
www.parami.edu.mm ParamiInstituteCEPR

Lecturer
 Department of International

Relations, 
University of Monywa

BY THIRI NYO & TINT SABEI SOE WIN 

C E P R
E D U C A T I O N
N E W S L E T T E R  

TEACHING & LEARNING (PART 1)
သင်�ကားသင်ယူမ�  

Professor
Department of Propulsion and Flight

Vehicles, 
Myanmar Aerospace Engineering University 

သင်�ကားသင်ယူမ� �ှ င့်  ပတ်သက်ေသာ  �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� ၊
စာသင်ခနး်တွင်း  နညး်ပညာအသုံးြပ�မ�

Professor 
Department of Botany, 

University of Yangon

ေဒါက်တာေဇာ်စုိး
�ှင့် အင်တာဗျ�း ၁-၃

S e p t e m b e r  2 0 2 0  

V O L U M E  1 ,  I S S U E  4  

ေဒါက်တာသ��ာေအး
�ှင့် အင်တာဗျ�း ၄-၆

လက်�ိှသင်�ကားသင်ယူမ� တွင်  

�ကံ�ေတ�ရေသာ  အဓိကစိန်ေခ�မ�များ

ဆရာ၊  ဆရာမများအတွက်  အကူအညီအေထာက်အပ့ံများ

Dr. Thanda Aye Dr. Kyaw ShwinDr. Zaw Soe

ေဒါက်တာေကျာ်ရ� င်
�ှင့် အင်တာဗျ�း ၇-၉

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်ေသာ  ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ

ဆရာ/မေတအွေနနဲ ့ ေကျာင်းသား
ေတထွက် အများ�ကီး ပုိ�ကိ�းစား
ဖိ� လိသုလိ ုေကျာင်းသားေတွ
ဘက်ကလည်း သင်ယူလိစိုတ်
ြပင်းြပေနဖိ�  လိအုပ်တယ်။

ပုိမုိထိေရာက်တဲ့
သင်�ကားသင်ယူမ�နဲ ့
သုေတသနေတွ
လပ်ုေဆာင်တဲအ့ခါမှာ
နည်းပညာရဲ� အေရးပါမ�

သင်�ကားသင်ယူမ�
ပတ်ဝနး်ကျင်ေကာင်းြဖစ်ဖိ�
ရန ်�ိင်ုငံေတာ်အေနနဲ ့ ပ့ံပုိး
ကူညီမ� (အေြခခံအေဆာက်
အအံမုျား၊ စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်
သင်တနး်များ�ှင့် ဘတ်
ဂျက်ေထာက်ပ့ံမ�)

| |



Community Partners International (CPI) ၏ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံမ�ြဖင့် ဤသတင်းလ�ာကုိ ေရးသားထုတ်ေဝ�ိင်ုြခင်း ြဖစ်
ပါသည်။ 



၁။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�ရဲ�  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့ လတ်တေလာြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲမ� ေတွအေပ�မှာ  ဆရာ့အေနနဲ ့��ကံ�ေတ�ရတ့ဲ  အဓိကစိန်ေခ�မ� ေလးေတွကုိ  ေြပာြပေပးပါ
�ှ င့်။  

ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်�ကားေရးက  တစ်ခုေတာ့ �ိှတာေပါ။့  ဆရာ၊  ဆရာမဘက်က  သင်ခနး်စာ
တစ်ခုပိ� ချမယ်ဆုိရင်  ဘာသာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာက�မ်းကျင်ဖိ�  စာများများဖတ်ရမှာေပါ။့  အရင်ကသင်
သလို ပုံ စံက  ဆရာကပဲ  ေြပာချင်ရာေြပာသွားလိ� ရတယ်ဆုိေတာ့  ြပဿနာမ�ိှဘူး။  အခုက  ေကျာင်း
သားဗဟို ြပ�တာြဖစ်တဲ့အတွက်  ဆရာက  ေကျာင်းသားထက်  စာအများ �ကီး ပုိဖတ်ထားရမယ်။  ဆ
ရာ့အတွက်ေတာ့  ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်�ကားေရးကုိ  စိန်ေခ�မ�လိ�  မသတ်မှတ်ဘူးဗျ။  
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အရင်က  သင်သလုိ
ပုံစံက  ဆရာကပဲ
ေြပာချင်ရာေြပာ
သွားလိ� ရတယ်ဆုိ
ေတာ့ ြပဿနာမ�ိှ
ဘူး။  အခုက
ေကျာင်းသားဗဟုိ
ြပ�တာြဖစ်တ့ဲ
အတွက်  ဆရာက
ေကျာင်းသားထက်
စာအများ�ကီး ပုိဖတ်
ထားရမယ်။  

သင်�ုိး��နး်တမ်း  (Curr iculum) နဲ  ့သင်�ုိးမာတိကာ  (Syl labus) နဲ ့
ပတ်သက်�ပီးေတာ့လည်း  Central  European Universi ty နဲ  ့ �ို င် ငံ
တကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနတိ� က  နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာထုိးထားေတာ့
၅  �ှ စ်ေလာက်  ဌာနကလိုအပ်တဲ့  ဘာသာရပ်ေတွကုိ  သူတိ� ဆီက  ပါ
ေမာက�ေတွ  ြမန်မာ�ို င် ငံ ကုိလာ�ပီးေတာ့  သင်တနး်ေပးတယ်။  �ပီးလိ� �ိှ
ရင်  ဆရာတိ� ကုိလည်း  ဥေရာပကုိေခ�တယ်။  �ပီးေတာ့  Bard Col lege

ကေနေပးတဲ့  Wri t ing & Thinking Program မှာ  သူတိ� သင်တာက
လည်း  ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်တယ်ဆုိေတာ့  အဲ့ ဒီလို ပ့ံ ပုိးမ�ေတွ�ိှေန
ေတာ့  အဆင်ေြပတယ်လိ� ယူဆရတယ်။  သင်�ုိး��နး်တမ်းေရာ  သင်
�ကားမ� မှာပါ  သူတိ� ကကူညီေပးေနေတာ့  ဆရာတိ� အေနနဲက့  ပညာရပ်
ပုိင်းဆုိင်ရာလွတ်လပ်ခွင့် ကုိ ပဲေြပာင်းေြပာင်း  သိပ်ထူး ြခားမယ်လိ� ေတာ့
မထင်ဘူး။  စိန်ေခ�မ� ဆုိတာထက်  နည်းနည်းေလး  ပုိပင်ပနး်သွား �ပီး
ေတာ့  ပုိအားစုိက်ရတာပဲ�ိှတယ်။  ဆရာတစ်ေယာက်ြဖစ်�ပီဆုိရင်ေတာ့
စာလုပ်ရမှာ၊  သုေတသနလုပ်ရမှာဆုိေတာ့  ဆရာက  အဲ့ဒါကုိ  စိန်ေခ�မ�
လိ�  မသတ်မှတ်ပါဘူး။

၂။  ဆရာ့အေနနဲ  ့ သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့ ဘယ်လုိ�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� ေတွ  လုပ်
ေလ့�ိှလဲ။  �ပီးေတာ့ စာသင်ခနး်တွင်း  နညး်ပညာအသုံးြပ�တာနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးလညး်  သိပါရေစ
�ှင့်။

အတနး်တစ်ခုယူမယ်ဆုိရင်  အဓိကက  သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ  အရင်�ကည့်တယ်ေပါေ့နာ်။  ေခါင်းစ�်
တစ်ခုရ�ပီဆုိရင်  အဲ့ေခါင်းစ�်နဲပ့တ်သက်တဲ့   စာအုပ်စာတမ်းကုိ  လိုက်ဖတ်ရတယ်။  မတူတဲ့  အ
ြမင်ေတွဆုိတာထက်  ဆရာတိ� က  ေကျာင်းသားေတွကုိ  သင်ယူမ�ရလဒ်အေနနဲ  ့ ဘာရသွားေစချင်
တာလဲ။  အဲ့ ဒီဘာသာရပ်နဲ  ့ပတ်သက်တဲ့  သီအို ရီ ပုိ င်းအရေရာ  အယူအဆပုိင်းအရေရာ  ဆရာတိ� က
အရင်ေလ့လာရတာေပါ။့  ကုိယ်ေလ့လာ�ပီးေတာ့  �ှ င်း �ပီဆုိမှ  ေကျာင်းသားကုိ   စ�ပီးသင်ေပးတယ်။
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ြပင်ဆင်မ�ကေတာ့ အများ�ကီးလိုတယ်။ ေကျာင်းသားဗဟိုြပ�တယ်ဆုိေတာ့ သင်တဲ့ေနရာမှာ
ေကျာင်းသားဘက်က ဘယ်လိုေမးခွနး်မျ�ိးေမး�ိုင်မလဲ၊ ကုိယ်က ဘယ်လိုေြဖမလဲ။ ေနာက်�ပီး
presentation ေတွ၊ ေဆွးေ�းွတာေတွထည့်လုပ်တဲ့အခါကျရင် မသင်ခင် ကုိယ်သင်မယ့်ဟာကုိ
�ှာရတဲ့ေနရာမှာေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလးြပင်ဆင်ရတယ်၊ သင်ခနး်စာနဲပ့တ်သက်တဲ့ စာတမ်း�ှာ�ပီး
ရင် အဲ့ဒီေပ�မှာ ြမင်တဲ့အြမင်ကုိ ြခံ�ငံု�ပီးေတာ့မှ အဓိကေြပာချင်တဲ့အရာကုိ ကုိယ်ကသိေအာင်
အရင်လုပ်ရတာေပါ၊့ မြပင်ဘဲနဲေ့တာ့ အတနး်တစ်ခုကုိ ဝင်လိ� မရဘူး။ ေဟာေြပာပဲွတစ်ခုေပး
တာနဲမ့တူဘူးေလ။ 
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နည်းပညာအသုံးြပ�တာနဲပ့တ်သက်လိ�  ဆရာကအခုေတာ့  မုံ ရွာေရာက်
ေနတာေပါ ၊့  မ��ေလးတက� သုိလ်မှာက  စာအုပ်ဖတ်�ပီးသင်တာမဟုတ်
ေတာ့  PowerPoint  ထုတ်�ပီး  ပေရာဂျက်တာေပ�မှာ  တင်�ပီးေြပာတာ
ဆုိေတာ့  အဲ့ စွ မ်းရည်ေတာ့  �ိှ ဖိ� လိုတယ်။  အခုမုံရွာေရာက်ေတာ့  ပေရာ
ဂျက်တာ  လံုလံုေလာက်ေလာက်မ�ိှေတာ့  စာသင်ဖိ�  ေတာ်ေတာ်ခက်ေန
တာ။  ဆရာက  ဌာနမှာ�ိှတဲ့  ပေရာဂျက်တာနဲပဲ့  စာသင်တဲ့အခနး်တို င်း
မှာ  သွားသင်ေတာ့တာ။  ဖတ်စာအုပ်ကုိ  ဖတ်�ပီးေြပာေတာ့  စာသင်ချနိ်
တစ်ချနိ်မှာ  အလွန်ဆုံးေြပာ�ို င်  ၄-၅  မျက်�ှာေပါ ၊့  PowerPoint  နဲဆုိ့
ေတာ့  အဓိက  အယူအဆေတွေြပာလိ� ရတယ်။  ေဝေဝဆာဆာနဲ  ့ ေြပာ
ချင်တဲ့  ဆုိလိုရင်းကုိေရာက်ေအာင်  ေြပာဖိ� အတွက်က  အို င်တီကုိ  မသုံး
ဘဲနဲဆုိ့ရင်  ပညာသင်�ကားတာ  မထိေရာက်ဘူးလိ�  ဆရာထင်တယ်။

ေဝေဝဆာဆာနဲေ့ြပာ
ချင်တ့ဲဆုိလုိရင်းကုိ
ေရာက်ေအာင်ေြပာဖိ�
အတွက်က  အုိင်တီကုိ  

မသုံးဘဲနဲဆုိ့ရင်
ပညာသင်�ကားတာ  
မထိေရာက်ဘူးလိ�
ဆရာထင်တယ်။

၃။ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်  သင်�ကားေရးစွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ဖိ� နဲ  ့ အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာ  ဖ�ံ
�ဖိ�းတုိးတက်ဖိ�   တက� သုိလ်ေတွအေနနဲ  ့ဘယ်လုိအေထာက်အပ့ံေတွေပးေနလဲ။  ေနာက်�ပီး  ဘယ်လုိ
အကူအညီမျ�ိးေလးေတွေပးဖိ�  လုိအပ်ေနေသးလဲ  သိပါရေစ�ှင့် ။

�ို င် ငံေတာ်အေနနဲက့ေတာ့  ရန်ကုန်တက� သုိလ်နဲ  ့ မ��ေလးတက� သုိလ်က  ေကျာင်းသားေတွအတွက်
ဆုိရင်  laptop သုံးခွင့်ေတွေပါ ။့  ေနာက်�ပီး  နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာေတွထုိးထားတဲ့  student

exchange program ေတွ�ိှတယ်။  �ို င် ငံေတာ်အေနနဲ  ့ ပ့ံ ပုိးမ�လိုတာကေတာ့  စာအုပ်စာတမ်းေပါ။့
စာအုပ်စာတမ်းဝယ်ယူစရိတ်ဆုိတာ  ဌာနေတွမှာေပးတယ်၊  တစ်�ှစ်တစ်ခါ   ဘက်ဂျက်ေတွချေပး
တယ်၊  လိုအပ်တဲ့  ပမာဏေတာ့  မရဘူးေပါကွ့ာ။  အဲ့ မှာ  ဌာနေတွက  ကုိယ့်ဟာကုိယ်ဖန်တီး �ပီးေတာ့
မှ  �ို င် ငံတကာပညာေရးနဲ  ့ယှ�်လိ� ရမယ့်  ဘာသာရပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့  စာအုပ်ေတွဝယ်ရတာေတာ့
�ိှတယ်။  အဲ့ဒါေတွကုိ  များများ ပ့ံ ပုိးေပး�ို င်ရင်ေတာ့  ပုိ �ပီးအဆင်ေြပ�ို င်တယ်။  ေနာက်တစ်ခုက
အင်တာနက်ကလည်း  လို င်းေကာင်းေကာင်းရဖိ�  လိုတာေပါ။့  စာသင်ခနး်ေတွမှာလည်း  အခနး်ကလံု
ေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်  သင်�ကားေရးမှာလည်း  အာ�ုံစူး စုိက်မ� ပုိေကာင်း�ို င်ေအာင်  ေလေအးေပး
စက်လိုအပ်ချက်ေတာ့ �ိှတာေပါ။့   �ပီးရင်  laptop ေတွ၊  ပေရာဂျက်တာေတွကုိ  အလံုအေလာက်ပ့ံ
ပုိးေပးမယ်ဆုိလိ� �ိှရင်ေတာ့  ပုိေကာင်းမယ်။  သင်�ုိး��နး်တမ်းဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်မ�နဲပ့တ်သက်�ပီး  တ
ချ�ိက  အေတ�အ�ကံ�နည်းတယ်ဆုိေတာ့  အခုထက်ပုိ�ပီး  ေလ့လာခုိင်းတာတိ� ၊  �ို င် ငံ ြခားက  လှမ်းေခ�
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�ပီး  သင်ေပးတာတိ� လုပ်ဖိ� လိုတယ်။  အေရးအ�ကီးဆုံးက  ဘာလဲဆုိေတာ့  incent ive (မက်လံးု )
ေပါ ၊့  ဆရာတစ်ေယာက်ရဲ�  လစာက  နည်းေနတယ်၊  နည်းေတာ့  ကျ��ှင်ကိစ�ေတွ  ဘာေတွ  ေပ�လာ
ေရာ။  အဲ့ဒါ  ဘာေ�ကာင့်လဲဆုိေတာ့  စားဝတ်ေနေရး  မေြပလည်လိ� ။  ဆရာတစ်ေယာက်က  သင်
�ကားေရးတစ်ခုထဲမှာပဲ  အာ�ုံစုိက်ေပး�ို င်ေလာက်တဲ့  လူမ� ဖူလံုေရးလို  ပုံ စံမျ�ိးေတွ၊  မိသားစုစား�ို င်
ေလာက်တဲ့ ပ့ံ ပုိးမ�မျ�ိးေတွကုိ  �ို င် ငံေတာ်ကေပးရင်ေတာ့ေကာင်းတာေပါ။့  အဲ့ေတာ့  ြပန်ချ�ံမယ်ဆုိ
ရင်  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်  လူမ� ဖူလံုေရးမှာ  အာမခံချက်�ိှမယ့်ဟာမျ�ိးကုိ  ဖန်တီးေပးဖိ� ရယ်၊
အဲ့ကျရင်  သူတိ� ကျင့်ဝတ်ေတွ  ဘာေတွ  ထိနး်လာလိမ့်မယ်ေပါေ့နာ်။  သင်�ုိး��နး်တမ်းဖ�ံ ��ဖိ�း ဖိ� အ
တွက်  လိုအပ်ရင်  �ို င် ငံ ြခားကေနေခ��ပီး  ပညာသင်ဆုေတွေပးတာတိ� �ိှတယ်။  အဲ့ ဒီလိုအေနအထား
မျ�ိးေလးေတွက  ပုိ �ပီးေတာ့မှ  ပ့ံ ပုိးေပး�ို င်ရင်ေကာင်းမှာေပါ ။့  စာအုပ်စာတမ်းနဲ  ့အင်တာနက်ရ�ိှမ�
လည်း  အပါအဝင်ေပါေ့နာ်။  
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၄။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီး
ေတာ့ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာ
ေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်တယ်လိ�  ဆရာ  ထင်ပါသလဲ�ှင့် ။

စနစ်တစ်ခုလံးုနဲေ့ြပာမယ်ဆုိရင်  ဆရာတိ� �သွားေနတဲ့ သင်�ကားသင်ယူ
မ�က  စာေမးပဲွေမးခွနး်ကုိ  �ကိ�ေပးထားရတယ်၊  ေကျာင်းသားကလည်း
အကျင့်ကပါေန�ပီ၊  အဲ့ဒါကလည်းပဲ  ေကာင်းတဲ့ဓေလ့ေတာ့ မဟုတ်
ဘူး၊  ရလဒ်က  ဘာရချင်တာလဲအေပ�မှာ  ေမးခွနး် ပုံစံကုိ  ြပင်�ို င်တယ်
ဆုိရင်ေတာ့ အလွတ်ကျက်တဲ့ စနစ်မျ�ိးက  ေပျာက်သွားလိမ့်မယ်။
ေကျာင်းသားေတွအေနနဲက့ေတာ့ စိန်ေခ�မ� �ိှမယ်။  အဲ့ဒီလမ်းေ�ကာင်း
ကုိ  သွားဖိ� အတွက်ဆုိရင်  သင်တဲ့ဆရာက  ေမးခွနး်ေကာင်းေကာင်းေမး
တတ်ရမယ်။  ပညာေရးေြပာင်းလဲမယ်ဆုိရင်  အဲ့တစ်ခုလိုတယ်။
ေကျာင်းနဲ  ့ ဌာနစာ�ကည့်တိုက်ထဲမှာလည်း  ေကျာင်းသားေတွ သိချင်တဲ့
အေ�ကာင်းအရာမှန်သမ�  စာရွက်စာတမ်းေတွ၊  စာအုပ်ေတွက  အစုံ�ိှ
ေနမှ  ေကာင်းမှာ။  �ပီးေတာ့ သုေတသီေတွေရးထားတဲ့ စာတမ်းေတွကုိ
ေဒါင်းလုတ်ဆဲွဖိ�  အင်တာနက်ရ�ိှမ� ပုိ င်းမှာလဲ  လိုအပ်ချက်ေတွက  အ
များ�ကီး�ိှေသးတယ်။  ေကျာင်းသားေတွကုိ  စာဖတ်ချင်လာေအာင်လိ�
ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုကုိ  ဖန်တီးေပးရမှာေပါ ၊့  စာဖတ်�ပီးေတာ့မှ  စာ
သင်ခနး်ထဲကုိ  ဝင်လိ� ရ�ို င်တဲ့အကျင့်မျ�ိးကုိ  လုပ်ေပးဖိ� လိုတယ်။  အဲ့ဒါ
ေတွကေတာ့ �ို င် ငံေတာ်အေနနဲ  ့ ပ့ံ ပုိးေပးရမယ့်အပုိင်းေတွ�ိှသလို  ဌာန
ေတွ၊  ဆရာ၊  ဆရာမေတွကလည်း  အများ�ကီးလုပ်ရမှာေတွ�ိှတယ်။

ရလဒ်က  ဘာရချင်
တာလဲအေပ�မှာ

ေမးခွနး် ပုံ စံကုိ  ြပင်
�ုိ င်တယ်
ဆုိရင်ေတာ့

အလွတ်ကျက်တ့ဲ
စနစ်မျ�ိးက  ေပျာက်
သွားလိမ့်မယ်။  

ေကျာင်းသားေတွကုိ
စာဖတ်ချင်လာ

ေအာင်လိ�
ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခု

ကုိ  ဖန်တီးေပး
ရမှာေပါ ့
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၁။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�ရဲ�  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့ လတ်တေလာြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲမ� ေတွအေပ�မှာ  ဆရာမအေနနဲ  ့ �ကံ�ေတ�ရတ့ဲ  အဓိကစိန်ေခ�မ� ေလးေတွကုိ  ေြပာြပေပး
ပါ�ှ င့်။

ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�ကုိေြပာင်းေတာ့  ဆရာမတိ� က  ထိေရာက်ေအာင်ဘယ်လိုသင်မလဲ၊  ဆရာချည်း
ပဲ  အရင်ကလို  ဦးေဆာင်�ှင်း ြပတာမဟုတ်ဘဲနဲ  ့ in teract ive ြဖစ်ေအာင်  ေကျာင်းသားနဲ  ့အြပန်အ
လှန်�ိှေအာင်  ေမးခွနး်ေလးေတွေမးတယ်၊  quiz ေလးေတွေပးလိုက်တယ်၊  အုပ်စုဖ�ဲ ေဆွးေ�းွ ခုိ င်း
တာမျ�ိးေတွ  စသြဖင့်  လက်�ိှမှာလည်း  လုပ်ေဆာင်လျက်�ိှတာြဖစ်လိ�  အဲ့ ဒီအပုိင်းကေတာ့  သိပ်�ပီး
အခက်အခဲမ�ိှဘူး။  Projector,  PowerPoint  သုံးတာေတွကလည်း  အရင်ကတည်းက  ဆရာမ
တိ�  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအားလံးု  မြဖစ်မေနသုံးရတယ်။  ဓာတ်ခဲွခနး်နဲ  ့သက်ဆုိင်တဲ့ဘာသာရပ်များ
မှာလည်း  ဓာတ်ခဲွခနး်ထဲမှာ  လက်ေတ�  လုပ်ေဆာင်အသုံးြပ� ခုိ င်းတဲ့အတွက်  အဆင်ေြပပါတယ်။  

ဒါေပမယ့်  ဘာေလးေတွကအခက်အခဲြဖစ်လာသလဲဆုိရင်  အွန်လို င်းနဲ ့�သွားမယ်ဆုိေတာ့ ေကျာင်း
သားေတွေနတဲ့ေနရာေတွမှာေရာ  အင်တာနက်က�ိှပါမ့လား၊အဲ့ေတာ့ ဆရာမတိ� က  onl ine, off l ine

�ှစ်မျ�ိးလံးု  လုပ်ေပးဖိ� လိုလာပါ�ပီ။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်ကေတာ့ နည်းနည်းအေြပာင်းအလဲ
�ကံ�ရတယ်။  ေနာက်ထပ်  ဘာေတွ�ကံ�ရလဲဆုိေတာ့ Learning Management System (သင်
�ကားသင်ယူမ� စီမံခန ့် �ခဲွသည့်စနစ်)  မှာ  အို င်စီတီက�မ်းကျင်မ�ေတွကလည်း  လိုအပ်လာတယ်။  �ပီး
ေတာ့ စာသင်ခနး်မှာ  သင်တာက  သင်ခနး်စာတစ်ခုကုိ  ေပးလိုက်�ပီဆုိရင်  လက်ေတ��ြပလိ� ရတယ်။
အခုကျေတာ့ အွန်လို င်းကေနြဖစ်ေနတဲ့အတွက်  လက်ေတ��ြပတာမျ�ိးကျေတာ့ အားနည်းသွားတယ်
ေပါေ့နာ်။  ဥပမာ  -  အပင်ေတွကုိ  အမျ�ိးအစားခဲွ �ပီး  မျ�ိးမည်ေဖာ်တဲ့  ဘာသာရပ်မှာဆုိရင်  အပွင့်ေပ�
မှာလည်း  အေြခခံ�ပီး  အမျ�ိးအစားခဲွရတာြဖစ်တယ်။  ပနး်တစ်ပွင့်နဲ  ့ တစ်ပွင့်ကလည်း  တည်
ေဆာက်ထားပုံေတွမတူညီေတာ့၊  ပနး်ပွင့် ရဲ�အစိတ်အပုိင်းေတွက  တစ်ပွင့်နဲတ့စ်ပွင့်  အေသးစိတ်
တည်ေဆာက်ပုံကလည်း  မတူညီေတာ့ ကဲွ ြပားတဲ့အစိတ်အပုိင်းေလးေတွကုိ  လက်ေတ��ြပရမယ့်  အ
ခါမှာ  အဏု�ကည့်မှန်ေြပာင်းကုိ  သုံးရတယ်။  အဲဒီအခါမျ�ိးေတွကျရင်  ေကျာင်းသားေတွမှာ  ကုိယ်
ပုိင်  microscope ေတွ  မ�ိှ�ကတဲ့အတွက်  အခက်အခဲ�ိှလာတယ်။  ေကျာင်းသားေတွက  ေနရာ
အ�ှ�ံမှာ �ိှေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်  အတနး်  တကယ်တက်မတက်ဆုိတာကုိ  မသိ�ို င်တာကလည်း
ဆရာမတိ� အတွက်  ေနာက်ထပ်   စိန်ေခ�မ�တစ်ခုပဲေပါေ့နာ်။
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နည်းပညာအတွက်ကုိ  ေကျာင်းသားကလည်း  အို င်တီကုိ  �ကိ�က်�ကတဲ့အခါကျေတာ့  ဆရာမတိ� က
သူတိ� ကုိ  တစ်ခါတေလ  assignment ကုိ  အီးေမးလ်ကေန  တင်ခုိင်းလိုက်တယ်။  ေဆွးေ�းွစရာ�ိှ
ရင်လည်း  Group Chat ေလးမှာ  ေြပာ�ကတယ်။  ဆရာမတိ� မှာ  တြခားစာသင်ခနး် ြပင်ပအလုပ်
ေလးေတွကလည်း  များတဲ့အတွက်  အချနိ်မေပး�ို င်တာမျ�ိး �ိှတဲ့အခါကျေတာ့  Google Dr ive မှာ
သင်ခနး်စာအတွက်  အသံဖုိင်ေလးတင်ထားတယ်။  သင်ခနး်စာအစားထုိးကုိ  ြပန်ေရာက်လာတဲ့အခါ
မှာ  နားမလည်တာေတွကုိ  ြပန်�ပီး �ှ င်း ြပေပးတယ်။  ဆရာမတိ�  အဲ့လိုမျ�ိးေလးေတွနဲက့  စတင်ထား
�ပီးသားြဖစ်တယ်။
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ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�ကုိသွားေနတဲ့အခါမှာ  ဆရာမတိ�  သင်�ကားေရးကုိ
ေကျာင်းသားနဲ  ့ဆရာ  အြပန်အလှန်�ိှေအာင်  ဘယ်လို  act iv i t ies ေတွ
လုပ်မလဲဆုိတာ  �ကိ�တင်စ�်းစား �ပီး  သင်ခနး်စာြပင်ဆင်မ�ေတွ  ြပ�
လုပ်ရပါတယ်။  ေနာက်တစ်ခါ  PowerPoint  ေတွေပါ ၊့  စာေ�ကာင်း
�ကီးေတွ၊   အပုိဒ်လိုက် �ကီးေတွ  �ုိက်ထည့်ထားတာမျ�ိးမြဖစ်ဘဲ  အဓိ
က  အချက်ေလးေတွကုိပဲ  ထုတ်�ပီးသင်�ို င်ေအာင်  ဆရာမတိ� က  �ကိ�
တင်ြပင်ဆင်ထားပါတယ်။  ေနာက်တစ်ခါ  ကုိယ်သင်�ကားမယ့်  ဘာ
သာရပ်ေပ�မှာ  က�မ်းကျင် ပုိ င်�ို င်မ� �ိှသလားဆုိတာကုိ   ဆရာမတိ� �ဌာန
မှာ  ေသာ�ကာေနတိ့ု င်း  ဆရာ၊  ဆရာမတစ်ဦးချင်းစီကုိ  ဘာသာရပ်တစ်
ခုမှာ  ဒီဟာဆုိရင်  ဘယ်လိုသင်မလဲဆုိတာ  အချနိ်ေပး�ပီး  ေဆွးေ�းွ
ြပင်ဆင်ေလ့�ိှတယ်။

၂။  ဆရာမအေနနဲ  ့သင်�ကားသင်ယူမ� နဲ  ့ပတ်သက်�ပီးေတာ့ ဘယ်လုိ�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� ေတွ  လုပ်
ေလ့�ိှလဲ။  �ပီးေတာ့ စာသင်ခနး်တွင်း  နညး်ပညာအသုံးြပ�တာနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးလညး်  သိပါရေစ
�ှင့်။

ေကျာင်းသားဗဟုိြပ�ကုိ
သွားေနတ့ဲအခါမှာ

ဆရာမတိ�  သင်�ကားေရး
ကုိ  ေကျာင်းသားနဲ  ့ဆရာ
အြပန်အလှန် �ိှေအာင်
ဘယ်လုိ  activit ies

ေတွလုပ်မလဲဆုိတာ
�ကိ�တင်စ�်းစား�ပီး
သင်ခနး်စာြပင်ဆင်မ�
ေတွ  ြပ�လုပ်ရပါတယ်။

၃။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်  သင်�ကားေရးစွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ဖိ� နဲ  ့ အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာ  ဖ�ံ
�ဖိ�းတုိးတက်ဖိ�   တက� သုိလ်ေတွအေနနဲ  ့ ဘယ်လုိအေထာက်အပ့ံေတွေပးေနလဲ။  ေနာက်�ပီး  ဘယ်
လုိ  အကူအညီမျ�ိးေလးေတွေပးဖိ�  လုိအပ်ေနေသးလဲ  သိပါရေစ�ှင့် ။

ဆရာမတိ� �ို င် ငံ မှာ  တစ်�ို င် ငံလံးုအတိုင်းအတာနဲ  ့အခုဆုိ  ပညာေရးြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�က  KG + 12

စနစ်ကုိ  စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်တယ်။  အဆင့် ြမင့်ပညာက�မှာလည်း  ဆရာမတိ� ပထမဆုံး
လုပ်လိုက်ရတာက  လက်�ိှသင်�ုိး��နး်တမ်းေတွကုိ  �ို င် ငံတကာ�ှင့်လည်း  အဆင့်အတနး်မီေအာင်
ဆုိ�ပီးေတာ့  ြပန်�ပီးေတာ့ ြပ�စုရတဲ့ဟာလုပ်ရတယ်။  အဲ့ ဒီအတွက်  သင်တနး်ေတွေတာ့ လိုအပ်တာ
ေပါေ့နာ်။  သင်ခနး်စာေတွကုိ ြပ�စုတဲ့အခါမှာ  chi ld psychology (ကေလးစိတ်ပညာ)တိ� ၊  စာသင်
ခနး်တွင်းစီမံခန ့် �ခဲွမ�တိ� နဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးေတာ့ ပညာေရးတက� သုိလ်ကေန  ဆရာမတိ� ကုိ  လာေရာက်
ကူညီ�ပီးေတာ့ သင်တနး်ေပးတာမျ�ိးေတွ�ိှပါတယ်။  ေနာက်တစ်ခါကျေတာ့ Google ကပုံေလးေတွ  
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ယူတယ်ဆုိလိ� �ိှရင်  အသိေပး�ပီးမှ  ယူတတ်ေအာင်ဆုိတဲ့  မူ ပုိ င် ခွင့် နဲ ့
ပတ်သက်တဲ့  သင်တနး်မျ�ိးေလးေတွေပးပါတယ်။  ေနာက်�ပီး  ေကျာင်း
သားေတွက  ဘ�ဲရသွား �ပီး  လုပ်ငနး်ခွင်ကုိဝင်တဲ့အခါမှာ  တတ်ထားတဲ့
ဘာသာရပ်နဲ  ့ ဆက်�ပီးေတာ့  လုပ်ေဆာင်သွား�ို င်ေအာင်  ဆရာမတိ�
သင်�ုိး��နး်တမ်းမှာ  လက်ေတ�နဲခ့ျ တ်ိဆက်�ပီးေတာ့  သင်ရပါတယ်။
�ို င် ငံတကာအဆင့် ြမင့်ပညာနဲ  ့ ကုိက်ညီေအာင်လုပ်ရတယ်ဆုိေတာ့  ဌာ
နအတွင်းမှာ  ဆရာအတတ်သင်တနး်၊  ဖ�ံ ��ဖိ�းမ�သင်တနး်ေတွေပးတာ
မျ�ိး �ိှသလို  ပညာေတာ်သင်ေတွလည်း  အများ �ကီးလ�တ်ေပးပါတယ်။
ဒီလိုလ�တ်ေပးြခင်းအားြဖင့်  အဆင့် ြမင့်ပညာရပ်များကုိ  ဆရာ၊  ဆရာ
မအများစုက  တတ်က�မ်းလာတဲ့အခါမှာ  လုပ်ရကုိင်ရတာလည်း  ပုိ �ပီး
ေတာ့လွယ်ကူလာပါတယ်။  
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စွမ်းရည်ြမ�င့်
သင်တနး်ေတွေပး
သလုိ  စက်ပစ�ညး်
ကိရိယာပစ�ညး်
များ၊  နညး်ပညာ

များနဲ  ့ပတ်သက်�ပီး
ေတာ့ သင်တနး်များ
ပိ� ချေပးဖိ� လညး်
လုိအပ်ပါတယ်။  

ဒီေနအ့ချနိ်ကာလမှာေတာ့  အို င် စီတီ ပုိ င်းနဲဆုိ့ င်တဲ့  သင်တနး်ေတွကုိလည်း  ရန်ကုန်ကွန်ပျ�တာတက�
သုိလ်ကေန  ဆရာမတိ� တက� သုိလ်ကုိ  ေပးေနတာ  �ိှပါတယ်။  Microsoft  365, Zoom, Moodle

လို  ေဆာ့ဝဲလ်ေတွကုိ  သုံးမယ်ဆုိရင်  ဘယ်လိုသုံးမလဲဆုိတဲ့  သင်တနး်ေတွကုိလည်း   ဆရာမတိ� ကုိ
အခု  ပ့ံ ပုိးေပးထားပါတယ်။  အဂ�လိပ်စာနဲ  ့ပတ်သက်လိ� လည်း  ကုိယ်တို င်ေလ့လာသင်ယူဖိ� နဲ  ့ မိမိရဲ�
အဂ�လိပ်စာအရည်အချင်းဘယ်ေလာက်�ိှလဲ  ကုိယ့်ဘာသာကုိယ်သိရေအာင်  �ို င် ငံတကာအဆင့် မီ
Engl ish test  ေတွကုိလည်း   �ကိ�းစား �ပီးေတာ့  ေြဖ�ကပါဆုိတဲ့ဟာမျ�ိးေလး  တိုက်တွနး်ေပးေနပါ
တယ်။  ဒါအ့ြပင်  ဒီလိုမျ�ိး  စွမ်းရည်ြမ�င့်သင်တနး်ေတွ  ေပးသလို  စက်ပစ�ည်းကိရိယာပစ�ည်းများ ၊
နည်းပညာများနဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့  သင်တနး်များပိ� ချေပးဖိ� လည်း  လိုအပ်ပါတယ်။  ဒါမှသာ  ဘက်
စုံေထာင့် စုံကေန  သင်�ကားသင်ယူမ�ေတွကုိ  အေထာက်အကူြပ�မှာ ြဖစ်တယ်။  ဒီလို ြဖစ်လာဖိ� လည်း
ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးကိရိယာပစ�ည်းများနဲ  ့ chemicals များ  ြဖည့်ဆည်းေပးဖိ� လည်း  လိုအပ်ပါတယ်။

၄။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီး
ေတာ့ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာ
ေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်တယ်လိ�  ဆရာမ  ထင်ပါသလဲ�ှင့် ။  

ဆရာမတိ� က  အွန်လို င်းနဲကုိ့က်ညီမယ့်  သင်�ုိး��နး်တမ်းေတွကုိ  ြပန်
ေရွးထုတ်ရတယ်။  ဒါဆုိရင်  အို င် စီတီက�မ်းကျင်မ�နဲ  ့ ပတ်သက်�ပီး
ကုိယ်တစ်ေယာက်ထဲတွင်သာမက  တစ်ဌာနလံးုက  တတ်က�မ်းမှသာ
တနး်တူညီတူသင်�ကားမ� ဆုိတာ  �ိှလာ�ို င် မှာ ြဖစ်တဲ့အတွက်  ဒီထက်ပုိ
�ပီးေတာ့  အို င် စီတီသင်တနး်ေတွေပးဖိ�  လိုအပ်ပါတယ်။  ေနာက်�ပီး
သင်�ကားေရးပုိ မုိထိေရာက်မ� �ိှေစဖိ� အတွက်လည်း  အကဲြဖတ်မ�ေတွ
ြပ�  လုပ်ရမှာြဖစ်ပါတယ်။  ေကျာင်းသားေတွက  ဆရာ၊  ဆရာမေတွနဲ ့
သူတိ�  သင်�ကားေနရတဲ့  ဘာသာရပ်ေတွအေပ�မှာ  အကဲြဖတ်ေပးရမှာ
ြဖစ်သလို  ဆရာ၊  ဆရာမေတွကလည်း  ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူများ
ရဲ�သင်�ကားတတ်ေြမာက်မ�ေတွကုိ  စ�်ဆက်မြပတ်  ေလ့လာအကဲ
ြဖတ်သွား�ကရမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။  ဆနး်စစ်ေလ့လာအကဲြဖတ်မ�ေတွကုိ
semester တိုင်းမှာ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ဖိ�  လိုအပ်ပါတယ်ဆုိတာ
ကုိ  ေလးေလးနက်နက်ေြပာ�ကားလိုပါတယ်။

အုိင်စီတီက�မ်းကျင်မ�
နဲပ့တ်သက်�ပီး  ကုိယ်
တစ်ေယာက်ထဲတွင်
သာမက  တစ်ဌာနလုံး
က  တတ်က�မ်းမှသာ
တနး်တူညီတူ
သင်�ကားမ� ဆုိတာ
�ိှလာ�ုိင်မှာြဖစ်တ့ဲ
အတွက်  ဒီထက်ပုိ�ပီး
ေတာ့ အုိင်စီတီ
သင်တနး်ေတွ  ေပးဖိ�
လုိအပ်ပါတယ်။  
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၁။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�ရဲ�  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့ လတ်တေလာြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲမ� ေတွအေပ�မှာ  ဆရာ့အေနနဲ  ့ �ကံ�ေတ�ရတ့ဲ  အဓိကစိန်ေခ�မ� ေလးေတွကုိ  ေြပာြပေပးပါ
�ှ င့်။

ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်�ကားေရးစနစ်မှာ  အဓိကစိန်ေခ�မ�က  ပ့ံ ပုိးမ� ပုိ င်းလိုမယ်လိ� ထင်တယ်။  ဘာ
လိ� လဲဆုိေတာ့ ဆရာ  တ�ုတ်�ို င် ငံ မှာ  တက်ခ့ဲတဲ့အေတ�အ�ကံ�အရ  ဥပမာ  -  ဌာနတစ်ခုကုိ  ဝင်မယ့်
ေကျာင်းသားက  ငါးဆယ်�ိှတယ်၊  ပါေမာက�အေရအတွက်က  ဆယ်ဦး�ိှတဲ့အခါ  ဆရာတစ်ေယာက်
ကုိ  ေကျာင်းသားငါးဦး  အဲ့ ဒီလို ခဲွေပးတာနဲတ့စ် �ပိ� င်နက်  ဒီေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွကုိ  အဲ့
ဆရာကပဲ  ေတာက်ေလ�ာက်  နည်းြပလမ်း��န်�ပီး  ပ့ံ ပုိးေပးသွားတယ်။  ေကျာင်းသားက  အဲ့ ဒီဆရာရဲ�
လက်ေအာက်မှာပဲ  ေလ့လာသင်ယူ�ပီး  ဘ�ဲ ကုိယူသွားတာေပါေ့နာ်။  
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ဆရာဆုိရင်  ၂၀၁၃  ေလာက်ကတည်းက  ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�  သင်
�ကားေရးဘက်ကုိ  ေဇာင်းေပး�ပီးသင်တယ်၊  ေဆွးေ�းွတာေတွလုပ်
တယ်၊  ကေလးေတွ ပါဝင်သင့်သေလာက်ေတာ့ ပါဝင်�ကပါတယ်။
ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွက  သင်ယူလိုစိတ်ြပင်းြပေနမှ  ေကျာင်း
သားဗဟို ြပ�သင်�ကားတဲ့ လုပ်ငနး်စ�်က  အဆင်ေြပမှာ။  အဲ့ဒီေတာ့
ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွက  ေလ့လာရမယ်၊  စာဖတ်ရမယ်၊  ဆ
ရာ၊  ဆရာမေတွနဲ  ့ အြပန်အလှန် ေဆွးေ�းွရမှာေပါေ့နာ်။  ဆရာတိ�
ေကျာင်းမှာဆုိရင်  Classroom Performance (စာသင်ခနး်တွင်း  ပါ
ဝင်ေဆာင်ရွက်မ� )ကုိ  အမှတ်ေပးထားတယ်။  ဆရာတိ�  Independent

Learning Time ဆုိ�ပီး  သူတိ� ေလ့လာဖိ�  အချနိ် သတ်မှတ်ထားေပ
မယ့်လည်း  ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွက  ေဆွးေ�းွဖိ� အတွက်  စာ
ဖတ်မလာ�ကဘူး။  အေ�ကာင်းအရင်းက  ဆရာတိ� ေကျာင်းကဆင်းတဲ့
ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွ ဒီေကျာင်းက�ပီးရင်  လုပ်ငနး်ခွင်ဝင်ဖိ�
ဘဝအတွက်  အာမခံချက်�ိှတဲ့ အေနအထားမျ�ိး  မ�ိှဘူးဆုိေတာ့
ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်�ကားတဲ့အေပ�မှာ  ေကျာင်းသားေတွကုိယ်တိုင်
ကလည်း  စိတ်ဝင်စားမ�  သိပ်မ�ိှ�ကတာလိ� �ြမင်ပါတယ်။

ေကျာင်းသူ၊
ေကျာင်းသားေတွက
သင်ယူလုိစိတ်
ြပင်းြပေနမှ
ေကျာင်းသားဗဟုိြပ�
သင်�ကားတ့ဲ
လုပ်ငနး်စ�်က
အဆင်ေြပမှာ။

၂။   ဆရာ့အေနနဲ  ့သင်�ကားသင်ယူမ� နဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးေတာ့ ဘယ်လုိ�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� ေတွ  လုပ်
ေလ့�ိှလဲ။  �ပီးေတာ့ စာသင်ခနး်တွင်း  နညး်ပညာအသုံးြပ�တာနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးလညး်  သိပါရေစ
�ှင့်။

ဆရာတစ်ေယာက်အေနနဲဆုိ့ရင်  အဓိကက  စာဖတ်ဖိ� ၊  ေလ့လာဖိ� လိုတာေပါေ့နာ်။  ဒီေနေ့ခတ်အရ
နည်းပညာကွာဟမ�မြဖစ်ေအာင်လည်း  ဆရာတိ� က  လိုက်ဖိ� လိုတယ်။  သင်�ုိး��နး်တမ်း  (Curr i -

culum) ကေတာ့  ဝန်�ကီးဌာနေတွက  လုပ်တာဆုိေတာ့  ေြပာင်းလိ� မရဘူး။  သင်�ုိးမာတိကာ  (Syl l -

C E P R  E D U C A T I O N  N E W S L E T T E R



abus) မှာေတာ့  ေခတ်အလိုက်  တိးုတက်လာတဲ့ဟာေလးေတွကုိ  ထည့်
�ပီး  ဆဲွလိ� ရတယ်။  သင်ခနး်စာတစ်ခု  သင်ေတာ့မယ်ဆုိရင်  ပုံ မှန်အား
ြဖင့်  အနည်းဆုံး  ၁  နာရီ ခဲွေလာက်ေတာ့  အချနိ်ယူ �ပီး ြပင်ဆင်မှ  သင်
�ကားမ�အေပ�  ယုံ �ကည်မ� �ိှမယ်။  ဆရာကေတာ့  အဲ့ ဒီလို �ကိ�တင်ြပင်
ဆင်�ပီးေတာ့  သင်ြဖစ်တာများပါတယ်။  ဆရာတိ�  သင်�ကားေရးဆရာ၊
ဆရာမေတွက  cogni t ive domain (သိမ�နယ်ပယ်) ,  psychomotor

domain (က�မ်းကျင်မ�နယ်ပယ်)  နဲ  ့  a f fect ive domain (ခံစားမ�
နယ်ပယ်)  အဲ့ ဒီ  နယ်ပယ်  ၃  ခုကုိေတာ့  သင်�ကားေရးမှာ  ပုိ င် ပုိ င်�ို င်�ို င်
သိဖိ� လိုအပ်တယ်လိ� ေတာ့  ဆရာထင်တယ်။  နည်းပညာသုံးဖိ� ကေတာ့
အများ �ကီးကုိ  လိုအပ်တယ်။  ဆရာတိ�  ပေရာဂျက်တာနဲသ့င်တဲ့ဟာက
သင်ရတာလွယ်ကူသလို  ေတာ်ေတာ်ေလးကုိ  ထိေရာက်တယ်လိ�  ေြပာ
လိ� ရတယ်။  ပေရာဂျက်တာနဲသ့င်ရင်   PowerPoint  မှာ  သင်ေထာက်
ကူအေနနဲ  ့ ဗီ ဒီယုိေလးေတွြပလိ� ရတယ်၊  �ပီးရင်  PowerPoint  ဖုိ င် ကုိ
ပိ� ေပးလိုက်ရင်ရတယ်။  အဲ့ ဒီေတာ့  စာသင်ချနိ်တစ်ချနိ်အတွင်းမှာ  ေပး
�ို င်တဲ့  message (သင်ခနး်စာ )  ကများတယ်။  စာသင်ခနး်အတွင်းမှာ
ေတာ့  အို င် စီတီနည်းပညာသုံး �ပီးေတာ့  လုပ်�ို င်မယ်ဆုိလိ� �ိှရင်ေတာ့
တကယ်လည်း  အကျ�ိး �ိှပါတယ်။
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ဆရာတိ�  သင်�ကားေရး
ဆရာ၊  ဆရာမေတွက

cognit ive domain 

(သိမ� နယ်ပယ်) ,

psychomotor

domain 

(က�မ်းကျင်မ� နယ်ပယ်)

နဲ  ့  affective

domain (ခံစားမ�
နယ်ပယ်)  အ့ဲဒီ

နယ်ပယ်  ၃  ခုကုိေတာ့
သင်�ကားေရးမှာ  ပုိ င်
ပုိ င် �ုိ င် �ုိ င်သိဖိ� လုိအပ်
တယ်လိ� ေတာ့ ဆရာ

ထင်တယ်။

၃။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်  သင်�ကားေရးစွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ဖိ� နဲ  ့ အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာ
ဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်ဖိ�   တက� သုိလ်ေတွအေနနဲ  ့ ဘယ်လုိအေထာက်အပ့ံေတွေပးေနလဲ။  ေနာက်�ပီးဘယ်
လုိအကူအညီမျ�ိးေလးေတွေပးဖိ�  လုိအပ်ေနေသးလဲ  သိပါရေစ�ှင့်။

သင်တနး်ဆုိတာ  လိုအပ်ချက်ကုိ  ဆနး်စစ်�ပီးေတာ့မှေပးတာဆုိေတာ့ ဆရာတိ� ေကျာင်းအေနနဲဆုိ့ရင်
ေတာ့ ဆရာအတတ်သင်လိုဟာမျ�ိး  စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ေရးသင်တနး်ေတွ ေပးြဖစ်တယ်ေပါေ့နာ်။  ကုိ
ဗစ်  ၁၉  ကာလြဖစ်တဲ့အတွက်  အိုင်စီတီနဲပ့တ်သက်တဲ့ Zoom, Google Meet လိုဟာမျ�ိး
သင်တနး်ေလးေတွကုိလည်း  ဆရာတိ� ဆီမှာေတာ့ အလျ�်းသင့်ရင်သင့်သလို  ေပးပါတယ်။  စီမံခန ့် �ခဲွ
မ�အေြပာင်းအလဲနဲ  ့ ပတ်သက်�ပီးေတာ့ ISO ရဲ�  Plan-Do-Check-Act (အစီအစ�်ချမှတ်ြခင်း၊
လက်ေတ�လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊  ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊  ြပင်ဆင်ြခင်း) ဆုိတာနဲအ့ညီ  ဆရာ၊  ဆရာမ
တိုင်းက  ေဆာင်ရွက်�ို င် ဖိ�  လိုအပ်တဲ့ သင်တနး်ေတွကုိလည်းေပးပါတယ်။  ေနာက်တစ်ချက်က
ေကျာင်း�ပီးသွားတဲ့ ေကျာင်းသူ၊  ေကျာင်းသားေတွကုိ  လုပ်ငနး်ခွင်မှာ  သူတိ� ��ကံ�ေတ�ရတဲ့ အခက်
အခဲေလးေတွကုိေမး�ပီး  လိုအပ်ချက်ေတွကုိ  ဆရာတိ�  ြပန်ြဖည့်�ပီးသင်ေပးတာေတွ �ိှတယ်။  ဒီ
အစုိးရလက်ထက်မှာ  ကုိယ်သင်ေနတဲ့ ဘာသာရပ်နဲပ့တ်သက်�ပီး  ကုိယ့်မှာ  သင်ေပး�ို င်တဲ့ ြပည်
တွင်း၊  ြပည်ပအဆက်အသွယ်လည်း�ိှတယ်ဆုိရင်  သင်တနး်လာေပးဖိ�  ဆရာတိ�  စီစ�်လိ� ရတယ်
ေပါေ့နာ်။  

ဆရာတိ� ဆီမှာ  ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးပစ�ည်းနဲ  ့အဲ့တာအသုံးြပ�ဖိ� အတွက်  သင်တနး်က  ေတာ်ေတာ်အားနည်း
တယ်။  ေကျာင်းတိုင်းလိ�  ဆရာထင်တယ်။  ကုမ�ဏီေတွကလည်း  ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးပစ�ည်းတစ်ခုကုိ
လာချတယ်ဆုိရင်  ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆုိတဲ့ သင်တနး်ေပးမသွားဘူး။  မေပးတဲ့အခါကျေတာ့ ဆရာ၊
ဆရာမေတွမှာက  ဓာတ်ခဲွခနး်သုံး   ပစ�ည်းတစ်ခုေရာက်ခ့ဲရင်ေတာင်မှ  အဲ့ဒီပစ�ည်းကုိ  ဘယ်လိုသုံးရ
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၄။အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  သင်�ကားသင်ယူမ� နဲ  ့ ပတ်သက်�ပီး
ေတာ့ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာ
ေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်တယ်လိ�  ဆရာ  ထင်ပါသလဲ�ှင့် ။

ဦးစားေပးအေနနဲ  ့ အို င်စီတီက�မ်းကျင်မ�နဲ  ့ ဘာသာစကားက�မ်းကျင်မ�
ေပါေ့နာ်။  ဆရာ၊  ဆရာမတချ�ိမှာေတာ့ အဂ�လိပ်စာပုိင်းမှာ  အားနည်း
ေနတာေလးေတွ�ိှတယ်။  ဒီအပုိင်းေလးမှာလည်း  သူတိ� ကုိ  ဘာသာ
စကားက�မ်းကျင်မ� စွမ်းရည်ေတွ  ြမ�င့်တင်ေပးဖိ� လိုမယ်လိ�  ထင်တယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က  ဆရာတိ� က  ပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ  သုေတသနေတွ
လုပ်ဖိ� ဆုိရင်  အို င်စီတီကုိ  အေြခခံ�ပီးလုပ်ရတယ်။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွ
က  ေဆာ့ဝဲလ်ေတွကုိ  က�မ်းက�မ်းကျင်ကျင်  သုံးတတ်�ပီးေတာ့ ေကျာင်း
သူ၊  ေကျာင်းသားေတွကုိ  ပညာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ  သုေတသနေတွလုပ်တဲ့
ေနရာမှာ  ကူညီေပး�ို င်တယ်ဆုိရင်ေတာ့ ပညာေရးြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ� မှာ
အေထာက်အကူြပ�မယ်လိ� ထင်တယ်။  �ို င် ငံ ြခားမှာက  သုေတသနေတွ
ကုိ  အရင်လုပ် �ပီးေတာ့မှ  �ို င် ငံ ရဲ�ပညာေရးကုိ  တြဖည်းြဖည်းနဲ  ့ ြမ�င့်တင်
သွားတယ်။  ဆရာတိ� ဆီမှာ  သုေတသနဆုိရင်  ပေရာဂျက်လုပ်သလို
ေလာက်ပဲလုပ်တယ်။  �ို င် ငံေတာ်အေနနဲ  ့ ပ့ံ ပုိးမ�လည်း  လိုအပ်တာေပါ။့
ဆရာ၊  ဆရာမေတွအေနနဲလ့ည်း  သုေတသနလုပ်ဖိ�  လိုအပ်တယ်လိ�  ဆ
ရာ  ထင်ပါတယ်။  ဆရာ့အေနနဲ  ့ သုေတသနမှာ  အို င်စီတီနည်းပညာကုိ
အသုံးြပ� �ပီးေတာ့လုပ်တယ်ဆုိရင်  ပညာေရးြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ� မှာ  အ
များ�ကီး  အေထာက်အကူြဖစ်မယ်လိ�  ယုံ �ကည်ပါတယ်။
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ဆရာ့အေနနဲ ့
သုေတသနမှာ  အုိင်
စီတီနညး်ပညာကုိ
အသုံးြပ��ပီးေတာ့
လုပ်တယ်ဆုိရင်
ပညာေရးြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲမ� မှာ
အများ�ကီး

အေထာက်အကူ
ြဖစ်မယ်လိ�

ယုံ �ကည်ပါတယ်။

မလဲဆုိ�ပီး  ြဖစ်ေနတယ်။  သိ� ေသာ်  ကုမ�ဏီတစ်ခုက  လာပိ� တဲ့ပစ�ည်းအချ�ိမှာေတာ့ �ို င် ငံ ြခားက
က�မ်းကျင်ပညာ�ှင်ေတွေခ��ပီး  သင်တနး်ေပးတာေလးေတာ့�ိှပါတယ်။  ဆရာတိ� က  သီအိုရီနဲ  ့လက်
ေတ�ကုိ  ေပါင်းစပ်�ပီးေတာ့မှ  ေကျာင်းသားေတွကုိ  သင်ရမှာကုိး။  နည်းပညာနဲပ့တ်သက်တဲ့ ဘာသာ
ရပ်  ေတာ်ေတာ်များများမှာေတာ့ လက်ေတ�လုပ်ေဆာင်ဖိ� က�ိှေတာ့ အဲ့ဒါကုိ  ဆရာတိ� က  မလုပ်�ို င်
ဘူး။  အဲ့ဒီေတာ့ ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးပစ�ည်းနဲ  ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တနး်မျ�ိးေလးေတွ ဆရာတိ�  လိုအပ်
တယ်ေပါေ့နာ်။

C E P R  E D U C A T I O N  N E W S L E T T E R



3rd Floor, Shwe Gone Plaza,
Intersection of Kabar Aye Pagoda and Shwe Gone Daing Roads

Bahan, Yangon, Myanmar
(+95) 9 699 977 272; (+95) 9 791 905 793
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ပါရမီအင်စတီကျ�သည် သဘာဝသိပ�ံ၊ လမူ�သိပ�ံ၊ လမူ�ေရးရာ�ှင့် အ�ပုညာ စသည့် ဘာသာရပ်များစွာ ေပါင်းစပ်ထား
သည့် ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ပညာေရးကုိ ေပးစွမ်းပါသည်။ ေဆွးေ�းွဖလှယ်ြခင်း�ှင့် ေရးသားတင်ြပြခင်းကုိ အေြခခံေသာ
သင်�ကားသင်ယူမ�ပုံစံြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအ�ကား အဓိပ�ာယ်�ိှေသာ စာသင်ခနး်တင်ွး ပူးေပါင်းေဆာင်
ရွက်မ�၊ ြပနလ်ည်ေလလ့ာသုံးသပ်မ��ှင့် ေဝဖနပုိ်င်းြခားစိစစ်ေတးွေခ�မ�များကုိ ေထာက်ပ့ံအားေပးပါသည်။

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာသည် ပါရမီအင်စတီကျ� ဝိဇ�ာ�ှင့်သိပ�ံပညာေရး၏  သုေတသန�ုံးခဲွြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ
�ိင်ုငံ၏ ပညာေရးက��ှင့် ပတ်သက်ေသာ သုေတသနလပ်ုငနး်ကုိ အဓိကဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ထိ�အြပင်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ိင်ုငံသားများအားလံးုအတက်ွ အရည်အေသွးြမင့်မားေသာပညာေရး ြဖစ်ထွနး်လာေစရန ် ရည်ရွယ်၍
အစုိးရအား မူဝါဒများ ေထာက်ခံအ�ကံြပ�ြခင်းလပ်ုငနး်ကုိလည်း အေလးထားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။


