန္းေမးျခင္းျဖင့္ ဆြဲေခၚမည္။
ဆရာမွ သင္ပုန္းေပၚတြင္ T ဇယားကိုဆြဲျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတို႔စာအုပ္ထဲတြင္ T ဇယားကိုဆြဲၿပီး ျဖည့္ေစမည္။
ေလထု၏ အက်ဳိးျပဳပုံ

ေလထု၏ အႏ ၱရာယ္မ်ား

- မုိးတိမ္ေတြကုိသယ္ေဆာင္လာတယ္

- ေလမုန္တုိင္းက်တယ္

- အပင္မ်ား၊ သတၱ၀ါမ်ားရွင္ သန္္နုိင္တယ္

- ကူးစက္ေရာဂါေတြ သယ္ေဆာင္လာတယ္

-

-

-

-

အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Reciprocal Teaching
သင္ခန္းစာကို ေက်ာင္းသားအားလံုး ဖတ္ရမည့္အေၾကာင္းေျပာရမည္။ အဖြဲ႔အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား (၄) ေယာက္ကို တာ၀န္
တမ်ီုဳးစီေပးမည္။
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(၁) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ စာပိုဒ္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာမည္။
(၂) ေနာက္တစ္ေယာက္မွ အဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္း ေမးမည္။
(၃) ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ဖတ္သြားေသာစာပိုဒ္အေပၚ အဖြဲ၀
႕ င္မ်ား နားမလည္တာ၊ မရွင္းတာေတြကို ထပ္မံ၍
ရွင္းလင္း ေျပာရမည္။
(၄) ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေနာက္လာမည့္စာတစ္ပိုဒ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးရမည္။
က်န္စာပိုဒ္မ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း အလွည့္က် တာဝန္ယူသြားမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Free Write
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စက္မႈဇုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈအေပၚ
ပါသလဲ။

သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆ

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
John H. Thomas and Paul J. Allen
သဘာဝကို ထိမ္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြကို ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အ တန္းကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။
ကမာၻေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထုတို႔ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဓာတုစြန္႕ပစ္စၥည္း ေတြနဲ႔ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ အဆိပ္
အေတာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုေနလို႔ မရတာ့ပါဘူး။ ဒီညစ္ညမ္းမႈေတြဟာ ကမာၻတစ္ဝွမ္း လုံးမွာရွိတဲ့
လူေတြကို ေရာဂါေဘးအႏာၱရယ္အသစ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေစပါတယ္။ အပင္နဲ႔ တိရိစာၦန္အမ်ိဳး အစားအမ်ားစုဟာ ေပ်ာက္
ကြယ္ေတာ့မယ့္ ေဘးအႏာၱရယ္ေရာက္္ေနျပီ ဒါမွမဟုတ္ အခုမ်ိဳးတုန္းသြားပါျပီ။ ဒီတိုးတက္ေတြ ေၾကာင့္အစိုးရေတြဟာ
ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေဘးအႏၱရယ္ကို ကန္႔သတ္တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္ေျပာင္းေစမယ့္ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ေလထုညစ္ ညမ္းမႈတခုထဲကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။
စက္ရုံေတြနဲ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဟာ ေလာင္စာဆီပမာဏ အမ်ားၾကီးေပၚ မွီခုိေနရျပီး ႏွစ္စဥ္ကမာၻ တစ္၀ွမ္းလုံးမွာ မီး
ေသြးနဲ႔ ဆီတန္ခ်ိန္ ကုေ႗သိန္းေပါင္းမ်ားစြာသုံးၾကပါတယ္။ ဒီေလာင္စာဆီေတြ မီးေလာင္တဲ့ အခါ မီးခိုးနဲ႕

မျမင္ႏိုင္တဲ့

တျခားအပိုပစၥည္းေတြ ေလထုထဲကိုစြန္႔ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ စြမ္းအင္ေလာင္စာ စက္ရုံၾကီးေတြနဲ႔ ကားေတြက မီးခိုးေတြ ကို
ေလနဲ႔မိုးေရတို႔က တခါတရံေဆးပစ္လိုက္ေပမဲ့ ေလထုညစ္ညမ္း မႈဆိုးက်ိဳးေတြ အစုအေပါင္းဟာ လူေတြနဲ႔ ပတ္ဝန္း က်င္ကို
ၾကီးေလးတဲ့အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စက္ရုံေတြနဲ႔ ကားေတြက မီးခိုးေတြဟာ သဘာဝ ျမဴနဲ႔
ေပါင္းစပ္ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂၤလန္ႏိုငင
္ ံ လန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ ဒီျမဴနဲ႔ မီးခိုးေပါင္းစပ္မႈ အႏၱရာယ္ကို ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။
ဒီအႏၱရယ္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ အသက္ရႈေရာဂါရွိသူေတြ ေသႏိုင္ပါ တယ္။ လန္ဒန္ျမိဳ႕က
ေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ အပူေပးေလာင္စာေတြကို အၾကီးအက်ယ္သုံးရာက စခဲ့ပါတယ္။
၁၉၅၀ ေလာက္ကစျပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို အမ်ားအျပားသိလာၾကပါတယ္။ အစမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကယ္လီဖိုးနီး
ယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လီျမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ဆက္စပ္္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လီျမိဳ႕က ေတာင္ျမင့္ေတြ ပတ္
လည္ဝိုင္းရံထားပါတယ္။ ဒီေတာင္ေတြကေန ေလထုဟာေအာက္ကို က်လာတဲ့အခါ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကလာတဲ့ ပိုေအး
တဲ့ေလထုရဲ႕ အထက္မွာရွိတဲ့ ပိုေႏြးတဲ့အလႊာတလႊာ အျဖစ္စုေနတဲ့ အထိအပူေပးျခင္းခံရပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့
အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းပါဘဲ။ ပိုေလးတဲ့ေလေအးေတြဟာ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ညစ္ညမ္းပစၥည္းေတြ
ဟာလည္း မ်က္ႏွာျပင္မွာပိတ္မိေနပါတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လီျမိဳ႕မွာ ေလထုလည္ပတ္မႈ ပုံစံေတြေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းတဲ့
ေလဟာ ျမိဳ႕ရဲ႕ တေနရာက ေနာက္တေနရာကို ေရြ႕ရုံကေလးသာေရြ႕ပါတယ္။
လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္တဲ့ ျမိဳ႕ေတြအားလုံးဟာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအတိုင္းအတာ တခုအထိရွိတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္
ေတြကယုံၾကည္ပါတယ္။ အမိႈက္ပုံေတြက အမိႈက္ေတြကို မီးရႈိ႕တာဟာ ေလထုညစ္ညမ္းေစပါတယ္။ တျခားေလထု ညစ္
ညမ္းေစတဲ့ အရာေတြထဲမွာ ဆာလ္ဖာဓါတ္သိပ္မ်ားတဲ့ မီးေသြးဒါမွမဟုတ္ ဆီကိုမီးရႈိ႕တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရုံ ေတြက
ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္နဲ႔ တျခား ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြလည္း ပါပါတယ္။ စက္ရုံ ေတြက
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ဘြိဳင္လာေတြကလည္း

ေလထုထဲကို

မီးခိုးေတြအမ်ားၾကီး

ထုတ္လႊတ္ပါတယ္။

စတီးနဲ႔

ပလပ္စတစ္လုပ္ျခင္းက

သထၱဳဖုန္မႈန္႔ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ရႈပ္ေထြးျပီး တခါတေလ အသက္ေတာင္ေသေစႏိုင္တဲ့ ဓါတုပစၥည္းအပိုင္းအစေလးေတြ ပါတဲ့
မီးခိုးပမာဏ အမ်ားၾကီးထုတ္လုပ္ပါတယ္။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကားအင္ဂ်င္က ဆလင္ဒါထဲမွာ ဓါတ္ေငြ႔ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔
စြမ္းအင္ျဖစ္ေစျခင္းပါဘဲ။ မီးေသြးဟာ စတီးစက္ရုံတစ္ခုက မီးဖိုထဲမွာ လုံးဝဥႆံု ေလာင္သြားျခင္းမရွိသလို ကားအင္
ဂ်င္ထဲမွာ ဓါတ္ဆီဟာ ဘယ္ေတာ့မွ လုံးဝေလာင္သြားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ (မိႈင္းေတြ၊ ျပာေတြနဲ႔ တျခားအဖတ္ေတြလို)
ျပည့္ျပည့္စုံ စုံေလာင္က်ြမ္းျခင္းမ်ိဳးမရွိတဲ့ အပိုင္းအစေတြဟာ ေလထုထဲေရာက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ မီးေလာင္ျခင္း မရွိ ေသးတဲ့
ဟုိက္ျဒိဳကာဗြန္ေတြ၊ ကာဗြန္မိုေနာက္္ဆိုဒ္၊ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ႏိုင္ၾထိဳဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အိုဇုံးနဲ႔ ခဲတို႔ဟာ
ေနေရာင္ေအာက္ မွာ ဓါတ္ျပဳမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ သိပ္သည္းတဲ့ ျမဴနဲ႔ ညစ္ညမ္းမႈေတြ ေပါင္းစပ္ထား
တာပါဘဲ။ ဒါဟာ ႏိုက္ၾထိဳဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါတာမ်ားရင္ အညိဳေရာင္သန္းျပီး အိုဇုံးအမ်ားၾကီးပါရင္ ေတာ့ အျပာေရာင္၊
မီးခိုးေရာင္ သန္းေနပါတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ၾကာၾကာထိေတြ႕ရင္ေတာ့ အဆုတ္ရဲ႕တစ္ရႈးေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေလ
ထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အလြန္မ်ားပါတယ္။ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ရႈမိျခင္းဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
နဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သူအနား ေနျခင္းတို႔ျပီးရင္ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ တတိယ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လို႔ အေမရိကန္
အဆုတ္အသင္းက ဆိုပါတယ္။ ပန္းနာေရာဂါ၊ အဆုတ္ျပြန္ေရာင္ေရာဂါ၊ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားျပီး လူကိုခ်ည့္နဲ႔ေစႏိုင္တဲ့
အဆုတ္က ေလအိတ္ေလးေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါ၊ စတဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားမႈ ပိုမ်ားလာတာလဲ ေလထုေတြထဲက အညစ္
အေၾကးေတြေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ အက္ဆစ္မိုးေရလို႔ဆိုတဲ့ အရာေတြအေၾကာင္း လူေတြက ပိုသိလာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
စက္ရုံေတြက ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေတြဟာ ေလထုထဲက အစိတ္အပိုင္းေလးေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္
တဲ့အခါ အက္ဆစ္မိုးေရ ဒါမွမဟုတ္ အက္ဆစ္ႏွင္းအျဖစ္ ေအာက္ကို ျပန္က်လာပါတယ္။ မိုးေရနဲ႔ႏွင္းအပါအဝင္
အရည္ေတြရဲ႕ အက္ဆစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဘ့စ္ဓါတ္ကို ပီအိတ္ခ်္ စေကးလို႔ေခၚတဲ့ အထူးစေကးနဲ႕ တိုင္းတာပါတယ္။ ဒိန္းမတ္
လူမ်ိဳး ဇီဝဓါတုပညာရွင္ S.P.L Sorensen က ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာ တီထြင္လိုက္တဲ့ ပီအိတ္ခ်္စေကးကို ေပ်ာ္ရည္ တခုမွာပါတဲ့
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရွိ ဟုိက္ျဒိဳဂ်င္ အက္တမ္ေလးေတြ သိပ္သည္းမႈကို တိုင္းတာဖို႔သုံးပါတယ္။
ပီအိတ္ခ်္ ၁၄ ဆိုရင္ ဒီေပ်ာ္ရည္ဟာေဘ့စ္ ျဖစ္္ပါတယ္္။ ပီအိတ္ခ်္ ၇.၀ ဟာ ဓါတ္ျပယ္အမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၇.၀
ေအာက္ဆိုရင္ ဒီေပ်ာ္ရည္ဟာ အက္ဆစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္မိုးရည္ဟာ ပီအိတ္ခ်္ ၅.၅ ရွိပါတယ္္။ အမ်ိဳးသား ေလထု
သုေတသနစင္တာက အေမရိကန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက မုန္တိုင္းေတြဟာ PH 2.1 ရွိတယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ တယ္။
ဒါဟာ သံပုရာရည္ ဒါမွမဟုတ္ ရွာလကာရည္က အက္ဆစ္ေလာက္ပါ။ အက္ဆစ္မိုးေရေၾကာင့္ ကေနဒါ၊ စကင္ဒီေနဗီးယား
နဲ႔ အေမရိကန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရကန္ေတြနဲ႕ စမ္းေခ်ာင္းေတြ ဆုံးရႈံး ရပါတယ္။ ဒီ
ေရကန္ေတြဟာ အက္ဆစ္မိုးေရေတြ စုတ္ယူထားလိုက္တာ ငါးေတြအတြက္အစာအဟာရျဖစ္တဲ့ ေရေမွာ္ ေတြ၊ ေရေပၚမွာ
ေမ်ာပါေနတဲ့ ပိုးမႊားေတြနဲ႕ တျခားေရေနသတၱဝါေတြ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အက္ဆစ္မိုးေရဟာ သာမန္ အေဆာက္အဦး
ေတြနဲ႔ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးေတြ ေက်ာက္တိုင္ေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ဥေရာပ၊
ကေနဒါနဲ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔က သစ္ေတာေတြထဲက သစ္ပင္ေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံး ရျခင္း အေၾကာင္းဟာ
အက္ဆစ္မိုးေရေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုျပီးေတာ့လည္း စိုးရိမ္ေနပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးႏိုင္တဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအသစ္ေတြဟာ CFC လို႔လည္းေခၚတဲ့ ကလိုရုိဖလူအိုကာဗြန္ ဓါတုပစၥည္း
ေတြကလည္းလာပါတယ္။ ဒီဓါတုပစၥည္းေတြကို ကြန္ျပဴတာအျပားေလးေတြေဆးတဲ့ အရည္ေတြကအစ ေလေအးစက္
ေတြနဲ႔ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ေအးေစတဲ့ဓါတ္ေငြ႔ေတြအထိ စက္ရုံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သုံးပါတယ္။ CFC ေတြ ဟာ
ကမာၻအေပၚယံေလထုမွာရွိတဲ့ တျခားေမာ္လီက်ဳးေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီး အုိဇုန္းေမာ္လီက်ဳးေတြေပၚမွာ တြယ္ကပ္ ျခင္းေၾကာင့္
ပုံေျပာင္းျပီး အကာအကြယ္ေပးတဲ့ အိုဇုန္းအလႊာကို ဖ်က္ဆီးပါတယ္္။ ရလဒ္ကေတာ့ ကမာၻမ်က္ႏွာျပင္က (၇) မိုင္ေက်ာ္
ျမင့္တဲ့ စၾတာတုိစဖီးယားလို႔ေခၚတဲ့ ေလထုမွာ အုိဇုန္းေတြ သိသိသာနည္းသြားတာပါဘဲ။ ေျမျပင္အဆင့္မွာ အိုဇုန္းဟာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အဆုတ္ေတြကို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေပၚဘက္က ေလထုမွာေတာ့ ေနေရာင္က ခရမ္းျပာဓါတ္
ေရာင္ျခည္ဒဏ္က အကာအကြယ္ေပးမဲ့ ဒိုင္းလႊားလိုျဖစ္ေနပါတယ္္။ တကယ္လို႔ အိုဇုန္းအလႊာဟာ သိပ္ပါးလာရင္ ဒါမွ
မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ ခရမ္းျပာဓါတ္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ ကပ္ေရာဂါေတြ
လည္း ျပန္႔ပြားျပီး အေရျပားကင္ဆာနဲ႔ တျခားကပ္ေတြလည္း ဆိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ေႏွာင္းပိုငး္ မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္
ဟာ CFC ေတြထုတ္တာ ကန္႔သတ္ဖို႔နဲ႕ အဆုံးမွာ ပေပ်ာက္သြားေစဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။
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ေလထုညစ္ညမ္းမႈဟာ ျပဌါန္းထားတဲ့ အရႈပ္ေထြးဆုံးနဲ႕ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ဥပေဒတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ အတိုက္အခိုက္ခံရဆုံးပါ။ ၁၉၇၀ မွာ
အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္က ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔နဲ႔ ေလထုအေျခအေနစံေတြ သတ္မွတ္ဖို႔
ရည္ရြယ္ထားတဲ့ဥပေဒ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ ဓါတ္ဆီမွာ ခဲထည့္သုံးတာ တျဖည္းျဖည္း
ေလွ်ာ့ရာမွ လုံးဝမသုံးေတာ့ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ အတည္ျပဳလိုက္ ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က စျပီး သာမန္
အေမရိကန္လူမ်ိဳတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသြးေၾကာထဲမွာ ခဲဓါတ္ပါဝင္မႈဟာ ေလွ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပ
တစ္ေလွ်ာက္မွာ အက္ဆစ္မိုးရြာေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို တိုက္ခိုက္မႈကို အဆက္မျပတ္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေန
လွ်က္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆိပ္ျဖစ္ေစတဲ့ဓါတုပစၥည္းေတြကို ထုတ္လႊတ္တာဟာ ဥပေဒနဲ႔
ဆန္႔က်င္တာ ျဖစ္ေပမဲ့
မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ျပီး မၾကာခဏဆိုသလို ဝမ္းနည္းစရာအျဖစ္ေတြနဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ ၁၉၈၄ မွာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘိုပါလ္းျမိဳ႕မွာ ပိုးသတ္ေဆးစက္ရုံတစ္္ခုက ေလထုထဲကို အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ထုတ္လႊတ္လိုက္တာ နာရီ
ပိုင္းအတြင္း လူေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္။

(၁၁) တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား
သင္ခန္းစာရည္ရြယ္ခ်က္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေအာက္ပါတိို႔ကုိ သိရန္လိုအပ္သည္။
အနည္က်ေက်ာက္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိ ပံုစံေျပာင္းသြားသလဲ။
ဖိအားနဲ႔ အပူက ေက်ာက္ကုိ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းၿပီး ေျမထုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိ လုပ္သလဲ။
အနည္လႊာေတြ ဘယ္လုိ ျဖစ္လာသလဲ။
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) – Mini Lesson
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖတ္စာကုိ နားလည္ရန္ သိထားရမည့္ အသံုး၀င္ဆုံး ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ဆရာက ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။
ဥပမာ၊ တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား၊ အလႊာမ်ား၊ ေျမာင္း၊ အခြံ၊ အခြံလႊာ ေရြ႕လ်ားျခင္း၊ ဖိအား။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထုိစကားလံုးမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ နားလည္ထားေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေမး
မည္။ ဤေ၀ါဟာရမ်ားကုိ အေတြးအေခၚ (၃) ခု အရ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
(၁) ေနာင္ ၅ ႏွစ္ၾကာရင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဒီသင္ခန္းစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွတ္မိေစခ်င္သလဲ။ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔
ဘယ္ ေ၀ါဟာရေတြက ဆက္စပ္မႈ အရွိဆံုးလဲ။
(၂) ရလာေစလိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံစကားလံုးေတြကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ဘယ္စကားလံုးေတြ
က ဖတ္စာအတြင္းမွာ အဓိပၸါယ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီးၿပီလဲ။ ဥပမာ၊ "တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား" ဖတ္စာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕က
အနည္က်ျခင္း၊ အင္တီကလုိင္း၊ စင္ကလုိင္း၊ မိုႏိုကလိုင္းနဲ႔ ဂ်ီအိုစင္ကလိုင္း၊ စေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေကာင္း
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိစကားလံုးမ်ားသည္ ဖတ္စာထဲတြင္ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ျပထား
သည့္အျပင္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားသံုးသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရေတြ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ ျဖစ္လုိ
သူေတြအတြက္ အေရးၾကီးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ မိမိတို႔၏ ေ၀ါဟာရမ်ားတြင္ ပါသြားပါမည္။ ရွစတ
္ န္း ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္မူ ေရရွည္နားလည္ရန္ အတြက္ အဆိုပါ ေ၀ါဟာရမ်ားက သိပ္အေရးမၾကီးပါ။
(၃) ဆရာမက ေျမလႊာဖြဲ႔စည္းပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဓါတ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ားမ်ား၊ ေျမငလ်င္ေၾကာင္း
(သုိ႔မဟုတ္) အျခားဘူမိေဗဒ တည္ေဆာက္မွဳေတြကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပျခင္း၊ ဒီေျမထုေတြ ဘယ္လုိျဖစ္လာသလဲ
ဆိုသည္ကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဖတ္စာထဲက ပါတဲ့ ေျမထုဖြဲ႔စည္းပံုေတြက ဘာလို႔ ဒီလုိပံုေတြ ျဖစ္လာရလဲဆိုသည္ကို
စဥ္းစားေစျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စာမဖတ္ခင္ ေမးလုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးေစ၍ ထုိစကားလံုးမ်ားကုိ ေက်ာက္သင္ပုန္း
(သုိ႔မဟုုတ္) စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးျခင္း။
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R1 တြင္ အခန္း (၃) နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္၊ အပိုဒ္ ခ (၂၁) ဘာသာရပ္အလိုက္ စာဖတ္မႈတြင္ စာဖတ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ
နည္းစဥ္ကို အသံုးျပဳပါမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) – Responding
(၁) အုပ္စုေတြက မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကုိ ဖတ္စာနဲ႔ ဘယ္လုိ ကုိက္ညီသလဲ (သုိ႔မဟုုတ္) ဘယ္လုိ
ကြဲျပားသလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးသည္။
(၂) ဖတ္စာထဲက ဘူမိတည္ေဆာက္ပံုေတြက တစ္ခုကုိ သရုပ္ျပဖို႔ စကၠဴႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ နမူနာ တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေစသည္။
(၃) ေက်ာင္းသားေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕အေၾကာင္းအရာ မွတ္တမ္းမွာ၊ အတန္းအစမွာ သင္ခန္းစာရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ ေပးထား
တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြသံုး၍ တုန္႔ျပန္မႈ ေရးေစပါ။
(၄) ေက်ာင္းသားေတြက နားမလည္တာ၊ နားလည္မႈလြဲေနတာေတြမရွိရင္ မွတ္တမ္းတြင္ တုန္႔ျပန္မႈကုိ ေရးေစၿပီး သင္ခန္း
စာကို အဆံုးသတ္ႏိုင္သည္။ (အကယ္၍ နားမလည္တာ၊ နားလည္မႈလြဲေနတာေတြရွိရင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။)

တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား (Folds)
(အေမရိကန္ ၈ တန္း သိပၸံဖတ္စာအုပ္မ)ွ
ေလနဲ႔ေရတုိ႔နဲ႔ေတြ႕ထိတဲ့အခါ ေက်ာက္တုံးေတြ ဘယ္လုိေၾကမြၿပီး ပ်က္သြားသလဲဆုိတာ သင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ရာသီဥတုက ဒီ
ရလဒ္ေတြကုိ ေခ်ာင္းေတြရယ္ တျခားတုိက္စားမႈအရာေတြနဲ႕ သယ္ယူသြား ၾကပါတယ္။ အဆုံးမွာ ဒီရာသီဥတုဒါဏ္ ခံရ
တဲ့အစိတ္အပုိင္းေတြနဲ႕ ေပ်ာ္ရည္ေတြဟာ အနည္ထုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီလြတ္ေနတဲ့အရာေတြပါတဲ့ အလႊာဟာေနာက္မွာ တစ္ခု
နဲတ
႔ စ္ခုကပ္သြားရင္ အနယ္က်ေက်ာက္ေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။
အခြံလႊာေတြေရြ႕လ်ားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေကာင္းဆုံး အေထာက္အထားကုိ အနယ္က်ေက်ာက္ေတြမွာ ေတြ႕ႏင
ုိ ္ပါတယ္။
အနယ္ေတြဟာ အၿမဲလုိလုိ အလ်ားလုိက္အနယ္ထုိင္ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲက
႔
အနယ္က် ေက်ာက္ေတြကုိ အလ်ားလုိက္
ေက်ာက္လႊာေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနယ္က်ေက်ာက္လႊာေတြကုိ မၾကာခဏ အလ်ားလုိက္နဲ႕ကြာၿပီး ေစာင္းလ်က္
ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္လႊာေတြက ဘာျဖစ္လုိ႕မ်ား ဒီအေခါက္ေတြ ျဖစ္တာလဲ။ ထင္ရွားတာက ဖိအားေပးလုိ႕ ဒီ
ေက်ာက္ေတြ ေရြ႕လ်ားသြားပုံရပါတယ္။ စာရြက္ပုံ တပုံကုိ ေဘးႏွစ္ဘက္က တြန္းၿပီးကုိယ့္ဟာကုိယ္ လုပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
စာရြက္ေတြက ဖိအားနဲ႕ကုိက္ညီေအာင္ အေခါက္လႊာလုိ ေဖါင္းတက္လာပါမယ္။ ရြံ႕ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္လႊာေတြနဲ႕ပုိတူေစတဲ့
တျခားပစၥည္း ေတြသုံးရင္လည္း ဒီလုိရလဒ္မ်ဳိးေတြ ရႏုိင္ပါတယ္။ ရြံ႕ပုံစံေတြမွာေတာ့ ေခါက္ရာတေလွ်ာက္ အက္ကြဲေၾကာင္း
ေတြ ေတြ႕ႏုိငပ
္ ါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာက္လႊာအေခါက္ေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။
ေျမေနရာ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းတေလွ်ာက္ အလႊာေတြကုိ အေခါက္ေတြအေနနဲ႕ေတြ႕ရပါတယ္။ အလႊာေတြဟာ ေရလႈင
ိ ္း
ေတြလုိပဲႂကြလုိက္ေနပါတယ္။ အေပၚပုိင္းကုိ အင္တီကလုိင္းလုိ႕ေခၚၿပီး က်ေနတဲ့အပုိင္းကုိေတာ ့စင္ကလုိင္းလုိ႕ေခၚပါတယ္။
ေလွခါးလုိအေခါက္ကုိေတာ့ မုိႏုိကလုိင္းလုိ႕ေခၚပါတယ္။
ေက်ာက္လုိမ်ဳိး က်ဳိးလြယ္တဲ့ အစုိင္အခဲတခုကဘယ္လုိမ်ား ေခါက္ႏုိင္သလဲဆုိတာ စဥ္းစားခ်င္စဥ္းစား ေနပါလိမ့္မယ္။
အေတြ႕အႀကဳံအရ ေက်ာက္တုံးဆုိတာ ၫုစ္ၿပီးပုံသ႑ာန္ေျပာင္းလုိ႔ မရဘူးဆုိတာ သိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အေပၚယံ
ေျမလႊာေအာက္ နက္လာတာနဲ႕အမွ် ေက်ာက္ေတြဟာ ပူေႏြးလာတယ္ဆုိတာလည္း သိပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႕ဟာ အေပၚက
ေက်ာက္ေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဖိအားဒဏ္ကုိ ခံရပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေက်ာက္တုံးအစုိင္အခဲေတြဟာ ဖိအားေပး
လုိက္ရင္ ပလပ္စတစ္ (ပြဲညက္လုိ) လုိေနပါလိမ့္မယ္။ ျပည့္ျပည့္၀၀ ကပ္မေနတဲ့ အနယ္က်ေက်ာက္ေတြမွာ ေခါက္တာေတြ
အမ်ားဆုံးျဖစ္တာထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာက္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေခါက္တဲ့ ဒီနည္းစဥ္တစ္ခုလုံးကုိ လူေတြဟာ ေကာင္း
ေကာင္း နားမလည္ၾကေသးပါဘူး။ သုေတသန အမ်ားႀကီးလုပ္ဖုိ႕က်န္ပါေသးတယ္။
တခ်ိန္က ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြက ဒီလုိတြန္႕ေခါက္တာက အလ်ားလုိက္တြန္းလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ဖိအားေၾကာင့္ ျဖစ္တာလုိ႕ပဲ
ယူဆပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က စမ္းသပ္မႈေတြအရေတာ့ အထက္ကုိႂကြေနတဲ့ ထုႀကီး တခုရဲ႕ အစြန္းေတြက အထပ္လုိက္
တြန္႕ေခါက္တာေတြ အားလုံးျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ အေပၚယံ ေျမလႊာက အပူေပးထားတဲ့ ေက်ာက္တုံးထုႀကီးေတြက
က်ယ္လာၿပီးအေပၚကုိတြန္းတက္လာတဲ့အခါ သူ႕အေပၚက ေက်ာက္လႊာေတြက ေခါက္ၿပီးေဘးကုိေခ်ာ္က်သြားႏုိင္ပါတယ္။
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ဒီလုိဆင္တူတဲ့အရာေတြက ဆားထုေတြ ဆားပုံေတြျဖစ္ဖုိ႕အေပၚကုိ တြန္းတက္လာတဲ့အခါမွာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆား
ဆုိတာ အင္မတန္ေပါ့တဲ့ ဓါတု ပစၥည္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ နက္တဲ့ေနရာမွာ ဖိအားေအာက္မွာ အလ်ားလုိက္ရွိတဲ့ ဆားလႊာ
ဟာေဖာင္းႂကြလာၿပီး ေက်ာက္ေတြၾကားက ေရထဲကႂကြလာတဲ့ပူေဖာင္းေတြလုိပဲ အေပၚကုိ အတြန္းခံရႏုိင္ပါတယ္။
ကမၻာမွာရွိတဲ့ ေတာင္တန္းေတြမ်ားမ်ားဟာ သိပ္ထူတဲ့အနယ္က်ေက်ာက္ေတြနဲ႕ လုပ္ထားတာပါ။ ေတာင္တခ်ဳိ႕မွာ ဒီေက်ာက္
တုံးေတြကုိ ၉ ကီလုိတာက ၁၀ ကီလုိမီတာထူတဲ့ အနယ္အလႊာေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ထားပါတယ္။ ဒီေက်ာက္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ
ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ေျမာင္းအႀကီးႀကီးထဲမွာ အနယ္ေတြထုိင္တာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ထင္ရွားတာက ဒီေျမာင္းရဲ႕
ေအာက္ေျခက တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းတစ္သန္းကုိ မီတာ ၂၀၀ က ၃၀၀ ႏႈန္းနဲ႕နိမ့္က်လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနရာ
မ်ားမ်ားမွာဆုိ ဒီေျမာင္းထဲကေရက မီတာ ၃၀၀ ေလာက္မနက္တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိေျမာင္းေတြဟာ ကီလုိမီတာ ရာ
ေပါင္းမ်ားစြာရွည္ၿပီး ကီလုိမီတာ ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ယ္ပါတယ္။ စန္ဟြာကင္းေတာင္ၾကား (ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္
ေတာင္ၾကားႀကီး) ဟာ ဒီေန႕ေခတ္မွာ ဒီလုိေျမာင္းႀကီးရဲ႕ ဥပမာပါပဲ။ ဒီလုိ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္သြားတဲ့ေျမာင္းေတြကုိ ဂ်ီအုိစင္
ကလုိင္းေတြ လုိ႕ ေခၚပါတယ္။ ပုိငယ္တဲ့အတြန္႕အေခါက္ေတြဟာ နိမ့္လာတာနဲ႕အမွ် ေက်ာက္ေတြကုိ ေျမာင္းထဲ ဆြဲခ်လာရင္း
ဂ်ီအုိစင္ကလုိင္းအလႊာေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာပါတယ္။

(၁၂) လီဖီးေရနဂါး (Leafy Sea Dragons)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Text Introduction, Brainstorming
ဖတ္မယ့္ေခါင္းစဥ္ Leafy Sea Dragons ျဖစ္ၿပီး Paul Groves ကေရးတယ္ဆိုတာမိတ္ဆက္မည္။ ဖတ္မယ့္အေၾကာင္း
အရာဟာ ကိုယ္အေရာင္ကို ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ကိုက္ညီေအာင္ အေရာင္ေျပာင္းႏိုင္ တဲ့ကၽြမ္းက်င္သူ ပင္လယ္သတၱ၀ါေတြ
အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့သားရဲတိရစာၦန္ေတြ …. ၿပီးေတာ့အထီးေတြ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ရွားပါးတဲ့ အမ်ိဳးထဲက
တမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ဥပမာေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္သည္။
ဒီေဆာင္းပါးက ဘာအေၾကာင္းအရာျဖစ္မယ္ထင္လဲ။
အေရာင္ေျပာင္းေသာ သတၱ၀ါေလးေတြကဘာလဲ
လီးဖီေရနဂါးပုံျပ၍ ေမးခြန္းေမးမယ္
ဘယ္ေဒသမွာေနမယ္ထင္လဲ (ဥပမာ၊ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္း…)
သူတို႔ဘာေတြစားၾကမယ္လို႕ထင္လဲ။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ထင္လဲ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) – Guided Reading and Teacher Questioning
ဖတ္စာကုိ ပထမရပ္ဖ႔ေ
ို နရာအထိ ဖတ္ရန္
ဖတ္စာဖတ္ၿပီးပါက အဖြဲ႔လုိက္ဖတ္စာကို စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ စာေရးဆရာႏွင့္ အေမးအေျဖလုပ္သည့္ ပံုစံျဖစ္ရပါမည္။
သုိ႔ေသာ္ စာေရးဆရာမရွိသည့္အတြက္ အတန္းက စာေရးဆရာလုပ္ၿပီး ဘယ္ေက်ာင္းသားကိုမဆို ေမးခြန္းေမးႏိုင္သည္။
ဥပမာေမးခြန္းမ်ားမွာ _
အခုထိ စာေရးဆရာက ဘာေျပာသလဲ။
စာေရးဆရာကိုၾကည့္ရတာ လုပ္စရာတခုခုရွိေနသလိုပဲ။ သူဘာလုပ္ေနလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ လုပ္ေနသလဲဆိုတာ သူ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း ေျပာထားသလား။
စာေရးဆရာက သူဘာလုိ႕ကိုယ္၀န္ရွိတဲအ
့ ထီးကို ဖမ္းခ်င္သလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာထားသလား။
စာေရးဆရာက ဒီစြန္႕စားမႈစတဲ့အခါ ဘယ္လုိခံစားရသလဲဆိုေျပာသလား။ သူတို႕စိတ္လႈပ္ရွားတာကို နားလည္ႏိုင္သလား။
သူဘာလို႕ဒီလုိခံစားရတယ္ထင္လဲ။
ဖတ္စာကို ဒုတိယရပ္ဖို႔ ေနရာအထိ ဖတ္ရန္
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စာေရးဆရာကို ေမးစရာ ေမးခြန္းေတြရသ
ွိ လား (သုိ႔မဟုတ္) မရွင္းတာ၊ မျပည့္စံုတာ ရွိသလားဆိုတာ ေမးၿပီး စံုစမ္းပါ။
ေမးခြန္းနမူနာမ်ားေပး၍ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ရန္အခ်ိန္ေပးၿပီး တျခားေမးစရာေတြည္း ေမးေစပါ။ ဥပမာ
ေမးခြန္းမ်ားမွာ _
စာေရးဆရာဟာ က်ေနာ္တို႔ကို ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ပထ၀ီ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္လို႕ ယူဆပုံရပါတယ္။ က်ေနာ္မသိပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ရီခ်ေခ်ရဲ႕ ကၽြန္းတန္းစု ဘယ္မွာရွိသလဲ။
စာေရးဆရာကိုငမန္းၿဖဳႀကီးေတြက စားႏိုင္တယ္ဆိုတာ အခုသိလိုက္ရလို႕ သူဘယ္မွာလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
စာေရးဆရာက ေန႕ထက္စာရင္

ညမွာ သူ႕ဓါတ္မီးနဲ႕ရွာတာ ပိုလြယ္တယ္လို႕ေျပာတာ ဘာကိုဆိုလို တာလဲ။ သူေျပာတာ

နားလည္ရဲ႕လား။
တတိယရပ္ရန္ေနရာအထိ ဖတ္ပါ။
ဖတ္ၿပီးပါက ဒီမွာလည္း စာေရးဆရာကုိ ေမးစရာေမးခြန္းေတြရွိသလားလို႔ေမးပါ။ အဖြဲ႔ေတြက အေျဖကုိ ႀကိဳးစားေျဖ၊ ဒါမွမ
ဟုတ္ ခန္႔မွန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ စာေရးဆရာက ဒီေမးခြန္းကို ေျဖခဲ့တဲ့ ေနရာေတြကို ရွာရပါမည္။ ဥပမာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ _
စာေရးဆရာက ေရနဂါးဟာ ဖိအားေလွ်ာ့နည္းမႈအတြက္ ဘာလို႕ဒီေလာက္အခက္ခဲရွိေနတာလဲဆိုတာ ရွင္းျပသလား
စာေရးဆရာက ဖိအားေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း အေၾကာင္းအလုံအေလာက္ေျပာရဲ႕လား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူက သူမ်ား ေတြသိတယ္
လို႕ သိပ္ယူဆေနသလား။
စာေရးဆရာက ဒို႕ေတြေရေအာက္က သက္ရွိေတြအေၾကာင္း တခုခုသိတယ္လုိ႕ယူဆေနသလား။
စာေရးဆရာက ဥေတြ ၁၀ ရက္ၾကာေအာင္ ေပါက္တယ္ဆိုတာကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံရွင္းျပရဲ႕လား။ သားေကာင္ ေတြရန္က ကာ
ကြယ္ဖုိ႕ဆိုတဲ့ ရွင္းျပခ်က္ေနာက္တစ္ခုေကာ မရွိႏုိင္ဘူးလား။
ၿပီးရင္ ဖတ္စာအဆံုးထိဖတ္ပါ။
အခုလည္း စာေရးဆရာအတြက္ ေမးစရာရွိလားလုိ႔ ေမးပါ။ ဥပမာေမးခြန္းမ်ားမွာ _
ဒီအပိုင္းမွာ စာေရးဆရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ဘာေျပာခ်င္ေနတာလဲ။
စာေရးဆရာက သူေရးေနတာကို ဘာလို႔ ဒီလုိ အဆံုးသတ္လိုက္တယ္ထင္သလဲ။
က်ေနာ္တို႔ကုိ ဘာစဥ္းစားၿပီး နားလည္ေစခ်င္သလဲ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) – Questioning the Author (QtA)
စာေရးဆရာဆီကို စာေရးေမးျခင္း။ (ဖတ္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ နားမလည္သည့္အေၾကာင္းအရာ၊ မရွင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို စာေရး၍ ေမးျခင္း)

လီဖီးေရနဂါးေတြ (Leafy Sea Dragons)
(စာေရးသူ - Paul Gragons)
ေရဟာ ၾကည္လင္ၿငိမ္သက္ၿပီး နက္ေမွာင္ေနပါတယ္။ တျခားေရငုပ္ေဖၚေတြနဲ႔ ေရခဲလုိေအးေနတဲ့ ေရထဲကုိ ေလွရဲ႕ အေနာက္
ပုိင္းကေန ခုန္ခ်လုိက္ခ်ိန္မွာ ေက်ာခ်မ္းသြားပါတယ္။ အေအးေၾကာင့္ေရာ၊ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ေရာပါ၊
က်ေနာ္တုိ႕ဟာ ၾသစေၾတးလ် အေနာက္ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခက ေတာင္ပုိင္းပင္လယ္မွာ ညဘက္ေရငုပ္ၿပီး ဒ႑ာရီဆန္တဲ့
သတၱဝါေတြရွာေနတာပါ။ နဂါးေတြရွာေနတာပါ။ ပုိတိတိက်က် ေျပာရရင္ လီးဖီးေရနဂါးေတြပါ။ ပါ့သ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေရေအာက္ကမၻာ
က သားေပါက္ဖြားေရးအစီအစဥ္္ အတြက္ အထီး - - ကုိယ္ဝန္ရွိေနတဲ့ အထီး -- တစ္ေကာင္ ဖမ္းခ်င္ပါတယ္။
လီးဖီးေရနဂါး (Phycodurus eques) နဲ႕ ပုိမ်ားမ်ားေတြ႕ရတဲ့ သူနဲအ
႔ မ်ဳိးေတာ္စပ္တဲ့ ဝီးဒီးေရနဂါး (Phyllopeteryx taeniolatus) တုိ႕ဟာ ကမၻာေပၚက ရွိရွိသမွ်ေရနဂါးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရနဂါးနဲ႕ ေရနရား တုိ႕ဟာ Syngnathidae အမ်ဳိးက
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လာတဲ့ငါးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာအျပင္ပုိင္းမွာ မာေက်ာတဲ့ အရုိးရွိၿပီး တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ကြင္းေတြလုိရစ္ထားၿပီး
ျပြန္လႏ
ုိ ွာေခါင္းရွည္ရွိၿပီး သြားမရွိပါဘူး။ ေရနဂါးေတြဟာ အမ်ားနဲ႕မတူတာက ကုိယ္မွာသံခ်ပ္ကာလုိ အျပားေတြက ျဖာထြက္
လာတဲ့ အရြက္ရွည္ေတြလုိ ဆက္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕နာမည္လုိပဲ လီးဖီးေရနဂါးေတြက ဆက္ထားတဲ့ အရာေတြ
က ဝီးဒီးေရနဂါးေတြရဲ႕ ပုိေသးျပီး ရွည္တာေတြနဲ႕မတူပဲ ပုိက်ယ္ၿပီးျပားပါတယ္။ သတၱဝါႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်
ကမ္းရုိး တန္းတေလွ်ာက္မွာေတြ႕ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေရငုပ္ေနတဲ့ ရီခ်ေဂ်း ကြ်န္းတန္းစုက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေရငုပ္ေနတဲ့
ေနရာက ေရနဂါးေတြ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႀကီးမားၿပီး အပင္နည္းနည္းပဲရွိတဲ့ ဂဝံေက်ာက္ကြ်န္းေတြဟာ ထူးဆန္း
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ တိရစ
ိ ၦာန္ေတြခုိေအာင္းရာျဖစ္ၿပီးတခ်ဳိ႕ကုိ ကမၻာရဲ႕ တျခား ဘယ္ေနရာမွာမွ မေတြ႕ႏုိင္ပါဘူး။ ေရလႈိင္း
ေတြ ေအာက္မွာ ေဒါင္လုိက္ရွိေနတဲ့ ဂဝံမ်က္ႏွာျပင္ေတြဟာ မီတာရာေပါင္းမ်ားစြာ ေအာက္အထိ က်ေနပါတယ္။
ပထမရပ္ရန္ေနရာ။
ေအာက္ကုိ ဆက္ဆင္းလာတာနဲ႕အမွ် တစ္ေကာင္ကုိ မီတာဝက္ေလာက္ရွိတဲ့ boarfish ေတြက အညုိဳ႕ခံထားရသလုိပုံစံနဲ႕
ျဖတ္သြားပါတယ္။ ၁၅ မီတာေလာက္ေအာက္ေရာက္တဲ့အခါ (ေပ ၅၀ ေလာက္) ေရေမွာ္ေတြဖုံးအုပ္ထားတဲ့ ေက်ာက္တုံး
တစ္တုံးဆီ ဓာတ္မီးကေရာက္သြားပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးေပၚက ကယ့္လ္ပ္နဲ႕စာဂါစမ္ ေရေမွာ္နားမွာ ေရျပင္ဘက္ကုိ မီးကုိ
ျပန္လွည့္လုိက္ပါတယ္။ ဘာမွမရွိဘူး။ အားလုံးပဲ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ေနတယ္။ စိတ္သက္သာရာ ရသြားပါတယ္။ ဒီေရျပင္
မွာ ငမန္းျဖဴႀကီးေတြလည္း ေနတတ္ပါတယ္။
ေက်ာက္တုံးေပၚကုိ မီးျပန္ထုိးလုိက္တာနဲ႕ ေစာင့္ေနႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကုိ ေမ့သြားၿပီးရွာေနတာကုိပဲ အာရုံစက
ုိ ္လုိက္ပါတယ္။
မ်ားျပားတဲ့ပင္လယ္ထဲက သက္ရွိသတၱဝါေတြနဲ႕ အာရုံေထြျပားေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေန႕ဘက္ထက္စာရင္ညမွာ ဓါတ္မီးေရာင္
က်ဥ္းက်ဥ္းေအာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာနဲ႕ကုိက္ညီေအာင္ အေရာင္ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ ေရနဂါးေတြ
ကုိ ရွာရတာပုိလြယ္ပါတယ္။ မိနစ္အနည္းငယ္ ၾကာရွာၿပီးတဲ့အခါ ေရနဂါးတစ္ေကာင္ေတြ႕ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ႏွလုံးခုန္တာ
ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္သြားတာနဲ႕တၿပိဳင္နက္ ဒါဟာဝီဒီးေရနဂါးသာျဖစ္တယ္ဆုိတာ တအံ့တၾသသိလုိက္ရပါတယ္။
အေမွာင္ထဲမွာ ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၅၉ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက)္ မွာ တစ္နာရီေလာက္ ေရေအာက္မွာရွိၿပီး တဲ့အခါ ေျခေတြ
လက္ေတြ ထုံလာၿပီး လက္ေျမုာက္အရႈံးေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိေနပါၿပီ။ အေပၚမွာေရေႏြးနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းေရခ်ဳိးဖုိ႔ မျပန္ခင္
အေရွ႕မွာရွိတဲ့ ေက်ာက္တုံးကုိေနာက္ဆုံးတခ်က္ ၾကည့္ဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးေပၚေရြ႕သြားေနတုန္း ရုတ္
တရက္ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ဖို႔လာတဲ့ အရာကို္ ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ ဥေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ ထမင္းစားပန္းကန္
ျပား ေလာက္ရွိတဲ့ လီးဖီးေရနဂါး အထီးတစ္ေကာင္ပါပဲ။
ဒုတိယရပ္ရန္ေနရာ။
ေရနဂါးေတြနဲ႔ သူတုိ႕ရဲ႕ Syngnathidae အမ်ဳိးဝင္ေတြဟာ ငါးေလာကမွာ အမ်ားနဲ႕မတူပါဘူး။ အထီးေတြက သူတုိ႔ကုိယ္ခႏၶာ
အျပင္ဘက္မွာ ဥေတြသယ္ၿပီး သားေဖါက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕တဲ့ အထီးေပၚက ဥေတြက ရင့္ေနၿပီး ၃ ပတ္သားေလာက္
ရွိၿပီး သူ႕အၿမီးရဲ႕ အတြင္းဘက္အပုိင္းက ခြက္ေတြလုိျဖစ္ေနတဲ့ ခ်ဳိင္႔ေတြထဲမွာ ခုိင္ခုိ္င္မာမာ တြယ္ေနၿပီး ေရေမွာ္ေတြနဲဖ
႔ ုံးေန
ပါတယ္။ ဒီလုိသားဖြားျခင္းဟာ သားေကာင္ေတြဆီက ဥေတြကုိဝွက္ထားဖုိ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အျပဳအမႈျဖစ္တယ္လုိ႕ သိပၸံ
ပညာရွင္ေတြက ယူဆပါတယ္။
ကံေကာင္းစြာပဲ ဒီေရနဂါးအထီးေတြဟာ ၅ မီတာေလာက္ရွိတဲ့ ေရတိမ္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႕ ပုိနက္တဲ့ေနရာမွာ
ရွိမယ္ဆုိရင္ သူ႕ကုိေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တျဖည္းျဖည္း ေခၚလာရမွာျဖစ္ၿပီး သတၱဝါကုိ ပုန
ိ ည္းလာတဲ့ ဖိအားအလုိက္ လုိက္ေလ်ာ
ညီေထြေအာင္ေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႕ အခ်ိန္ေပးရပါမယ္။ ဒီလုိလုပ္တာက ေရနဂါးအေပၚ ဖိအားမ်ားလြန္းလုိ႔ ဥေတြဆုံးရႈံးႏုိင္ပါတယ္။
ေရနဂါးဟာ ကုန္းေပၚလုံလုံၿခံဳၿခံဳ ေရာက္လာၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ အိမ္အျမန္ျပန္ၾကပါတယ္။ အထူးငွားထားတဲ့ ေလ
ယာဥ္ပ်ံနဲ႕ ၂ နာရီေလာက္ၾကာၿပီးတဲ့အခါ ပါ့သ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေရေအာက္ကမၻာက တိရိစၦာန္ထိန္းသိမ္းေရး ေနရာျဖစ္တဲ့ ၾသ
စေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီလုိ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ တိရိစၧာန္ေတြျပထားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ငါးျပတုိက္ကုိ ေရာက္လာပါတယ္။
ဒီမွာ ေရနဂါးကုိ ဖိအားမေပးေစဖုိ႕ ခါတုိင္းလုပ္ရတဲ့ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈေတြ လုပ္ရပါတယ္။ ရုတ္တရက္ အလင္းေရာင္
ေျပာင္းရင္ေတာင္ လီးဖီးတစ္ေကာင္အတြက္ ေသေစႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ရက္ၾကာၿပီးတဲ့အခါ မုိင္းစစ္ပုဇြန္တခ်ဳိ႕ကုိ အဲဒီကန္ထဲ
ထည့္လုိက္ပါတယ္။ တစ္ေကာင္စီဟာ အလ်ား မီလီမီတာ အနည္းငယ္ပဲရွိၿပီး ေရနဂါးကခ်က္ခ်င္းပဲ စစားပါတယ္။ ေရနဂါး
ေတြက ေျမာေနတဲ့ ေက်ာက္ပြင့္ပုံစံ အတုခုိးပါတယ္။ ဒီလုိမွ မုိင္းစစ္ပုဇြန္သားေကာင္ကုိ တုိက္ခုိ္က္ႏုိင္မွာကုိး။ သူတုိ႔
ႏွာေခါင္းရဲ႕ေအာက္ပုိင္းက အဆက္ကုိအျမန္ၿဖဲဟလုိက္ၿပီး စုတ္အားတစ္ခုလုပ္လုိက္ၿပီး ပုဇြန္ကုိစုပ္ယူလုိက္ပါတယ္။
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ငါးျပတုိက္မွာ တစ္ပတ္ၾကာၿပီးတဲ့အခါ ဖမ္းမိထားတဲ့ အထီးရဲ႕အၿမီးက ေရေမွာ္ေတြဖုံးေနတဲ့ ဥေတြက စၿပီး သားေပါက္ လာပါ
တယ္။ ပထမအေနနဲ႔ ဥကေန တြန္႕လိမ္ေကာက္ေကြးလႈပ္ေနတဲ့ အၿမီးငယ္ေလးထြက္ လာပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ႀကိမ္
ေလာက္ ေနာက္ထပ္တြနၿ္႔ ပီးတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ပထမဆုံးေရနဂါးကေလး ေလးေပၚလာပါတယ္။ သူ႕မိဘရဲ႕ပုံတူကေလး
ပါပဲ။ ေမြးတဲ့အခ်ိန္မွာ လီးဖီးေရနဂါးေတြဟာ မီလီမီတာ ၂၀ (၀.၈ လက္မေလာက္) ရွည္ပါတယ္။ ႀကီးလာတဲ့အခါမွာေတာ့
၁၂ လနဲ႔ ၁၈ လၾကားမွာ စင္တီမီတာ ၅၀ (လက္မ ၂၀ နီးပါး) ရွည္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥေပါင္း ၂၁၀ ေပါက္ဖုိ႕ရာ ၁၀ ရက္ၾကာပါတယ္။
သဘာဝမွာဆုိ ဒီလုိျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရနဂါး အသစ္ကေလးေတြ ေနရာက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ကုိ
သူတုိ႔အစာေတြ႕ႏုိင္မႈ ပုိမ်ားလာၿပီး သူတုိ႕ရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႕အစာမလုရပါဘူး။

ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

တတိယရပ္ရန္ေနရာ။
ကံမေကာင္းစြာဘဲ သားေပါက္အသစ္ကေလး ၁၀ ေကာင္ကုိ ကန္ထဲက ေရစစ္ထဲမွာ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
က်န္တာေတြ အားလုံး အသက္ရွင္ၿပီး သူတုိ႔အိမ္အသစ္မွာ အသက္ရွင္ ႀကီးထြားေနပုံရပါတယ္။ အပတ္အနည္းငယ္ ၾကာတဲ့
အခါမွာေတာ့ ေရနဂါးအေကာင္ ၂၀၀ လုံးဆက္ေကြ်းဖုိ႕ မုိင္းစစ္ေတြ အလုံအေလာက္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕လာရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေကာင္အမ်ားစုကုိ သူတုိ႔အေဖကုိေတြ႕တဲ့ ေနရာကုိျပန္ပုိ႕ဖုိ႕ စီစဥ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီေရနဂါးေတြ အမ်ားစုအတြက္
သဘာဝမွာ အသက္ရွင္ႏုိင္ဖုိ႕ အလားအလာပုိေကာင္းပါတယ္။ ေရနဂါးတစ္ေကာင္အတြက္ ပထမအပတ္အနည္းငယ္က
အသက္ရွင္ဖို႔ အထူးအႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ေရနဂါးငယ္ေလးေတြဟာ တျခားငါးေတြရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ေနလုိ႕ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္
တုိ႔ရဲ႕ ေရနဂါးကေလးေလးေတြက သူတို႕ေမြးစကထက္စာရင္ ပုိႀကီးၿပီးပုိသန္မာပါတယ္။ အခု သူတုိ႕အတြက္ အႀကီးမားဆုံး
အႏၱရာယ္က မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ကမ္းတင္သြား ႏုိင္တာပါပဲ။ သာမန္အားျဖင့္ လီးဖီးေရနဂါးေတြဟာ ၅ ႏွစ္က ၇ ႏွစ္ အထိ
ေလာက္ အသက္ရွင္ပါတယ္။
ေရေအာက္ကမၻာက သားေဖါက္ျခင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ သဘာဝကမဖမ္းဆီးဘဲ လီးဖီးအေကာင္ေရေတြကုိ
ကုိယ့္ဟာကုိယ္ထိန္းထားဖုိ႕ပါပဲ။ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခါေတြမွာ ဖမ္းထားတဲ့ေနရာက ေပါက္လာတဲ့သားေကာင္ငယ္ေတြကုိ သဘာဝ
ကုိ ျပန္ပုိ႕ဖုိ႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ (ယေန႕ထိ ဒီလုိ ၂ ခါ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။) ၿပီးေတာ့ဒီလုိလွၿပီး ထူးျခားတဲ့ သတၱဝါေတြ အေၾကာင္း
လည္း ပုိသိလိုတာေပါ့။ ဥပမာ၊ သူတုိ႕ရဲ႕သားေပါက္ဖြားပုံနဲ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ေယဘူယ် ဇီဝကမၼလုပ္ငန္းေတြပါ။ တကယ္လုိ႕ သဘာဝမွာ
ရွိတဲ့ ေရနဂါးအရုိင္းေတြ စေလ်ာ့နည္းလာရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ အဲဒီေနရာမွာ အေကာင္ေရ ျပန္မ်ားလာေအာင္ လုပ္ေပး
ခ်င္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ပါ့သ္ၿမိဳ႕ ေရေအာက္ကမၻာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ေရနဂါးရွာတဲ့ ဌာနခြဲဖြဲ႕ဖုိ႕ ကူညီပါတယ္။ ဒါက အစုိးရ
ဌာနေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်မွာရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြက ပူးေပါင္းထားတဲ့ တြဲဖက္အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အစမွာ ေရနဂါးရွာတဲ့ဌာနရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က သဘာဝမွာရွိတဲ့ ေရနဂါး အေကာင္ေရကုိ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႕ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့
အခုေတာ့ ေရနဂါးေတြနဲ႕ ေရနရားေတြကုိလည္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္
ေဒသ အျဖစ္ ေရငုပ္သမားေတြ၊ တံငါသည္ေတြနဲ႕ ကမ္းေပၚမွာတင္လာတဲ့ သတၱဝါေတြရွာတဲ့ သူေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြကုိစုၿပီး
သူတုိ႕ဘယ္မွာေနသလဲ၊ အေကာင္အေရအတြက ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာ ဒီတိရိစၦာန္ေတြအေၾကာင္း ပုိသိဖုိ႕ေမွ်ာ္လင့္
ပါတယ္။ ဒီအံ့ၾသစရာ ေကာင္းတဲ့ တိရိစၦာန္ေတြအေၾကာင္း သင္ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ အခု
စပဲစရပါေသး တယ္။

သမိုင္းဘာသာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၁၃) မာကိုပလ
ို ုိ
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brain Storming
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္က ပင္လယ္ခရီးသြားလာျခင္း အေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘာကိစၥသြားမၾကလဲ၊
ဘယ္လိုသြားၾကမလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္မယ္ထင္လဲ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Reciprocal Teaching (or) ReQuest
(၁) ေလးေယာက္စီပါေသာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ား ဖြဲ႔ပါ။
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(၂) သင္ခန္းစာကို ေက်ာင္းသားအားလံုးဖတ္ရမည့္အေၾကာင္းေျပာပါ။ အဖြဲ႔အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား (၄) ေယာက္ကို
တာ၀န္တမ်ိဳးစီေပးပါ။ “စြနစ
္႔ ားသူ မာကုိပုိလုိ” အခန္းကို ေက်ာင္းသားအားလံုး ဖတ္ေစပါ။
(က) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ စာပိုဒ္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာမည္။
(ခ) ေနာက္တစ္ေယာက္မွ အဆင့္ျမင့္ ေမးခြန္း ေမးမည္။
(ဂ) ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ဖတ္သြားေသာစာပိုဒ္အေပၚ အဖြဲ၀
႕ င္မ်ား နားမလည္တာ၊ မရွင္းတာေတြကို ထပ္မံ၍
ရွင္းလင္း ေျပာရမည္။
(ဃ) ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေနာက္လာမည့္စာတစ္ပိုဒ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးရမည္။
(၃) “မဟာခန္ရဲ႕ နန္းေတာ္မွာ” အခန္းကို ဤနည္းလမ္းအတိုင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Critical Questions
မာကိုပိုလို၏မွတ္တမ္းသည္
ယူဆပါသလဲ။

ကမၻာ့သမုိင္း၏ေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္

မည္သည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွသ
ိ ည္ဟု

မာကုိပုိလုိ
စြနစ
္႔ ားသူ မာကုိပုိလုိ
၁၂၉၈ ခုႏွစ္မွာ မာကုိုပုိလုိလုိ႔ေခၚတ့ဲ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕သားတစ္ေယာက္ဟာ သူေရာက္သြားခဲ့တဲ့ အေရွ႕တုိင္း ခရီးစဥ္ေတြ အေၾကာင္း
စိတ္၀င္စားစရာသိပ္ေကာင္းတ့ဲ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးခဲ့ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူေျပာျပတဲ့ အေရွ႕တုိင္းက ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ
မႈေတြ အေၾကာင္းဖတ္ၿပိီး တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႕အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပင္လယ္ခရီးသြားလမ္း ေၾကာင္းေတြ ရွာလိုစိတ္ ျပင္းျပ လာခဲ့ၾက
ပါတယ္။ ႏွစ္ (၂၀၀) အၾကာမွာ ကိုလံဘတ္ေတာင္မွ သူ႕ရဲ႕ The Book of Ser Marco Polo ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကုိ မၾကာခဏ
ဖတ္ခ့ဲရပါတယ္။
မာကုိရဲ႕ေခတ္တုန္းက ဒီစာအုပ္ကုိ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာျပန္ခဲ့ၿပီး လက္နဲ႕ကူးယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၄၄၀ ခုႏွစ္
မ်ားမွာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ ထိုစာအုပ္ကုိ ပုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့
ဒီစာအုပ္ကုိ ပုံျပင္စာအုပ္ ဒါမွမဟုတ္ အက်ယ္ခ်႕ဲထားတယ္လုိ႔ထင္ခဲၾ့ ကပါတယ္။ ပညာတတ္သူ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မာကုိဟာ
တကယ့္အျဖစ္မွန္ ေရးထားတယ္လုိ႔ယူဆၾကၿပီး ေ၀းလံတ့ဲေဒသေတြနဲ႔ အမည္မသိလူမ်ဳိးေတြဆီကုိ မာကုိရဲ႕ ဇာတ္လမ္း
ေတြကုိျဖန္႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ပထ၀ီပညာရွင္ေတြက မာကုိရဲ႕ စာအုပ္ဟာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိက် တယ္လုိ႔
ဆုိတာ သေဘာတူၾကပါတယ္။
မာကုိပုိလုိကုိ ၁၂၅၄ ခုႏွစ္မွာ ဗင္းနစ္ၿမဳိျ႕ ပႏုိင္ငံမွာ ေမြးခဲ့ပါတယ္။ သူအ
႔ ေဖနဲ႔ဦးေလးေတြက ကုန္သြယ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခား
သြားပါတယ္။ ၁၂၆၅ ခုႏွစ္မွာ မာကုိရဲ႕အေဖ နီကုိလုိနဲ႔သူ႔ဦးေလး မာဖီယုိတဟ
ုိ႔ ာ ႏွစ္ေပါင္မ်ားစြာ ခရီးသြားေနရာမွ ျပန္လာ
ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးခရီးတစ္ခုမွာ ကေသး (တရုတ္ႏုိင္င)ံ အထိ ကုန္းလမ္းခရီးနဲ႔ သြားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က
မြန္ဂဘ
ုိ ုရင္ကူဘလုိင္ခန္က သူ႔လူမ်ဳိးေတြအတြက္ ဆရာေတြ၊ သာသနာျပဳေတြနဲ႔ ျပန္လာဖုိ႔ သူတို႔ကို
ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ဟာ ၁၂၇၁ ခုႏွစ္မွာ ခရီးတစ္ေခါက္ထပ္ထြက္ၿပီး ဒီတစ္ခါ မွာေတာ့ မာကုိ ကိုေခၚသြားပါတယ္။

မွာပါတယ္။

မာကိုပုိလုိတုိ႔ဟာ ဗင္းနစ္ကေန ပါလက္စတုိင္းမွာရိွတဲ့ အခရာၿမိဳ႕အထိ သေဘၤာနဲ႕သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တရုတ္ျပည္
သာသနာျပဳသြားမယ့္ ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးက သူတုိ႕နဲ႕အတူတူလုိက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ ခရီးၾကမ္းကုိလန္႕ၿပီး မၾကာ
ခင္မွာပဲဘုန္းႀကီးေတြက လွည့္ျပန္သြားပါတယ္။ ပုိလုိတုိ႔ဟာ ပါးရွား (အီရန္) နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္တရ
ုိ႔ ွိ သဲကႏၱာရေတြကုိ
ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ေခါင္မုိးလုိ႕ေခၚတဲ့ ပါမီယားေတာင္ေတြကုိ တက္ခဲ့ျပီး ကရွ္ဂါး (႐ႈဖူး) နဲ႕ ယာကန္ (စုိခ်ီ) စတဲ့
ကုန္သြယ္ေရးၿမဳိ႕ေတြကုိ ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ဂုိဘီကႏၱာရကုိ ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၂၇၅ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ
သူတုိ႕ဟာ ကမ္ဗာလု (ပီကင္း) မွာရွိတဲ့ ကူဘလုိင္ခန္ရဲ႕ နန္းေတာ္ကုိ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိိန္မွာေတာ့ မာကုိဟာ ၂၁
ႏွစ္ရွိပါၿပီ။
မဟာခန္ရဲ႕ နန္းေတာ္မွာ
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မၾကာခင္မွာပဲ မာကုိပိုလိုဟာ ကူဘလုိင္ခန္ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္လက္စြဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သုံးႏွစ္ေလာက္ သူဟာ လူဦးေရ ၂ သိန္း ၅
ေသာင္း ရွိတဲ့ ရန္ေခ်ာင္ျမဳိ႕ကုိ အုပ္စုိးခဲ့ရပါတယ္။ ထိုအင္ပါရာထဲက အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား၊ တိဗက္၊ ယူနန္နဲ႕ ဗမာျပည္
စတဲ့ေ၀းလံတဲ့ေနရာေတြကုိ အလုပ္တာ၀န္နဲ႔ပုိ႔ ခံခဲ့ရပါတယ္။ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေနရာမ်ားမွ လူေတြနဲ႔ သူတုိ႔ဘ၀ အေၾကာင္း
ဇာတ္လမ္းေတြကုိ မာကုိပုိလုိ ျပန္ယူလာခဲ့ပါတယ္။ ကေသးမွာ မာကိုပုိလိုတို႔ဟာ ခ်မ္းသာလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကူဗလိုင္
ခန္ ေသသြားရင္ နန္းေတာ္က မနာလုိတဲ့လူေတြက သူတုိ႔ကုိ ရန္လိုမွာကုိ ေၾကာက္လာပါတယ္။ ဗင္းနစ္ျပန္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္း
ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ကူဘာလုိင္ခန္ကျငင္းဆုိခဲ့တယ္။ ထို႔ေနာက္ပါးရွားက ကူဗလိုင္ခန္ရဲ႕ အထူး သံတမန္ ေရာက္လာတယ္။
သူက ကူဘလုိင္ခန္ဆီက မြန္ဂုိမင္းသမီးတစ္ေယာက္ကုိ သတုိ႔သမီးအေနနဲ႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ မာကိုပိုလိုတို႔က ဒီမင္းသမီး
ရဲ႕ ခရီးကို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ရာထူးရွိတဲ့ လူေတြက ေစာင့္ေရွာက္သင့တ
္ ယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီတာ၀န္ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသြားခ်င္ေနတဲ့ ဗင္းနစ္ အလည္အပတ္ ခရီးကုိလည္း ျဖစ္ေစ မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကူဗလိုင္ခန္က ၀န္ေလး
စြာပဲသေဘာတူလုိက္ပါတယ္။
ကုန္းလမ္းကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြမွာရွိတဲ့ ဓါးျပေတြနဲ႔ ကူဗလိုင္ခန္ရဲ႕ရန္သူမ်ားရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို သိရွိလုိ႔ ေရ
ေၾကာင္းခရီးနဲ႕သြားဖုိ႕သေဘၤာေတြ အမ်ားၾကီးေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၂၉၂ ခုႏွစ္မွာ မာကိပ
ု ုိလုိ ေတြရယ္၊ ဒီမင္းသမီးရယ္နဲ႔
ကေသးကမူးမတ္ ၆၀၀ တုိ႔ဟာ ဒီသေဘၤာေတြနဲ႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားနဲ႔ မေလးကၽြန္းဆြယ္ကေန
စူမာထရာတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္ဘက္ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ခရိီးဖင့္ခဲ့ ပါတယ္။
သူတို႔သေဘၤာမ်ားနဲ႔ အေနာက္ဘက္လွည့္ျပီး သီရိလကၤာနဲ႔ အိႏၵိယတုိ႔ကုိ အလည္သြားခဲ့ပါတယ္။ အေရွ႕ အာဖရိက
ကမ္းေျခကုိလည္း ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရီးလမ္းသည္အႏၱရာယ္မ်ားျပီး ပါးရွားအေရာက္မွာ မူးမတ္ ၆၀၀ ထဲက ၁၈
ေယာက္သာက်န္ပါေတာ့တယ္။ မာကိုပုိလုိတုိ႕နဲ႕မင္းသမီးကေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းခဲ့ ပါတယ္။ မာကိုပုိလုိတုိ႕ဟာ ဗင္းနစ္ ကုိ
ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့သူတုိ႕ဟာ ဒီေနရာက ေနထြက္ခဲ့တာ ၂၄ ႏွစ္ရိွခဲ့ပါျပီ။ ကေသးကေန သူတုိ႔၀ယ္လာတဲ့ အဖုိးတန္
ေက်ာက္ေတြဟာ ဗင္းနစ္တစ္ခုလုံးကုိ အံ့ၾသေစပါတယ္။
ထို႔ေနာက္မာကုိပိုလိုဟာ သေဘၤာတစ္စင္းရဲ႕ ကပၸတိန္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုစဥ္ အျပိဳင္ကုန္သြယ္ ေနတဲ့
ဂ်ီႏ၀
ုိ ါျမဳိ႕မွအင္အားစုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံလုိက္ရျပီး ေထာင္မွာအက်ဥ္းခ်ခံလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒမ
ီ ွာ ေနာက္ အက်ဥ္းသား
တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ သူ႔စာအုပ္ကုိေရးခဲ့ပါတယ္။ ၁၂၉၉ ခုႏုစ္မွာ မာကုိပုိလိုကို ဂ်ီႏ၀
ုိ ါလူမ်ဳိးမ်ားက လႊတ္လုိက္ပါတယ္။
သူဟာဗင္းနစ္ကုိျပန္ျပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ေခတ္က တရားရုံးမွတ္တမ္းေတြမွာ ပုိင္ဆုိင္မူ၊ ေငြေၾကး
တုိ႕နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ တရားစြဲဆုိမူ အမ်ားအျပားမွာ သူ႕နာမည္ပါပါတယ္။ သူဟာအိမ္ေထာင္ျပဳျပီး သမီးသုံးေယာက္ရပါတယ္။
၁၃၂၃ ခုႏွစ္ ေလာက္မွာ သူကြယ္လြန္ပါတယ္။

(၁၄) ကုိလံဘတ္ကုိအမွတ္ရျခင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) ႏွင့္ အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) တို႔ကို ပထမပိုင္းတြင္
တႀကိမ္ ဒုုတိယပိုင္းတြင္ တႀကိမ္ ျပဳလုုပ္မည္။ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) ကို ႏွစ္ပိုင္းစလံုးၿပီးမွ ျပဳလုုပ္မည္။
ပထမပုိင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Taking Stocks
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔က ဥေရာပမွ အေမရိကသုိ႔ ေရာက္သြားေသာ ပစၥည္းမ်ားစာရင္းႏွင့္ အေမရိကမွ ဥေရာပသုိ႔
ေရာက္သြားေသာ ပစၥည္းမ်ားစာရင္း ျပဳစုုမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Review the List
ပထမပိုင္းဖတ္ၿပီး၊ ျပဳစုုထားေသာ ပစၥည္းစာရင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမည္။
ဒုတိယပုိင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Taking Stocks
ကုိလံဘတ္(စ္) ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။
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အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Review the List
ဒုုတိယပိုင္း ဖတ္ၿပီး၊ ျပဳစုထ
ု ားေသာ ပစၥည္းစာရင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Free Write
ကုိလံဘတ္ဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးလုိ႕ ယူဆပါသလား ၊ မယူဆဘူးလား။ ဘာေၾကာင္ပ
့ ါလဲ။

ကိုလံဘတ္ကို အမွတ္ရျခင္း
ပထမပိုင္း
လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းက ယခု ဘယ္ရင္းေရလက္ၾကား (Bering Strait) လို႔ေခၚတဲ့ ေနရာေပၚက ကုန္းေျမဟာ ျဖတ္
သြားလို႔မရေအာင္ နိမ့္က်သြားၿပီး ကမာၻရဲ႕အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း သီးျခားျဖစ္သြားပါတယ္။ အပင္ေတ၊ြ တိရစာၦန္ေတြ၊ လူေတြနဲ႔ ယဥ္
ေက်းမႈေတြ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ ေရာဂါေတြအားလံုး သီးျခားျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနသာတဲ့တစ္မနက္ ေအာက္
တိုဘာလေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္က၊ ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ္ကို သယ္လာတဲ့ေလွဟာ စန္စယ္ဗေဒါကၽြန္းက သဲေပၚမွာ တိုက္
လို႔ ရပ္သြားၿပီး ကမာၻရဲ႕အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းကို ျပန္ေပါင္းစပ္ ေပးလိုက္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ဟာမသိဘဲနဲ႕ ဒီလိုပထမေပါင္းစပ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားရင္အံ့ၾသစရာပဲ။ အဲလိုလုပ္အၿပီး ခရစ္စတို
ဖာ ကိုလံဘတ္တစ္ေယာက္ဟာ ကမာၻရဲ႕စူးစမ္းျခင္းကို ထာ၀ရခံရေတာ့တာပဲ။ အဲဒီ ေပါင္းစပ္အၿပီးမွာ စီးဆင္းသြားတဲ့
တန္ခိုးေတြဟာ ကမာၻတစ္ခုလံုးကိုလံုး၀ ေလးေလးနက္နက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဥရာပသားေတြကို
အင္ဒီးယန္းေတြေပးတဲ့ အပင္ေတြဟာ သူတို႕ေသေသခ်ာခ်ာ ပ်ိဳးေထာင္ထားၿပီး ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေကာင္း
ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ အာလူး၊ ေျပာင္း၊ ခ်ည္မွ်င္ရွည္၊ ၀ါဂြမ္း စတာေတြဟာ ကမာၻအေဟာင္းရဲ႕ ငတ္မြတ္
ေခါင္းပါးမႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုက္ၿပီး လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစလိုက္ပါတယ္။ စီးပြားေရးကအစ အစားအစာ ခ်က္ပံု
အထိ အားလံုး ေျပာင္းလဲကုန္ပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမပါတဲ့ အီတာလ်ံအစာ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ငရုပ္သီးမပါတဲ့ အင္ဒီးယန္း အစာ၊
ဒါမွမဟုတ္ အာလူးမပါတဲ့ အိုင္းရစ္ရွ္အစာ ဘယ္သူစိတ္ကူးလို႕ရသလဲ။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ကမာၻအသစ္က လာတာပါ။
ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါဂြမ္းသာမရွိရင္ ဥေရာပမွာ ခ်ည္မွ်င္နဲအ
႔ ထည္စက္ရံုေတြ ရွမ
ိ ွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး
လည္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တျခားတစ္ဘက္ကို သြားလိုက္ရင္ ကၽြဲ၊ ႏြားမပါတဲ့ Wild West လို႕ေခၚတဲ့ မယဥ္ပါးေသးတဲ့ အေမရိကန္အေနာက္ပိုင္း၊
ဒါမွမဟုတ္ ျမင္းေတြမပါတဲ့ေျမျပန္႕က အင္ဒီးယန္းေတြကို ဘယ္သူစိတ္ကူးလို႕ရမလဲ။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို စပိန္လူမ်ိဳးေတြက
၁၄၉၃ မွာကမာၻသစ္ကိုယူလာၿပီး သူတို႔ဟာ ေနသားတက်ျဖစ္သြားၿပီး၊ မ်ဳိးပြားျပန္႔ပြားသြားပါတယ္။ ၁၅၈၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ
စြန္႕စားခရီးသြားသူ စပိန္လူမ်ိဳး ကာေဘဇာဒီဗာကာဟာ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕ကေန မုန္တိုင္းတိုက္ခံရၿပီး တကၠဆပ္
ကမ္းေျခေပၚ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။
သူဟာတကၠဆပ္ကို ပထမဆုံးေတြ႔တဲ့ ဥေရာပသားတစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ သူအ
႔ ရင္ စပိန္က ကၽြဲႏြားေတြက ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ။ သူတို႔
ကိုၾကည့္ရတာ အင္မတန္ရုိင္းၿပီး အဲဒီမွာ ေနသားက်ေနပုံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူက အေမရိကန္ ေဒသခံပဲျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့
ပါတယ္။ လာကိုတာစူး လူမ်ဳိးေတြဟာ အင္မတန္ေကာင္းၿပီး သူတို႔ဘဝကို တိုးတက္ေစတဲ့ တိရိစာၦန္ေတ ြေရာက္လာပုံနဲ႔
ပါတ္သက္ၿပီး ဒ႑ာရီေတြရွိပါတယ္။ အဲလ္က္ေခြးေတြဟာ ေရကန္အနက္ၾကီး ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ေမွာ္ႏိုင္ငံက ေရာက္လာ
ပါတယ္တဲ့။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါေတြကျမင္းေတြပါ။
မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ကိုလံဘတ္နဲ႔ သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြ ယူလာတဲ့ ေရာဂါေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္
အတြင္းမွာပဲ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံစုေတြမ်ားစြာကို ေဖ်ာက္ဖ်က္္ႏိုငပ
္ ါတယ္။ ဥပမာ၊ ဟစ္ပါနီယိုလားလို႔ေခၚတဲ့ ကရစ္
ဘီယန္ကၽြန္းက လူဦးေရဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္းမွာ သန္းတစ္ဝက္ကေန တစ္ေယက္မွ မက်န္ေတာ့တဲ့အထိ ေလ်ာ့
က်သြားပါတယ္။ ကိုလံဘတ္ေရာက္လာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ ဥေရာပက စြန္႔စားခရီးသြားသူေတြဟာ ေျမာက္အေမရိက
ကမ္းရုိးတန္းကို ေရာက္လာေပမဲ့ စပိန္လူမ်ဳိးေတြယူလာတဲ့ ေရာဂါေတြဟာ ေျမာက္ဘက္ကိုျမန္ျမန္ ျပန္႔သြားၿပီး ၁၆၀၇
ခုႏွစ္မွာ ကပၸတိန္ဂ်ိမ္းစ္စမစ္ဟာ ဗာဂ်ီးနီးယားမွာရွိတဲ့ ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္း ကိုေရာက္ခ်ိန္မွာ ေဒသခံလူေတြကေနစလိုက္တဲ့
ေက်ာက္ေရာဂါေၾကာင့္ သူတို႔ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္ ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးစုတစ္စုကတစ္စု ေျမာက္ဘက္ကို လက္ဆင့္ကမ္း
လိုက္ပါတယ္။
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ကရစ္ဘီယန္မွာ အဲဒါမတိုင္ခင္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာက ေဒသခံလူေတြဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ေသေန
တုန္းက စပိန္လူမ်ဳိးေတြက အာဖရိကကေန အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစဖို႔ အလုပ္သမားေတြ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ကၽြန္စနစ္ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္
နဲ႔ ကမၻာသစ္က လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေသြးေႏွာထားတဲ့ လူေတြေပၚလာတယ္။
ဒုုတိယပိုင္း
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကမာၻႀကီးလုံးတယ္လို႔ထင္တာ ကိုလံဘတ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဥေရာပ ပညာတတ္သူ
ေတာ္ေတာ္္မ်ားမ်ားက ဒီအခ်က္ကိုလက္ခံပါတယ္။ တစ္ခ်က္က ဆိပ္ကမ္းကထြက္သြားတဲ့ သေဘၤာေတြဟာ ပထမ ကိုယ္
ထည္ ေပ်ာက္သြားၿပီး ေနာက္ရြက္တိုင္ေပ်ာက္သြားတာ သတိထားမိပါတယ္။ ျပန္ေပၚလာတဲ့အခါ ရြက္တုိင္အရင္ေပၚလာၿပီးမွ
ကိုယ္ထည္ေပၚလာပါတယ္။
ေရွးေခတ္က ဂရိလူမ်ဳိးေတြဟာ ကမာၻႀကီးလုံးတာသိရုံမက၊ တစ္ေယာက္ကဆိုရင္ ကမာၻအဝန္းကို တိတိက်က် တြက္လိုက္
တာ ကီလိုမီတာနည္းနည္းပဲလြဲတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂရိလူမ်ဳိးေတြေရာ ခန္႔မွန္းေျခေတြေရာ အမ်ားႀကီးရွိၿပီး အခုေခတ္နဲ႔နီးတဲ့
အခ်ိန္အထိ ဘယ္ခန္႔မွန္းေျခကိုယံုရမွန္း ဘယ္သူကမွမသိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကိုလံဘတ္ဟာ ကမာၻ႕ အဝန္းဟာမိုင္ ၂
ေသာင္း ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ ၃ ေသာင္း ၂ ေထာင္ဆိုတဲ့ ခန္ ့မွန္းေျခအမွားႀကီးကို ေရြးလိုက္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူဟာ
အသက္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ဒီခရီးကိုစခဲ့ပါတယ္။
ကိုလံဘတ္ဟာ ေလွ်ာ့တြက္ထားတဲ့ ကမာၻအဝန္းကိုယူၿပီး အဲဒီေပၚမွာ ဥေရာပရွိတဲ့ေျမေနရာရဲ႕ လတၱီက်ဴကို မွတ္သား
လိုက္ပါတယ္။ မာကိပ
ု ိုလိုရဲ့ တရုတ္ျပည္ခရီးသြားမွတ္တမ္းကို ေလ့လာၿပီး အာရွ အေနနဲ႔ လတၱီက်ဴ ဘယ္ေလာက္
ထပ္ယူႏိုင္မွာလဲဆိုတာ တြက္ၾကည့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္ပင္လယ္အတြက္ မိုင္ ၁၀၀၀ ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀
ထပ္ထည့္လိုက္ၿပီး အေပါင္း၊ အႏႈတ္လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂ်ပန္ဟာစပိန္ျပည္ အေနာက္ဘက္မိုင္ ၂၀၀၀ ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ
၃၂၀၀ မွာရွိမွာပဲလို႔ ယုံလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကေတာ့ မိုင္တစ္ေထာင္ ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ ေလာက္ ဆက္
သြားရင္ ေရာက္မယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူဟာသေဘၤာျပင္ဖို ့ဂရင္းကေနရီကၽြန္းမွာရပ္ၿပီး ျပန္ထြက္လာခ်ိန္မွာ
သူ႔မွတ္တမ္းမွာ သူဟာ ခရီးကို ၂၁ ရက္ၾကာမယ္ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္းနဲ႔ လိုလိုမယ္မယ္ အစားအေသာက္ကို ၂၈ ရက္စာ
ယူခဲ့ေၾကာင္း ေရးပါတယ္။ တကယ္ဆို သူတင္ထားတာထက္ပင္ လယ္ကိုမိုင္ ၈၀၀၀ ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ ပိုသြား
ရမွာပါ။ တကယ္လို႔ ကမာၻအသစ္သာၾကားမွာမရွိဘူးဆိုရင္ ပင္လယ္ထဲမွာ ကိုလံဘတ္နဲ႔ သူ႔လူေတြရဲ႕ အ႐ုိးေျခာက္ေတြ
ေမ်ာေနဆဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ကိုလံဘတ္ကိုလမ္းၫႊန္ဖို ့စာအုပ္အျပင္တျခားရွိပါေသးတယ္။ သိုးေမႊးေရာင္းသူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့သူဟာ ေတာင္ပိုင္းကို
အာဖရိကကမ္းေျခက ဂီနီအထိ သေဘၤာခရီးသြားဖူးပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ကို အဂၤလန္အထိသြားဖူးၿပီး အိုက္စလန္ေတာင္
ေရာက္ခ်င္ေရာက္ခဲ့ပါမယ္။ ဂီနီမွာ ပင္လယ္တစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ကမာၻသစ္အေၾကာင္းကို အဖရိကသေဘၤာသားေတြက သူ႔ကို
ေျပာျပၿပီး လမ္းျပဖို႔ ေျမပံုေတြေတာင္ေပးလိုက္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အိုက္စလန္မွာ အေနာက္ဘက္က ထူးဆန္းတဲ့
ကုန္းေျမအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းေတြ နယူးေဖါင္လင္ကမ္းရုိးတန္းမွာ ငါးဖမ္းျပီး တခါတေလ အဲဒီမွာေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြ
ဆီက ၾကားတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနည္းေတြနဲ႔ သူဟာကမာၻသစ္အေၾကာင္း သိရတယ္ဆိုတာ ခိုင္လုံတဲ့
သက္ေသ မရွိပါဘူး။ သူ႔မွတ္တမ္းထဲမွာ ေရးထားသမွ်အရေတာ့ သူဟာေတြ႕ရွိလာမယ့္ ကုန္းေျမႀကီးအေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္
မသိ႐ုံမက သူေတြ ့ၿပီးတဲ့အခါေတာင္ ယံုဖို ့ျငင္းဆိုေနတယ္လို ့ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီခရီးေတြဟာ အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထင္ႏိုင္ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကေန ခပ္ေဝး
ေဝးသြားရင္ အေနာက္ဘက္ကို မရပ္တန္း ျပန္တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေလနဲ႔ ႀကံဳမယ္လို႔သူ႔ကို သူမ်ားက သင္လိုက္ခ်င္ သင္လိုက္
ပါမယ္။ ဒီေသခ်ာတဲ့စိတ္နဲ႔ ကိုလံဘတ္ဟာ သေဘၤာသုံးစင္းစလုံးကို ေလးေထာင့္ရြက္တိုင္ေတြလုပ္ထားၿပီး သူနဲ႔ သူ႔သေဘၤာ
သားေတြရဲ႕ဘဝကို ကမာၻသစ္ကို ေလတိုက္ရာ အရပ္သြားဖို႔ ျမွဴပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။ သူမွန္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့လည္း ရြက္တိုက္
တဲ့ ေခတ္တေလွ်ာက္မွာ ကမာၻသစ္ကို ေလွေတြသယ္သြားၿပီး ျပန္ယူလာတဲ့ရြက္တိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို သူပထမဆုံး
ေတြ ့ရွိခဲ့ပါတယ္။
ကိုလံဘတ္ဟာအရင္က သိုးေမႊးအေရာင္းသမားလို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ သူဟာေျမပုံလုပ္သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
သေဘၤာကပၸတိန္ တစ္ခါမွမလုပ္ဖူးပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ခရီးမတိုင္ခင္ သူဟာ တစ္ခါမွ ေလွာ္တဲ့ေလွထက္ႀကီးတဲ့အရာ
ဦးမေဆာင္ဖူးပါဘူး။ ကိုလံဘတ္ဟာ သူ႔သေဘၤာသားေတြနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး အၿမဲအခက္အခဲရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တစ္
ေယာက္ပါ။ သူ႔သေဘၤာသုံးစင္းထဲမွာ ႏွစ္စင္းက မာလိန္မွဴးေတြဟာ သူ႔ကိုေရထဲပစ္ခ်ဖို႔ သူ႔သေဘၤာသားေတြနဲ႔ တိတ္တိတ္
ၾကံေနတယ္လို႕ တခါကသူ႕ မွတ္တမ္းထဲမွာ ေရးဖူးပါတယ္။ သူ႔သေဘၤာသားေတြဟာ သူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲရွိပုံ ရပါ
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တယ္။ သူ႕ရဲ႕ပထမခရီးမွာ တစ္ေန႕ တစ္ေန႕ သေဘၤာသြားခဲ့ရတဲ့ အကြာအေဝးကို ညာေလ့ရွိပါတယ္။ သူ႔ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္း
ထဲမွာ ေရးခဲ့တဲ့အတိုင္း တကယ္လို႔ သူ႕သေဘၤာသားေတြ ထင္တဲ့အတိုင္း သူေျပာတာထက္နည္းၿပီး ခရီးသြားခဲ့ရင္ သူတို႔
သိပ္မစိုးရိမ္ဘူးလို႕ သူယူဆပါတယ္။ (ဒီလုစ
ိ ဥ္းစားတာ ထူးဆန္းပါတယ္။ တကယ္လို႔ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနၿပီး
ခရီးပိုတြင္တယ္လို႔ထင္ၿပီး ခရီးနည္းနည္းပဲ သြားေနတာမဟုတ္ဘူးလို႔ထင္ရင္ စိတ္မခ်မ္းသာဘူးလား) ကမ္းမျမင္မီေလးတင္
သူဟာကုန္းကို ပထမဆုံးျမင္တဲ့လူကို တစ္ႏွစ္စာ လစာေပးမယ္လို႔ ကတိေပးၿပီး သေဘၤာသားေတြ ပုန္ကန္ဖလ
ို႔ ုပ္တာကို
လမ္းလႊဲခဲ့ရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၄၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေရာဒရီဂိုဒီထရီယာႏိုလို႔ေခၚတဲ့ သေဘၤာသားဟာ ပထမဆုံး ျမင္တယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ဟာ ကုန္းကမီးေရာင္ကိုျမင္ဖို ့အတြက္ (မိုင္ ၄၀ ဒါမွမဟုတ္ ကီလိုမီတာ ၇၀)
သိပ္ေဝးလြန္းတဲ့ေနရာ အေသအခ်ာေရာက္ေနမွာပါ။ ကိုလံဘတ္ဟာ ဆုကို သူ႕အတြက္သူ ယူထားလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ
အျဖစ္အပ်က္ေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႕သေဘၤာသားေတြဟာ ႏွစ္ႀကိမ္ သူ႔အမိန္႔ကို လ်စ္လ်ဴရႈတာမဆန္းပါဘူး။ တစ္ႀကိမ္က ပင္တာ
ဆိုတဲ့ သူ႔သေဘၤာတစင္းက မာလိမ္မႉးက သေဘၤာေတြကိုစြန္႕သြားၿပီး သူ႔ဟာသူ ရြက္တိုက္သြားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မွာေတာ့ သူ႔သေဘၤာနီနာက သေဘၤာသားေတြကို သႏာၱေက်ာက္တန္းတစ္ခုမွာ ေသာင္တင္ေနတဲ့ စန္တာ
မာရီယာသေဘၤာကို မၿပီးဆြဲဖို႔ အမိန္႕ေပးတဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ (နီနာသေဘၤာကလိုက္နာဖို ့ျငင္းဆိုၿပီး စန္တာမာရီယာကို
ဆုံးရႈံးခဲ့ပါတယ္။) ဒါေပမဲ့ ကိုလံဘတ္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္သြားတဲ့ ေရေၾကာင္းခရီး ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါ
တယ္။ သူ႔ေခတ္အခါမွာ အရွည္ဆုံး ခရီးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ေဆာင္းရာသီမုန္တိုင္းၾကားက အိမ္ျပန္ခဲ့
ရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာ သူဟာ သူ႕ရဲ႕ပန္းတိုင္ခရီးလမ္းဆုံးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္းကိုအံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ တိက်မႈနဲ႔ သြားႏုင
ိ ္ခဲ့
ပါတယ္။ ဒါကိုခရီးသြားလမ္းညႊန္အိမ္ေျမွာင္နဲ႕ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ လတၱီက်ဴေပးႏုိင္တဲ့ ေရွးေဟာင္းက်တဲ့ ေနလနကၡတ္တို႔၊
အျမင့္ေထာင့္ကိုတိုင္းတာတဲ့ ကိရိယာတို႔နဲ႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာင္ဂ်ီတြတ္ကိုေတာ့ မသိခဲ့ပါဘူး။

(၁၅) ခရစ္စတိုဖါကိုလံဘတ္ရဲ႕ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Pair Brainstorming (Brainstorming)
တျခားေဒသကို က်ဴးေက်ာ္သူေတြက ေဒသခံေတြကို ဘယ္လုိဆက္ဆံၾကသလဲ။ ေဒသခံေတြကေကာ က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို
ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကသလဲ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Share Inquiry
"ခရစ္စတိဖ
ု ါကုိလံဘတ္ရဲ႕မွတ္တမ္း" ကို တစ္ဦးခ်င္းစီဖတ္ၿပီးေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္တတြဲ အျပန္အလွန္ အက်ဥ္းခ်ုဳပ္ ေျပာ
ျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုုပ္ၾကမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - 10 Minute Free Writing
“ကုိလံဘတ္ရဲ႔ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း” မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ကုိလံဘတ္၏ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ထားသည့္သေဘာထားကို ဆန္း
စစ္ၿပီး၊ အကိ်ဳးဆက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

ခရစ္စတုိဖါကုိလံဘတ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
(ခရစ္စတုိဖါကုိလံဘတ္ရဲ႕ မွတ္တမ္းစာအုပ္မွ Robert H. Fuson မွ ျမန္မာလုိ ဘာသာျပန္သည္)
၁၄၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၂) ရက္ ေသာၾကာေန႔
(ေအာက္တုိဘာ (၁၂) ရက္ေန႔မွတ္တမ္းကုိ ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ရက္ေန႔ မွတ္တမ္းနဲ႕ ေပါင္းေရးထားပါတယ္။)
အရုဏ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ္လံုးတီးလူေတြ ေတြ႔ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သေဘၤာကေလွနဲ႔ ကမ္းေျခသြားပါတယ္။ လက္နက္ယူသြား
တယ္။ ပင္တာသေဘၤာက ကပၸတိန္ မာတင္အေလာန္ဇိုပင္ဇြန္နဲ႔ သူ႔ညီ နီနာသေဘၤာကပၸတိန္ ဗင္ခ်ဲန္ ေတယာနဲဇ္ပင္ဇြန္တုိ႔
လို္က္လာပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္က အလံေတာ္ကို လႊင့္လိုက္ၿပီး ကပၸတိန္ေတြက အစိမ္းေရာင္ ၾကက္ေျခခတ္ၾကီးပါၿပီး ၾကက္ေျခ
ခတ္ရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ အက္ဖ္နဲ႔၀ိုငစ
္ လံုးေတြေရးထားတဲ့ အလံေတြယူလာတယ္။ စာလံုးေတြတစ္ခုစီရဲ႕ အေပၚမွာ ဘုရင့္
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သရဖူပံုရပ
ွိ ါတယ္။ ဒီအလံေတြကို သေဘၤာတိုင္းက သယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတဲ့ ဘုရားစာဆုိအၿပီးမွာ ပင္
တာနဲ႔ နီနာက ကပၸတိန္ေတြရယ္ ရိုဒရိဂို၊ ဒီအကစ္ကိုဗာယ္ဒို (သေဘၤာေတြရဲ႕ အတြင္းေရးမႈး) နဲ႔ ေစဂိုဗီးယားက စန္းခ်က္ဇ္
(သေဘၤာေတြရဲ႕ ေငြစာရင္းစစ္) တို႕ကို ယံုၾကည္ျခင္းရွိဖ႔န
ို ဲ႔ ဘုရင္နဲဘ
႔ ုရင္မအတြက္ ဒီကၽြန္းကို ကၽြန္ုပ္သိမ္းပိုက္တာကို မ်က္
ျမင္သက္ေသာ အျဖစ္ၾကည့္ဖို႔ အမိန္႔ေပးလုိက္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ထြက္ဆိုခ်က္ေတြထြက္ဆိုၿပီး အတြင္းေရးမႈးကုိ ဒီထြက္ဆို
ခ်က္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ားေရးသားခိုင္းပါတယ္။ အထက္ကအမည္ေတြအျပင္ သေဘၤာေတြကလူတုိင္းဒီလိုလုပ္တာ မ်က္
ျမင္ေတြၾ႔ ကပါတယ္။ ဒီကၽြန္းကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္အညီ စန္စယ္လ္ဗာေဒါလို႔ ကၽြန္ုပ္အမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီကၽြန္းကုိ သိမ္းပိုက္ဖို႔ လိုအပ္တာေတြ လုပ္ၿပီးလို႔ မၾကာခင္မွာ လူေတြဟာ ကမ္းေျခကို စေရာက္လာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကို
ေမြးလိုက္တဲ့ မိခင္ေတြလိုပဲ အားလံုးကိုယ္လံုးတီးပါ။ အမ်ိဳးသမီး ေတြေရာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ုပ္က အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလး
တစ္ေယာက္ပဲေတြ႕ပါတယ္။ ေတြ႕ရသမွ်အား လံုးဟာ လူငယ္ေတြျဖစ္ၿပီး အသက္ (၃၀) ေက်ာ္ တစ္ေယာက္မွ် မပါပါဘူး။
အားလံုးေဒါင္ေကာင္းၿပီး ကုိယ္လံုးကိုယ္ထည္လွၿပီး မ်က္ႏွာေတြလည္း သိပ္လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမင္ဖူးသမွ် အျခားလူမ်ိဳး
ေတြထက္ က်ယ္တဲ့ေခါင္းႀကီးေတြနဲ႕ နဖူးႀကီးေတြက ဒီအလွကို ဖ်က္စီးေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ မ်က္လံုးေတြႀကီးၿပီး
သိပ္လွပါတယ္။ အသားကလည္း ကနယ္ရီကၽြန္းက လူေတြလို ဒါမွမဟုတ္ ေနေလာင္ထားတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ အေရာင္လို
ျဖစ္ေနပါတယ္။ လံုး၀မမဲပါဘူး။ ဒါကေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ဟာ ကနယ္ရီက
ဟီရယ္ရိုကၽြန္းနဲ႕ လိုင္းေၾကာင္းေပၚမွာ အေရွ႕နဲ႕ အေနာက္ တန္းေနလို႕ပါပဲ။ ဒီလူေတြဟာ အရပ္ရွည္ၿပီး ခၽြင္းခ်က္မရွိ သူတုိ႔
ေျခေတာက္ ေတြဟာ ေျဖာင့္တန္းေနၿပီး တစ္ေယာက္မွ ဗိုက္မစူၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႕အားလံုး အခ်ိဳးအစား
ေျပၾကပါတယ္။ သူတို႕ ဆံပင္ေတြဟာ ေကာက္ေကြးမေနပဲ ေျဖာင့္ေနၿပီး ျမင္းေမႊးလုိ ၾကမ္းေနပါတယ္။ ဆံပင္ကို မ်က္
ခံုးေမႊးအေပၚအထိ ခပ္တုိတိုထားေပမယ့္ အေနာက္ဖက္မွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မညွပ္ပဲ အေခြလုိက္ႀကီး ထားထားပါတယ္။
ေဒသခံ လူအမ်ားစုဟာ မ်က္ႏွာကုိ ေဆးျခယ္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြကေတာ့ တစ္ကုိယ္လံုး ေဆးျခယ္ၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳကမ်က္လံုးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ႏွာေခါင္းပဲ ျခယ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အမဲေရာင္၊ တခ်ိဳ႕ကအျဖဳဴေရာင္၊ တခ်ိဳ႕က အနီေရာင္
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တျခားအေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆးျခယ္ၾကပါတယ္။
ဒီကၽြန္းကုိ ဒီကလူေတြက ဂြြါနာဟာနီလို႕ သူတို႕ဘာသာစကားနဲ႕ေခၚၾကၿပီး တစ္ခြန္းမွနားမလည္ေပမယ့္ သူတို႕စကားေျပာတာ
သိပ္သြက္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ခင္မင္တတ္ၿပီး သေဘာေကာင္းၾကပါတယ္။ လွံငယ္ေလးေတြကလႊဲရင္ လက္နက္ မကိုင္
ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတို႕မွာ သံလံုး၀ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္ရဲ႕ ဓါးကုိ ျပလိုက္တုန္းက တစ္ေယာက္ကမသိလို႔ ဓါးသြားကုိ ဆုပ္
ကုိင္လိုက္သည့္ အတြက္ လက္ဓါးရွသြားပါတယ္။ သူတုိ႔ လွံေတြဟာ သစ္သားနဲ႕ လုပ္ထားၿပီး အဆံုးတစ္ဖက္မွာ ငါးရဲ႕သြား
ဒါမွ မဟုတ္ အျခားအခၽြန္တစ္ခုခု တပ္ထားပါတယ္။
ကၽြန္ုပ္ဟာ ေဒသခံေတြကို ခင္ခင္မင္မင္ ရွိေစခ်င္တာက ဒီလူေတြကို အတင္းအဓမၼလုပ္တာထက္ ေမတၱအားျဖင့္ လြတ္
လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ႏုိင္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ဖို႔ ဘာသာေျပာင္းလိုက္ ႏိုင္မယ္ဆိုတာ သိလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္ ဟာ
တစ္ခ်ိဳ႕ကို ဦးထုပ္အနီေတြေပးၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ဖန္ပုတီးေတြ ေပးပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ေပးထားတဲ့ တန္ဖိုးသိပ္မရွိတဲ့ တျခား
အရာေတြနဲ႕အတူ ပုတီးေတြကို လည္ပင္းမွာဆြဲထားပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာကို သိပ္သေဘာက်ၾကၿပီး သိပ္ခင္မင္လာတာ
အေတာ္အ့ံၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ သူတို႕မွာရွိတာေတြအားလံုးကို ကၽြန္ုပ္နဲ႕ဖလွယ္ၿပီး ေစတနာနဲ႔ေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ၾကည့္ရတာ သူတို႕မွာ ဘာမွသိပ္ရွိပံုမရပဲ အရာရာဆင္းရဲေနပံု ရပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္ရဲ႕လူေတြကုိ သူတုိ႕ကို တစ္ခုခု ျပန္မေပးပဲ
သူတ႔ိုဆီက ဘာမွ်မယူဖို႔ သတိေပးထားလိုက္ပါတယ္။
ေတြလ
႔ ိုက္ရတဲ့ အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕ကိုယ္မွာ အမာရြတ္ေတြရွိၿပီး ဘယ္လိုျဖစ္သလဲသိရေအာင္ လက္
ဟန္ ေျခဟန္နဲ႔ ေမးေတာ့ အနီးအနားကၽြန္းေတြက အျခားလူေတြက သူတုိ႔ကိုဖမ္းဖို႔ စန္စယ္လ္ဗာေဒါကို လာၾကတယ္လို႔
ဆုိပါတယ္။ သူတုိ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုးခုခံၾကပါတယ္။ ကၽြန္းႀကီးက လူေတြက သူတို႔ကို ကၽြန္အျဖစ္ဖမ္းဖို႕ ဒီကိုလာတယ္လို႔ ယူဆ
ၾကပါတယ္။ သူတ္ုိ႔ဟာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကၽြန္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ေျပာသမွ် သူတုိ႕ ျမန္ျမန္
လိုက္ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္ေအာင္ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆိုေတာ့
သူတို႔ကိုၾကည့္ရတာ ဘာသာတရားရွိပံု မရဘူး။ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီကျပန္တဲ့အခါ သူတို႔ ကၽြန္ုပ္တုိ႔နဲ႔
စကားသင္ဖို႔ ရွင္ဘုရင္အတြက္ (၆) ေယာက္ေခၚသြားမယ္။
၁၄၉၂ ေအာက္တုိဘာ (၁၃) ရက္၊ စေနေန႔
ဒီမွာေရႊ ရွ/ိ မရွိ သိဖို႔ ကၽြန္ုပ္အင္မတန္ဂရုစိုက္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ႏွာေခါင္းမွာ အေပါက္ေဖာက္ထားၿပီး
ေရႊစေလး တန္းလန္းဆြဲထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ဟန္ေျခ ဟန္ေတြအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸါယ္ျပန္ရင္ေတာ့ ေတာင္
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ဘက္သြားရင္ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္းေတာင္ဘက္ကို ပတ္သြားရင္ ေရႊေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ အဲဒါေတြ ထည့္ထားတာေတြပိုင္တဲ့ ဘုရင္
တစ္ပါး ေတြ႕ မယ္။ ဒီဘုရင္ဆီေခၚသြားဖို႔ ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ရွာဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ ဒီခရီးသြားခ်င္ပံုမေပၚဘူး။
မနက္ျဖန္ေန႔လည္ အေနာက္ေတာင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ေဒသခံေတြက ေတာင္ဘက္မွာသာမကဘဲ အေနာက္
ေတာင္ဘက္မွာလည္း ကုန္းေျမရွိေၾကာင္း ျပပါတယ္။ အေနာက္ေတာင္ သြားၿပီးေရႊနဲ႔ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ
သြားရွာမယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာ မွန္လို႔ ရွိရင္ေတာ့ အေနာက္ေျမာက္ကေန လူစိမ္းေတြ ရန္ျဖစ္ဖို႕နဲ႔ ဒီက
လူေတြ ဖမ္းဖို႕ လာၾကတယ္။
ဒီကၽြန္းကေတာ္ေတာ္ႀကီးၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလးျပန္႔တယ္။ သစ္ပင္ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႕ စိမ္းစိုေနၿပီး ေရကန္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ား ရွိတယ္။ ဒီကၽြန္းအလယ္မွာ ပင္လယ္ေရအုိင္ႀကီးတစ္ခုရွိၿပီး ေတာင္တစ္ေတာင္မွ မရွိပါဘူး။ ဒီေနရာကို ေငးၾကည့္ဖို႕
ေကာင္းပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီး စိမ္းစိုေနၿပီး ရာသီဥတုကလည္း အင္မတန္ သာယာပါတယ္။ တကယ္ဆို
ကနယ္ရီကၽြန္းက ထြက္လာၿပီး ကတည္းက ဘုရားဟာ ေန႔ေကာင္းေတြ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ မပ်က္မကြက္ ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။
၁၄၉၂ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) တနဂၤေႏြေန႔
ဒီကလူေတြ ဘယ္ေလာက္ယဥ္ပါးလဲဆုိတာ အ့ံၾသလို႔မဆံုးပါဘူး။ သူတုိ႔မွာ ေပးကမ္းစရာနည္းနည္းရွိေပမယ့္ ကၽြန္ုပ္တို႕ ဘာ
ေပးေပး ဖန္ကြဲစေတြျဖစ္ျဖစ္ ေျမထည္ပန္းကန္ကြဲစေတြျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔က ရွိတာအားလံုးေပးတာပဲ။ သေဘၤာသား တစ္
ေယာက္ ခ်ည္ငင္ၿပီးသား ၀ါဂြမ္းခ်ည္ (၂၅) ေပါင္အတြက္ (ပဲနီတစ္ျပား) ေတာင္မတန္တဲ့ ေပၚတူကီသံုး ေစတီးစ္ ေပးတယ္။
ဒီအလဲအလွယ္ကို ကၽြန္ုပ္တားလုိက္ဖို႕ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ည္ကုိ ဘုရင္ဆီယူသြားခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရတာ
ဒီမွာ အမ်ားႀကီးရွိေနပံုပဲ။ ၀ါဂြမ္းကို စန္စာယ္္လ္ဗာေဒါ ကၽြန္းမွာ စိုက္တယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာေရာက္ေနတာ သိပ္
မၾကာေသးလုိ႔ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ႏွာေခါင္းမွာ တန္းလန္းတတ္ထားတဲ့ ေရႊဟာလည္း ဒီကပဲ
လာတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္မကုန္ဖို႔ ဂ်ပန္ကၽြန္းကို ရွာႏိုင္ဖို႕ သြားၾကည့္ခ်င္တယ္။
ညအခ်ိန္က်ေတာ့ လူေတြအားလံုးကမ္းကို ေလွေတြနဲ႕သြားၾကတယ္။ ကၽြန္ုပ္လည္း ျဖစ္သမွ်အားလံုး ဘုရင့္ကုိေျပာျပႏုိင္ဖို႕
အျဖစ္အပ်က္ေတြအားလံုးေတြ႕ႏိုင္ဖ႕အ
ို တြက္ တခ်ိန္လံုး ေရႊ႕ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခံတပ္ေဆာက္ဖို႕ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမ်ား
ေတြ႕မလားလို႕ ရွာခ်င္တယ္။ ကၽြန္းမဟုတ္ ေပမယ့္ ကၽြန္းနဲ႔တူတဲ့ ကုန္းေျမတစ္ခုေတြ႕တယ္။ အိမ္ေျခာက္လံုးေတြ႕တယ္။
ႏွစ္ရက္ေလာက္နဲ႕ အဲဒါကို ဖ်က္ၿပီး ကၽြန္းလုပ္လုိ႕ ရမယ္ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိလုပ္ဖို႕ မလုိပါဘူး။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့
ဒီလူေတြက လက္နက္သံုးရာမွာ မကၽြမ္းက်င္ၾကလို႕ပါပဲ။ ကၽြန္ုပ္သိမ္းၿပီးသား ကၽြန္း (၇) ခုကို ျပဖို႕ ဘုရင္ကုိေခၚလာရင္ ဘုရင္
ကုိယ္တုိင္ ေတြ႕မွာပါ။ သူတုိ႔ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားကုိ သင္ၿပီးေသာအခါ သူတုိ႔ကို ျပန္ပို႔မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရင္က
သူတို႔အားလံုးကို ကာစတီးလ္ကုိ ေခၚသြားရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမွာ ဖမ္းထားရမယ္လို႕ အမိ္န္႔ေပးရင္ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။
ေယာက်္ား (၅၀) ေလာက္နဲ႕ အား လံုးထိနး္ ထားႏိုင္ၿပီး ႀကိဳက္သလုိ ခိုင္းလို႕ရတယ္။
၁၄၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅) ရက္ တနလၤာေန႔
ေန၀င္ခ်ိန္မွ အငူနားမွာ ေရႊရ/ွိ မရွိ ရွာဖို႕ ေက်ာက္ခ်လုိက္ပါတယ္။ စန္စယ္လ္ဗာေဒါက လူေတြက ဒီကၽြန္းကလူေတြဟာ
သူတုိ႕လက္ေမာင္းေတြနဲ႕ ေျခေတာက္ေတြမွာ ေရႊလက္ေကာက္ႀကီးေတြ ၀တ္တယ္လို႕ ေျပာဖူးတယ္။ ယံုေတာ့ မယံုပါဘူး၊
ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕ထြက္ေျပးလို႕ရေအာင္ ကမး္ကပ္ဖို႕ ဒီဇာတ္လမ္း လုပ္ၾကံတယ္လို႕ပဲ ထင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီမွာ ရပ္
လိုက္တယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ညအခ်ိန္မွာ မသိတဲ့ ေရထဲမွာ သိပ္မသြားခ်င္လို႔ပဲ။ ဘယ္ကၽြန္းကိုမွ် မသိမ္းပိုက္ပဲ ထြက္
မသြားခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုသိမ္းၿပီးရင္ အားလံုးပိုင္ သလိုပါပဲ။
၁၄၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၆) ရက္၊ အဂၤါေန႔
အရုဏ္လင္းစမွာ ေလွငယ္ေလးနဲ႕ ကမ္းကို သြားပါတယ္။ ကမ္းေျခမွာ လူေတြ လာႀကိဳပါတယ္။ လူေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ။
ၿပီးေတာ့ ကုိယ္လံုးတီးေတြနဲ႕။ စန္စယ္လ္ဗာေဒါကအတိုင္းပဲ။ သြားခ်င္ တဲ့ေနရာေပးသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လိုခ်င္တာ ဘာမဆုိ
ေပးတယ္။
စန္တာမာရီယာဒလာ ကြန္စက္ပ္စီေရာန္မွာ အၾကာႀကီးမေနဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ လဲဆုိေတာ့ အဲဒီမွာ ေရႊမရွိဘူး၊
ၿပီးေတာ့ ေလက အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ေလအျဖစ္ ေျပာင္းသြားတယ္။ ႏွစ္နာရီေလာက္ေနၿပီးေတာ့ သေဘၤာေပၚ ျပန္သြားဖို႕
ကၽြန္းကေနခြာခဲ့ပါတယ္။ သေဘၤာေပၚ တက္မလို႔ လုပ္တုန္း နီနာေဘးနားကို ေလွႀကီးတစ္စီး ကပ္လာၿပီး စန္စယ္လ္ဗာေဒါက
လူတစ္ေယာက္ ခုန္ခ်သြားၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္တာ ဒုတိယအႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ညတုန္းကလည္း
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ေနာက္တစ္ေယာက္ ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ်လိုက္ၿပီး ေလွနဲ႔ ထြက္ေျပးသြားပါတယ္။ ညတုန္းက လူတစ္ခ်ိဳ႕ အဲဒီေလွေနာက္
လိုက္သြားတယ္။ သူတို႔မွာ လက္နက္ေတြပါေပမယ့္ ဒီေလွကို ဘယ္လိုမွ မမွီႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေလွေတြက သိပ္ျမန္တာပဲ။
ဒီမနက္ ကၽြန္ုပ္တို႔အဖြဲ႕က လူတခ်ိဳ႕က ဒုတိယေလွကိုဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ဒီတခါလည္း အဲဒီ ေလွက သူတုိ႕လက္ကေျပးလို႕
လြတ္သြားပါတယ္။ အဲဒီေလွကို လူမပါပဲ ကမ္းေျခမွာ ေတြ႔ရၿပီး အဲဒထ
ီ ဲက လူေတြကေတာ့ ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္
ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ သေဘၤာသားေတြဟာ ေလွကို နီနာဆီ ျပန္ယူလာပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ပါတဲ့ ေနာက္ေလွတစ္စင္း
လည္း အဲဒီကုိ လာပါတယ္။ သူဟာေနာက္အငူတခုကလာၿပီး ၀ါဂြမ္းေတြ ေရာင္း၀ယ္ဖို႔ လာပါတယ္။ သူကေလွငယ္ေလးေပၚ
မတက္ေတာ့ သေဘၤာသားတခ်ိဳ႕က ပင္လယ္ထဲ ခုန္ခ်ၿပီး သူ႔ကုိ ဖမ္းပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို သေဘၤာေနာက္ဖက္ ကုန္း
ပတ္ေပၚက ၾကည့္ရင္း ကၽြန္ုပ္က သူ႔ကို ေခၚလာခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီလူကို ဦးထုပ္အနီေပးလိုက္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ဖန္ပုတီးေလး
တခ်ိဳ႕ လူ႔လက္ေမာင္းမွာ ၀တ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သိ္န္းငွက္ေတြမွာ ဆြဲတဲ့ ျခဴႏွစ္ခုကို သူ႕နားႏွစ္ဘက္မွာ တပ္ေပး
လို္က္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နီနာက လူေတြကိုလည္း သူ႔ေလွျပန္ေပးဖို႔ အမိန္႔ေပးလုိက္ၿပီး သူ႔ကို ကမ္းကို ျပန္ပို႔လိုက္ပါတယ္။
သူက ကၽြန္ုပ္ကို ၀ါဂြမ္းေတြေပးခ်င္ေပမယ့္ ကၽြန္ုပ္မယူလိုက္ပါဘူး။ သူကမ္းေျခေရာက္ေတာ့ လူေတြ၀ိုင္းလာၿပီး အ့ံဩစရာ
တစ္ခုလို ၀ိုင္းၾကည့္ၾကၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ လူေကာင္းေတြလို႔ ယံုၾကည္သြားၾကပါတယ္။ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ လူေတြဟာ
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ကို အႏၱာရာယ္တစ္ခုခု ျပဳတာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ သူတို႔ကုိ ေခၚသြားရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ုပ္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကို
ထင္ေစခ်င္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္သူ႔ကို သံုးလိုက္ၿပီး ေျပာလို္က္တဲ့ အရာေတြအားလံုးသူတုိ႕ ေပးလိုက္ျခင္း
ျဖစ္တယ္။ အဲဒါမွ သူတို႔ဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုအထင္ႀကီးၿပီး တကယ္လို႔ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးက လူေတြ ထပ္လႊတ္ခဲ့ရင္ သူတုိ႔က
ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံၾကမွာပါ။ သူတုိ႔ကို ေပးလုိက္တဲ့ဟာေတြက ႏွစ္ျပားေတာင္ မတန္ပါဘူး။
အဲဒီမွာ ေျပာင္းေနတဲ့ ေလရွိရံုမက ေရႊလည္းမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္ဒီေနရာကေ၀းေ၀း ထြက္မသြားရင္ စန္စယ္လ္ဗာေဒါကလူေတြ
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားမယ္ဆုိတာလည္း စုိးရိမ္မိပါတယ္။ အေနာက္ဘက္မွာ ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ုပ္ယူဆတဲ့ ေနာက္ထပ္
ကၽြန္းႀကီး တစ္ခုကို သြားခ်င္ပါတယ္။

(၁၆) ဘာေတာလိုေမး ဒလာ(စ္)ကားစား(စ္) ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား ၀င္ေရာက္လာစဥ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Share Inquiry
"ဘာေတာလုိေမး ရဲ႕ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း" ကို တစ္ဦးခ်င္းစီဖတ္ၿပီးေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္တတြဲ အျပန္အလွန္ အက်ဥ္းခ်ုဳပ္ ေျပာ
ျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုုပ္ၾကမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Free Write
ေဒသခံမ်ားအေပၚ ကုိလံဘတ္တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဘာေတာလုိေမးတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ Venn Diagram
ကို အသံုးျပဳပါ။
ဘာေတာလုိေမး ဒလာစ္ကားစားစ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
ဘာေတာလုိေမးဒလာစ္ကားစားစ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွ ဘာေတာလိုေမး ဒလာစ္ကားစားစ္၊ အေမရိကတုိက္ ကနဦးသမုိင္းမွ
ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။
၁၄၉၄ ခုႏွစ္ဧၿပီလ (၉) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔
အလြန္းဇိုဒဟိုေရဒါဟာ လူ (၄၀၀) ေလာက္ကုိ ကုန္းေပၚေခၚသြားၿပီး၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရီယိုဒယ္လ္အိုရို လို႔ေခၚတဲ့ ျမစ္ကို

ေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ (ေမာ္ျမစ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ုပ္က ဒီေဒသနဲ႔ ဒီျမစ္ေတြရဲ႕ ေဒသခံနာမည္ေတြ သိလို႔
ပါပဲ။) ဟုိေရဒါဟာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီက ကာခ်ိက္ (ေဒသခံ သူႀကီး) ရယ္၊ သူ႔ညီရယ္၊ သူ႔တူရယ္တို႔ကို
ႀကိဳးတုတ္လိုပ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီကို အက်ဥ္သားေတြအေနနဲ႔ ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူဟာ ကာခ်ိက္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳး တစ္ေယာက္
ကိုလည္း ဖမ္းမိၿပီး လူစုေ၀းရာအရပ္မွာ သူ႔ရဲ႕ နားေတြကို ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာကေတာ့ ခံတပ္ကေန သေဘၤာ
ကိုသြားေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ သံုးေယာက္ကုိ ျမစ္ကို ကူးရာမွာ အ၀တ္ထုတ္ေတြသယ္ၿပီး ကူညီဖို႔ ကာခ်ိက္က ေဒသခံငါး
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ေယာက္ ေပးခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ ေျပာၾကတာကေတာ့ အဲဒီေဒသခံေတြက သူတုိ႔ကို ျမစ္မွာ တန္းလန္းထားခဲ့ၿပီး ရြာျပန္ခဲ့
တာကို ကာခ်ိက္က အျပစ္မေပးတဲ့အျပင္ အ၀တ္ေတြကို သူ႔အတြက္ ယူထားလိုက္တယ္တဲ့။ ဒီအနီးအနားၿမိဳ႕က ကာခ်ိက္က
ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဟိုေရဒါတို႔ ပထမဆံုး လာတုန္းက သူနဲ႔ သူ႔ၿမိဴ႕နီးစပ္ကလူတုိ႔က ႀကိဳဆိုထားတာေၾကာင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို
အႏၱာရာယ္မျပဳဖို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိေတာင္းပန္ဖို႔ အက်ဥ္းသားေတြေနာက္လိုက္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသား ေတြနဲ႔
အတူ သူေရာက္လာေတာ့ သူတုိ႔ကို အမ်ားေရွ႕မွာ ေခါင္းျဖတ္ဖို႔အတြက္ ေၾကျငာတဲ့လူတစ္ ေယာက္ကို ေၾကျငာခုိင္းလိုက္ ပါ
တယ္။ တရားမွ်တမႈ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ ျမွင့္တင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ဆြဲေဆာင္မရ
ႈ ွိေစတဲ့ နည္းပါလား။ ဘုရင္တစ္ပါးကုိ
သူ႔နယ္ပယ္မွာ ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး သူရယ္ သူ႔ညီရယ္ သူ႔တူရယ္ကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႕မွာ အျပစ္ရရ
ွိ င္ေတာင္မွ
အျပစ္က အေရးမႀကီးတာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါအျပင္ သူတို႔မွာ အျပစ္ရွိတာ၊ အျပစ္ကင္းတာ ဘယ္လို
သက္ေသ ျပမလဲ။ သူတုိ႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဟိုေရဒါက ဖမ္းလိုကၿ္ ပီး သူတုိ႔စကားလည္း ဘယ္သူမွ မတတ္ၾကဘူး။
ဒီလိုတရားမွ်တမႈ မရွိလို႔ပဲ ဟုိေရဒါဟာ ကာခ်ိက္ရဲ႕ စာရင္းငွားတစ္ေယာက္ရဲ႕ နားေတြကို သူ႔အေ႕ရမ
ွ ွာတင္ ျဖတ္လိုက္တာေပါ့။
နယ္ေျမတစ္ခုလံုးမွာ သတင္းေကာင္းေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ခရစ္ယာန္ ေတြရဲ႕ ၾကင္နာမႈနဲ႔ေကာင္းမြန္မႈကုိ ျပလိုက္တာပါပဲ။
ဇာတ္လမ္းကို ျပန္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ အက်ဥ္းသားနဲ႔ အမ်ိဳးေတာ္ခ်င္ေတာ္မယ့္ ကာခ်ိက္ဟာ အျပစ္ဒဏ္ကုိၾကားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ကို သူတို႔ကို ကယ္ဖို႔နဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ေစရပါဘူးလို႔ လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ မ်က္ရည္ေတြၾကားက
ေတာင္းပန္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း သူ႔အမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခံတပ္က ျမင္းသမားတစ္ေယာက္ဟာ
ပုန္ကန္မႈအေၾကာင္း သတင္းယူလာပါတယ္။ ကာခ်ိက္ရဲ႕ လူေတြဟာ ခရစ္ယာန္ ငါးေယာက္ကို ၀ုိင္းထားလုိက္ၿပီး သတ္ဖို႕
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူနဲ႔ သူ႔ျမင္းက ဒီလူေတြကို ကယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတြ (၄၀၀) ေလာက္ကို ေမာင္းထုတ္
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႕လိုက္လို႔ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕က ေသမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ကအထိ
ေကာင္းကင္ဘံုက လာတဲ့လူေတြလို႔ အထင္ခံရတဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ေတာ႔ နာမည္ေကာင္းလိုက္မယ္႔ျဖစ္ျခင္း။ ဒါဟာ
တရားမွ်တမႈအမည္ခံျပီး ေဒသခံေတြအေပၚ ပထမဆုံုးက်ဴးလြန္တဲ႔ မတရားမႈပါပဲ။ ဒါဟာအဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး ဒီတကၽြန္းလံုးမွာ
အမ်ားၾကီးစီးလာေတာ႔မယ္႔ ေသြးေျမက်ျခင္းရဲ႕ အစလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေနာက္ေတာ့ေျပာပါမယ္။
ကာခ်ိက္နဲ႔ သူ႔လူေတြဟာ ခရစ္ယာန္ေတြကို တရားမွ်တဲ႔စစ္ပြဲတက
ို ္ဖို႔ စစ္ေၾကျငာခြင္႔ရွိတယ္ဆတ
ို ာနဲ႔ ခရစ္ယာန္ ငါးေယာက္
အေပၚ သူတို႔ရဲ႕အျပဳအမူဟာ အဲဒီအခြင္႔အေရးကို စသံုးတယ္ဆုိတာ ဦးေႏွာက္ေကာင္းတဲ႔လူမွန္သမွ် သံသယရွိမွာ မဟုတ္ပါ
ဘူး။ သူတို႔သခင္ကို သေဘၤာကို အက်ဥ္းသား အေနနဲ႔ ဖမ္းျပီးေခၚသြားတာကို ဒီခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕အသက္နဲ႔ ျပန္ေရြးဖို႔လုပ္တာ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ကာခ်ိက္အေနနဲ႔ သူ႔ေျမမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖတ္သြားခြင္႔ေပးျပီး သူၾကိဳဆိုခဲ႔သလို ၾကိဳဆိုတာဟာ
သေဘာေကာင္းတဲ႔လုပ္ရပ္တစ္ရပ္လို႔ မထင္ဘူးဆိုတာကို ဒီျမိဳ႕ကိုလာျပီး နာရီပိုင္းပဲေနျပီး အထူးသျဖင္႔ ဒီကဘာသာစကား
ကို မတတ္တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဘယ္လိုခို္င္လံုတဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိလို႔လဲ။ တကယ္ဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိပဲလာျပီး
ခရစ္ယာန္ေတြဆိုတာလည္း ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ရုပ္ေပါက္ျပီး သူတပါးေျမေပၚကို လက္နက္ေတြ ျမင္းေတြနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္သြားတဲ႔
အထူးအဆန္းေတြ ၾကည္႔ရတာ ၾကမ္းတမ္းလြန္းလို႔ ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဒီမွာေနတဲ႔လူေတြဟာ အရွင္လတ္လတ္မ်ား အစားခံရ
မလားဆိုျပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားၾကပါတယ္။ အမွန္မွာ ယေန႔ေလာကမွာ ဒါမ်ိဳးကိုေစာ္ကားမႈလို႔ယူဆျပီး သဘာဝ တရား
အရေရာ လူသားတရပ္လံုးကပါ ကလဲ႔စားေျခခ်င္ၾကမွာပါ။ ဒါအျပင္ ကာခ်ိက္ဟာ သူ႔ကိုသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထက္ေရာ ခရစ္ယာန္
ေတြထက္ေရာ ျပီးေတာ႔ ေဒသခံခုိးသားကို ခိုးမႈတစ္ခုအတြက္နဲ႔ နယ္ျခား ေျမျခားမွာ တိုင္းတပါးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ တရား
သူၾကီးခ်ဳပ္ေနရာကေန အျပစ္ေပးတဲ႔ ဟိုေရဒါ ထက္ပါ သာတယ္လို႔ မထင္ႏိုင္ဘူးလား။
အဆိုးဆံုးနဲ႔အၾကီးေလးဆံုးအျပစ္ကေတာ႔ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနေနတဲ႔ ဘုရင္ကို ဖမ္းျပီးၾကိဳးနဲ႔တုတ္ထားတာဟာ
ရုပ္ဆိုးျပီး ရက္စက္လြန္းတဲ့ ျပစ္မပ
ႈ ါပဲ။ သူမ်ားနယ္ပယ္ကို က်ဴးေက်ာ္တာ မေကာင္းေၾကာင္း၊ စစ္ျဖစ္တဲ႔ဟန္ မလုပ္သင္႔
ေၾကာင္းနဲ႔ ကာစတီးလ္ဘုရင္ မွာၾကားထားတဲ႔အတိုင္း ေဒသခံဘုရင္ေတြထံကို သူလာဖို႔အေၾကာင္း ခြင္႔ေတာင္းဖို႔နဲ႔ လက္
ေဆာင္ေတြေပးဖို႔ သံတမန္ေတြ အရင္မလႊတ္ပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ သေဘၤာကေနမသြားသင္႔ေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တံုတရားကေတာင္
ေျပာေနပါတယ္။ အျပစ္မဲ႔တဲ႔သူေတြကို အေႏွာက္အယွက္မေပးဖို႔ဟာ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္တရပ္ျဖစ္ျပီး တမန္ေတာ္ တစ္
ေယာက္ ျဖစ္တဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေမတၱာတရားနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဖို႔ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးေတြ ကေရွုာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားသင္႔ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ ဒီလိုလုပ္မယ္႔အစား သူဟာသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ေတြ ေပၚေစျပီး အာဏာျပခဲ႔ပါတယ္။ စစ္ေၾကျငာျပီး သူ႔
တရားဥပေဒနယ္ေျမမဟုတ္တဲ႔ ေဒသခံတို႔ရဲ႕ တရားဥပေဒနယ္ေျမကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပီးေတာ႔ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္
အတြက္ေတာ့ အိမ္တစ္အိမ္ကိုဝင္ဖို႔ တံခါးမသံုးပဲ ျပတင္းေပါက္ကဝင္လာတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။ ဒီေျမမွာ လူေတြမေနပဲ
သားရဲတိရစၦာန္ေတြေနတဲအ
့ တိုင္းပါပဲ။
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ခရစ္စတုိဖါကုိလံဘတ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းနဲ႔ ဘာေတာလုိေမးဒလာစ္ကားစားစ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတို႔ကို ပူးတြဲသင္ၾကားျခင္း

ဒီစာႏွစ္ပုဒ္စလံုးဟာ ဥေရာပသားေတြ ကမာၻသစ္ကို ေတြ႔ရွိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မူလစာရြက္စာတမ္းေတြက ယူထားတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ကိုလံဘတ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွာ သူအေမရိကမွာ ပထမေရာက္ခါစေန႔ေတြက သူ႔အေတြးေတြနဲ႔လုပ္ရပ္ေတြ ေရး
ထားပါတယ္။ လာစ္ကားစားစ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းကေတာ့ ကိုလံဘတ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသားေတြဟာ ေဒသခံ လူမ်ိဳး
ေတြကို ဘယ္လိုႏွိပ္စက္တယ္ဆိုတာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ကမာၻသစ္မွာေနသူေတြဟာ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က ကိုလံဘတ္က အေရွ႕တိုင္းသြားရာလမ္းခရီးမွာ မေမ်ွာ္လင့္ဘဲေတြ႔လာရတဲ့ ေနရာေဒသကို ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈ ယူလာခဲ့တဲ့ လူစြမး္ ေကာင္းႀကီးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ တျခားလူေတြကေတာ့ ကိုလံဘတ္ဟာ အျမတ္ထုတ္သူ
တစ္ေယာက္နဲ႔ပိုတူၿပီး ေရာက္ခါစရက္ေတြနဲ႔ ေရာက္ခါစအပတ္ေတြမွာ ေဒသခံလူေတြကို ဆက္ဆံပံုဟာ သူတို႔ကို ကၽြန္ျပဳ
ေစကာ လ်င္ျမန္စြာပဲသတ္ျဖတ္ေစၿပီး အာဖရိကက ကၽြန္ေတြနဲ႔အစားထိုးေစပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါကေန ကမာၻသစ္
လူမ်ိဳးေရးဆက္ဆံမႈမွာ ဒုကၡျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အျမတ္ထုတ္မႈအစဥ္အလာ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။
စာႏွစ္ပုဒ္ကို ပူးတြဲသင္ၾကားရန္ အႀကံျပဳခ်က္
ဒီစာႏွစ္ပုဒ္ကို စာေၾကာင္းေတြေနာက္ကြယ္က အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းအေနနဲ႔ အရင္လုပ္ၿပီး ေနာက္မွာ
ကိုလံဘတ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သူ႔ေနာက္ပိုင္းကစလာတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔မွာတာဝန္ရွိေၾကာင္းကို စကားရည္
လုဖို႔သံုးႏိုင္ပါတယ္။
(၁) ေရွးဦးေလ့က်င့္ခန္းအေနနဲ႔ သင္တန္းသားေတြကို တစ္ခါမွမႀကံဳဖူးတဲ့ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပထမဆံုးေတြ႔လာႏိုင္တဲ့ စြနစ
္႔ ားသူ
ေတြအတြက္ စည္းမ်ဥ္းေတြထုတ္ဖို႔ စိတ္ကူးခိုင္းပါ။ သူတို႔အျပဳအမူကို ဘာေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
(၂) ကိုလံဘတ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးစည္းမ်ဥ္းေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘာလို႔ထင္သလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြကို စိတ္ထဲမွာထားၿပီး ကိုလံ
ဘတ္ရဲ႕ မွတ္တမ္းက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြကို ဖတ္ခိုင္းပါ။
(၃) သူတို႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါ လာစ္ကားစားစ္စာပိုဒ္ဖတ္ေစပါ။
(၄) သူတို႔ဟာ ေဒသခံေတြကို ဘာျဖစ္သလဲဆိုတာသိၿပီျဖစ္လို႔ ေအာက္ပါေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြးမႈကြန္ရက္သံုးၿပီး ေဆြးေႏြး
ခ်င္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ “သူ႔ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္းအရ ကိုလံဘတ္ရဲ႕ ေဒသခံေတြအေပၚထားတဲ့
သေဘာထားဟာ ေနာက္ပိုင္း ေဒသခံေတြ ႏွိပ္စက္ခံရဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလိက
ု ္တာလား။”

၀တၳဳတို သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၁၇) ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သူ (Sniper)
အႀကံထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation)
(၁) စာေရးဆရာနဲ႔ သူ႔အေရးအသားေတြအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳံးေရးထားတဲ့ စာရြက္ကိုေဝျပီး နည္းနည္းေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။
(၂) ညႊန္ၾကားသေလာက္ဘဲ ဖတ္ဖို႔ သတိေပးပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Teacher Questioning
(Narrative Text ဝထၳဳဇာတ္လမ္းဆန္ေသာ သင္ခန္းစာ) မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ R1 တြင္ ERR အဆင့္မ်ား ပါဝင္
ေနသည္ကို သတိျပဳခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုပါသည္)
(၁) ညႊန္ၾကားေသာစာပုိဒ္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီဖတ္ပါ၊ ေက်ာ္မဖတ္ပါနဲ႔။
(၂) ပထမစာပိုဒ္ဖတ္ေနစဥ္ အာရုံကြဲျပားမႈကို သတိထားျပီးဖတ္ဖို႔ေျပာပါ။
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(၃) ပထမ စာပိုဒ္ဖတ္ျပီးလွ်င္ စာရြက္ကမ
ို ၾကည့္ခိုင္းဘဲ ဆရာမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။
(သင္တန္းသားကိုေျဖဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ)
ဘယ္လိုခံစားရလဲ၊ ဘာေတြျမင္ျပီး ဘာေတြၾကားသလဲ။ (ေျပာင္းလဲျခင္း (R2))
ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဘာျပႆနာရွိသလဲ၊
ဘာျပႆနာၾကီးၾကီးမားမားရွိသလဲ။
ဘာထင္သလဲ။
ဘာလို႔ ထင္သလဲ။ (အဓိပၸါယ္ျပန္ျခင္း) (E)
(၄) ဒုတိယစာပိုဒ္ကို ဖတ္ဖို႕ေျပာပါ။ (သင္တန္းသားကိုေျဖဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ)
(၅) စိတ္ထဲကေန တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေသးစိတ္ပုံေဖာ္ျပီး ဖတ္ရန္ ေျပာပါ။
(၆) ရပ္ခင
ို ္းတဲ့ေနရာေရာက္ရင္ ရပ္လိုက္ျပီး ဆရာမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။
ဘာျမင္သလဲ (R2)
အမိုးေဘးမွာ ကာထားတဲ့နံရံဆိုတာဘာလဲ။ (မွတ္ဥာဏ္)
ဒီဇာတ္လမ္းဟာ ဘာအေၾကာင္းလို႔ထင္လဲ၊ ဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲ။ (သုံးသပ္ျခင္း)
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုထင္သလဲ၊ ဘာအေၾကာင္းက ဒီလိုထင္ေစလဲ။ (ေပါင္းစပ္ျခင္း R2)
ဇာတ္လမ္းရဲ႕ ေနာက္တပိုင္း ဖတ္ဖို႔ ေျပာပါ။ (E)
ဖတ္တဲ့အခါမွာ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ လွည့္ကြက္လာမဲ့ေနရာ ရွာခိုင္းပါ။
လွည့္ကြက္လာမဲ့ေနရာမွာ အေျပာင္းအလဲတခုခု ခံစားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးထားပါ။
(၇) တတိယစာပိုဒါ ဖတ္တာျပီးသြားရင္ ဆရာမွ ေမးခြန္းေမးပါ
အခုျဖစ္ေနတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘာေကာင္းတယ္ထင္လဲ၊ ဘာဆိုးတယ္ထင္လဲ။ ဘာလို႔ ဒီလထ
ို င္လဲ။
ဇာတ္လမ္းက ျပီးသြားၿပီလို႔ထင္လား။ စာေရးဆရာက စာလုံးေပါင္း (၂၀၀) ေလာက္ ခ်န္ထားပါတယ္။
စာေရးဆရာ ဘယ္လိုအဆုံးသတ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသလား။
သင္သာဆို ဘယ္လိုအဆုံးသတ္မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ (ေပါင္းစပ္ျခင္း) (R2)
(၈) ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အဓိကအ ေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းအေတြကို ေအာက္ပါ အတိုင္း
ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ေဆြးေႏြးပြဲကို အခ်ိန္ေပး၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး ဆရာမွဦးေဆာင္ျပီး ကူညီလမ္ းညႊန္ေပးပါ။
ဒီဇတ္လမ္းအရ ဘာျပႆနာျဖစ္ေနတယ္ထင္လဲ။
သင္သာ ေသနတ္နဲ႔ ေခ်ာင္းပစ္သူဆရ
ို င္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ ဘာလုပ္မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ (R1)
(၉) ေနာက္ဆုံး စာပိုဒ္ကို ဖတ္ခိုင္းပါ။ ဖတ္ျပီးလွ်င္ ဆရာမွ ေမးခြန္းေမးပါ။
ထင္ထားတဲ့အတိုင္း ဇာတ္လမ္းဆုံးသြားလား။ေနာက္ဘာျဖစ္မလဲ။
ဒီလိုထင္ေအာင္ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဘာအေထာက္အထားရွိလဲ။
ဒီဇာတ္လမ္းအရ ဘာျပႆနာ အၾကီးအက်ယ္ရွိလဲ။
လူသားေတြဟာ ညီအကိုေမာင္ႏွမေတြဘဲဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ႔ ဒီဇာတ္လမ္းဘယ္လိုဆက္စပ္မလဲ။ (R2)
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ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - 10 Mins Essay
ဇာတ္လမ္းကို တစ္ဦးခ်င္းျပန္စဥ္းစားခိုင္းပါ။
မိမိကုိယ္ပိုင္အယူအဆတစ္ခုကို အေျခခံေသာ ေရးသားမႈတစ္ခုကို လုပ္ခိုင္းပါ။
ေအာက္ပါ အဆို (၂) ရပ္ကို ကိုးကားျပီး ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးရပါမယ္။
(၁) လြတ္ေျမာက္မႈသစ္ပင္ကို မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ေသြးမၾကာခဏ ေလာင္းေပးရပါမယ္။
(၂) စစ္ပြဲတစ္ခု ရွိေပမ့ဲ ဘယ္သူမွမသြားဘူး။
အတန္းကို တင္ျပခိုင္းပါ။ (သို႔မဟုတ္) နံရံတြင္ကပ္၍ ေလ့လာေစပါ။

ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သူ
ရွည္လ်ားတဲ့ ဇြန္လဆည္းဆာခ်ိန္ဟာ ညအေမွာင္ထဲ တျဖည္းျဖည္းကြယ္ေပ်ာက္သြားေနပါတယ္။ သိုးေမြႊးလုိ တိမ္လိပ္
ေတြၾကားက ေပၚထြက္ေနတဲ့လေရာင္မွိန္မွိန္ကလြဲရင္ ဒဘလင္ျမဳိ႕တစ္ခုလုံးကုိ အေမွာင္က လြႊမ္းျခဳံ ထားပါတယ္။ အာ
ရုဏ္ဦးေနေရာင္ျခည္ သန္းလာေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ လမ္းေတြနဲ႕ လစ္ဖီ (Liffey) ျမစ္ရဲ႕ ေရေမွာင္ေမွာင္ေပၚ လေရာင္ သဲ့သဲ့
ေလးက ျဖာက်ေနပါတယ္။ အကာအရံေတြနဲ႕ပိတ္ဆုိ႔ထားတဲ့ဖုိးေကာ့ (Four Courts) လုိ႕ေခၚတဲ့ တရားရုံး အေဆာက္ အဦး
ပတ္လည္မွာေတာ့ ေသနတ္သံေတြ ဟိန္းေနပါတယ္။ ျမိဳ႕ရဲ႕ ဟုိနား ဒီနားမွာ စက္ေသနတ္သံေတြနဲ႔ ရုင
ိ ္ဖယ္သံေတြဟာ
တခ်ည္တခ်ည္မွာ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ လယ္ကြင္းေတြမွာ ေဟာင္ေနတဲ့ေခြးေတြလုိ ညရဲ႕ဆိတ္ျငိမ္မူကုိ
ေဖာက္ခြဲေနပါတယ္။ ရီပါဘလီကန္ေတြ (Republicans) နဲ႕ဖရီးစတိတ္တာ (Free Staters) ေတြ စစ္တုိက္ေနၾကပါ တယ္။
ပထမအၾကိမ္ရပ္နားျခင္း
အုိေကာ္နယ္တံတား (O’Connell Bridge) နားကေခါင္မုိးတစ္ခုမွာေတာ့ ရီပါဘလီကန္ဘက္က ေခ်ာင္းေျမာင္း ျပစ္ခတ္သူ
တစ္ေယာက္လဲေလ်ာင္းျပီး ေစာင့္ေနပါတယ္။ သူ႔ေဘးနားမွာရုိင္ဖယ္ရွိျပီး ပခုံးေပၚမွာတာ့ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ကုိ လြယ္ထား
ပါတယ္။ သူ႕မ်က္ႏွာကေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္နဲ႔ ရုိးရုိး သားသား ေနထုင
ိ ္သူ
တစ္ေယာက္ပုံေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်က္လုံးေတြကေတာ့ ေသျခင္းကုိ မၾကာခဏ ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္
လုံးေတြလုိပါပဲ။
သူဟာ ဆာဆာေလာင္ေလာင္နဲ႕ ဆင္းဒ၀စ္ (sandwich) စားေနပါတယ္။ မနက္ကတည္းက ဘာမွ မစားရေသးပါဘူး။
သိပ္စိတ္လႈပ္ရွားေနလုိ႕ အစာမစားႏုိင္ပါဘူး။ ဆင္းဒ၀စ္စားျပီး သူ႕အိတ္ေထာင္ထဲက ၀ီစကီ ပုလင္းေလး ထုတ္လုိက္ၿပီး
တၾကိဳက္ေမာ့လုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ပုလင္းေလးကုိ သူ႔အိတ္ေထာင္ထဲ ျပန္ထည့္ လုိက္ပါတယ္။ အရဲစြန္႔ျပီးေဆးလိပ္
ေသာက္ရမလား၊ မေသာက္ရဘူးဆုိတာ ခဏစဥ္စားလုိက္ပါတယ္။ အႏၱာရာယ္ရွိပါတယ္။ မီးေရာင္ကုိအ ေမွာင္ထဲမွာ
ေတြ႕သြားႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ရန္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ အရဲစြန္႔ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ ႏႈတ္ခမ္းေတြၾကား
ေဆးလိပ္ကုိထားလုိက္ရင္း မီးျခစ္ျခစ္လုိက္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္ကုိျမန္ျမန္ရႈိက္လုိက္ျပီး မီးျခစ္မီးကုိျငိမ္းလုိက္ပါတယ္။ ခ်က္
ခ်င္းဆုိသလုိပဲ ေခါင္းမုိးေဘးအကာကုိ က်ည္လာမွန္ပါေရာ။ သူဟာေဆးလိပ္ ေနာက္တစ္ဖြာဖြာလုိက္ျပီး ေဆးလိပ္မီး သတ္
လုိက္ပါတယ္။ တုိးတုးိ ဆဲဆုိျပီး ဗယ္ဘက္ကုိတြားသြားလုိက္ပါတယ္။ ေခါင္မုိးအေနာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ ဘက္
ကုိလွိမ့္သြားျပီး ေခါင္းတုိင္အေနာက္မွာ ေခါင္မုိးေဘးအကာထိပ္ပုိင္းနဲ႔ သူ႔မ်က္လုံးေတြ တတန္းတည္း က်တဲ့အထိ ဆြဲထ
လုိက္ပါတယ္။ ဘာမွမျမင္ရဘူး။ ေကာင္းကင္ျပာကုိေနာက္ခံထားတဲ့ တဘက္အိမ္ေခါင္မုိးကုိ ခပ္ေရးေရးပဲ ျမင္ရပါတယ္။
သူ႔ရန္သူကေတာ့ အကာအကြယ္ ေနာက္မွာရွိေနပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ သံခ်က္ကာကားတစ္စီး တံတားကုိျဖတ္ေက်ာ္လာျပီး လမ္းေပၚတျဖည္းျဖည္းတက္ လာပါတယ္။ ကုိက္
ငါးဆယ္ေလာက္အကြာ လမ္းတစ္ဘက္မွာ ရပ္လုိက္ပါတယ္။ သူဟာ အသက္ျပင္းျပင္း ရွဴသံလုိလုိျမည္ေနတဲ့ ကားစက္
သံကုိ ၾကားေနရပါတယ္။ သူ႔ႏွလုံးခုန္သံေတြျမန္လာပါတယ္။ ဒါရန္သူရဲ႕ကား။ သူ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခ်င္ေပမယ့္ ပစ္ရင္လည္း
အက်ဳိးရွိမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာသိရပါတယ္။ စတီးနဲ႔ဖုံးထားတဲ့ ဒီမီးခုိး ေရာင္မိစၦာၾကီးကုိသူ႔က်ည္ဆံေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔မွ
ေဖာက္ထြင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
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ဒီအခ်ိန္မွာပဲ လမ္းၾကားေထာင့္တစ္ေနရာက ဖြားအုိတစ္ေယာက္ ထြက္လာပါတယ္။ သူ႔ေခါင္းကုိ စုတ္ျပဲေနတဲ့ တဘက္ နဲ႕
အုပ္ထားပါတယ္။ ကားရဲ႕ သံျပားအကာထဲမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားနဲ႔ စ စကားေျပာပါေရာ။ ဒီအဖြားအုိက သူလဲေလ်ာင္းေနတဲ့
ေခါင္မုိးကုိ လက္ညိွဳးထုိးျပေနတယ္။ သတင္းေပးသူတစ္ေယာက္ကုိး။ သံျပားအကာ ပြင့္လာတယ္။ ေသနတ္နဲ႔ ေခ်ာင္းပစ္သူ
ဘက္ၾကည့္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေခါင္းနဲ႕ပခုံးေပၚလာတယ္။ ေခ်ာင္းပစ္သူလည္း သူ႔ရုိင္ဖယ္ကုိ ေျမွာက္လုိက္ျပီး
ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးသားရဲ႕ေခါင္းဟာ သံျပားအကာေပၚ ေလးလံစြာက်သြားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလည္း လမ္းၾကားဘက္
ကုိေျပးသြားပါတယ္။ သူကလည္း ထပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးလည္း တစ္ပတ္လည္ သြားျပီး စူးရွတဲ့အသံနဲ႔ေအာ္ရင္း
ေျမာင္းထဲက်သြားပါတယ္။
ရုတ္တရက္တဘက္ေခါင္မုိးက ေသနတ္သံတခ်က္ျမည္သြားျပီး ေသနတ္နဲ႕ေခ်ာငး္ပစ္သူလည္း ဆဲဆုိရင္း သူ႔႐ုိင္ဖယ္ကုိ
ပစ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ရုိင္ဖယ္လည္း တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္ရင္း ေခါင္မုိးေပၚက်သြားပါတယ္။ ဒီအသံေၾကာင့္ ေသသူေတြ
ေတာင္ ျပန္ထလာႏုိင္တယ္လုိ႔ ေခ်ာင္းပစ္သူကထင္လုိက္ပါတယ္။ ရုိင္ဖယ္ကုိ ေကာက္ယူဖုိ႔ရပ္လုိက္ပါတယ္။ မမႏုိင္ပါ ဘူး။
သူ႔လက္ေမာင္းေသသြားပါျပီး။ ”ငါ့ကုိေသနတ္မွန္သြားျပီး” လုိ႔ သူေရရြတ္လုိက္တယ္။
ကုိယ္ကုိ ၾကမ္းေပၚပစ္ခ်လုိက္ရင္း ေခါင္မုိးေဘးအကာဘက္ကုိ တြားသြားလုိက္ပါတယ္။ သူ႔ဘယ္လက္နဲ႔ ဒဏ္ရာရထား တဲ့
ညာလက္ေေမာင္းကုိစမ္းလုိက္ပါတယ္။ ကုတ္အက်ႌလက္ကေန ေသြးေတြ ယုိထြက္ေနပါတယ္။ မနာပါဘူး။ လက္
အျဖတ္ခံရသလုိထုံေနတာပဲ ခံစားရတယ္။ အက်ႌအိတ္ထဲက ဓားကုိ ျမန္ျမန္ ထုတ္လုိက္ျပီး ေခါင္မုိးေဘးအကာ ေဘာင္
ေပၚမွာဖြင့္လုိက္ျပီး အက်ႌလက္ေမာင္းကုိလွီးလုိက္ပါတယ္။ က်ည္ဆံ၀င္သြားတဲ့ေနရာမွာ အေပါက္ေလးတစ္ေပါက္ ျဖစ္
ေနပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာေတာ့အေပါက္မရွိဘူး။ က်ည္ဆံဟာ အရုိးထဲမွာ၀င္ေနပါတယ္။ အရုိးေတာ့ကြဲအက္သြားျပီ ထင္ပါ
ရဲ႕။ ဒဏ္ရာေအာက္က လက္ေမာင္းကုိ ေကြးလုိက္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ေကြးလုိ႔ရပါတယ္။ နာတာကုိ ခံႏုိင္ေအာင္
အံသြားႀကိတ္လုိက္ပါတယ္။
အနာေဆးထည့္တဲ့အိတ္ကုိ အျမန္ထုတ္လုိက္ျပီး ေဆးအိတ္ကုိ ဓားနဲ႔လွီးဖြင့္လုိက္ပါတယ္။ အုိင္အုိးဒင္း ေဆးပုလင္း ထိပ္ကုိ
ခြဲလုိက္ျပီး ေဆးခါးရည္ကုိ အနာထဲစီးက်ေစလုိက္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ထုိးနာ လုိက္တဲ့ခံစားမႈ သူ႔တစ္ကုိယ္လုံး ပ်ံ႕သြားပါ
တယ္။ ၀ါဂြမ္းစကုိ အနာေပၚတင္ျပီး အေပၚကပတ္တီးစည္းလုိက္ပါတယ္။ သူ႔သြားနဲ႔ပတ္တီးစကုိ စည္းလုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့
ေခါင္မုိးေဘးအကာေပၚမွာမွီရင္း မ်က္စိပိတ္ထားလုိက္ကာ နာၾကင္မႈဒဏ္ခံႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္လုိက္တယ္။ ေအာက္က
လမ္းေပၚမွာေတာ့ အားလုံးျငိမ္သက္ေနပါတယ္။ သံခ်ပ္ကာကားလည္း သံျပားအကာေပၚမွာ အသက္ကင္းမဲ့စြာ တန္းလန္း
ၾကီးပါသြားတဲ့ စက္ေသနတ္ပစ္သူရဲ႕ ေခါငး္နဲ႔အတူ တံတားေပၚကေန အရွန
ိ ္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဆုတ္သြားပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕
အေလာင္းကေတာ့ ေျမာင္းထဲမွာျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ရွိေနပါတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္ရပ္နားျခင္း
ေသနတ္နဲ႔ေခ်ာင္းပစ္သူကလည္း ဒဏ္ရာရထားတဲ့ သူ႕လက္ေမာငး္ကုိၾကည့္ထားရင္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လဲေလ်ာင္း ေနျပီး
ထြက္ေျပးဖုိ႔ ၾကံေနပါတယ္။ သူ႔ကုိေခါင္မုိးေပၚမွာ ဒဏ္ရာနဲ႔မေတြ႔ေစရဘူး။ တစ္ဘက္ေခါင္မုိးက ရန္သူက သူ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔
အတားအဆီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီရန္သူကုိသူသတ္ရမွာျဖစ္ျပီး သူ႔အေနနဲ႔ သူ႔ရုိင္ဖယ္ကုိ မသုံးႏုိင္ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒီလုိ
လုပ္ဖုိ႔သူ႔မွာ ေျခာက္လုံးပူးတစ္လက္ပဲရွိပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာအၾကံတစ္ခုရလာတယ္။
ဦးထုတ္ကုိခြ်တ္ရင္း ရုိင္ဖယ္ရဲ႕ေျပာင္းထိပ္ေပၚ တင္လုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လမ္းတဘက္ကျမင္ႏုိင္တဲ့ အထိ ရုိင္ဖယ္ကုိ
ေျဖးေျဖးခ်င္း ေခါင္မုိးေဘးအကာေပၚေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္လုိက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိပဲ ေသနတ္သံၾကား ရပါတယ္။
ဦးထုပ္အလယ္တည့္တည့္ကုိ က်ည္ဆံတစ္ခုေဖာက္ထြင္းသြားပါတယ္။ သူလည္း ရုိင္ဖယ္ကုိ အေရွ႕ဘက္ယိုင္လုိက္ ပါ
တယ္။ ဦးထုပ္လည္းလမ္းေပၚက်သြားျပီး ရုိင္ဖယ္ကုိအလယ္ကကုိင္ရင္း သူဟာ ဘယ္လက္ကုိ ေခါင္မုိးေပၚကေန အသက္
ကင္းမဲ့စြာ တန္းလန္းခ်ထားလုိက္တယ္။ ခဏအၾကာမွာ ရုိင္ဖယ္ကုိ လမ္းေပၚလြတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ ေတာ့ေခါင္မုိးေပၚ
လဲခ်လုိက္ျပီး သူ႔လက္ကုိလည္း ဆြဲခ်လုိက္တယ္။ ဘယ္ဘက္ကုိ ျမန္ျမန္တြားသြားလုိက္ျပီး ေခါင္မုိး အေပၚေထာင့္က
ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္တယ္။ သူ႔ ကလိမ္ဥာဏ္ ေအာင္ျမင္သြားတယ္။ သူ႔ဦးထုပ္နဲ႔ ရုိင္ဖယ္ က်သြားတာကုိ ျမင္လုိက္တဲ့
တစ္ျခားပစ္သူက သူ႔ကုိ သတ္လုိက္ျပီလုိ႔ထင္လုိက္တယ္။ အခုဒီလူဟာ အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္ကုိ ေနာက္ခံထားျပီး
မီးခုိးေခါင္းတုိင္ အေရွ႕မွာ မတ္တပ္ရပ္ရင္းတဘက္ကုိၾကည့္လ်က္ရွိပါတယ္။
ေသနတ္နဲ႔ေခ်ာင္းပစ္သူ ရီပါဘလီကန္ကလည္း ျပဳံးလုိက္ျပီး အိမ္ေခါင္မုိးေဘးအေပၚကေန သူ႔ေျခာက္လုံးပူးေသနတ္ကုိ
ေျမွာက္လုိက္ပါတယ္။ အကြာအေ၀းအားျဖင့္ ကုိက္ငါးဆယ္ေလာက္ရွိမယ္။ မီးမွိန္မွိန္ထဲမွာ ပစ္ဖရ
ုိ႔ ာေတာ့ခက္မယ္။ ၿပီးေတာ့
သူ႔လက္ေမာင္းဟာလည္း မေကာင္းဆုိး၀ါးအေကာင္တေထာင္ေလာက္ နာၾကင္ေနပါတယ္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲ ခ်ိန္လုိ္က္
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ပါတယ္။ စိတ္အားထက္သန္မူနဲ႔ သူ႕လက္တုန္ေနပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကုိ တင္းတင္းေစ့ရင္း ႏွာေခါင္းေပါက္ေတြကေန
အသက္ျပင္းျပင္းရွဴရင္း ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ေသနတ္ျမည္သံေၾကာင့္ သူနားပင္းသြားေလာက္မတတ္ျဖစ္သြားျပီး ေသနတ္
ျပန္ကန္လုိက္လုိ႔ သူ႔လက္ေမာင္းတုန္ခါသြားပါတယ္။ ယမ္းခုိးေတြရွင္းသြားတဲ့အခါမွာ သူတစ္ဘက္ကုိ ေခ်ာင္းၾကည့္ လုိက္
ျပီး ေပ်ာ္တဲ့အသံတစ္ခုေအာ္လုိက္ပါတယ္။ သူ႔ရန္သူေတာ့ေသနတ္ထိသြားျပီ။ ေသျခင္းရဲ႕ နာၾကင္မႈနဲ႔ ေခါင္မုိးေဘး အကာ
နံရံအေပၚမွာ လိမ့္ေနပါတယ္။ သူ႔ေျခေပၚရပ္ဖၾုိ႔ ကိဳးစားေပမဲ့ အိပ္မက္ထဲမွာလုိ တေျဖးေျဖး အေရွ႕ကက
ုိ ်လာပါတယ္။ ရုိင္ဖယ္
လည္း သူ႔လက္ထဲကေန လြတ္က်သြားျပီး ေခါင္မုိးေဘးအကာနံရံေပၚ က်သြားရာက ေအာက္ကုိထပ္က်သြားျပီး ေအာက္မွာ
ရွိတဲ့ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္က တုိင္နဲ႔ထိျပီးျပန္ခုန္တက္လာျပီးတခါ တေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ ပလက္ေဖာင္းေပၚ က်သြားပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ေခါင္မုိးေပၚက ေသခါနီးျဖစ္တဲ့လူလည္း ေကြးျပီးအေရွ႕ကုိက်သြားပါတယ္။ ေလထုထဲမွာ သူ႔ကုိယ္ဟာ လိမ့္
ေနရင္း ေျမၾကီးေပၚကုိ ဒုတ္ခနဲက်သြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ျငိမ္သက္စြာ လဲေလ်ာင္းေနပါတယ္။ ေသနတ္နဲ႕ေခ်ာင္းပစ္သူ လည္း
သူ႔ရန္သူက်တာကုိၾကည့္ျပီး ၾကက္သီးထသြားတယ္။ တုိက္ပြဲ၀င္လုိစိတ္လည္း ကုန္သြားတယ္။ ေနာင္တရစိတ္ ေတြ သူ႔ကုိ
၀ါးျမိဳလုိက္ပါတယ္။ သူ႕နဖူးေပၚမွာ ေခြ်းသီးေခြ်းေပါက္ေတြ ထြကလ
္ ာတယ္။ ဒဏ္ရာေၾကာင့္အားနည္းေနျပီး ေႏြရက္ ေပါင္း
မ်ားစြာ အစာမစားရဘဲ ေခါင္မုိးေပၚကေန ေစာင့္ၾကည့္ ေနရတာေၾကာင့္ သူဟာ အသက္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ ရန္သူရဲ႕ အပုိင္းပုိင္း
ျဖစ္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကုိ စက္ဆုပ္ရြံရွာေနပါတယ္။ သြားေတြလည္း အခ်င္းခ်င္း႐ုိက္ေနျပီး သူ႔ဟာသူ ျမည္တြန္ ေတာက္တီး
ေနပါတယ္။ စစ္ကုိဆဲဆုိေနတယ္။ သူ႔ကုိယ္သူလည္းဆဲဆုိေနတယ္။ လူတုိင္းကုိ ဆဲဆုိေနပါ တယ္။
သူ႔လက္ထဲက ယမ္းေတြေဝေနတဲ့ ေျခာက္လုံပူးေသနတ္ကုိၾကည့္ရင္း သူ႔ေျခေထာက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေခါင္မုိးေပၚကုိ ႀကိမ္
ဆုိရင္း ပစ္ေပါက္လုိက္ပါတယ္။ ထိရုိက္လိုက္မႈေၾကာင့္ ေသနတ္ကက်ည္ဆံထြက္သြားၿပီး က်ည္ဆံဟာ သူ႔ေခါင္းေဘးနား
က ဝွီးခနဲဲျဖတ္သြားပါတယ္။ လန္႔သြားတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ သူလည္း သတိတရားျပန္ရလာပါတယ္။ စိတ္ေတြလည္း ျပန္တည္
ၿငိမ္လာတယ္။ သူ႔စိတ္ထဲကေၾကာက္ရြံ႕မႈတိမ္တိုက္ေတြ လြင့္စင္သြားၿပီး ရယ္ေမာလုိက္ပါတယ္။
တတိယအႀကိမ္ ရပ္နားျခင္း
၀ီစကီပုလင္းကုိ သူ႔အိတ္ေထာင္ထဲကထုတ္ရင္း တစ္ႀကဳိက္တည္းနဲ႔ ေမာခ်လုိက္ပါတယ္။ အရက္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမူေအာက္မွာ
မဆင္မျခင္လပ
ု ္ခ်င္စိတ္ေတြေပၚလာပါတယ္။ သူ႔တပ္ခြဲကတပ္မွဴးကုိ သတင္းေပးရေအာင္ ေခါင္မုိးကေန ဆင္းလုိက္ဖုိ႔
ဆုံးျဖတ္္လုိက္တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္တခုလုံးတိတ္ဆိတ္ေနတယ္။ ဒီလမ္းေတြၾကားမွာ သြားဖုိ႔ အႏၲရာယ္ သိပ္ရွိပုံမရဘူး။
သူ႔ေျခာက္လုံးပူးကုိ ေကာက္ယူလုိက္ျပီး အိတ္ေထာင္ထဲထည့္လုိက္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာက္မွာရွိတဲ့အိမ္ထဲကုိ ေခါင္မုိး
ေပၚကေနဆင္းလာခဲ့တယ္။
ေျမညီထပ္ကလမ္းေလးေပၚေရာက္တဲ့အခါ သူသတ္လုိက္တဲ့ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္တဲ့ သူ႕ရန္သူ ဘယ္သူဆုိတာ သိခ်င္
စိတ္ေတြ ရုတ္တရက္ေပၚလာပါတယ္။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႕ရဲ႕ပစ္ခ်က္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ မွတ္ခ်က္
ခ်လုိက္တယ္။ သူ ဒီလူကုိ သိမသိဆုိတာလည္း စဥ္းစားမိလုိက္တယ္။ စစ္တပ္မကြဲသြားခင္ ဒီလူဟာ သူ႔တပ္ခြဲက
လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အရဲစြန္႔ျပီး ဒီလက
ူ ုိသြားၾကည့္ ဖုိ႕ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ အုိေကာ္နယ္လမ္းေထာင့္ထဲ
လွမ္းၾကည့္လုိက္တယ္။ လမ္းအထက္ပုိင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပစ္ခတ္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒီမွာေတာ့ အားလုံးတိတ္ဆိတ္ေနတယ္။
ေခ်ာင္းပစ္တဲ့လူလည္း လမ္းတစ္ဘက္ေျပးသြားလုိက္တယ္။ သူ႔ပတ္ပတ္လည္ကုိ စက္ေသနတ္တစ္လက္က က်ည္ဆံ
ေတြဟာ မုိးသီးေတြလုိပဲျဖာက်လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူလြတ္သြားခဲ့တယ္။ အေလာင္းေဘးနားမွာ မ်က္ႏွာေမွာက္ၿပီး ပစ္လွဲ
လုိက္တယ္။ စက္ေသနတ္သံရပ္သြားၿပီ။ ဒီေနာက္ ေခ်ာင္းပစ္သူလည္း လူေသေကာင္ကုိ လွန္လုိက္တယ္။ သူ႔ညီေလး
ျဖစ္ေနတာကို သိလိုက္ရတယ္။ ညီေလးရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိစုိက္ၾကည့္လုိက္တယ္။
စတုတၳအႀကိမ္ ရပ္နားျခင္း

(၁၈) မေကာင္းမႈလုပ္သူ
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - T-Chart
(၁) ေကာင္းမႈလုပ္သူႏွင့္ မေကာင္းသူလုပ္သူ၏ စရုိက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပဇယားတြင္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲျပဳလုပ္ေစမည္။
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-

-

-

-

-

-

(၂) စာေရးသူ Anton Chekhov အေၾကာင္း မိတ္ဆက္မည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Reader Respond Question + Shared Inquiry
အျခားတစ္ဖက္မွ ရႈျမင္တာေတြကို မေဆြးေႏြးခင္မွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားမႈနဲ႔ တုန္႕ျပန္မႈေတြကို ကိုယ္
တိုင္ေဖာ္ထတ
ု ္ သိျမင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါနမူနာေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
ဒီသင္ခန္းစာမွာ ဘာကိုသတိျပဳမိေစလဲ။
ဘယ္အရာက သင့္ကို စဥ္းစားေစလဲ။
ဘယ္လိုခံစားရလဲ။
ဒီသင္ခန္းစာမွာ အေရးပါဆုံးအခ်က္ (important aspect) က ဘာလဲ။
အေရးၾကီးဆုံး စကားလုံး (important word) က ဘာလဲ။
စာေရးဆရာ အသုံးျပဳတဲ့ အဓိကစာေရးသားဟန္ (important stylistic technique) က ဘာလဲ။
(ဒီနည္းသုံးျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိအၾကံဥာဏ္ေတြကို တျခားသူေတြက ေလးစားတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။
ေသခ်ာနားလည္ျပီး စစ္မွန္တဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့
တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ သင္ခန္းစာထဲမွ အဓိကအေရးၾကီးတဲ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါသြားတာကို
ပါးနပ္တဲ့ဆရာက သတိထားမိတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို တစ္တန္းလုံးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေမးခြန္းမ်ား ဆရာမွေမးျပီး တတန္း
လုံးကို ေဆြးေႏြးေစတယ္္။)
သင္ခန္းစာမွာပါတဲ့ အဓိကျပသာနာေတြကို နက္နက္နဲနဲေဆြးေႏြးဖို႔ Shared Inquiry နည္းကို ဆက္သုံးပါမယ္။
ေဆြးေႏြးမႈကို အားေကာင္းေစေသာ နမူနာေမးခြန္းမ်ား
ဘယ္သူက မေကာင္းမႈလုပ္သူလဲ။
ဒဲနစ္က ေနာက္ဆုံးမွာ အခြန္မွန္မွန္ မေဆာင္ခဲ့တာကို ဘာလုိ႔ဝန္ခံခဲ့တာလဲ။
ဘူးဟဲ့ဒ္ငါးေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ေမးခြန္းေမးတဲ့ တရားသူၾကီး ဒဲနစ္ကို ဘာလို႔ေလွာင္တာလဲ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Discussion Web
ဒဲနစ္ကို အျပစ္ေပးသင့္လား။
Yes

No

-

-

-

-

-
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စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတဲ့ တရားသူႀကီးေရွ့မွာ ရပ္ေနတာကေတာ့ အိပ္ယာခင္းစနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အကၤ်ီအစင္းရယ္ ဖာထားတဲ့
ေဘာင္းဘီကုိ ဝတ္ထားတဲ့ပိန္ေညွာင္ေနတဲ့ လယ္သမားတစ္ေယာက္ပါပဲ၊၊ သူ႔ရဲအေမြးမ်ားတဲ့ မ်က္ႏာွ ဟာ ေက်ာက္ေပါက္
မာေတြနဲ႔ ျပည့္ေနၿပီး မ်က္ခုံးထူႀကီးေတြေအာက္မွာ မနည္းၾကည့္ယူရတဲ့ မ်က္လုံးေတြဟာ သုန္မႈန္ေနၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့
အမူအရာေပၚေနပါတယ္၊၊ သူ႔ေခါင္းေပၚမွာေတာ့ ဖီးသပ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ဆံပင္ရွည္ႀကီးေတြ ေတာအုပ္ရုိင္းလုိ ျဖစ္ေနၿပီး
သူဟာစိတ္ဆုိးေနတဲ့ ပင့္ကူတစ္ေကာင္ပုံ ေပါက္ေနပါတယ္၊၊ ဖိနပ္ေတာ့မစီးထားပါဘူး၊၊
“ဒဲနစ္ဂရီဂုိရီယက္ဗ”္ လုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနတဲ့ တရားသူႀကီးက စေျပာလုိက္ပါတယ္၊၊ “အေရွ႕တုိးၿပီး ဒုိ႔ေမးခြန္းေတြေျဖပါ၊၊ အခု
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔တုန္းက ရထားလမ္းေစာင့္ အုိင္ဗင္စီမီယိုေနာ့ဗ္ အာကင္ေဖါ့ဗ္က ရထားလမ္းေတြ စစ္ေဆးေနတုန္း မုိင္
တုိင္တစ္ရာနဲ႔ ေလးဆယ့္တစ္မွာ ခင္ဗ်ားကုိ သံလမ္းေတြက ဇလီဖာတုံးနဲ႔ဆက္တဲ့ ဝက္အူတစ္ခုျဖဳတ္ေန တာေတြ႔တယ္၊၊
ဝက္အူကဒီမွာ၊၊ ဒီဝက္အူနဲ႔အတူ ခင္ဗ်ားကုိ ဖမ္းလုိက္တယ္၊၊ ဟုတ္ပါသလား၊၊”
“ဘာေျပာတာလဲ၊၊”
“အာကင္ေဖ့ါဗ္ ေျပာတဲ့အတုိင္း ျဖစ္သလား၊၊”
“ဟုတ္က့ဲ၊ ျဖစ္ပါတယ္၊၊”
“ေကာင္းၿပီ၊၊ ဒါဆုိေျပာစမ္း၊ ဝက္အူကုိ ဘာလုိ႔ျဖဳတ္တာလဲ၊၊”
“ဘာေျပာတာလဲ၊၊”
“ဘာေျပာတာလဲေတြ အသာထားၿပီး ေမးတာကုိေျဖ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဝက္အူကုိ ျဖဳတ္တာလဲ၊၊”
“မလုိလုိ႔ ရွိရင္ အဲဒါကုိ ျဖဳတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊၊” လုိ႔ ဒဲနစ္လဲ လည္ေခ်ာင္းသံႀကီးနဲ႔ မ်က္ႏွာက်က္ကုိ စုိးရိမ္တဲ့ အၾကည့္နဲ႔
လွမ္းၾကည့္ရင္း တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာလုိက္ပါတယ္၊၊
“ခင္ဗ်ားက အဲဒါကို ရုတ္တရက္ ဘာလုပ္ဖုိ႔ လုိတာလဲ၊၊”
“ဝက္အူလား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဝက္အူေတြကုိ ငါးမွ်ားႀကဳိး ေရထဲနစ္ေအာင္ ခဲလုိဆြဲတယ္ေလ၊၊”
“အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိတာ ဘယ္သူေတြလဲ၊၊”
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ၊ ရိုးရိုးသာမာန္လူေတြေလ၊ ကလီမုိဗုိ လယ္သမားေတြေလ၊ အဲဒါက ---------”
“နားေထာင္ ငါ့ကုိ ရူးသလုိလုိ ေပါသလုိုလုိ လာမလုပ္နဲ႔၊ စကားေကာင္းေကာင္းေျပာ၊ ငါ့ကုိ ခဲလုိဆြဲတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ လာလိမ္
လုိ႔ အက်ဳိးမရွိဘူး၊၊”
“ကၽြန္ေတာ့္တသက္လုံး တစ္ခါမွ မညာဖူးပါဘူး၊ ဒါဆုိ အခုမွ ဘာလုိ႔ စညာရမွာလဲ၊၊”
မ်က္လုံး ေပကလပ္ ေပကလပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ဒဲနစ္က ျမည္တြန္ေတာက္တီး လုိက္ပါတယ္၊၊
“တရားသူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား ခဲမဆြဲဘဲ လူတစ္ေယာက္က ငါးမွ်ားႏုိင္တယ္လုိ႔ တရားသူႀကီးမင္း ယူဆတာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္မလား၊၊
ငါးမွ်ားခ်ိတ္က ငါးစာ ဒါမွမဟုတ္ တီေကာင္အရွင္ကုိ ခဲမဆြဲပဲ ပစ္လုိက္ရင္ ေအာက္ကုိနစ္ သြားပါ့မလား၊၊ ---- ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ ညာတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ေနာ္၊၊” လုိ႔ေျပာရင္း ဒဲနစ္က မဲ့ၿပဳံး ၿပဳံးလုိက္ပါတယ္၊၊ “သက္ရွိငါးစာက ေရေပၚေပၚေနမယ္
ဆိုရင္ ဘာအသုံးသြားက်ေတာ့မွာလဲ၊၊ ကကတစ္တုိ႔၊ ငါးရွဥ့္တို႔၊ ေရခ်ဳိငါး တုိ႔ဆုိတာ ေအာက္မွာအၿမဲေနတာ၊၊
ၿပီးေတာ့ ငါးစာက ေရေပၚမွာ ေပၚေနမယ္ဆုိရင္ ဘူးလ္ဟဲ့ဒ္ လို႔ေခၚတဲ့ငါးေတြပဲရမွာ၊ ဒါေတာင္ တခါတေလမွ ရမွာ၊၊ ေနာက္ၿပီး
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမစ္ထဲမွာက ဘူးလ္ဟဲ့ဒ္လည္းမရွိ၊၊ ဒီလုိငါးမ်ိဳးက ေနရာ အက်ယ္ႀကီးႀကဳိက္တာ -----၊၊”
“ဘာျဖစ္လုိ႔ ငါ့ကုိ ဘူးလ္ဟဲ့ဒ္ေတြအေၾကာင္း လာေျပာေနတာလဲ၊၊”
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“ဘာေျပာတာလဲ ... ခင္ဗ်ားပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးတာမဟုတ္ဘူးလား … ဒီအရပ္မွာ အထက္တန္းစားေတြေတာင္မွ ဒီလုိပဲ
ငါးဖမ္းတာပဲ … အငယ္ဆုံးကေလကေခ် ကေလးတစ္ေယာက္ေတာင္မွ ခဲမဆြဲဘဲ ငါးမမွ်ားဘူး ... စည္းကမ္း ေတြဆုိတာ
လူမုိက္ေတြအတြက္ လုပ္ထားတာမဟုတ္ဘူး …”
“ဒါဆုိ မင္း ဒီဝက္အူကုိ ခဲဆြဲဖုိ႔ ျဖဳတ္လုိက္တယ္လုိ႔ ထြက္ဆုိတယ္ေနာ ္…”
“ဒါကလြဲၿပီး တျခားဘာရွိေသးလုိ႔လဲ … ဘယ္သူမွ အဲဒါနဲ႔ ဇယ္ခုတ္တမ္း မကစားဘူး …”
“ဒါေပမယ့္ မင္းက ခဲစ ... ဒါမွမဟုတ္ က်ည္ဆံ ... ဒါမွမဟုတ္ သံတမ်ဳိးမ်ိဳး သုံးရင္ရသားပဲ …”
“ခဲေတြက ေကာက္ဖုိ႔ ဟုိနားဒီနားမွာ ေလွ်ာက္ရွိေနတာမွ မဟုတ္တာ၊၊ ဝယ္ရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သံက သုံးလုိ႔မေကာင္းဘူး၊၊
ဝက္အူထက္ပုိေကာင္းတာ ဘာမွမရွိဘူး ... ေလးလည္း ေလးတယ္္ ၿပီးေတာ့ အေပါက္လည္းပါတယ ္…”
“အရူးအေပါလုိ လုပ္ေနတယ္ ... မေန႔ကမွ ေမြးသလုိလုိ ေကာင္းကင္က က်လာသလုိလုိ ထင္ရတယ္ ... ဒါကုိ ျဖဳတ္လုိက္ရင္
ဘာျဖစ္ႏုိင္သလဲဆုိတာ မင္းရဲ့ထူေနတဲ့ေခါင္းထဲကုိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူးလား ... အေစာင့္သာမရွိရင္ ရထား
လမ္းေခ်ာ္ သြားႏုိင္တယ္ ... လူေတြေသႏုိင္တယ္၊ မင္းဒီလူေတြကုိ သတ္ႏုိင္တယ္ ...”
“ၾကားသားမုိးႀကဳိး တရားသူႀကီးမင္းရဲ့ … ကၽြန္ေတာ္က ဘာလုိ႔ ဒီလူေတြကုိ သတ္ခ်င္ရမွာလဲ … ကၽြန္ေတာ္က ခရစ္ယာန္
တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူးလား … ကၽြန္ေတာ္က ရာဇဝတ္သား တစ္ေယာက္လား … ဘုရားသခင္ေရ … ကၽြန္ေတာ့္ တသက္
လုံး လူသတ္ဖုိ႔ ေနေနသာသာ … ဒီလုိမ်ဳိးေတာင္ မစဥ္းစားမိဘူး … ဘုရားသခင္ ကယ္ေတာ္မူပါ … ဒါမ်ဳိး ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး
ေျပာလုိ႔ ထြက္သလဲ မသိ …”
“ကုိင္း … ခင္ဗ်ားအဆုိအရဆုိရင္ ဘာေတြက ရထားေမွာက္ေစသလဲ … ဝက္အူ ႏွစ္ခုသုံးခု ျဖဳတ္လုိက္တာနဲ႔ ရထားေမွာက္
မွာပဲ ….”
လယ္သမားလည္း မဲ့ၿပဳံးၿပဳံးလုိက္ၿပီး စစ္ေဆးေနတဲ့ တရားသူႀကီးကုိ မ်က္ေမွာင္ကုပ္ စူးစုိက္ၿပီး မယုံသလုိလုိ ၾကည့္လုိက္
ပါတယ္၊၊
“မဟုတ္က ဟုတ္က … ဒီတစ္ရြာလုံး ဒီဝက္အူေတြျဖဳတ္ေနတာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီလဲ … ဘုရားကယ္ေတာ္မူပါ … ဘာရထားမွ
မေမွာက္ပါဘူး… ဘယ္သူမွလဲ မေသဘူး… ကဲ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သံလမ္းတစ္ခုျဖဳတ္တယ္… ဒါမွမဟုတ္ သစ္သားတုံး တစ္
တုံးတင္ထားတယ္ ဆုိပါစုိ႔… ဒီလုိဆုိ ရထားက လမ္းေခ်ာ္သြားႏုိင္ပါတယ္… ဒါေပမယ္…
့ ဟင္း…ဝက္အူေလးတစ္ခုမ်ား…”
“မင္းေခါင္းထဲဝင္ေအာင္ ထည့္ထားစမ္း ... ဝက္အူေတြက သံလမ္းေတြကုိ … ဇလီဖာတုံးနဲ႔ ဆက္ထားတယ္ ဆုိတာ …”
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဝက္အူေတြအားလုံးကုိ ေလွ်ာက္ျဖဳတ္ေနတယ္လုိ႔မ်ား ထင္သလား.
ခင္ဗ်ားေျပာပုံႀကီးက … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အမ်ားႀကီးခ်န္ထားပါတယ္ … ဥာဏ္မသုံးဘဲ မလုပ္ပါဘူး … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နား
လည္ပါတယ္ …” လုိ႔ ေျပာၿပီး ဒဲနစ္က သန္းလုိက္ရင္း လက္ဝါးကားတုိင္ပုံ သူ႔ပါးစပ္ေရွ႔မွာ လုပ္လုိက္ပါတယ္ …”
“မႏွစ္က ဒီမွာ … ရထားလမ္းေခ်ာ္သြားတယ္ …” လုိ႔ တရားသူႀကီးက ေျပာလုိက္တယ္ … “အခုေတာ့ ရွင္းၿပီ … ဘာလုိ႔ ဒီလုိ
ျဖစ္သလဲဆုိတာ …”
“ခြင့္လႊတ္ပါ … ခင္ဗ်ားေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္မၾကားလုိက္ပါဘူး …”
“မႏွစ္က ဒီမွာ ဘာလုိ႔ ရထားလမ္းေခ်ာ္သလဲဆုိတာ ရွင္းၿပီလုိ႔ ေျပာတာ … အခု ဘာလုိ႔ ဒီလုိျဖစ္သလဲဆုိတာ သိၿပီ …”
“ဒါေၾကာင့္ … ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ္နားလည္ဖုိ႔အတြက္ ပညာတုိးေစတာပဲ … ခင္ဗ်ားတုိ႔ အားလုံး … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေက်းဇူး
ရွင္ေတြ … ဘယ္လုိျဖစ္သလဲဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စဥ္းစား အေျဖရွာလုိက္ၿပီပဲ … ဒါေပမယ့္ အေစာင့္က လယ္
သမား တစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ … လယ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ့ ဦးေႏွာက္ပဲ ရွိတာေပါ့ … သူ ... ကၽြန္ေတာ့္ သြားေတြကုိ လက္
သီးနဲ႔ ၂ ခ်က္ထုိးၿပီး ရင္ဘတ္ကုိ တစ္ခ်က္ထုိးတာလည္း ေရးထားပါအုံး … တရားသူႀကီးမင္း …”
“ခင္ဗ်ားအိမ္ကုိ ရွာတဲ့အခါ ဒုတိယဝက္အူတစ္ခု ေတြ႕တယ္ ... အဲဒီဝက္အူကုိ … ဘယ္တုန္းက ဘယ္ကျဖဳတ္တာလဲ ...”
“ေသတၱာအနီေလးေအာက္မွာ ဖြက္ထားတဲ့ ဝက္အူကုိ ေမးတာလား ...”
“ခင္ဗ်ား ... ဘယ္မွာဖြက္ထားသလဲဆုိတာ လုံးဝမသိဘူး ... ဒါေပမယ့္ အဲဒါကုိေတြ႔ၿပီ ... အဲဒါဘယ္တုန္းက ျဖဳတ္တာလဲ …”
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“အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ျဖဳတ္တာမဟုတ္ဘူး ... မ်က္လုံးတစ္ဖက္တည္းရွိတဲ့ စယ္ျမင္ရဲ့သား အစ္နာရွ္ကာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္
ျဖဳတ္ေပးတာ … သိလား … ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာက ေသတၱာေလးေအာက္မွာ ရွိတဲ့ဟာအေၾကာင္း ေျပာေနတာ ... ဒါေပ
မယ့္ … အျပင္က ... ၿခံထဲမွာရွိတဲ့ တဲထဲမွာ ေတြ႔တဲ့ဟာက … မီႀထဳိဖန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အတူတူျဖဳတ္တာ …”
“ဘယ္မီႀထဳိဖန္လဲ၊၊”
“မီႀထဳိဖန္ပက္ေၾထာဗ့္ေလ… သူ႔အေၾကာင္းမၾကားဖူးဘူးလား… သူကငါးဖမ္းတဲ့ပုိက္ကြန္ေတြလုပ္ၿပီး … အထက္တန္းလႊာက
လူေတြကုိ ေရာင္းတယ္ေလ … သူက ဒီဝက္အူေတြ အမ်ားႀကီးသုံးတာေပါ ့… ပုိက္ကြန္တစ္ခုဆုိ ဆယ္ခုေလာက္ရွိ …”
“ဒီမွာ နားေထာင္ … ျပစ္မွဳဆုိင္ရာ ဥပေဒ အပုိဒ္ ၁၀၈၁ မွာ … ဘာျပ႒ာန္းထားသလဲဆုိရင္ ရထားလမ္းတစ္ခုကုိ တမင္
သက္သက္ ဖ်က္ဆီးၿပီး … အဲဒီရထားလမ္းရဲ့ သြားလာေရးကုိ … အႏၱရာယ္ျပဳၿပီး … အဲဒီျပစ္မွဳ တရားခံဟာ ဒီအပ်က္အစီး
ေၾကာင့္ … အႏၲရာယ္ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိသိရင္ … နားလည္သလား … သိရင္ ျပစ္မွဳတရားခံကုိ ျပည္ႏွင္
ဒဏ္ရယ္ … အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ရယ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္တယ္ … မင္းက ဒီဝက္အူျဖဳတ္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ မသိပဲ
မေနဘူး…”
“ဟုတ္တာေပါ့… လူႀကီးမင္းပဲအသိဆုံးေနမွာပါ… ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သာမာန္ပညာမဲ့လူေတြပဲ… ဘာနားလည္မွာလုိက္လုိ႔ …”
“ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မင္းေကာင္းေကာင္း နားလည္တယ္ … မင္းညာေနတာ … ဟန္ေဆာင္ေနတာ … “
“ကၽြန္ေတာ္ ဘာျဖစ္လုိ႔ နားလည္ရမွာလဲ … ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မယုံရင္ ရြာထဲက လူေတြ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ သြားေမးၾကည့္ …
ခဲမဆြဲရင္ ဘလိခ္ငါးေတြပဲမိမွာ … ငါးသုိင္းဆုိတာကလည္း ငါးဆုိရုံတမယ္ေလး … အဲဒါေတာင္ ခဲမဆြဲရင္ မဖမ္းႏုင
ိ ္ဘူး …”
“ဟုတ္တယ္… ဟုတ္တယ္… ဘူးလ္ဟဲ့ဒ္ေတြက်ေတာ့ေရာ…” တရားသူႀကီးက ေလွာင္ၿပဳံး ၿပဳံးရင္း စေပးလုိက္ပါတယ္”
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရပ္မွာေတာ့ ဘူးလ္ဟဲ့ဒ္ေတြ သိပ္မရွိဘူး … လိပ္ျပာကုိ ငါးစာအျဖစ္သုံးၿပီး … ငါးမွ်ားႀကဳိးမွာ ခဲမဆြဲဘဲ ေရ
အေပၚယံမွာပဲ ပစ္လုိက္ရင္ေတာ့… မားလက္လုိ႔ေခၚတဲ့ ငါးေသးေသးေလးေတြပဲရမယ္ … ဒါေတာင္မွ တခါတေလပဲ ရတာ …”
“ေတာ္ေတာ့၊ တိတ္တိတ္ေန၊၊”
အားလုံးတိတ္သြားပါတယ္။ ဒဲနစ္ဟာ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းေပၚ အားျပဳၿပီး ရပ္ေနရာက ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကုိ ေ႔ရလ
ႊ ုိက္ပါ
တယ္။ စားပြဲခင္း အစိမ္းေရာင္အုပ္ထားတဲ့ စားပြဲကုိ စုိက္ႀကည့္လုိက္ၿပီး စားပြဲခင္းစကုိ ၾကည့္ေနတာမဟုတ္ဘဲ၊ ေနကိုၾကည့္
ေနသလုိ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္လုိက္ပါတယ္။ အမွဳစစ္ေဆးတဲ့ တရားသူႀကီးကေတာ့ ျမန္ျမန္ေရးေနပါတယ္၊၊
“ကၽြန္ေတာ္ သြားလုိ႔ရၿပီလား …” ခဏတာ ၿငိမ္ေနၿပီးေနာက္ ဒဲနစ္က ေမးလုိက္ပါတယ္၊၊
“မရေသးဘူး … မင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမယ္ … ၿပီးေတာ့ေထာင္ကုိ ပုိ႔ရမယ္ …”
ဒဲနစ္ရဲ့ မ်က္လုံးေတြလည္း ျပဴးက်ယ္သြားၿပီး မ်က္ခုံးထူႀကီးေတြ ေျမာက္တက္သြားၿပီး တရားသူႀကီးကုိ ေမးခြန္းေတြ အမ်ား
ႀကီး ပါတဲ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္လုိက္ပါတယ္၊၊
“ဘာဆုိလုိတာလဲ … ေထာင္ကုိ … ဟုတ္လား ... တရားသူႀကီးမင္း ခင္ဗ်ား … အဲဒါလုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္မရွိပါဘူး …
ကၽြန္ေတာ္ ေစ်းကိုသြားၿပီး … အီးေဂါဆီက ပုိက္ဆံသုံးက်ပ္သြားယူရမယ္ … ဝက္ဆီအတြက္ ...”
“တိတ္တိတ္ေန ျဖတ္မေျပာနဲ႔ ...”
“ေထာင္ကုိ … အင္း … အနည္းဆုံး ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခု လုပ္ခဲ့ရင္ေတာ့ … ေကာင္းပါၿပီ … သြားမယ္ … ဒါေပမယ့္ ဘာမွ
မလုပ္ဘဲနဲ႔ … ေထာင္ခ်ခံရတာကေတာ့ … ကၽြန္ေတာ္က ေအးေအးေဆးေဆး သန္႔သန္႔ေလးေနတဲ့လူပါ … ဘာလုိ႔ ေထာင္
ပုိ႔မွာလဲ … ဘာမွလဲမခုိးဘူး … ၿပီးေတာ့ မွတ္မိသေလာက္ေတာ ့… ဘယ္ေတာ့မွလဲ ရန္မစခ့ဲဖူးဘူး … ဒါေပမယ့္ ... အခြန္
ေပးဖုိ႔ က်န္ေနတဲ့အေၾကြးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး … သံသယရွိရင္ေတာ့ … ရြာလူႀကီးေျပာတဲ့စကား တစ္လုံးမွ မယုံပါနဲ႔ … ရြာ
လႊတ္ေတာ္က ရာသက္ပန္အဖြဲ႔ဝင္ကုိေမး … ရြာလူႀကီးေတာ့ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ဘူး ...”
“တိတ္တိတ္ေန ...”
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“ကၽြန္ေတာ္ တိတ္တိတ္ ေနေနတာ ၾကာၿပီ …” ဒဲနစ္က ေရရြတ္လုိက္ပါတယ္။ “ဒါေပမယ့္ ... အဲဒီရြာလူႀကီး ... သူက ရာျဖတ္
တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး … ဘယ္လုိပဲ ညာထား … ညာထား … ကၽြန္ေတာ္ႀကိမ္ရဲတယ္ … ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိ သုံးေယာက္
ရွိတယ္ … ကူဇ္မာ … ဂရီဂုိရီယက္ဗ္ … ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒဲနစ္ ဂရီဂုိယက္ဗ ္…”
“မင္း ငါ့ကုိေႏွာက္ယွက္ေနတယ္ … ေဟ့ … စယ္ျမင္ သူ႔ကုိ အျပင္ေခၚသြားစမ္း …” လုိ႔တရားသူႀကီးက ေအာ္လုိက္ပါတယ္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ညီအစ္ကုိ သုံးေယာက္ပါ …” လုိ႔ ေဒါင္ေကာင္းေကာင္း စစ္သားႀကီးႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး
အခန္းအျပင္ေခၚသြားတုန္း ေရရြတ္လုိက္ပါတယ္ … “အစ္ကုိ တစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ မေစာင့္ေရွာက္ဘူး …
ကူဇ္မာက ပုိက္ဆံမေပးဘူး … ဒီလုိဆုိ ကၽြန္ေတာ္က ေသေရာ … ဆုံးသြားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ့ဆရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေကာင္း
ရာသုဂတိလားပါေစ … ဒါမွမဟုတ္ရင္ သူ ခင္ဗ်ားကုိ အေၾကာင္းျပလိမ့္မယ္ တရားသူႀကီး … တရားမစီရင္ခင္ ခင္ဗ်ားကုိ
ခင္ဗ်ား ဘာလဲဆုိတာ သိသင့္တယ္… ဒီလိပ
ု ဲ မလုပ္ရဘူး … လူတစ္ေယာက္ကုိ ႀကိမ္နဲ႔ရုိက္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ရပါေသး
တယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းမွဳတစ္ခုအတြက္ ... တရားမွ်မွ်တတ …”

(၁၉) တစ္သွ်ီလင္
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation): 1. ေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္ေျမပံု (Concept Map)
ရြက္ေလွဟူေသာ စကားလံုးအား ျပဳလုပ္မည္။

အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation): 2. ေ၀ါဟာရအေျချပဳခန္႔မွန္းျခင္း (Prediction Form Terms)
၁။ ရြက္ေလွ

၂။ ေငြဒဂါး

၃။ ၾကိဴးေခြ

၄။ အ၀ါေရာင္လည္စည္း

အထက္ပါ ေ၀ါဟာရ (၄) ခုကို ပံုျပင္တစ္ပုဒစ
္ ီ ဖန္တီးပါ။ အတန္းကိုေျပာျပပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - လမ္းညႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္း DRA (Directed Reading Activity)
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ စရိုက္ကို ဂရုုျပဳ၍ ဖတ္ပါ။
ဇာတ္လမ္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ကို ရွာပါ။
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ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ျပဇယား (Character Map)
ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္မွာ Pasty ႏွင့္ အျခားဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမယ္ထင္သလဲ။
ေတာထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနၾကလွ်င္
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အဖိုးတန္ေခြးတစ္ေကာင္ကို သူတို႔ေတြ႔ရွိလွ်င္
သူတို႔မိုးရြာထဲမွာ ထီးတစ္ေခ်ာင္းတည္းရွိလွ်င္ ဟူေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး Character Map တြင္ ျဖည့္ပါ။

တစ္သွ်ီလင္
(Liam O'Flaherty)
Kilmillick ေလညွင္းခံတံတား၏ ကမ္းပါးေပၚတြင္ ပင္လယ္ကိုေက်ာခိုင္းျပီး ေက်းရြာနွင္႔ေနဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလွ်က္ ထိုင္ေန
ၾကသည္။ ေနေရာင္ႏွင္႔ထိေသာ ပင္လယ္ေရညွိအန႔ံမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလေအးတခ်က္က သူတို႔၏ ေနာက္
ေက်ာဘက္မွ တိုက္ခတ္ေနေလသည္။ သူတို႔အေရွ႕တြင္ရွိေသာ ရြာကေလးမွာ တိတ္ဆိတ္လွ်က္ရွိသည္။ တနဂၤေႏြ ေန႔ခင္း
ပိုင္း ေစာေစာျဖစ္၍ Kilmurrage ရြာသား ေယာက်ၤားမိန္းမအားလံုးသည္ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ေနၾက၏။
ရုတ္တရက္ဆိုသလို ရြက္ဖ်ဥ္တစ္ခ်ပ္လြငလ
့္ ာျပီး တံတားပတ္လည္သို႔ ရြက္ေလွျဖဴျဖဴေလးတစ္စင္း လွည္႔ပတ္ဝင္လာသည္။
အဘိုးၾကီးသံုးေယာက္က ခ်က္ခ်င္းခုန္ထျပီး တံတားေအာက္နားသို႔ ေရာက္လာေသာ ရြက္ေလွဘက္ဆီသို႔ ငံု႔ၾကည့္ၾက
သည္။ အဘိုးၾကီးမ်ားအနက္ အတက္ၾကြဆံုး Patsy Conroy ဆိုသူက သေဘၤာခ်ည္ေသာၾကိဳးကိုဆြဲ၍ ရြက္ေလွကို အေသ
ခ်ည္ထားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္သူျပန္လာျပီး ကုန္းေပၚတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ရြက္ေလွသမားကို ဝိုင္းၾကည့္ေနသူ
ႏွစ္ဦးႏွင့္ လာေရာသည္။ ညာဘက္ေျခေထာက္ဆာ၍ ညာဘက္နားရြက္ေနာက္တြင္ အသားပိုရွိသူ Brian Mainion က
"ဒီရြက္ေလွေလးလွလုိက္တာ၊ ဒီရြက္ေလွကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေငြအမ်ားၾကီးကုန္က်မွာပဲ။" ဟု သူ၏ေက်ာကို ကုတ္ရင္း ေျပာ
လုိက္၏။" ဟုိမွာၾကည့္ၾကစမ္း။ ေတာက္ပေနတဲ့ ေၾကးဝါေဘာင္တန္းေတြနဲ႔ ရြက္ေလွအလယ္က အခန္းငယ္ရဲ႕ ၾကမ္းျပင္ကို
ခင္းထားတဲ႔ေကာ္ေဇာ၊ ဒါမ်ိဳးရြက္ေလွနဲ႔ တပတ္ေလာက္ငါးဖမ္းသြားခ်င္လိုက္တာ"ဟု Mick က ေျပာသည္။
Mick Feeney က သူ၏အနီေရာင္ ႏွာေခါင္းရွည္ၾကီးမွ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴလုိက္သည္။ အနီေရာင္ေဘးကြပ္ထားေသာ သူ၏
မ်က္လံုးျပာမ်ားသည္ ခုန္ထြက္လိုက္ ခုန္ဝင္လုိက္ ျဖစ္ေနသလိုထင္ရ၏။ သူ၏ဒုတ္ေကာက္ထိ္ပ္ဖ်ားကို လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္
ဖမ္းကိုင္ျပီး ပုတိုတုိေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကားလ်က္ ရြက္ေလွကိုငံု႔ၾကည္႔လိုက္သည္။
Patsy Conroy ကဘာတစ္ခြန္းမွမဟ။ ခါးေထာက္လ်က္ ခပ္ခြာခြာရပ္ေနသည္။ သူသည္အသက္ ၇၂ နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း
ခါးမတ္ဆဲ၊ ေပ်ာ႔ေျပာင္းဆဲ၊ တက္ၾကြဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏မ်က္ႏွာသည္ အဝါေရာင္ရွိျပီး သားေရကဲ႔သို႔ တြန္႔လိမ္
ေနသည့္ အေရျပားနွင္႔ သြားမရွိေသာသြားဖံုးကို သူ၏အဘိုးေမးေစ႔တြင္ အထင္သားေတြ႔ရသည္။ သူ၏မ်က္လုံး ကေလးမ်ား
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သည္ အျဖဴေရာင္မ်က္ခံုးေမႊး စုတ္ဖြားမ်ားေအာက္တြင္ ဟုိၾကည္႔ဒီၾကည္႔ႏွင္႔ ပစၥည္းတခုခုကုိ ခိုးယူရန္ ၾကိဳးစား ေနသည့္ ပံုစံ
ျဖင္႔ ရြက္ေလွကို စဥ္းလဲစြာ စိုက္ၾကည့္ေနသည္။ သူသည္ ေနပူသည့္ ၾကားထဲက သူ၏လည္ပင္းကို အဝါေရာင္ မာဖလာ
လည္စီးျဖင္႔ ေမးေစ႔အထိ ထပ္ခါထပ္ခါပတ္၍ စည္းထားသည္။
"ဘံုဆိုင္နီးနီးနားနားဘယ္မွာရွိလဲဗ်" ဟု အျဖဴေရာင္ဝါဂြမ္းပိတ္ေခ်ာအက်ီႏွင္႔ ေဘာင္းဘီရွည္ဝတ္ထားေသာ မ်က္နွာနီနီ
လူၾကီးက ရြက္ေလွကုန္းပတ္ေပၚမွေန၍ေမးသည္။
အဘိုးၾကီးမ်ားက သူ႕ကိုအားလံုးေျပာျပၾကသည္။
"လာအရက္သြားေသာက္ၾကစို႔ Totty" ဟုမ်က္ႏွာနီနီႏွင္႔လူၾကီးကေျပာလုိက္သည္။
"ေကာင္းသားပဲ" ဟုက်န္လူတစ္ေယာက္ကေျပာသည္။
မ်က္နွာနီနီႏွင္႔လူၾကီးက သံေလွကားမွတဆင္႔ ဆိပ္ခံေဘာေပၚသို႔တက္လာစဥ္ သူ၏တင္ပါးအိတ္ေထာင္ထဲမွ သွ်ီလင္ဒဂၤါးေစ႔
တစ္ေစ႔ ထြက္ၾကလာသည္။ ထိုသွ်ီလင္ဒဂၤါးေစ႔သည္ ေလွကားရင္းရွိ ၾကိဳးေခြေပၚသို႔ အသံျမည္၍ လိမ္႔ၾကသြားသည္။
မ်က္ႏွာနီနီႏွင္႔လူၾကီးက ထိုအျဖစ္ကို သတိမျပဳမိပဲ သူ၏အေဖာ္မိတ္ေဆြႏွင္႔အတူ ဆိပ္ခံေဘာေပၚသို႔ ဆက္တက္သြားသည္။
အဘိုးၾကီးမ်ားသည္ ဒဂၤါးေစ႔ၾကသြားသည္ကိုျမင္ေသာ္လည္း မ်က္ႏွာနီနီႏွင္႔လူၾကီးကို မည္သူကမွ်ေျပာမျပၾက။ သူတို႔အခ်င္း
ခ်င္းလဲ ေျပာမျပၾက။ သွ်ီလင္ဒဂၤါးေစ႔ ၾကိဳးေခြေပၚသို႔က်၍ ေရာင္လက္လက္ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း အဘုိးၾကီးသံုးေယာက္
သတိျပဳမိျပီး စကားေျပာမထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏွေျမာေနၾကသည္။ အဘိုးၾကီးတုိင္းက သွ်ီလင္ဒဂၤါးေစ႔ကို အာသာငမ္း
ေသာအၾကည္႔ျဖင္႔ ခပ္ျမန္ျမန္တခ်က္ၾကည္႔ျပီး ခ်ံဳပုတ္ထဲကယုန္ကိုျမင္၍ လက္တစ္ဖက္ေျမာက္ကာရပ္လွ်က္ အျခားတေန
ရာသို႔ စိုက္ၾကည္႔ဟန္ျဖင္႔ ေနသည္႕ေခြးကဲ႔သို႔ အခ်င္းခ်င္းလွည္႔ၾကည္႔ျပီး အျခားဘက္သို႔ဆက္ၾကည္႔ေနၾကသည္။
အဘိုးၾကီးတိုင္းသည္ အျခားႏွစ္ဦးစလံုးက သွ်ီလင္ဒဂၤါးေစ႔က်ေၾကာင္း ေတြ႔ျပီးျပီဟု သိထားေသာ္လည္း မိမိ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
ကို က်န္လူႏွစ္ဦး သိသြားမည္စိုး၍ စကားမေျပာပဲ တိတ္ဆိတ္ေနၾကသည္။ သူတို႔တစ္ဦးစီသည္ သေဘာၤကုန္းပတ္ ေအာက္
သို႔ဆင္းျပီး ေငြဒဂၤါးကုိေကာက္ယူ၍ ေမးျမန္းခံရျခင္းမရွပ
ိ ဲ ျပန္တက္လာရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိထားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ
သေဘၤာအခန္းငယ္ထဲတြင္ ဦးထုပ္ျဖဴေဆာင္းထားေသာ လူၾကီးတစ္ဦးရွိေနသည္။ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ထိုလူၾကီး၏ဦးထုပ္
သည္ စၾကၤန္လမ္္းေပါက္ဘက္သုိ႔ ေပၚေပၚလာျပီး အုိးခြက္ပန္းကန္ ေဆးေၾကာသံကိုလည္း ၾကားေနရသည္။ ေငြဒဂၤါးနဲ႔
စၾကၤန္လမ္းမွာ ႏွစ္ေပခန္႔သာေဝးသည္။ Patsy Conroy မွအပ က်န္အဘိုးၾကီးႏွစ္ေယာက္သည္ ေလွကားကိုဆင္း၍
ျပန္တက္မလာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အသက္ၾကီးအိုမင္းလ်က္ရွိၾက၏။ ထို႔ျပင္ေဘးပတ္လည္တြင္ မည္သူမွ်မေတြ႔မျမင္ရပဲ
ေလွကားကိုဆင္း၍ ျပန္တက္လာႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ က်န္အဘိုးၾကီးမ်ားက သွ်ီလင္ဒဂၤါးကို မိမိမရရွိလုိက္လွ်င္ အျခား
မည္သူ႔ကိုမွ မပိုင္ဆိုင္ေစလုိေသာေၾကာင္႔ ေကာက္ရသူမပိုင္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔တစ္ဦးခ်င္း
သိထားျပီးျဖစ္၏။
သုိ႔တုိင္ေအာင္ သွ်ီလင္ဒဂၤါးျပားေစ့သည္ လုိခ်င္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတာက္ပေနေသာေၾကာင္႔ အဘိုးၾကီးသံုးဦး
တုိ႔သည္ သွ်ီလင္ျပားေစ႔ႏွင္႔ ႏွစ္ေပအတြင္းရွိ အရာဝတၳဳမ်ားအေပၚ ရင္ခုန္စြာစိုက္ၾကည္႔၍ ဦးေႏွာက္ကစား ေနၾကသည္။
သူတို႔သည္ ဆူဆူညံညံ ရန္ျဖစ္သံမ်ိဳးေလာက္ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံမ်ိဳးနည္းတူ နာက်ည္းေသာ တိတ္ဆိတ္မႈျဖင္႔ စုိက္
ၾကည္႔ေနၾကသည္။
Mick Finney ၏ႏွာေခါင္းမွ အသက္ရွဴသံသည္ သူ၏အေတြးၾကံစည္မႈကို ျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ အေသးစိတ္ ရွင္းျပေနဘိသကဲ႔သို႔
က်န္လူႏွစ္ဦးအား ေဖာ္ထုတ္ျပေနသည္။ Brian Manion က သူ၏ လက္မ်ားကုိ ဂနာမျငိမ္ လႈပ္ရွားေနျပီး လက္ဝါး ႏွစ္ဘက္
အား ပြတ္ေနသည္ကို က်န္အဘိုးၾကီးႏွစ္ေယာက္ ေတြ႔ျမင္ေသာေၾကာင္႔ သူ၏အငမ္းမရျဖစ္ေနမႈကို ျပစ္တင္ဆဲဆို ၾကသည္။
Patsy Conroy တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏တိတ္ဆိတ္မႈက က်ယ္ေလာင္လ်က္ရွိသည္။
သူ၏ဥာဏ္မ်ားသည့္ ဦးေခါင္းထဲတြင္ ဘာေတြးေနသည္ကို မသိနိင္ေသာေၾကာင္႔ က်န္လူႏွစ္ဦးကို ေဒါသျဖစ္ ေစသည္။
ျပီးေတာ႔ေနေရာင္ကလည္း ေႏြးေထြးစြာထြန္းလင္းေနသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ ဆားငန္ေရ၏ အနံ႔သည္ ေရဆာစိတ္ကို
ျဖစ္ေပၚေစျပီး Kelly ၏ ဆိုင္မွ အျမွဳပ္တစီစီထေနေသာ သိပ္ေကာင္းသည့္ ဘီယာေအးေအးတစ္ခြက္ကို သတိရစရာ
ျဖစ္ေနသည္။ လုိခ်င္တပ္မက္စိတ္မ်ား တဖြားဖြားျဖစ္လာေသာေၾကာင္႔ အဘိုးၾကီးသံုးဦးအနက္ မည္သူမွ ထိုဒဂၤါးကို အျခား
လူတစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သတိမျပဳမိၾကေတာ႔ေပ။ သို႔ျဖင္႔ အဘိုးၾကီးတစ္ဦးစီသည္ က်န္ႏွစ္ဦး၏ အရွက္မဲ႔ေသာ
လုိခ်င္ တပ္မက္စိတ္ကို မုန္းတီး၍ ေဒါသျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔တစ္ဦးစီ၏ စိတ္ထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း လူသတ္လိုေသာ စိတ္
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မ်ားပင္ျဖစ္ေပၚေနၾကေပျပီ။ သို႔ျဖင္႔ ၃ မိနစ္ကုန္သြားေလသည္။ ရြက္ေလွပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦး ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။
Brian Manion ႏွင္႔ Mick Finney တို႔သည္တုန္တုန္ရီရီျဖင္႔ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားလႈပ္ေနၾက၏။
ထို႔ေနာက္ Patsy Conroy ကဆိပ္ခံေဘာေပၚမွ ေက်ာက္ခဲတစ္ခဲကို ကုန္းေကာက္လိုက္သည္။ ထိုေက်ာက္ခဲကိုရြက္ေလွ၏
ကုန္းပတ္ေပၚသို႔ ပစ္ခ်လိုက္သည္။ အျခားလူၾကီးႏွစ္ဦးက မသိစိတ္ျဖင္႔ မိုက္မဲစြာတုတ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ ေက်ာက္ခဲကိုတားဆီးရန္
မသိမသာလႈပ္ရွားလိုက္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔၏ေမးရိုးမ်ားလႈပ္ကာ စကားစေျပာလာၾကသည္။ Patsy Conroy က
"ေဟ႔ဟိုမွာ" ဟု လက္ခုပ္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွ ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။ တင္ပါးတြင္ ပဝါစပတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ႏွင္႔
လူၾကီးတစ္ေယာက္သည္ ၾကားစၾကၤန္လမ္း၏ ဒုတိယေလွကားထစ္သုိ႔ ထြက္လာသည္။ သူက "နင္တို႔ဘာအလိုရွိသလဲ"
ဟုေမး၏။
Patsy Conroy က "ေက်းဇူးျပဳ၍ခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ႔လက္က လြတ္က်သြားတဲ႔ အဲဒီသွ်ီလင္ျပားေစ႔ကို ကၽြန္ေတာ႔ဆီ ေကာက္
ေပးပါလား" ဟုေျပာလုိက္သည္။
ထိုလူၾကီးကေခါင္းျငိမ္႔ျပီး သွ်ီလင္ျပားေစ႔ကို ေကာက္ကာ "ဖမ္းလုိက္" ဟုဆို၍ ေဘာတံတားေပၚသို႔ ပစ္တင္ေပးလိုက္သည္။
Patsy Conroy က သူ၏ဦးထုပ္ကို လက္ျဖင္႔ တြန္းတင္ျပီးဒဂၤါးေစ႔ကို ဒိုင္ဗင္ထိုး ဖမ္းယူလုိက္သည္။ က်န္လူႏွစ္ဦးသည္
အံ႕အားသင္႔ မွင္သက္မိေသာေၾကာင္႔ ကုန္းေကာက္ျခင္းရွာေဖြျခင္း မျပဳႏိုင္ၾက။ သူတို႔သည္ ဒဂၤါးျပားေစ႔ကို Patsy က တံေတြး
ေထြး၍ သူ၏အိတ္ေထာင္ထဲသုိ႔ ထည္႔လုိက္သည္ကိုသာ ၾကည္႔လုိက္ၾကရသည္။ တံတားေပၚသို႔ ရဲတစ္ဦးအလား ပိန္ပိန္
ရွည္ရွည္ေက်ာမြဲမြဲ မာဖလာလည္စည္းအဝါေရာင္ကို လည္ပင္းတြင္ပတ္လွ်က္ ခပ္က်ယ္က်ယ္ႏွာရွံဳ႕ကာ တက္သြားေသာ
Patsy ကုိသာ သူတို႔ဆက္၍ ၾကည္႔ေနလုိက္ၾကရျပန္သည္။
သူတို႔အခ်င္းခ်င္းၾကည္႔ျပီး သူတို႔၏မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဒါသခိုးထြက္ေနၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး ဒုတ္ေခ်ာင္းကိုေျမွာက္၍
"ဟဲ႔ငတံုး မင္းဘာေၾကာင္႔ သူ႔ကိုမတားလုိက္သလဲ" ဟု ျပစ္တင္ၾကိမ္းေမာင္းျပီးေနၾကေတာ႔သည္။

ပံုျပင္ ဒ႑ာရီ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၂၀) ဘာမထီ ဆိတ္သုံးေကာင္
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Read Aloud
မတူညီေသာ အေျခအေနသံုးရပ္ (ဆိတ္သံုးေကာင္၏ ကြဲျပားေသာအသံမ်ား) ကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲ၍ အသံေနအသံထားျဖင့္ ပံုျပင္
ကို ဖတ္ၾကမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Role Play
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲၿပီး ဘာမထီဆိတ္သံုးေကာင္ ဇာတ္လမ္းေက်ာရိုးအား အေျခခံ၍ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ေပါင္း
စပ္ထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား သရုပ္ေဆာင္ေစမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Discussion
အဖြဲ႔လိုက္တင္ဆက္ၾကေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေစမည္။ ဇာတ္ေကာင္၊ ဇာတ္လမ္း
ေနာက္ခံ၊ အျပင္အဆင္၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ားနွင့္ ဇာတ္၀င္ပစၥည္းမ်ားစေသာ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈႏွင့္
အေထာက္အထားမ်ားျပ၍ ေဆြးေႏြးေစမည္။ ေက်ာင္းသားအတြဲမ်ားမွ ေဆြးေႏြးထားသည္မ်ားကုိ အတန္းသုိ႔ ျပန္လည္
တင္ျပေစမည္။
အၾကံျပဳခ်က္။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အႏုပညာဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနုိင္ရမည္။ ေက်ာင္း
သားမ်ား၏ သရုုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တိုးတက္ရန္ ဆရာမွ ပံ့ပုိးေပးမည္။

ဘာမထီဆိတ္သံုးေကာင္
(Aarne Thompson, Translated by D.L. Ashliman)
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ဟုိးေရွးေရွးတုန္းက ဆိတ္သုိးသုံးေကာင္ဟာ ေတာင္ကုန္းေပၚသြားျပီး အစာရွာဖုိ႔ ထြက္ခြာလာၾကတယ္။ သူတုိ႔သုံးေကာင္
ကုိ ̏ ဘာမထီဆိတ္ေတြ˝ လုိ႔ေခၚၾကတယ္။
သူတုိ႔သြားမယ့္လမ္းမွာ တသြင္သြင္စီးေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကေလးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႕ တံတားတစ္ခုရွိတယ္။ အဲ့ဒီတံတား
ေအာက္မွာ အေကာင္ႀကီးႀကီး အရုပ္ဆုိးဆုိး တေစၧႀကီး တစ္ေကာင္ေနတယ္။ တေစၧႀကီးရဲ႕ မ်က္လုံးက ပန္းကန္ျပားေလာက္
ႀကီးၿပီး ႏွာေခါင္းက မီးထုိးတဲ့သံခၽြန္ႀကီးလုိပဲ ရွည္တယ္။
ပထမဦးဆုံး အငယ္ဆုံးဆိတ္သုိးကေလးက တံတားကုိျဖတ္တယ္။ တံတားက ̏ တဂြ်ီဂြ်˝
ီ နဲ႕ အသံျမည္တာေပါ့။
̏ ေဟ့…. တံတားကုိ တဂြ်ီဂြ်ီလုပ္ေနတာ… ဘယ္ေကာင္လဲကြ˝ တေစၧ ႀကီးက ႀကံဳး၀ါးလုိက္ပါတယ္။
̏ကြ်န္ေတာ္ပါခင္ဗ်ာ...˝ အငယ္ဆုံးဆိတ္သုိးေလးကေျဖတယ္။ ̏ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ေပၚသြားၿပီး အစာရွာမလုိ႕ပါ˝ ဆိတ္သုိးေလး
က အသံေသးေသးေလးနဲ႕ေျဖတယ္။
̏ ငါ… မင္းကုိ… ၀ါးစားပစ္မယ္˝ လုိ႕တေစၧႀကီးက ေျပာတယ္။
̏မလုပ္ပါနဲခ
႔ င္ဗ်ာ… ကြ်န္ေတာ္ကသိပ္ၿပီးငယ္ပါတယ္… ခဏေနရင္ ေနာက္ထပ္ဆိတ္သုိးတစ္ေကာင္ လာပါလိမ့္မယ္… သူက
ကြ်န္ေတာ့္ထက္ အေကာင္းႀကီးပါတယ္˝ လုိ႕ ဆိတ္သုိးေလးကေျပာတယ္။
̏ ေကာင္းၿပီ… မင္းသြားႏုိင္ၿပီ˝ ဆုိၿပီး တေစၧႀကီးကသြားခြင့္ေပးတယ္။
ခဏၾကာေတာ့ ဒုတိယဆိတ္သုိးတစ္ေကာင္ တံတားကုိ ျဖတ္လာတယ္။ ̏ ဂြ်ီဂြ်ီ ဂြ်ီဂြ်˝
ီ နဲ႔ျမည္ျပန္တာေပါ့။
̏ ေဟ့… တံတားကုိ တဂြ်ီဂြ်ီ လုပ္ေနတာ… ဘယ္ေကာင္လဲကြ˝ လုိ႕ တေစၧႀကီးက ႀကဳံး၀ါးလုိက္တယ္။
̏ကြ်န္ေတာ္ ဒုတိယဆိတ္သုိးပါခင္ဗ်ာ… ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွာ အစာသြားရွာမလုိ႕ပါ˝ သူရဲ႕အသံက အသံေသး ေသးေလး
ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
̏ ငါမင္းကုိ ဝါးစားပစ္မယ္˝ လုိ႕ တေစၧႀကီးကေျပာတယ္။
̏ မလုပ္ပါနဲ႔ ခင္ဗ်ာ… ခဏေနရင္ဆိတ္သုိးႀကီးလာပါလိမ့္… သူက ကြ်န္ေတာ့္ထက္ အေကာင္ႀကီးပါတယ္˝
̏ ေကာင္းၿပီး၊ မင္းသြားႏုိင္ၿပီ˝ လုိ႕ တေစၧႀကီးက သြားခြင့္ေပးလုိက္ျပန္တယ္။
ခဏၾကာေတာ့ ဆိတ္သုိးႀကီးေရာက္လာတယ္။ တံတားကုိလည္းျဖတ္ေရာ တံတားကျမည္ျပန္ေရာ။ သူ႕ခႏၶာကုိယ္က ႀကီး
ေတာ့ တံတားက ̏ ဂ်ိန္းကနဲ ဂ်ဳိင္းကနဲ˝ ျမည္တာေပါ့။
̏ ေဟ့…. အေပၚက ဆူဆူညံညံေလွ်ာက္ေနတာ ဘယ္ေကာင္လဲကြ˝ တေစၧႀကီးက ႀကဳံးဝါးလုိက္တယ္။
̏ ငါကြ၊ ဘာမထီဆိတ္သုိးႀကီးပဲ˝ ဆုိၿပီး လည္ေခ်ာင္းကြဲသံႀကီးနဲ႔ ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။
̏ ငါမင္းကုိ… ဝါးစားမယ္˝ လုိ႔ တေစၧႀကီးက ႀကံဳးဝါးျပန္တယ္။
̏ေကာင္းၿပီ… တက္လာခဲ့၊ ငါ့မွာ လွံႏွစ္ေခ်ာင္းပါတယ္… မင္းမ်က္လုံးကုိ နားရြက္ကေန ေပါက္ထြက္ေအာင္ထုိးလုိက္မယ္။
ငါ့ဆီမွာ ေက်ာက္တုံးႀကီးႏွစ္လုံးလည္းပါတယ္… မင္းရဲ႕အရုိးေတြအသားေတြကုိ… တစ္စစီ ျဖစ္ေအာင္ထုပစ္မယ္˝
အဲဒါေတြကေတာ့ ဆိတ္သုိးႀကီးေျပာလုိက္တဲ့ စကားလုံးေတြပဲ။ ၿပီးေတာ့ အေပၚတက္လာတဲ့ တေစၦႀကီးဆီကုိ တဟုန္ထုိး
ေျပးၿပီး သူ႕ရဲ႕ဂ်ဳိနဲ႕ မ်က္လုံးကုိထုိးေဖာက္လုိက္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ခြာနဲ႕ အရုိးေတြ အသားေတြေက်ကုန္ေအာင္ ႀကိတ္ထည့္လုိက္ၿပီး
စမ္းေခ်ာင္းထဲကုိ ကန္ခ်လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာင္ကုန္းေပၚကုိတက္သြားတယ္။ ဆိတ္သုံးေကာင္ဟာဝလြန္းတာေၾကာင့္
အိမ္ျပန္ဖုိ႔ အခက္ႀကံဳရျပန္တယ္။ အင္း… အဆီသာက်မသြားဘူးဆုိရင္… သူတုိ႔ကေတာ့ဝၿပီးရင္း ဝရင္းပါပဲ။ ။
ပုံျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲ။

(၂၁) ဂ်က္နဲ ့ပဲႏြယ္ပင္
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - (Brainstorming)
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ဆရာသည္ ေအာက္ပါ နမူနာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းမည္။
(၁) ဒီမွာ ရွိတဲ့သူတုိင္း အားကစားပြဲ ၾကည့္ဖူးၾကသလား။
(၂) မၾကာခင္က အားကစားပြဲ ၾကည့္တဲ့သူ ဘယ္သူရွိသလဲ။
(၃) ဘယ္အသင္းကုိ အားေပးသလဲ။
(၄) ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ ့အသင္းကုိ အားေပးၿပီး တျခားတဖက္ အသင္းကိုေရာ ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ။
(၅) ဆရာ့ကုိ အမွန္အတုိင္း ေျပာပါလား။ သူတုိ ့ဟာ တကယ္ပဲ အရုိင္းအစုိင္း ေကာင္ေတြလား။
အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ကုိယ္အားေပးတဲ့ သူက်ေတာ့ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ထင္ၿပီး
တျခားတဖက္ကုိေတာ့ ျပစ္တင္ဆဲဆိုၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Dramatic Role
ပံုျပင္ကိုဖတ္၍ ေအာက္ပါဇယားကို ျဖည့္မည္။

အဓိကဇာတ္ေကာင္ (hero)

ရည္ရြယ္ခ်က္ (goal)

ၿပိဳင္ဘက္ (rival)

ကူညီပ့ံပိုးသူ (helper)

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - ဇာတ္ေကာင္ေနရာေျပာင္းၾကည့္ျခင္း (Shifting Perspective)
ဘီလူးႀကီးကို အဓိကဇာတ္ေကာင္ အျဖစ္ စဥ္းစားၿပီး၊ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၿပိဳင္ဖက္ႏွင့္ ပံ႔ပိုးကူညီသူတို႔ကို ရွာေဖြပါ။

ဂ်က္ႏွင့္ပဲႏြယ္ပင္
(Bucksnort Trount ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္)
ဂ်က္ကုိ အရင္တုန္းကသာ သိခဲ့ၾကမယ္ဆုိရင္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ေလးနဲ႔ ဂ်က္တစ္ေယာက္ ခ်မ္းသာလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္
လင့္ထားၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေဘာင္းဘီအၿပဲက ထြက္ေနတဲ့ ဒူးေခါင္းရယ္၊ ဘြတ္ဖိနပ္ အစုတ္ကေန ျပဴထြက္ေနတဲ့ ညာ
ဘက္ေျခမရယ္နဲ႔ ပါးစပ္မွာလည္း ဂ်ဳံရုိးကုိကုိက္ထားတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္လုိမွေမွ်ာ္လင့္ထားၾကမွာ မဟုတ္
ဘူးေလ။ ဂ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ အျဖစ္လည္း လက္ခံၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ျဖစ္ပုံက ဒီလုိပါ ....
ဂ်က္ဟာ သူ႔အေမနဲ႔အတူ သားအမိႏွစ္ေယာက္တည္း ေနရရွာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက မြဲျပာက်ေနတာေပါ့။ မုိးေခါင္
တဲ့အခ်ိန္ေတြဆုိ ေျပာင္းဖူးဖုတ္ပဲ စားရရွာတယ္။ အိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ၾကက္ေတြေတာင္ တျခားအိမ္မွာသြားစားၿပီး အစာရွာရ
တယ္။ ႏြားျဖဴမကလည္း ႏုိ႔မထြက္ေတာ့ဘူးေလ။
“ဂ်က္ေရ…” လုိ႔ သူ႔အေမက အဝတ္ေရညွစ္ရင္း လွမ္းေခၚလုိက္တယ္။ “ႏြားျဖဴမကို ေစ်းထဲေခၚသြားေတာ့… ေရာင္းရင္ ဘယ္
ေလာက္ရမလဲ ၾကည့္သာေရာင္းခဲ့… အခုသြားေတာ့ အျပန္ပုိက္ဆံပါပါေစ”
“ဟုတ္ကဲ့… အေမ” လုိ႔ ဂ်က္က ေျပာလုိက္တယ္။ “ဟဲ…
့ ေတာက္… ႏြားျဖဴမ… သြားစမ္း” ဆုိၿပီး ဂ်က္နဲ႔ ႏြားျဖဴမတုိ႔ဟာ
လမ္းေပၚကုိ အိပဲ့အိပဲ့နဲ႔ ထြက္သြားၾကေတာ့တယ္။ သိပ္ေဝးေဝး မေရာက္ခင္မွာပဲ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ အဖုိးႀကီးတစ္ေယာက္
ကုိ သစ္ငုပ္တုိေပၚမွာ ထုိင္လွ်က္သား ေတြ႔လုိက္ရတယ္။
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“မဂၤလာပါ ဂ်က္”
“မဂၤလာပါ အဖုိး”
“မင္းက… ေတာ္ေတာ္ေလး… ထက္ျမက္မယ့္ပုံပဲကြ… ဒါေပမယ့္ ငါေျပာရဲတယ္… မင္းဟာ ငါးဂဏန္းဆုိတာ ဘယ္ေလာက္
မွန္း သိမွာ မဟုတ္ဘူး”
“သိတာေပါ့ အဖုိးရာ… လက္တစ္ဖက္စီမွာ ႏွစ္ခုစီ၊ ၿပီးေတာ့... အဖုိးပါးစပ္ထဲမွာ တစ္ခုေလ။”
“ဟုတ္လုိက္ေလကြာ… တကယ့္ကုိ ေတာ္ပါေပတယ္၊ မင္းကုိေျပာဖုိ႔ရွိတယ္… မင္းရဲ့ႏြားျဖဴမနဲ႔ ေဟာ့ဒီထူးဆန္းတဲ့ ပဲေစ့ေတြ
ကုိ လဲရေအာင္။” အဲဒီေနာက္ အဖုိးႀကီးက ထူးဆန္းတဲ့အေရာင္ေတြနဲ႔ ပုံသ႑ာန္မ်ဳိးစုံ ပဲေစ့ေတြကုိ လက္တစ္ဆုပ္စာ ထုတ္
ယူျပလုိက္တယ္။
“လုပ္စမ္းပါ… မင္းလဲမယ္ မဟုတ္လား…”
“ငါေျပာမယ္ ဂ်က္၊ အဲဒါ ေမွာ္ပဲေစ့ေတြပဲကြ…”
ဂ်က္က သူ႔ေမးေစ့ကုိ ပြတ္ၿပီး “ေကာင္းပါၿပီ” လုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။
ဂ်က္တစ္ေယာက္ ႏြားမပါဘဲ ျပန္လာတာကုိျမင္ေတာ့ သူ႔အေမက ဝမ္းသာအားရနဲ႔ လွမ္းေအာ္လုိက္တယ္။
“ျပန္ေရာက္တာ ျမန္လွခ်ည္လားေဟ့… ႏြားဖုိး ဘယ္ေလာက္ရခဲ့သလဲ… ဆယ္ေပါင္ေတာ့ မကဘူးထင္တယ္ေနာ္… ေပါင္
ႏွစ္ဆယ္ ရတယ္မဟုတ္လား... မင္းကုိၾကည့္ရတာ သုံးဆယ္ေတာ့ ရခဲ့ပုံမေပၚဘူး။”
“ဒီပဲေစ့ေတြကုိ ရခဲ႔တယ္ အေမ… ၾကည့္ပါအံုး”
“ဒါေတြလား” ဆုိၿပီး သူ႔အေမက ပဲေစ့ေတြကုိယူၿပီး ျပဴတင္းေပါက္ကေန လႊင့္ပစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ စိတ္ဆိုးဆုိးနဲ႔
ဇက္ပုိးကုိ အုပ္ထည့္လုိက္ေတာ့ သူလည္း ကုတင္ေပၚခုန္တက္ၿပီး ေရွာင္လုိက္ရတာေပါ့။
ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ေရာက္ေတာ့ ေနေရာင္ထိုးေနက် ျပဴတင္းေပါက္မွာ အစိမ္းေရာင္ကို ဂ်က္ျမင္လိုက္ရတယ္။ မ်က္
ေမွာင္ ၾကဳတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ သူျပန္ၾကည့္လိုက္မိေတာ့ အဟုတ္ကိုပဲ၊ သူျပဳတင္းေပါက္ေဘးနားမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့
ပဲႏြယ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ဟာ ေကာင္းကင္အထိ ထိုးတက္ေနတယ္ေလ။ ဂ်က္က အပင္နားသြားၿပီး စတက္ဖို႔ ျပင္လိုက္တယ္။
သူတက္တယ္၊ တက္တယ္၊ တက္တယ္၊ တက္တယ္၊ တက္တယ္။ ေကာင္းကင္ေပၚ ေရာက္တဲ့အထိ တက္သြားခဲ့တယ္။
ပဲပင္ေပၚကဆင္းၿပီး တိမ္တိုက္ေပၚ တက္ၾကည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ တိမ္စိုင္ေတြက သူ႔့ခႏၶာကိုယ္ကို ထမ္းထားႏိုင္တာ ေတြ႔
လိုက္ရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔သူဟာ တိမ္စိုင္တစ္ခုကေနတစ္ခုကို ခုန္ခုန္ၿပီး အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ရဲတိုက္ႀကီးဆီ ေရာက္တဲ့အထိ သြား
ေနတာေပါ့။ အဲဒီေနာက္ ရဲတိုက္တံခါးႀကီးကို ထုလိုက္တယ္။ မၾကာပါဘူး။ တံခါးရြက္ႀကီးေတြ ပြင့္လာေတာ့တယ္။ အဲဒီမွာ
သူျမင္ ဖူးသမွ်ထဲမွာ အရပ္အရွည္ဆုံးနဲ ့ကိုယ္ခႏၶာအႀကီးဆံုး မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ရပ္ေနတာကို ေတြ႔လိုက္ရတယ္။
“မဂၤလာပါ သခင္မႀကီး… မနက္စာဘာရွိသလဲခင္ဗ်ား… “ဆိုၿပီး ဂ်က္က အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ ေျခေထာက္ႀကီးႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားကေန
မီးဖိုေခ်ာင္ကို ေျပးဝင္သြားတယ္ေလ။ ကုလားထိုင္ေျခေထာက္ေတြကေန တြယ္တက္ၿပီး စားပြဲေပၚကို ေရာက္လာတယ္။ ၿပီး
ေတာ့ ယာဂုဇလံုႀကီးကို စားဖို ့ျပင္ေတာ့တာေပါ့။
“မင္း… မင္းကို ငါ့ေယာက်္ားဘီလူးႀကီးက သူ႔ယာဂုကို စားလို႔ဆိုၿပီး ဖမ္းလိမ့္မယ္… သူ… ေတာ္ၾကာ လာစားေတာ့မယ္။ မင္း
ထေတာ့“
အဲဒီအခ်ိန္ကေလးမွာပဲ အေရွ ့ကတံခါးႀကီးပိတ္သံ “ဂ်ဳိင္း“ ကနဲ ၾကားလိုက္ရတယ္။
“ထြ”ီ
“အဂၤလိပ္တစ္ေကာင္ရဲ႕ ေသြးနံ ့ရတယ္ေဟ့… အေသလား... အရွင္လားကြ… အရုိးေတြကို အမႈန္ ့ႀကိတ္ၿပီး၊ ေပါင္မုန္႔လုပ္ၿပစ္
လုိက္မယ္…”
“ေဟ့ ဂ်က္၊ ေၾကးအိုးႀကီးထဲ ဝင္ပုန္း… ျမန္ျမန္ဝင္… ျမန္ျမန္ဝင္…“
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အဲဒီေတာ့ ဂ်က္လည္း ေၾကးအိုးႀကီးထဲတြားဝင္သြားကာ အိုးဖုံးႀကီးကိုသူ႔ဘာသာ “ဂၽြမ္း” ကနဲ ပိတ္ခ်လိုက္တယ္။ အခု
အိုးႀကီးက သံတန္းႀကီးတစ္ခုမွာ ခ်ိတ္လ်က္သားေပါ့။ မီးဖိုေပၚတြဲေလာင္းက်ေနတဲ့ အဲဒီအိုးႀကီးထဲကို ေရာက္တဲ့သူ ဘယ္သူ
မဆို မီးၿမဳိက္ခံရစၿမဲေလ။
ဘီလူးႀကီးက စားပြဲမွာထိုင္ခ်ၿပီး ယာဂုေတြစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရႊဒဂၤါးအိတ္ကို ယူလာခိုင္းလိုက္တယ္။ “သုံး၊ ဆယ့္တစ္၊ ကိုး၊
ႏွစ္၊ ဆယ့္ေလး” အဲဒီလို ေရတြက္ပါေတာ့တယ္။ ဘီလူးႀကီးခမ်ာ သခၤ်ာေကာင္းေကာင္း မတြက္တတ္ရွာဘူးေလ။ ဒီေတာ့
ေရတြက္ရင္းစိတ္ရႈတ္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂ်က္က အိုးထဲကေန အလ်င္အျမန္ခုန္ထြက္ၿပီး ေငြအိတ္ကိုဇတ္ကနဲဆြဲယူ၊ တံခါးကေန ေျပးထြက္၊ တိမ္ေတြ
ေပၚ ခုန္ကာခုန္ကာနဲ႔ ပဲႏြယ္ပင္ကေန ေလွ်ာဆင္းသြားတယ္။ ေအာက္ကိုေရာက္ေတာ့ သူနဲ႔ သူ႔အအေမတို႔ ေပ်ာ္ၾကတာေပါ့။
သိပ္မၾကာပါဘူး။ ဂ်က္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ခါ စြန္႔စားျပန္တယ္ေလ။ တက္တယ္၊ တက္တယ္၊ တက္တယ္။ ပဲႏြယ္ပင္
ေပၚကေန မိုးေပၚေရာက္တဲ့အထိ တက္ျပန္တယ္။ တိမ္စိုင္ေတြကိုေက်ာ္၊ တံခါးကိုေနာက္ တစ္ခါေခါက္၊ ယာဂုစားၿပီး ဘီလူး
ႀကီးရန္က လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပန္တယ္။
“ထြီ”
ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ေရႊဥ ဥတဲ့ ၾကက္မႀကီးကို ယူသြားခဲ့တယ္။ တံခါးကေန ခုန္ထြက္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲႏြယ္ပင္ကေန ေလွ်ာ
ဆင္းသြားျပန္တယ္။ ေအာက္ကိုေရာက္ေတာ့ သူနဲ႔သူ႔အေမတို႔ ပိၿု ပီးေပ်ာ္ၾကတာေပါ့။
သိပ္မၾကာျပန္ပါဘူး။ ဂ်က္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ခါ စြန္႔စားျပန္ပါတယ္။ သူတက္တယ္၊ တိမ္ေပၚခုန္ ဆင္းတယ္။ တံခါး
ေခါက္တယ္။ စားတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ …
“ထြီ”
ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ဘီလူးႀကီးရန္က လုံးလုံးမလြတ္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ပုံက ဒီလိုပါ။ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ ဘီလူးႀကီး ဝင္လာေတာ့ ဂ်က္
က အရင္အတိုင္း အိုးထဲဝင္ပုန္းေနလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ဘီလူးႀကီးက သူတီးဖို႔ ေစာင္းကိုယူ၊ ခဏတီးၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြား
တယ္ေလ။ ဂ်က္ကလည္း ထုံးစံအတိုင္း အိုးထဲကေနထြက္လာၿပီး ေစာင္းကို ဆြဲယူလိုက္တာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေစာင္းက
“သခင္ႀကီး သခင္ႀကီး“ ဆိုၿပီး ရုတ္တရက္ ထျမည္ပါေလေရာ။ အဲဒီလိုလွပတဲ့ တူရိယာကေလးက ဒီလိုဆိုးရြားတဲ့ အသံႀကီး
ထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ ဘယ္သူေတြးမိပါ့မလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဘီလူးႀကီးက ခ်က္ခ်င္းႏုိးလာၿပီး ဂ်က္ကိုလိုက္ေတာ့တာေပါ့။ ဂ်က္
ကလည္း ေအာ္ေနတဲ့ေစာင္းကို ဒရြတ္တိုက္ဆြဲၿပီးေတာ့ ခုန္ခုန္ၿပီးေျပးတယ္။ ပဲႏြယ္ပင္ကို ဘီလူးႀကီးထက္ အရင္ေရာက္
တယ္။ ၿပီးေတာ့ဆင္းေျပးတယ္။ ေျပးတယ္၊ ေျပးတယ္။ ဘီလူးႀကီးကလည္း ေျခလွမ္းက်ယ္ႀကီးေတြနဲ႔ လိုက္လာတယ္။
“အေမေရ… ရဲတင္းနဲ႔ခုတ…
္ ရဲတင္းနဲ႔ခုတ…
္ အေမေရ" ဆိုၿပီး ဂ်က္ကေအာ္တယ္။ သူ႔ေျခေထာက္နဲ႔ေျမႀကီး ထိထိခ်င္းပဲ သူ႔
အေမဆီက ရဲတင္းကိုယူၿပီး …
“ဒုတ္၊ ဒုတ္၊ ဒုတ္၊ ဒုတ္၊ ဒုတ”္ ပင္ႏြယ္ပင္ကို ခုတ္ျဖတ္လိုက္ေတာ့တယ္။
“ဝုန္း” “အား …”
ပဲႏြယ္ပင္လည္း လဲက်၊ ဘီလူးႀကီးလည္း ျပဳတ္က်သြားတယ္။ ခ်ဳိင့္ႀကီးေတာင္ျဖစ္သြားတာေပါ့။ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလာက္
ၾကာေတာ့ အဲဒီခ်ဳိင့္ႀကီးကို ဖို႔ပစ္လိုက္ၿပီး သူနဲ႔ သူ႔အေမေနတဲ့ အိမ္အသစ္ရဲ႕ ေနာက္ဘက္မွာ ေရကန္လုပ္လိုက္ၾကတာေပါ့။
ႏုိ႔ထြက္ေကာင္းတဲ့ ႏြားမႏွစ္ေကာင္၊ ဆူဆူၿဖိဳးၿဖိဳး ၾကက္တစ္အုပ္၊ အပင္ထြားထြား ေျပာင္းတစ္ခင္းနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ
ဘယ္သူမ်ားရွိအုံးမွာလဲ။ သူတို႔ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနထိုင္ ၾကတာကို ၾကားရတယ္။ တခါတေလ သူတို႔ဆီေရာက္တဲ့အခါ ႏႈတ္
ဆက္ေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါ။

(၂၂) ေတးလီပို
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Think, Pair, Share
ႏွစ္ေယာက္တတြဲ တြဲၾကမည္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေၾကာက္စရာေကာင္းခဲေ
့ သာ ဇာတ္လမ္းပုံုျပင္တခုုထဲက ဇာတ္ေကာင္
အေၾကာင္း စဥ္းစားၿပီး သူငယ္ခ်င္းအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ေစမည္။
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အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - ႏွစ္ေယာက္တတြဲ ReQuest နည္း အသံုးျပဳ၍ ဖတ္ၾကမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္း (Literature Circles)

ေတးလီပုိ
တခါတုန္းက ေတာအုပ္ၾကီးထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေယာက္ထဲေနတယ္။ သူ႔အိမ္မွာ အခန္းတစ္ခန္းထဲရွိျပီး အဲဒီ
အခန္းက ဧည္႔ခန္းလဲျဖစ္၊ ထမင္းစားခန္းလဲျဖစ္ျပီးေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္လဲျဖစ္တယ္။ အခန္းတဘက္ေထာင့္မွာ မီးဖို အၾကီးၾကီး
ရွိျပီး အဲဒီမွာ အဲဒီလူဟာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပါတယ္။ တညမွာ ညစာခ်က္စားျပီးတဲ႔အခါမွာ သစ္သားလံုးေတြၾကားထဲက
ျမင္ျမင္သမွ်ထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး သတၱဝါတစ္ေကာင္တိုးဝင္လာျပီး သူ႔မွာအျမီးရွည္ၾကီးတစ္ခုလဲရွိတယ္တဲ့။
အဲဒီလူဟာ အဲဒီေတာရိုင္းတိရစာၦန္ကို ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း သူ႕ပုဆိန္ကိုယူျပီး တစ္ခ်က္လွ်ာနဲ႔ လွ်က္လိုက္ျပီး အျမီးကို ျဖတ္လိုက္
တယ္။ အဲဒီသတၱဝါဟာ သစ္တံုးေတြၾကားဝင္သြားျပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဘိုးၾကီးလဲ အဲဒီအျမီးကိုယူျပီး ခ်က္စား
လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ႔အိပ္ရာထဲဝင္ျပီး ခဏၾကာေတာ႔အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။
အိပ္လို႔မၾကာေသးဘူးႏိုးလာျပီး သူ႔အိမ္ေဘးကေန တစ္ခုခုတက္လာတာၾကားတယ္။ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ အသံနဲ႔တူတယ္။
သူကအဲဒီအေကာင္ တဂ်စ္ဂ်စ္နဲ႔ ကုတ္ေနတာၾကားရျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အဲဒီအေကာင္က "ေတးလိပို ေတးလိပို ငါ႔ ေတးလိ
ပိုပဲ လိုခ်င္တယ္" လို႔ ေျပာတာၾကားရတယ္။
ဒီလူမွာေခြးသံုးေကာင္ရွိတယ္။ တစ္ေကာင္ကုိ အူႏို၊ တစ္ေကာင္ကို အင္ႏိုနဲ႔ ေနာက္တစ္ေကာင္ကို ကန္တီပိုကာလီကို လို႔
ေခၚတယ္။ သူကအဲဒီအသံလဲၾကားေရာ သူ႕ေခြးေတြကို လာလာလာလို႔ ေခၚလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ႔ေခြးေတြက ၾကမ္းေအာက္
ကေနထြက္လာျပီး အဲဒီအေကာင္ကို ေတာအုပ္ၾကီးေတြအထိ လုိက္ေမာင္းထုတ္လိုက္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ႔သူဟာ အိပ္ယာ
ျပန္ဝင္ျပီး ျပန္အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ညသန္းေခါင္ခ်ိန္လဲေရာက္ေရာ သူဟာအိပ္ယာကႏိုးလာျပီး သူ႔အိမ္တံခါးေပၚက တစ္ခုခု
ဟာ အထဲဝင္ဖို႔ၾကိဳးစားေနတာ ၾကားရျပန္ေရာ။ သူဟာနားေထာင္ျပီး တဂ်စ္ဂ်စ္နဲ႔ကုတ္ေနတာၾကားျပီး "ေတးလိပုိ ေတးလိပုိ
ငါ႔ေတးလိပိုပဲ လိုခ်င္တယ္" လုိ႔ ေျပာတာၾကားရျပန္တယ္။ သူဟာ ကုတင္ေပၚမွာ ထထိုင္လိုက္ျပီး သူ႔ေခြးေတြကို လာလာလာ
လို႔ေခၚလိုက္ျပီး သူတို႔ဟာလဲ အဲဒီအေကာင္ကို ျခံတံခါးနားမွာမီလာလို႔ သူ႔ကိုမိဖို႔ၾကိဳးစားရင္း ျခံစည္းရိုးကို ျဖတ္လိုက္ၾက
ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ဟာ အဲဒီအေကာင္ကို ရြံ႕ႏြံအိုင္ၾကီးထဲကို ေမာင္းထုတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ဒီလူလဲ
အိပ္ယာျပန္ဝင္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားျပန္ပါတယ္။
မနက္လင္းခါနီးမွာ သူႏိုးလာျပီး အဲဒီရြံ႕အိုင္နားက အသံၾကားရတယ္။ သူကနားေထာင္လိုက္ေတာ႔ "မင္းလဲသိတယ္ ငါလဲသိ
တယ္ ငါဟာငါ႔ေတးလိပိုပဲ လိုခ်င္တယ္" လို႔ ေျပာတာၾကားရတယ္။ အဲဒီလူဟာ ကုတင္မွာထထိုင္လိုက္ျပီး သူ႔ေခြးေတြကို
လာလာလာ လို႔ ေခၚလိုက္တယ္။ ဒီတခါေတာ႔ ေခြးေတြကမလာေတာ႔ဘူး။ အဲဒီအေကာင္က သူတို႔ကို ရြံ႕ႏြံထဲ ဆြဲေခၚသြားျပီး
ေဖ်ာက္လိုက္သလား၊ သတ္လိုက္သလားမသိ။ အဲဒီလူလဲအိပ္ယာျပန္ဝင္ျပီး ျပန္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။
အာရံုမတက္ခင္ေလးမွာ သူဟာႏိုးလာျပီး သူ႔အခန္းထဲမွာ အသံတစ္သံၾကားရျပီး အဲဒီအသံက သူ႔ကုတင္ေျခရင္းက အိပ္ယာ
ဖံုးကို တြယ္တက္လာတဲ႔ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ အသံနဲ႔တူတယ္။ သူကနားေထာင္လိုက္ေတာ႔ တဂ်စ္ဂ်စ္နဲ႔ ကုတ္ျခစ္သံ ၾကား
ရေတာ႔ သူလဲ ကုတင္ေျခရင္းကို ၾကည္႔လိုက္တဲ႔အခါမွာ နားရြက္ခၽြန္ေလးႏွစ္ဘက္ ေထာင္ထားတာ ေတြ႕ရျပီး တစ္မိနစ္
ေလာက္ၾကာေတာ႔ သူ႔ကိုၾကည္႔ေနတဲ႔ မီးေတာက္ေနတဲ႔ မ်က္လံုးဝိုင္းၾကီးႏွစ္လံုး ေတြ႕ရတယ္။ သူက သူ႔ေခြးေတြကို ေခၚခ်င္
ေပမယ္႔ ေအာ္ဖို႔သိပ္ေၾကာက္ေနတယ္။ အဲဒီအေကာင္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တက္လာျပီး အဲဒီလူရဲ႕ အေပၚကိုလည္း ေရာက္
ခါနီးေရာ အသံခပ္ၾသၾသနဲ႔ "ေတးလိပို ေတးလိပို ငါ႔ေတးလိပိုပဲလုိခ်င္တယ္" လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဒီလူလဲ
အသံျပန္ရလာျပီး "မင္းရဲ႕ေတးလိပုိငါ႔မွာမရွိဘူး" လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအေကာင္က သူ႔ကို "ရွိပါတယ္" လို႔ေျပာျပီး အဲဒီ
လူေပၚ ခုန္တက္လုိက္ျပီး တစစီကုတ္ျဖဲပစ္လိုက္တယ္။
ျပီးေတာ႔တခ်ိဳ႕က သူဟာ သူ႔ရဲ႕ေတးလိပို ရသြားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အခုေတာ႔ အဲဒီလူရဲ႕ ဟိုးေတာထဲက အိမ္ကေလးမွာ
ဘာမွမရွိေတာ႔ပါဘူး။ သူရဲ႕မီးခိုးေခါင္းတိုင္ပဲက်န္ျပီး ေတာင္ၾကားၾကီးထဲမွာေနတဲ႔ သူေတြအေျပာအရေတာ႔ လမင္းထိန္ထိန္
သာျပီး ေတာင္ၾကားမွာ ေလတိုက္တဲ႔အခါ တစ္ခုခုက ေတးလိပိုလို႔ ေျပာသံၾကားရျပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီအသံဟာ အေဝးမွာ
ေပ်ာက္သြားတယ္။
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ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၂၃) ခဲဆိပ္ပမာဏဘယ္ေလာက္လဲ
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - KW ဇယား
(၁) ခဲအေၾကာင္းကို သိသမွ် စဥ္းစားေစၿပီး KWL ဇယားတြင္ K ႏွင့္ W ဇယားကိုျဖည့္မည္။
(၂) K တြင္ ခဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအရင္ကသိထားၿပီးေသာအသိေဟာင္းမ်ားကို အဖြဲ႕လိုက္စဥ္းစား၍ ေရးျဖည့္မည္။
(၃) W တြင္ ခဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာေတြထပ္သိခ်င္လဲဆိုတာ အဖြဲ႔လိုက္စဥ္းးစား၍ ေရးျဖည့္မည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning)
KWL ဇယားတြင္ L ေနရာ၌ ျဖည့္မည္။ ခဲသင္ခန္းစာကို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထပ္သိလိုက္ရေသာ၊ အသိသစ္ရရွိလိုက္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေရးျဖည့္မည္။

Known (သိၿပီးသား)

Want to know (ထပ္သိခ်င္တာ)

Learnt (သင္ယူရရွိလို္က္တာ)

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Discussion Web
ခဲကိုဆက္လက္၍ သံုး၊ မသံုး ေမးၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးနိဂံုး ခ်ဳပ္ ေရးဆြဲေစမည္။
Yes

No

-

-

-

-

-

-

-

Conclusion

အၾကံျပဳခ်က္
R2 တြင္ အျခားသံုးႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ခဲထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္ကို သေဘာတူပါသလား။
(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို အခ်ိဳးညီမွ်စြာသံုးစြဲသင့္ပါသလား။

ခဲဆိပ္ပမာဏ ဘယ္ေလာက္လဲ
(စာေရးသူ Bucksnort Trout)
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ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြဟာ ခဲဟာလူေတြရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ဘယ္လုိ
အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္လဲဆုိတာ သိတာၾကာပါျပီ။ အလယ္ေခတ္က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ခဲသုတ္ထားတဲ့ ပန္းကန္ေတြ
နဲစ
႔ ားလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ခဲရာႏႈန္းျပည့္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါ၀င္တဲ့ေရအုိး ေရပုိက္တုိ႔နဲ႕ေရေသာက္လုိ႔ အျမင္အာရုံ
ဆုံးရႈံးသြားျပီး ဦးေႏွာက္မမွန္ေတာ့တဲ့အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အခုသိပါတယ္။ ဒီရာစုႏွစ္မွာ တရားမ၀င္ထုတ္တဲ့ ၀ီစကီေတြ
ဟာ အလယ္ဗဟုိမွာခဲနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေရဒီေရတာေတြကတဆင့္ ေပါင္းခံထားလုိ႔ အဲဒီအရက္ကုိ ေသာက္တဲ့
လူေတြဟာ မ်က္စိကန္းသြားျပီး ဒီထက္ပုိဆုိးတာေတြလည္း ျဖစ္တာကုိေတြ႔ရပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြက ေမာ္ေတာ္ကားဓါတ္ဆီနဲ႔ အိမ္သုတ္ေဆးေတြကေန ခဲကုိထုတ္လုိက္ပါတယ္။ တိရိ
စာၦန္ေတြဟာခဲနဲ႔လုပ္တားတဲ့ ေလေသနတ္က်ည္ဆံေတြကုိၿမိဳျပီး အဆိပ္တက္္လုိ႔ ခဲနဲ႔လုပ္ထားတဲ့က်ည္ဆံေတြကုိ တားျမစ္
တဲ့စည္းကမ္းေတြလည္း ထုတ္ထားပါတယ္။ ဒီလုိခဲပါတဲ့ က်ည္ဆံကုိသုံးတာဟာ မုဆိုးေတြဟာမိမိတုိ႔အႀကိဳက္ဆုံး အပ်င္း
ေျဖနည္းလမ္းနဲ႔ကုိယ့္ကုိကိုယ္ ျမန္ျမန္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းနဲ႔တူပါတယ္။
အရင္ကလူေတြသုံးခဲ့တဲ့ခဲေတြဟာ ဘဲေတြရွိတဲ့ေရကန္ေတြအျပင္ တျခားေနရာေတြမွာလည္းရွိေနပါတယ္။ အိမ္သုတ္ေဆး
က ခဲဟာ နံရံကကြာလုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆးအထပ္ထပ္သုတ္လုိ႔ ခြာထားတဲ့ အိမ္ေအာက္ေျခက အစ
ေလးေတြဟာ ကေလးေတြအတြက္အဆိပ္ပါ။ ခဲပမာဏမ်ားတဲ့အိမ္မွာ (၆) ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ (၆) ႏွစ္ထက္ပုိျပီးေနတဲ့ ကေလး
ေတြဟာ ဒီလုိမျမင္ႏုိင္တဲ့အဆိပ္ေၾကာင့္ အုိင္က်ဴဥာဏ္ရည္အမွတ္ ၁၅ မွတ္ေလာက္ေလ်ာ့ႏုိင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (အီးပီေအ) က ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ တရား၀င္ခံႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အဆိပ္
ေတြရဲ႕အဆင့္ကုိ ကြန္ဂရက္ကခြင့္ျပဳဖုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအဆုိျပဳပါတယ္။ ခဲဆိပ္အဆင့္မ်ားေနတဲ့ေနအိမ္ေတြကုိ ေဒသႏၲရ
က်န္းမာေရးဌာနက အီးပီေအကထုတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြသုံးျပီး၊ အသုံးမျပဳဖုိ႔တားျမစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ
ဆိပ္ ပမာဏဘယ္ေလာက္က သိပ္မ်ားပါသလဲ။
ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ဘယ္ခဲမဆို ဦးေႏွာက္ကိုထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခဲကုိဖယ္ရွားဖုိ႔ရာ ေစ်းၾကီးပါတယ္။ ဥပမာ၊
ေဆးေတြခြာဖုိ႔၊ အေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခေတြပတ္လည္က ေျမႀကီးေတြတူးဖုိ႔ (ဒါေတြ အားလုံးလုပ္ဖုိ႔ အလုပ္
သမားေတြကုိယ္တုိင္အတြက္ ကာကြယ္မူေတြႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ရပါတယ္။) ၿပီးေတာ့ အမႈိက္ေတြကုိ ေစ်းႀကီးျပီး တစ္ေန႔
တျခားရွားလာတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိအညစ္အေၾကးေတြစြန္႔ပစ္တဲ့ အမႈိက္ပုံေတြမွာ စြန္႔ပစ္ရပါတယ္။ ခံႏုိင္ရည္ရွိအဆင့္ သတ္
မွတ္ဖုိ႔ရာ အီးပီေအကလုပ္သင့္တာနဲ႔ စီးပြားေရးအရျဖစ္ႏုိင္တာအၾကား ေရြးရပါမယ္။ ၿမိဳ႕ျပင္တိုက္ခန္းတစ္ခုက ေျခာက္ႏွစ္
အတြင္းမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အုိင္က်ဴဥာဏ္ရည္အမွတ္ (၁၅) မွတ္ က်ဆင္းေစႏုိင္တဲ့ခဲကုိဖယ္ဖုိ႔ မိသားစုတစ္စုကုိ
ေဒၚလာငါးေသာင္းကုန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတ့ဲရပ္ကြက္ေတြမွာေနတဲ့ မိသားစုေတြဟာ ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ေပးရတဲ့အိမ္လခကုိ
အႏုိင္ႏုိင္ေပးေနရတယ္။ ဒီလအ
ို ေျခအေနမ်ဳိးမွာ လူမႈ၀န္ထမ္းဌာနက ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြကလည္း အင္မတန္နည္းပါးေနျပီး၊
ဒီေဒၚလာငါးေသာင္းဟာ သူတို႕အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးထိခုိက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဒၚလာငါးေသာင္းကုိ သုံးႏိုင္
ရင္ေတာင္မွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ခဲေတြဘယ္ေလာက္က်န္အုံးမွာလဲ။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းေတြမွာ အီးပီေအက သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာေကာင္းတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ေတြ႔
ခဲ့ၾကပါတယ္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုက ခဲပါတဲ့လက္က်န္ေဆးေတြကုိ အတြင္းေရာအျပင္ပါ
ဖယ္ျပီးတာေတာင္မွ အဲဒီမွာအနည္းဆုံးေျခာက္ႏွစ္ၾကာေနတဲ့ ကေလးေတြကုိ အုိင္က်ဴဥာဏ္ရည္ အမွတ္ (၅) မွတ္အထိ
ဆင္းေစႏုိင္တဲ့ ဦးေႏွာက္ထိခုိက္မႈနဲ႕ တျခားဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ျပသာနာေတြျဖစ္ေစႏုိင္ေသးတဲ့ ခဲေတြ တုိက္ခန္းေတြထဲမွာ
ရွိေနပါေသးတယ္။ ျဖစ္ပုံက ခဲပါတဲ့ ကားေငြ႕အညစ္အေၾကးေတြဟာ ထရပ္ကားေတြနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကေနလည္း
ထြက္ျပီး ခဲဟာ ဒီအေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ အုတ္ေတြထဲႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေအာင္ စိမ၀
့္ င္ေနခဲ့ပါတယ္။
တကယ္လုိ႔ အီးပီေအရဲ႕ ခံႏုိင္မႈအဆင့္ကို ဒီအနည္းဆုံးအုိင္က်ဴအမွတ္ (၅) မွတ္ေအာက္ခ်လုိက္လွ်င္ ေထာင္ေပါင္း၊ ရာေပါင္း
မ်ားစြာ၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အဓိကကေတာ့ လူေတြကုိ ၿမိဳ႕ကေန ဖယ္ရွားရပါမယ္။ တကယ္လုံၿခဳံဖုိ႕ရာက
ဒီအေဆာက္အဦးေတြကို ၿဖိဳရမွာျဖစ္ၿပီး အမႈိက္ေတြကုိပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လုံၿခံဳစြာျမွဳပ္ႏွံရမယ့္ေနရာေတြကုိ သယ္ပုိ႔ရ
မွာပါ။ ဒီလုိလုပ္ရမယ့္ေနရာေတြကလည္းအမ်ားႀကီး။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားေတြထက္ ပုိႀကီးမယ္။ ဒီျပသာနာရဲ႕
ဒါဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခံရဆုံးလူေတြဟာ အဆင္းရဲဆံုးလူေတြျဖစ္ပါမယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔အိမ္ေတြဟာ အသြား
အလာမ်ားတဲ့ကားလမ္းနဲ႔အနီးဆံုးျဖစ္လို႔ပါ။
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ဒီပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔နဲပ
႔ ါတ္သက္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး
သမားေတြဟာ ဘယ္လုိကန္႔သတ္ရမလဲဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ခဲဆိပဘ
္ ယ္ေလာက္ဟာမ်ားလြန္းပါသလဲ။ အကန္႔
အသတ္ ဘယ္ေလာက္ထားရပါမလဲ။

(၂၄) ဘာလီသာလိကာကို ကယ္တင္ၾကပါစို႔
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming
တိရစာၦန္မ်ားမ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သည္႔အေျခအေနဆိုတာကို သင္ဘယ္လိုနားလည္သလဲေဆြးေႏြးပါ။
(သို႔မဟုတ္)
လူ၊ တိရစာၦန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ ဆက္စပ္မႈေဂဟစနစ္ (ecosystem) ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုေဆြးေႏြးပါ။
(သို႔မဟုတ္)
လူ၊ တိရစာၦန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္ (ecosystem) တခုခုပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Shared Inquiry
ဤနည္းတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္၍ အတန္းအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစမည္။ (သို႔မဟုတ္) ေဆြး
ေႏြးပြဲကို အားေကာင္းေစေသာေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာမွျပင္ဆင္ေပးနိုင္သည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) – Corners
အေကာင္အေရအတြက္ အလြန္ေလ်ာ႔နည္းေနတဲ႔ဒုကၡနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္မွာ ဘာလီသာလိကာေတြကို ေတာထဲျပန္လႊတ္
ေပးမလား။ ဒါမွမဟုတ္လႊတ္ေပးတာကိုဆိုင္းငံ႔ထားမလား။

Yes

အျခားအယူအဆ

ၾကီးၾကပ္သူ

No
Conclusion

ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊
တိရစာၦန္ရံုသို႔သြားေရာက္၍ ငွက္မ်ားကိုၾကည္႔ရႈေလ႔လာမည္။ မ်ိဳးတုန္းလုနီးပါးျဖစ္ေသာ အျခားတိရစာၦန္အေၾကာင္းမ်ားကို
ေလ႔လာရန္ discovery အစီအစဥ္ video မ်ားျပသျခင္းႏွင္႔ စာၾကည္႔တိုက္တို႔တြင္ေလ႔လာေစမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားေဆြးေႏြးေလ႔လာမည္။

ဘာလီသာလိကာကို ကယ္တင္ၾကပါစို႔
(စာေရးသူ Bucksnort Trout)
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တိရစာၦန္ရုံမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႔ႏုိင္တဲ့ တိရစာၦန္တခ်ဳိ႔ဟာ ေတာေတြထဲကေန ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ ဒီေခတ္မွာ
တိရစာၦန္ရုံေတြ အေနနဲ႔ လုပ္စရာ အလုပ္သစ္တစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ တိရစာၦနအ
္ မ်ဳိးအစားေတြကုိ အသက္ရွင္ေအာင္ထားဖုိ႔နဲ႔
ေတာထဲကုိ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔ပါပဲ၊၊ ဒီအလုပ္လုပ္ဖုိ႔ရာ တိရစာန္ရုံဝန္ထမ္းေတြဟာ ထူးျခားၿပီး ေမ်ွာ္လင့္မထားတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ
ေျဖရွင္းဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိေနဖုိ႔ပါပဲ။ တခါတေလမွာ သူတုိ႔လည္း ခက္ခဲတဲ့ ေရြးခ်ယ္မွဳေတြ လုပ္ရပါတယ္။
တိရစာၦန္ရက
ုံ ုိသြားလည္ရင္ ပူအုိတ္စြတ္စုိတဲ့အရပ္က ေရာင္စုံငွက္ေတြေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ဟုိးေဝးလံတဲ့ေဒသတစ္ခုမွာ သူတုိ႔ရဲ့ အမ်ဳိး
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေနသာတဲ့ေတာေတြထဲမွာ ေလ်ွာက္ပ်ံေနမယ္လုိ႔ ထင္ႏုိင္ပါတယ္၊၊ တကယ္လုိ႔ သင္ၾကည့္ေနတဲ့
ငွက္ဟာ ဘာလီသာလိကာဆုိရင္ေတာ့ သင့္စိတ္ကူးက သင့္ကုိ လွည့္စားေနတာပါ၊၊ ဘာလီသာလိကာဟာ ေတာက္ပတဲ့
ႏွဳတ္သီးအျပာေရာင္ရွိတဲ့ လွပတဲ့ အျဖဴေရာင္ငွက္ပါ၊၊ သူ႔ဇာတိက အင္ဒုိနီးရွားက ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းျဖစ္တဲ့ ဘာလီကၽြန္းရဲ့
အေနာက္ေျမာက္ဖက္စြန္းက သစ္ေတာမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာအခုရွိေနတဲ့ ဘာလီသာလိကာေတြရဲ့ အေကာင္
အေရအတြက္ကေတာ့ ငါးဆယ္ေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။ ကမာၻေပၚမွာက်န္တဲ့ ဘာလီသာလိကာေတြအားလုံး ရာေပါင္းမ်ားစြာ
ဟာ တိရစာၦန္ရုံေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ေတြမွာ ရွိေနပါတယ္၊၊ ေဘာ့ဘ္စီးဘဲလ္စ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ ေတာင္ကယ္ရုိ
လုိင္းနားျပည္နယ္ ကုိလံဘီယာက ရစ္ဗားဘင့္က္စ္ တိရစၧာန္႐ုံက ငွက္စုေဆာင္းေရးမွဴးပါ၊၊ သူ႔တိရစာၦန္ရုံမွာ ဘာလီ သာလိ
ကာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စုေဆာင္းထားပါတယ္၊၊ သူတုိ႔ကုိေလွာင္ထားစဥ္ သားေဖာက္ခုိင္းလုိ႔ ရပါတယ္၊၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔
ဟာ ေတာထဲက လ်င္ျမန္စြာပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတယ္ဆုိတာ သူသိပါတယ္၊၊ သူတုိ႔ကုိ ကယ္ႏုိင္ပါ့မလား။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တခ်ဳိ႔က စီးဘဲလ္ဟာ ေတာထဲကဘာလီသာလိကာေတြ အမ်ဳိးတုန္းမသြားေအာင္ ႀကဳိးစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္၊၊
သူရယ္ တျခားစုိးရိမ္ေနတဲ့ တိရစာၦန္ရုံဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ တိရစာၦန္ရုံကုိ ေျပာင္းျပန္ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းျဖင့္
ဒါကုိလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊၊ ဆုိလုိတာက သူတုိ႔က ဖမ္းထားတဲ့ငွက္ေတြကုိ လႊတ္ေပးၿပီး ေတာထဲကငွက္ေတြ အေရအတြက္ ျပန္
မ်ားလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊၊ အႀကံကေတာ့ ရုိးရုိးေလးပါပဲ၊၊ တကယ္လုပ္တဲ့အခါပဲ ခက္တာ၊၊
ပထမ သူတုိ႔က အခ်က္အလက္ေတြ လုိတယ္၊၊ ငွက္ေတြ ျပန္သြားဖုိ႔ လုံၿခဳံတဲ့ေနရာ ရွိရဲ့လား၊၊ ယုိေန တဲ့ပုံးထဲ ေရထည့္တာ
မုိက္မဲသလား၊၊ ဘာလီသာလိကာေတြကုိ သူတုိ႔ ျပန္ၿပီးေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ ေနရာကုိ ျပန္ပုိ႔တာ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးလား၊၊
ေတာထဲမွာ ဘာလီသာလိကာေတြ ဘာလုိ႔ ျမန္ျမန္ေပ်ာက္သြားေနတာလဲ၊၊ သူတုိ႔ သိလုိက္ရတဲ့ ပထမအခ်က္ကေတာ့
ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္၊၊ တိရစာၦန္ရုံဝန္ထမ္းေတြဟာ ဒီျပႆနာရဲ့ တစိတ္တပုိင္းမွာ ပါေနပါတယ္၊၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ
ဘာလီသာလိကာေတြဟာ ရွားပါးတယ္ဆုိ တဲ့စကားေတြ ထြက္လာတယ္၊၊ မၾကာခင္မွာပဲ ပုဂၢလိကစုေဆာင္းတဲ့လူေတြနဲ႔
တိရစာၦန္ရုံေတြဟာ ေတာထဲက ဖမ္းလာတဲ့ ငွကရ
္ ာေပါင္းမ်ားစြာ ဝယ္ခဲ့ပါတယ္၊၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ အေကာင္ေရကုိ
တဝက္ပုိေလ်ာ႔သြားေစပါတယ္၊၊ ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္း သိတဲ့အခါ တိရစာၦနရုံဝန္ထမ္းေတြဟာ ငွက္ေတြထပ္ ယူတာရပ္ဖုိ႔နဲ႔
က်န္ေနေသးတာေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ သေဘာတူလုိက္ၾကပါတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာထဲကငွက္ေတြဟာ
အေကာင္ေရ ႏွစ္ရာေလာက္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္၊၊
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လယ္သမားေတြဟာ အုန္းသီးစုိက္ခင္းေတြနဲ႔ စားက်က္လုပ္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ထင္းလုပ္ဖုိ႔ဆုိၿပီး ငွက္
ေတြေနတဲ့ သစ္ေတာေတြကုိ ခုတ္ေနၾကပါတယ္၊၊ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ၊၊ ဘာလီက အစုိးရဟာ
ငွက္ေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ သဘာဝဥယ်ာဥ္တစ္ခု လုပ္ၿပီးၿပီးပဲ၊၊ ဘာလီဘာရတ္ ဥယ်ာဥ္မွာ သစ္ေတာေတြရွိၿပီး အဲဒီ
မွာ ဘာလီသာလိကာေတြကုိ ေႏွာင့္ယွက္ရင္ တရားမဝင္ပါဘူး၊၊ ေကာင္းပါတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ တရားမဝင္အမဲလုိက္သူေတြ
ဟာ ငွက္ေတြကုိ ဖမ္းၿပီးေရာင္းဖုိ႔ ဥယ်ာဥ္ထဲကုိ ခုိးဝင္ပါတယ္၊၊ တစ္ခါတေလ သူတုိ႔ဟာ ငွက္ေတြကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြနဲ႔
ဖမ္းပါတယ္၊၊ တစ္ခါတေလ သစ္ကုိင္းမွာေကာ္သုတ္ၿပီး ကပ္သြားတ့ဲ ငွက္ေတြကုိ ဖမ္းပါတယ္၊၊ ဘာလီသာလိကာေတြဟာ
အမ်ဳိးတုန္းေတာ့မယ့္ ငွက္ေတြပါ၊၊ ဒါေပမယ့္ စုေဆာင္းသူအမ်ားဟာ သူတုိ႔ကုိတန္ဖုိးထားၿပီး တရားမဝင္ ထားထားၾကပါ
တယ္၊၊ ငွက္တစ္ေကာင္အတြက္၊ သူတုိ႔ဟာ တရားမဝင္ အမဲလုိက္သူတစ္ေယာက္ရဲ့ မိသားစုတစ္စုလုံး တစ္ႏွစ္စာ ေထာက္
ပံ့ဖုိ႔ ကုန္တဲ့ပုိက္ဆံေပးဖုိ႔ ဝန္မေလးပါဘူး၊၊ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ၊၊
ဒီျပႆနာက ေျဖရွင္းဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး၊၊ စီးလဲဘ္စ္နဲ႔ တျခားလူေတြဟာ ဥယ်ာဥ္ထိန္း ပုလိပ္ေတြ ထပ္ခန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ဥယ်ာဥ္ကုိ
လွည့္ပတ္ေစာင့္ၾကပ္ၿပီး ငွက္ေတြကုိကာကြယ္ဖုိ႔ ေလွေတြ၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေတြနဲ႔ သံလုိက္အိမ္ေျမွာင္ေတြအတြက္ ထိန္း
သိမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြကုိ ပုိက္ဆံေတာင္းပါတယ္၊၊ ဒီနည္းေတြက နည္းနည္းပါးပါး ေအာင္ျမင္ပါတယ္၊၊ သူတုိ႔ဟာ တရားမဝင္
အမဲလုိက္တာကုိေတာ့ ေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ ေသးပါဘူး၊၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ားႀကီးနည္းသြားေအာင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊၊
အခုဆုိရင္ အဲဒီဥယ်ာဥ္ဟာ ငွက္ေတြကုိ ျပန္ထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ လုံၿခဳံသြားပါၿပီး၊၊ ဒါေပမယ့္ ကုိလံဘီယာ ဒါမွမဟုတ္
ခ်ီကာဂို ဒါမွမဟုတ္ ဝါရွင္တန္က တိရစၧာန္ရုံေတြက ဘာလီသာလိကာေတြကုိ ေတာထဲကုိ တုိက္ရိုက္ ျပန္သြားမထား ႏုိင္
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ပါဘူး၊၊ တိရစာၦန္ရုံထဲမွာ ေမြးထားတဲ့ငွက္ေတြဟာ ဘာလီရဲ့ ပူတဲ့ရာသီနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးပါဘူး၊၊ သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔ သဘာဝ
အႏၱရာယ္ေတြကလည္း မကာကြယ္ႏုိင္တတ္ပါဘူး၊၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ကုိယ္တုိင္လည္း အစာမရွာ တတ္ပါဘူး၊၊
အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ၊၊ စီးဘဲလ္စ္နဲ႔ သူတုိ႔အဖြဲ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႔ ဘာလီသာလိကာတခ်ဳိ႔ကုိ ဘာလီျပန္ပုိ႔
ဖုိ႔၊ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိ အထူး “အိမ္မဟုတ္တဟုတ္” ထဲမွာ တျခားငွက္ငယ္ေတြေမြးထားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတယ္၊၊
ဒီငွက္ငယ္ေတြကုိ ဥယ်ာဥ္ေတာထဲကုိ လႊတ္ေပးလုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ တကယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ ပူတဲ့ရာသီဥတုနဲ႔ ရင္းႏွီး
သြားၿပီး ေဒသခံအစာေတြနဲ႔ ႀကီးလာမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ သူတုိ႔မွာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ အလားအလာပုိရွိပါတယ္၊၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ငွက္
ေတြကုိ ဘာလီယသ
ူ ြားမွာလဲ၊၊ တိရစာၦန္ရံုမွာ ေမြးထားတဲ့ငွက္ေတြဟာ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ၾကပါတယ္၊၊ တိရစၧာန္႐ုံ တစ္ခုမွာဆုိရင္
ဘာလီသာလိကာ ေမာင္ႏွံႏွစ္စုံကေန ငွက္ ၁၈၅ ေကာင္ ဆင္းသက္လာတယ္၊၊ တိရစာၦန္ရုံဝန္ထမ္းေတြဟာ ဘယ္ငွက္က
ဘယ္မိဘက ဆင္းသက္လာတယ္ဆုိတာကုိ လုိက္မမွတ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး၊၊ ဘယ္သူကမွ အဲဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥလုိ႔
မထင္မိၾကပါဘူး၊၊ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ က်န္းမာတဲ့ငွက္ေတြ ေတာထဲျပန္ပုိ႔ ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္းေတြေျပာေနေတာ့ ဒီကိစၥ
အင္မတန္ အေရးႀကီးတာေပါ့၊၊
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္တဲ့ငွက္ေတြကေန ငွက္ကေလးေတြရလာမယ္ဆုိရင္ ၿပီးေတာ့ အဲဒီငွက္ကေလးေတြ
ကေန ေနာက္ထပ္ငွက္ကေလးေတြ ရလာမယ္ဆုိရင္ ဒီငွက္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပုိအားနည္းလာၿပီး အစာဘယ္လုိရွာ
ရမလဲ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ့ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိၾကည့္ထားရမလဲ ဆုိတာေတာင္ ေမ့သြားႏုိင္ပါတယ္၊၊ စီးဘဲလ္စ္နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔
က ေတာထဲကုိ ျပန္လႊတ္လုိက္တဲ့ငွက္ေတြဟာ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ မေတာ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊၊ တကယ္လုိ႔
ေတာ္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ငွက္မ်ဳိး ဆက္ေတြဟာ အရင္ကငွက္ေတြထက္ ပိုအားနညးၿပီး က်န္းမာေရး ပိုခ်ိဳ႕တဲ့ႏိုင္ပါတယ္။
အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ ငွက္အေကာင္ေရ မ်ားမ်ားလာႏုိင္ေပမယ့္ အားပုိနည္းသြားၿပီး ဘာလီငွက္ေတြဟာ ျမန္ျမန္ အမ်ဳိး
တုန္းသြား ႏုိင္ပါတယ္၊၊ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ၊၊
ပထမဆုံး သူတုိ႔လုပ္တာကေတာ့ ဘာလီသာလိကာေတြရွိတဲ့ တိရစာၦန္ရုံက ဝန္ထမ္းေတြကုိ အဲဒီငွက္ေတြ ဘယ္ကလာ
သလဲဆုိတာ ခ်ေရးခုိင္းပါတယ္၊၊ တိရစာၦန္ရုံဝန္ထမ္းေတြက ငွက္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ မေသခ်ာၾကပါဘူး၊၊ အေကာင္
၁၀၀ ေလာက္အတြက္ပဲ ေသခ်ာပါတယ္၊၊ ေနာက္တစ္ခုက က်န္းမာတဲ့ ငွက္ကေလးေတြရဖုိ႔ အမ်ဳိးမေတာ္တဲ့ငွက္ေတြကုိ
တြဲေပးဖုိ႔ပါပဲ၊၊ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔က ကယ္လီဖုိးနီးယား ကငွက္ကုိ ဝါရွင္တန္က ဒါမွမဟုတ္ လန္ဒန္က ငွက္နဲ႔သားေဖာက္ဖုိ႔၊ ၿပီးေတာ့
နယူးေယာက္ကငွက္ကုိ ဟရူစတင္ကငွက္နဲ႔ သားေဖာက္္ဖုိ႔ စသျဖင့္လုပ္ဖုိ႔ ငွက္ေတြပုိ႔ၾကဖုိ႔ပါပဲ၊၊
အဆုံးမွာေတာ့ ေဘာ့ဘ္စီးဘဲလ္စ္ရဲ့အဖြဲ႔ဟာ ေလာ့စ္အင္းဂ်လစ္မွာ ေသတၱာ ၂၀ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚ တင္တဲ့ေန႔ ေရာက္လာ
ပါတယ္၊၊ သုံးဆယ့္တစ္နာရီအၾကာမွာ ဘာလီကုိ ဘာလီသာလိကာ ေမာင္ႏွံအစုံ ၂၀ ေရာက္လာၿပီး၊ ေဒသခံ တိရစာၦန္ရုံထဲ
မွာ သားေဖာက္ဖုိ႔ ပုိ႔လုိက္ပါတယ္၊၊ ငွက္ေတြဟာ သူတုိ႔အိမ္အသစ္ေတြ နဲ႔ ယဥ္ပါးသြားၿပီး အဆုံးမွာ ဘာလီသာလိကာ
ေကာင္ငယ္ ရွစ္ေကာင္ သူတုိ႔အသုိက္ကေန ပ်ံဖုိ႔ႀကဳိးစားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊၊ အဆုံးမွာ သူတုိ႔ကုိ သစ္ေတာထဲကုိ လႊတ္
လုိက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္သြားပါၿပီ၊၊
ငွက္ကုိင္တြယ္တဲ့လူေတြဟာ ဘာလီသာလိကာ ပထမတစ္အုပ္ကုိ ဘာလီမွာရွိတဲ့ သစ္ေတာရုိင္းထဲ ကုိ လႊတ္လုိက္ပါတယ္၊၊
ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာ သူတုိ႔ဘယ္လုိေနသလဲဆုိတာသိဖုိ႔ သြားရွာၾကပါတယ္၊၊ ဒုကၡပဲ၊၊ ႏွစ္ေကာင္ေသၿပီး တစ္ေကာင္
ေပ်ာက္သြားပါတယ္၊၊ ဒီစီမံကိန္းကုိ လက္ေျမွာက္အရွဴံးေပးရမွာလား၊၊ မဟုတ္ပါဘူး၊၊ အၾကာႀကီး ေျခာက္ေသြ႔ေနတဲ့ရာသီမွာ
ဒီငွက္ေတြကုိ ေတာထဲက အသုိက္လုပ္တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ေဝးလြန္းတဲ့အရပ္မွာ လႊတ္လုိက္တယ္လုိ႔ အဲဒီလူေတြက ေျပာပါ
တယ္၊၊ ဒါကုိ သူတုိ႔ျပင္ႏုိင္ပါတယ္၊၊
ေနာက္ႏွစ္မွာ ဘာလီကသားေဖာက္တဲ့ေနရာက ငွက္ေတြကေန ေနာက္ထပ္ငွက္တစ္အုပ္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါတယ္၊၊ ဒီ
တစ္အုပ္ကုိေတာ့ မုိးရာသီမွာ အသုိက္လုပ္တဲ့ေနရာနားမွာ လႊတ္လုိက္ပါတယ္၊၊ အေသအခ်ာပဲ ႏွစ္ေကာင္ကုိ ေဒသခံ
ငွက္ေတြနဲ႔ မိတ္လုိက္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္၊၊ မၾကာခင္မွာ အဲဒီငွက္ ေတြကေန ငွက္ငယ္ေလးေတြ ေပါက္လာပါတယ္၊၊
ေနာက္သုံးႏွစ္အၾကာမွာ အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပကတိရစာၦန္ရုံေတြကေန ငွက္ေတြ ဘာလီကုိ ထပ္ယူလာၾကပါတယ္၊၊ ဘာလီ
က တိရစာၦန္ရုံေတြက သားေဖာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ သားေဖာက္ၾကၿပီး ငွက္ငယ္ေလးေတြကုိ ဘာလီဘာရတ္ဥယ်ာဥ္ထဲကုိ
လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္၊၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ငွက္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူေတြက ဘာလီသာလိကာ အေကာင္ေရ တျဖည္း
ျဖည္း တုိးလာတာ ေရတြက္မိၾကပါတယ္၊၊ ၁၈ ေကာင္က အေကာင္ ၃၀၊ ၃၀ က ၄၈၊ ဒီစီမံကိန္းေအာင္ျမင္တာေပါ့ ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မယ္၊၊
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အဲဒီေနာက္ အႀကီးဆုံးျပႆနာ ေပၚလာပါေရာ၊၊ အေမရိကန္ တိရစာၦန္ရုံတစ္ခုမွာ ဘာလီသာလိကာငယ္တစ္ေကာင္ဟာ ထူး
ဆန္းတဲ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေသသြားပါတယ္၊၊ တိရစာၦန္ေဆးကု ဆရာဝန္က အဲဒီငွက္မွာ အေတာ႔က္စုိပလာစမာ လုိ႔
ေခၚတဲ့ ကပ္ပါးပုိးရွိေနတာ ေတြ႔ပါတယ္၊၊ အေမရိကန္ တိရစာၦန္ရုံ ေတြက တျခားဘာလီသာလိကာေတြကုိလည္း စမ္းသပ္ၿပီး
အမ်ားလည္း အဲဒီကပ္ပါးရွိေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊၊ ဒီေတာ့ လူတုိင္းစုိးရိမ္တာေပါ့၊၊ ပုိးရွိေနတဲ့ ဘာလီသာလိကာေတြကုိ
ေတာထဲလႊတ္ေပးလုိက္ရင္ သူတုိ႔က က်န္တဲ့ငွက္ေတြကုိ ေရာဂါပုိးေတြေပးၿပီး ေသေစႏုိင္ပါတယ္၊၊ ဒီစီမံကိန္းတရပ္လုံး
ရပ္လုိက္ရမလား၊၊ ဘာလုပ္ရမလဲ၊၊
ေနာက္ဆုံးတင္ျပခ်က္မွာ ဘာလီသာလိကာ သားေပါက္တစ္အုပ္ သားေဖာက္တဲ့ေနရာကေန လႊတ္လုိက္ဖုိ႔ စုၿပဳံေနၾကပါ
တယ္၊၊ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံငွက္အေကာင္အေရက နည္းလာပါတယ္၊၊ ဒါက တရားမဝင္အမဲလုိက္သူေတြနဲ႔ ေရာဂါေၾကာင့္
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊၊ တိရစာၦနရ
္ ုံဝန္ထမ္းေတြ ဘာလုပ္ရမလဲ၊၊ ငွက္ေတြ ထပ္လႊတ္ေပးၿပီး ေတာထဲမွာ ေရာဂါပုိးက်မယ့္
အႏၲရာယ္န႔ဲ ေပးေတြ႔ရမွာလား၊၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ ေတာထဲက ငွက္အေကာင္ေရ ဆက္ၿပီး ေလ်ာ႔က်ေနမလား
ဆုိတာ ၾကည့္ရမလား၊၊

(၂၅) ဆင္မ်ားနဲ႔ ေတာင္သူမ်ား
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - KWL Chart မွ K ႏွင့္ W ဇယားကြက္ကို ျဖည့္ေစမည္။
ဥပမာ
ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး (နမူနာ ဇယား)
Known

Want to Know

Learnt

- ဆင္မ်ား မ်ိဳးျပဳန္းေနသည္။

- ဆင္မ်ားကသီးႏွံေတြက ဖ်က္စီးၾကသလား။

- လူေတြက ဆင္ေတြကုိ သတ္သည္။

- ဆင္မ်ားက ဘယ္ေလာက္ဖ်က္စီးႏုိင္သလဲ။

-

-

-

-

-

-

အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Paired Reading / Paired Summarizing
နွစ္ဦးတြဲ စာဖတ္ျခင္း၊ နွစ္ဦးတဲြ အက်ဥ္းခ်ဳံးျခင္း နည္းကိုအသံုးျပဳ၍ နားလည္ေအာင္ လုုပ္ၾကမည္။
ပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - KWL ဇယားမွ L ဇယား + Value Line
(၁) KWL ဇယား သုိ႕ ျပန္သြားျပီး သင္ယူျပီးသား အရာမ်ား အေပၚစဥ္းစားသုံးသပ္ျပီး (L) အကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္သည္။
(၂) ဆင္မ်ားကုိပစ္ခြင့္ေပးသင့္ / မေပးသင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္။ တန္ဖိုးမ်ဥ္းေပၚတြင္ေနရာယူ၍ ရပ္တည္ခ်က္ကိုေျပာမည္။

ပစ္ခြင့္ေပးသင့္သ ည္။

ပစ္ခြင့္မေပးသင့္ပါ။
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ဆင္မ်ားႏွင့္ေတာင္သူမ်ား
အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဆင္ေကာင္ေရဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ အျခားအာဖရိကတိုင္းျပည္တခ်ိဳ႕တြင္မူ ဆင္
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေရရွည္လုပ္ေဆာင္လာၾကေသာေၾကာင့္ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ယခင္ထက္ ဆင္ေပါမ်ား
လာသည္အထိ ေအာင္ျမင္ေနသည္။
သဘာ၀ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပါရဂူမ်ားက ဤအခ်က္ကိုေအာင္ပြဲဟုေခၚဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အာ
ဖရိက ေတာင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူမ၏ မေသခ်ာ၊ မေရရာသည့္ ဘ၀ရွင္သန္မႈအတြက္ သဘာ၀ ေလာက၏ ၿခိမ္းေျခာက္
ျခင္းနမူနာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ဆင္မ်ားကေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုရွားပါးေအာင္ အငမ္းမရ ရွာေဖြစားေသာက္လာၿပီး ဆင္
ေကာင္ေရတိုးပြားလာျခင္းသည္ စိုက္ခင္းအားလံုးကို နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္သည္။ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာ
ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း၊ ကမၻာတ၀ွမ္းျဖန္႔က်က္မႈ (globalization) ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္ျခင္း စသည္တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
ကိုခံေနၾကရေသာ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ား၏ အျမတ္အစြန္းသည္လည္း က်ဆင္းလ်က္ရွိေနၾကသည္။ တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရးသမား
ေတာင္သူႏွင့္ သူ၏မိသားစုအတြက္ ဆင္အုပ္စုတစ္စု၏ ႐ုတ္တရက္၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈသည္ တစ္ရာသီစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံ
မ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊ ရပ္တည္ရာအေျခမဲ့ဘ၀သို႔ ေရာက္ေစႏိုင္သည္။
ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားစြာတို႔က ဆင္ပစ္ခြင့္ႏွင့္ ဆင္သား၊ ဆင္သားေရ၊ ဆင္စြယ္ စသည္တို႔ကို ေရာင္း
၀ယ္ခြင့္ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ဆင္စြယတ
္ စ္ေခ်ာင္း၏ တန္ဖိုးေငြသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေတာင္သူ တစ္
ဦးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္စာ၀င္ေငြႏွငည
့္ ီမွ်ႏိုင္သည္။ ဆင္းရဲေသာေတာင္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲက
ဆင္မ်ား၏အသက္ရွင္ေရးထက္ ပိုမိုခဲယဥ္းေသာေဒသမ်ဳိးတြင္ ဤအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ လက္ခံႏုင
ိ ္ဖြယ္ရွိေသာ အဆို
တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ဆင္စြယ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ
အမူအက်င့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ စစ္ဆင္ေရးအရ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားရေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀ါဒီမ်ားစြာတို႔က ဤအဆိုကို ထိတ္လန္႔တၾကားတုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ဆင္ပစ္ခြင့္
တရား၀င္ဥပေဒကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္တိုင္ေအာင္ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးလာၾကၿပီး ဆင္မ်ဳိးျပဳန္း
ေအာင္ တြန္းပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဆင္စြယ္ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈႏွင့္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ျပန္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ လူမ်ားစြာအေနျဖင့္လည္း ဆင္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ေ၀လငါးကို
သတ္ျဖတ္ရသကဲ့သို႔ ေသာစက္ဆုတ္ ႐ံြရွာဖြယ္ေကာင္းသည့္အလုပ္ကို ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ၿပီးဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္သည့္
အလုပ္ဟုယူဆလာႏိုင္သည္။

စုုေပါင္းသင္ယူျခင္း သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၂၆) ဟယ္လို၀င္းမွာ စဥ္းစားမိျခင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Brainstorming
လင္းႏို႔အေၾကာင္းသိသေလာက္ ေျပာခိုင္းၿပီး လင္းႏို႔ေတြဟာ လွပၿပီး ေကာင္းတာေတြ လုပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကုိ အုပ္
စုလိုက္ ေဆြးေႏြးေစမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Jig Saw (1)
“ဟယ္လုိ၀င္းမွာ စဥ္းစားမိျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ လင္းႏို႔မ်ားအေၾကာင္းကို စာပိုဒ္မ်ားခြဲဖတ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္း၍ မိမိတို႔၏အသိမ်ားကုိ ဖလွယ္ၾကမည္။ ဂ်စ္ေဆာ (၁) နည္းကိုအသံုးျပဳမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Free Write
လင္းႏို႔ သုေတသနႏွင့္ လင္းႏို႔ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ိဳးၾကီးမားပံုကုိ (၁၀) မိနစ္ခန္႔ ေရးသားပါ။
(သို႔မဟုတ္)
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လင္းႏို႔သုေတသနစာတမ္းဖတ္ၿပီးေနာက္ လင္းႏို႔အေပၚထားရွိေသာ သင္၏သေဘာထားကိုေရးပါ။
လင္းႏို႔သတၱ၀ါမ်ား ကမၻာေပၚမွ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္သလဲ။

ဟယ္လို၀င္း (Halloween) မွာ စဥ္းစားမိျခင္း
အပိုင္း (၁)
လင္းႏို႔ေတြဟာ ၾကက္သီးထစရာေကာင္းပါတယ္။ လင္းႏို႔ေတြဟာ အ႐ုပ္ဆိုးပါတယ္။ လင္းႏို႔ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဆံပင္ေတြနဲ႔
ၿငိတတ္ပါတယ္။ လင္းႏို႔ေတြကေန ေရာဂါေတြအမ်ားႀကီး ျပန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာခိုင္းလိုက္တာနဲ႔ လင္းႏို႔ေတြဟာ သင့္ေသြး
ကို စုပ္ပါမယ္။
“လူေတြက ဒီအေၾကာင္းေတြ စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ အထင္အလြဲခံရဆံုး သတၱ၀ါ ေတြပါ”
လို႔ Merlin D. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ ဇီ၀ေဗဒကို ေလးေလးနက္နက္ေလ့လာတဲ့ ကမၻာ့သိပၸံပညာရွင္ ဒါဇင္အနည္းငယ္ေတြထဲက Mr. Tuttle သိ
ထိုက္ပါတယ္။ သူဟာ ကမာၻပတ္ၿပီး လင္းႏို႔ေတြကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ လင္းႏို႔ေတြအေၾကာင္း ပိုသိဖို႔အတြက္ ညေတြမွာ
သတၱိရွိရွိနဲ႔ ေတာေတြထဲမွာေန၊ ေတာင္ေတြကုတ္ျခစ္တက္၊ သစ္ပင္ေတြတက္၊ ၿပီးေတာ့ လိႈဏ္ဂူအနက္ႀကီးေတြထဲ ဆင္းခဲ့
ပါတယ္။
လင္းႏို႔ေတြဟာ သိပၸံပညာအတြက္ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ တန္ဖိုးရွိယံုမက (ေလာေလာဆယ္ လင္းႏို႔သုေတသနေၾကာင့္ ပဋိ
သေႏၶ တားဆီးပံု၊ ကင္ဆာေရာဂါတိုက္ဖ်က္ဖို႔နဲ႔ စကားေျပာရာမွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုသတာတို႔ ပိုေကာင္းလာဖို႔ အလား
အလာ ရွိပါတယ္) အသိဥာဏ္လည္းအလြန္ျမင့္မားၿပီး အလြယ္တကူသင္ၾကားေပး ႏိုင္ပါတယ္လို႔ Mr. Tuttle က ဆိုပါတယ္။
တခ်ဳိ႕အရြယ္အစားႀကီးၿပီး အသီးအႏွံစားတဲ့ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အေနနဲ႔ေမြးထားတဲ့ လင္းႏို႔ေတြဟာ မိသားစုေခြးလိုပဲ ခ်စ္ခင္
ၿပီး သစၥာရွိၾကပါတယ္။
စိုနာ (SONAR) ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
လင္းပိုင္ေတြ ပင္လယ္ကိုကၽြမ္းက်င္သလိုပဲ လင္းႏို႔ေတြဟာ ညေကာင္းကင္ယံကိုကၽြမ္းက်င္ပါတယ္လို႔ အေတာင္ရွိ ႏို႔တိုက္
သတၱ၀ါေတြကိုေလ့လာၿပီး ပါရဂူဘဲြ႕ရခဲ့တဲ့ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ရွိ Mr. Tuttle က ေျပာပါ တယ္။ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ အဲကိုးလိုေကးရွင္း
(ပဲ့တင္သံျဖင့္ေနရာျပျခင္း) လို႔ေခၚတဲ့ စိုနာနဲ႔ သြားလာတဲ့စနစ္ဟာ သိပ္တိုး တက္ပါတယ္။ တကယ္ဆို တိုးတက္လြန္းလို႔
လက္ရွိ သိပၸံပညာရဲ႕ နားလည္မႈထက္ေတာင္ ေက်ာ္လြန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရွက္ေၾကာက္တတ္တဲ့ ညသတၱ၀ါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုႏစ
ွ ္သက္စရာေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္အသိဟာ
အမ်ားက လင္းႏို႔ေတြနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ျမင္ထားတဲ့အျမင္ကို ပိုၾကည္လင္လာေအာင္ အေထာက္အကူ မေပးေသးပါဘူး။
ေၾကာက္႐ံြ႕မႈနဲ႔၊ မသိနားမလည္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚကသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လင္းႏို႔ေတြဟာ မလိုအပ္ဘဲ အဖ်က္ဆီးခံရ
ပါတယ္လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြ အမ်ဳိးတုန္းကုန္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မယ့္ စာရင္းမွာ
ရွိေနပါတယ္လို႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ တျခားမိတ္ေဆြေတြနဲ႔ Mr. Tuttle တို႔က ျပန္တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လင္းႏို႔ေတြကို ႏိုင္ငံ
တကာမွာ တိုးပြားေစဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလင္းႏို႔ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕ဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ
အမ်ဳိးတုန္းေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ ျမင္းခြာလင္းႏို႔ေတြအတြက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ေနရာ ဖယ္ထားဖို႔အေရးမွာ အကူအညီေပးလိုက္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာရွိတဲ့လင္းႏို႔လိႈဏ္ဂူေတြကိုလည္း ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ႔ စထိန္းသိမ္းၿပီး လင္းႏို႔သုေတသနလုပ္ဖို႔ ပုဂၢလိကနဲ႔
အမ်ားပိုင္ေငြေတြပိုတိုးျမွင့္သံုးႏိုင္ေရးကိလ
ု ည္း ႀကိဳးပမ္းေန ပါတယ္။
အပိုင္း (၂)
ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာလင္းႏို႔ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ လင္းႏို႔ေတြအေပၚအမ်ားရဲ႕အျမင္ ပိုေကာင္းလာေရး
ပါပဲ။ လင္းႏို႔ေတြအေပၚအမ်ားအျမင္ကို ျပန္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဖြဲ႕ရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာ၀န္ထမ္းျဖစ္တဲ့ Stephen Kern က ေျပာပါတယ္။
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ေလာေလာဆယ္ Mr. Tuttle ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ ျပတိုက္မွဴးလုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ လင္းႏို႔ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ဟာ မီလ္ေ၀ါကီး
ျပည္သူ႔ျပတိုက္မွာရွိၿပီး ေငြနဲ႔အဖြဲ၀
႕ င္မမ်ားရင္ေတာင္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြႂကြယ္၀ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ေတြေကာင္း
တယ္ဆိုတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔တိုက္ပြဲကို Mr. Tuttle ရဲ႕ လင္းႏို႔ေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကိုျပတဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ ထုတ္ေ၀
ၿပီး စခဲ့ပါၿပီ။
အဲဒီလက္ကမ္းစာေစာင္က လင္းႏို႔နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့စာရင္းဇယားမွာ။
သူတို႔အရြယ္အရ လင္းႏို႔ေတြဟာ ကမၻာေပၚကအသက္အရွည္ဆံုး ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးေတြဆိုရင္ ႏွစ္ (၃၀)
ဒါမွမဟုတ္ ဒါထက္ေက်ာ္ၿပီးအသက္ရွည္ႏိုင္ပါတယ္။ (တကယ္လို႔ လူေတြသာ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာကို တုႏိုင္မယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မသုစလာေလာက္ အသက္ရွည္ ေအာင္ေနႏိုင္မယ္လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။)
လင္းႏို႔အမ်ဳိးေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတယ္။ ကမၻာေပၚက ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါဦးေရရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံု ရွိတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအရ
တကၠဆပ္က စန္အန္တိုနီယိုလိႈဏ္ဂူေတြနားမွာေနတဲ့ လင္းႏို႔သန္းေပါင္း ၇၀ ေလာက္ဟာ ကမၻာေပၚကေက်ာ႐ိုးရွိ သတၱ၀ါ
ေတြအမ်ားစု စုေ၀းရာေနရာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ပိတုန္းအရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့လင္းႏို႔တစ္မ်ဳိးဟာ ကမၻာ့အငယ္ဆံုးႏို႔တိုက္သတၱ၀ါျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိပါတယ္။
လင္းႏို႔အမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းက အာရွမွာရွိတဲ့ေကာက္ပဲသီးႏွံ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၉၀) ဖိုးကို ၀တ္မႈန္ ကူးေပးပါတယ္။ လင္းႏို႔
ေတြဟာ တခ်ဳိ႕ပူေႏြးစြတ္စိုတဲ့အရပ္က သစ္ေတာတခ်ဳိ႕မွာ မ်ဳိးေစ့ျပန္႔ပြားေစတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးတိရိစၧာန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
လင္းႏို႔ေတြဟာ ပိုးေကာင္ သန္းလိုက္ခ်ီၿပီး စားပါတယ္။ အမ်ဳိးတုန္းေတာ့မယ္လို႔ယူဆထားတဲ့ အေမရိကန္အမ်ဳိး မီးခိုးေရာင္
လင္းႏို႔တစ္ေကာင္ဟာ တစ္ညမွာ အင္းစက္ပိုးေပါင္း သံုးေထာင္ေလာက္ စားႏိုင္ပါတယ္။ တကၠဆပ္က မကၠဆီကန္ အမ်ဳိး
အစား လြတ္လပ္တဲ့ အၿမီးရွိလင္းႏို႔ ကိုလိုနီက လင္းႏို႔သန္းေပါင္း (၂၀) ဟာ အစာတစ္ခါစားခ်ိန္မွာ ပိုးေကာင္ေပါင္း ေပါင္ခ်ိန္
၂ သိန္း ၅ ေသာင္းေလာက္ စားပါ တယ္။
လိႈဏ္ဂူေတြကရတဲ့လင္းႏို႔ေခ်းဟာ တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွာ အဓိကေျမၾသဇာအျဖစ္ သံုးပါတယ္။ ကမၻာေပၚက ျငဳပ္
ေကာင္းပင္ သံုးပံုတစ္ပံု ရွင္သန္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။
အာရွ၊ အာဖရိကနဲ႔ ပစိဖိတ္တေလွ်ာက္မွာ လင္းႏို႔ေတြကို စားလို႔ရတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဂြမ္ကၽြန္းက စားေသာက္ဆိုင္
ေကာင္းေကာင္းတစ္ဆိုင္မွာ လင္းႏို႔ညစာေကာင္းေကာင္းတစ္ပြဲဆိုရင္ ၂၅ ေဒၚလာေပးရပါမယ္။
အပိုင္း (၃)
Mr. Tuttle ဟာ လင္းႏို႔မစားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျခားလူေတြစားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က သူတို႔ဟာ အသံုး၀င္ပါတယ္ဆိုတဲ့၊
(အထူးသျဖင့္ အရာရာကိုေၾကာက္ေနတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈမွာ) သူမ်ားေတြ ခါတိုင္းေပးေလ့မရွိတဲ့ “စားလို႔ရတယ္
ဆိုတဲ့” ဂုဏ္ပုဒ္ ေပးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အေမရိက၊ ဥေရာပနဲ႔ လက္တင္အေမရိကတို႔က လင္းႏို႔ေတြဟာ ကမၻာရဲ႕ တျခား
ေနရာမွာ လင္းႏို႔ေတြထက္စာရင္ ပိုၫွဥ္းဆဲခံရၿပီး ဒါဟာ အဓိကအားျဖင့္ အေၾကာင္း ၂ ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ဆက္
ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ၂ ရပ္ကေတာ့ “ဒရယ္ကယူလာ” ေသြးစုပ္ေကာင္ေရာဂါရယ္ သူတို႔ဟာ အထူးသျဖင့္ ေခြး႐ူး
ေရာဂါလို ေရာဂါေတြ ျပန္႔ႏွံ႔ေစတယ္ဆိုတဲ့ လိုအပ္တာထက္ ပိုတဲ့ အေၾကာက္တရားေတြေၾကာင့္ပါပဲ။
“ဒရယ္ကယူလာ” ဆိုတာ စာေပနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္က ေပၚပင္အရာတစ္ခုပါလို႔ လင္းႏို႔ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးသမား Mr. Kern က
ဆိုပါတယ္။ ဒီဒ႑ာရီအေျခခံထားတဲ့ ၁၄ ရာစုႏွစ္ ႐ိုေမးနီးယားက မွဴးမတ္မ်ဳိး႐ိုးက ဆင္းသက္လာတဲ့သူဟာ သူရဲ႕ လယ္
သမားေတြကို သစ္သားတိုင္ရွည္ေတြေပၚမွာ တံက်င္လွ်ဳိသတ္လို႔ နာမည္ဆိုးရထိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔အတြက္
ကေတာ့ ဥေရာပမွာ ေသြးစုပတ
္ ဲ့လင္းႏို႔ေတြမရွိပါဘူး။ အရင္ကလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လင္းႏို႔ေတြဟာ ဒီပံုျပင္ထဲ
ကံဆိုးစြာ ဆြဲသြင္းခံရပံုရပါတယ္လို႔ Mr. Kern က ဆိုပါတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဒ႑ာရီဟာစြဲစြဲၿမဲၿမဲရွိေနလို႔ စပိန္နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ ေသြးစုပ္တဲ့လင္းႏို႔ေတြ ေတြ႕ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ကမၻာ
သစ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ သူတို႔ေတြေတာ့ ပံုျပင္ထဲက ထရန္စေဗးနီးယားက ၀မ္းကဲြလို “ေသြးစုပ္ေကာင္” လို႔ ေခၚလိုက္
ပါတယ္။
ေသြးစုပ္ေကာင္မ်ား

151

အေမရိကအလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းမွာေတြ႕ရတဲ့ ေသြးစုပ္တဲ့ လင္းႏို႔သံုးမ်ဳိးသံုးစားထဲက တစ္မ်ဳိးပဲ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အေကာင္
မ်ဳိးလို႔ ယူဆရေလာက္ေအာင္မ်ားျပားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ “အေကာင္ ငယ္ေလးေတြပါပဲ - သံုးလက္မ၊ ေလးလက္မ
ေလာက္ပဲရွိၿပီး” ကၽြဲ၊ ႏြားတို႔ကို လူေတြထက္ပိုႀကိဳက္ပါတယ္။
“လင္းႏို႔ေတြအားလံုးကို ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြဆိုၿပီး သတ္မွတ္တာဟာ သိန္းငွက္တစ္ေကာင္ ၾကက္တစ္ေကာင္ခိုးလို႔ လူေတြ
က ေတြ႕ေတြ႕သမွ်သိန္းငွက္ေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာနဲ႔တူေနပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ အခုေတာ့ သိန္းငွက္ေတြကို ဒါထက္
ပိုေကာင္းေကာင္း ဆက္ဆံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ေတြအားလံုးဟာ ေသြးစုပ္ေကာင္ရဲ႕နာမည္ဆိုးေၾကာင့္ ဒီကေန႔အထိ
ဒုကၡခံေနရတုန္းပါပဲ” လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
ေခြး႐ူးေရာဂါလို ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ျပႆနာဆိုတာ Mr. Tuttle က သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ေတြဆီက
ေခြး႐ူးေရာဂါဟာ စကာန္႔ခ္တို႔၊ ေတာေၾကာင္တို႔၊ အထူးသျဖင့္ ေျမေခြးတို႔စတဲ့ တိရိစၧာန္ေတြေလာက္ အႏၲာရာယ္မရွိပါဘူး။
အိမ္ေမြးေၾကာင္ေတြ၊ ေခြးေတြနဲ႔ႏိႈင္းရင္ေတာင္ အႏၲရာယ္ေသးပါတယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကတည္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ
အတည္ျပဳထားတဲ့ ေခြး႐ူးေရာဂါအမႈ ၂၈ မႈမွာ ငါးခုပဲ လင္းႏို႔ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ (ေခြးေတြက အဓိကတရားခံပါ။) ဒါ
ေတာင္မွ လင္းႏို႔အမႈတခ်ဳိ႕ဟာ “ဘယ္လို စျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယရွိပါတယ္” လို႔ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
ဌာနက တိရိစၧာန္ေဆးကုဆရာ Denny Constatine က ေျပာပါတယ္။ ေခြး႐ူးေရာဂါထိန္းသိမ္းေရးမွာ ပိုဆိုးတဲ့ အာရွမွာဆိုရင္
မွတ္တမ္းေတြထားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး လူမွာလင္းႏို႔ကိုက္တာနဲ႕ဆက္စပ္လို႔ ေခြး႐ူးေရာဂါရွိတဲ့ အမႈတစ္ခုထဲပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အမႈေပါင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဟာေတာ့ ေခြးေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Mr. Constantine က “လင္းႏို႔ေတြဟာ ေခြး႐ူးေရာဂါလို ရန္လိုတဲ့အဆင့္ထိမျဖစ္ပါဘူး” လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက
သူတို႔ဟာသာမန္အားျဖင့္ လူေတြဒါမွမဟုတ္ တျခားတိရစၧာန္ေတြက သူတို႔ကိုမေႏွာက္ယွက္ရင္ ဒါမွမဟုတ္ မကိုင္ရင္
မတိုက္ခိုက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာေတြေရွာင္ရွားဖို႔ Mr. Constantine က ေနမေကာင္းေနတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ဒဏ္ရာရ
ေနတဲ့လင္းႏို႔ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ထူးျခားတဲ့အျပဳအမူရွိေနတဲ့ လင္းႏို႔ေတြကို ေရွာင္ဖို႔အႀကံေပးပါတယ္။
အပိုင္း (၄)
အ႐ုပ္ဆိုးတယ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာ
ၾကည္လင္ၿပီးေႏြးေထြးတဲ့ ကာလီဖိုးနီးယား မနက္ခင္းတစ္ခုမွာ Philip Leitner ဟာ သူ႔လက္ေတြနဲ႔ လင္းႏို႔ေတြကို ကိုင္ေန
ပါတယ္။ Mr. Leitner ဟာ စန္ဖရန္စစၥကိုနားက စိန္႔ေမရိေကာလိပ္က ဇီ၀ေဗဒပါေမာကၡ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး လင္းႏို႔
၀ါသနာရွင္တစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ လာမယ့္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာျပပြဲတစ္ခုအတြက္ ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္လင္းႏို႔လို႔ အမ်ားေခၚတဲ့
လင္းႏို႔ေတြစုဖို႔ ကာလီဖိုးနီးယား၀ိုင္ထုတ္လုပ္တဲ့အရပ္က က်ီတစ္ခုကို ကားေမာင္းသြားပါတယ္။
ဒီေသးငယ္တဲ့ အၫိုေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ရွိတဲ့လင္းႏို႔ေတြဟာ လင္းႏို႔အေတာ္မ်ားမ်ားလိုပဲ ညဘက္မွာပိုးေကာင္ေတြစားၿပီး ေန႔မွာ
အိပ္ၾကပါတယ္။ လင္းႏို႔ေတြေနတဲ့ ေမွာင္မဲေနေသာအေပၚထပ္ကို တက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူဟာ က်င္က်င္လည္လည္ပဲ တခ်ဳိ႕
ကို ပိုက္ကြန္ထဲ လႈပ္ခါထည့္လိုက္ၿပီး ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေန႔အလင္းေရာင္ထဲကို ေခၚလာပါတယ္။ အဲဒီမွာ လင္းႏို႔နဲ႔ ပါတ္သက္
ၿပီးအဓိကေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ လင္းႏို႔ေတြဟာတကယ္ပဲ အ႐ုပ္ဆိုးသလားဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းဟာ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ႏိုင္ေပမယ့္ Mr. Leitner ဟာ သူ႔အေတြးအေခၚကိုထုတ္ေျပာဖို႔ ၀န္မေလးပါဘူး။ လင္းႏို႔ႀကိဳက္သူ
တစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိပ္ေလးေလးနက္နက္မခံယူဖို႔လိုပါတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ သူဟာ လင္းႏို႔ေတြကို
ကေလးဘ၀ကတည္းက စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး လင္းႏို႔ေတြဟာခ်စ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
သူတို႔ဟာ တကယ္လည္း ခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္။ အနီးကပ္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဒီျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္ လင္းႏို႔ေတြဟာ ခ်စ္စရာ
ေကာင္းတဲ့နားရြက္ႀကီးေတြရွိၿပီး ေခြးမ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔ဆင္ပါတယ္။ ဒီျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္ လင္းႏို႔ဟာ သာမန္႐ုပ္သြင္ရွိတဲ့လင္းႏို႔လို႔
Mr. Leitner က ဆိုပါတယ္။ ရန္ၿငိဳးအႀကီးဆံုး လင္းႏို႔ေထာင္ဖမ္းသူ တစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ႐ႈမၿငီးေအာင္ အာ႐ံုဆြဲေဆာင္
ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သေဘာတူရမယ့္ ရွားပါးတဲ့ အစက္အေျပာက္ေတြပါတဲ့ လင္းႏို႔တစ္ေကာင္ကို သူတစ္ခါကေတြခ
႔ ဲ့ပါတယ္။
အလွအပနဲ႔ လင္းႏို႔
Mr. Tuttle ကို လင္းႏို႔ေတြရဲ႕အလွအပနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီးေမးရင္ နားၿငီးေအာင္ၾကားရပါလိမ့္မယ္။ အေမာက္ပါတဲ့ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕
အေရာင္ေတြဟာ ေဒါင္းတစ္ေကာင္လိုရွိၿပီး အာဖရိကက သီခ်င္းဆိုတဲ့လင္းႏို႔အေရာင္ေတြဟာ လွလြန္းလို႔ သူက အဲဒီ
လင္းႏို႔ကို ႏွစ္လိုဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ သားရဲတိရိစၧာန္ေလးလို႔ေခၚပါတယ္။

152

လူအမ်ားစုဟာ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕အလွကို ေတြခ
႔ ြင့္မရဘူးလို႔ သူကေျပာပါတယ္။ Mr. Tuttle ရဲ႕အေျပာအရ လင္းႏို႔ေတြ အေတာ္
မ်ားမ်ားဟာ ေန႔အလင္းေရာင္ဒဏ္ အနည္းငယ္ခံႏိုင္ေပမယ့္ တိရိစၧာန္႐ံုေတြက လင္းႏို႔ေတြကို သူတို႔ရဲ႕လိႈဏ္ဂူ ပတ္၀န္းက်င္
အေနအထားမွာလို ထားဖို႔ အင္ဖရာအနီအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ မလွမပ ျပထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ လင္းႏို႔
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က တိရိစၧာန္႐၀
ံု န္ထမ္းေတြကို လင္းႏို႔ေတြကို ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အင္ဖရာအနီ ေတာက္ပမႈ ေအာက္
ကေနထုတ္လိုက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေရးျဖစ္တယ္လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
လင္းႏို႔ရဲ႕အလွဟာ အေရျပားတစ္ေထာက္ပဲမဟုတ္ပါဘူးလို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကတည္း
က လင္းႏို႔ေတြကိုေလ့လာခဲ့ေပမယ့္ သူဟာမၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ကို ေလွ်ာ့တြက္မိတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပနားမားက ဖားစားတဲ့လင္းႏို႔တခ်ဳိ႕ဟာ သူရဲ႕ ဒီအေတြးအေခၚကို ေျပာင္းေစလိုက္ပါတယ္။
အဲဒီအဖမ္းခံထားရတဲ့ လင္းႏို႔ဟာျမန္ျမန္ပဲ သုေတသီေတြလက္ထဲက ဖားေတြယူဖို႔သင္ရင္း ေျပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ အဲဒါ
ၿပီးေတာ့ လင္းႏို႔ေတြရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ေရအိုင္အတုထဲက ဖားေတြကို ထုိးသုတ္ဖို႔ ေသြးေဆာင္ဖို႔
Mr. Tuttle က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္က်ေတာ့ “အဲဒီလုပ္ဖို႔ သိပ္ေတာ္လြန္းေနၿပီး” သုေတသီေတြ
ဆီကပဲ ဖားေတြေတာင္းဖို႔ ပိုလိုလားၾကပါတယ္လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Mr. Tuttle က လင္းႏို႔ေတြကိုလႊတ္လိုက္ၿပီး ေတာထဲမွာႏွစ္မိုင္ေလာက္ေလွ်ာက္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္ တစ္ေကာင္
ဖမ္းဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္။ ေနာက္က ဘယ္သူလိုက္လာသလဲ။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လင္းႏို႔ဟာ ေတာထဲကျပန္လာၿပီး ကၽြန္
ေတာ္တို႔လက္ေပၚနားဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္” လို႔ Mr. Tuttle က ေျပာပါတယ္။
(The Wall Street Journal (1983, October 27) က ယူထားပါတယ္။

(၂၇) ေျပာင္းႏွံ (Corn) ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္း (Maize)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Pens in the Middle
အဖြဲ႔မ်ားခြဲ၍ ေျပာင္းအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးေစၿပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေစမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Jigsaw 2
ေျပာင္းအေၾကာင္းကို jigsaw 2 နည္းျဖင့္ ေလ့လာၿပီး သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေစမည္။
အဖြဲ႕အလိုက္ သုေတသနေမးခြန္းမ်ား
ကၽြမ္းက်င္စာရြက္ (၁)
၁။ လူေတြဟာ ေျပာင္းႏွံကို မိမိတို႔သံုးဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ။
၂။ လူေတြဟာ ေျပာင္းပင္ေတြကို မိမိတို႔အက်ိဳးအတြက္ ေျပာင္းလဲသံုးေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာပီလဲ။
၃။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက သဘာ၀ကို ေျပာင္းလဲတာဟာ သဘာ၀မက်ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိလုပ္တာမွားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
ေျပာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္သိတာကို အသံုးျပဳၿပီး ဒီအေနအထားကို သေဘာတူလား။ သေဘာမတူဘူးလား ဆိုတဲ့ အက်ိဳး
ေၾကာင္းျပျငင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ေရးပါ။
ကၽြမ္းက်င္စာရြက္ (၂)
၁။ ေျပာင္းကရတဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအက်ိဳးေက်းဇူး (၂) ရပ္က ဘာလဲ။
၂။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းပင္ဟာ ကမၻာ့ေဒသမ်ားမ်ားမွာ အထူးအသံုး၀င္တာလဲ။
၃။ ေျပာင္းေလာက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတဲ့ အပင္ လူေတြသဘာ၀မွာ ေတြ႕ဖို႔ အလားအလာဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။
ကၽြမ္းက်င္ စာရြက္ (၃)
၁။ ေျပာင္းေတြ အမ်ိဳးစပ္ျခင္းက ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရသလဲ။ ဘာအႏၱရာယ္ေတြ ရွိသလဲ။
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၂။ ေျပာင္းက အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အျပည့္အ၀ရယူဖုိ႔ သံုးရတဲ့ နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။
၃။ ေျပာင္းေတြကေန ဘယ္သူအက်ိဳးအျမတ္ပိုရရွိသလဲ။ စိုက္ပ်ိဳးသူလား။ ထုတ္လုပ္သူလား။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
ကၽြမ္းက်င္စာရြက္ (၄)
၁။ ေျပာင္းေစ့တည္ေဆာက္ပံုကုိ ေျပာျပပါ။
၂။ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီက ထုတ္လုပ္ရရွိတဲ့ အရာတစ္ခုေျပာျပပါ။
၃။ ဒီအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးရယူဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ နည္းပညာလိုအပ္သလဲ။

R1 အဆင့္တြင္ သုုေတသန ေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ေရးသားထားပါသည္။
အဖြဲ႔ (၁) ေျပာင္းပင္ေတြရ
႔ ွိပံုႏွင့္စိုက္ပ်ဳိပံု
၁။ ေျပာင္းပင္ကို မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေဒသတြင္ စတင္ေတြ႔ရွိပါသနည္း။
၂။ ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးပံုအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ရွင္းျပပါ။
၃။ ေျပာင္းကိုမ်ဳိးစပ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစသလား။ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသလား။
အဖြဲ႔ (၂) ေျပာင္းပင္ၾကီးထြားပံုႏွင့္ ေျပာင္းေစ့တည္ေဆာက္ပံုကိုေဖၚျပပါ။
၁။ ေျပာင္းပင္ႀကီးထြား ရွင္သန္လာပံုကိုရွင္းျပပါ။
၂။ ေျပာင္းေစ့တြင္ မည္သည္အရာႏွင့္ ဓါတ္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းေဖၚျပပါ။
၃။ ေျပာင္းေစ့တြင္ပါ၀င္ေသာအရာႏွင့္ ဓါတ္မ်ားကို အျခားမည္သည့္သီးႏွံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိပါသနည္း။
အဖြဲ႔ (၃) ေျပာင္းႏွင့္အစာအဟာရမ်ား
၁။ ေျပာင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အစာအဟာရမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
၂။ ေျပာင္းကို လူတို႔၏ အစာႏွင့္ တိရစာၦန္တ၏
ို႔ အစာအျဖစ္ အသံုးျပဳပံုကို အေသးစိတ္ရွင္းေဖာ္ျပပါ။
၃။ ေျပာင္းသည္ လူႏွင့္တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစာအဟာရျဖစ္ပါသလား။ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္
တကြ ေဆြးေႏြးပါ။
အဖြဲ႔ (၄) ေျပာင္းႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း
၁။ ေျပာင္းမွ မည္သည့္ကုန္ေခ်ာမ်ား ထုတ္လုပ္ရရွိပါသနည္း။
၂။ ေျပာင္းမွ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပပါ။
၃။ ေျပာင္းကို တိရစၧာန္တို႔၏အစာအျဖစ္ အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ စက္မႈကုန္ၾကမ္းအတြက္သာ အသံုးျပဳသင့္ပါသလား။ က်ဳိး
ေၾကာင္း ျပ၍ ေဆြးေႏြးပါ။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - 5 minutes Free Writing
ေဒသဆိုင္ရာ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအေပၚ သံုးသပ္၍ အႀကံျပဳစာေရးပါ။
မွတ္ခ်က္။ ဤသင္ခန္းစာကို ပါတ္၀န္းက်င္အေျချပဳ ေလ့လာေရးနွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေျပာင္းခင္းသို႔ေလ့လာေရးသြားျခင္း။
ေျပာင္းဖူးတစ္ဖူး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ေလ့လာျခင္း။
စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း။
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ေျပာင္းႏွံ (Corn) ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္း (Maize)
ဘာအတြက္ေကာင္းသလဲ။
လူေတြဟာ အဂၤလိပ္လုိ ဒါကုိဘယ္လုိေခၚရမလဲဆုိတာ သေဘာတူညီခ်က္မရႏုိင္ၾကေသးပါဘူး။ သူဟာအဟာရဓာတ္
အနည္းငယ္ပဲေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအပင္ဟာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ျပီးစုိက္ပ်ဳိးသူေတြအတြက္လည္း
အျမတ္အမ်ားႀကီးရေစပါတယ္။ ဒါ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ။
သိပၸံပညာမွာ သူ႔ကုိ ဇီးေမးဇ္ (Zea mays) လုိ႔ေခၚၿပီး အေမရိက၊ ကေနဒါနဲ႔ၾသစေၾတးလ်တုိ႔က ေျပာင္းကုိ ေတာင္အာဖရိက
ႏုိင္ငံမွာ မီးလီးစ္လုိ႕ေခၚ ပါတယ္။ အဂၤလန္မွာ (corn) ဆုိတာဂ်ဳံကုိဆုိလုိျပီး စေကာ့တလန္နဲ႔အုိင္ယာလန္မွာ ဂ်ဳံၾကမ္း (Oats)
ကုိဆုိလုိပါတယ္။
လူသားေတြအတြက္လား တိရိစာၦန္အတြက္လား။
ေျပာင္းဟာ လူေတြအတြက္ တိရိစၧာန္ေတြအတြက္ေလာက္ အဟာရမရွိပါဘူး။ ပရုိတင္းနည္းျပီး လူေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္
လုိအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ဘီဓာတ္တခုျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ယာစင္ဓာတ္မပါပါဘူး။ ေျပာင္းဖူးကုိ အဓိကထားစားသူေတြဟာ ပဲေလးဂရား
လုိ႕ေခၚတဲ့ ႏုိင္ယာစင္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့လုိ႔ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာ ေတာ္တီးယားလုိမ်ဳိး ေပါင္မုန္႔ျပား
ေတြလုပ္ဖုိ႔ အမ်ားအျပားသုံးေပမဲ့ ေျပာင္းကုိသုံးျပီး ေဖာင္းၾကြတဲ့ေပါင္မုန္႔မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။
တိရိစၧာန္ေတြကေတာ့ ေျပာင္းစားၿပီးအသက္ရွင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒါဟာ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ၀က္နဲ႔ ၾကက္ေတြအတြက္နဲ႔
ေရကန္ထဲမွာေမြးျမဴထားတဲ့ ငါးခူေတြအတြက္ေတာင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အစာျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြ အမ်ားဆုံး
စုိက္ပ်ဳိးတဲ့ေျပာင္းဟာ လယ္ေျပာင္းလုိ႕ေခၚတဲ့ ပုိၾကမ္းတဲ့ေျပာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိလူေတြစားဖုိ႔စုိက္တာမဟုတ္ပါဘူး။
ေျပာင္းတင္း ၁၀၀ စုိက္ပ်ဳိးတုိင္း လယ္သမားေတြဟာ တင္း ၉၀ ေလာက္ကုိ က်ီေတြဒါမွမဟုတ္ ပုံးေတြထဲမွာ တိရိစၧာန္ေတြ
ကုိေကၽြးဖုိ႔ ေလွာင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာေပၚ က ရိတ္သိမ္းလုိက္တဲ့ေျပာင္းအမ်ားစုဟာ ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းကြက္ကုိ
မေရာက္ပါဘူး။
ေျပာင္းကုိ တိရိစၧန္ေတြေကၽြးတဲ့အျပင္ အစားအေသာက္နဲပ
႔ ါတ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပတ္သက္သည္ ျဖစ္ေစ တျခားေနရာ
ေတြမွာလည္း အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးပါတယ္။ ေျမာက္နဲ႔ ေတာင္ အေမရိကမွာ (သာမန္အားျဖင့္
ေျပာင္းမစားတဲ့ ဥေရာပနဲ႕ အာရွမွာလုိမဟုတ္ပဲ) ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ေျပာင္းဆံေတြကေန ေကာန္းမီးလ္၊ မနက္စာ
အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေျပာင္းဖူးမႈနတ
္႔ ုိ႔လုပ္ၾကပါတယ္။ ေပါင္းခံသူေတြက ေျပာင္းဆံေတြ ကေန အရက္ပ်ံနဲ၀
႔ ီစကီလုပ္ၾကပါတယ္။
ေျပာင္းဆံထဲမွာဘာရွိသလဲ။
ေျပာင္းဆံကုိ ၾကမ္းတမ္းျပီး အမွ်င္ေတြရွိတဲ့ အခြံတစ္ခုက ရစ္ပတ္ထားပါတယ္။

အခြံထဲမွာ အပင္အသစ္ ေပါက္ေစမယ့္

အလယ္အဆံရွိပါတယ္။ အဲဒီအလယ္အဆံပတ္လည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကစီဓာတ္ျဖစ္တဲ့ အစာေတြရွိပါတယ္။ အဆံက
အေညွာင့္ေပါက္လာတဲ့အခါ အျမစ္ေတြနဲ႔အရြက္ေတြထုတ္ႏုိင္ျပီး ေျမနဲ႔ေရက အစာေတြရယူႏုိင္တဲ့အထိ အဲဒီကစီဓါတ္ဆီက
အာဟာရ ရယူပါတယ္။
အဆံတစ္ခုမွာ ေရေငြ႕ဓါတ္အျပင္ ၈၀ ရာႏႈန္းဟာ (ကစီဓါတ္ကာဘုိဟုိက္ၿဒိတ္ေတြ) ပါပါတယ္။ ၁၀ ရာႏႈန္းဟာ အျပင္အခြံ
ေအာက္က အလႊာပါးမွာရတဲ့ ဂလူတင ္(ပ႐ုိတိန္း) ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အလယ္အဆံက အဆီ (၄.၅ ရာႏႈန္း)
အျပင္ခြက
ံ
အမ်ွင္ (၃.၅ ရာႏႈန္း) နဲ႔ သတၲဳဓါတ္ (၂ ရာႏႈန္း) တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာ ျပင္ဆင္သူေတြဟာ ေျပာင္းရဲ႕
ဒီအစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သုံးၾကပါတယ္။
စက္ရုံေတြဟာ ေျပာင္းအစုိက်ိတ္တဲ့စက္ေတြနဲ႔ေျပာင္းဆံရဲ႕အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
အစိုက်ိတ္စက္လုိ႔ ေခၚရတာဟာ အေစ့ေတြကုိေပ်ာ့ေျပာင္းေစဖုိ႕ ေရကန္ေတြထဲမွာ စိမ္ထားျပီးအလယ္အဆံ ဂလူတင္နဲ႔ ကစီ
ဓါတ္တုိ႔ကုိ ခြဲထုတ္ဖုိ႔ ေရကုိသုံးပါတယ္။
ေျပာင္းအသုံး၀င္ပုံအမ်ဳိးမ်ဳိး။
ေျပာင္းဆီၾကမ္းနဲ႔ ေျပာင္းဆီသန္႔တုိ႔ကုိ အလယ္အဆံကထုတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ လူနဲ႔တိရိစၧာန္အစာ အတြက္နဲ႔ စက္ရုံေတြ
မွာရယ္သုံးပါတယ္။ အလယ္အဆံေတြကေန အဆီထုတ္ျပီးတဲ့အခါ မာေက်ာတဲ့အဖတ္ေတြ က်န္ခဲ့ျပီး သူတုိ႔ကုိ ကြ်ဲႏြားေတြ
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ေကြ်းဖုိ႔ က်ိတ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဂလူတင္ကုိခြဲရျပီး သူကေန ဇိန္လုိ႕ေခၚတဲ့ပရုိတိန္း ရရွိပါတယ္။ အဲဒီကေန ဓါတုအမ်ွင္
ထုတ္ပါတယ္။ ဇိန္ကုိ ယြန္းထည္၊ ပလတ္စတစ္၊ ခ်ည္ဆုိးေဆးေတြနဲ႔ ပုံႏွိပ္မွင္ ထုတ္ရာမွာ သံုးပါတယ္။
အစုိက်ိတ္ရာက ေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့ထုတ္ကုန္ကေတာ့ ကစီဓါတ္ပါ။ အိမ္ကထမင္းခ်က္ေတြ၊ အစာထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ အ၀တ္
ေလ်ွာ္တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ ေျပာင္းကစီကုိအမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးႏုိင္ပါတယ္။ စကၠဴထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ခုိင္မာေစဖုိ႔နဲ႔ ၾကားက
အေပါက္ေတြပိတ္ျပီး မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေစဖုိ႔ ကစီဓာတ္ကုိ တျခားစက္ရုံေတြ ထက္ပုိသုံးပါတယ္။ သူျပီးရင္ေတာ့ ခ်ည္ထည္
ထုတ္လုပ္သူေတြပါပဲ။ ခ်ည္နဲ႔ ဓာတုခ်ည္မွ်င္ေတြနဲ႔ အထည္ေတြကုိ ကစီဓာတ္နဲ႔ပဲ အေပါက္ေတြျဖည့္ျပီး ေခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ
တယ္။
ကစီဓါတ္အမ်ားႀကီးကုိခ်က္ျပီး ဓါတုဓါတ္ေတြေပးေတြ႔ၿပီး ေျပာင္းတင္လဲရည္ (ဂလူးကုိစ္)၊ သၾကားနဲ႔ ဒက္စ္ထရင္တုိ႔ အျဖစ္
ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္းခ်က္ျပဳတ္ရာမွာနဲ႔ စက္ရုံလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာင္းဆံေတြ
စိမ္တဲ့ ေရေတာင္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ထူျပီး ဆပ္ျပာရည္ဆန္တဲ့ အေျခအေနအထိ အေငြ႕ပ်ံေစပါက သူ႔ကုိ ပင္နစလင္နဲ႔
တျခားအံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ေဆးေတြထုတ္တဲ့ မႈိေတြအတြက္ အစာအျဖစ္သုံးႏုိင္ပါတယ္။
ေျပာင္းရဲ႕အလယ္အူတုိင္ေတြကုိ ကြ်ဲႏြားအစာၾကမ္းအျဖစ္က်ိတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ အေရာင္တင္မႈန္႔၊ အပူအေအးလုံေအာင္
ကာတဲ့အကာေတြနဲ႕ ေကာ္ပတ္စားတဲ့ အရာတမ်ဳိးတုိ႔အေနနဲ႔လည္း သုံးပါတယ္။ ဖာဖာရယ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေျပာင္းရဲ႕ အလယ္အူ
တုိင္ကထုတ္တဲ့အဆီတစ္မ်ဳိးကုိ လူေတြလုပ္တဲ့ အမွ်င္ေတြ၊ ေဆးေတြနဲ႔ အရည္ေပ်ာ္ေစတဲ့အရည္ေတြအထဲမွာသုံးပါတယ္။
တခ်ဳိ႕အထူးစုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ေျပာင္းအူတုိင္ေတြကုိ ေဆးလိပ္ ေသာက္ေဆးတံလုပ္ၾကပါတယ္။
ေျပာင္းပင္အရုိးတံ တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေရာ္ဘာအစားထုိးတဲ့ ေမဇုိလစ္သ္ လုပ္ပါတယ္။ အမ်ားအျပားကုိ စကၠဴနဲ႔
နံရံသုံးကတ္ထူျပားေတြလုပ္ရာမွာ သုံးပါတယ္။ ေျပာင္းကုိ အခ်ဥ္ေဖာက္ရာကထြက္လာတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြကုိေတာင္ မီသိင
ု ္း
အယ္လ္ကုိေဟာလ္ လုပ္ဖုိ႔သုံးပါတယ္။ ေျပာင္းကရတဲ့အက္သာေနာကုိ ေမာ္ေတာ္ကားေလာင္စာဆီသန္အ
႔ ျဖစ္ သုံးပါတယ္။
ေျပာင္းဘယ္ကစသလဲ။
ေျပာင္းပင္ဆင္းသက္လာတဲ့ အေလ့က်မ်ဳိးရုိးေတြ ရွာမေတြ႔လုိ႔ ဒီအပင္ဟာ ရုကၡေဗဒပညာရွင္ေတြအတြက္ ပေဟ႒ိဆန္ေန
ပါတယ္။ ေမရိကန္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြဟာ ေျပာင္းပင္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိလံဘတ္လက္ထက္တုန္းက
ေတာင္မွ ေျပာင္းပင္ဟာ အေလ့က်ပင္တစ္မ်ဳိးက မၾကာေသးခင္ကမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ အပင္တစ္မ်ဳိးလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
မၾကည့္ထားႏုိင္ပါဘူး။ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္ကေတာ့ ေျပာင္းပင္က အေစ့ေတြျပဳလုပ္ပုံပါပဲ။ အပင္ရဲ႕ထိပ္မွာ အခြ်န္
ေတြ အမ်ားႀကီးပါတဲ့ ပန္းပြားရွိၿပီး သူတ႔က
ုိ
၀တ္မႈံေတြေပၚလာပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးမွာလည္း ပုိးခ်ည္ေတြလုိ အမွ်င္ေတြရွိျပီး
အဲဒီ အမွ်င္ေတြက ၀တ္မႈံေတြလက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းဖူးေတြကုိ ေျပာင္းဖူးခြံေတြနဲထ
႔ ုပ္ထားျပီး ပုိးခ်ည္ေတြရဲ႕ အဖ်ား
ေတြဟာ အဖူးထိပ္ ကပဲထြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွ်င္ေတြက စုိက္ပ်ဳိးခင္းမွာလုိ အနီးအနားမွာ တျခားအပင္ေတြ အမ်ား
ႀကီးမရွိရင္ ၀တ္မႈံေတြမ်ားမ်ားမရႏုိင္ပါဘူး၊ အေလ့က်ဘ၀မွာ သိပ္မရွင္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ရုကၡေဗဒပညာရွင္ေတြက ထင္ပါတယ္။
ေရွးေခတ္ကမၻာအေဟာင္းမွာ ေျပာင္းကုိမသိခဲ့ၾကပါဘူး။ ေရွးေဟာင္း လက္က်န္ေတြမွာ သက္ေသဘာမွမရွိပါဘူး။ က်မ္းစာ
မွာ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေရွးေဟာင္းစာေပ ဒါမွမဟုတ္ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာမွာ သူက
႔ ုိရည္ညႊန္းထားတာမရွိပါဘူး။ က်မ္းစာထဲ
က (Corn) ဆုိတာ ဂ်ဳံကုိရည္ညြန္းျပီး အေမရိကန္ေျပာင္းကုိ ရည္ညြန္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာသစ္မွာေတာ့ ဒီကေန႔ သိပၸံ
ပညာရွင္ေတြသိတဲ့ အဓိကေျပာင္းအမ်ဳိးအစား အားလုံးဟာ ပထမဆုံးစြန္႔စားသူေတြေရာက္လာခဲ့အခါမွာ ရွိျပီးသားနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိး
ေနျပီးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းပင္ဆင္းသက္လာတဲ့ အေလ့က်အမ်ဳိးအစားကေတာ့ ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းကလာတာ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမမ
့္ ယ္။
ဒီအပင္ဟာ မကၠဆီကုိနဲ႔ ဂြန္တီမာလာမွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ ျမက္ပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ တီအုိစင္ေတက ဆင္းသက္လာတာ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ရုကၡေဗဒပညာရွင္ေတြတခ်ဳိ႕က ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သီအုိရီတစ္ခုက ဒီအပင္ဟာ ေပါက္ေပါက္
တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ေတာင္အေမရိကကစခဲ့တဲ့ အေစ့အိမ္ပါ ေရွးေဟာင္းေျပာင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အေစ့အိမ္ပါ
ေျပာင္းအေစ့ေတြဟာ အေစ့အိမ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အခြံၾကမ္းေတြအထဲမွာရွိပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး အေလ့က်ေျပာင္းေတာ့ မေတြ႔ဖူး
ၾကေသးဘူး။
စမ္းသပ္သူေတြအမ်ဳိးစပ္ေျပာင္းလုပ္ခဲ့ပ။ုံ
၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ George H. Shull နဲ႔ Edward M. East တုိ႔ဟာ ေျပာင္းမ်ဳိးစပ္ေကာင္းတစ္္ခုက ၀တ္မႈံကုိ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက
အေမြးေတြေပၚမွာ တင္ေပးလုိက္ျပီး အမ်ဳိးအသစ္စတင္ေဖာ္စပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းစဥ္က အမ်ဳိးစပ္ေျပာင္းလုိ႔ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးစပ္

156

ထားတဲ့ အမ်ဳိးေတြ ေဖာ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။ ကမၻာစစ္အျပီး (၁၉၃၃) မွာ အေမရိကန္စုိက္ပ်ဳိးေရး အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာတဲ့
Henry A. Wallace နဲ႕ Leser Pfister တုိ႕ဟာ အမ်ဳိးစပ္ ျခင္းကုိစမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ အမ်ဳိးစပ္
၀တ္မႈံကူးျခင္းကုိ လုံး၀ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
မ်ဳိးစပ္ထားတဲ့အပင္ေတြဟာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေပါက္ပါတယ္။ (၁၈) ေပက ေပ (၂၀) အထိျမင့္ေအာင္
ေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာ (၂၈) ေပေလာက္အထိ ေပါက္ပါတယ္။ ပုိအေရႀကီးတဲ့ အခ်က္က သူတုိ႔ဟာ ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိး
သူေတြအတြက္ ၀င္ေငြေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရေစခဲ့ပါတယ္။
လယ္သမားေတြ အမ်ဳိးစပ္ေျပာင္းမရွိခင္က တစ္ဧကမွာ ပ်မ္းမွ် တင္း ၃၀ ထြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လယ္သမားေတြဟာ စုိက္
ဧက တစ္ဧကအတြက္ ၂၅ တင္းဖုိးရတဲ့ေငြကုိ သုံးရလုိ႕ တစ္ဧကကုိ ၅ တင္းဖုိး ပဲျမတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးစပ္ေျပာင္းကေတာ့
တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပ်မ္းမွ်ထြက္အားကုိ ၉၅ တင္းေက်ာ္အထိ တုိးျမွင့္ေပး လုိက္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တုိင္းေတြမွာတစ္ဧကကုိ တင္း ၁၃၀
ေက်ာ္ထြက္ပါတယ္။
ေျပာင္းအမ်ဳိးစပ္သူတစ္ဦးဟာ အမ်ဳိးစပ္ေျပာင္းေစ့လုပ္ဖုိ႕ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိးခ်င္းတူအေစ့ခ်င္း အမ်ဳိးစပ္ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္
ျခင္းျဖင့္ အေစ့မွာ ေကာင္းတဲ့အရည္အေသြးေတြရပါတယ္။ သူဟာ ေရြးထားတဲ့အပင္ေတြက ေျပာင္းဖူးေတြဆီကုိ ေလထဲ
ကေန ေျပာင္းဖူးေမြးေတြဆီ မေရာက္ေအာင္ဖုံးထားပါတယ္။ ေနာက္မွာ အပင္တစ္ပင္က ပန္းပြားေတြဆီက ၀တ္မႈံယူျပီး အဲဒီ
အပင္က အေမြးေတြေပၚသုတ္ပါတယ္။ မ်ဳိးစပ္ေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ား မ်ဳိးတူမ်ဳိးစပ္ျပီးေနာက္ သူဟာ အမ်ဳိးမတူတာနဲ႔ မ်ဳိးစပ္
ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့မ်ဳိးအပင္မွ ပန္းပြားရွ၀
ိ တ္မႈံကုိယူျပီး တျခားအပင္မ်ဳိးက ေျပာင္းဖူးေမြးေပၚ သုတ္ပါ
တယ္။ အမ်ဳိးစပ္လုိ႔ရတဲ့အရာ ဒါမွမဟုတ္ မ်ဳိးစပ္ေျပာင္းဟာ သူ႔မိဘရဲ႕အရည္အေသြးေတြကုိရပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ ထပ္ဆင့္မ်ဳိးစပ္ပါတယ္။ မ်ဳိးစပ္သူဟာ အမ်ဳိးစပ္ထားတဲ့ေျပာင္းတစ္ခုက ၀တ္မႈံကုိ တျခားမ်ဳိးစပ္ႏွစ္ခုပါတဲ့ မ်ဳိး
စပ္ေျပာင္းကုိသုတ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးစပ္ျခင္းဟာ အမ်ဳိး (၄) ခုပါတဲ့ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ေျပာင္းမ်ဳိးကုိရပါတယ္။ ဒီေျပာင္းကုိ
လယ္သမားေတြက မ်ဳိးေစ့အျဖစ္ေရာင္းပါတယ္။ မ်ဳိးစပ္ထားတဲ့ေျပာင္းဟာ မိမိဘာသာမိမိဆက္လက္မ်ဳိးမပြားႏုိင္လုိ႕ ဒီ
ေျပာင္းကုိ ေနာက္ႏွစ္မွာ ထပ္မသုံးႏုိင္ပါဘူး။ လယ္သမားေတြဟာ ႏွစ္တုိင္းမ်ဳိးေစ့သစ္၀ယ္ရပါတယ္။ ဒီဆုံးရႈံးမႈေၾကာင့္ မ်ဳိး
စပ္ေျပာင္းေတြကုိ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ရာမွာ ကန္႕သတ္မႈ ရွိႏုိင္ျပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အခက္ခဲရွိပါမယ္။
ေဒသခံမ်ဳိးဆက္ေတြကုိထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အေမရိကန္ အစုိးရက အေစ့ကုိေျပာင္းသုိေလွာင္ရုံမွာ သုိေလွာင္ထားပါတယ္။
ေျပာင္းဘယ္မွာေပါက္သလဲ။ ဘယ္လုိေပါက္သလဲ။
ရင့္သန္လာခ်ိန္မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ေျမႀကီးရွိျပီး ေအးခဲတဲ့ညေတြနဲ႕ ေရခဲမႈမရွိဘဲ ပူတဲ့ေနေရာင္အမ်ားႀကီး ရရင္ ေျပာင္းပင္
ေပါက္ပါတယ္။ ပူတဲ့ရာသီဆိုရင္ ေျမႀကီးမွာ ေရေငြ႕အမ်ားႀကီးရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးေတြကုိ ေျမာက္ အလယ္
ပုိင္းနဲ႔ ေတာင္အေမရိက ေျမထဲပင္လယ္အနားမွာ အိႏိၵယနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကတုိ႔မွာ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရပါတယ္။ ေျပာင္း အမ်ား
ဆုံး ထုတ္လုပ္သူေတြကေတာ့ အေမရိက၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ဘရာဇီးတုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားေျပာင္းထုတ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့
မကၠဆီကုိ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ျပင္သစ္၊ ဟန္ေဂရီနဲ႔ အီတလီတုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာင္းဟာ ေျမဆီကအစာအေပၚ အမ်ားႀကီးမွီခုိပါတယ္။ ေျပာင္းပင္ေတြကုိ (၃) ႏွစ္တစ္ခါ လွည့္ပတ္ျပီီးစုိက္လွ်င္ အထြက္
ႏႈန္းပုိတုိးပါတယ္။ ပထမႏွစ္မွာ ပဲအမ်ဳိးအစားျဖစ္တဲ့ အယ္လ္ဖားဖာ ဒါမွမဟုတ္ ကလုိဗာအခ်ဳိ႕တုိ႔က ေျမဆီကုိ ႏုိက္ထရုိဂ်င္နဲ႔
ေျမေဆြးျဖစ္ေစပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာ သူရ
႔ ဲ႕အႀကိက္ဆုံး အစာျဖစ္တဲ့ အဲဒါေတြ စားရင္းေျပာင္းပင္ႀကီးလာပါတယ္။ တတိယ
ႏွစ္မွာ ေကာက္ႏွံငယ္တစ္မ်ဳိးစုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပဲပင္စုိက္ၿပီး ဒီသံသရာကုိျပန္စပါတယ္။
ဒီေကာက္ႏွံကုိ အင္းဆက္ပုိးေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္က တုိက္ခုိက္ပါတယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ေျပာင္းဖူးပုိး၊ ဥေရာပ ေျပာင္း
ေဖာက္ပုိးနဲ႔ ေျပာင္းျမစ္ပုိးတုိ႕ပဲျဖစ္တယ္။ စမတ္နဲ႕ေရာ့တ္ပုိးလုိမ်ဳိး မႈိမ်ဳိးေတြကေတာ့ ပုိက္ဆံ အကုန္ဆုံးရန္သူေတြပါ။ မ်ား
ေသာအားျဖင့္ ပုိးသတ္ေဆးေတြဟာ ေစ်းႀကီးလြန္းလုိ႔ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြဟာ အကုန္အက်
ပုိနည္းတဲ့ မ်ဳိးသန္႔စုိက္တာနဲ႔ သီးႏွံလည္ပတ္စုိက္တာတုိ႔ကုိ လုပ္ပါတယ္။ မ်ဳိးသန္႔ဆုိတာက အပင္တစ္ခုလုံးရိတ္သိမ္းျခင္း
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုလုံးဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ဆုိလုိတာပါ။ သတိရွိတဲ့လယ္သမားေတြဟာ ႐ုိးျပတ္ေတြကုိမီးရႈိ႕ ဒါမွမဟုတ္ တူးထုတ္
ပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ ျခင္းဟာ ေျမေပၚမွာေနတဲ့ပုိးေတြကုိ ေျပာင္းခင္းေတြက ပေပ်ာက္ေစပါတယ္။ သီးႏွံလည္ပတ္စုိက္ျပီး၊
ေျပာင္းစားတဲ့ အျမစ္ပုိးေတြကုိ တစ္ႏွစ္ေလာက္ အစာျဖတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။
လူသိတဲ့ ေျပာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ား။
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အေမရိကန္ေဒသခံလူေတြမွာ ေျပာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး အခုဆုိရင္ နာမည္္ေပးထားတဲ့ အမ်ဳိးေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိ
ပါတယ္။ အငယ္ဆုံးဟာ ေရႊလက္မေပါက္ေပါက္ေျပာင္းျဖစ္ၿပီး ၁၈ လက္မ (၄၆ စင္တီမီတာ) ျမင္ပ
့ ါတယ္။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးေတြက
အေစ့ ၈ လုိင္းပဲရွိၿပီး တျခားမ်ဳိးေတြကေတာ့ ၄၈ လုိင္းအထိ ရွိပါတယ္။ အေရာင္ေတြမွာေတာ့ အျဖဴနဲ႕ အ၀ါေရာင္၊ အနီနဲ႔
အျပာေရာင္သန္းေလ့ရွိပါတယ္။
အဓိကေျပာင္းအမ်ဳိးအစားေတြကေတာ့ အခြံပါေျပာင္း၊ ေပ်ာ့တဲ့ေျပာင္း၊ ေျပာင္းခ်ဳိ၊ ေပါက္ေပါက္ေျပာင္း၊ ဖလင့္ေျပာင္းနဲ႔ ခ်ဳိင့္
တဲ့ ေျပာင္းတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အခြြံပါေျပာင္းက အေစ့တုိင္းမွာ အခြံပါပါတယ္။ ေပ်ာ့တဲ့ ေျပာင္းကေတာ့ ေျပာင္းမႈံ႕လုပ္ဖုိ႕နဲ႕ ေျပာင္း
ဖူးဖုတ္တုိ႕အတြက္သုံးပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးအခ်ဳိစားကေတာ့ ကဆီဓါတ္အနည္းဆုံးပါ။ ေပါက္ေပါက္ေျပာင္းမွာေတာ့ အမ်ားဆုံး
ပါပါတယ္။ ဖလင့္နဲ႕ခ်ဳိင့္တဲ့ေျပာင္းေတြကေတာ့ ေကာက္ႏွံေစ်းကြက္နဲ႔ ကြ်ဲႏြားေကြ်းဖုအ
ိ႔ တြက္မွာ ထိပ္တန္းကေျပးေနပါတယ္။
Steele, J.L., & Meredith, KS., (1995). Democratic pedagogy National Staff Development Manual. Bratislava,
Slovakia: Orava Foundation for Democratic Education ကယူသုံးပါတယ္။
Vaughan, J.L., & Estes, T.H. (1986). Reading and reasoning beyond the primary grades. Boston, MA: Allyn
& Bacon က ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေျပာင္းထားပါတယ္။

(၂၈) ႏွလံုးခုန္ျခင္း
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) – Brainstorming
လူတစ္ဦးအသက္ရွင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ မည္သည့္အစိတ္အပို္င္းေတြက အေရးႀကီးသနည္း။ (သို႔မဟုုတ္) ေသြးေၾကာ
အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစိင
ု ္အခဲေလးတစ္ခုသည္ လူ႔အသက္ကိုေသေစႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္း သင္သိပါသလား။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Jig Saw (3)
ႏွလံုးခုန္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ႏွလံုးအေၾကာင္းကို ဂ်စ္ေဆာ (၃) နည္းကိုသံုး၍ ဖတ္ၾကမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Teacher Questioning
ဆယ္မိနစ္ စာစီကုန္းေရးပါ။ ႏွစ္လံုးေရာဂါျဖစ္ပြါးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ မည္သို႔ဆင္ျခင္ေနထိုင္မည္နည္း။

ႏွလုံးခုန္ျခင္း
Rober I. Macey
အပုိင္း (၁)၊ အပုိင္းခြဲ (က)
တျခားႂကြက္သားေတြလုိပဲ ႏွလုံးဟာ ႂကြက္သားလႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ၿပီး အလားအလာရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ပါလိမ့္မယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ သူဟာ စကယ္လက္တယ္ၾကြက္သားလုိ႕ေခၚတဲ့ အရုိးေတြနဲ႔ တြယ္ဆက္ထားတဲ့ ႂကြက္သား ေတြလုိပဲ လုပ္
ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခၽြင္းခ်က္တခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိပါတယ္။ စကယ္လက္တယ္ ႂကြက္သားေတြဟာ ျပင္ပလႈံ႕ေဆာ္မႈရွိမွသာ က်ဳံ႕
ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ဒီလႈံ႕ေဆာ္မႈဟာ နဗ္ေၾကာေတြက လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ၿပီး ႂကြက္သားဆီေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ကုိယ္ဟာကုိယ္ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ပုံရတဲ့ ႏွလုံးႂကြက္သားကေတာ့ ဒီလမ
ုိ ဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလုံးဆီသြားတဲ့ နဗ္ေၾကာေတြအားလုံး ျဖတ္
လုိက္ရင္ေတာင္ သူကဆက္လက္ခုန္ ေနအုံးမွာပါ။ ဒီလုိကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ဟာ ႏွစ္လုံးတစ္သွ်ဴးတုိင္းမွာ
ရွိပါတယ္။
တကယ္လုိ႔ (ဖားလုိ) ေသြးေအးသတၲ၀ါတစ္ေကာင္ဆီက ႏွလုံးကုိထုတ္လုိက္ၿပီး ခြက္တခုထဲမွာထားၿပီး ရင္းဂါးေဖ်ာ္ရည္ ထဲ
မွာ စိမ္ထားမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ခႏၶာနဲ႔လုံး၀ကြာေနရင္ေတာင္ ႏွလုံးဟာ ဆက္ခုန္ေနပါတယ္။ ဒီႏွလုံးကုိအပုိင္းပုိင္း ျဖတ္လုိက္
ရင္ အဲဒီအပုိင္းအစေတြေတာင္ ဆက္ခုန္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕အပုိင္းေတြက တျခားအပိုင္းေတြထက္ ျမန္ျမန္ပုိခုန္ပါ
တယ္။ ႏွလုံးအထက္ပုိင္းက အစိတ္အပုိင္းေတြက ေအာက္ပုိင္းကအစိတ္အပုိင္းေတြထက္ ျမန္ျမန္ ပုခ
ိ ုန္ပါတယ္။
အပုိင္း (၁)၊ အပုိင္းခြဲ (ခ)
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ဒီလုိ ႏွလုံးအတြင္းက ဟန္ခ်က္နဲ႔ ခုန္ႏုိင္ေအာင္ ဘာကလုပ္ေနသလဲဆုိတာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မသိပါဘူး။ ေကာင္းေနတဲ့ ႏွလုံးတစ္ခု
မွာ အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးဟာ ခုန္တဲ့အခ်ိန္ေတြတူၿပီးေတာ့ ဟန္ခ်က္လည္းညီပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ႏွလုံးထဲ
မွာ သိပေ
္ ကာင္းတဲ့ ဓါတ္ကူးေစတဲ့ စနစ္တစ္ခုရွိပါတယ္။ လႈပ္ရွားသြားတဲ့ ပထမတစ္သွ်ဴးအစိတ္အပုိင္းဟာ အလားအလာ
ရွိတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒါကေနတဆင့္ ႏွလုံးရဲ႕ တျခားအစိတ္အပုိင္းေတြအားလုံးကုိ ျမန္ျမန္သတင္းပုိ႕လုိက္ၿပီး တစ္
သွ်ဴးေတြအားလုံးကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ႏွလုံးခုန္ခ်က္တစ္ခုလုံးဟာ ဟန္ခ်က္ညီေနၿပီး၊ အျပင္းထန္
ဆုံးအားနဲ႔ ခုတ္ေမာင္းေနၿပီး၊ ေသြးေတြကုိ ေသြးေၾကာေတြထဲ တုိးပုိ႔ေနပါတယ္။
ပုံ (၁) မွာႏွလုံးကုိ ပုိအေသးစိတ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္ဘက္နဲ႔ ညာဘက္ခြဲထားတဲ့အျပင္ တစ္ဘက္စီကုိ ေအထရီယမ္နဲ႔
ဗင္ထရီကယ္ဆုိၿပီး အခန္း ႏွစခ
္ ုခြဲထားပါတယ္။ နားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအထရီယမ္ဟာ ႏွလုံးဆီကုိ ေသြးေၾကာေတြကေန
တဆင့္ ျပန္လာေနတဲ့ ေသြးကုိသုိေလွာင္ဖုိ႔ သုိေလွာင္ရုံအေနနဲ႔ ရွိပါတယ္။ ႏွလုံးစခုန္ရင္ ေအထရီယမ္က အရင္ဆုံး က်ဴံ႕
ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ျခင္းက ဗင္ထရီကယ္ကုိ ေသြးေတြျပည့္ေစမဲ့ ေသြးထုတ္တဲ့ အခန္းကဏၭမွာ သူက နည္းနည္းပဲ ပါ
ပါတယ္။ ခဏအၾကာမွာ ဗင္ထရီကယ္ေတြႀကံဳၿပီး ေသြးေၾကာ ေတြထဲပုိ႔ပါတယ္။ ႏွလုံးကခုန္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ဗင္ထရီကယ္
က အမ်ားဆုံးလုပ္ပါတယ္။ ညာဘက္က ဗင္ထရီကယ္ကအဆုတ္ေတြထဲ ေသြးထုတ္ဖလ
ုိ႔ ုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဗယ္ဘက္က
ဗင္ထရီကယ္က က်န္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိေသြးတြန္းထုတ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
အပုိင္း (၂)၊ အပုိင္းခဲြ ( က)
တစ္ဖက္တည္းစီိးျခင္း
ႏွလုံးႂကြက္သားေတြက်ဳံ႕တဲ့အခါ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြထဲကုိ ေရွ႕တုိး၀င္သေလာက္ ေသြးျပန္ေၾကာေတြထဲကုိ ဘာလုိ႔ ေနာက္
ျပန္ ျပန္ပန္းမထြက္သလဲ။ ႏွလုံးဟာ မက်ဳံံ႕ထားတဲ့အခါမွာ ေသြးဟာ ႏွလုံးထဲကုိ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြ ေသြးျပန္ေၾကာေတြ
ထဲကေန ဘာလုိ႔ျပန္မ၀င္လာတာလဲ။
ႏွလုံးကုိ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ စိတ္ကူးၿပီး ႏွလုံးထဲေသြး၀င္သြားတာ ျပန္ထြက္လာတာ ျမင္ႏုိင္တယ္လစ
ုိ႔ ိတ္ကူးပါ။
(ပု)ံ ။ ပထမ ႏွလုံးကုိ နားေနတဲ့ပုံေတြ႕ရၿပီး ႏွလုံးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္က ေအထရီယမ္နဲ႕ ဗင္ထရီကယ္ၾကားက အစုိ႔ရွင္ အဖတ္
ေလးေတြ (A နဲ႔ V အစုိ႔ရွင္ေတြ) ကုိသတိျပဳပါ။ ေသြးကသူတုိ႔အေပၚကုိ အေပၚကေနဖိခ်ေနပါတယ္။ ႏွလုံးဟာ နားေနတဲ့
အတြက္ အစုိ႔ရွင္ေအာက္မွာ ဖိအားနည္းနည္းပဲရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အေပၚကေသြးဖိအားဟာ အစုိ႔ရွင္ေတြကုိ တြန္းဖြင့္ၿပီး
ဗင္ထရီကယ္ကု္ိ ေသြးေတြျပည့္ေစတယ္လုိ႔ဆုိလုိပါတယ္။
အပုိင္း ၂၊ အပုိင္းခြဲ (ခ)
အခု ႏွလုံးနံရံကၾကြက္သားေတြဟာ စခုတ္ေမာင္းပါၿပီ။ သူတဟ
ုိ႔ ာက်ဳံ႕ၿပီး ဗင္ထရီကယ္ထဲက ေသြးေတြကုိ ညုစ္ပါတယ္။ ဒီ
အခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ေသြးကုိ သူ၀င္လာတဲ့ ေနရာကေနတဆင့္ ျပန္၀င္သြားမယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ေပမယ့္ ၾကည့္ေနရင္း အစုိ႔
ရွင္ အျပားေတြမွာ တခုခုျဖစ္တာသတိျပဳမိပါတယ္။ အစုိ႔ရွင္အျပားေတြေအာက္က ဖိအားေတြဟာ အခုအေပၚကဖိအားထက္
ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါကေန အစုိ႔ရွင္အျပားေတြကုိ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုစီဘက္ကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္သြားတဲ့အထိ တြန္းပုပ
ိ႔ ါ
တယ္။ ေသြးဟာ ေအထရီယမ္ေတြထဲကုိ ျပန္တုိးမ၀င္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္မယ့္အစား ေသြးေတြကုိ ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲ တြန္းပုိ႔
ပါတယ္။ ေသြးလႊတ္ေၾကာ ေတြထဲ၀င္တဲ့အေပါက္ကုိ ဗင္ထရီကယ္ေတြရယ္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြမွာရွိတဲ့ တျခား
အစုိ႔ရွင္ ႏွစခ
္ ုနဲ႔ ထိန္းထားပါတယ္။ ႏွလုံးဟာ နားေနတဲ့အခါမွာ ဒီအစုရ
ိ႔ ွင္ေတြကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ပိတ္ထားပါတယ္။ ေသြး
လႊတ္ေၾကာေတြထဲက ဖိအားဟာ ေသြးျပန္ေၾကာေတြထဲက ဖိအားထက္ပုိမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိ႔ရွင္ ေတြဟာပိတ္ေနၿပီး
ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကေနတဆင့္ ေသြးေတြ ဗင္ထရီကယ္ေတြထဲကုိ ျပန္မ၀င္ေအာင္ ထားႏုိင္ပါတယ္။ (အစုိ႔ရွင္ အျပား
ေတြကုိယ္တုိင္ဟာ A-V အစုိ႔ရွင္ေတြလုိ ေအာက္ကုိတြဲေလာင္းက်မေနဘဲ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြထဲကုိ အေပၚေထာင္ေနတာ
သတိျပဳပါ။)
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ပုံ ၁။ ႏွလုံးနားေနစဥ္မွာ ေသြးဟာ ေသြးျပန္ေၾကာေတြကတဆင့္ ႏွလုံးထဲ၀င္လာပါတယ္။ ႏွလုံးႀကဳံ႕တဲ့အခါမွာ ေသြးဟာ
ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြထဲကုိ တြန္းပုိ႔ခံရပါတယ္။ ႏွလုံးထဲက အစုိ႔ရွင္ေတြဟာ ေသြးဆန္႔က်င္ဖက္ ျပန္မသြားဖုိ႔ တားဆီးထား
ပါတယ္။
ႏွလုံးဟာ တြန္းထုတ္တဲ့အခါ ဗင္ထရီကယ္က ဖိအားမ်ားတဲ့ေသြးဟာ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြကုိ ထိန္းထားတဲ့ အစုိ႔ရွင္ အျပား
ေတြကုိ တြန္းဖြင့္ပါတယ္။ အခုဗင္ထရီကယ္ထဲက ေသြးဖိအားဟာ ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲက ဖိအားထက္မ်ားလုိ႔ ေသြးဟာ ပြင့္
ေနတဲ့အစုရ
ိ႔ ွင္ေတြကတဆင့္ စီးသြားပါတယ္။ အစုိ႔ရွင္ေတြပြင့္တုိင္း ပိတ္တုိင္း သူတုိ႔ အသံျမည္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ႏွလုံးခုန္သံကုိ
ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါရင္ “လဘ္ ဒဘ္’’ ဆုိၿပီး အသံႏွစ္မ်ဳိး ကြဲကြဲျပားျပား ၾကားရပါလိမ့္မယ္။ ပထမအသံဟာ A-V
အစုိ႔ရွင္ေတြရဲ႕ပိတ္တာနဲက
႔ ုိက္ညီၿပီး ဒုတိယဟာကေတာ့ ဗင္ထရီကယ္ေတြနဲ႔ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြၾကားက အစုရ
ိ႔ ွင္ေတြ
ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။ ဒီအစုိ႔ရွင္ေတြ ပ်က္စီးသြားတဲ့အခါမွာ အသံေျပာင္းသြားပါတယ္။ ဥပမာ၊ လက္၀ဲဘက္
ဗင္ထရီကယ္နဲ႔ ေအေအာတအၾကားက ပ်က္စီးသြားတဲ့ အစုိ႕ရွင္ေတြဟာ “လဘ္ ရွ’ီ ’ ဆုိတဲ့အသံေျပာင္းသြားပါတယ္။
အပုိင္း ၃၊ အပုိင္းခြဲ (က)
ႏွလုံးက ထုတ္လုိက္တဲ့ပမာဏ
ႏွလုံးကေန ေသြးပမာဏအမ်ားႀကီး တြန္းထုတ္ပါတယ္။ သင္ဟာလုံး၀နားေနတဲ့ခါမွာ သင့္ႏွလုံးကေန တစ္နာရီကုိ ေမာ္
ေတာ္ကား ဓါတ္ဆတ
ီ ုိင္ကီ ေလးလုံးအျပည့္ျဖည့္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ ေသြးပမာဏတြန္းထုတ္ပါတယ္။ ပုိတိက်တဲ့ ဂဏန္းေတြ
အျဖစ္ ခြဲျခမ္းၾကပါစုိ႕။ နားေနစဥ္မွာ ႏွလုံးဟာ တစ္မိနစ္ကုိ အႀကိမ္ ၇၀ ေလာက္ ခုန္ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ခုန္စဥ္ ႏွလုံးရဲ႕
တစ္ဖက္စီက အၾကမ္းအားျဖင့္ ေသြးမီလီလီတာ ၇၀ ေလာက္ တြန္းထုတ္ပါ တယ္။ ဒီလုိဆုိတစ္မိနစ္မွာ တြန္းထုတ္လုိက္တဲ့
ေသြးပမာဏဟာ မီလီလီတာ ၇၀ x တစ္မိနစ္မွာ အႀကိမ္ ၇၀။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္မိနစ္ကုိမီလီလီတာ ၄၉၀၀ (၅ လီတာနီးပါး)
နဲ႔ ညီပါတယ္။
တစ္မိနစ္ကုိ ႏွလုံးရဲ႕ တဖက္စီက တြန္းထုတ္လုိက္တဲ့ ေသြးပမာဏကုိ ႏွလုံးကထုတ္လုိက္တဲ့ပမာဏ (cardiac output)
လုိ႔ေခၚပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနစဥ္မွာ ႏွလံးု ကထုတ္လုိက္တဲ့ပမာဏဟာ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလ့က်င့္ခန္း
လုပ္ရင္ တစ္မိနစ္ကု္ိ ၂၅ လီတာအထိ တုိးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အားကစားသမားတစ္ေယာက္က ေလ့က်င့္
ခန္းလုပ္ေနတဲ့အခါ ပမာဏဟာ တစ္မိနစ္ကုိ လီတာ ၄၀ ေလာက္ အထိ ျမင့္သြားႏုိင္ပါတယ္။
အပုိင္း ၃၊ အပုိင္းခြဲ (ခ)
ႏွလုံးကထုတ္လုိက္တဲ့ ပမာဏကုိ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ ေအာ္တုိေနာမစ္ (autonomic) နဗ္ေၾကာ စနစ္က ထိန္းထားပါ
တယ္။ စင္ပသဲတစ္ (sympathetic) နဗ္ေၾကာေတြက သယ္လာတဲ့ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြဟာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းေရာ ခုန္ခ်က္ရဲ႕ ျပင္းအား
ကုိပါ ျမွင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးကထုတ္တဲ့ပမာဏကုိ မ်ားေစပါတယ္။ ပါရာစင္ပသဲတစ္ (parasympathetic) နဗ္ေၾကာ
ေတြက သယ္လာတဲ့လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြက ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း ေႏွးေပး လုိက္ၿပီး ႏွလုံးကထုတ္တဲ့ပမာဏကုိ နည္းေစပါတယ္။
အပုိင္း ၄၊ အပုိင္းခြဲ (က)
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ႏွလုံးေသြးလႊတ္ေၾကာနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေသြးလည္ပတ္ျခင္္း
(၁) ႏွလုံးကေနထြက္သြားတဲ့ေသြးေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အဂၤါေတြဆီအသြားမွာ ေအေအာတထဲ၀င္ပါတယ္။ ႏွလုံး ကုိယ္တုိင္
ကလည္း ဒီအဂၤါေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ထူထဲတဲ့ၾကြက္သားနံရံေတြကုိ လတ္ဆတ္တဲ့ ေသြးပို႔ေပးရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ႏွလုံးေသြးေၾကာနဲ႕ဆုိင္တဲ့ ေသြးလည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုံ (၂) မွာ ေသြးလႊတ္ေၾကာနဲ႔
ဆုိင္တဲ့ ေသြးေၾကာေတြဟာ ေအေအာတရဲ႕ေအာက္ေျခကစၿပီး ေသြးကုိ ႏွလုံးနံရံေတြကုိ ျပန္ပုိ႔တယ္ဆုိတာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။
ဒီေသြးေၾကာေတြဟာ ပုိငယ္တဲ့ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြအျဖစ္ ျဖာထြက္ပီး ဒီေသြးေၾကာငယ္ေတြဟာ ႏွလုံးႂကြက္သားထဲမွာ ရွိ
ေနၿပီး အဆုံးမွာ ေသြးကုိအဓိကအားျဖင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကုိ႐ုိနာစုိင္းနပ္စ္ (coronary sinus) ကတဆင့္
ေသြးသယ္ပုိ႕လုိက္ပါတယ္။
ကုိ႐ုိနာရီေသြးေၾကာတစ္ခုခုဟာ ပိတ္ဆုိ႔သြားပါရင္ အဲဒီကတဆင့္ပရ
ုိ႔ တဲ့ ႏွလုံးအစိတ္အပုိင္းဟာ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ အင္အား
မရဘဲ က်ဳံ႕တာရပ္သြားပါတယ္။ အဲဒါကုိ (heart attack) ရတယ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ႏွလုံးရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္
အပုိင္းသာ ပါ၀င္မယ္ဆုိရင္ ႏွလုံးဟာ အသက္ရွင္ဖုိ႕အတြက္ ေသြးအလုံအေလာက္တြန္းပုိ႔ေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေသ
ဆုံးမႈအားလုံးရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ကုိ႐ုိနာရီေသြးေၾကာပိတ္လုိ႔ျဖစ္တာပါ။

ပု၂
ံ ၊ ကုိ႐ုိနာရီေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား
အပုိင္း ၄၊ အပုိင္းခြဲ (ခ)
အသယ္႐ုိစကလယ္ရုိးစစ္ (atheosclerosis) လုိ႔ေခၚတဲ့ ကုိလက္စထေရာေတြ အမ်ားႀကီးပါတဲ့ အဆီေတြဟာ ေသြးလႊတ္
ေၾကာေတြရဲ႕ နံရံေတြမွာကပ္ေနလုိ႔ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေၾကာင့္ ကုိရုိနာရီေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာတီရီယုိ စကလယ္
ရုိးစစ္ေရာဂါရဲ႕ ေနာက္ပုိင္းအဆင့္ေတြမွာ ၾကြက္သားအမွ်င္တစ္သွ်ဴးေတြနဲ႔ ကယ္စီယမ္ဓါတ္ေပါင္းစုေတြဟာ အဆီေတြနဲ႔
ေပါင္းစပ္လုိက္လုိ႔ ေသြးေၾကာနံရံေတြဟာ ပုိၿပီးႂကြပ္ဆတ္လာပါတယ္။ အဲဒါကုိ အာတီရီယုိစကလယ္ရုိးစစ္ (ေသြးလႊတ္
ေၾကာေတြမာလာျခင္း) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
တကယ္လုိ႔အဆီေတြဟာ ေသြးေၾကာတစ္ခုရဲ႕ အတြင္းနံရံကုိ ေဖာက္ထြင္းသြားရင္ ေသြးခဲႏုိင္တဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္လာႏိုင္
ပါတယ္။ ဒီေသြးေၾကာဟာ ေသြးခဲတဲ့ေနရာမွာ ပိတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီေသြးခဲဟာ နံရံက လြတ္ထြက္သြားၿပီး
ေနာက္ေသြးေၾကာတစ္ခုကုိ ေအာက္ဖက္တစ္ေနရာရာမွာ သြားပိတ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိရုိနာရီေသြးေၾကာပိတ္မႈ
တစ္ခုဟာ ျပင္းထန္ရင္ေသႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ကုိရုိနာရီေသြးေၾကာငယ္ေလးမွာျဖစ္ခဲ့ရင္ ႏွလုံးဟာ အားနည္းေပမဲ့
အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေသြးသစ္ပဖ
ုိ႔ ိ႔အ
ု တြက္ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္မႈေတြဟာ ပုိက်ယ္လာရင္
အေျခအေန တုိးတက္လာႏုိင္ပါတယ္။
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သခ်ၤာ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၂၉) ဂ်ီၾသေမႀတီလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (Geometry Walk)
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) – Brainstorming
ယခင္က သင္ခဲ့ဘူးေသာ သခၤ်ာပံုသ႑ာန္မ်ားကို ျပန္ေျပာၾကမည္။ ဥပမာ၊ ႀတိဂံ၊ စတုရန္း၊ ေထာင့္မွန္စတုဂံ၊ စက္၀ိုင္း၊
ကေတာ့ခၽြန္၊ လံုးရွည္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ပံုဆြဲ၍လည္း ေဖၚ ျပၾကမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) - Geometry Walk
အဆင့္ (၁)။ Evocation အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာ၀တၱဳ (၂) ခု သို႔မဟုတ္
(၃) ခုကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာသင္ေက်ာင္း ပတ္လည္တြင္ ရွာခိုင္းပါ။
အဆင့္ (၂)။ ေတြ႔ခဲ့ေသာအရာ၀တၱဳမ်ားကို ေျပာျပေစၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ အဆိုပါပုံသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္
ထားေၾကာင္းေမးမည္။
အဆင့္ (၃)။ ထိုပစၥည္းမ်ားကုိ အဆိုပါပုံသ႑ာန္ျပဳလုုပ္ထားျခင္း၏ အားေကာင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္။
ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) – Critical Questions + Invention
မိမိတို႔ ေတြ႔ရထ
ွိ ားသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ အျခားမည္သည့္ပုံသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။ ပံုသ႑ာန္အသစ္က ပိုေကာင္း
မလား။ (သို႔မဟုုတ္) ေလ့လာခဲ့ေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ၍ ဆန္းသစ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု တီထြင္ဖန္တီးပါ။

ဂ်ီၾသေမႀထီလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
(Nelson, G., & Ockenga, E. (1998). Democratic Practices in Math in Elementary School)
သခ်ၤာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုဟာ ဘ၀နဲ႔ဘယ္လုိဆက္စပ္သလဲ ဆုိတာျပရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္၀င္
စားမႈကုိ ျမင့္တတ္လာေစၿပီး အသုံးခ်ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြလည္း ေပးရာေရာက္တတ္ပါတယ္။ ဂ်ီၾသေမႀထီေလ့လာျခင္းဟာ
နမူနာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတြဟာ ဂ်ီၾသေမႀထီနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကုိ သရုပ္
ေဖာ္ျပဖုိ႔ အတန္းထဲက အရာ၀တၳဳေတြကုိ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ အတန္းအျပင္ထြက္ၿပီး ဂ်ီၾသေမႀထီလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါတယ္။
လက္ေတြ႔ဘ၀မွာရွိတဲ့ ဂ်ီၾသေမႀတီကုိေက်ာင္းသားေတြပုိသိလာေအာင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိသတိျပဳမိေစပါ။
(၁) အရာ၀တၳဳတစ္ခုရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ အသုံး၀င္ပုံက သူ႕ရဲ႕ပုံသ႑ာန္ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္။
(၂) သူ႔အလွ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္သြင္ကလည္း သူ႔ပုံသ႑ာန္ ဘယ္လုိရွိမလဲဆုိတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္။
(၃) ဂ်ီၾသေမေႀထီရဲ႕ေ၀ါဟာရေတြဟာ ပုံသ႑ာန္ နဲအ
႔ ေနအထားကုိ ေဖာ္ျပရာမွာ အသုံး၀င္တယ္။
ဥပမာ။ ပရုိဂ်က္တာအတြက္ ပိတ္ကားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စတုဂံပုံရွိေနတာက သူ႔ေပၚမွာျပတဲ့ ရုပ္ပုံေတြက မ်ားေသာ
အားျဖင့္ စတုဂံပုံရွိေနလုိ႔ပါ။ တကယ္လုိ႔ စက္၀ုိင္းပုံပိတ္ကားရွိရင္ အေပၚကုိတုိးျပဖုိ႔ ပုိခက္ႏုိင္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္
ဒါမွမဟုတ္ ပန္းပုရုပ္တစ္ခုက ပုံသ႑ာန္တစ္ခုကုိ အသားေပးခ်င္ေပးမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပုံသ႑ာန္ေတြ ေပါင္းစပ္ထားတာကုိ
သုံးခ်င္သုံးမယ္။ ရလဒ္ဟာ ၾကည့္လုိ႔ေကာင္းမွာမုိ႔ပဲ။ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦးေတြကေတာ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
ေရာ အလွေရာ ေပၚမႈတည္ၿပီး ပုံေဖၚထားခ်င္ပုံေဖၚထားပါမယ္။ ဂ်ီၾသေမႀထီလမ္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ဖရ
ုိ႔ ာက မိမိတုိ႔ ေက်ာင္း
ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေလ့လာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မိမိတုိ႔ဘ၀မွာ ဂ်ီၾသေမႀထီက ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆုိတာ သိလာ
ေစမယ့္ေမးခြန္းေတြ မွတ္သားပါ။ ေလွ်ာက္ဖုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေျမပုံဆြဲပါ၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေမးခြန္းကုိ ဘယ္
ေနရာေရာက္ရင္ေမးမယ္ဆုိတာ အဲဒီေပၚမွာေရးပါ။ ေအာက္ပါတုိ႔က ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေမးဖုိ႔ နမူနာေမးခြန္းတခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါ
တယ္။ (ရႏုိင္မယ့္တန
ု ္႔ျပန္ခ်က္ေတြလဲပါပါတယ္။) ေမးခြန္းအဆင့္ေတြနဲ႔ တုန္႕ျပန္မႈေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အရင္က
အေတြ႕အၾကံဳ ေပၚမူတည္မွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
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အသုံး၀င္ပုံအရ ပုံစံ
၁။ စက္ဘီးရပ္ဖုိ႔လုပ္ထားတဲ့ေနရာကတန္းေတြဟာ ဘာလုိ႔ ရွည္လ်ားၿပီး က်ဥ္းတဲ့စတုဂံပုံေတြျဖစ္ရတာလဲ။
̏ စက္ဘီးရဲ႕ ဘီး၀င္ဆန္႔ေအာင္ပါ။˝
̏ စက္ဘီးနဲ႔ စက္ရဲ႕ဘီးေတြ လဲက်မသြားေအာင္ပါ˝
̏ တကယ္လုိ႔ႀတိဂံပုံစံေတြျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီေနရာေတြမွာ စက္ဘီးေတြ ဒီေလာက္မ်ားမ်ားဆန္႔မွာမဟုတ္ပါဘူး˝
၂။ စက္ဘီးရဲ႕ဘီးဟာ ဘာလုိ႕စတုရန္းပုံမဟုတ္ဘဲ စက္၀ုိင္းပုံျဖစ္ေနရတာလဲ။
̏ နင္းရလြယ္ေအာင္လုိ႕ပါ˝
̏ စီးရတာပုိအဆင္ေျပေစပါတယ္˝
̏ စတုရန္းပုံဘီးေတြရွိတဲ့စက္ဘီးေတြစီးေနတယ္ဆုိပါစုိ႕။ သင္ဘာနဲတ
႔ ူမလဲဆုိတာျပပါ˝
၃။ စက္ရုံရဲ႕မီးခုိးေခါင္းတုိင္ဟာ ဘာလုိ႔ ဆလင္ဒါပုံျဖစ္ေနတာလဲ။
̏ အုတ္ခဲနည္းနည္းပဲသုံးၿပီး မီးခုိးအေပါက္ႀကီးႀကီးရလုိ႔ပါ˝

အလွေပၚမူတည္တဲ့သ႑ာန္
၁။ အဲဒီေဆာက္အဦးအေဟာင္းေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ပုံသ႑ာန္ေတြနဲ႔ ဒီအေဆာက္အဦအသစ္မွာ ေတြရ
႔ တဲ့ ပုံသ႑ာန္ေတြ
အၾကား ကြာျခားပုံကုိ သတိျပဳပါ။ ဘယ္အေဆာက္အဦးက ပုိၾကည့္လုိ႔ေကာင္းသလဲ။
̏အေဟာင္းကပုိၾကည့္လုိ႕ေကာင္းတယ္။ ေထာင့္မွန္က်ေနတဲ့လုိင္းေတြ အပုိင္းအားလုံးကုိႀကိဳက္တယ္။ ပုိခုိင္ခုိင္မာ မာရွိပရ
ုံ
တယ္။ ဘယ္အေဆာက္အဦီးကုိ ပုိပုံဆြဲခ်င္သလဲ။”
̏ အသစ္ကုိပုိဆြဲခ်င္တယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ အဲဒီႀတိဂံေတြက ပုိစိတ၀
္ င္စားစရာေကာင္းတယ္။”
၂။ ဟုိမွာရပ္ထားတဲ့ကားအျပာရဲ႕ပုံသ႑ာန္ကုိႀကိဳက္သလား။
“မႀကိဳက္ဘူး။ ပုံးတစ္ပုံးနဲ႔တူလြန္းတယ္။”
ပုိၾကည့္လုိ႔ေကာင္းေအာင္ သူ႔ပုံသ႑ာန္ဒီဇုိင္း ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။
̏ ပုိျမန္ေအာင္ အေရွ႕ပုိင္းကုိ ပုိႏွိမလ
့္ ုိက္ၿပီး တေစာင္းပုံလုပ္လုိက္မယ္။˝
၃။ ရုံးမွာခ်ိတ္ထားတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စတုဂံပုံေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ဒီတစ္ခုကေတာ့ ေကာက္ေၾကာင္းပုံ ဒါမွ
မဟုတ္ ဘဲဥပုံျဖစ္ေနပါ။ သြားစုိက္ဆရာက ဘာလုိ႕ သူ႕ဆုိင္းဘုတ္အတြက္ ဒီပုံကုိေရြးတယ္ထင္သလဲ။
̏ သူကအမ်ားနဲ႔မတူလုိ႔ ပုိထင္ရွားပါတယ္˝
̏ ဒီလုိလုပ္ထားလုိ႔စိတ္ကသြားကုိက္တဲ့ဆီမေရာက္ေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ႕˝
ဂ်ီၾသေမႀတီနဲပ
႔ ါတ္သက္တဲ့ေ၀ါဟာရမ်ား −
၁။ ဒီတုိင္နဲ႔ ဒီပပ
ံ့ ုိးထားတဲ့၀ါယာႀကိဳးေတြအၾကား ဘာေထာင့္မ်ဳိးေပၚေနရပါတယ္။ ဘာအေရာင္လဲ။
̏ ေထာင့္မွန္ပုံပါ˝
၂။ ဒီကေန ဗဟုဂံပုံနဲတ
႔ ူတဲ့ဆုိင္းဘုတ္ ခပ္ႀကီးႀကီးတစ္ခုေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲဒ
့ ါဘာလဲ။
̏ အဲဒါက လမ္းေထာင့္က ကားရပ္ခုိင္းတဲ့ အနီေရာင္ဆုိင္းဘုတ္ပါ˝
အတန္းထဲမွာေတာ့အတန္းသားေတြ ေတြခ
႔ ဲ့ရတဲ့ နမူနာတခ်ဳိ႕ကုိေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ေပးပါ။
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၁။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ သူတို႔ရခဲတ
့ ဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ ေတြ႔ခဲ့ရတာေတြနဲ႔ သင္ယူခဲ့ရတာေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း
ေတြထဲမွာ ေရးခုိင္းပါ။
၂။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပုံသ႑ာန္ေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေစပါ။ ဒီစာအုပ္ေတြက ပုံသ႑ာန္ေတြ
ပါတဲ့ စာအုပ္ေတြကေန ပုိက္သာဂုိးရပ္စ္အေၾကာင္း ပါတဲ့စာအုပ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အလယ္ေခတ္ေတြတုန္းက ရဲတုိက္ေတြ
ေဆာက္တဲ့ အေၾကာင္းပါတဲ့ ကေလးစာအုပ္ေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
၃။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီကုိ လမ္းေလွ်ာက္တုန္းက သတိျပဳမိလုိက္တဲ့ ပုံသ႑ာန္တစ္ခုကုိ ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲခုိင္းပါ။
ဒါေတြကုိ တျခားလူေတြနဲ႔ဖလွယ္ၿပီး တျခားလူေတြက အဲဒါ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါနဲတ
႔ ူတာကုိျပန္စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။
၄။ ေက်ာင္းသားအုပ္စုေတြကုိ ပုံသ႑ာန္တစ္ခုရွိတဲ့ အရာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားေစၿပီး ဒီပုံက ဒီအရာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ဘယ္လုိ
သက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆုိတာ စဥ္းစားေစပါ။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီပုံသ႑ာန္၊ သူ႔ရဲမ
႕ ်ဥ္းေတြဆုံရာ တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခု
ထက္ပုိတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြကုိ ေရးဆြဲႏုိင္ၿပီး အဲဒီအရာဟာ ဘာလဲဆုိတာေျပာၿပီးသူ႔ရဲ႕ပုံက သူ႔အသုံး၀င္ပုံကုိ ဘယ္လုိသက္
ေရာက္မႈ ရွိသလဲဆုိတာ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ပုံသ႑ာန္ေတြကုိကပ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက ဒီပုံေတြနဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္
တျခားအရာေတြကုိ အၾကံျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ႏွစန
္ ားညီႀတိဂံ (Isosceles Triangle) တစ္ခုဟာ ကေတာ့တစ္ခုရဲ႕ ကန္႔လန္႔
ျဖတ္ပုံ တစ္ခုသာမက ေမာ္ေတာ္ကားမွန္သုတ္တဲ့အရာရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း၊ သစ္ရြက္ခ်ိတ္တဲ့ခရင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ စက္ဘီး
ထုိင္ခုံအေပၚပုိင္း တုိ႔ကုိလည္း ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ပါတယ္။
၅။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ လက္သည္းတုိက္တံ၊ တံခါးလက္ကုိင္၊ ဒါမွမဟုတ္ တယ္လီဖုန္း ဒီဇုိင္းပုံစံအသစ္တုိ႔ လည္း လုပ္ခ်င္
လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ − မေျပာင္းမလဲ တစ္ေနရာတည္းမွာရွိဖုိ႔ ႀတိဂံပုံစံ၊ လွိမ့္ဖအ
ုိ႔ ၀ုိင္းပုံစံနဲ႕ ပုံေဖၚဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္ႏွာ
ျပင္ အျပားတစ္ခုကုိဖုံးဖုိ႔ ေလးေထာင့္အတုံးေလးေတြ စတဲ့ ေတြရ
႔ ွိသိၿပီးသား အသုံး၀င္ တဲ့ပုံစံေတြ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔
ပုံသ႑ာန္အၾကား အဆက္အစပ္ေတြတခ်ဳိ႕လည္း စဥ္းစားမိခ်င္စဥ္းစားမိပါမယ္။
၆။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပန္းပုတစ္ခု၊ ပရိေဘာဂတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္၀တ္ရတနာတစ္ခုခုအတြက္ ပုံၾကမ္းေရးခုိင္းပါ။ တစ္
ေယာက္စီရဲ႕အႀကိဳက္ကုိလုိက္ၿပီး တစ္တန္းလုံးနဲ႔ဖလွယ္ဖုိ႔ အမ်ားနဲ႔ဖလွယ္ဖုိ႔ အမ်ားနဲမ
႔ တူတဲ့ တီထြင္မႈေတြ ရႏုိင္ပါတယ္။
၇။ ပုံသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့ ပုလင္းေတြျပထားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဘယ္ပုံစံပုိႀကိဳက္သလဲလုိ႔ေမးပါ။ တကယ္လုိ႔ ဒီပုလင္း
ေတြ လုပ္ႏုိင္တာခ်င္းတူရင္ ဘာလုိ႔ပုံေတြကမတူရတာလဲဆုိတာ စဥ္းစားပါ။
၈။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ အတြဲလုိက္ သြားရွာခုိင္းပါ။ ဂ်ီၾသေမႀထိေ၀ါဟာရေတြေပးၿပီး ဒီေ၀ါဟာရေတြအတြက္ နမူနာေတြကုိ
ေက်ာင္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္မွာ ရွာခုိင္းပါ။ ဥပမာ၊ စက္၀ုိင္းပုံစံကုိ နာရီမ်က္ႏွာျပင္မွာ ေတြႏ
႔ ုိင္ပါ တယ္။

(၃၀) ရည္မွန္းထားေသာနံပါတ္ (Target Number)
အခန္း (၃) နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္၊ အပိုဒ္ (ဌ)၊ သခၤ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။

(၃၁) သခၤ်ာစံုေထာက္ (ဘာနံပါတ္လဲ။ What’s the number?)
အခန္း (၃) နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္၊ အပိုဒ္ (ဌ)၊ သခၤ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။

(၃၂) ရွည္လ်ားစြာ ႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ စားျခင္း၊ (Long Subtraction and Division)
အခန္း (၃) နည္းစနစ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္၊ အပိုဒ္ (ဌ)၊ သခၤ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ။
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တဖက္သတ္ေရးထားေသာစာေပႏွင့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအတြက္ သရုုပ္ျပသင္ခန္းစာမ်ား
(၃၃) ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္ ၾကားနာၾကပါစုိ ့
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) -Think, Pair, Share
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္လား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အက်ိဳးဆက္က ဘာေတြလဲ။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) – QAREFMLW
Q

Question

စာေရးသူေဖာ္ျပထားတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာ/ျပႆနာက ဘာလဲ။

A

Answer

စာေရးသူေပးထားတဲ့အေျဖကဘာလဲ။ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္ေနသလဲ။

R

Reasons

စာေရးသူရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

E

Evidences

အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ ခုိင္လုံေစမည့္ အေထာက္အထားေတြကဘာေတြလဲ။

F

Facts

စာေရးသူေပးတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ဆန္းစစ္ပါ။ လက္ခံႏိႈင္ရဲ႕လား။

M

Missing

စာေရးသူမေျပာပဲ ခ်န္ထားတဲ့အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

LW

Loaded Words

စကားလုံးႀကီးႀကီး ဘာေတြသုံးထားလဲ။ ဘာအဓိပၺါယ္ေတြလဲ။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) - Argumentative Essays
“ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္ ၾကားနာၾကပါစိ”ု႔ ေဆာင္းပါးကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ စာေရးသူ၏ အဆိုအေပၚ ျငင္းဆို
ေသာ ေဆာင္းပါး (argumentative essay) တစ္ေစာင္ ေရးပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအတြက္ ၾကားနာၾကပါစို႔။
ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ စီးကရက္ေသာက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနသည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ ျဖစ္
ေစ၊ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ေနရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ခပ္ေ၀းေ၀းေနရာမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသခ က်
ခံရန္ တရားစဲြဆိုၾကသည္။ စီးကရက္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို တစ္စံု
တစ္ေယာက္က ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ဤေနရာတြင္ ထိုအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ရွင္း
ပါရေစ။ ေဆးရြက္ႀကီးထုပ္လုပ္မႈတြင္ လူေကာင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ၾကၿပီး သူတို႔၏ထုတ္ကုန္ကို လူေကာင္းမ်ားစြာက ႏွစ္
သက္သံုးေဆာင္ၾက၏။ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားသင့္သည္။ သူတို႔ကိုသြားမေႏွာင့္ယွက္ၾကပါႏွင့္။
တခါတရံ မီတာ (၂၀၀) ပတ္လည္ အက်ယ္အ၀န္းမွ်ရွိတဲ့ မိသားစုေဆးရြက္ႀကီးစိုက္ခင္းတစ္ခုကို စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ စိုက္ခင္း
ရွင္ မိသားစုသည္ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း စိုက္ခင္းေျမာင္းအတိုင္းလိုက္၍ တစ္ေျမာင္းခ်င္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ၾကသည္။ ေဆးရြက္မ်ား
အစြမ္းကုန္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ကေလးမ်ားပင္လွ်င္ ရြက၀
္ ါမ်ားကို ေခၽြခ်ၾကသည္။ ေဆးရြက္မ်ားကို လက္ျဖင့္ခူးၿပီး ျမည္းတပ္
လွည္းေပၚတြင္ အထပ္လိုက္တင္၊ ထို႔ေနာက္ေဆးရြက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြၿပီး အေျခာက္လွန္းၾကသည္။ ေဆးရြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ထဲ
တြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာအခါ ေဆးရြက္ေတာင္သူ မိသားစုသည္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ၀ယ္ယသ
ူ ံုးစြဲရန္ ၀င္ေငြ
ရရွိၾကသည္။ သူတို႔၏လက္ထဲမွေငြကို ယူပစ္ရက္ၾကမည္လား။
ေဆးလိပ္ေသာက္သူကို စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ နံနက္ေစာေစာမိုးမလင္းခင္ အလုပ္သြားရန္ ရထား
ကို အမွီလိုက္ရ၏။ ရထားဘူတာေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ရံုးတက္ခ်ိန္အၾကား ေကာင္ဖီတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီး စီးကရက္တစ္လိပ္ ဖြာရန္
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(၁၅) မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ရသည္။ ထိုအလြန္တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္း သူမသည္ သူမ၏ေလာကကို အုပ္စိုးခြင့္ရၿပီး ၿငိမ္း
ခ်မ္းမႈရွိသည္။ သူမ၏က်န္အခ်ိန္မ်ားသည္ အျခားသူတစ္ဦးဦးပိုင္ဆိုင္မည္။ ယခုအခ်ိန္ကို ေကာ္ဖီတစ္ခြက္၊ စီးကရက္ တစ္
လိပ္ျဖင့္ သူမတစ္ဦးတည္းပိုင္ဆိုင္သည္။ ထိုေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမႇ႕မႈကိုလည္း သူမထံမွသိမ္းယူလိုက္မလား။
ေဆးရြက္ႀကီးေတာင္သူမိသားစုမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုပ်က္ဆီးေစၿပီး၊ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ဤအမ်ဳိးသမီးလို ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဘ၀ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္႐ႈပ္သည့္ အစြန္းေရာက္သူမ်ား၊ တယူသန္မ်ား၊ ႏိုင္လိုမင္းထက္ ျပဳသူမ်ားသည္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ရွက္သင့္ၾက၏။

(၃၄) က်ိဳတိုသေဘာတူညီခ်က္
အႀကံဥာဏ္ထြက္ေပၚေစျခင္း (Evocation) - Fish Bowl
Fish Bowl နည္းသံုး၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကမၻာၾကီး ပူေႏြးျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈကို သရုုပ္ျပမည္။
အဓိပါယ္ပံုေဖၚျခင္း (Realization of Meaning) – Critical Listening Chart
စာသင္ခန္းသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္တဦးက “ကမၻာ့ေလထုကို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ
အား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေဟာေျပာမႈ” လုုပ္မည္။ အသံေနအသံထား
အမူအယာတို႔ျဖင့္ ေဟာေျပာမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂရုုစိုက္နားေထာင္၍ ေအာက္တြင္ေဖၚ ျပထားသည့္ “ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္း” ဇယား
တြင္ျဖည့္မည္။

ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းဇယား

စဥ္

သတိျပဳ နားေထာင္ရန္

ေဟာေျပာသူအေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္

၁

ေဟာေျပာသူအဓိကတင္ျပတဲ႕အေၾကာင္းအရာကဘာလဲ။

၂

အဓိကအေၾကာင္းအရာအပၚ ေဟာေျပာသူက ဘယ္လို
သေဘာထားသလဲ။

၃

ေဟာေျပာသူရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈက ဘာလဲ။

၄

ေဟာေျပာသူတင္ျပတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားက
ဘာေတြလဲ။

၅

ေဟာေျပာသူတင္ျပသြားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ခံႏိုင္ပါသလား။ ဘာေၾကာင္႕လဲ။

၆

ထိန္ခ်န္ထားတာေတြရွိႏိုင္သလား။ ဘာေတြထိန္ခ်န္ထား
တယ္ထင္သလဲ။

၇

ေဟာေျပာသူရဲ႕ အသံေနအသံထားနဲ႕ ကိုယ္ဟန္အမႈရာ ေတြကို
သတိထားမိပါသလား။ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ေဖာ္ ေဆာင္ပါသလဲ။

၈

ေဟာေျပာရာမွာ နင့္နင့္သီးသီးစကားလံုးေတြပါသလား။
ဘာေတြလဲ။

၉

ေဟာေျပာသူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုခန္႔မွန္းလို႔ရသလား။
ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲ။ ဘယ္သူ႔အက်ိဳးအျမတ္အတြက္လဲ။
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ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း (Reflection) – Persuasive Writing
“ကမၻာ့ေလထုကို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီ
ခ်က္” ကို ေထာက္ခံေသာ မိန္႔ခြန္းတစ္ခု ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ေရးသား (persuasive writing) ၿပီး အမူအယာ အသံေနအသံ
ထား တို႔ျဖင့္ ေဟာေျပာေစမည္။

က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္
ကမၻာ့ေလထုကို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ က်ဳိတိုသေဘာတူညီ
ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ။
က်ဳိတိုသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့ေလထုကို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစသည့္ ဓါတ္
ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ (greenhouse gas emission) ကို မျဖစ္မေန လိုက္နာၾကရန္ လက္ခံထားၾကသည္။ ဤသတ္မွတ္
ထားသည့္အတိုင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ အႏႈတ္ ၈% မွ အေပါင္း ၁၀% အတြင္း
ရွိသည္။ ဤႏႈန္းထားသည္ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ၅% ေလ်ာ့က်လိမ့္မည္။
ေတာင္းဆိုထားေသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏႈန္းမွာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ၈% ျဖစ္သည္။ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၇% ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါတြင္ ၆% ျဖစ္သည္။ နယူးဇီလန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဓါတ္ေငြ႔
ထုတ္လႊတ္မႈကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္း သိမ္းၾကမည္။ ေနာ္ေ၀းကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ၁% တိုးလာ
ႏိုင္စရာရွိသည္။
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေလထုထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ေငြက
႔ ိုစုပ္ယူသည့္ သစ္ေတာမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
ကို ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔သစ္ေတာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္)
အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေပး၍ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္သည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၅) ႏိုင္ငံကသေဘာတူလွ်င္ အတည္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္
လုပ္မႈတြင္တာ၀န္ရွိသည့္ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ရမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတို႔သည္ ထိုစာခ်ဳပ္
ကို ေထာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လက္မခံသင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ သိပၸံပညာရွင္
အမ်ားစုက မၾကာမီကစတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေလထုအပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈသည္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္
အပိုင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း ျဖစ္ပ်က္လိမ့္ဦးမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းသာျဖစ္၍
သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၾကရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္သည္ဟုဆိုသည္။
ကမၻာ့ေလထုကို ပူေႏြးေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႐ုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ မလို
အပ္ေသးပါ။ အေျခအေနကို ေျပလည္သြားေစႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားမေတြ႕ေသးပါ။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံ
မႈကို မရေသာအရာကိစၥအား အလ်င္စလိုမျပဳမီ ေစာင့္ၾကည့္၀ါဒကို က်င့္သံုးသင့္သည္။ စီးပြားေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ ဆုတ္
ယုတ္မည့္ အႏၲရာယ္လည္းရွိသည္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ စီးပြားေရး ပါရဂူမ်ားက စာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္
စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ၂၀% ရွမ
ိ ည္ ျဖစ္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ရရွိေသာအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊
စကင္ဒီေနးဗီးယားႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဘာလ္တစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျမာက္ပိုင္းရာသီဥတု စိုက္ပ်ဳိးရာသီသည္ ရွည္ၾကာသျဖင့္ သီးႏွံထုတ္
လုပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာသည္။
အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ စက္မႈထြန္းကားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈမရွိပါ။ ထိုႏိုင္ငံ မ်ားေနရာ
တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီး စက္မႈဖြၿံ႔ ဖိဳးကာစ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အစားထိုး ၀င္ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။
တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔သည္ က်ဳိတုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္
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လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ခ်ိန္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ပိုမ်ားလာၾက
လိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုး အက်ဳိးရလဒ္မွာ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ကို တိုးေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈသည္ က်ဳိတုိစာခ်ဳပ္မတိုင္မီက
ထက္ ပိုမ်ားလာလိမ့္မည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိပၸံပညာရွင္အနည္းစုႏွင့္ ေကာင္းကင္ၿပိဳက်ေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည့္ အစြန္းေရာက္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားကို နားမေထာင္သင့္။ သူတို႔၏ သုေတသနေလ့လာခ်က္သည္ သိပၸံနည္းမက်။ သတိႀကီးစြာႏွင့္
ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုသူမ်ားကိုသာ နားေထာင္သင့္သည္။ အေတြးေခါင္သူတခ်ဳိ႕က ပင္လယ္ေရျမင့္တက္လာၿပီး ကၽြန္းႏိုင္ငံ မ်ား
စြာႏွင့္ ကမ္းေျခမ်ားပင္လယ္ေရေအာက္ ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟုပင္ ေျပာဆိုၾကေသးသည္။ ဤအဆိုသည္ အဓိပၸါယ္မရွိ။
ဤကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္မလာေသး။ ေနာင္တြင္လည္း ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေက်ာက္ေခတ္သို႔ ျပန္ေခၚသြားမည့္ လိမ္ညာေျပာဆိုသူမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၏ ေဘးမွ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ၾကရလိမ့္မည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးေစသည့္ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို
ကန္႔သတ္လိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကမၻာတ၀ွမ္းမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ အငတ္ေဘးက်ေရာက္လိမ့္မည္။ ကမၻာ့စီးပြား
ေရးက်ဆင္းၿပီး လူလတ္တန္းစားတို႔၏ လူေနမႈစနစ္လည္းကြယ္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ လူတိုင္းအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္၍ အေအး
ဒါဏ္ျဖင့္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေနၾကလိမ့္မည္။
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၆။ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
၆(က) ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ပထမစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားက အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ တုန္႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျပဳလုပ္သည္။
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ဒုတိယစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမႈကို ထင္ဟပ္ေသာ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္းတို႔ကို ျပဳၾကသည္။
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တတိယစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္းႏွင့္ စာသင္ခန္း
ျပင္ပတြင္ သင္ယူျခင္းျပဳသည္။
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စတုတၳစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားက သင္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္
လည္းေကာင္း၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာ၌
လည္းေကာင္း၊ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈ ရွိသည္။
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ပၪၥမစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘက္လိုက္မႈရွိေနျခင္းကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈသည္။
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ၾကည့္သည္။ ေပါင္းစပ္သည္။
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ဆ႒မစံထားခ်က္
ေက်ာင္းသားသည္ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတြင္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းကို အသံုးျပဳသည္။
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၆(ခ) ဆရာအတြက္ စံထားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ပထမစံထားခ်က္
ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းကို တန္ဖိုးထားေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစာသင္ခန္းမ်ားကို စီစဥ္သည္။

ဒုတိယစံထားခ်က္
ဆရာစီစဥ္ေသာ စာသင္ခန္းအေနအထားသည္ သင္ခန္းစာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ အေျခခံမႈမ်ား၊
သင္ယူေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႕လိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။
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တတိယစံထားခ်က္
ဆရာမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သင္ၾကား
သည္။

စတုတၳစံထားခ်က္
ဆရာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားပညာေရး၊ HIV/AIDS ပညာေရး၊ လိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးေရးႏွင့္ ကေလးမ်ားအခြင့္အေရး စသည့္ စာသင္ခန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား
သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစသည္။
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ပၪၥမစံထားခ်က္
ဆရာမ်ားသည္ တက္ႂကြစြာသင္ယူမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲသည္။

ဆ႒မစံထားခ်က္
ဆရာမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ စဥ္းစားမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ အေတြးအေခၚပါေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။
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၇။ ပညာေရးသေဘာတရားမ်ား

၇.၁ စိတ္ေနျမင့္မႈ အဆင့္မ်ား
(The Six Stages of Moral Judgement, Kohlberg, 1981)
အဆင့္ (၁)။ နာခံျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးခံရမွာ ေၾကာက္ျခင္း
(The Stage of Punishment and Obedience)
ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္နာက်င္မႈႏွင့္ အျပစ္ေပးခံရမွာ ေၾကာက္သျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သည္။ ဤအဆင့္သည္ မိမိကိုယ္
ကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ၿပီး တျခားသူမ်ား၏ အျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိပါ။
အဆင့္ (၂)။ မိမိအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းႏွင့္ အျခားသူႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္း
(The Stage of Individual Instrumental Purpose and Exchange)
မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လည္း အေပး
အယူျပဳလုပ္သည္။ ဤအဆင့္သည္ မိမိ၏ပုဂၢဳိလ္ေရးကို အေျခခံ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ လိုအပ္
ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခံယူသည္။
အဆင့္ (၃)။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း
(The Stage of Mutual Interpersonal Expectations, Relationship, and Conformity)
မိသားစု (သို႔မဟုတ္) အသိမိတ္ေဆြမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈခံရျခင္း၊ လူေကာင္းဟု အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းကို အလိုရွိသည္။ ဤ
အဆင့္သည္ မိမိႏွင့္ မိမိအနီးရွိ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၊ သေဘာတူညီခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ယံုၾကည္
ခ်က္၊ ခံစားခ်က္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ လူအမ်ားလက္ခံထားသည့္ စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။
အဆင့္ (၄)။ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွခ်မွတ္သည့္ အမွား၊ အမွန္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာျခင္း
(The Stage of Social System and Concsience Maintenance)
ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္းႏွင့္ မိမိပါ၀င္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္း သာယာ၀ေျပာေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳသည္။ ဤအဆင့္သည္ မိမိႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆက္ႏြယ္မႈကို
အေျခခံၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားအျမင္ကို လက္ခံသည္။
အဆင့္ (၅)။ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပဋိဥာဥ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္း
(The Stage of Prior Rights and Social Contract)
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စံထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံသည္။
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္လည္း လိုက္နာ က်င့္
ႀကံသည္။ ဤအဆင့္သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အျမင္ေပၚတြင္ ရပ္တည္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား႐ႈေထာင့္ႏွင့္
ဥပေဒ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား ကြဲျပားေသာအခါ ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။
အဆင့္ (၆) တေလာကလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားစံထားခ်က္မ်ား
(The Stage of Universal Ethical Principles)
လူသားအားလံုး လိုက္နာသင့္သည့္ ကိုယ္က်င့္တရား စံမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည္။ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္
တေလာကလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ လိုက္နာသည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ တေလာ
ကလံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ကိုယ္က်င့္တရားစံကိုသာ လိုက္နာသည္။ တေလာကလံုး ဆိုင္
ရာ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း၊ အခြင့္အေရး အညီအမွ် ခံစားခြင့္ရွိျခင္း
ႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းကို အလိုရွိသည္။ ဤအဆင့္သည္ အရာရာကို ကိုယ္က်င့္တရား ႐ႈေထာင့္ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳ
သည္။
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၇.၂ စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈ (၇) မ်ိဳး
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္
စိတ္ပညာရွင္ Howard Gardner သည္ လူသားတို႔တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြဲျပားျခားနားေသာ စြမ္းရည္ (၇)မ်ိဳး ရွိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစြမ္းရည္မ်ားမွာ(၁) ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္

ဘာသာစကားအသံုးခ်မႈစြမ္းရည္

(၂) သခၤ်ာစြမ္းရည္

အတြက္အခ်က္ႏွင့္ယုတၱိရွိေသာ စဥ္းစားႏိုင္မႈစြမ္းရည္

(၃) အျမင္စြမ္းရည္

႐ုပ၀
္ တၳဳပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္ျမင္ၿပီး အေသးစိတ္မွတ္မိႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္။

(၄) ခႏၶာကိုယ္စြမ္းရည္

ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္ (ဥပမာ - အားကစား၊ အက)

(၅) ဂီတစြမ္းရည္

ကဗ်ာ၊ ဂီတ၊ ကာရံ၊ သံစဥ္မ်ားကို နားလည္မႈစြမ္းရည္။

(၆) ဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္

လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္။ လူအမ်ားႏွင့္စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ။

(၇) ဆင္ျခင္မႈစြမ္းရည္

ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ မိမိကယ
ို ္မိမိ သံုးသပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (ဥပမာ၊ သည္းခံျခင္း၊ စိတ္ရွည္
ျခင္း၊ ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္း)

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈကို စစ္ေဆးရန္ေမးခြန္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တသ
ို႔ ည္ တစ္နည္းမဟုတ္တနည္း စြမ္းရည္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ကို
အမွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိ၏စြမ္းရည္ထက္ျမက္မႈကို သိရွိႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုစီကို (၀) မွတ္မွ (၃) မွတ္ထိေပးပါ။
(၀)

ကၽြန္ေတာ္တစ္ႀကိမ္မွ် ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။

(၁)

တစ္ခါတရံ ဤသို႔ျပဳလုပ္ပါသည္။

(၂)

မၾကာခဏ ဤသို႔ျပဳလုပ္ပါသည္။

(၃)

အၿမဲတမ္း ဤသို႔ျပဳလုပ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား

၀

၁

ခႏၶာကိုယ္သရုပ္ျပမႈတြင္ေကာင္းသည္။

၂

ခရီးသြားရာတြင္ လမ္းမ်ားမွတ္မိႏိုင္သည္။

၃

မိတ္ေဆြမ်ားက သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အကူအညီ
ေတာင္းၾကသည္။

၄

သီခ်င္းစာသားမ်ားကို မွတ္မိလြယ္သည္။

၅

ခက္ခဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ရွင္း
ျပႏိုင္သည္။

၆

ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို တဆင့္ၿပီးမွတဆင့္ေဆာင္ရြက္သည္။

၇

ကၽြန္ေတာ္ဘာ့ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳလုပ္သည္ကို အျခားသူမ်ား ကို ျပန္
လည္ ရွင္းျပႏိုင္သည္။

၈

လူအမ်ားႏွင့္ေနရသည္ကို ႏွစ္သက္သည္။
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၁

၂

၃

၉

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွင္းျပသည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သည္။

၁၀

သီခ်င္းသံစဥ္ေျပာင္းလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏လႈပ္ရွားမႈလည္း ေျပာင္းသည္။

၁၁

ပေဟဠိပုစၦာမ်ားေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ စာလံုးဆက္ကစားနည္းမ်ားကို ႏွစ္
သက္သည္။

၁၂

႐ုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္၍ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူႏိုင္သည္။

၁၃

ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားမည္သို႔ ခံစားေနရသည္ကို ကၽြန္
ေတာ္ နားလည္ႏိုင္သည္။

၁၄

မတ္တပ္ရပ္၍ တစုံတခုလုပ္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ႏွစ္သက္
သည္။

၁၅

တစံုတခုကိုသင္ယူရန္ အားထုတ္တဲ့အခါတိုင္း ကၽြန္ေတာ့ အတြက္
မည္သို႔အသံုးတည့္မည္ဆိုသည္ကို သိဖို႔လိုသည္။

၁၆

ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ တိတ္ဆိတ္ၿပီး ၿငိမ္သက္တာကို ႏွစ္
သက္သည္။

၁၇

ဂီတသံတစ္ခုကို ၾကားရင္ဘယ္တူရိယာအမ်ိဳးအစားကို
သည္ကို သိသည္။

တီးမႈတ္

၁၈

အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္႐ုပ္ပံုမ်ားကို အေသးစိတ္မွတ္မိသည္။

၁၉

ေျပာခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္စကားလံုးေရြး
ခ်ယ္မႈတြင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေက်နပ္မႈရွိသည္။

၂၀

စာျဖင့္ခ်ေရးျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္၏သင္ယူမႈကို အေထာက္ အကူ
ျဖစ္ေစသည္။

၂၁

အေလးခ်ိန္တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ဟန္ခ်က္ညီမႈတြင္ ကၽြမ္းက်င္
သည္။

၂၂

႐ုပ္ပံုမ်ားကားခ်ပ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ သင္ယူမႈကို အေထာက္
အကူျဖစ္ေစသည္။

၂၃

လူအမ်ားႏွင့္စုေပါင္းလုပ္ရသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္သည္။

၂၄

အျခားသူမ်ားအလြယ္တကူ မျမင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္
သည္။

၂၅

ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္အၾကာႀကီးမထိုင္ႏိုင္ပါ။

၂၆

လူအမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ရသည္ထက္ တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ရသည္
ကို ပို၍ႏွစ္သက္သည္။

၂၇

ဂီတျဖင့္ ေျဖေဖ်ာ္ရသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္သည္။

၂၈

ေစ်း၀ယ္သြားရာတြင္ ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္က် သည္ကို
အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။

၂၉

စာဖတ္ရသည္ကို ႏွစ္သက္သည္။

၃၀

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္။

၃၁

အျခားသူေျပာသည္ကို နားေထာင္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ စာဖတ္
သည့္အခါျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ ထင္ျမင္လာသည္။
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၃၂

တစ္ေယာက္ထဲေနသည့္အခါ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မပ်င္းရိေအာင္ ေနႏိုင္
သည္။

၃၃

ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာသည္ထက္

လက္ေတြ႕လုပ္ရေသာအရာမ်ားကို

ပို၍

မွတ္မိသည္။
၃၄

သံစဥ္မ်ားကို နားလည္သည္။ ဖန္လည္းဖန္တီးႏိုင္သည္။

၃၅

ခ်က္ကစားနည္းမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္သည္။

အမွတ္ေပးဇယား
စြမ္ရည္အမ်ိဳးအစား

ေဖာ္ျပခ်က္အမွတ္စဥ္တစ္ခုစီအတြက္ ေပးထားေသာအမွတ္

ဘာသာစကား

5

9

19

20

29

သခၤ်ာ

6

11

22

28

35

အျမင္

2

12

18

24

31

ဂီတ

4

10

17

27

34

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

3

8

13

23

30

မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္မႈ

7

15

16

26

32

ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈ

1

14

21

25

33
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စုစုေပါင္းအမွတ္

၇.၃ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ (၄) မ်ိဳး
အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုနဲ႔ ေတြလ
႔ ာရတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတဲ့ သေဘာေပါက္မႈေလးမ်ဳိးကို စဥ္းစားဖိအ
ု႔ ဆိုျပဳ ထားပါ
တယ္။
(၁) ၿခံဳငံုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (global comprehension) အားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေယဘုယ် နား
လည္ၾကပါတယ္။
(၂) အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (interpretative comprehension) ဟာ Bloom ရဲ႕
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုျခင္းအဆင့္နဲတ
႔ ူပါတယ္။ ဒီလိုသေဘာေပါက္နားလည္ရင္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆို
လိုခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး၊ အဆက္အစပ္ေတြေတြ႔ၿပီး၊ အေၾကာင္းအရာထဲက အေပၚယံၾကည့္ရင္ မတူတဲ့ေနရာ
ေတြ၊ အဆက္အစပ္မရွိတဲ့ေနရာေတြကေန အေတြးအေခၚေတြအခ်က္အလက္ေတြကို ဆက္စပ္ႏိုင္ပါတယ္။
(၃) ကိုယ္တိုင္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (personal comprehension) ဟာ ဗဟုသုတအသစ္ေတြကို ေက်ာင္းသား
မွာရွိၿပီးသား ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔သိၿပီးသားဗဟုသုတနဲ႔ဆက္စပ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုပါ။
(၄) ေ၀ဖန္သံုးသပ္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (critical comprehension) ဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို အေၾကာင္း
အရာဆီကေန ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြသိၿပီးသားအသိေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ နားလည္မႈ ေတြအရ
အဲဒီအေၾကာင္းအရာရဲ႕တန္ဖိုး၊ မွန္ကန္မႈ၊ အသံုး၀င္မႈနဲ႔ အေရးပါပံုတို႔ကို စဥ္းစားေစပါတယ္။ ဒီလို နားလည္ သေဘာ
ေပါက္မႈမ်ဳိးေတြျဖစ္ေအာင္ ေမးခြန္းေတြေမးသြားရင္ရပါတယ္။
ဒီေလးမ်ဳိးမွာ ေယဘုယ်က တိတိက်က်အခ်က္အထိ ႐ႈပ္ေထြးမႈအဆင့္ကြာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလးမ်ိဳးစလံုးဟာ
ေက်ာင္းသားေတြကို သိလာရတဲ့ဗဟုသုတအသစ္ကို အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အေျခအေနမွာ စဥ္းစဥ္းစားစားထားေစပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕သင္ယူမႈကို အႀကံေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ အဆက္မျပတ္ စီးဆင္း
ေနမႈတစ္ခုလို႔ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူမႈဟာ သီးသန္႔ႀကီး ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘ၀ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ အရင္က
သင္ယူခဲ့တာေတြထဲမွာ အျမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ သင္ယူေနတာေတြနဲ႔ သူတို႔သိၿပီးသား၊
နားလည္ၿပီးသား၊ ယံုၾကည္ၿပီးသားအရာေတြၾကား ဆက္စပ္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္းသာမက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သင္ယူခဲ့ဖူး တာေတြ
ကေနျဖစ္လာတဲ့ အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
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၇.၄ သင္ယူမႈပံုစံ (၄) မ်ဳိး
Kolb’s ၏ သေဘာတရားအရ သင္ယူမႈပံုစံကြဲျပားမႈ (၄) မ်ိဳးကို တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဥ္း (continuum) ေပၚ
တြင္ေဖၚျပႏိႈင္သည္။
(၁) လက္ေတြ႔ျဖင္သ
့ င္ယူသူ (concrete experience)
(၂) စိတ္ကးူ ျဖန္႔က်က္သင္ယူသူ (reflective observation)
(၃) သေဘာတရားကိုအေျခခံသူ (abstract conceptualization)
(၄) လက္ေတြ႔စမ္းသပ္သူ (active experimentation)
လက္ေတြ႔ျဖင့္ သင္ယူသူ

စိတ္ကူးျဖန္႔က်က္သင္ယူသူ

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး

စိတ္ကူးနဲ႔ပုံေဖာ္

အသစ္အဆန္းလုပ္ခ်င္
အေျပာင္းအလဲကိုႏွစ္သက္

အသစ္အဆန္းစိတ္ကူး
ဒီနည္းမရရင္ ေနာက္တစ္နည္းရွာ

စြန္႔စားလိုစိတ္ရွိ
အေျခအေနသစ္မွာေပ်ာ္

ေရာင္စုံႏွစ္သက္ (ဆန္းဆန္းျပားျပား)
အတြင္းစိတ္မွပုံေဖာ္

စူးစမ္းလိုစိတ္၊ သိလိုစိတ္ျပင္းျပ
စမ္းသပ္တီထြင္

အေျခအေနသစ္ေရာက္ရင္လည္း
ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္

အရင္ဆုံးစလုပ္တတ္

ေႏွးေကြး၊ ဂရုတစိုက္ရွိ

ျပႆနာေပၚရင္လည္းေျဖရွင္း
အမ်ားနဲ႔ ေရာရာေႏွာေႏွာေန

ျပႆနာေရွာင္
အျခားသူ၏အျမင္ကိုလည္းနားေထာင္

အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေတာင္းခံ
ျမန္ျမန္၊ထက္ထက္၊သြက္သြက္လက္လက္

(လူနည္းနည္းသာ)
ကိုယ့္အယူအဆလည္းမွ်ေဝ

အမွားကေန သင္ယူ
မစဥ္းစားဘဲအလ်င္စလို တုံ႔ျပန္

အာရုံခံစားမႈအားလုံးကိုသုံး၍အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ေလ့လာစူးစမ္း

အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပၚမွီခို

ခံစားလြယ္
အဆင္သင့္မျဖစ္မခ်င္းအလ်င္မလို

လက္ေတြ႔စမ္းသပ္သူ

သေဘာတရားကိုအေျခခံသူ

စနစ္တက်အစီအစဥ္ရွိရွိ

ယုတၱိရွိရွိ၊ စနစ္တက်

လက္ေတြ႔က်က်
အေသးစိတ္

ပညာရွင္ဆန္
ဖတ္တာ၊ ေလ့လာတာစိတ္ဝင္စား

ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ စိတ္ကူးထုတ္
အေျခအေနသစ္ကိုေလ့လာစူးစမ္းၿပီးမွလုပ္

ႏႈိင္းယွဥ္ဆက္စပ္သုံးသပ္
ေတြးေတာေဆြးေႏြး

ရလဒ္အေပၚသုံးသပ္
သေဘာတရားမ်ားကို အသုံးက်ေအာင္လုပ္

တိတိက်က်၊ ေသေသခ်ာခ်ာ
စနစ္တက်၊ အစီအစဥ္ရွိရွိ

ရည္းမွန္းခ်က္ေရာက္ရန္ဆင္ျခင္တုံတရားကိုသုံး

သေဘာတရားကိုအေျခခံ

စုံေထာက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေထာက္လွမ္းၿပီးမွ ျပႆနာကိုအေျဖရွာ
အေျခအေနကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္တတ္

အေတြ႔အႀကံဳေဟာင္းကိုအသုံးျပဳ
ေႏွးေကြး

လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္၊
တုံ႔ျပန္ခ်က္ကိုနားေထာင္

အခ်က္အလက္ျပည့္စုံေအာင္ေစာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုခန္႔မွန္းတြက္ဆ

အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ သေဘာတရားကိုအသုံးျပဳ

စိတ္ခံစားမႈကိုေရွ ႔တန္းမတင္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိ
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၇.၅ ပညာေရးပံုစံ (၄) မ်ဳိး
ေအာက္ေဖၚျပပါပညာေရးအယူအဆမ်ားအနက္ သင္ႏွစ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
£ ၁။ ကေလးမ်ားအား ခက္ခဲနက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္။
£ ၂။ ကေလးတစ္ဦး၏ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အေရးႀကီးသည္။
£ ၃။ သင္ယူမႈသည္ လူမႈေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ယူမႈကို ဆရာကလမ္းညႊန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာ၏
လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရ။
£ ၄။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရာဌာနျဖစ္သည္။
£ ၅။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ လက္ေရြးစင္လူေတာ္မ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္။
£ ၆။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာဘာသာကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏုိင္သည္။
£ ၇။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ စံမ်ားကို နားလည္သိရွိရန္၊ လက္ခံရန္၊ ေဝဖန္ခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အရြယ္
ေရာက္လွ်င္ အဆိုပါစံမ်ားကို ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဆရာသည္ တပည့္မ်ားကို ကူညီရမည္။
£ ၈။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွထြက္လွ်င္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳႏုိင္ရန္အတြက္၊ လက္ေတြ႔က်သည့္ ကၽြမ္းက်င္
မႈမ်ားကို ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေပးရမည္။
£ ၉။ အခ်ဳိ႕အသိပညာမ်ားသည္ အျခားေသာ အသိပညာမ်ားထက္ပို၍ တန္ဖိုးရွိၿပီး၊ ပို၍အေရးႀကီး သည္။
£ ၁၀။ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားအားလုံး သေဘာတူညီ
သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထားရွိရမည္။
£ ၁၁။ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသည့္ ဤကမာၻႀကီးတြင္ ေခတ္ႏွင့္မေလွ်ာ္ညီသည့္ ေရွးေဟာင္းအသိပညာမ်ားကို ျဖန္႔
ျဖဴးျခင္းသည္ မလိုအပ္ပါ။
£ ၁၂။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏စီပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ျဖစ္သင့္သည္။
£ ၁၃။ တန္းဖိုးရွိေသာ အသိပညာမ်ားကို စြမ္းရည္ျမင့္ေသာ လူနည္းစုကိုသာ ျဖန္႔ျဖဴးသင့္သည္။
£ ၁၄။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈကို အဓိက ထားသင့္သည္။
£ ၁၅။ သင္ရုိးညြန္းတမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ရမည္။
£ ၁၆။ သင္ရုိးညြန္းတမ္းကို ဗဟိုမွခ်မွတ္ရမည္။ အဆိုပါသင္ရုိးညြန္းတမ္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးပြား တိုးတက္ေရး
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားပါဝင္မည္။
£ ၁၇။ အစုိးရစစ္စာေမးပြဲက်င္းပ၍ အသိပညာမ်ားဆည္းပူးရရွိျခင္း ရွိ / မရွိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရမည္။
£ ၁၈။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈတို႔ကိုေလ့က်င့္ေပးမွသာ ကေလးမ်ား ရင့္က်က္လာႏုိင္သည္။
£ ၁၉။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္သင့္သည္။ ဆရာသည္ တပည့္မ်ားအား အသိပညာ
မ်ားကို တဘက္ဘက္သြတ္သြင္းသူမျဖစ္ေစရ။
£ ၂၀။ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိရမည္။
£ ၂၁။ အာဏာပိုင္တို႔မွ ေက်ာင္း၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။
£ ၂၂။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား အျပဳသေဘာေဝဖန္ေထာက္ျပသည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သင့္သည္။
£ ၂၃။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။
£ ၂၄။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိး ရွိ
ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ျပသရမည္။
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ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ မွတ္သားပါ။
A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A

=

အယူ၀ါဒလႊဲေျပာင္းေသာ ပညာေရး (cultural transmission)

B

=

ကေလးဗဟိုျပဳ ပညာေရး (child centered)

C

=

လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ေသာ ပညာေရး (social reconstruction)

D

=

စီးပြားေရးကို ဦးတည္ေသာ ပညာေရး (GNP Code)
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၇.၆ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားလာႏိုင္တာနဲ႔အမွ် ေအာက္ပါအတိုင္းအတာေတြအတိုင္း တိုးတက္လာ
တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
(၁) ပုဂၢိဳလ္ေရးမွ အမ်ားအေရးသို႔
(၂) သူတပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္းမွ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းသို႔
(၃) အတြင္းစိတ္က အလိုလိုသိျခင္းမွ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းသို႔
(၄) ႐ႈေထာင့္တမ်ဳိးထဲမွ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔
ပုဂၢဳိလ္ေရးမွ အမ်ားအေရးသို႔
ကေလးေတြဟာ အလုပ္တစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တုန္႔ျပန္ရာမွာ မိမိတို႔အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိ/မရွိအေပၚ မူတည္ၿပီး ႀကိဳက္
တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ တုံ႔ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ ရင့္က်က္မႈအရ သူတို႔ဟာ တုံ႔ျပန္မႈေတြကို တျခားလူ
ေတြနားလည္မယ့္နည္းနဲ႔ တုံ႔ျပန္လာႏိုင္ၿပီး တျခားလူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔တို႔ စကားရည္လုဖို႔တို႔အတြက္ ပိုသင့္ေတာ္လာ
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ တုံ႔ျပန္တာကိုေတာ့ လံုး၀ စြန္႔လႊတ္လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ James Britton (1970) နဲ႔
တျခားလူေတြေျပာခဲ့သလို ကိုယ္ပိုင္ခံစားရတဲ့ အေတြးအေခၚေတြရွိျခင္းဟာ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး အစြမ္းရွိတဲ့ စဥ္းစား
ေတြးေခၚမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အမ်ားကို သိမ္းသြင္းလာႏိုင္ေအာင္
ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းဟာ ပညာရွိသူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူစိမ္းေတြအေပၚေတာင္ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္စြမ္း
ရွိပါတယ္။
သူတပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္းမွ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းသို႔
သူတပါးလက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္းဆိုတာဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အေတြးအေခၚလို အသိပညာနဲ႔အာဏာ ဆိုတာ
အမ်ဳိးအစားပိုမိုႀကီးမားတဲ့ တျခားအရာေတြကသာ ပိုင္ဆိုင္တယ္၊ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ စာသားတစ္ခုရဲ႕ မွန္ကန္မႈဟာ သံသယ
ျဖစ္စရာမလုိပါဘူးလို႔ ယူဆျခင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ
ကမၻာေလာကအေၾကာင္းေျပာႏိုင္ၿပီး ေလာကနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ႏိုငတ
္ ဲ့အေျခအေနကို ဆိုလိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ
လည္း အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိဆံုးလူ ေတြဆိုတာ ဒါမွမဟုတ္ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့စာတခ်ဳိ႕ဟာ အမွန္တရား
နဲပ
႔ တ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုတဲ့အခါ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ မွန္မယ္ဆိုတာ ျငင္းစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္
အေတြးအေခၚေတြဘက္ကို ယိမ္းၿပီးႀကီးလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိတို႔ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ယံၾု ကည္မႈစိတ္ဓါတ္
အျပည့္နဲ႔ ေျပာဆိုၿပီး ပံုႏွိပ္ထားတဲ့စာသားေတြက ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ျငင္းဖိ၀
ု႔ န္မေလးပါဘူး။
အတြင္းစိတ္က အလိုလိုသိျခင္းမွ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းသို႔
ေျပာဆိုခ်က္တစ္ရပ္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳၾကား အဆက္အစပ္ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံယူဆခ်က္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခ်က္အၾကား
အဆက္အစပ္တို႔ကို သိပ္မစဥ္းစားဘဲ အေတြးအေခၚေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာတာကို အတြင္းစိတ္က သိၿပီးေျပာျခင္းလို႔
ေခၚပါတယ္။ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ခ်က္ကို အေလးေပးတယ္ဆိုတာဟာ အမွန္တရားလို႔ ဆိုလိုထားတာေတြကို ေထာက္
ခံဖို႔ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ဘယ္လိုျပေနသလဲဆိုတာကို ဂ႐ုျပဳမိျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
တရားက အတြင္းစိတ္က သိတယ္ဆိုတာကို လံုး၀ အစားထိုးသြားဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အတြင္းစိတ္ထက္စာရင္
အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္ျပတာဟာ သူမ်ားေတြအတြက္ပါ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာအထိပါပဲ။ လူေတြဟာ
မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔ ရွင္းျပႏိုင္ရင္ ဒီမိုကေရစီပိုရွိပါတယ္။
႐ႈေထာင့္တမ်ဳိးထဲမွ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔
သိပ္မရင့္က်က္ေသးတဲ့ (ဒါမွမဟုတ္ တယူသန္ပိုျဖစ္ေနတဲ့) အေတြးအေခၚသမားတစ္ေယာက္ဟာ တျခား နည္းလမ္း
ေတြကို မေလ့လာပဲ မိမိရဲ႕အယူအဆကိုပဲ စြဲကိုင္ထားခ်င္ စြဲကိုင္ထားပါမယ္။ ပိုရင့္က်က္တဲ့ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစား
သူတစ္ေယာက္ကေတာ့ တျခားလူေတြကို ပိုနားလည္ဖို႔သာမက မိမိရဲ႕အေတြးအေခၚ ေတြဟာ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးဆိုတာသိဖို႔
တျခားအယူအဆေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုရင့္က်က္တဲ့အေတြးအေခၚသမား တစ္ေယာက္
ဟာ တျခားယူဆခ်က္တစ္ရပ္ဟာ ပိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မိမရ
ိ ဲ႕ အယူအဆေတြကို ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပ
မယ့္ မိမိရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ဘက္ကေျပာဆိုတဲ့အခါမွာ တျခားအယူအဆေတြကိုလည္း ေနရာေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္း
ျဖင့္ “က လို႔ ယူဆသူေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ ဟာလည္း အဓိပၸါယ္ရွိတုန္းပဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ
ျပပါရေစ” ဆိုတဲ့ အက်ဳိးေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုမႈမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။
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၈။ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း
၈(က) အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာတရား (Constructivism)
ဤအေတြးအေခၚ၀ါဒသည္ ပညာသင္ယူျခင္းအေပၚတြင္ ပညာသင္ယူသူမ်ားက မိမိတို႔၏ အျပဳအမူႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈ အား
ျဖင့္ ကမၻာေလာကအေၾကာင္းသိရွိၿပီး၊ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ နားလည္မႈသေဘာတရားကို တည္ေဆာက္ေသာ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္
႐ႈျမင္သည္။ အျပဳသေဘာ၀ါဒီမ်ား (Constructivism) ၏ အဆိုအရ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမွ ရလာေသာ အက်ဳိး
ဆက္အျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးပံုစံမ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးပံုစံမ်ား
ကို အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ားအေပၚ နားလည္ရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအနက္ဖြင့္ခ်က္မွ အေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားသံုးခု ေပၚထြက္လာသည္။
(၁) အသိပညာကို လူမႈေရးအရတည္ေဆာက္ထားသည္။ (Knowledge is socially constructed)
အသိပညာသည္ ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳေသာလူမ်ား၏ အျပင္ဘက္စည္းတြင္ မတည္ရွိပါ။ ပညာ
သင္ယူျခင္း (အသိပညာရယူျခင္းႏွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျခင္း) သည္ သီးျခားပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္း၊ မိမိဘာသာ ဦးေႏွာက္ အလုပ္
လုပ္ျခင္းထက္ လူမႈေရးျဖစ္စဥ္ဟု ပို၍ဆိုႏိုင္သည္။ ပညာသင္ယူျခင္းသည္ သင္ယူသူ၏ လူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ ကင္း
ကြာ၍ မရပါ။
(၂) ပညာသင္ယူျခင္းသည္ သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ (Learning is an active process)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္လက္ခံျခင္းထက္ သြက္လက္စြာ ပါ၀င္ လႈပ္
ရွားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူၾကသည္။
(၃) အသိပညာကို အေတြ႔အႀကံဳမွ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္သည္။ (Knowledge is constructed from experience)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို စာသင္ခန္းသို႔ယူေဆာင္လာၿပီး သိထားၿပီးေသာ အသိ
ပညာကို အသိပညာအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသိ
ပညာအသစ္တစ္ခုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ မိမိတို႔သိရွိထားၿပီးသား အႀကံဥာဏ္၊ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ႏွင့္ ဦးစြာ
ၫိွႏိႈင္းရသည္။ ဤသို႔ျပဳရာတြင္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းျခင္း၊ မိမိတို႔၏သိရွိနည္းလည္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ (သို႔
မဟုတ္) အသိပညာအသစ္ကို လက္ေတြ႔မက်ဟု ပယ္ပစ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
ဤပညာသင္ယူျခင္းပံုစံတြင္ ဆရာထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿငိမ္သက္စြာပညာခံယူေသာ ေက်ာင္းသားထံသို႔ လႊဲေပး
သည့္ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ ပညာသင္ယူသူဘက္မွ ဘက္စံုစိတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ အဓိပါၸ ယ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
ပါ၀င္သည့္ အသိပညာတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
လက္ေတြ႔တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္ သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာနည္းစနစ္မ်ား (လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္း၊ တကယ့္
ေလာကမွ ျဖစ္ရပ္နမူနာမ်ား၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း)
ကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးရသည္။ ထို႔
ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ေတြ႔လုပ္ခဲ့သမွ်အေပၚ ျပန္လည္စဥ္းစားေဆြးေႏြးေျပာဆိုၿပီး မိမတ
ိ ို႔၏နားလည္မႈ မည္သို႔
မည္ပံု ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခိုင္းသည္။ ဆရာက ေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိထားၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာကို
သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး၊ သူတို႔သိရွိ ထားေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚအေျခခံ၍ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳ
လုပ္သည္။ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္း (Constructivism) သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသိပညာအဆင့္အသစ္သို႔
ေရာက္ရွိရန္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းေ၀ဖန္အႀကံဳျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္
အခ်င္း မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္။
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၈(ခ) အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာတရား မ်ားထုုတ္ေဖၚခဲ့သည့္ ပညာေရးစိတ္ပညာရွင္မ်ား

(၁) ဂၽြန္ေဒ၀ီ (John Dewey 1859-1952)
ဂၽြန္ေဒ၀ီသည္ အေမရိကန္ ဒႆနအေတြးအေခၚပညာရွင္ႏွင့္ ပညာေပးပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုတြင္ Progressive Education Movement ဆင့္ကဲဆင့္ကဲပညာေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ Constructive Education
Theory အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာတရားကို အစျပဳသူဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္သည္။ Dewey သည္
အလြတ္က်က္ေသာ ပညာသင္ယူနည္းကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ယူ
ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လက္ေတြအ
႔ သံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး လက္ရွိအေျခ အေန
ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ခိုင္းသင့္သည္ဟုဆိုသည္။
Democracy and Education အမည္ျဖင့္ ေရးသားျပဳစု ေသာ စာအုပ္တြင္ Dewey က ပညာေရးဟူသည္ ေျပာျပျခင္းႏွင့္
ေျပာျပခံရျခင္းမဟုတ္၊ ကိုယ္တိုင္ အသိပညာ တည္ေဆာက္ေသာ သက္၀င္လႈပ္ရွားသည့္ျဖစ္စဥ္ (Educatin is not an
affair of telling and being told but an active and constructive process) ဟု ဆိုထားသည္။ Dewey ၏
အဆိုအရ ပညာေရးသည္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တက္ႂကြစြာ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းအေပၚ အေျခခံရမည္
ျဖစ္သည္။ Dewey အေနျဖင့္ ပညာေပးသူမ်ား သည္ တကယ့္လက္ရွိျပင္ပေလာကတြင္ လက္ေတြ႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ အေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔၏အေတြးအေခၚမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရရွိေစရမည္ဟု ဆိုသည္။ Dewey ၏ အျခားစာအုုပ္မ်ားမွာ Education and Democracy (1916),
Experience and Education (1938), How We Think (1933) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

(၂) လက္ဗိုင္ေဂါ့စကီး (Lev Vygotsky 1896-1934)
လူသား၏ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ ႐ုရွားစိတ္ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ အသိပညာတည္ေဆာက္
ျခင္းသေဘာတရားပညာရွင္ (Constructive Educators) မ်ားက သူတို႔၏ပညာေရးအယူအဆႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ Vygotsky ေရးသားထားေသာ Mind in Society (1978) ႏွင့္ Thought and
Language (1962) စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ Vygotsky ၏ Zone of Proximal
Development (ZPD) (လူမႈဆက္ဆံေရးမွရရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္နယ္ပယ္) သေဘာတရားကို ပညာေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား
အထူးစိတ္၀င္စားၾကၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ၫႊန္းဆိုၾကသည္။ Vygotsky ၏ သေဘာတရားသည္
“အမွီအခုိကင္း၍ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ဖြၿံ႔ ဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူ
၏ေအာက္ (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုတတ္ကၽြမ္းေသာ ရြယ္တူအေဖာ္တစ္ဦးဦး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ရရွိေသာ ဖြၿံ႔ ဖိဳးမႈ
အဆင့္တို႔၏ အကြာအေ၀း” ကို ေဖာ္ျပသည္။
Vygotsky ၏ Zone အဆိုအရ သိမွတ္ျခင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင္ အျပန္အလွန္ လူမႈဆက္ဆံေရးက႑သည္ အေျခခံအက်ဆံုး
ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ပညာသင္ယူတတ္ေျမာက္ျခင္းဟူသည္ သင္ယူသူအခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္မႈ ပါ၀င္ေသာ လူမႈ အေျခ
အေနမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ခံယူယံုၾကည္သည့္ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာတရား ပညာေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား
(Constructivist Educators) က လက္ခံၾကသည္။ ထိုပညာေပးပုဂၢဳိလ္မ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ သင္တန္းသားမ်ား
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ပညာသင္ယူျခင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း လမ္းၫႊန္ၾကပ္မတ္ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔
လိုက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ အေဖာ္အခ်င္းခ်င္းအလုပ္ကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ေစျခင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
ဆရာတစ္ဦးတည္းထံမွ သင္ယူျခင္းထက္ သင္တန္းသားအေဖာ္အခ်င္းခ်င္း အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံ
ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ပိုတတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အႀကံဥာဏ္အေပၚ အေျခခံၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပညာသင္ယူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို နားလည္မႈအဆင့္ အသစ္တစ္ခုႏွင့္ အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသို႔ ကူညီ
ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ Vygotsky ႏွင့္ အျခားေခတ္ၿပိဳင္ အသိပညာတည္ေဆာက္ျခင္းသေဘာတရား ပညာရွငမ
္ ်ားအျမင္
အားျဖင့္ ဆရာမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္၀င္စြက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ Project ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
အဆင့္အလိုက္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို တည္ေဆာက္ဖန္တီးယူရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကူညီသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္
ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
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(၃) ပီယာေဂ်း Jean Piaget (1896 - 1980)
အသိပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ထူးျခားေသာမွတ္တိုင္သည္ Psychometry စိတ္ပညာအေတြးအေခၚ ဘာသာရပ္
တစ္မ်ဳိးမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဆြဇ္ဇလန္ႏိုင္ငံသား စိတ္ပညာရွင္ Jean Piaget ၏ အယူအဆမွ ေပါက္ဖြား
လာခဲ့သည္။ Piaget သည္ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးလုပ္ကိုင္ရင္း စိတ္ပညာ သမိုင္းတြင္ စံထားေလာက္
ေသာ သေဘာတရား သီအိုရီမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ သေဘာတရား ၂ ရပ္မွာ အသိပညာ
ဖြၿံ႔ ဖိဳးျဖစ္ေပၚေစေသာ Mechanisms အာ႐ံုအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရင့္က်က္လာေသာ အခ်ိန္ကာလ
ပိုင္းတို႔ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ Piaget ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ပံုစံအရ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားနည္းတူ
ပတ္၀န္းက်င္ေလာကကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္မႈကို မွတ္သားကာ ေယဘုယ်သေဘာတရားမ်ား ေဖာ္
ထုတ္ေလ့ရွိသည္။
Piaget ၏ သေဘာတရားသီအိုရီ၏ အစပိုင္းတြင္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေသာ အေျခခံသိျမင္တတ္မႈ ျဖစ္စဥ္
ႏွစ္မ်ဳိးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ပထမျဖစ္စဥ္မွာ အသစ္ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိသိရွိထား
ၿပီးသား အသိအျမင္ အေဆာက္အဦသို႔ သိမ္းက်ဳံးလက္ခံေသာ Assimilation (Piaget ၏အေခၚအေ၀ၚ) ျဖစ္သည္။
ဥပမာ၊ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းဂဏန္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ေပးထားသည္ဆိုပါစို႔။ ဂဏန္းနံပါတ္
တစ္လံုးသည္ အျခားဂဏန္းနံပါတ္၏ မည္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီေၾကာင္းကို ေမးထားေသာ ပုစၧာကို ကေလးအား
ေျဖခိုင္းပါ။ Piaget ၏ အဆိုအရ Schema ဟုေခၚသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အသိပညာအေဆာက္အဦကို
ကေလးသိရွိထားၿပီးသား အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသစ္ရရွိေသာ အခ်က္အလက္တို႔ ေပါင္းစပ္၍ အသိပညာ အေဆာက္
အဦတြင္ အေျဖထုတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ အကြာအေ၀း တြဲဖက္တြက္ခ်က္ရေသာ အသိပညာ ဆိုင္ရာပုစၧာကို
ကေလးက ႀကိဳတင္သိမထား၊ မေတြ႔ႀကံဳဖူးလွ်င္ ကေလးသည္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္တစ္မ်ဳိးက အသံုးျပဳရပါလိမ့္မည္။ ထိုျဖစ္
စဥ္ဆိုသည္မွာ အသစ္ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိမ္းသြင္းပူးေပါင္းရန္ အသိပညာ အေဆာက္အဦ
အသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း Accommodation ဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလိုသည္။ Piaget ၏ အဆိုအရ Cognitive
Development ေခၚ အသိအျမင္ဖြၿံ႔ ဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ Assimilation သိမ္းက်ဳံးယူျခင္းႏွင့္ Accommodation ေနရာေပး
ၿပီး သိမ္းသြင္းေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုၾကား dynamic equilibrium ဟန္ခ်က္ညီျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ
ေဖာ္ျပသည္။
Piaget ၏ ဒုတိယသီအိုရီသည္ အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ Intellectual Development တြင္ အဓိက ကာလ အပိုင္း
အျခား (၄) ဆင့္ ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ ပထမကာလပိုင္းမွာ ေမြးကင္းစမွ အသက္ ၂ ႏွစ္အထိ အာ႐ံုအသိ
ကာလပိုင္း sensorimotor period ျဖစ္သည္။ ဤကာလပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္သည္ တုံ႔ျပန္မႈကို ပိုမို ဆီေလ်ာ္ေအာင္
လုပ္ျခင္း၊ အမူအရာလႈပ္ရွားမႈကို ဟန္ခ်က္ညီ၊ အတိုင္အေဖာက္ညီေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဖံုးကြယ္၀ွက္ ထားေသာ ၀တၳဳ
ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရယူျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးစိတ္ကူးထဲရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို
ျပဳလုပ္သည္။
ဒုတိယကာလပိုင္းျဖစ္ေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ၾကားကာလ၊ လက္ေတြ႕အႀကိဳကာလ preoperatinal period
အတြင္း ကေလးသည္ ဘာသာစကားတိုးတက္ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အာ႐ံု အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
အေရာင္၊ အရြယ္အစား စေသာအရာမ်ားကို စိတ္အာ႐ံုစိုက္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။
တတိယကာလပိုင္းျဖစ္ေသာ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ အၾကား concrete operation period တိက်ေသာ လက္ေတြ႔
လုပ္ရပ္ကာလပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္သည္ conservation skill ေခၚ အေရးႀကီးေသာ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
ဖြၿံ႔ ဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ဥပမာ၊ အ၀က်ယ္၍ အလ်ားတိုေသာ ပိုက္လံုးတစ္လံုးမွ ေရကို အ၀က်ဥ္းၿပီး အလ်ားရွည္ေသာ
ပိုက္လံုးသို႔လႊတ္ေပးလွ်င္ လက္ေတြ႕အႀကိဳကာလ preoperational child ကေလး (အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အၾကား) ကို
အဘယ္ေရပိုက္မွ ေရပမာဏ မည္မွ်ပိုမ်ားမည္နည္းဟုေမးလွ်င္ ထိုကေလးသည္ အ၀က်ဥ္းၿပီး အလ်ားရွည္ေသာ ပိုက္
လံုးရွိ ေရပိုမ်ားေၾကာင္း ေျဖလိမ့္မည္။ concrete operational child တိက်ေသာ လက္ေတြ႕ကာလပိုင္းကေလး
(အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္) သည္ ေရပမာဏ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၁၂ ႏွစ္မွ ေ႕ရဘ
ွ ၀တေလွ်ာက္လံုး formal operational ပံုစံအတိုင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ဟူေသာ စတုတၳကာလအပိုင္းအျခားသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္။ ဤ formal operational child အဆင့္သို႔ေရာက္လွ်င္
အရာရာတိုင္းကို ယုတၱိရွိရွိ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြၿံ႔ ဖိဳးလာၿပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ
စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လာသည္။ ဥပမာ၊ concrete operational child တိက်ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ရွိ
ကေလးငယ္ကို 3, 7, 5, 8 စေသာ ဂဏန္း ၄ လံုးကို ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ စီခုိင္းျခင္း၊ ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ေျမွာက္၊ စား၊
အခ်ဳိးဖြဲ႕ခိုင္းလွ်င္ ထိုကေလးငယ္အတြက္ အလြန္ ခဲယဥ္းလိမ့္မည္။ Formal operational child ပံုစံက်ၿပီး အဆင့္
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ကေလးကို စီခိုင္းလွ်င္ ေနာက္ဆံုးဂဏန္းလံုးမွာ အစီအစဥ္က်က် ပထမဆံုးဂဏန္းအထိ စီစဥ္ေရးခ်ေသာ စနစ္တက်
ျဖစ္ႏိုင္ကိန္းမ်ားကို ထည့္တြက္အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ စနစ္တက်ေတြးေတာျခင္းအလုပ္ကို သာမန္ concrete
operational child လက္ေတြအ
႔ ႀကိဳကာလ ပိုင္းကေလးတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
Piaget ၏ သေဘာတရားသီအိုရီသည္ အသိပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အျမင္ေလာကအေပၚ အလြန္ပဓာနက်ေသာ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားကာလအတြင္း ထိုသီအိုရီကို က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ဤသို႔ လူႀကိဳက္နည္းလာရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဤသီအိုရီသည္ ပန္းခ်ီ
အႏုပညာ အျမင္အာ႐ံု အတြင္းစိတ္ကူးစိတ္သန္းအေနျဖင့္ အျခားေသာ အေတြးအေခၚ ယူဆပံုတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး
သိပၸံနည္းက်က် ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈကိုသာ အေျခခံ၍ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ကေလး
တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစံုတရာကို သိျမင္နားလည္မည့္ အသက္အပိုင္းအျခား ကို Piaget က အမွန္ထက္ ပိုမို
အေလးေပးတြက္ဆထားျခင္းျဖစ္သည္။ Piaget ၏ သီအိုရီသည္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းေမွးမွိန္သြား
သည့္တိုင္ေအာင္ အျခားသီအိုရီမ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္အက်ဳိးျပဳေနဆဲ
ျဖစ္သည္။

၈(ဂ) အသိဥာဏ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ား
(၁) ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေမးခြန္ေမးျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္စားမႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သလို စိတ္
ဓာတ္လည္းက်ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာေတြေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြဟာ အတန္းအေျခအေနကိုဖန္တီးႏိုင္သလို ဘာတန္ဖိုး
အရွိဆုံးလဲ၊ အမွားနဲ႔အမွန္ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲ၊ ဘယ္အရာနဲ႔ ဘယ္သူတို႔ဆီကျဖင့္ အခ်က္အလက္ အသိဥာဏ္
ရႏိုင္တယ္၊ မရႏိင
ု ္ဘူးဆိုတာ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ က်က္ၿပီးသားျပန္ေျဖႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းတို႔၊ ေတြးေခၚမႈကို ကန္႔
သတ္တဲ့ေမးခြန္းတို႔က ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကယ
ို ္ပိုင္စဥ္းစားဖို႔ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ထင္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္း
သားေတြကို ျပန္စဥ္းစား၊ ခန္႔မွန္း၊ ျပန္တည္ေဆာက္၊ စိတ္ကူး၊ တီထြင္၊ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေစတဲ့ေမးခြန္းေတြက
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚအဆင့္အတန္းကို ျမင့္ေစၿပီး သူတို႔အေတြးအေခၚေတြဟာ တန္ဖိုးရိွေၾကာင္း၊ သူတို႔
ဟာ နားလည္မႈေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ႏိုင္မယ္လို႔ သင္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြ
ကို အသိဥာဏ္ဆိုတာ တသမတ္တည္းမရွိဘဲေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္လို႔ သင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ေအာက္ပါအပိုင္းက အတန္းအခ်ိန္မွာေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား
စဥ္စားေစႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ေတြးတာမႈစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ေမးခြန္းေမးျခင္းနဲ႔ တန္ဖိုးထားျခင္း
ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ စြမ္းတဲ့နမူနာေတြပါ။ ကေလးေတြဟာ အေစာဆုံးအေတြ႔ႀကံဳေတြကစၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဘာ
ေျပာသလဲတင္မက ဘာလုပ္သလဲကို ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းနဲ႔ ဘယ္ဟာအေရးအႀကီးဆုံးလဲ၊ အနာဂတ္မွာ
သူတို႔ဆီက ဘာေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုစစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ဘယ္အခ်က္အလက္ မ်ဳိးေတြသိဖို႔ လိုသလဲ
ဆိုတာ သင္ယူလိုက္ပါတယ္။ ေမးလိုက္တဲ့ေမးခြန္းအမ်ဳိးးအစားကတဆင့္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အႀကံေတြကို ဖလွယ္
တာအျပင္ ဘာေတြဟာတန္ဖိုးအရွိဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ျပလိုက္ပါ တယ္ (Steele & Meredilt, 1991)။
ဆရာေတြဟာ ဘာကိုတန္ဖိုးရွိသလဲဆိုတာ ထပ္တလဲလဲျပဳျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာလည္း ဒီအရာေတြကို တန္ဖိုး
ထားလာပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းေတြကို ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ဆရာေတြေမးတဲ့ေမးခြန္းရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္းႏႈန္းဟာ အရွိကို
အရွိအတိုင္းေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဆလိုဗားကီးယားမွာေတာ့ ဒါထက္ပိုဆိုးၿပီး ေမးခြန္းေတြရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္းႏႈန္းဟာ အရွိကိုအရွိတိုင္း ေမးထားတာျဖစ္တယ္
လို႔ဆိုပါတယ္ (Zelina, 1994; Zelinova, 1990; Mares & Krivohlavy, 1989)။ အေၾကာင္းအရာဟာ သိပၸံပညာ
နဲ႔ဆိုင္ဆိုင္၊ စာေပနဲ႔ဆိုင္ဆိုင၊္ ေက်ာင္းသားေတြေျဖရတဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ စကားတစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ ႐ုိး႐ိုး စာပုိဒ္တစ္ပိုဒ္
ေလာက္သာလိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာေမးခြန္းေတြကေတာ့ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ရဲ႕ အမည္ေျပာျပခိုင္းတာ၊
ေက်ာင္းသားေတြ အားလုံးဖတ္ခဲ့ရတဲ့ စာထဲက ရြာအမည္ေျပာခိုင္းတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိသလဲ၊ ဘာအေရာင္လဲ၊
ဘယ္ေလာက္ေ၀းလဲ၊ ဘယ္ေန႔ကလဲ၊ စတာေတြ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမး
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ေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ တျခားအသိဥာဏ္ေတြ ထက္စာရင္ အခ်က္အလက္ေတြကို ပိုအေရးေပးၿပီး
ဒီအဆင့္ေလာက္ စဥ္းစားၾကတာ မဆန္းပါဘူး။
အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ အသားေပးလြန္းရင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ညာစားေနတာနဲ႔တူပါတယ္။ ပထမအေနနဲ႔အခုလို
အသိပညာေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အမ်ားႀကီးရႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အခ်က္အလက္ေတြကို သင္
ျခင္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာ မွားပါတယ္။ ဒုတိယ
အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲသိတာဟာ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို စုေပါင္းၿပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ်
ႏိုငတ
္ ဲ့ အေျခအေန ရွိပါမွတန္ဖိုးရွိပါတယ္။ တတိယအေနနဲ႔ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ျပန္ေျဖရတာဟာ ဘာသာစကားကို
နည္းနည္း ပဲသုံးရၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိး မျဖစ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အခ်က္အလက္ေတြျမဳပ္ထားတဲ့
အဓိကအေၾကာင္းအရာကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ဘဲ အခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္မိႏိုင္ပါတယ္။ အလြတ္က်က္ႏိုင္
ပါတယ္။ တကယ္လို႔သင္ယူျခင္းဆိုတာ အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္းဆိုရင္ ဒီလိုအလြတ္က်က္တာဟာ ေက်ာင္းသားတစ္
ေယာက္ရဲ႕ သင္ယူျခင္းမွာ အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြဟာ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြကိုစဥ္းစားၿပီး သိၿပီးသားအသိဥာဏ္ေတြ၊ အယူအဆေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔
အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အႀကံေတြကို သူတို႔စကားနဲ႔ေျပာၿပီး ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကို
သူတို႔ရဲ႕ေ၀ါဟာရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေ၀ါဟာရျဖစ္မွ သင္ၾကားမႈဟာ ေရရွည္ခံမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ တိုက္ရိုက္ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကိုစကား ေျပာဖို႔အခြငအ
့္ ေရး သိပ္မေပး တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို တားဆီးရာေရာက္ပါတယ္ (Gavora, 1990) ။
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၉။ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး အေတြးအေခၚမ်ား

(၁) ကြန္ျဖဴးရွပ္ (ဘီစီ ၅၅၁-၄၇၉)
ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးသမုိင္းတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္
ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္ၿပီး ငယ္
စဥ္က လစာနည္းဝန္ထမ္း အျဖစ္စတင္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ အလုပ္အတြင္း အဆင့္ဆင့္ရာထူးတက္လာၿပီး အသက္ (၄၀)
အရြယ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေနထုိင္ရာေဒသ၏ လူထုလုပ္ငန္းမ်ား၏ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒသ
ဆုိင္ရာ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားစီရင္ ေရးဌာနတြင္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ တရုတ္
ႏုိ္င္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္သြားေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိ္င္ရာတုိ႔ကုိ လွည့္
လည္ ေဆြးေႏြးသည္။ ထုိ႕ေနာက္ သူ၏ေမြးရပ္ဇာတိသုိ႔ျပန္လာၿပီး စာသင္ျခင္း၊ စာေပေရးသားျခင္း၊ တုိ႔ကုိ အသက္
ထက္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေခတ္မတုိင္မီ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္။ သာမန္လူမ်ားစုမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားမရွိေပ။ အစုိးရ၏ အဆင့္
ျမင့္ ရာထူးရွိသူမ်ားသည္ ပညာရပ္ (၆) ရပ္ကုိ သင္ၾကားရသည္။ အဆုိပါ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ - (၁) အခန္းအနားမ်ား
က်င္းပျခင္း (၂) ေလးျမုားအတတ္ပညာ (၃) ျမင္းရထားစီးနင္းျခင္း (၄) ဂီတ (၅) လက္ေရးလွေရးသားျခင္းႏွင့္ (၆)
သခ်ၤာဘာသာရပ္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ကြန္ျဖဴးရွပ္ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသည့္ကာလသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ကြ်န္စံနစ္မွသည္ ေျမရွင္ပေဒသ ရာဇ္စံနစ္သုိ႔ ကူး
ေျပာင္းစ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္၍ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ ရရွိလာသည္။
ေဒသတခုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲတစ္ဦးက ထုိေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးၿပီး လယ္သမားမ်ား
ကလည္း အဆုိပါအႀကီးအကဲကုိ အလုပ္အေကြ်းျပဳရၿပီး စစ္ေရးကိစၥအတြက္ လုိအပ္လွ်င္လည္း စစ္မႈထမ္းရသည္။ ဤ
အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ပညာေရးစံနစ္သည္လည္း အုပခ
္ ်ဳပ္သူမ်ား အတြက္သာရည္ရြယ္ေသာ ပညာေရးမွသည္
ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြးသင္ၾကားႏုိင္ေသာ ပညာေရးသုိ႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ဤပညာေရး အေျပာင္း
အလဲကုိ ေ႕ရွေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ သင္ၾကားမႈသည္ အားလုံးအတြက္ျဖစ္သည္၊ ခြဲျခားမႈမရွိဟု ေၾကျငာခဲ့
သည္။ ကြန္ျဖဴရွပ္၏ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာမိသားစု၊ ခ်မ္းသာေသာမိသားစု၊ ရာထူးငယ္ေသာ
မိသားစု၊ ရာထူးႀကီးေသာမိသားစု အားလုံးမွ ပါဝင္သည္။
ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ သင္ၾကားမႈသည္ လူသားဝါဒကုိအေျခခံသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္သူ၏ ပညာေရးအယူအဆကုိ ေဖၚျပရာ
တြင္ လူ႔အဖြဲအ
႔ စည္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ တုိးတက္မႈသည္ ပညာေရးေပၚတြင္ အေျခခံေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပညာ
သင္ၾကားေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေမြးရန္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၿပီးလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ရာထူးမ်ားကုိ ရရွိရမည္ဟုလည္း ေဖၚျပသည္။ ဤ အယူ
အဆသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အယူအဆေဟာင္းျဖစ္ေသာ မိဘ၏ရာထူးအရုိက္အရာကုိ သားသမီးမ်ားသာ ဆက္ခံရမည္
ဟူေသာ အယူအဆကုိဆန္႔က်င္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အယူအဆအရ မည္သူမဆုိအရည္အခ်င္းရွိလွ်င္ မည္သည့္
ရာထူးမဆုိ ရယူႏုိင္သည္။
ကြန္ျဖဴးရွပ္ပညာေရး၏ အဓိကဦးစားေပးသည့္အခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ကုိယ္က်င့္တရားျမင့္မားေရးႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိေရး
ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာစံမ်ားမွာ သားသမီးက မိဘကုိ ရုိေသေလးစားျခင္း၊ အသက္အရြယ္
ႀကီးသူကုိ ရုိေသေလးစားျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ အမ်ား၏ေလးစားမႈရွိရန္ ေနထုိင္က်င့္ႀကံျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ႀကိဳးစား
အားထုတ္ျခင္း၊ တပါးသူကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္း၊ ခ်စ္ခင္လုိဖြယ္ေကာင္းျခင္း၊ ခြင့္လတ
ႊ ္တတ္ျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံေခြ်တာျခင္း၊ သီးခံ
ျခင္း၊ တပါးသူတုိ႔၏ အားနည္းခ်က္အေပၚတြင္ စာနာျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ပညာဥာဏ္ရွိျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍
ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ပညာေရးကုိ စာရိတၱ ပညာေရးဟုေခၚ ဆုိႏုိင္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ေက်ာင္းတြင္ ေရွးေခတ္ေက်ာင္းမ်ား၌
သင္ၾကားသည္ ပညာရပ္ (၆) မ်ဳိး (အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း၊ ေလးျမုား၊ စစ္ျမင္းရထား၊ ဂီတ၊ လက္ေရးလွႏွင့္သခ်ၤာ) ကုိ
ဆက္လက္သင္ ၾကားသည္။ အျခားသင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ - ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ သမုိင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ေက်ာင္းတြင္ သဘာဝသိပၸံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးပညာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးတုိ႔
သင္ၾကားသည္ကုိ မေတြရ
႔ ေပ။
ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ပညာေရးသေဘာထားတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ ပညာေရးသည္ သင္ယူသူ၏ စံႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။
တတ္ကြ်မ္းေသာပညာသည္ ဘဝေ႕ရွေရးကုိ လမ္းညြန္ႏုိင္ရမည္။ မိမိတတ္ကြ်မ္းေသာ ပညာရပ္ကုိ အျခားသူမ်ားကုိ
လည္း ျပန္လည္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရမည္။ ၿပီးခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အေျခခံလွ်က္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။
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ပညာရပ္မ်ားကုိသင္ယူရာတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ သင္ယူ၍ သင္ယူရသည္ကုိလည္း ႏွစ္သက္ရမည္။ သေဘာတ
ရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရမည္။ လူတစ္ဦး၏ အျပဳအမႈအေနအထုိင္သည္ လူအဖြဲအ
႔ စည္းမွ လက္ခံထားသည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚႏုိင္ရမည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းရွိ၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
လည္း ေဝဖန္ႏုိင္ရမည္။ စံျပပုဂၢဳလ
ိ ္တစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္ေနထုိင္ရမည္။ မိမိတြင္ အမွားမ်ားရွိပါက ျပင္၍ တုိးတက္
ေအာင္ ျပဳျပင္ရမည္။ အျခားသူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကုိလည္း လက္ခံရမည္။ တျခားသူမ်ားက မိမိအေပၚေစာ္ကား သည္ကုိ
လည္း ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ရမည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္
ဆရာတစ္ဦးသည္ စာသင္ၾကားသည့္ အလုပ္အေပၚတြင္ ယုံၾကည္သက္ဝင္ၿပီး၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိရမည္။ ဗဟုသုတ
ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံရမည္။ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္အေပၚတြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္ရမည္။ တပည့္မ်ားကုိ သားသမီးကဲ့သုိ႔
ခ်စ္ခင္ရမည္။ တပည့္မ်ားကုိလည္းေကာင္းစြာ နားလည္ရမည္။ တပည့္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိလည္း သိရမည္။
တပည့္မ်ား ပညာဆည္းပူႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တပည္မ
့ ်ား တတ္ကြ်မ္းနားလည္ရန္ အတြက္ ထိ
ေရာက္ေသာ သင္ၾကားနည္း စံနစ္ကုိလည္း အသုံးျပဳရမည္။
အသက္ (၇၂) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ဘဝတသက္တာလုံး ကြယ္လြန္
သည့္အခ်ိန္အထိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ သင္ယူမႈကုိ မနားတမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္
တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အေပၚ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏
အေတြးအေခၚမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသာမက ကုိးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေ႕ရွေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွ႔ံခဲ့
သည္။ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အယူအဆမ်ားကုိ အစုိးရအဖြဲ၏
႔ လမ္းညြန္အျဖစ္က်င့္သုံးသည္။ ထုိ႔ျပင္ စကၤာပူ
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

(၂) ပေလတို (ဘီစီ ၄၂၈-၃၄၈)
ပေလတုိသည္ ဘီစီ ၄၂၈ တြင္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ၌ မင္းေဆြမင္းမ်ဳိးမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပေလတုိငယ္စဥ္က မင္း
ညီမင္းသားေယာက်္ားကေလးမ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းတြင္ အေျခြအရံ အေစခံမ်ား ၿခံရံလွ်က္ တက္
ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ကအမ်ားျပည္သူတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ မိန္း
ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတက္ရန္အခြင့္အေရးမရွိဘဲ ပေလတုိ၏ အစ္မေတာ္သည္ပင္ ေက်ာင္းမေနခဲ့ရေခ်။
ပေလတုိသည္ ငယ္စဥ္က အေရးအဖတ္ႏွင့္ အတြက္အခ်က္တုိ႔ကုိ သင္ယူခဲ့သည္။ ဂရိေရွးေဟာင္း ကဗ်ာမ်ားကုိလည္း
အလြတ္က်က္မွတ္ခဲ့သည္။ ဂီတကုိလည္းသင္ယူခဲ့သည္။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားကုိလည္း သင္ယူခဲ့ရသည္။
အားကစားကုိသင္ၾကားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြၿံ႔ ဖိဳးေသာအသိဥာဏ္သည္ က်န္းမာေသာကုိယ္ခႏၶာတြင္ ရွင္သန္ေစရန္
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္စစ္ပြဲမ်ား၌ အားအင္ခ်ိနဲ၍
႔ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား မျဖစ္ရေလေအာင္လည္း ရည္ရြယ္သည္။
ပေလတုိသည္ မင္းေဆြမင္းမ်ဳိး မိဘမ်ားမွ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္
လမ္းေၾကာင္းသုိ႔လုိက္ဘဲ ေက်ာင္းဆရာဘဝကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ပေလတုိ၏ အယူအဆမွာ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္
ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုိယ္က်င့္တရား ျမင့္ျမတ္သူမ်ား
လည္း ျဖစ္ရမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ အဆုိပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရန္
ရည္ရြယ္၍ ေက်ာင္းဆရာဘဝကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပုံရသည္။ ပေလတုိသည္ ေဒသမ်ားစြာသုိ႔ (၁၂) ႏွစ္တုိင္ ခရီးလွည့္လည္၍
ပညာမ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအသင္ႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္၍ အကယ္ဒမီေက်ာင္းကုိ ဖြငလ
့္ ွစ္ၿပီး ပညာရပ္မ်ား
သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။
ပေလတုိ၏ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တာဝန္၊ သတၱိ၊ ျမင့္ျမတ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊
ေမတၱာ၊ အလွ၊ သိပၸံ၊ သဘာဝ၊ ပုံေျပာျခင္း၊ စကားလုံးမ်ားေျပျပစ္ေခ်ာေမြမ
႔ ႈ၊ လူသား၏သဘာဝ၊ ပညာဥာဏ္၊ ႏုိင္ငံ
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ပေလတုိ၏ အေတြးအေခၚ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တရား
ေသ သေဘာတရားမ်ားကုိ သြတ္သြင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူသားအားလုံး လက္ခံႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္
သည္။ ပေလတုိ၏ ေတြးေခၚမႈသည္ လူသားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ပုိ၍ျပည့္စုံေအာင္ ေျပာရလွ်င္ လူသား၏ စိတ္
ေနစိတ္ထား ျမင့္ျမတ္မႈကုိ ဗဟုိျပဳသည္။ လူတစ္ဦးသည္ သူ၏စိတ္ဝိဥာဥ္အားသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္
ျခင္းသည္ ထုိလူ၏ အနာဂတ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။
ပေလတုိ၏ ခံယူခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ သူ၏ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ခႏၶာက်န္းမာမႈႏွင့္ စိတ္ဝိဥာဥ္
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔အတြက္တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆရာတစ္ဦးသည္ သူသင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ကုိ ပုိင္ႏုိင္ကြ်မ္းက်င္သူ
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လည္း ျဖစ္ရမည္။ ဥပမာ၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္နည္း သင္ၾကားသည့္ဆရာသည္ ကုိယ္တုိင္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္တတ္သူျဖစ္ရမည္။ ပေလတုိ၏
သင္ၾကားနည္းသည္ ေရွးရုိးစဥ္လာသင္ၾကားနည္းျဖစ္ေသာ ဆရာတစ္ဦးက သူသိရွိထားေသာ ဗဟုသုတကုိ ေက်ာင္း
သားမ်ားသုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးျခင္းနည္းမ်ဳိးမွ လမ္းခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ပေလတုိသည္ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အျပန္လွန္
အေမးအေျဖျပဳလုပ္ေသာ သင္ယူမႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေသာ သင္ၾကားနည္းကုိသုံးသည္။
ပေလတုိသည္ အကယ္ဒမီေက်ာင္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္ (၄၀) ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ပေလတုိ၏
အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ ဥေရာပတြင္ ပထမဦးဆုံးေပၚေပါက္သည့္တကၠသုိလ္ ျဖစ္သည္ဟု သမုိင္းဆရာမ်ားက မွတ္
တမ္းတင္ထားသည္။ ပေလတုိေခတ္တြင္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ရမည့္သူမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းတြင္ ပညာ
သင္ၾကားရသည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရွင္မ်ားထံတြင္
အလုပ္သင္အျဖစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ရသည္။ ေက်းကြ်န္မ်ားမွာမူ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ
မ်ား ဆည္းပူးခြင့္မရွိေခ်။ ပေလတုိသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအသုိင္းအဝိုင္းမွ မိန္းကေလးမ်ားကုိမူ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခြင့္ျပဳ
သည္။
ပေလတုိ၏သင္ရုိးညြန္းတမ္းတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ဝိဥာဥ္၏အလွကုိ ဦးစားေပးသည္။ ေက်ာင္း
သားငယ္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာရပ္သင္သည္။ ပုံျပင္မ်ားႏွင့္ ကစားနည္းမ်ားကုိလည္း သင္သည္။ အသက္ (၆)
ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းသုိ႔စတင္တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အေရးအဖတ္ႏွင့္ အတြက္အခ်က္ကုိသင္သည္။
အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ (၁၃) ႏွစ္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားကုိ္ အေရးအဖတ္္အတြက္ ပုိ၍ႏုိင္နင္းေအာင္သင္၍ စာေပေရးသား
ျခင္း သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ ဓါးေရး လွံေရးတုိ႔ကုိလည္း သင္ၾကားသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားကုိလည္း မွ်တေအာင္
သင္ၾကားသည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစတ
္ ြင္ အေျခခံပညာၿပီးဆုံးၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆက္လက္၍
အသက္ (၂၁) ႏွစ္ အထိ ခႏၶာကုိယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စစ္ခ်ီစစ္တက္မႈမ်ားကုိ သင္ယူရသည္။ အသက္ (၂၁) ႏွစ္တြင္ အဆင့္
ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္သင္ယူသည္။ ပေလတုိ၏ေက်ာင္းတြင္ အသက္ (၂၀) အရြယ္အထိ မသင္မေနရ
သတ္မွတ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကုိ အသက္ (၂၁) မွ (၃၀) အထိ သင္ယူရသည္။ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရးသိပၸံႏွင့္
ဥပေဒ ဘာသာရပ္တုိ႔ကုိသင္သည္။ ပေလတုိေက်ာင္း၏ စည္းမ်ဥ္းေလးခုမွာ အေတြးအေခၚ၊ ဂဏန္းသခ်ၤာ၊ ဂ်ီၾသေမထရီ
ႏွင့္ ဂီတတုိ႔ျဖစ္သည္။
အသက္ (၃၁) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေတြးေခၚမႈပညာႏွင့္ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းကုိ စတင္ရသည္။ အသက္ (၃၅) ႏွစ္
အရြယ္ေရာက္လွ်င္ ႏုိင္ငံတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရသူျဖစ္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္
ျမင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတက
ုိ႔ ုိ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ရသည္။ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဆုံး
အျဖတ္မ်ားကုိလည္း ေပးရသည္။
ဤနည္းျဖင့္ပေလတုိ၏ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသည္ အေတြးအေခၚရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးသည္။ ပေလ
တုိ ပညာေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ဖြၿံ႔ ဖိဳးမႈကုိ ဦးစားေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္တာဝန္ကုိ
ထမ္းေဆာင္ရန္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အာမခံရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္
ရန္ရည္ရြယ္သည္။

(၃) လီယိုေတာ္စတြိဳင္း (၁၈၂၈-၁၉၁၀)
လီယုိေတာ္တြိဳင္းသည္ ရုရွားႏုိင္ငံတြင္ ဇာဘုရင္ေခတ္၌ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ စာေပေရးသားသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
လီယုိေတာ္စတြိဳင္းေရးသားခဲ့သည့္ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝတၱဳႀကီးသည္ ႏုိင္ငံအႏွအ
ံ႔ ျပား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ သူ
သည္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး လူသားကုိ အေျခခံသည့္ ပညာေရးဝါဒကုိ လက္ကုိင္ထားခဲ့သူျဖစ္သည္။
ေတာ္စတြိဳင္းသည္ အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေတာရြာတခုတြင္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္၍
လယ္သမားကေလးမ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းကုိ သူ၏အိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကုိ
အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားသည္။ ေက်ာင္းစဖြင့္သည့္ပထမေန႕တြင္ ကေလး (၂၂) ေယာက္ စတင္တက္ေရာက္ၿပီး တစ္လ
ခြဲခန္ၾ႔ ကာေသာအခါ ေက်ာင္းသား သုံးဆတုိးလာသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသက္အရြယ္မွာ (၇) ႏွစ္ မွ (၁၃) ႏွစ္
အထိျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ နံနက္ (၈) နာရီတြင္စတင္ၿပီး ေန႔လည္တြင္ ေခတၱထမင္းစားနားသည္။ မြန္း
လြဲပုိင္းတြင္ (၃) နာရီမွ (၄) နာရီအထိ ဆက္လက္သင္ၾကားသည္။ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔စာသင္ခ်ိန္ (၅) ခ်ိန္မွ (၆)
ခ်ိန္ အထိ သင္ၾကားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အသက္အရြယ္အလုိက္ အုပ္စုသုံးစု ခြဲထားသည္။ အငယ္တန္း၊
အလတ္တန္း၊ အႀကီးတန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
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ေတာ္စတြိဳင္း၏ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ၊ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ သဒၵါ၊
သမုိင္း၊ ပထဝီ၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္၊ ပုံဆြဲႏွင့္ သီခ်င္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ အႀကီးတန္းတြင္ သခ်ၤာ၊
ရူပေဗဒ၊ သမုိင္းတုိ႔ကုိ သင္ၾကားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မၾကာမၾကာ ပုံေျပာေလ့ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စာ
ညံ့၍ျဖစ္ေစ၊ အမူအရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ေပးျခင္း မရွိေခ်။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံ
သည္။ ေတာ္စတြိဳင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အရြယ္အားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္
လည္း လူသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္၊ သူတို႔သည္ လူႀကီးမ်ားစဥ္းစားသကဲ့သုိ႔ပင္ စဥ္းစား၍ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္သည္ လူႀကီး
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထပ္တူပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ သင္ယူလုိၾကသည္၊ သင္ယူခ်င္စိတ္ရွိ၍ပင္ ေက်ာင္းသုိ႔လာၿပီး
သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကသည္။ ေတာ္စတြိဳင္းႏွင့္ သူ၏ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေတြး
ေတာလုပ္ကုိင္ေစ၍ ကေလးမ်ား၏ ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ အားေပသည္။
အသက္ (၂၃) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ဇာဘုရင္စစ္တပ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းသည္။ (၂) ႏွစ္ အၾကာတြင္
စစ္တပ္မွထြက္၍ ရြာသုိ႔ျပန္ၿပီး ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္သည္။ ဤအႀကိမ္တြင္ ေတာ္စတြိဳင္း၌ ေက်ာင္း
သားမ်ားပုိ၍ မ်ားျပားစြာတက္ေရာက္ၾကသည္။ အသက္ (၂၉) ႏွစ္အရြယ္ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ခရီး
ထြက္သည္။ ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လက္ေတြ႔ သင္ၾကား
ျပသပုံမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာမႈသည္သူ၏ သင္ၾကားမႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။
ေတာ္စတြိဳင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရုရွားပညာတတ္မ်ားသည္ ဇာဘုရင္၏ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စံနစ္ထက္၊ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈ
ကုိ လုိလားၿပီးပညာေရးစံနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားကုိ အလုိရွိၾကသည္။ ပညာေရးကုိ မင္းမႈထမ္းမ်ား၏ လက္တြင္ မ
ထားလုိဘဲ ပညာတတ္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လုိၾကသည္။ မင္းမႈထမ္းမ်ားကလည္း ပညာ
ေရး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေခ်။ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ပညာတတ္မ်ားပါဝင္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔
စည္းရန္ စတင္စည္းရုံးၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႔မွ ပညာေရးဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝရန္၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမအ
ႈ တြက္ လူထုပညာ
ေပးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္၊ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊ ဆရာမ်ားကုိသင္တန္းေပးရန္၊ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူ ပစၥည္း
မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ရန္၊ သင္ရုိးညြန္းတမ္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းျဖင့္ ေဆာင္
ရြက္သြားရန္၊ ရည္ရြယ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရအာဏာရွိသူတုိ႔မွ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မျပဳေခ်။
၁၈၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ပသုိ႔ ခရီးထြက္၍ ဂ်ာမဏီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဘယ္လဂ်ီယံႏွင့္
အဂၤလန္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္တြင္ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ရုရွား
ႏုိင္ငံ၏ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပညာေရးျပသနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာခဲ့သည္။
ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပညာေရးအေပၚ သေဘာထားမွာ လူသားဝါဒ ၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
ထုိ႔ျပင္ေတာ္စတြိဳင္းသည္ လူမ်ားစုႀကီး၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးကုိ အေလးထားသည္။ ထုိေခတ္ကာလက ရုရွားႏုိင္ငံ
တြင္ အာဏာရွိသည့္ အခြင့္ထူးခံလူမ်ားသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရၿပီး လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ားမွာမူ ပညာမသင္
ရေခ်။ အေရးအဖတ္ပင္ မတတ္ေပ။ လူမႈေရး မညီမွ်မႈေၾကာင့္ လူမ်ားစု၏ ပညာေရးအခြင့္အေရးဆုံးရႈံးရသည့္ အေျခ
အေနကုိ ေတာ္စတြိဳင္း ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး သူ၏ပညာေရးသည္ လူတုိင္းအတြက္ ပညာေရး ျဖစ္ရ
မည္ဟုခံယူသည္။
ေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္စတြိဳင္းေျပာၾကားသည္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သဘာဝ
အေလ်ာက္အျပစ္ကင္းစင္သူျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဖြၿံ႔ ဖိဳးခြင့္ကုိ တားဆီးျခင္းမျပဳသင့္။ ကေလးမ်ား
အေပၚတြင္ ဆရာ၏ လႊမ္းမုိးမႈသည္ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းရမည္ဟုဆုိသည္။
ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပညာေရးအယူအဆႏွင့္ သူ၏ေက်ာင္းဂုဏ္သတင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေဒသမွ ဆရာမ်ားသည္ ေတာ္
စတြိဳင္း၏ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကသည္။ ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပညာေရးအယူ အဆမ်ားကုိ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး
ၾကသူမ်ားျပားလာသျဖင့္ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ လူအမ်ားဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ပညာေရးဂ်ာနယ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဂ်ာ
နယ္အမည္ကုိ သူ႔ေက်ာင္း၏အမည္ျဖစ္ေသာ Yasnaya Polyana ဟုေပးသည္။ ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေသာ အေၾကာင္း
အရာမ်ားမွာ ပညာေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ လူထုေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈနည္းလမ္း
သစ္မ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ လူထုပညာေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီး ေတာ္စတြိဳင္းအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စရာ ေကာင္း
ေသာ္လည္း ဇာဘုရင္အာဏာပုိင္မ်ားကမူ ေတာ္စတြိဳင္း၏ ပညာေရးအယူအဆႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕
ၾကေခ်။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဇာဘုရင္၏အာဏာသားတုိ႔သည္ ေတာ္စတြိဳင္း၏ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ာနယ္
ထုတ္ေဝခြင့္ကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းပစ္ခဲ့သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ဘာသာေရးကုိ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္သည္
ဟုု စြပ္စြဲသည္။
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စာသင္ခြင့္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရၿပီးေနာက္ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ကမၻာေက်ာ္ဝတၱဳျဖစ္လာမည့္ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး စာအုပ္ကုိေရးသားခဲ့သည္။ အသက္ (၄၂) ႏွစ္အရြယ္ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္စတြိဳင္္းသည္ မူလတန္း
ဖတ္စာအုပ္ကုိ ေရးသားသည္။ ဤမူလတန္းဖတ္စာကုိ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစား၍ ေရးသားခဲ့သည္။
ေတာ္စတြိဳင္းကုိယ္တုိင္က ဤမူလတန္းဖတ္စာေရးသားရာ၌ သူ၏ႏွလုံးသားကုိ ႏွစ္ျမဳပ္၍ ေရးသားခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။ ၁၈၇၂ တြင္ ဤမူလတန္းဖတ္စာကုိ ထုတ္ေဝခဲသ
့ ည္။ ရုရွားႏုိင္ငံပညာေရး သမုိင္းတြင္ ေတာ္စတြိဳင္း၏ မူလ
တန္းဖတ္စာသည္ ထူးျခားထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဤမူလတန္းဖတ္စာသည္ လူသားဝါဒကုိ အေျခခံသည့္
ပညာေရး အယူအဆျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ကမၻာေက်ာ္ဝတၱဳႀကီးကုိ ေရးသားခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး
တစ္ဦးက မူလတန္းဖတ္စာေရးျခင္းသည္ မူလတန္းပညာေရး၏ အေရးႀကီးမူကုိေဖၚျပသည္။ မူလတန္းဖတ္စာ၏ အတိမ္
အနက္သည္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ဘဝတေလွ်ာက္လုံးအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖြၿံ႔ ဖိဳးမႈမ်ားကုိ
ထင္ဟပ္သည္။ ေတာ္စတြိဳင္း၏ မူလတန္းဖတ္စာကုိ ဇာဘုရင္အစုိးရကပါ လက္ခံၿပီး ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအျဖစ္ ျပဌာန္း
ခဲ့သည္။ ေတာ္စတြိဳင္းသည္ လူသားဝါဒကုိလက္ကုိင္ထားေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လူသားဝါဒ ဆုိသည္မွာ
ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ႏွလုံးသားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ထားသူျဖစ္သည္။

(၄) မဟၱမဂႏၵီ (၁၈၉၄-၁၉၄၈)
ဂႏၵီသည္ ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒပညာကို သင္ယူခဲ့သည့္ ေ႕ရွေန
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ ေ႕ရွေနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရင္း အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူ ျဖစ္
သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအား ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂႏၵီ၏လမ္းစဥ္သည္ အၾကမ္းမဖက္ေရးလမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔အား လက္
နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူထုအင္အားျဖင့္ ကိုလိုနီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္း၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို သုံးသည္။
ဂႏၵီ၏ ပညာေရးအယူအဆသည္ စက္မႈအရင္းရွင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရုပ္ဝတၳဳဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဦးစားေပးသည့္ ပညာေရး
စနစ္ေနာက္သို႔ မလိုက္ဘဲ အိႏၵိယႏိုင္ငံေက်းရြာမ်ား၏ ရုိးရာအစဥ္အလာမ်ားကို ထင္ဟပ္လွ်က္ ေက်းရြာမ်ား လြတ္လပ္
စြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကို ဦးတည္သည့္ ပညာေရးအယူအဆကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂႏၵီသည္ ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းတြင္ လက္မႈ
ပညာဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းရန္ အဆိုျပဳသည္။ ဂႏၵီသည္ စက္ရုံမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုအားမေပးဘဲ ေက်းရြာသူေက်းရြာသား
တို႔၏ လြတ္လပ္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား၏ အစဥ္အလာလုပ္ကိုင္ေနသည့္
လက္မႈ ပညာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ အဆိုျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအဆိုျပဳခ်က္သည္
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဟိႏၵဴအယူဝါဒအရ ဇာတ္နိမ့္ဟုသတ္မွတ္ခံရသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို အားေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးကို လူမႈေရးရႈေထာင့္မွ ရႈျမင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍
ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္မႈပညာဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုင္းငင္ျခင္း၊ ယက္ကန္းရက္ျခင္း၊ သားေရနယ္ျခင္း၊ အိုးဖုတ္
ျခင္း၊ သတၱဳထည္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျခင္းေတာင္းရက္ျခင္း၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေစသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဇာတ္ျမင့္မ်ားတန္ဘိုးထားသည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ အေရးအဖတ္ကၽြမ္းက်င္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္ျမင့္ကေလးမ်ား တက္ေရာက္ေသာ
ေက်ာင္းတြင္ ဇာတ္နိမ့္ကေလးမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရေခ်။ ဂႏၵီ၏ပညာေရးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးကို ဦးတည္လိုက္ၿပီး ဇာတ္နိမ့္မ်ား၏ လူမႈဘဝတိုးတက္မႈကို အားေပးသည့္ ပညာေရးျဖစ္သည္။
ကိုလိုနီေခတ္ပညာေရးသည္လည္း ကိုလိုနီအစိုးရ၏ စီးပြားေရးလုပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အလုပ္
သမားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီသည္ေက်းရြာမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္သည့္ အေျခခံပညာေရး အဆို
ျပဳခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၂) ခုကို ေဖာ္ျပသည္။
(၁) ဘ႑ာေရးအရ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးမႈႏွင့္
(၂) ႏုိင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္းမႈျဖစ္သည္။
အိႏၵိယေက်းရြာမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထဖြင့္လွစ္၍ ရုိးရာအစဥ္လာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ
လက္မႈပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ စီးပြားေရးတိုးတက္လာၿပီး ဘ႑ာေရးအရ အမွီအခို ကင္း
ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးႏုိင္လွ်င္ အာဏာရွိသူတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွလည္း လြတ္ေျမာက္
ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အမွီအခိုကင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီ၏ ဤပညာေရး အယူအဆသည္ ကိုလိုနီအစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။
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ဂႏၵီသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ရသည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ တာဝန္သည္ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ဗ်ဴရုိကရက္ အရာရွိႀကီးမ်ား
ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဂႏၵီက ေခ်ပေရးသားသည္မွာ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ပညာေရး၏ အဓိကယာဥ္အျဖစ္ အသုံးျပဳ
ထားသျဖင့္ ဆရာမ်ား၏ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်သြားသည္။ ဖတ္စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ သင္ၾကားရသျဖင့္
ဆရာမ်ား၏ ပင္ကိုယ္ အသိဥာဏ္မ်ားကို ေဖၚျပႏုိင္ခြင့္မရေခ်။
ဂႏၵီက အေျခခံပညာေရးတြင္ ဘာသာေရးကို သင္ၾကားရန္ အားမေပးေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်ိန္က
သင္ၾကားေသာ ဘာသာေရးသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ဘာသာေရးအယူအဆ ကြဲျပားသူမ်ားၾကား ညီညြတ္မႈပ်က္ျပားၿပီး
ျပႆနာမ်ားပို၍ ရႈပ္ေထြးေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီ၏ပညာေရးအယူအဆသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေန
အထားမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးေပၚလစီကို
ဟိႏၵဴေပၚလစီျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ မူဆလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဤေဝဖန္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဂႏၵီ
သည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဘာသာေရးသင္ခန္းစာမ်ား မသင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဂႏၵီ၏ပညာေရးအယူအဆကို ကိုလိုနီအစိုးရသာမက စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ စီးပြါးေရးစနစ္ကို လိုလားသည့္ အိႏၵိယ
ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ကလည္း ဆန္႔က်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေနရူးဦးေဆာင္သည့္ ကြန္ကရက္ပါတီသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ
လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္လိုသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ဤစီးပြားေရးအယူအဆအရ စက္မႈ
ဖြံ႔ၿဖိိဳးမႈက္ုိ အားေပးသည့္ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးကို လိုလားသည္။ ဤအယူအဆသည္ ဂႏၵီႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႏွင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္ ဂႏၵီသည္
အေတြးအေခၚအစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္။

197

(၅) ေပၚလို ဖ႐ိုင္ယာ Paulo Freire (၁၉၂၁-၁၉၉၇)
ေပၚလိုဖရိုင္ယာသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား ပညာရွင္တဦး ျဖစ္
သည္။ ေပၚလိုသည္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတို႔၏ဆက္ႏႊယ္မႈကို အေျခခံေသာ ပညာေရးကို အဆိုျပဳ
သူျဖစ္သည္။ ေပၚလိုသည္ လူလတ္တန္းစားမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ စီးပြားပ်က္ကပ္ႏွင့္
ၾကံဳခ့ဲဖူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားတို႔၏ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး အားတက္
သေရာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ပညာသင္ယူေရးကို အဟန္အ
႔ တားျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဆာ
ေလာင္ငတ္မြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပညာမသင္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေပၚလိုဖရိုင္ယာေရးသားျပဳစုသည့္ “အဖိႏွိပ္ခံမ်ား၏ ပညာေရး” (Pedagogy of the Oppressed) စာအုပ္သည္ ကမာၻ႔
ပညာေရးေလာကတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ သူ၏စာအုပ္တြင္ ကိလ
ု ိုနအ
ီ ုပ္စိုးသူႏွင့္ ကိုလိုနီျပဳခံရသူတို႔၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမညီမွ်မႈကို ဆန္းစစ္ထားသည္။ အာဏာမဲ့မႈသည္ လြတ္ေျမာက္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း၊
လြတ္ေျမာက္မႈသည္ တစ္စံုတဦးက ေပးမွရေသာအရာမဟုတ္ဘဲ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ၾကိဳးပမ္း ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ ပံုျပင္ဒ႑ာရီမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူသား၏ျပင္ပတြင္ တည္ရွိေသာ
အရာလည္း မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူသားကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
သည္။ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေပါင္းစပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရန္ တိုက္
တြန္းထားသည္။
ထို႔ျပင္ သူ၏စာအုပ္၌ ပညာသင္ယူျခင္းသေဘာတရားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ေပၚလိုက “သြတ္သြင္းျခင္း
ပံုစ”ံ (Banking Model) ဟုေခၚသည့္ သင္ၾကားနည္းမ်ဳိးကို ဆန္႔က်င္သည္။ “သြတ္သြင္းျခင္းပံုစ”ံ ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္း
သားကို ဘာမွ်သိနားလည္ျခင္းမရွိေသာ ခြက္လြတ္တခုဟု ယူဆ၍ ဆရာက အသိပညာ ထည့္သြင္းေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္
သည္။ ဤပံုစံသည္ ဖိႏွိပ္သူတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိျပီး၊ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အသိပညာ ဖလွယ္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ ေပၚလိုက ပညာ
ေရးသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျပီး ကိုယ္တုိင္အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းရန္ႏွင့္ တပါးသူမွ လႊမ္းမိုး
ထားေသာ ပညာေရးမျဖစ္သင့္ဟုဆိုသည္။
ေပၚလိုသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ေပၚလိုအဖမ္းခံရသည္။ ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းခံရာမွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္
ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာကာ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေျပးဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကင္းဘရစ္
(Cambridge) တကၠသိုလ္တြင္လည္း စာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္သည့္
World Council of Churches တြင္ ပညာေရးအၾကံေပးအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အာဖရိကတိုက္ရွိ ေပၚတူဂီ ကိုလိုနီ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ အႀကံေပးခဲသ
႔ ည္။ ၁၉၇၉ တြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံသို႔ ၿပန္ခြငရ
့္ ၿပီးေနာက္
၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၆ ထိ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ၁၉၈၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အလုပ္သမားပါတီမွ ဝင္ေရာက္အေရြးခံခဲ႔ၿပီးေနာက္ Sao Paulo ပညာေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲသ
႔ ည္။
၁၉၉၇ တြင္ ႏွလုံးေရာဂါၿဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲသ
့ ည္။
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၁၀။ သင္တန္းအေပၚ အႀကဳံျပဳလႊာ

၁။

သင္တန္းအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား အတိုင္းအတာဘယ္ေလာက္အထိ ျပည့္၀ပါသလဲ။
□
အနည္းငယ္

၂။

□

□

□

အေတာ္အသင့္

□
အားလုံးျပည့္၀

သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။

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

၃။

ေ၀ဖန္ပိုင္ျခားစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ တက္ႂကြစြာသင္ယူျခင္းနည္းစနစ္မ်ားေပၚ မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

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

၄။

သင္တန္းကာလအတြင္း ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးတို႔ေပၚ မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။

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

၅။

ဤသင္တန္း၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင္တန္းပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားေပးေစလိုပါသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၁၁။ ကိုးကားသည့္စာအုုပ္မ်ား
Reference:    
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  A  framework  for  critical  thinking  across  the  curriculum,  prepared  
for  the  Reading  &  Writing  for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  1  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Methods  for  promoting  Critical  thinking,  prepared  for  the  Reading  
&  Writing  for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  2  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Reading,  Writing  &  Discussion  in  Every  Discipline,  prepared  for  
the  Reading  &  Writing  for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  3  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Further  Strategies  for  Promoting  Critical  Thinking,  prepared  for  
the  Reading  &  Writing  for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  4  
Meredith,   Steele   and   Temple   (1998),   Cooperative   Learning,   prepared   for   the   Reading   &   Writing   for  
Critical  Thinking  Project,  Guidebook  5  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Lesson  Planning  Assessment,  prepared  for  the  Reading  &  Writing  
for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  6  
  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Writing  Workshop:  From  Self-Expression  to  Writing  Arguments,  
prepared  for  the  Reading  &  Writing  for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  7  
Meredith,  Steele  and  Temple  (1998),  Creating  Thoughtful  Readers,  prepared  for  the  Reading  &  Writing  
for  Critical  Thinking  Project,  Guidebook  8  
Temple  (2001),  Reading  &  Writing  for  Critical  Thinking  in  Higher  Education,  Critical  Thinking  Across  the  
Curriculum  
Crawford,   Saul,   Mathew,   and   Makinster   (2005),   Teaching   and   Learning   Strategies   for   the   Thinking  
Classroom    
Meredith  and  Steele  (2011),  Classrooms  of  Wonder  and  Wisdom,  Reading,  Writing  and  Critical  Thinking  
st
for  the  21   century    
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ေနာက္ဆက္တြဲ။ နည္းစနစ္အမည္မ်ား
အခန္း (၃) တြင္ေဖၚျပသည့္ နည္းစနစ္မ်ား
၃(က)။ အၾကံဥာဏ္ထြက္ေပၚရန္ နည္းစနစ္မ်ား (Brain Stormimg)

က(၁) အေတြးအေခၚႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း (Clustering)
က(၂) မ်ိဴးတူအုပ္စုခြဲျခင္း (Categorizing)
က(၃) စဥ္းစား၊ တဲြ၊ ဖလွယ္ (Think / Pair / Share)
က(၄) အေတြးေခၚဇယား (Concept Chart)
က(၅) အလွည့္က် ေဆြးေႏြးျခင္း (Roundtable – Roundrobin)
က(၆) ေဘာပင္မ်ားအလယ္ခ်ျခင္း (Pens In The Middle)
က(၇) အဖြဲလ
႔ ိုက္စူးစမ္းျခင္း (Group Investigation)
က(၈) ႀကိဳတင္စီစဥ္သူ (Advance Organizer)
က(၉ ) စကားလုံးမ်ားႀကဳိတင္ေပးျခင္း (Terms in Advance)
က(၁၀) ေရႊငါးကန္ပံုသ႑ာန္ေဆြးေႏြးပြဲ (Fish Bowl)
က(၁၁) ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Anticipation Guide)
က(၁၂) ရုပ္ပုံကားခ်ပ္ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း (Graphic Organizer)
က(၁၃) စာေရးဆရာအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္း (Writer Introduction)
က(၁၄) သင္ခန္းစာေဟာင္းကို ျပန္လည္မိတ္ဆက္ျခင္း - သင္ခန္းစာငယ္ (Mini Lesson)
၃(ခ)။ စာဖတ္ရာတြငသ
္ ံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား
ခ(၁) သိၿပီး၊ သိလို၊ သိလာ KWL (know/want to know/learn)
ခ(၂) သေကၤတမွတ္၍စာဖတ္ျခင္း (INSERT)
ခ(၃) အဓိပၸါယ္လကၡဏာ သုံးသပ္ျခင္း (Semantic Feature Analysis)
ခ(၄) နွစ္ဦးတြဲ စာဖတ္ျခင္း နွစ္ဦးတဲြ အက်ဥ္းခ်ဳံးျခင္း (Paired Reading Paired Summarizing)
ခ(၅) စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း (Taking Stock and Review the List)
ခ(၆) ဖလွယ္စူးစမ္းျခင္း (Shared Inquiry)
ခ(၇) ေရာေထြးထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား (Scrambled Sequences)
ခ(၈) ေလ့လာရန္လမ္းၫႊန္မ်ား (Study Guide)
ခ(၉ ) လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္း DRA (Directed Reading Ativity)
ခ(၁၀) လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားျခင္း DRTA (Directed Reading, Thinking Activity)

ခ(၁၁) ခန္႔မွန္းေျခဇယား (Prediction Chart)
ခ(၁၂) ေ၀ါဟာရမ်ားကိုအေျချပဳ၍ ခန္႔မွန္းျခင္း (Predicting From Terms)
ခ(၁၃) ႏွစ္ဦးတြဲ ခန္႔မွန္းျခင္းမ်ား (Paired Predictions)
ခ(၁၄) အက်ဥ္းခ်ဳံး / တြဲ / ဖလွယ္ (Summarize / Pair / Share)
ခ(၁၅) ပံုေဖာ္ / ဖလွယ္ / နားေထာင္ / တီထြင္ (Formulate / Share / Listen / Create)
ခ(၁၆) သင္ခန္းစာဖတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း (Reading and Conferencing)
ခ(၁၇) တုန္႔ျပန္ျခင္း (Responding)
ခ(၁၈) စာဖတ္သူမ်ားေဆြးေႏြးပြဲ (Reading Conference)
ခ(၁၉) ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားစဥ္းစား၍စာဖတ္ၿခင္း (QAREFMLW)

ခ(၂၀) JUICE ေလ့လာနည္း (Job, Understand, Instruct, Critique, Exchange (or) Evaluate)
ခ(၂၁) ဘာသာရပ္အလိုက္ စာဖတ္မႈတြင္ စာဖတ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲနည္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

  

201  

၃(ဂ)။ စာေရးရာတြင္သံုးေသာ နည္းစနစ္မ်ား
ဂ(၁)။ လက္တမ္းအလြတ္ေရးျခင္း / လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေရးသားျခင္း (Free Write)
ဂ(၂)။ အျမန္ခ်ေရးျခင္း (Quick Write)
ဂ(၃)။ RAFT စာေရးနည္း

ဂ(၄)။ စာေရးသူထိုင္ခံု စာေရးသားနည္း (Author Chair)
ဂ(၅)။ က်ိဳးေၾကာင္းျပစာစီစာကုံး (Argumentative Essay)
ဂ(၆)။ အကုိးအကားမ်ားစြာအသံုးျပဳ၍ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း (Writing Reports from Several Sources)
ဂ(၇)။ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္း (Guided Imagery)
ဂ(ဂ)။ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ စာေရးျခင္း (Persuasive Writing)
ဂ(၉ )။ အျခားတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ဂ်ာနယ္ (Other Response Journal)
ဂ(၁၀)။ စာေရးဆရာထံေပးစာေရးျခင္း (Letter to the Author)

၃(ဃ)။ ေမးခြန္းေမးရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဃ(၁) ဆရာမွဦးေဆာင္ေသာေမးခြန္း (Teacher Questioning)
ဃ(၂) အန္စာတံုးနည္း (Cubing)
ဃ(၃) ေနာက္ဆံုးစကား ေျပာခြင့္ေပးပါ။ (Save the Last Word for Me)
ဃ(၄) စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေမးခြန္း (Critical Question)
ဃ(၅) အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းနည္း (Re-Quest)
ဃ(၆) အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္း (Reciprocal Teaching)
ဃ(၇) ဦးတည္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Focusing Question)
ဃ(၈) စာဖတ္သူတုန္ျပန္႔သည့္ ေမးခြန္းမ်ား (Reader Response Questions)
ဃ(၉) စာေရးသူကို ေမးျမန္းျခင္း QTA (Questioning the Author)
ဃ(၁၀) ေမးခြန္းသင္ပုန္း (Question Board)
ဃ(၁၁) ဆိုကေရးတီး၏ ေမးခြန္းေမးနည္း
ဃ(၁၂) စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္း (Reading and Questioning)
ဃ(၁၃) အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းအစီအစဥ္ (Request Procedure)
ဃ(၁၄) စာေပအနုပညာတြင္ အဓိပါၸ ယ္ဖြင္႔ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား (Interpretive Question About Literature)
၃(င)။ စုေပါင္းသင္ယူျခင္း နည္းစနစ္မ်ား

င(၁)။ ဂ်စ္ေဆာ (Jigsaw)
ဂ်စ္ေဆာ (၁) (Jigsaw 1)
ဂ်စ္ေဆာ (၂) (Jigsaw 2)
ဂ်စ္ေဆာ (၃) Jigsaw (3)

င(၂)။ တစ္ေကာင္ေန၊ သံုးေကာင္ပ်ံ (One Stay, Three Stray)
င(၃)။ သုံးပိုင္းပါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း (Three-Part Interview)
င(၄)။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအဆင့္ (၃) ဆင့္ (Three-Step Interview)
င(၅)။ နံပါတ္တူမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း (Numbered Heads Together)
င(၆)။ အသင္း / ကစားပြဲ / ပြဲစဥ္ (Teams / Games / Tournaments)
င(၇)။ အတန္းကိုလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း (Stirring up the Class)
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င(၈)။ ေရာ၊ ရပ္၊ တြဲ (Mix, Freeze, Pair)
င(၉)။ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာအခန္းက႑
င(၁၀)။ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား (Skills Required for Working in Groups)
င(၁၁)။ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားကုိ သင္ၾကားျခင္း (Teaching the Skill of Cooperation)

၃(စ)။ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚ ျပေသာ နည္းစနစ္မ်ား
စ(၁)။ တီ-ဇယား (T-Chart)
စ(၂)။ ဗင္-ဇယား (Venn Diagram)
စ(၃)။ စကားလံုးမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာျခင္း (M-Chart)
၃(ဆ)။ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဆ(၁)။ ေဆြးေႏြးပြဲကြန္ယက္ (Discussion Web)
ဆ(၂)။ ေဒါင္႔အသီးသီးတြင္ေနရာယူျခင္း (Corners)
ဆ(၃)။ တန္ဖိုးမ်ဥ္း (Value Line)
ဆ(၄)။ ပညာရွင္မ်ားျငင္းခံုေဆြးေႏြးျခင္း (Academic Controversy)
ဆ(၅)။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးျခင္း (Constructive Controversy)
ဆ(၆)။ ကဒ္ျပားေတြေပၚက က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ခ်က္မ်ား (Arguments on Cards)
ဆ(၇)။ ျပႆနာဖလွယ္ၿခင္း (Trade a Problem)
ဆ(၈)။ မျမင္ရေသာလက္ (Blind Hand)
ဆ(၉)။ လွည့္လည္ျခင္း၊ ျပန္ၾကည့္ျခင္း (Rotating Review)
ဆ(၁၀)။ ျပခန္းသြားၾကည့္ျခင္း (Gallery Tour)
ဆ(၁၁)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားေဆြးေႏြးေသာအဖြဲ႕မ်ား (Critical Discussion Groups)
ဆ(၁၂)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားေဆြးေႏြးျခင္းကို က႑ခြဲ၍ေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႕မ်ား
၃(ဇ)။ နားေထာင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဇ(၁)။ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္း
ဇ(၂)။ ကလက္စတာနည္းျဖင့္ မွတ္စုထုတ္ျခင္း (Cluster Notes)
၃(ဈ)။ ေဟာေျပာပို႔ခ်ရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဈ(၁)။ အရွိန္ျမႇင့္ထားေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ (Enhanced Lecture)
၃(ည)။ ကဗ်ာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ည(၁)။ ႏွစ္ပိုင္းပါမွတ္တမ္း (Dual Entry Diary)
ည(၂)။ စင္ကြိန္းကဗ်ာစပ္နည္း (Cinquains)
၃(ဋ)။ အႏုပညာသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဋ(၁)။ ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ျပဇယား (Character Map)

ဋ(၂)။ ဇာတ္ေကာင္သ႐ုပ္ခြဲျခင္း (Dramatic Roles)
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ဋ(၃)။ ဇာတ္ေကာင္ေနရာေျပာင္းျခင္း (Shifting Perspective)
ဋ(၄)။ ဇာတ္လမ္းသရုပ္ေဖာ္ျခင္း (Role Play)
၃(ဌ)။ သခ်ာၤသင္ၾကားရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဌ(၁)။ လက္ေတြ႕သက္သက္၊ စိတ္ကူးတစ္၀က္-လက္ေတြ႕တစ္၀က္၊ စိတ္ကူးသက္သက္

ဌ(၂)။ ဂ်ီဩေမႀတီ လမ္းေလွ်က္ျခင္း (Geometry Walk)
ဌ(၃)။ ရည္မွန္းထားေသာနံပါတ္ (Target Number)
ဌ(၄)။ ဘာနံပါတ္လဲ။ (What’s the number?)
ဌ(၅)။ ရွည္လ်ားစြာ ႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ စားျခင္း၊ (Long Subtraction and Division)
၃(ဍ)။ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ နည္းစနစ္မ်ား
ဍ(၁)။ ထြက္ေပါက္ကဒ္ျပား (Exit Card)
ဍ(၂)။ သင္ယူမႈအေၿခၿပဇယား (Learning Log)
ဍ(၃)။ ဘာလဲ၊ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ၊ ယခုေကာ (What? So What? Now What?)
၃(ဎ)။ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္၍သင္ယူျခင္း (Service Learning)
၃(ဏ) ဘာသာရပ္မ်ားေပါင္းစပ္သင္ၾကားၿခင္း

ဏ(၁)။ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံတြဲ၍ စမ္းေရစီးဆင္းမႈကုိ ခန္႔မွန္းျခင္း
ဏ(၂)။ ဇီ၀မ်ိဳးခြဲအပင္မ်ား (Biodiversity)
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