တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သလဲ။
ေဒါက္တာ သိန္းလြင္
တကၠသုိလ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးစနစ္ျပင္ရံု အေဆာက္အဦးမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ၊ သင္ၾကားျခင္း
သင္ယူျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ရပါမည္။ တကၠသိုလ္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္
ရွိပါသည္။ ပထမအေျခအေနမွာ ပါေမာကၡမ်ား၊ သုုေတသနပညာရွင္မ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပို႕ခ်ေပးျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဒုုတိယအေျခအေနမွာ မျမင္ႏိုင္ေသးသည့္အနာဂတ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ၾကာလ်ွင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာမည့္ပညာရပ္မ်ား၊ အလုုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား
ကို ယေန႔ မသိႏိုင္ေသးပါ။ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းနည္းစနစ္မ်ားသည္ အထက္ပါအေျခအေန ႏွစ္
ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။
တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းတရား (၄)ခု
(၁) လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
အသင့္ေရးၿပီးသား ဖတ္စာအုုပ္မ်ားကို က်က္မွတ္ျခင္း၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ားပို႕ခ်သည္ကို နာယူျခင္းတို႕သည္ ေက်ာင္းသင္
ပညာ (school knowledge) အဆင့္သာရရွိသည္။ ထို႕ထက္အနည္းငယ္ပိုမည္ဆိုလ်ွင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝျဖတ္သန္းမႈ
သက္တမ္းတေလ်ွာက္ရရွိမည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွ ရရွိသည့္ အသိပညာ (intuitive knowledge)
ရရွိမည္။ အဆိုပါအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္လူမႈေရးမွရရွိသည့္ အသိပညာကို ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း (reflection) ျပဳလုုပ္လ်ွင္
အသိဥာဏ္၏ အဆင့္ျမင့္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ပညာသည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကို အားေပးရပါမည္။
(၂) ဘဝတစ္ေလ်ွာက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ အေလ့အထမ်ားရရွိျခင္း
တကၠသုိလ္ပညာေရးသည္ ဘဲ႕ြ တစ္ခုရယံုသက္သက္အတြက္သာ မျဖစ္သင့္ပါ။ တကၠသုိလ္ပညာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ေလ့လာ
သင္ယူလိုစိတ္ကိုျမွင့္တင္ရန္၊ ေလ့လာသင္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားတတ္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္
ပါသည္။ သို႕မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရာသက္ပန္သင္ယူသူမ်ား (Life-long learners) ျဖစ္လာႏိုင္ပါမည္။
(၃) စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းႏွင့္အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳျခင္း
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝတစ္ေလ်ွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိကၽြမ္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား ရရွိလာၿပီး တစ္ဦးစီ၏
အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ မတူညီမႈမ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ လူမ်ိဳးကဲျြ ပားျခင္း၊ ကိုးကြယ္
ယံုၾကည္မႈကဲျြ ပားျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးစံကျဲြ ပားျခင္း၊ အေတြးအေခၚကဲျြ ပားျခင္း၊ အယူအဆကဲျြ ပားျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ေနသား က်လာၿပီး
စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳျခင္းတို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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(၄) ထိေရာက္ေသာေလ့လာသင္ယူမႈျဖစ္ျခင္း
ဟားဗတ္တကၠသုိလ္၏ ၁၉၉ဝ ခုုႏွစ္တြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စစ္တမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာေလ့လာ
သင္ယူမႈျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


တကၠသုိလ္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ရန္ (expectation)



ေလ့လာဆည္းပူးေသာစာအုုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပို႕ခ်ခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေရးသားရန္ (assignment)



ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားေရးဆဲေ
ြ ဆာင္ရြက္ရန္ (project)



အဆင့္ျမင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ေမးျမန္း၍ သိျမင္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ (higher-order
questions)



ေက်ာင္းသားမ်ားအတူအကြ စုုေပါင္းသင္ယူမႈျပဳရန္ (co-operative learning)



စာသင္ခန္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝဆက္စပ္ရန္ (relating the course work to the real world)

အသိပညာႏွင့္ အမွန္တရားအေပၚ ယူဆခ်က္မ်ား
ဖတ္စာအုုပ္တြင္ ပါေသာစာမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ရံုသက္သက္သည္ ကမာၻေလာကကို ရႈျမင္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ပါ။ တကၠသုိလ္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အေၾကာင္းအရာဗဟုုသုတမ်ားကို က်က္မွတ္ျခင္းထက္ပိုေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း
ႏွင့္အမွန္တရား၏သေဘာသဘာဝကိုနားလည္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအေနအထား(၄)ရပ္သည္ အမွန္တရားကို နားလည္ပံု
ေလးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
အေနအထား (၁) ေမးခြန္းတစ္ခုတြင္ အေျဖမွန္တစ္ခုသာရွိသည္။ ထိုအေျဖမွန္ကို ဆရာကေပးသည္။ ဆရာထံမွ အေျဖမရလ်ွင္
မေရမရာစိတ္ရႈပ္ေထြးသည္။
အေနအထား (၂) ေမးခြန္းတစ္ခုတြင္ အေျဖမွန္တစ္ခုသာရွိသည္ဟု ယူဆသည္။ သို႕ေသာ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာက ထိုအေျဖမွန္
ကို ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္သည္။ ကြလ
ဲ ေ
ဲြ သာအေျဖမ်ားတစ္ခုထက္ပို၍ ထြက္ေပၚလာပါက စိတ္ရႈပ္ေထြး
သည္။
အေနအထား (၃) အေျဖမွန္တစ္ခုတည္း ရွိသည္ဆိုသည္ကို သံသယရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ မေရမရာျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း
သည္။
အေနအထား (၄) ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးထက္မက ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။
ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳသည္။ ယံုၾကည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံသည္။ ကဲျြ ပား
ျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံသည္။
မ်ွေျခအေနအထားမွ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အသိဥာဏ္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ (Cognitive Disequilibrium)
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ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရာကိစၥမ်ားကို သမာရိုးက်နည္းျဖင့္သာရႈျမင္ေလ့ရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာအသိဥာဏ္
သည္ မွ်ေျခအေနအထား (equilibrium) တြင္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားသည္ မိမိႏွင့္ကလ
ဲြ ေ
ဲြ သာအျမင္အယူအဆမ်ားကို ၾကားသိရ
သည့္အခါ မ်ွေျခပ်က္ယြင္းျခင္း (disequilibrium) အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိသည္။ မ်ွေျခပ်က္ယြင္းမႈကို စဥ္းစားဆင္ျခင္၍ ျပန္
လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္လ်ွင္ အသိဥာဏ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအဆင့္သစ္တစ္ခု (cognitive disequilibrium) ကိုေရာက္ရွိသည္။ ေအာက္ပါ
အေျခအေန (၃)ရပ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ကူညီႏိုင္ပါသည္။
အေျခအေန (၁) အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ စာအုုပ္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုဖတ္ရႈၿပီး ကိုယ္တိုင္အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
အေျခအေန (၂) မိမိ၏စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို လက္ခံေအာင္ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးရွင္းျပေနျခင္းထက္ မိမိႏွင့္ကျဲြ ပားေသာအျခားသူမ်ား
၏စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားကို နားေထာင္ျခင္း။
အေျခအေန (၃) မိမိ၏အေတြးအေခၚမ်ား မည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ျပန္လည္ေရးသားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္း
တကၠသိုလ္တြင္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကဲျြ ပားသကဲ့သို႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ
မ်ားလည္း ကဲျြ ပားၾကပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လူသားအေၾကာင္းေလ့လာေသာဘာသာရပ္မ်ား (Humanities) တြင္ အဓိပၺါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားထားေသာ စာအုုပ္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သင္ယူသူမ်ားသည္ ကမာၻေလာကကို စာအုုပ္မ်ားမွ
တဆင့္ ရႈျမင္ၾကသည္။ သင္ယူသူမ်ားအေၾကား အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုသာမွန္သည္ ဟူေသာအယူအဆႏွင့္အရာအားလံုးကို
လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိဟူေသာ အယူအဆႏွစ္ခုၾကားကဲျြ ပားမႈရွိသည္။
လူမႈေရးသိပၺံဘာသာရပ္မ်ား (Social Science) တြင္ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီႏိုင္မည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
(Public Policy issues) မ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ သင္ယူသူမ်ားသည္ အတိတ္မွအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္းေလ့လာၾကသည္။
အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ လူေတြဘယ္လိုေနထိုင္ၿပီး ဘာေတြကို ယံုၾကည္
ၾကသည္ကို ေလ့လာတင္ျပမႈႏွင့္ လူေတြဘယ္လိုေနထိုင္သင့္သည္ ဘာကိုယံုၾကည္သင့္သည္ဟု ေလ့လာတင္ျပမႈ ႏွစ္မ်ိဳးအၾကား
ကဲျြ ပားမႈရွိသည္။ သဘာဝသိပၺံဘာသာရပ္မ်ား (Natural Science) တြင္ သင္ယူသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္၏
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚအေျခမခံဘဲ အမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈအေပၚတြင္သာ ၿခံဳငံုစဥ္းစားေလ့ရွိသည္။
ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ ဘံုတူညီေသာအရာ
ဘာသာရပ္အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမ်ား ကဲျြ ပားၾကေသာ္လည္း ဘံုတူညီေသာအရာမွာ ဘာသာ
ရပ္အသီးသီးကို ေလ့လာရာတြင့္ အသံုးျပဳသည့္သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါသုုေတသနနည္းလမ္းမ်ား
သည္ ဘာသာရပ္အားလံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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သုုေတသနျပဳရန္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္အဘယ့္ေၾကာင့္သုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း



ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ထုတ္ျခင္း (Hypothesis)



ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြျခင္း



မွန္းဆခ်က္ႏွင့္ကလ
ဲြ ေ
ဲြ သာအခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း



ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း



အက်ိဳးအေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ကိုတင္ျပျခင္း (Thesis) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ သင္ၾကားသင္ယူသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္၊ တက္ၾကြစြာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား
စဥ္းစားနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္၊ အသိပညာႏွင့္အမွန္တရားအေပၚယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို
ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရန္၊ ကဲျြ ပားျခားနားေသာအယူအဆမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈေပးရန္၊ မိမိ၏အယူ
အဆကိုသာ မွန္သည္ဟု ေက်နပ္ေနေသာ မ်ွေျခအေနအထားမွ မိမိႏွင့္မတူေသာ အျခားအယူအဆမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး မိမိ၏
အသိဥာဏ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္အသီးသီးကို ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ သုုေတသနနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သုုေတသနျပဳျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာအေျဖမ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္းျခင္းႏွင့္ခိုင္လံုေသာ အေထာက္
အထားမ်ားကို တင္ျပျခင္းျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို တျခားသူမ်ားအား ယံုၾကည္ေစျခင္းထက္ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆင္ျခင္မႈကို ထင္ရွားေအာင္ျပျခင္းက ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။
မွတ္ခ်က္။

။ Charles Temple ၏ တကၠသိုလ္စာသင္ခန္းတြင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္းစာအုုပ္ႏွင့္ Jeannie Steele &

Kurt Meredith တို႕၏ Classroom of Wonder and Wisdom စာအုုပ္မ်ားကို ကိုးကားပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေဒါက္တာသိန္းလြင္
ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိင
ု င
္ လ
ံ းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ ကြန္ရက္ (NNER)

၂ဝ၁၅ ဧၿပီလ (၁၅) ရက္

4

