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၂။  ဆရာ့အေနနဲ  ့သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့ ဘယ်လုိ�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ� ေတွလုပ်ေလ့
�ိှလဲ။  �ပီးေတာ့ စာသင်ခနး်တွင်း  နညး်ပညာအသုံးြပ�တာနဲပ့တ်သက်�ပီးလညး်  သိပါရေစ�ှင့် ။
 

ဆရာတိ� က  စာမသင်ခင်ကတည်းက  သင်ခနး်စာအစီအစ�်  ( lesson plan) ကုိ  အရင်ေရးဆဲွရ
တယ်။  ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ြဖစ်ေအာင်  ဆရာတိ� ရဲ�  ရည်ရွယ်ချက်၊  ဦးတည်ချက်ေလးကုိ  ထည့်
ဆဲွထားရတယ်။  �ပီးရင်ဘယ်နည်းနဲသ့င်မလဲဆုိတဲ့  သင်�ကားသင်ယူနည်းကုိ  သတ်မှတ်ရပါတယ်။
အချနိ်ခဲွေဝမ�ကလည်း  အေရး�ကီးပါတယ်။  သင်ခနး်စာတစ်ခုကုိ  ဆယ်မိနစ်ေလာက်ပဲ  ဆရာက
သင်တယ်။  ေကျာင်းသားေတွရဲ�   အုပ်စုလိုက်ေဆွးေ�းွ �ပီး  တင်ြပတာေတွကုိ  နားေထာင်တယ်။  �ပီး
ေတာ့  Bloom’s Taxonomy  အရ  ြပန်�ပီးစစ်ေဆးအကဲြဖတ်တဲ့နည်းနဲ  ့ဆရာတိ�  သင်ခနး်စာကုိ
သင်ပါတယ်။  စာသင်ခနး်အတွင်း  PowerPoint  ၊  ပေရာဂျက်တာသုံးတာေကာင်းပါတယ်။  အဲဒီလို
သင်တဲ့အခါကျေတာ့  ေကျာင်းသားကနားလည်လွယ်တယ်။  ထပ်�ပီးေလ့လာေစလိုတဲ့အေ�ကာင်းအ
ရာေတွကုိ  အီးေမးလ်ကတစ်ဆင့်  ပိ� ေပးလိုက်လိ� ရတယ်။  ဒါေပမယ့်လည်း  ဆရာတိ� အေနအထားမှာ
ေတာ့  PowerPoint  ဆုိတာ  ေကျာင်းသားေတွက  ြမင်ေတာင်မြမင်ဖူးေသးဘူး။  အီးေမးလ်နဲ  ့Zoom

ဆုိတာက  နားလည်တဲ့  အဆင့်ေလာက်ပဲ�ိှတယ်။  ကွန်ပျ�တာတိ� ၊  နည်းပညာတိ�  အကူအညီ�ိှရင်
စာသင်ခနး်မှာ  ပုိ �ပီးထိေရာက်တယ်လိ�  ဆရာြမင်တယ်။
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ဆရာတိ� က  တက� သုိလ်ေတွမှာ  သင်�ုိးမာတိကာအတိုင်းသင်ရတယ်။
သင်တဲ့ထဲကအတိုင်းပဲ  ေမးခွနး်ထုတ်တယ်။  ေကျာင်းသားကလည်း  ဒါ
ကုိပဲေြဖတယ်။  စာေမးပဲွနဲပ့တ်သက်လိ�  ေမးခွနး်ကလည်း  ေဝဖန်ပုိ င်း
ြခား �ပီးေြဖဆုိရမယ့်  ေမးခွနး်မျ�ိး ြဖစ်ဖိ� လိုအပ်ပါတယ်။  အဲဒါေ�ကာင့်
သင်�ုိးကုိ  ကျ�်းကျ�်းေလးမဟုတ်ဘဲ  ကျယ်ကျယ်ြပန ့် �ြပန ့်ေလ့လာ�ို င်
တဲ့  သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ  ဆဲွေစချင်တယ်။  �ပီးေတာ့  သင်�ုိးမှာလည်းပဲ
ေမာ်လ�မိ� င်မှာဆုိလည်း  ေရေ�ကာင်းနဲပ့တ်သက်တဲ့သင်�ုိးမျ�ိး ၊  ဟားခါး
မှာဆုိရင် စုိက်ပျ�ိးေရး၊  ခရီးသွားလုပ်ငနး် ၊  ေဒသနဲဆုိ့ င်တဲ့  သင်�ုိးမျ�ိး
ကုိ  ြပဌာနး်ေပးမယ်ဆုိရင်ေကာင်းမယ်။  

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

သင်�ကားသင်ယူမ�နဲပ့တ်သက်�ပီး  သင်�ကားေရးနည်းလမ်းဆုိရင်  ဆရာတိ� တက� သုိလ်ေရာ  အဆင့်
ြမင့်ပညာမှာပါ  ဆရာအားလံးုက  တတ်သိေနတယ်လိ�  ေြပာလိ� မရဘူး။  ဘာလိ� လဲဆုိေတာ့  ဆရာခန ့်
ကတည်းက  သင်�ကားေရးနည်းလမ်းနဲပ့တ်သက်�ပီး  သင်တနး်ေပးတာေတွမ�ိှဘူး။  အဲဒီလို  အား
နည်းတဲ့အခါကျေတာ့  သင်ယူတဲ့ ပုံ စံေတွလည်း  လွဲတယ်။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွက  ကုိယ့်ဘာသာ
ကုိယ်ေလ့လာ�ပီးေတာ့  ေကျာင်းသားကုိ  သိသေလာက်ြပန်သင်ေပးရတယ်။  ဆရာတိ� ဟားခါးတက�
သုိလ်ဆုိရင်  အို င် စီတီနည်းပညာအခက်အခဲ  ရင်ဆုိင်ေနရတယ်။  အခုဆုိ  Zoom  ေတွ  လုပ်မယ်ဆုိ
မီးကေတာ့  ရပါရဲ� ၊  ဝုိ င် ဖုိ င်က  မ�ိှေသးဘူး။  တက� သုိလ်မှာ  ပ့ံ ပုိးမ�က  အားနည်းေနေသးတယ်။
တက� သုိလ်ကေန  ဆရာ၊  ဆရာမေတွကုိ  နည်းပညာလိုအပ်ချက်အတွက်  ထိထိေရာက်ေရာက်  ပ့ံ ပုိး
ေပးဖိ� လိုပါမယ်။

သင်�ုိးကုိ  

ကျ�်းကျ�်းေလး
မဟုတ်ဘဲ  

ကျယ်ကျယ်ြပန ့် �ြပန ့်
ေလ့လာ�ုိင်တ့ဲ

သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ  

ဆဲွေစချင်တယ်။



 

၄။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ  ့ သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်
တယ်လိ�  ဆရာ  ထင်ပါသလဲ�ှင့် ။  
 

ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ  ့ တက� သုိလ်ေတွကုိ  သက်ဆုိင်ရာေဒသန�ရအသီးသီးရဲ�  စီမံကွပ်ကဲမ�ေအာက်
မှာ  ထား�ိှသင့်ပါတယ်။  ေဒသန�ရနဲကုိ့က်ညီတဲ့  သင်�ုိး��နး်တမ်းေတွကုိ  ေရးဆဲွဖိ� လိုပါတယ်။
ြပည်နယ်အစုိးရအေနနဲ  ့သင်�ကားသင်ယူမ�  အဆင်ေြပေချာေမ�ေစဖိ� အတွက်  အေြခခံလိုအပ်ချက်
ေတွ  (ဥပမာ  -  လ�ပ်စစ်မီး ၊  တက� သုိလ်ေဆးေပးခနး် )  တိ� ကုိ  ပ့ံ ပုိးေပးဖိ� လိုပါတယ်။  တက� သုိလ်
ေတွက  အြခားြပည်တွင်း ၊  ြပည်ပတက� သုိလ်ေတွနဲ  ့ ပူေပါင်း �ပီး  မိတ်ဖက်စာခ�န်လ�ာေတွေရးထုိး
တာ၊  ပညာေတာ်သင်စီစ�်ေပးတာေတွကုိ  လုပ်ေပးဖိ� လိုပါတယ်။  ဆရာတိ�  ဟားခါးတက� သုိလ်မှာ
ဆုိရင်  Burmese American Community Inst i tute အဖ�ဲအစည်းက  �ှ စ် �ကိမ်တို င်တို င်  သ�
စရိတ်နဲသူ့  အ�ပီးအစီးလာေရာက်  သင်�ကားပိ� ချေပးခ့ဲပါတယ်။  အဲဒီလို  သင်�ကားသင်ယူမ� ဆုိင်ရာ
က�မ်းကျင်ပညာ�ှင်ေတွကုိဖိတ်ေခ�ေပး�ပီး  ဆရာ၊  ဆရာမေတွကုိ  သင်တနး်ပိ� ချတာနဲ  ့ သင်တနး်
တက်ေရာက်  ေနတဲ့  ဆရာ၊  ဆရာမေတွရဲ�  လိုအပ်ချက်ေတွကုိ  ကူညီပ့ံ ပုိးေပးဖိ� လိုအပ်ပါတယ်။  ဒါ
မှသာ  ြပည်နယ်မှာ�ိှတဲ့  တက� သုိလ်က  ေနာင်အနာဂတ်အတွက်  အရည်အချင်း ြပည့်ဝတဲ့  အသိ
ပညာ�ှင်၊  အတတ်ပညာ�ှင်  မျ�ိးဆက်သစ်   လူေတာ်လူေကာင်းေတွကုိ  ေမွးထုတ်ေပး�ို င် မှာ  ြဖစ်ပါ
တယ်။
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တက� သုိလ်ကေပးတဲ့သင်တနး်ေတွက  ဘာသာရပ်အလိုက်ေပးတာြဖစ်
တဲ့အတွက်  ဆရာ၊  ဆရာမအားလံးုအတွက်  ထိေရာက်မ�အားနည်းေန
ေသးတာေတ�ရတယ်။  ပညာေရးဝန်�ကီးဌာနက  ဆရာ၊  ဆရာမေတွကုိ
နည်းပညာနဲ  ့အဂ�လိပ်စာက�မ်းကျင်ေအာင်လုပ်ပါဆုိ �ပီး  အားေပးတာ
�ိှတယ်။  နည်းပညာနဲပ့တ်သက်�ပီး  သင်တနး်ပိ� ချတာေတာ့  မ�ိှဘူး။
ဆရာတိ� က  ြပင်ပကလာတဲ့  တက� သီလာနည်းပညာအွန်လို င်းသင်
တနး်တက်တယ်။  ဆရာတိ� ဟားခါးတက� သုိလ်မှာ  ဆရာ၊  ဆရာမေတွ
က  ကုိယ့်ဘာသာကုိယ်  အင်တာနက်ဝယ်မှသာလ�င်  အသုံးြပ��ို င်တဲ့
အေနအထား�ိှတယ်။  အဲဒါေ�ကာင့်  အို င်တီေခတ်မှာ  နည်းပညာနဲအ့ �မဲ
တမ်းထိေတ� �မ� �ိှေအာင်  ေကျာင်းမှာ  အင်တာနက်အခမ့ဲ  အသုံးြပ��ို င်
မယ့်  အခွင့်အလမ်းေတွဖန်တီး ပ့ံ ပုိးေပးဖိ�  လိုအပ်ပါတယ်။  ဆရာ၊
ဆရာမေတွ  စွမ်းရည်ြမင့်လာဖိ� ဆုိတာ  ပေရာဂျက်အေြခြပ�သင်တနး်
ေတွ  ေပး�ို င် ဖိ� လိုပါတယ်။  ဒီလိုေပးတဲ့အခါမှာလဲ  ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးမြဖစ်
ေစဘဲ  ထပ်ခါထပ်ခါ  ေလ့လာလိုစိတ်ြဖစ်ေအာင်  သင်တနး်ပိ� ချသူက
ဖန်တီးေပးထားရမှာြဖစ်ပါတယ်။  Smart  learning လုပ်�ို င် ဖိ�
အတွက်  သင်ေထာက်ကူပစ�ည်း  ( faci l i t ies)  များများချေပးဖိ� လိုပါ
တယ်။နည်းပညာဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေစဖိ� အတွက်လည်း  ဘတ်ဂျက်ထည့်
သွင်းလျာထားေပးေစလိုပါတယ်။  အရည်အေသွးြမင့်ရလဒ်ရဖိ� ဆုိရင်
ဒါေတွအားလံးုကုိ  ပ့ံ ပုိးေပးဖိ�  လိုပါတယ်။  

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

ဆရာတိ�ဟားခါး
တက� သုိလ်မှာ  ဆရာ၊
ဆရာမေတွက  ကုိယ့်

ဘာသာကုိယ်  အင်တာနက်
ဝယ်မှသာလ�င်  အသုံးြပ�
�ုိင်တ့ဲအေနအထား�ိှ
တယ်။  အဲဒါေ�ကာင့်  
အုိင်တီေခတ်မှာ   နညး်
ပညာနဲ  ့အ�မဲတမ်းထိေတ�
မ� �ိှေအာင်  ေကျာင်းမှာ
အင်တာနက်အခမ့ဲအသုံး
ြပ� �ုိ င်မယ့်  အခွင့်အလမ်း
ေတွဖန်တီး ပ့ံ ပုိးေပးဖိ�
လုိအပ်ပါတယ်။  



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

ဆရာမတိ� က  ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူေတွကုိ  စာသင်ေတာ့မယ်ဆုိရင်  မသင်ခင်မှာ  သင်ခနး်စာ
အစီအစ�်  ( lesson plan) ကုိ  အချနိ်ဇယားနဲ  ့ယှ�်�ပီးဆဲွရတယ်။  ကုိယ်ဆဲွထားတဲ့  lesson plan

အတိုင်းလည်း  ြပတ်ေအာင်သင်ရတယ်။  ဘာသာရပ်တစ်ခုကုိ  သင်ေတာ့မယ်ဆုိရင်သတ်မှတ်ထား
တဲ့  reference စာအုပ်ေတွအြပင်  YouTube ကေန�ကည့်တယ်၊  ပုံေလးေတွ  ေဒါင်းလုတ်လုပ်
တယ်၊  ပုံေလးေတွနဲ  ့ စာေလးေတွတွဲသင်တာေပါ ၊့  အဲဒါမျ�ိးေလးေတွလည်း�ိှတယ်။  သင်ခနး်စာထဲ
ကတင်မဟုတ်ဘဲ  အြပင်ကဗဟုသုတေလးေတွပါ  �ှာ �ပီးေတာ့  ထည့်သင်ေပးတယ်။  ဆရာမတိ� က
ကုိယ်တို င်သင်တာေရာ၊  ေကျာင်းသားေတွကုိ  အုပ်စုဖ�ဲ ေဆွးေ�းွ ခုိ င်းတာေရာ�ိှတယ်။  သူတိ� ဆီကေန
assignment လို ပုံ စံမျ�ိးလည်း  ြပန်တင်ခုိင်းတယ်။  သူတိ� ရဲ�  နားလည်မ�ရာခုိင်�ုှနး် ကုိ  သိချင်လိ�
စစ်ေဆးအကဲြဖတ်တာလည်းလုပ်တယ်။  သင်�ကားေရးရလဒ်  ပုိ မုိေကာင်းမွန်ဖိ� အတွက်  သင်�ကား
ေရးနည်းလမ်းေရွးချယ်တာေတွ၊  ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာေလ့လာေရးခရီးသွားတာ၊  ကွင်းဆင်းသင်တနး်
ပိ� ချတာ  (ဥပမာ  -  ဘူမိေဗဒ၊  ပထဝီဝင်)  ေတွကုိ  လက်ေတ�ေဆာင်ရွက်ေပးတာေတွ�ိှတယ်။
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အခုဆရာမတိ� က  စာသင်ခနး်တွင်း  မျက်�ှာချင်းဆုိင်သင်�ကားနည်း
( face to face learning method) ကုိသုံးတယ်။  Face to face

မှာ  မျက်�ှာချင်းဆုိင်ေတ� ��ပီးသင်တာြဖစ်တဲ့အတွက်  သူတိ� ရဲ�နားလည်
�ို င် စွ မ်းကုိ  ဆရာမတိ� က  ဆနး်စစ်လိ� ရတယ်။  Face to face မှာ
ေတာ့ ြပဿနာမ�ိှပါဘူး။  ခက်တာက  တချ�ိကေလးေတွက  စာကုိ
စိတ်ဝင်စားေပမ့ဲ  မိဘကမတတ်�ို င်တဲ့အတွက်  အေဝးသင်ေြပာင်း
သွားတာမျ�ိး �ိှတယ်။  ေပါင်းစပ်သင်ယူေလ့လာမ�  (b lended learn-

ing) မှာ  PowerPoint  ၊  ပေရာဂျက်တာေတွနဲ  ့ဆရာမတိ� သင်တယ်။
သင်ေပမယ့်  အခက်အခဲက  နည်းပညာအသုံးြပ�မ� မှာ  အေတ�အ�ကံ�
အားနည်းတယ်။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွမှာလည်း  ကုိယ်ပုိင်ကွန်ပျ�တာနဲ ့
သင်ေထာက်ကူပစ�ည်း ြပည့် စုံမ�  မ�ိှဘူး။  ကေလးေတွက   ေကျးလက်

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

ေကျာင်းသားဗဟုိြပ�
(student-centered

approach) 

သွားမယ်ဆုိရင်လညး်
တချ�ိေမဂျာေတွမှာ

ေကျာင်းသားနဲဆ့ရာအချ�ိး
က  မညီမ�ဘူး။  လုိေနေသး

တယ်။

ေဒသမှာ  ေနတာြဖစ်တဲ့အတွက်  သူတိ� ရဲ�အဓိကြပဿနာက  အင်တာနက်  မရ�ိှတာေရာ၊  အင်တာ
နက်လို င်းေရာမေကာင်းဘူး။  သူတိ� အေနနဲ  ့ဆရာမတိ� သင်တာကုိ  လက်ခံဖိ�  ေတာ်ေတာ်ေလးကုိ  ခက်
ေနတယ်။  အဲဒီအခက်အခဲကုိေြဖ�ှင်း�ို င်ရင်ေတာ့  ကျန်တာကုိ  ဆက်သွားလိ� ရမယ်။  သင်�ုိး��နး်
တမ်းေြပာင်းလဲမ�က  တချ�ိေမဂျာေတွမှာလည်း�ိှတယ်။  ဆရာမတိ� ေမဂျာမှာလည်း�ိှတယ်။  သင်
�ုိး��နး်တမ်း  (curr iculum) နဲ  ့သင်�ုိးမာတိကာ  (syl labus) ေတွကုိ  သီးြခားအထူးြပ�ဘာသာရပ်
အလိုက်  ေသချာခဲွ ြခားေပးဖိ� လိုအပ်ပါတယ်။  ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�  (student-centered appro-

ach) သွားမယ်ဆုိရင်လည်း  တချ�ိေမဂျာေတွမှာေကျာင်းသားနဲဆ့ရာအချ�ိးက  မညီမ�ဘူး။  လိုေန
ေသးတယ်။



PowerPoint  သုံးတာတိ� ၊  ပေရာဂျက်တာသုံးတာတိ� က  ေကာင်းပါတယ်။  ပေရာဂျက်တာေတွမှာ
သင်ခနး်စာေလးေတွကုိသင်တယ်ဆုိလိ� �ိှရင်  ပုိ �ပီးေတာ့  ကေလးေတွအေနနဲ  ့ စိတ်ဝင်စားမ� �ိှတယ်။
သူတိ� ရဲ�အာ�ုံ စုိက်မ� ကုိ  ပုိ �ပီးေတာ့  ရတယ်ေပါေ့နာ်။  ဆရာမအေနနဲက့ျေတာ့  နည်းပညာနဲပ့တ်သက်
�ပီး  အခက်အခဲသိပ်�ပီးေတာ့  မ�ိှပါဘူး။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအေနနဲက့  နည်းပညာေဆာ့ဖ်ဝဲလ်ေတွ
ကုိ  အက�မ်းတဝင်အသုံးြပ�တတ်ဖိ� လိုပါတယ်။

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

ေကျာင်းက  ဝယ်ယူခွင့်ေတွကုိ  �ှ စ်စ�်ေပးထားတယ်။  ဥပမာ  -  ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးပစ�ည်းေတွ  ဝယ်
မယ်ဆုိရင်  ဝယ်လိ� ရတယ်။  သုေတသနေတွလုပ်မယ်ဆုိလည်း  သုေတသနေထာက်ပ့ံတဲ့  စရိတ်ေတွ
�ိှတယ်ေလ။  ကုိယ့်ရဲ�ကုန်ကျစရိတ်ကုိ  ကုိယ်ကအ�ကမ်းဖျင်းဆဲွ �ပီး  တင်ရတာေပါ။့  တင်�ပီးရင်  သူ
တိ� က  အဲဒီကုန်ကျစရိတ်ကုိ  မမီရင်ေတာင်မှ  ၅၀  ရာခုိင်�ုှနး်ေကျာ်ေလာက်ကုိ  ေထာက်ပ့ံပါတယ်။
အြခားေသာ  အေထာက်အပ့ံေတွ  လိုအပ်ေနေသးလားဆုိေတာ့  လိုအပ်မ�ေတာ့ �ိှေနဆဲပါပဲ။  ဒါေပ
မယ့်  ဒီအစုိးရလက်ထက်မှာ  အများ �ကီးေထာက်ပ့ံတယ်။  စွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ေရးသင်တနး်ေတွ
လည်း  ေပးတယ်။  ဌာနအေနနဲလ့ည်း  ဘာသာရပ်ပုိင်းဆုိင်ရာမွမ်းမံသင်တနး်အြပင်  အွန်လို င်းသင်
�ကားမ�နဲပ့တ်သက်�ပီး  သင်တနး်ေပးတာေတွ  လုပ်ေနတယ်။  သင်�ကားသင်ယူမ�နဲပ့တ်သက်�ပီး
ေဟာေြပာပိ� ချမ�ေတွလည်း  �ိှပါတယ်။  Onl ine/of f l ine နဲ  ့ ပိ� ချမယ်ဆုိရင်  တက� သုိလ်အလိုက်  အ
သုံးြပ�မယ့်  သင်�ကားသင်ယူမ�  စီမံခန ့် �ခဲွတဲ့စနစ်အတွက်  ေဆာ့ဖ်ဝဲလ်အသုံးြပ�နည်းေတွ  သီးသန ့်
ပိ� ချေပးဖိ� နဲ  ့ဆရာ၊  ဆရာမေတွသာမက  ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူေတွအတွက်ပါ  ကွန်ပျ�တာေတွ
ေထာက်ပ့ံေပးေစလိုပါတယ်။  ဒါအ့ြပင်  အင်တာနက်ရ�ိှဖိ� နဲ  ့လို င်းေကာင်းဖိ� လည်း  လိုအပ်ပါတယ်။
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ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�အေနနဲ  ့ဆရာ၊  ဆရာမေတွကုိ  ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာမွမ်း
မံသင်တနး်ေတွပိ� ချတာ၊  ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူေတွကုိ  တက� သုိလ်
စာ�ကည့်တိုက်နဲ  ့ eTekkatho ကုိ  ထိထိေရာက်ေရာက်အသုံးချ�ို င်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးတာေတွ၊  နည်းပညာလိုအပ်ချက်ေတွအတွက်ပ့ံ ပုိးေပးတာ
ေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်ပါတယ်။  �ပီးေတာ့  အေြခခံအေဆာက်
အအံု ၊  လံုေလာက်တဲ့  ဆရာ၊  ဆရာမအေရအတွက်၊  သင်ေထာက်ကူ
ပစ�ည်း  (ကွန်ပျ�တာ၊  ပေရာဂျက်တာ )  ေတွနဲ  ့ အင်တာနက်ရ�ိှဖိ� ေတွအ
တွက်  လိုအပ်ေနပါတယ်။  စိတ်ပုိ င်းဆုိင်ရာအတွက်  စိတ်ဓာတ်ခွန်အား
ြဖစ်ေစမယ့်  ကူညီပ့ံ ပုိးမ�ေတွနဲ  ့ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးမ�ေတွ  ြပ�လုပ်ေပးသင့်ပါ
တယ်။  ေကျာင်းသားေတွအေနနဲ  ့ ေကျာင်းကုိ  ဘာပဲြဖစ် ြဖစ်  တက်�ို င်ေစ
ချင်တယ်။  ေဒသခံေတွရဲ�  လူမ� စီးပွားေရးအေြခအေနေတွ  အဆင်ေြပမှ
သာ  ေကျာင်းသား၊  ေကျာင်းသူေတွဟာေကျာင်းကုိ  ေရာက်လာ�ို င် မှာ ြဖစ်
တဲ့အတွက်  ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ  ့လက်�ိှအေြခအေနထက်  ပုိ မုိတိးုတက်
လာဖိ� လိုအပ်ပါတယ်။

၄။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ  ့ သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်
တယ်လိ�  ဆရာမ  ထင်ပါသလဲ�ှင့်။  

ေဒသခံေတွရဲ�  
လူမ� စီးပွားေရး
အေြခအေနေတွ
အဆင်ေြပမှသာ
ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူေတွဟာ
ေကျာင်းကုိ

ေရာက်လာ�ုိင်မှာြဖစ်
တ့ဲအတွက်  ြပည်နယ်
ေတွအေနနဲ  ့လက်�ိှ
အေြခအေနထက်
ပုိမုိတုိးတက်လာဖိ�
လုိအပ်ပါတယ်။



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

 

ေကျာင်းသားဗဟို ြပ�သင်�ကားေရးနဲပ့တ်သက်�ပီး  စိန်ေခ�မ�က  ဆရာတိ�  ဒီေခါင်းစ�်ကုိ  မင်းတိ�
ဘယ်သူတင်ြပမလဲလိ� ေမးရင်  ေကျာင်းသားေတွက  တစ်ေယာက်ချင်းဆုိ  ထွက်မလာဘူး။  ေခါင်း
စ�်တစ်ခုကုိ  ေကျာင်းသားသုံးေယာက်ဆုိရင်ေတာ့  ထွက်လာ�ပီး�ှင်း ြပ�ကတယ်။  အဲလိုမျ�ိးေလး
ေတွ  ဆရာလုပ်ေပးတာေတာ့ �ိှတယ်။  သင်�ုိး��နး်တမ်းက  ဆရာတိ�  �ှ စ်အလိုက်ေတာ့  ေြပာင်းလဲမ�
ေတွလုပ်တာေပါ။့  ဆရာ၊  ဆရာမအင်အားမလံုေလာက်ေတာ့  အချနိ်ဇယားဆဲွတဲ့အခါမှာ  အတနး်
ချနိ်ထပ်ေနတယ်။  အဲဒီေတာ့  ည�ိ�ုှှ ိ င်း �ပီးလုပ်ရတယ်။  တချ�ိဌာနေတွမှာလည်း  ဆရာ၊  ဆရာမ
အင်အား  အားနည်းတယ်။  အဲဒီေတာ့  သင်�ကားေရးမှာအားနည်းတာေတွ�ိှတယ်။   ေနာက်�ပီး  အင်
တာနက်  အားနည်းတာေပါေ့နာ်။  ရခုိင် ြပည်နယ်ရဲ� �မိ�ေတာ်၊  စစ်ေတွ�မိ�မှာဆုိရင်ေတာင်  အင်တာ
နက်က  လို င်းသိပ်မေကာင်းဘူး။  နယ်�မိ�ေတွေတာ်ေတာ်များများမှာ  ပုိ ဆုိးတယ်။  ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ခု
�ှ စ်ေလာက်က  ဌာနတို င်းလိုလို  ဝုိ င် ဖုိ င်တပ်ဆင်ခ့ဲတယ်။  ဒါေပမယ့်  လို င်းအားေကာင်းလိုက်၊  မ
ေကာင်းလိုက်နဲ  ့ေနာက်ပုိင်းကျေတာ့  ဝုိ င် ဖုိ င်ကိရိယာေတွ  ပျက်စီးသွား �ပီ။
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�ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ�နဲပ့တ်သက်�ပီး  ဆရာတိ�  သင်ခနး်စာအစီအစ�်  ( les-

son plan) ဆဲွတယ်။  ေကျာင်းသားေတွကုိ  သင်ယူမ�ရလဒ်  ( learning

outcome) ပုိ �ပီးေတာ့  ေကာင်းသထက်  ေကာင်းလာေအာင်ဆုိ �ပီးေတာ့
သင်ခနး်စာတစ်ခုစီသင်ရြခင်းရဲ�  ရည်ရွယ်ချက်နဲ  ့လက်ေတ�မှာ  ဘယ်လို
အသုံးဝင်တဲ့အေ�ကာင်း  ချနိ်ကုိက် �ပီး  �ှ င်း ြပတယ်။  ြပင်ဆင်မ�ေလးက
ေတာ့  ဘယ်လိုသင်ရင်  နားလည်လွယ်မလဲ၊  ဥပမာေကာင်းေကာင်းေပးမှ
ေကျာင်းသားက  နားလည်လွယ်မှာဆုိေတာ့  ပုိထိေရာက်ေအာင်  ဥပမာ
ေလးေတွေပး�ပီး  သင်တယ်။  လက်ေတ�မှာလည်း  တကယ်အသုံးချ�ို င်
ေအာင်သင်ေပးတယ်။  အို င်တီနည်းပညာအေထာက်အပ့ံေတွကုိ  စာသင်
ခနး်မှာသုံးေနတာေတာ့  အင်မတန်အားနည်းတယ်၊  မ�ိှဘူးလိ� ကုိ  ေြပာလိ�
ရတယ်။  ဘ�ဲ ��ကိ�အတနး်ေတွမှာဆုိရင်  ဆရာတိ�  စာအုပ်နဲသ့င်တာ�ိှမယ်။
Zoom တိ�  PowerPoint  တိ� ကုိ  သူတိ� မသိဘူး။  ဒါေပမယ့်  ဘ�ဲ �လွန်
သုေတသနစာတမ်းအတွက်ေတာ့  မြဖစ်မေန  ဆရာတိ�  ပေရာဂျက်တာ
အသုံးြပ�တာ�ိှတယ်။

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

အုိင်တီနညး်ပညာ
အေထာက်အပ့ံေတွကုိ
စာသင်ခနး်မှာသုံးေန
တာေတာ့ အင်မတန်
အားနညး်တယ်၊  မ�ိှ
ဘူးလိ� ကုိ  ေြပာလိ� ရ
တယ် . . .ဘ�ဲ �လွန်
သုေတသနစာတမ်း
အတွက်ေတာ့ 

မြဖစ်မေန  ဆရာတိ�  
ပေရာဂျက်တာ

အသုံးြပ�တာ�ိှတယ်။



အသစ်ခန ့်တဲ့ဆရာေတွကုိေတာ့  သင်တနး်ေပးတာေတွ�ိှတယ်။  eLibrary သင်တနး်နဲ  ့ အွန်လို င်း
သင်�ကားေရး  (eLearning) သင်တနး်ေတွေတာ့ �ိှတယ်။  ရန်ကုန်တက� သုိလ်တိ� ၊   မန�ေလးတက�
သုိလ်တိ� မှာ  သွား �ပီးေတာ့  ဌာနအလိုက်သွားတက်ရတဲ့  ဘာသာရပ်သင်�ုိး��နး်တမ်းနဲ  ့ပတ်သက်တဲ့
သင်တနး်ရယ်၊  ပထဝီဝင်ဘာသာမှာဆုိရင်  GIS သင်တနး်ေတွသွားတက်ရတာ�ိှတယ်။  သုေတ
သနအတွက်က  သုေတသနရန်ပုံေငွတင်ရင်  �ို င် ငံေတာ်က  ချေပးတာေတွေတာ့ �ိှတယ်။  အတိုင်း
အတာတစ်ခုေတာ့  ကာမိတာေပါ။့  အေထာက်အပ့ံေတွလိုတာကေတာ့  ဌာနမှာ  ကွန်ပျ�တာ  လံုလံု
ေလာက်ေလာက်  �ိှေစချင်တယ်။  ပေရာဂျက်တာ၊  ပရင်တာ  အဲဒါမျ�ိးေလးေတွလည်း  ေပးေစချင်
တယ်။  သိပ�ံ နဲလ့က်ေတ�ပါတဲ့  ဘာသာရပ်ေတွအတွက်  သင်ေထာက်ကူပစ�ည်း  (pract ical  instru-

ment,  survey instrument)  ေတွေပးေပမယ့်  အသုံးြပ�တာနဲပ့တ်သက်လိ�  ပစ�ည်းေရာင်းတဲ့
ကုမ�ဏီကေနြဖစ်ြဖစ်  သင်တနး်ပိ� ချထားတာေတွမ�ိှတဲ့အခါမှာ  အသုံးြပ�မ� မှာ  အားနည်းေနတယ်။
ေနာက်�ပီး  ကွန်ပျ�တာေတွကုိ  ေပး�ုံနဲမ့ �ပီးေသးဘူး။  eLearning အတွက်  အင်တာနက်  4G ရဖိ�
လည်း  လိုအပ်တယ်။  
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၃။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်  သင်�ကားေရးစွမ်းရည်ြမ�င့်တင်ဖိ� နဲ  ့ အတတ်ပညာပုိင်းဆုိင်ရာဖ�ံ
�ဖိ�းတုိးတက်ဖိ�   တက� သုိလ်ေတွအေနနဲ  ့ဘယ်လုိအေထာက်အပ့ံေတွေပးေနလဲ။  ေနာက်�ပီး  ဘယ်လုိ
အကူအညီမျ�ိးေလးေတွေပးဖိ�  လုိအပ်ေနေသးလဲ  သိပါရေစ�ှင့် ။

၄။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးက�မှာ  ြပည်နယ်ေတွအေနနဲ  ့ သင်�ကားသင်ယူမ� နဲပ့တ်သက်�ပီးေတာ့
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ� ေတွကုိ  လုပ်ေဆာင်တ့ဲေနရာမှာ  ဘယ်အရာေတွကုိ  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သင့်
တယ်လိ�  ဆရာထင်ပါသလဲ�ှင့်။  

 

ြပ� ြပင်ေြပာင်းလဲမ�လုပ်ရမယ်ဆုိရင်  ကွန်ပျ�တာ၊  ပေရာဂျက်တာ၊  စွမ်းအားြမင့်  အင်တာနက်နဲ ့
လက်ေတ�  ဓာတ်ခဲွခနး်သုံးပစ�ည်းေတွ၊  ပစ�ည်းအသုံးြပ�မ�သင်တနး်ေတွရေအာင်  လုပ်ေပးဖိ� လို
တယ်။  ဆရာတိ�  တက� သုိလ်မှာ  ေကျာင်းသားေတွရဲ�  ကာယပုိင်းဆုိင်ရာဖ�ံ ��ဖိ�း ဖိ� အတွက်  အားကစား
�ုံေတာ့ �ိှတယ်၊  ေဘာလံးုကွင်းေတာ့  အခုထိမ�ိှေသးဘူး။  �ို င် ငံေတာ်အစုိးရက  ဘတ်ဂျက်ချေပး
ေပမယ့်၊  လုပ်လက်စေဘာလံးုကွင်းက  တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာပဲ  ရပ်ေနတယ်။  အဲဒါေလးကုိလည်း
ရေအာင်  �ကိ�းစားေပးေစချင်တယ်။  

ြပည်နယ်ေတွရဲ�တက� သုိလ်ေတွမှာဆရာ၊  ဆရာမအင်အားကအားနည်းတယ်။
ဆရာက  အဲဒါကုိ  လူ�ကီးေတွလာတဲ့အခါ  တင်ြပတယ်။  ေနာက်�ပီး  အေြပာင်း
အေရ��ဆရာ၊  ဆရာမအဝင်အထွက်ကုိ  မ�မ�တတြဖစ်ေအာင်  လုပ်ေပးေစချင်
တယ်။  ြပည်မကတာဝန်လာထမ်းတဲ့ဆရာ၊  ဆရာမေတွအတွက်လည်း  တိကျ
�ပီးမ�တတဲ့  အေြပာင်းအေရ�� ကုိ  လုပ်ေပးေစချင်တယ်။  ေနာက်�ပီး  တက� သုိလ်
အတွင်းမှာ  ဆရာ၊  ဆရာမေတွနဲ  ့ ဝန်ထမ်းေတွရဲ�  လံု ြခံ�ေရးမှာ  အားနည်းေန
တယ်။  အဲဒါေ�ကာင့်  စိတ်ပုိ င်းဆုိင်ရာ  မလံု ြခံ�ဘူး ၊  ကွင်းဆက်အေနနဲ  ့ သင်
�ကားေရးမှာ  အားနည်းေကာင်းအားနည်းတာေတွြဖစ်လာတယ်။  ဒါကုိ  ေကျာင်း
ကလည်း  လံု ြခံ�ေရးဝန်ထမ်းေတွကုိ  တိတိကျကျ�ကပ်မတ်ေစချင်တယ်။
အေြခခံနဲ  ့ အဆင့် ြမင့်ပညာကုိ  ချတ်ိတဲ့အခါမှာလည်း  ေကျာင်းသားေတွကုိ
ဘာသာရပ်နဲပ့တ်သက်�ပီး  အဆက်အစပ်�ိှေစချင်တယ်။  ဆရာ၊  ဆရာမေတွ
ဆုိလည်း  ဥပမာ  -  ပထဝီဝင်နဲ  ့ဘ�ဲရ�ပီးေတာ့  ပထဝီဝင်ပဲသင်�ို င်ရင် ပုိေကာင်း
တာေပါေ့နာ်။  တက� သုိလ်ရဲ�  အုပ်ချ�ပ်ေရးအဖ�ဲ မှာ ြဖစ် ြဖစ်၊  သင်�ကားေရးဌာန
ေတွမှာ ြဖစ် ြဖစ်  လုပ်ငနး်ေတွေဆာင်ရွက်တဲ့အခါ  ဗဟိုချ� ပ်ကုိင်မ�မ�ိှဘဲ  ည�ိည�ိ
�ုှ ိ င်း�ုှ ိ င်းနဲလ့ု ပ် �ကဖိ� ၊  ပုိ �ပီးေတာ့  တရားမ�တမ� �ိှေအာင်  ပါဝင်�ကဖိ�  ဆရာေြပာ
ချင်ပါတယ်။

ြပည်နယ်ေတွရဲ�
တက� သုိလ်ေတွမှာ
ဆရာ၊  ဆရာမ

အင်အားက  အားနညး်
တယ်။  ဆရာက  အဲဒါ
ကုိ  လူ�ကီးေတွလာတ့ဲ
အခါ  တင်ြပတယ်။
ေနာက်�ပီး

အေြပာင်းအေရ� �
ဆရာ၊  ဆရာမ

အဝင်အထွက်ကုိ  မ�
မ�တတြဖစ်ေအာင်
လုပ်ေပးေစချင်
တယ်။  
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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။


