ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကိုAားေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ား
က(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သို႔သင္ယူသည္ကိုသိရွိျခင္း

ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကိုစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ Aစီရင္ခံျခင္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုတစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႕တက္ၾကြစြာသင္ယူလိုစိတ္ရွိေAာင္လပ
ု ္ရျခင္းသည္ဆရာမ်ား Aားလံုး
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူလိုစိတ္ရွိရန္၊ ေရွလ
႕ ာမည့္
သင္ခန္းစာကိုစိတ္၀င္စားစြာဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနေစရန္၊ သင္၏သင္ခန္းစာထဲတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္Aတြက္
ေAာက္ပါမွ်ားခ်ိတ္မ်ား၊ Aားေပးနည္းမ်ားကို စမ္းသံုးၾကည့္ပါ။

ေမးခြန္းသစ္တစ္ခ
ုျဖင့္စတင္ျခင္း

သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္မ်ား
•

•

သင္ခန္းစာတြင္သ
င္ယူရမညA
့္ ေၾကာင္းAရာ
Aသစ္Aေၾကာင
္းေမးခြန္းတစ္ခုေမး
ပါ။
• ထိုသို႕ ေမးခြန္း
သစ္တစ္ခုျဖင့္စတ
င္ျခင္း ျဖင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင
္းသားမ်ားသိထားေသ
ာ
Aရာမ်ားကိုေဖၚျပ
ေပးသည္ ။
• ထို႔ေၾကာင့္ ေက
်ာင္းသားမ်ားသိရန္
လA
ို ပ္ေနေသာ
Aခ်ကA
္ လက္မ်ားကို ပိ
ုမA
ို သားေပး သင္ၾက
ား
ေပးႏိုင္သည္။
***Aေျဖမ်ားမွားမ
ည္ကို မစိုးရိမ္ရန္
ေက်ာင္းသူေက်ာင
္းသားမ်ားကို Aား
ေပးဖို႕လိုAပ္ပါ
လိမ့္မည္။
Uပမာ။ ။စတုတၳတ
န္း သိပ(ၸံ ေရသံသ
ရာလည္ပံု)
သင္ခန္းစာမစမီဆ
ရာမွ “မိုးရြာျပီးတဲ့A
ခါ
ေရေတြကဘယ္က
ိုေရာက္သြားတယ
္လို႔ထင္လ”ဲ ဟု
Aစခ်ီကာေက်ာင
္းသားမ်ားAား A
ခ်ိန္Aနည္းငယ္
ေပးကာေမးခြန္းက
ိုစU္းစားေျဖဆိုပါေ
စ။
ထိုသို႔ျဖင့္သင္ခန္း
စာကို Aစျပဳႏိုင္ပ
ါသည္။

ငါးတစ္ေကာင္ကိုဖမ္းယူရန္ငါးမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုကA
ို သံုး
ျပဳသကဲ့သို႕ ဆရာသည္လည္းမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခု ျဖင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏Aာရံုကိုဖမ္းယူၿပီး
၄င္းတို ့၏ သင္ခန္းစာကိုAစျပဳႏုိင္ပါသည္။

•

သင္၏သင္ခန္းစာကို ေAာင္ျမင္စြာျဖင့္ Aစျပဳႏိုင္ရန္
ေAာက္ပါနည္းမ်ားကို သင္Aသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။

•

သင္ခန္းစာတစ္္ခုစီတိုင္းတြင္မ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုပါရွိ ျခင္း
Aားျဖင့္သင္၏စာသင္ခန္းတြင္းသို႕ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ား၀င္လာသည္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ
စတင္သည္ကို သိရန္ဓေလ့ တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ေပးပါ။

္ျခင္း
Aမွားတစ္ခုျဖင့္စတင
•

1

ခုကိုေရးခ်ျပီး
စာေၾကာင္းAမွားတစ္
ို မွားကို
ားမ်ားAားထA
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသ
္ကုိ
့္ ဘာေၾကာင့္မွား သည
ေဖာ္ထုတ္ခိုင္းျခင္းႏွင
ရွင္းျပခိုင္းပါ။
ဒ္သည္ ၁၉၀
Aနားသံုးခုေပါင္းရလ
Uပမာ။ ။''ၾတိဂံတိုင္း၏
ီး
င္ပုန္းေပၚတြင္ခ်ေရးၿပ
ဒီဂရီၿဖစ္သည'္ ' ကိုသ
ာင္း
ဘာေၾကာင့္ထိုစာေၾက
ေက်ာင္းသားမ်ားAား
္းပါ။
မွားသည္ကိုရွင္းျပခိုင

ေသြးပူေမးခြန္းမ်ား
•

ျပီးခဲ့ေသာAပတ္သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၁) ခုေမးပါ

•

ေနာက္ဆံုးသင္ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၂) ခုေမးပါ

***ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္သင္ခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို
မွတ္မိေစျပီး သင္ခန္းစာAသစ္ Aတြက္ Aဆင္သင့္
ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
သင္ခန္းစာမ်ား Aေပၚ မွတ္မိႏိုင္စြမ္း ကို ျမွင့္တင္ေပးေၾကာင္း
ေလ့လာခ်က္မ်ားAရ သက္ေသျပထားျပီးျဖစ္သည္။

ရုပ္ပံု (သို႔မဟုတ)္ ဗီဒီယိုတစ္ခုျဖင့္
စတင္ျခင္း

Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခုကိုAသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင့္
Aစၿပဳၿခင္း
•

•

သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့ဆ
္ က္ႏြယ္သည့္

သင္ခန္းစာပါAေၾကာင္းAရာေခါင္းစU္တစ္ခုႏွင့္

Aရာ၀တၳဳတစ္ခုကA
ို သံုးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ျပီး
စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ကိုတည္ေဆာက္ပါ။

သက္ဆိုင္သည့္Aရုပ္တစ္ခုကိုျပျပီးေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု

Uပမာ။ ။AသံAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း =
ေခါင္းေလာင္းတစ္လံုး (သို႔) တူရိယာတစ္ခုခု

စတင္ပါ။

(သို႔မဟုတ)္ AေတြးAေခၚတစ္ခုကို ရွင္းျပျခင္းျဖင့္

Aပင္မ်ားAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊

Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း သိပၸံ

Aပင္မ်ား၊ Aသီးမ်ား

ကမာၻေျမၾကီး ဆဲင
ြ င္Aားေၾကာင့္Aရာ၀တၱဳမ်ား

ပံုသ႑ာန္Aေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း =

ေရြ ႔လ်ားျခင္း Aေၾကာင္း သင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ဗီဒီယို

ပလပ္စတစ္စတုရန္းပံုး၊ ေဘာလံုးပံုAရာ၀တၳဳမ်ား

Aတိုျပသ၍ျဖစ္ေစ၊Aာကာသထဲတြင္လြင့္ေမ်ာေနေသာ
သူမ်ားပါေသာ ပံုကိုျပျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကိုစတင္ပါ။

Uပမာ။ ။ဆ႒မတန္း၊ (သခ်ၤာ၂၊ Aခန္း၁)

ေမးႏိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား
“ဘာေၾကာင္ ့လူေတြကAာကာသထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ ျပီး

ဂ်ီၾသေမၾတီဘာသာရပ္

ကမာၻေပၚမွာၾကေတာ့ေလေပၚမွာ မလြင့္ေမ်ာတာလဲ။

ေဘာလံုးတစ္လံုး၊ ဆိုဒါသံဗူး။
တိပ္လိပ္တစ္ခုကိုေရွ ႔တြင္ထားပါ။
ထိုAရာမ်ား၏ ပတ္လည္Aနား၊ Eရိယာ (သို ့မဟုတ္)
ထုထည္ကရ
ို ွာေဖြခိုင္းပါ။

စကားပံု၊ ဟာသ ၊စကားထာ တစ္ခုခုျဖင့္
စတင္ျခင္း
•

သင္၏သင္ခန္းစာတြင္သင္မည့္Aရာႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္သူမ်ားေျပာခဲ့သည့္စကားတခြန္း၊
ဟာသ၊ ပံုျပင္၊ (သို႕မဟုတ)္ Uာဏ္စမ္း ေမးခြန္းတစ္ခု
ကိုေရးုပါ။ (သို႔မဟုတ)္ ေျပာပါ။
Uပမာ။ ။“ကိုယ့္ကမာၻေျမၾကီးကိုဖ်က္ဆီးတဲ့

တိုင္းျပည္ဟာကိုယ့္ကက
ို ိုယ္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့
တိုငး္ ျပည္ပ၊ဲ သစ္ေတာေတြဆိုတာ
ငါတိA
ု႕ တြက္ေလကိုသန္႔စင္ေပးျပီး ငါ့တို႕လူေတြ
Aတြက္လတ္ဆက္တA
ဲ့ ားသစ္ေတြေပးေနတဲ့
ငါတို႔ေျမရဲA
႕ ဆုတ္ပဲ။ (Frankin D. Roosevelt)

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏Aနာဂတ္
Aသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းAလုပႏ
္ ွင့္
သင့္ေတာ္သည့္Aေၾကာင္းကိုေဖၚ ျပျခင္းျဖင့္
စတင္ျခင္း၊
•

ယခုသင္ခန္းစာသည္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏
ဘ၀တစိတ္တပိုင္းတြင္မည္သို႕AကူAညီ
ေပးမည္ကိုေ၀ငွေပးပါ။ သို႔မွသာသင္ခန္းစာပါ
Aေၾကာင္းAရာ၏တန္ဖိုးႏွငA
့္ သံုး၀င္ပံုကိုေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ရန္
ကူညပ
ီ ါလိမ့္မည္။

Uပမာ။ ။တိုင္းတာမႈမ်ားAေၾကာင္း

သင္ခန္းစာမစခင္တြင္ လူၾကီးမ်ားလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းဘ၀တြင္
Aရာမ်ားကိုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခဘ
ု ယ္လိုAျမဲတိုင္းတာရသည္ဆို
သည္ကိုေက်ာင္းသားမ်ားAားေျပာျပပါ။ ။
စက္ျပင္သမားကတာယာထဲကေလကိုတိုင္းတာရတယ္၊
စားဖိုမႈးကငါတိA
ု႔ စားAေသာက္ထဲထည့္ဖ႔ဟ
ို င္းခ်က္
ပစၥည္းေတြကိုတိုင္းတာရတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသမား
ေတြကAိမ္ေဆာက္တA
ဲ့ ခါမွာ AရြယA
္ စားေတြ
တိုင္းတာရတယ္။

2

ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကိုစာသင္ခန္းထဲတြင္ ဆက္လက္စိတ္၀င္စားေစျခင္း

ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္လူၾကီးမ်ားကဲ့သို႔သင္္ခန္းစာAခ်ိန္Aတြင္း ေမာပန္းႏိုင္သည္
(သို႔မဟုတ)္ Aျပင္သA
ို႔ ာရံုေရာက္ႏိုင္သည္။ ထိက
ု ဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ သင္၏ သင္ခန္းစာAခ်ိန္
Aတြင္း သင္၏ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားAမ်ားစုသည္Aာရုံစိုက္မႈ မရွေ
ိ တာ့ပါက
(သို႕ မဟုတ)္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့သည္ကို သတိျပဳမိလ်ွင္ Aေျပာင္းAလဲလုပ္ရန္Aခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္သည္။
သင္၏ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္၏ သင္ခန္းစာထဲတြင္ Aာရုံစိုက္မႈရွိေAာင္ႏွင့္သင္ယူမႈ
လမ္းေဘာင္Aတြင္း ရွိေစရန္ ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို Aသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။

တစ္_ငယ္_ၾကီး_တစ္ Aဖြဲ ႔ဖဲြ ႔ ျခင္း
***Aဖဲြ႕AရြယA
္ စားAမ်ဳိးမ်ဳိးAလိုက္ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္မတူသည့္တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
ကိုလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ ဖန္တီးေပးပါ။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို
•

တစ္ေယာက္ခ်င္းAေနျဖင္ ့သင္ယူႏိုင္ရန္ Aခြင့္Aေရး
ေပးရန္လA
ို ပ္ပါသည္။

•

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ
ျပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာကိျု ပန္လန
ွ ္ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္
သင္၏သင္ခန္းစာကိုစတင္ပါ။

•

ျပီးေနာက္ Aဖဲြ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ယေန႔သင္ခန္းစာႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ AရာAားေဆြးေႏြးေစပါ။

•

ျပီးေနာက္ Aဖဲ႔ြ ၾကီးႏွင့္ Aလုပ္လပ
ု ္ခိုင္းပါ။

•

သင္ခန္းစာAဆံုးတြင္မည္သည္A
့ ရာမ်ား
ျပန္သင္ေပးရန္လိုေနေသး သည္ကိုသိရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္Uီးခ်င္းAလိုက္နားလည္မႈ
စစ္ေဆးပါ။
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င့္ကမ္းျခင္း
ေဘာလံုးလက္ဆ
ာ
္းသားမ်ားAေျဖေျပ
ေက်ာင္းသူေက်ာင
ို သံုးပါ။
ံုး Aေပ်ာ့တစ္လံုးက
ာလ
ေဘ
န္
စရ
ာေ
လ
ို စ္ပါ။
ာလံုးကပ
ြန္း ေမးပါ။ ျပီးမွေဘ
• Aရင္ဆံုးေမးခ
ေျဖေျပာျပီး
ာေက်ာင္းသားမွA
သ
ရေ
း
ု
ံ
ာလ
ေဘ
•
က္ေမးပါ။
္းေနာက္တစ္ခုကိုဆ
န
ြ
းခ
ေမ
း
္
ည
လ
င္
်
ွ
လ
ည္။
းပြဲကို ဆက္ႏိုင္ပါသ
• ထိုသို႔ျဖင့္ ကစာ

•

္းေျပာ
Eည့္သည္ဖိတ္ၾကား၍မိန္႔ခြန
ခိုင္းျခင္း
ာAေၾကာင္း
သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသ
ူ၊ Eည္သည့္
Aရင္းမ်ားကိုသိရွိနားလည္သ
၄င္း၏Aေတြ႔
တစ္UီးUီးAား ဖိတ္ၾကား၍
်ားAား မွ်ေ၀ ပါေစ။
Aၾကံဳမ်ားကိုေက်ာင္းသားမ
္ ဖဲြ႔၀င္၊
• ထိုသူမွာ ရပ္ကြကA
ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္၊
္ႏိုင္သည္။
မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးလည္းျဖစ

•

ဆရာစကားေ
ျပာခ်ိန္သံုးပ
ံု

***သင္၏သ
င္ခန္းစာAစ
ီAစU္တြင္ဆ
သင္ၾကားေသ
ရာ
ာAခ်ိန္ ကိုသ
င
ခ
္
န
္းစာတစ္ခုလ
Aခ်ိန္ရဲ ႔ သ
ံုး ၏
ံုးပံုတစ္ပံုထက
္မေက်ာ္ရန္သ
Aျခားေသာ
တ
ျ
ိ
ပ
ဳ ရမည္။
သံုးပံုႏွစ္ပံုက
ို ေက်ာင္းသ
မွသင္ခန္းစာ
ာ
းမ
်ာ
း
Aား လက္ေ
တြ႔လုပ္ေဆ
ေဆြးေႏြးႏိုင
ာင္ရန္၊
္ရန္ႏွင့္ ေလ
့က်င့္ႏိုင္ရန္A
ေပးပါ။
တက
ြ ္Aခ်ိန္

တစ္ဆယ္A
ခ်ဳိးႏွစ္ စည
္းကမ္း ( ၁၀
း၂)

•

သင္ၾကားခ်ိန
္ (၁၀ မိနစ္)ျပ
ည့္တိုင္းေက်ာ
ေက်ာင္းသား
င္းသူ
မ်ားမွ သင္ယ
ူမႈကို တုန႔္ျပန
Aခ်ိန္ေပးပါ။
္ႏိုင္ရန္ (၂ မ
ိနစ)္
• ၄င္းတို႔၏
နားလည္မႈက
ိုစစ္ေဆးရန္ A
ေမးခြန္းမ်ားက
ေသးစိတ္က
်ေသာ
ိုေမးျခင္းႏွင့္ ၄
င
း
္
တ
၏
႔
ု
ိ
Aေတြးႏွင့္
ထင္ျမင္ခ်က
္မ်ားကိုစမ္းစစ
္ၾကည့္ပါ။

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း
•

သင္ခန္းစာပါAခ်က္Aလက္မ်ားကိA
ု ပိုင္းေလးမ်ား Aျဖစ္
နံရံမ်ားေပၚတြင္ ကပ္ထားျပီး Aေျဖမ်ား Aားလံုး ကိို
ရွာေဖြေစရန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား
ကိုလွည့လ
္ ည္ၾကည့္ရခ
ႈ ိုင္းပါ။

**ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာ
Aေပၚစိတ္၀င္စားမႈပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
Uပမာ။ ။ေရသံသရာလည္ျခင္းAေၾကာင္းသင္ေသာAခါ

ေရသံသရာလည္ပံုAဆင့္မ်ားကိုသင္မည္A
့ စား
ထိုAဆင့္မ်ားကိုစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ေရးဆြဲ၍Aခန္း၏ေနရာ
Aႏွံ႔Aျပားတြင္ကပ္ထားပါ။ ျပီးေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားAား
Aဆင့္မ်ားကို AစU္လိုက္စီပါေစ။
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