ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆ခနှစ်၊ မလ ၁၀ ရက်

မျက် မှာက် ခတ်ပညာ ရးတွင် အ ရးပါလာ သာ
ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်
အကျဉ်းချုပ်
ပညာ ရးမူဝါဒတွင် ပညာသင်ခွင့်သည် လူသားတိင်း၏အခွင့်အ ရးဟူ၍ ကမ္ဘာ့နိင်ငတိင်း
က သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိ ့ ကာင့်နိင်ငအားလးနီးပါးသည် ၎င်းမူဝါဒကိ အာင်ြမင် စရန်
ကိယ့်နည်း၊ ကိယ့်ဟန်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လ က်ရှိပါသည်။ ဤသိ ့အ ကာင်
အထည် ဖာ် ရ ာတွ င ်

တစ် န ိ င် င နှ င ် ့ တ စ် န ိ င် င ကွ ဲ ြ ပားမများရှ ိ ပါသည် ။

ကျာင်းသားဗဟိ ြပု

သင် ကား ရးစနစ်သည် လူတိ ့၏စဉ်းစား တွး ခ နိင်စွမ်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိင်စွမ်း၊ ကိယ်ပိင်
အ တွးအ ခ များြဖင့် ကိယ့်အားကိယ်ကိး ဆာင်ရွက်နိင်စွမ်းစသည့် လူမဘဝထဲတွင် လက် တွ ့
အသးြပုရမည့်အရည်အ သွးများ
သည်။ ဤစာတမ်းတိတွင်

တိးတက်ြမင့်မားလာနိင်သည့်အတွက်

အလွနအ
် ရး ကီးပါ

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်အ ကာင်း၊

ကျာင်းသား

ဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ၊ ကျာင်းသားဗဟိြပု သင် ကား
ရးစနစ်

အာင်ြမင်ရန်လိအပ်သည့်အချက်များ၊

ဆာင်ရွက် နမများ၊
ကျူရှင်စနစ်နှင့်

ဤစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍

ကု တွ ရသည်
့
အ
့ ခက်အခဲများ၊

ဆက်စပ်လ က်ရှိ သာ

ရးသား ဖာ်ြပထားပါသည်။

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ြမန်မာနိင်ငတွင်

အြမစ်တွယ် န သာ

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်

စသည်တိ ့ကိ
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မာတိကာ
စဉ်

အ ကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ နိဒါန်း ..................................................................................................................၃
၂။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ် ...................................................................... ၃

၃။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ .......................... ၄
(က) ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားသာချက်များ ......................................... ၄
(ခ)

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားနည်းချက်များ .......................................၅

၄။ ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာမနည်းလမ်းများ ...............................................................၅
(က) စာ မးပွဲရလဒ်အ ြခြပု စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်း .......................................၅
(ခ)

ကျာင်းသားဗဟိြပု စစ် ဆးတိင်းတာ အကဲြဖတ်နည်း ..........................................၆

၅။ ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာမနည်းလမ်းများအား နင်းယှဉ် လ့လာြခင်း ...........................၆
၆။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင်ယူမဆိင်ရာ ချဉ်းကပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း သာ
အကဲြဖတ်နည်းများ................................................................................................၇
(က) စာသင်ခန်းတွင်း လ့လာ အကဲခတ်ြခင်း ..............................................................၇
(ခ) စီကး ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိအကဲြဖတ်ြခင်း ..........................................................၇
(ဂ) လပတ်စာ မးပွဲြဖင့်အကဲြဖတ်ြခင်း ......................................................................၈

၇။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး အာင်ြမင်ရန်လိအပ် သာအချက်များ..........................၉

၈။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ.....၉

၉။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်နှင့်ပတ်သက် သာ စိန် ခ မများ ....................... ၁၀

၁၀။ကျူရှင်စနစ်ပ ပျာက် ရးနှင့် ဆက်စပ် န သာ ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်.....၁၁
၁၁။ ကျာင်းသားဗဟိြပု သင် ကား ရးစနစ်ြဖင့် ပညာ ရးအဆင့်ြမင့်မား သာ နိင်ငနှစ်နိင်င
အား လ့လာြခင်း ................................................................................................ ၁၂
(က) တာင်ကိရီးယားနိင်င .................................................................................... ၁၂
(ခ) စကာပူနိင်င ..................................................................................................၁၃
၁၂။ထင်ြမင်သးသပ်ချက်များ .......................................................................................၁၄
၁၃။နိဂး………………………………………………………………………………… ...၁၅
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နိဒါန်း
၁။

မျက် မှာက် ခတ်တွင် ပညာ ရးသည် အ ရး ကီး သာက

တစ်ခြဖစ်လာ သာ ကာင့်

ပညာ ရးစနစ် ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန်လာ စရန်အတွက် ဘက်စဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးကိဦးတည်
သည့် သင် ကားနည်းစနစ်သိ ့ ြပာင်းလဲကျင့်သးရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လ က်ရှိပါသည်။ ပညာ ရး
စနစ်တင
ွ ်
စနစ်မှ

ဆရာကဦး ဆာင်၍

တွက်ချက်ရှင်းြပသင် ကား သာ

ဆရာဗဟိြပုသင် ကားနည်း

ကျာင်းသားများ၏ စူးစမ်း လ့လာမ၊ တီထွင်ဖန်တီးမ၊ စဉ်းစား တွး ခ နိင်မ၊

သးသပ်နိင်မနှင့် ြပဿနာ ြဖရှင်းနိင်မစ သာ အရည်အချင်းများနှင့်ြပည့်စသည့်
ဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်သိ ့
လာမည် ြ ဖစ် ပါသည် ။

ြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် ပညာ ရးက

ဝဖန်

ကျာင်းသား

သည် ပိမိတိးတက် ြပာင်းလဲ

ကျာင် း သားဗဟိ ြပုသင် ကားနည် း စနစ် က ိ ဂျပန် အ ြပည် ြ ပည် ဆိ င် ရာ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ - (Japan International Cooperation Agency - JICA)
နှင့် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့ပူး ပါင်း၍ ၂၀၁၄ ခနှစ်မှ စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ခဲ့
ပါသည်။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်
၂။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ်ဆိသည်မှာ သင် ကားမ၊ သင်ယူမြဖစ်စဉ်တွင်

ကျာင်းသားများကိယ်တိင် ပါဝင်လာ စသည့်စနစ်ြဖစ် ပီး ပညာ ရးစနစ်တွင် အ ကာင်အထည်
ဖာ်ရန် စီမ ဆာင်ရွက် နသည့်စနစ်တစ်ခြဖစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့်

ကျာင်းသားဗဟိြပု

ချဉ်းကပ်နည်းစနစ် (CCA-Child Centered Approach, Student Orientative System)
ြဖစ်ပါသည်။
၃။

ပညာ ရးစနစ်တွင် ဆရာဗဟိြပုသင် ကား ရးနစ် (Teacher Centered Approach)

ြဖင့် နှစ် ပါင်းများစွာ သင် ကားလာခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစနစ်သည် ဆရာကတွက်ချက်၊ ရှင်းြပ၍
ဦး ဆာင်သင် ကား သာစနစ်ြဖစ်ပါသည်။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ်တွင်မူ ဆရာ

များကိယ်တိင်ကလည်း အသိအြမင်၊ အ တွးအ ခ ြမင့်မားရန်လိအပ်ပါသည်။ က လးများကိယ်
တိင် စဉ်းစား ဆွး နွး၍

မးခွန်းများ မးြမန်းသည်ကိ ဆရာများကဦး ဆာင်၍ ြပန်လည် ဆွး

နွးရပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် ဆရာသင် ကား သာနည်းစနစ်သာမက က လးများကိယ်တိင်
စဉ်းစားတွက်ချက်သည့်

နည်းစနစ်များကိလည်း

မှန်ကန် နပါက

အသိအမှတ်ြပုရပါသည်။
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ကျာင်းသားကိယ်တိင် တီထွင်ဖန်တီးနိင်စွမ်း၊ စဉ်းစားနိင်စွမ်းရှိသည့်စနစ်သည်

ကျာင်းသား

ဗဟိြပု သင် ကား ရးစနစ်ြဖစ်ပါသည်။1

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ
၄။

မည်သည့်စနစ်မဆိ အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက် ဒွနတ
် ဲွ နတတ်သကဲသ
့ ိ ့ ကျာင်းသား

ဗဟိြပု သင် ကား ရးတွငလ
် ည်း အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များရှိပါသည်(က)

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားသာချက်များ
(၁)

ဆရာ၏သင် ကားပိ ့ချမကိ နာယူမတ
ှ သ
် ားရမ မက ကျာင်းသားနှင့် ဆရာ
များ ကား အြမင်ချင်းဖလှယ်မများ ြပုလပ်နိင်သည့်အတွက် အြပန်အလှန်
အကျိုး ကျးဇူးြဖစ်ထွန်းမများကိ ရရှိ စြခင်း၊

(၂)

အပ်စဖွဲ ့ ဆာင်ရွက်ြခင်းများ

ြပုလပ်ရသည့်အတွက်

အများနှင့်ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်တတ်ြခင်း၊
(၃)

ပါင်းသင်းဆက်ဆ ရး ကာင်းမွန်မ စသည့် ဘဝအတွက် အ ရးပါ သာ
အ လ့အကျင့် ကာင်းများကိ တတ် ြမာက် စြခင်း၊

(၄)

ကျာင်းသားများသည် ၎င်းတိ ့အားသန်သည့် သင်ယူမနည်းလမ်းများနှင့်
ချဉ်းကပ်သင်ယခ
ူ င
ွ ်၊့
ရသည့်

မးခွန်း မးြမန်းခွင့်နှင့်

လပ်ငန်းတာဝန်များကိ

မိမိတာဝန်ယူလပ် ဆာင်

ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ချက်နှင့်

ပီး ြမာက်

အာင် လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင်စွမ်းရှိြခင်း၊
(၅)

ကျာင်းသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အြပန်အလှန် ဆက်ဆ ဆွး နွး
တိင်ပင်လပ် ဆာင်ခင
ွ မ
့် ျားနှင့် တာဝန်ယရ
ူ သည်လ
့ ပ်ငန်းများတွင် တက်တက်
က က ပါဝင်လပ် ဆာင်ခွင့်များ ရလာ သာ ကာင့် သင် ကားမတွင်လည်း
စိတ်အားထက်သန်မများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမများပိရှိလာြခင်း၊

1

ခင် မာင် ဌး(ပညာ ရး)၊ စီစီ အဆိသည်မှာ၊ မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄၊ http://www.maukkha.org/index.php/feature-

article/6047-2014-09-10-02-56-53မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆)

5
(ခ)

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး၏ အားနည်းချက်များ
(၁)

ကျာင်းသားများသည် စာသင်ခန်းအတွင်း အြပန်အလှန် ြပာဆိ ဆွး နွး
မများ ြပုလပ်သည့်အတွက် စာသင်ခန်းသည်ဆူည ပီး က မာက်

ကမြဖစ် နိင်ြခင်း၊
(၂)

ဆရာများသည်

ကျာင်းသားများကိ ချက်ချင်းစီမခန် ့ခွန
ဲ ိင်ရန် အားထတ်

ကိုးပမ်း ကရသြဖင့် အခက်အခဲများရှိနိင်ြခင်း၊
(၃)

ကျာင်းသားများသည် သင်ခန်းစာတစ်ခတည်းကိ အဆင့်အမျိုးမျိုးြဖင့်
လပ် ဆာင်ြခင်းြဖစ်၍ ဆရာမှထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲနိင်ြခင်း၊

(၄)

ဆရာများက သင်ခန်းစာနှင့်ပတ်သက်၍ အ သးစိတ်ပိ ့ချြခင်း၊ လမ်းညန်
ြခင်းများြပုလပ်မမရှိ သာ ကာင့်

ကျာင်းသားများသည် သင်ခန်းစာပါ

အ ရး ကီး သာအချက်အလက်များ လွတ်သွားနိင်ြခင်း၊
(၅)

အချို ့ ကျာင်းသားများသည် တစ်ကိယ်တည်း

နထိင်လပ်ကိင် လ့ရှိသည့်

အတွက် အပ်စဖွဲ ့ပူး ပါင်းလပ် ဆာင်ြခင်းများတွင် အားနည်းချက်များရှိ
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လာနိင်ြခင်း၊

ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာမနည်းလမ်းများ
၅။

ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်ြခင်းသည် သင် ကားသင်ယူမြဖစ်စဉ်တွင် အလွန်

အ ရးပါ သာ

လပ်ငန်းတစ်ခြဖစ်ပါသည်။

သင် ကားသင်ယူမလပ်ငန်းတွင်

ထိ ရာက် သာ

စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်သည့်နည်းကိ အသးြပုြခင်းြဖင့် တပည့်တိ ့တွင် သင်ယူမပိမိြဖစ်ထွန်း
အာင်

ဆာင်ရွက် ပးနိင်ပါသည်။

ချဉ်းကပ်သင် ကားနည်းများအ ပ မူတည်၍

စစ် ဆး

တိင်းတာအကဲြဖတ်သည့်နည်း ၂ မျိုးရှိပါသည်။ ယင်းတိ ့မှာ စာ မးပွဲရလဒ်အ ြခြပု စစ် ဆး
တိင်းတာ အကဲြဖတ်နည်းနှင့်

ကျာင်းသားဗဟိြပုစစ် ဆးတိင်းတာ အကဲြဖတ်နည်းတိ ့ြဖစ်ပါ

သည်။
(က) စာ မးပွဲရလဒ်အ ြခြပု စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်း။

ဤနည်းတွင်

အခန် း ဆ းစစ် ဆးြခင် း တွ င ် ပ ါမည် ့ အချက် အ လက် မ ျားကိ သာ ဆရာများက
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ြမင့် အာင် လး၊ သင် ကား ရးမှာဆရာဗဟိြပုချဉ်းကပ်နည်းကအ ကာင်းဆးလား၊ ကျာင်းသားဗဟိြပုချဉ်းကပ်နည်းကအ ကာင်းဆးလား၊
မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ http://www.maukkha.org/index.php/feature-article/6864-2015-01-18-02-27-29မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၆)
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အ လး ပးသင် ကား က ပီး

ကျာင်းသားများ၏သင်ယူမအ ြခအ နကိလည်း

စာ မးပွဲရမှတ်များြဖင့်သာ အ လး ပးအကဲြဖတ် ကသည်။ ထိ ့ ကာင့် အမှတ်
ကာင်းရန်အတွက် အလွတ်ကျက်မှတ် က သာ်လည်း နားလည်သ ဘာ ပါက်မ
နည်းပါးပ ါ သည်။

ထိစနစ်သည်

အလွတ်ကျက်မှတ်ြခင်းကိသာအ လး ပး ပီး

က လးတိ ့၏ စဉ်းစား တွး ခ နိင်စွမ်းရည်ကိ ြမင့်တင် ပးြခင်းမရှိပါ။
(ခ)

ကျာင်းသားဗဟိြပု စစ် ဆးတိင်းတာ အကဲြဖတ်နည်း။
သည်

ထိ ရာက် သာသင် ကား၊

ဤနည်းတွင်ဆရာများ

သင်ယူမအ ြခအ နကိ

ဖန်တီး ပးပါသည်။

သင်ြပမပစများကိ ကိုတင် ရးဆွဲြပင်ဆင် ကရသာမက သင်ခန်းစာရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
ပါက် ြမာက် အာင်ြမင် စရန်လည်း အ လးထား ဆာင်ရွက် ကသည်။ သင်ယူမ
အမှန်တကယ်ြဖစ်ထွန်း ရးအတွက်

အတန်းကိအ မဲမြပတ်

လ့လာအကဲခတ်

လ က် လိ အပ် သာသးသပ် အ ကြပုချက် န ှ င ် ့ ပ့ ပ ိ းကူ ည ီ မ လည် း ပးပါသည် ။
သင်ခန်းစာသင်ယူ နချိန်အတွင်း ကျာင်းသားများစဉ်းစား တွး ခ တတ် အာင်
လ့ က ျင် ့ ပး ပီ း တတ် ြမာက်မ ရှိမရှိက ိ လည်း

ကျာင် း သားများကိ ယ် တ ိ င်

ြပန်လည် သးသပ်နင်
ိ ကပါသည်။ ဆရာကမိမိ၏တပည့်များအား ကိယ့်ကိယ်ကိ
အကဲ ြ ဖတ် စြခင်း ၊ အချင်းချင်းအြပုသ ဘာ ဆာင် သာ အကဲ ြ ဖတ် ခ ွ င ် ့ မ ျား
ပးြခင်းနှင့် ဆရာ၏သးသပ်အ ကြပုြခင်းတိ ့က ပညာကိလိလိလားလား သင်ယူ
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လိစိတ်နှင့် တက် ကစွာပါဝင်လပ် ဆာင်မတိ ့ကိ ြဖစ် ပ စပါသည်။

ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာမနည်းလမ်းများအား နင်းယှဉ် လ့လာြခင်း
၆။

စာ မးပွဲရလဒ်အ ြခြပု

စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်းသည်

သင်ယူမရလဒ်အ ပ အ လးထားြခင်းြဖစ် ပီး
နည်းသည်

ကျာင်းသားဗဟိြပု စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်

ကျာင်းသားတိ ့၏သင်ယူမြဖစ်စဉ်အ ပ

အ ြခြပု စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်းက
ရးအတွက် အာမခချက်နည်းပါး ပီး
ယင်းအားနည်းချက်ကိ

ကျာင်းသားတိ ့၏

အဓိကထားပါသည်။

စာ မးပွဲရလဒ်

ကျာင်းသားတိ ့၏ပညာအရည်အ သွး ြမင့်မား

ကျာင်းသားဗဟိြပု စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်းက

ြဖည့်ဆည်း ပးရန်

ရည်ရယ
ွ ပ
် ါသည်။

ကျာင်းသားသည်လက် တွ ့

ဘဝနှင့် အ ြခခအသိတိ ့ကိ အသိသစ်နှင့် ဆက်စပ်သင်ယူရသြဖင့် လွယ်ကူစွာသင်ယူနိင်ြခင်း၊
3

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ အ ြခခပညာသင်ရိးညန်းတမ်း၊ သင်ရိးမာတိကာနှင့် ကျာင်းသးစာအပ် ကာ်မတီ၊ မူလတန်းြပ ဆရာများအတွက်

ပညာရည်စစ် ဆးတိင်းတာအကဲြဖတ်နည်းလမ်းညန်၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ http://www.moemyanmar.net/books/children-teaching မှရရှပ
ိ ါသည်။
( ကည်ရ
့ သည်ရ
့ က် - မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆)
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သင်ယူမအ ပ စိတ်ဝင်စားြခင်းနှင့် ဘဝအတွက်အသးကျ သာ သင်ယူမများြဖစ်ထွန်းလာြခင်း
စ သာ

အကျိုးတရားများကိ

လ့လာမရလဒ်များမှတစ်ဆင့်

ရြမင်နိင်ပါသည်။

သင် ကား၊

သင်ယူမြဖစ်စဉ်တွင် သင်ယူစဉ်စစ် ဆးအကဲြဖတ်ြခင်းနှင့် သင်ယူ ပီးချိန်စစ် ဆးြခင်း နှစ်မျိုး
စလးသည် တစ်ခနှင့်တစ်ခဆက်စပ်လ က်ရှိ ပီး အြပန်အလှနလ
် ည်း အကျိုးြပုလ က်ရှိ ကသြဖင့်
နည်းနှစ်မျိုးလးကိတွဲဖက်၍ က မ်းကျင်ပိင်နိင် စွာ အသးြပုတတ်ရန် အထူးလိအပ်ပါသည်။

4

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင်ယမ
ူ ဆိင်ရာ ချဉ်းကပ်နည်းများနှငစ
့် ပ်လျဉ်း သာအကဲြဖတ်နည်းများ
၇။

ြမန်မာနိင်ငတွင်

ကျာင်သားဗဟိြပုသင်ယူမဆိင်ရာချဉ်းကပ်နည်းကိ

အသးြပုနိ င် ရးအတွက ် ဆာင်ရွက ် ရာတွ င်

ပညာရည်စစ် ဆးတိ င်း တာ

နည်းလမ်းများကိ ထိ ရာက်စွာအသးြပုရပါမည်။
အားနည်း ချက် မ ျားကိ
သင်ယူမကိသာမက

ထိ ရာက်စွာ
အကဲ ြ ဖတ် ြ ခင် း

ကျာင်းသားများ၏သင်ယူမအားသာချက်၊

မျက် ြခမြပတ် အ ကဲ ြ ဖတ် ြ ခင် း ြဖင် ့

ကျာင် း သားတစ် ဦ းချင် း စီ ၏

တွး ခ ပ တွး ခ နည်း ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးကိပါ အ ထာက်အပ့ြဖစ် စ

နိင်ပါသည်။ ကျာင်သားဗဟိြပု သင်ယူမဆိင်ရာချဉ်းကပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း သာ အကဲြဖတ်
နည်းများမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါ သည်(က) စာသင်ခန်းတွင်း လ့လာအကဲခတ်ြခင်း။

စာသင်ခန်းတွင်း လ့လာအကဲခတ်

ြခင်းဆိသည်မှာ စာသင်ချိန်အတွင်း ဆရာကသင် ကားသင်ယူမလပ်ငန်းကိ ဆာင်
ရွကရ
် င်း

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်

ကျာင်းသားများ၏နားလည်သ ဘာ ပါက်မ၊

စိတ်ဝင်စားမနှင့် ပါဝင် ဆာင်ရွက်မတိ ့ကိ ကျာင်းသားများ၏အြပုအမူမှတစ်ဆင့်
တိက်ရိက် လ့လာအကဲခတ်ြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ ့စာသင်ခန်းတွင်းတိက်ရိက်
လ့လာအကဲခတ်ြခင်းအားြဖင့် က လးတိ ့အားဆရာက အချိန်ကိက်၊ နရာကိက်၊
အ ြခအ နနှင့်လည်းကိက်ညီစွာ သင်ယူမနှင့်ပတ်သက်၍ ထိ ရာက် သာ သးသပ်
အ က ပးြခင်းများ ြပုလပ်နိင်ပါသည်။ ဆရာက မိမိ၏သင်နည်းပရိယာယ်နှင့်
သင် ကားသင်ယူမ အ ထာက်အကူပစ္စည်းကိလည်း ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ ြပုလပ်
နိင်ပါ သည်။
(ခ)

စီကး ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိအကဲြဖတ်ြခင်း။

စီကး ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိ

အကဲြဖတ်ြခင်းတွင် စီကး ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိ စစ် ဆးြခင်းက ဘာသာရပ်ဆင်
ိ
ရာသိနားလည်မကိ
4

ibid

ကျာင်းသားများအား ဖာ်ထတ်ခွင့်ရရမ မက

၎င်းတိ ့၏
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ခစားချက်၊ ယူဆချက်နှင့် သးသပ်ချက်တိ ့ကိလည်း ထတ် ဖာ်ခွင့်ရရှိ ကပါသည်။
ထိ ့အြပင် ကျာင်းြပင်ပတွင် အမှန်တကယ်ရင်ဆိင် တွ ကု
့
နရ သာ အ ြခအ န
နှင့် ၎င်းတိ ့သိရှိထား သာ ဘာသာရပ်ဆိင်ရာအသိတိ ့ မည်သိ ့ဆက်စပ်အသးချ
ရမည်ကိ လည်းသိရှိ စရန် လမ်းဖွင့် ပးပါသည်။ စီကး ရးသား ဖာ်ြပချက်ကိ
စစ် ဆးအကဲြဖတ်ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ကျာင်းသားတစ်ဦးချင်း သင်ယူ
မ၏

အားသာချက်၊

အားနည်း ချက်တ ိ ့ကိ

ကျာင်းသားတိ ့၏သင်ယူမကိ

သးသပ်အ ကြပုြခင်းအားြဖင့်

ထာက်ကူြမင့်တင် ပးရန်၊

ကျာင်းသား၏

လပ် ဆာင်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိးတက်မအစဉ်ကိ ရှင်းလင်းစွာ တွ ြမင်
့ ြခင်း
အားြဖင့်

ကျာင်းသားများနှင့်မိဘများကိ ထိ ရာက် သာအ ကများ ပးနိင်ရန်၊

စာ မးပွဲရလဒ်များြမင့်တက်လာ စရန် ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ)

လပတ်စာ မးပွဲြဖင့်အကဲြဖတ်ြခင်း။
ကျာင်းသားများ၏မှတ်ဉာဏ်ကိ
သွင်း မးြမန်းထား သာ

လပတ်စာ မးပွဲြဖင့်အကဲြဖတ်ြခင်းတွင်
အားထား ြဖဆိရ သာ မးခွန်းမျိုးကိ

မးခွန်းများသည်

ထည့်

ကျာင်းသားများ၏ မှတ်မိနိင်စွမ်း

ရည် က ိ သာ ြမင် ့ တ င် ပးရာ ရာက် ပီ း က လးတိ ့၏ဘဝတွင်အ ရးပါသည် ့
သင်ယူမဆိင်ရာနည်းဗျူဟာများရရှိ ရးကိမူ လစ်လျူရထားပါသည်။ ဆရာများ
အ နြဖင့် ကျာင်းသားများမည်မ တတ် ြမာက်သည်ကိသိရှိရမည့်အြပင် သိထား
သည်ကိ မည်မ ဖာ်ထတ် အသးချလပ် ဆာင်တတ်သည်ကိလည်း သိရှိ အာင်
လ့လာရပါမည်။ သိ ့ြဖစ်၍ ကျာင်းသားများ မည်မ များြပားစွာသိရှိထားသည်ကိ
အကဲြဖတ်ြခင်းထက် မည်သိ ့ ကာင်းမွန်စွာလပ် ဆာင်နိင်သည်ကိ အကဲြဖတ်ရမည်
ြဖစ်ပါသည်။

မးခွန်း မးရာတွင်

ပီးစီးခဲ့ သာ ကျာင်းသားများ၏

လပ်ငန်းနှင့် သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်များကိ
သတိြပုသင့်ပါသည်။

သင်ယမ
ူ

ကျာ်လွန်၍မ မးမိ စရန် အထူး

ကျာင်းသားများအတွက် အခက်အခဲြ ဖစ် စ ပီး သင်ယူ
5

လိစိတ်ကိကျဆင်း စ သာ မးခွန်းများ မးြမန်းြခင်းကိ ရှာင်ရှားသင့်ပါသည်။

5

ibid

9
ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရး အာင်ြမင်ရန်လိအပ် သာအချက်များ
၈။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာတွင် အဓိကလိအပ်

ချက်နှစ်ခရှိပါသည်။

သင် ကားြပသသည့်ဆရာများ

အရည်အချင်းြပည့်ဝရန်လိအပ်ချက်နှင့်

ကျာင်းသား၊ ဆရာအချိုးပင်ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာများသည် CCA စနစ်၏ အကျိုးကိသိရှိနားလည်
ပီး အစဉ်အ မဲ ခတ်မီတိးတက်သည့် အ တွးအြမင်၊ အယူအဆများရှိ နရန် လိအပ်ပါသည်။
ဆရာ၊ ကျာင်းသားအချိုးကိ ထိန်းညိနိင်ရန်လည်းအ ရး ကီးပါသည်။ ယခအခါ အခမဲ့ပညာ ရး
စနစ် ကာင့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းတွင်
ကျာင်းသား၊ ဆရာအချိုးသည်

ကျာင်းသားဦး ရ တိးတက်လ က်ရှိပါသည်။

ကျာင်းများအလိက် ကွဲြပားြခားနားပါသည်။

ကျာင်းသား၊

ဆရာအချိုးများ နပါက CCA သင် ကားနည်းစနစ်သည် ထိ ရာက်မရှိမည်မဟတ်ပါ။ ထိ ့ ကာင့်
ကျာင်းသား၊ ဆရာအချိုး မ တ အာင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဆရာများအား က မ်းကျင်မရှိ စရန်
သင်တန်းပိ ့ချြခင်း၊

သင် ထာက်က ူ ပစ္စည ်း များ ြပည့်စ စွာထားရှိြ ခင်း တိ ့ လိ အပ် ပါသည် ။

မူလတန်းမှစတင်၍ CCA စနစ်ြဖင့် စနစ်တကျသင် ကားနိင်မှသာ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း
အဆင့်များတွင် ယင်းအ လ့အထများကိ ဆက်လက်ချဲ ့ထွင် သင် ကားနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ ့
စဉ်ဆက်မြပတ် လ့ကျင့်သင် ကား ပးြခင်းြဖင့် စွမ်းရည်ြမင့်မား သာ လူ ့စွမ်းအားရင်းြမစ်များ
ပ ထွက်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။6

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဆာင်ရွက်ချက်များ
၉။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ်ကိ ၂၀၁၄ ခနှစ်မှ စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ်ခ့ဲ

ပီး ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ - (Japan International Cooperation Agency JICA) နှင့် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
CCA

ကိ

တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့်

ဆာင်ရွက်လ က်ရှိပါသည်။

နွရာသီ ကျာင်း

ပိတ်ရက်အတွင်း မူလတန်းြပဆရာ၊ ဆရာမများအား ကျာင်းသားများနှင့်အတူ CCA သင် ကား
နည်းစနစ်ကိ လက် တွ သင်
့
ကားခဲ့ က ကာင်း သိရရ
ိှ ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကျာင်းသားဗဟိြပု

6

ခင် မာင် ဌး(ပညာ ရး)၊ စီစီ အဆိသည်မှာ၊ မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄၊ http://www.maukkha.org/index.php/feature-

article/6047-2014-09-10-02-56-53မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆)
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သင် ကားနည်းစနစ်ကိ ြမန်မာနိင်ငအတွငး် မို ့နယ် ၂၄၇

မို ့နယ်တွင် အ ကာင်အထည် ဖာ်

7

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ြမန်မာနိင်ငတွင် လာမည့်ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ KG+12 သင်ရိးညန်းတမ်းြဖင့် စတင်

သင် ကားနိင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လ က်ရှိပါသည်။ ဗဟိအဆင့် သင်ရိးသစ်နည်းြပသင်တန်းကိ
ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွင်းကပိ ့ချ ပးခဲ့ ပီး တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်အဆင့် သင်ရိး
သစ်နည်းြပသင်တန်းကိ ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းတွင် မတ်လမှစတင်၍
ရှ ိ ပ ါသည် ။

မိ ု ့နယ် အ ဆင် ့ သ င် တ န် း များကိ လည် း

ဖွင့်လှစ်သင် ကားလ က်

ဆက် လ က် ပ ိ ့ချသွ ာ းမည် ြ ဖစ် ပ ါသည် ။8

သင်တန်းတက် ရာက် ပီးသူများသည် သက်ဆင်
ိ ရာ မို ့နယ်၊ ကျာင်းများ၌ သင်ရိးသစ်သင် ကား
မည့်ဆရာ၊

ဆရာမများကိ

သင်တန်းသည်

ထပ်မ၍ဆင့်ပွားသင်တန်းပိ ့ချ ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။

က လးများ၏စိတ်ပိင်း၊

ရပ်ပိင်းဆိင်ရာဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်မကိ

၎င်း

KG

ဦးစား ပးသည့်

သင် ကားနည်းြဖစ်ပါသည်။ သင်ရိးသစ်သည် ယခင်ကဲ့သိ ့အလွတ်ကျက်စာသင်ြခင်းမျိုးမဟတ်
ဘဲ က လးသဘာဝ ဆာ့ကစားြခင်းမှ ပညာသင် ကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာ ပတစ်ခကိသာ
သင် ကားမည်မဟတ်ဘဲ

ဖွ ဖ
့ ိုး ရးကိဦးတည် သာ

သင်ခန်းစာနယ်ပယ် ြခာက်ခြဖစ်သည့်

ကိယ်စိတ်နှစ်ြဖာ ကျန်းမာချမ်းသာြခင်း၊ စာရိတ္တ၊ မိတ္တနှင့် စိတ်လပ်ရှားမဆိင်ရာ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်
ြခင်း၊ အြပန်အလှန် ြပာဆိဆက်ဆြခင်း၊ သချာအ ြခခများကိ စူးစမ်း လ့လာြခင်း၊ အနရသ
ခစားမနှင့် ဖန်တီးြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် လာကကိ စူးစမ်း လ့လာြခင်းများကိ သင် ထာက်ကူ
ပစ္စည်းများြဖင့် သင် ကား ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ြပင်က လးငယ်များစနစ်တကျစည်းကမ်း
လိက်နာတတ် စရန် အြပုသ ဘာ ဆာင် သာ စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊ ဆရာများသည်
က လးငယ်အား မိဘကဲ့သိ ့သင် ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။9

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်နှင့်ပတ်သက် သာ စိန် ခ မများ
၁၁။

ကျာင်းသားဗဟိြပု

သင် ကားနည်းစနစ်ကိ

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ယင်းစနစ်၏သ ဘာတရားကိ ဆရာများကနားလည်မသ
ှ ာ ထိ ရာက်မပိရှိ ပီး သ ဘာတရားကိ
နားမလည်ဘဲ သင် ကား နသည့် ကျာင်းများတွင် CCA သင် ကားနည်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍
7

မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ ဆရာများကိယ်တိင်သ ဘာတရားနားလည်မမရှိြခင်း ကာင့် က လးဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ် ဖွ ဖ
့ ိုးမ နှး နရြခင်းြဖစ်ဟဆိ၊
မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ နိဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄၊ http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/6433-

2014-11-10-02-22-27 မှ ရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၆)
8

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ သူငယ်တန်းသင်ရိးသစ်နည်းြပသင်တန်းများစတင်ဖွင့်လှစ်၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၆၊

http://www.moemyanmar.net/853-2016-03-25-08-29-37 မှရရှပ
ိ ါသည်။ ( ကည်ရ
့ သည်ရ
့ က် - ဧ ပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆)
9

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ တိင်း ဒသ ကီး အဆင့် KG (သငယ်တန်း) သင်ရိးသစ်နည်းြပသင်တန်း မရွာ မို ့တွင် ဖွင့်လှစ်သင် ကား၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဧ ပီ

၅၊ ၂၀၁၆၊ http://www.moemyanmar.net/858-kg မှရရှိပါသည်။ ( ကည်ရ
့ သည့်ရက် - ဧ ပီ ၂၂၊ ၂၀၁၆)

11
ဖွ ဖ
့ ိုးမနည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။

10

ကျင့်သးရန် ယ ကည်မမရှိ ကပါ။

ဆရာများသည်

ကျာင်းသားဗဟိြပု သင် ကား ရးစနစ်ကိ

ကျာင်းသားများကကိယ်ပိင်ဉာဏ်ြဖင့် စဉ်းစား တွး ခ ၍

ဆရာများသိ ့ြပန်လှန် မးခွန်းထတ်ပါက ဆရာများ၏သိက္ခာထိခိက်သည်ဟယူဆ န ကပါသည်။
ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကျင့်သးရန်မှာ

ကီး လးသည့်တာဝန်ြဖစ်သည့်အတွက်

ဆရာများအ နြဖင့် ယ ကည်မရှိရန်နှင့် က မ်းကျင်မရှိရန်လိအပ်ပါသည်။ အဓိကစိန် ခ မများမှာ
ဝန်းကျင် ကာင်း၊

စနစ် ကာင်းရှိရန်

( ကျာင်းသားများအတွက်

စာသင်ခအခင်းအကျင်း၊

ကျာင်းသားနှင့်ဆရာအချိုးမ တမ၊ ကျာင်းအ ဆာက်အဦ၊ ကျာင်းသးပရိ ဘာဂ၊ သင် ထာက်
ကူပစ္စည်းများ၊ ဘတ်ဂျက်လ လာက်မ) စသည်တိ ့ြဖစ်ပါသည်။

11

ကျူရှင်စနစ်ပ ပျာက် ရးနှင့် ဆက်စပ် န သာ ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်
၁၂။

ကျူရှင်စနစ်သည် ြမန်မာ့ပညာ ရးစနစ်တွင်အြမစ်တွယ်လ က်ရှိပါသည်။

ကျာင်းသား

အများစသည် ကျူရှင်ကိအားကိးလ က်ရှိ ပီး ပါရဂူဘွဲ ့တက် န ကသူများပင် ကျူရှင်ယူလ က်
ရှိပါသည်။

လူတစ်ဦးတွင်

ဉာဏ်ရည်ထက်ြမက်မ လးရပ်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာသန်စွမ်းြခင်း

(Physical Intelligence-PQ)၊ ဦး နှာက်ပိင်းဆိင်ရာထက်ြမက်ြခင်း (Mental Intelligence IQ၊ ခစားမနှင့်ပတ်သက် သာဉာဏ်ရည်ထက်ြမက်ြခင်း (Emotional Intelligence – EQ) နှင့်
ယ ကည်ကိးကွယ်မနှင့်ပတ်သက် သာ ဉာဏ်ရည်ထက်ြမက်မ (Spiritual Intelligence – SQ)
စသည်တိ ့ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိပညာ ရးစနစ်သည်

ဖာ်ြပပါဉာဏ်ရည်ထက်ြမက်မများကိ ြပုစ

မ ပးဘဲ ဦး နှာက်ပိင်းဆိင်ရာထက်ြမက်ြခင်း (Mental Intelligence – IQ) ကိသာ ဦးစား ပး
သာစနစ်ြဖစ်ပါသည်။

စာ မးပွဲကိဦးစား ပးသည့်စနစ်ြဖစ်သည့်အတွက်

ကျူရှင်ယူ န က သာ ကာင့်
အတန်းကျစာ မးပွဲစနစ်သည်

10

အမှတ် ကာင်းရန်

ကျူရှင်စနစ်အြမစ်တွယ် နြခင်းြဖစ်ပါသည်။12
ကျာင်းသားများ၏

နနယ် သာစိတ်ကိ

အတန်း အာင်၊

ထိခိက် စနိင်သည့်

မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ ဆရာများကိယ်တိင်သ ဘာတရားနားလည်မမရှိြခင်း ကာင့် က လးဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ် ဖွ ဖ
့ ိုးမ နှး နရြခင်းြဖစ်ဟဆိ၊

မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ နိဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄၊ http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/64332014-11-10-02-22-27 မှ ရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၆)
11

နန်းသီတာဝင်း၊ ရရည်မဉ္ဇူ၊ ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကိဆရာ၊ ဆရာမများယ ကည်မမရှိြဖစ် နဟဆိ၊ မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာ

၁၁၊ ၂၀၁၃၊ http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/4403-2013-12-11-13-0718မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆)
12

ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ အာင်ထွန်းသက်၊ လက် တွ ့ကျတဲ့ပညာ ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမ တွ အ ကာင်အထည် ဖာ် ရးကိ နိင်ငတကာက

အ လး ပး ဆာင်ရွကဖ
် ိ ့ ဆွး နွးညိနင်းမမျိုးစ ဆာင်ရွက်လ က်ရ၊ိှ လွမ်းမ ြပသတရပ်ဝန်း၊ http://lwanmapyay.blogspot.com/2014/03/blogpost_7641.html မှရရှပ
ိ ါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆)

12
အတွက်

စာ မးပွဲစနစ်အစား

ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစနစ်ြဖစ်သည့်

အကဲြဖတ်မတ
ှ တ
် မ်းတင်စနစ်

(Assessment System) ကိသာ သးသင့်ပါသည်။13
၁၃။

ထိ ့ြပင် ကျာင်းသားများသည် အ ကာင်းအရာမျိုးစအတွက် ကျူရှင်ယူလာ ကပါသည်။

စာသင်ခန်းအတွင်း၌ ဆရာ၏ဂရစိက်မကိရရှိ စရန်၊ စာ မးပွဲများတွင် အဆင့် ကာင်းမွန် စရန်၊
တက္က သိ လ် ဝ င် စ ာ မးပွ ဲ တ ွ င ် ရမှတ ် ကာင်း မှသာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းတက္က သိ လ်များသိ ့
ဝင်ခွင့်ရရှိမည်ြဖစ်၍

တက္က သိလ်ဝင်စာ မးပွဲရမှတ် ကာင်း စရန်

စသည်တိ ့အတွက်

ကျူရှင်

ယူလ က်ရှိ ကပါသည်။
၁၄။

ပညာ ရးစနစ် ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန်လာ စရန် ပညာ ရးက

များတွင် ကျူရှင်စနစ်

ပ ပျာက် ရးကိ ဦးစား ပး ဆာင် ရ ွ က ် သ ွ ာ းရန် လ ိ အပ် ပ ါသည် ။ ကျူရှင်စ နစ်ပ ပျာက် ရး
အတွက် သင် ကားနည်းစနစ်များ ြပာင်းြခင်း၊

အာင်ချက်အဓိကထား သာ စာ မးပွဲစနစ်များ

ြပာင်းြခင်းစသည်တိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ လာမည့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် စတင်
ကျင့်သးမည့် သူငယ်တန်းသင်ရိးညန်းတမ်းအသစ်၌ အလွတ်သင် ကားမများအစား ဘက်စဖွ ဖ
့ ိုး
ရးကိ ဦးတည် သည် ့ သင်ခန်းစာများ၊

လ့ က ျင် ့ ခ န် း များနှ င ် ့ စစ် ဆးအကဲ ြ ဖတ် မ များကိ

ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင် ကျာင်းသားများ၏ တီထွင်ဖန်တီးမ
စွမ်းရည်နှင့် အသးချမကိ ဖာ်ထတ်နိင်သည့်

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကားနည်းစနစ်ြဖင့် သင်

ကားြခင်းနှင့် အမှတ် ပးအကဲြဖတ်ြခင်းတိ ့ကိ ကျင့်သးမည်ဆိပါက ကျူရှင်စနစ်ပ ပျာက်နိင်
မည်ြဖစ်ပါသည်။14

ကျာင်းသားဗဟိြပု သင် ကား ရးစနစ်ြဖင့် ပညာ ရးအဆင့်ြမင့်မား သာ နိင်ငနှစ်နိင်င
အား လ့လာြခင်း
၁၅။

ကမ္ဘာ့ပညာ ရးစနစ်

အ ကာင်းဆးနိင်ငများတွင်

ထိပ်ဆးမှရပ်တည်လ က်ရှိ သာ

အာက်ပါ နိင်ငနှစ်နိင်ငတွင်လည်း ကျာင်းသားဗဟိြပုစနစ်ကိကျင့်သးလ က်ရှိပါသည်(က)

တာင်ကိရီးယားနိင်င။

တာင်ကိရီးယားနိင်ငတွင် မူ ကို (Kindergarten)

တန်းများကိ များ သာအားြဖင့် ပဂ္ဂလိကအ နြဖင့်သာ ဖွင့်လှစ် ကပါသည်။ မူ ကို
(Kindergarten) တန် း မတိ င် မ ီ
13

န ့က လးထိ န ် း ကျာင် း များ (Nursery

မ ငိမ်း၊ ပညာ ရးအကျပ်အတည်း (၁၄)၊ Education for Myanmar youths၊ http://educationinmyanmar.blogspot.com/2007/08/blog-

post_10.html မှ ရရှိပါသည်။ ( ကည်ရ
့ သည့်ရက် - မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၆)
14

ရနိင်င၊ ကျူရှင်စနစ် ကီးစိး နမြပဿနာ အ ြဖရှာ တွ နိ့ င်မှာလား၊ ရနိင်င၊ http://shwenaingan.blogspot.com/2016/01/blog-post_746.html မှ

ရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၆)

13
School) ကိလည်း ဖွင့်လှစ် ကပါသည်။ မူ ကိုတန်းတွင် အဂလိပစ
် ာနှင့် အဂလိပ်
စကားကိအဓိကသင် ကား ပးပါသည်။
တွင်

အ ြခခစာ ရး၊

တာင်ကိရီးယားနိင်ငရှိမူ ကို ကျာင်းများ

စာဖတ်ကိကစားနည်းများြဖင့်

ပါင်းစပ်သင် ကားသည့်

စနစ်ကိကျင့်သးပါသည်။ ကစားရင်းစာသင်ရာတွင် သင် ထာက်ကူပစ္စည်းများကိ
ထားရှ ိ ပး၍ ကစား စပါသည်။ ဥပမာ - ဆရာဝန်လ ပ်တန်းကစားလိ ပ ါ က
ခန္ဓာကိယ်အစိတ်အပိင်း ပစတများြဖင့်ကစား စပါသည်။ က လးများကစားရန်
အစားအစာတများကိ ထားရှ ိ ပး ပီ း

အာဟာရြပည် ့ဝ သာ

အစားအစာများ

အ ကာင်းကိ ငယ်စဉ်ကပင်သိရှိ စပါသည်။ လူ ကီးများကဲ့သိ ့ စဉ်းစား တွး ခ
နိင်စွမ်းရှိလာ အာင် ငယ်စဉ်ကပင်

လ့ကျင့်ြပုစပျိုး ထာင် ပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ကိရီးယားစာအ ရးအဖတ်ကိ သင် ကား ပးရမ မက အဂလိပဘ
် ာသာ၊ တရတ်
ဘာသာြဖင့် သင် ကား ပး သာ ကျာင်းများလည်းရှိပါသည်။ ကျာင်းဝင်းထဲတွင်
လည်း က လးများအား ကစားချိန်များစွာ ပးထား၍ ကစား စပါသည်။ အများ
နှင့်ပူး ပါင်း ပီး ကူညီ ဆာင်ရွက်တတ် သာ အ လ့အကျင့်များကိ

မွးြမူ ပးပါ

သည်။ မူ ကို ကျာင်းများတွင် သီဆိတီးမတ်၊ ကခန်ြခင်းများကိလည်း သင် ကား
15

ပးပါသည်။
(ခ)

စကာပူနိင်င။

လက်ရှိကမ္ဘာ့ပညာ ရးစနစ်

အ ကာင်းဆးနိင်ငများတွင်

အပါအဝင်ြဖစ် သာ စကာပူနိင်င၏ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနသည်

ကျာင်းသား

ဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကိကျင့်သးရန် ၂၀၁၁ ခနှစ်တွင် စတင် ဆွး နွးမများ
ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ စွမ်းရည်ြမင့် ကျာင်းများနှင့် ဆရာများလိအပ် န သာ ကာင့်
စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ယမ
ူ ၊ သင် ကားမအရည်အ သွးများ တိးတက် ကာင်းမွန်
လာ စ ရးအတွက်
ရန်အတွက်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်

ကျာင်းသားများ၏

လိအပ်ချက်များကိသိရှိရန်

စတင် လ့လာခဲ့

ကပါသည်။ ၎င်းတိ ့စိတ်ဝင်စား သာ အ ကာင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်အရည်
အ သွးများကိ

ဖာ်ထတ်ခဲ့ ကပါသည်။ ပညာ ရးဝန် ကီးသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏

ပကတိတန်ဖိးများ ြမင့်တက်လာ စရန်အတွက် မိမိကိယ်ကိယ ကည်မနှင့် ကိယ်
တိင်နားလည်သ ဘာ ပါက်မရှိ စရန်
15

ဦးတည် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျာင်း

တင်ညန
ွ ် ့၊ တာင်ကိရီးယားနိင်ငမူ ကိုပညာ ရးစနစ်၊ မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ http://www.maukkha.org/index.php/book-store/reading-room-

maukkha/9265-2016-02-25-11-46-56မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆)

14
သားများ၏သင်ယူနိင်စွမ်းနှင့် စွမ်းရည်၊ စိတ်ဝင်စားမ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိင်စွမ်းနှင့်
ကိယ်ရည်ကိယ် သွးတိ ့ကိ တိးတက် စသည့်အတွက် ၎င်းသင် ကား ရးစနစ်သည်
အလွန်အ ရး ကီးပါသည်။ ၎င်းသင် ကား ရးစနစ်တွင် သီဆိတီးမတ်ြခင်း၊ သီချင်း
ရးသားြခင်း၊ သဘာဝကျ သာ ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီး ပးထားြခင်း၊
ြခင်း၊

ဆွး နွး

ဆွး နွးချက်များအ ပ တွင် မှတ်ချက်ြပုြခင်း၊ ြပန်လှန် မးခွန်း မးြမန်း
16

ြခင်း၊ တတ် ြမာက်မကိစစ် ဆးြခင်း စသည်တိ ့ပါဝင်ပါသည်။

ထင်ြမင်သးသပ်ချက်များ
၁၆။

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်၊ သင် ကားနည်းသင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲ ရးအဖွဲ ့

မှ အရာရှိတစ်ဦးကလည်း

ကျာင်းသား ရာဆရာပါ

တိ းတက် န ိ င် မ ည် ြ ဖစ် ပါ ကာင် း
ဒ စစလွင်က

သချာအသးချနိင်မည်ဆိပါက အားလး

ြပာ ကားခဲ ့ ပါသည်။

ြပည် သူ ့လတ် တာ်က ိ ယ်စားလှ ယ်

ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကိကျင့်သးရာတွင်

ဆရာများအ နြဖင့်

ယ ကည်မရှိရန်လိအပ် ကာင်း၊ ဆရာများကိ သင်တန်း ပးရမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း
ပါသည် ။ ရန် က န် တ က္က သိ လ် ဥပ ဒပါ မာက္ခ ဒါက်တာခင်မာရီက

ြပာ ကားခဲ့

ကျာင် း သားဗဟိ ြပု

သင် ကား ရးစနစ်ကိ မြဖစ်မ နလပ်သင့် ကာင်း၊ သိ ့မဟတ်ပါက ကျာင်းသားများက သင်ခန်း
စာကိ စိတ်ဝင်စားမမရှိ ကာင်း သးသပ် ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
နည်းစနစ်ကိသးပါက

ကျာင်းသားဗဟိြပု သင် ကား

ကျာင်းသားများသည် ကိယ်ပိင် တွး ခ မများ ပိ ကာင်းလာမည်ြဖစ်ပါ

ကာင်း၊ ပညာ ရးသည်

ကျာင်းသားများအ ပ တွင် မူတည် နသည့်အတွက်

ဗဟိ ြပုစနစ် က ျင် ့ သ းသင် ့ ပ ါ ကာင် း

ကျာင်းသား

ကျာင် း သားမိ ဘ များကလည် း သ းသပ် ြပာ ကားခဲ ့

ပါသည်။17 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ်များမှစ၍ ပညာ ရးြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ ကာင့် ရလဒ် ကာင်း
များရရှခ
ိ ပ
့ဲ ါသည်ဟ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ြမန်မာနိင်ငြပည်သူ ့အသးစရိတ်ြပန်လည်သးသပ်မ အစီရင်ခ
စာတွင်

ဖာ်ြပထားပါသည်။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း အခမဲ့စနစ်ကျင့်သးြခင်း၊ ဆရာ/ဆရာမ

အ ရအတွက် ၇၉၀၀၀ ဦး ထပ်မခန် ့ထားြခင်း၊ နွမ်းပါးသည့် ကျာင်းသားများအတွက် ထာက်ပ့
ကးများတိးြမင့် ပးြခင်းနှင့်

16

စာသင် ကျာင်းများအတွက်

ထာက်ပ့ ကးများပိမိ ပးြခင်းတိ ့

Student-centred pedagogies to inculcate self-identity: a case study with primary school students,

http://www.star.moe.edu.sg/star/slot/u1050489/chapter2.pdf မှရရှိပါသည်။ ( ကည်ရ
့ သည့်ရက် - မ ၂၊ ၂၀၁၆)
17

နန်းသီတာဝင်း၊ ရရည်မဉ္ဇူ၊ ကျာင်းသားဗဟိြပုသင် ကား ရးစနစ်ကိဆရာ၊ ဆရာမများယ ကည်မမရှိြဖစ် နဟဆိ၊ မာက္ခပညာ ရးမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာ

၁၁၊ ၂၀၁၃၊ http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/myanmar-educational-news-maukkha/4403-2013-12-11-13-0718မှရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရသည့်ရက် - ဖ ဖာ်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆)

15
ကာင့်

ြပည်သူ ့အသးစရိတ်

ြပန်လည်သးသပ်မြပုလပ်သည့်ကာလအတွင်း

အသးစရိတ်ကိ

18

လးဆတိးြမင့်နိင်ခဲ့ပါသည်။

နိဂး
၁၇။

ကျာင်းသားဗဟိြပုစနစ်ကိ ကျင့်သးြခင်းအားြဖင့် ကာင်းသားနှင့်ဆရာများ ကား အြမင်

ချင်းဖလှယ်နိင်သည့်အတွက် အြပန်အလှန်အကျိုး ကျးဇူးြဖစ်ထွန်းမများရရှိနိင်ြခင်း၊ သင် ကား
ရးတွင် စိတ်အားထက်သန်ြခင်း၊ ဖန်တီးမ၊ စဉ်းစား တွး ခ မ၊
ဆာင်ရွက်တတ်မများ

ကာင်းမွန်လာြခင်း၊

တာဝန်ယူရသည့်လပ်ငန်းများကိ

ဝဖန်သးသပ်နင်
ိ မ၊ ပူး ပါင်း

ပါင်းသင်းဆက်ဆ ရး ကာင်းမွန်လာြခင်း၊ မိမိ

ကိယ်ပိင်ဆးြဖတ်ချက်နှင့်

ပီး ြမာက် အာင် ဆာင်ရွက်နိင်

ြခင်းစသည့် ဘဝအတွက် အဓိကအ ရးပါ သာ အရည်အချင်းများ ရရှလ
ိ ာမည်ြဖစ်သည်အ
့ တွက်
မိမိတိ ့နိင်င၏အ ြခအ န၊ လိအပ်ချက်များနှင့်ကိက်ညီ သာ ချဉ်းကပ်သင် ကားနည်းစနစ်များကိ
ပါင်းစပ်အသးြပုသင့်ပါ ကာင်း ရးသားတင်ြပအပ်ပါသည်။

သ တသနဌာန
ြပည်သူ ့လတ် တာ်ရး
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World Bank, ြမန်မာနိင်င ြပည်သူ ့အသးစရိတ် ြပန်လည်သးသပ်မ အစီရင်ခစာ၊ World Bank,

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/794081461823398019/pdf/Myanmar-PER-Key-Findings.pdf မှ ရရှိပါသည်။
( ကည်ရ
့ သည်ရ
့ က် - မ ၅၊ ၂၀၁၆)

16
သတိြပုရန်
ဤသတင်းအချက်အလက်သည် လတ် တာ်ကိယ်စားလှယ်များအား ၎င်းတိ၏
့ လတ် တာ်ဆိင်ရာ
တာဝန်များကိ

ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ထာက်အကူြပုရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ပဂ္ဂိုလ် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စ

တစ်စတစ်ခအတွက် အသးြပုရန်မဟတ်ပါ။ အချိနန
် င
ှ တ
့်
ြပးညီ နာက်ဆးရသတင်းြဖစ်မည်ဟ သတ်မတ
ှ ်
မထားသင့်ပါ။ ဤအချက်အလက်များအား တရားဝင် သိမ
့ ဟတ် ပညာရှင်ဆိင်ရာအ က ပးချက်အြဖစ်
မသတ်မတ
ှ သ
် င်ပ
့ ါ။ အထူးအ က ပးချက် သိမ
့ ဟတ် သတင်းအချက်အလက်များလိအပ်ပါက အရည်
အ သွးြပည်မ
့ ီ သာ သင့် လျာ်သည့် က မ်းကျင်ပညာရှငန
် င
ှ ့်

ဆွး နွးတိင်ပင်သင့်ပါသည်။ လတ် တာ်

သ တသနဝန် ဆာင်မသည် စာတမ်းတိများတွင် ပါဝင် သာအ ကာင်းအရာများနှငစပ်
့် လျဉ်း၍ လတ် တာ်
ကိယ်စားလှယမ
် ျား၊ လတ် တာ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆွး နွးမများ ြပုလပ် ပးနိင်ပါသည်။ အများြပည်သန
ူ င
ှ ့်
ဆွး နွးမများ ြပုလပ်ြခင်းမရှိပါ။
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