Aမွားမွသင္ခန္းစာယူျခင္း

ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကိုAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာ
၀န္းက်င္ကိုဖန္တီးေပးျခင္း
ဂ(၁) ဆရာတစ္ေယာက္Aျဖစ္ျပဳမူက်င့္ၾကံျခင္း

Aမွားဆိုတာသင္ယူမႈျဖစ္စU္၏ ပံုမွန္Aစိတ္Aပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဖက္စလံုးAတြက္ သင္ယူရန္
တိုးတက္ႏိုင္ရန္Aခြင့္Aေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Aမွားကိုေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ Aေျဖတစ္ခုတည္းသာ ရွိေသာ
လြယ္ကူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေမးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ Aမွားျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရြံမႈမရွိ
ေစေသာ စာသင္ခန္းပံုစံမ်ိဳး ဖန္တိီးႏိုင္ရန္ဂရုတစိက
ု ္ စU္းစားျပင္ဆင္သင့္သည္။ သင္၏သင္ၾကားမႈပံုစံAား……...
"ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ Aမွားလုပ္တဲ့Aခါ သူတို႔

"ေက်ာင္းသားေတြAမွား လုပ္တာ

ရဲ ႔ယံုၾကည္မႈကိုၾကိဳးစားျမွင့္တင္ေပး။ ျပီးေတာ့ Aဲ့ ဒီAမွားမွ
တစ္ဆင့္ Aားလံုးကို သင္ခန္းစာယူေစ တယ္။

ဟာ Aာရံုမစိုက္တဲ့သူတို႔ရဲ ႔ Aျပစ္”

AေျဖAားလံုးကိုျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။
Aေျဖေရြးခ်ယ္ရတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး Aတြက္Aေျဖမ်ား
တင္ျပတဲ့Aခါ Aေျဖမွန္တင္မဟုတ္ဘဲ

•

လက္ေဖ်ာက္တီး၊လက္ခုပ္တီး ၊
လက္၀ါးရိုက္၊လက္မေထာင္။
•

ေက်ာင္းသားမ်ားမွAေျဖမွန္မရေသာ္လည္း၊
ခက္ခဲေသာေမးခြန္းAား ေက်ာင္းသားတစ္ ေယာက္မွ
ၾကိဳးစား၍ေျဖဆိုျပီးေနာက္တြင္ Aားလံုးမွ လက္ခုပ္တီး၊

ေပးထားေသာေရြးခ်ယ္စရာAေျဖေတြAားလံုးကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ပါ။

လက္ေဖ်ာက္တီး၊ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ျခင္း
(သို႔)လက္မေထာင္ျခင္း

Uပမာ။ ။ သခ်ၤာသင္ခန္းစာမွာ 8a x 2a = ?

မ်ားျပဳလုပ္ေသာ စာသင္ခန္း

a)

16 a

b)

16 a

c)

10 aa

d)

6a
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•

Aေလ့Aထ တစ္ခခ
ု ထ
ု ားရွပ
ိ ါ။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ယံုၾကည္မက
ႈ ို ျမွင္ ့တင္ပါ။

ေက်ာင္းသူဆာရာေဖာမွAထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္ Aေျဖ (a)
ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ထိA
ု ခါဆရာမမွ“ဆာရာသမီး

Uပမာ။ ။“ေဇာ္ေဇာ္ကၾကိဳးစားျပီး ေမးခြန္းရဲ ႔

ဘယ္လိုတြက္လိုက္သလဲဆိုတာကိုဆရာမတို႔Aားလံုးကို

ပထမတစ္၀က္ကိုမွန္ေAာင္ ေျဖႏိုင္ခဲ့တယ္။
ကဲေဇာ္ေဇာ္ Aတြက္လက္ခုပ္တီးေပးၾကရေAာင္။”

ျပန္ရင
ွ ္းျပနိုင္မလား” ဟုေျပာဆိုျပီးမွားယြင္းေသာ
AေျဖAားလည္းျပန္လည္သံုး သပ္ေစခဲ့ပါသည္။

Aေျဖကိုထိန္ခ်န္ထားပါ။
•

•

သင့္Aေနျဖင့္Aေျဖမွန္Aားမေျပာျပခင္

Aတန္းထဲမွာ AမူAက်င့္ေကာင္းေတြေတြ႔ရင္ ခ်ီးက်ဴးAား

ေက်ာင္းသားမ်ား ဘယ္လိုထင္သည္ကိုစU္းစား
ေစျပီး ေျပာျပပါေစ။

ေပးပါ။
**ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကိုAားေပး

ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေ၀မွ်ခြင့္မရမခ်င္း

ျမွင့္တင္ရာေရာက္သည္။

AေျဖAား မေျပာျပပါႏွင့္။
**ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔မည္မွ်သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း

Uပမာ။ ။“မိုးခိုင္ကခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္းကိုၾကိဳးစားေျဖဖို႔သူ႔ရဲ ႔

သိႏိုင္ေပမည္။
Uပမာ။ ။“Aဖြဲ႔လိုက္မေဆြးေႏြးခင္ဆရာမက Aားလံုးကို

ဆရာမေတြ႔ရတယ္။ ေတာ္တယ္ေနာ္ မိုးခိုင္။

ကိုယ့္ဘာသာ Aရင္ၾကိဳးစားေၿဖၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ျပီးမွ
ဆရာမကလိုက္ျပီးေတာ့ မင္းတို႔စာAုပ္ေတြ ၾကည့္ျပီး
Aၾကံေပးမယ္ေနာ္။”

1

ျမင္ေတြ႔တာကိုဘဲေျပာပါ။

သူငယ္ခ်င္းေတြကိုAကူAညီေတာင္းေနတာ

Aေလ့Aထကို နမူနာျပလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
•

သင့္Aေနျဖင့္ သင္၏စာသင္ခန္း ဓေလ့မ်ားကိုနမူနာျပ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မွ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ေဆာင္
ေသာ္လည္း မေAာင္ျမင္ေသာAခါ
Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေလွာင္ရယ္ျခင္း (သို႔)
ထိုေက်ာင္းသားAေပၚ Aထင္Aျမင္ေသးျခင္း
မ်ိဳးျပဳလုပ္လွ်င္ စာသင္ၾကားျခင္းကိုရပ္တန္႔ျပီး Aမွားဆိုတာ
သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ Aေရးၾကီးေၾကာင္း Aားေပးေျပာဆိုရမည္။

Uပမာ။ ။“လူတိုင္းAမွားလုပ္မိမွာဘဲ။ ၾကိဳးစားျပီးေျဖတဲ့ ဆမ္ဆမ္ ကို

မရီရဘူးေနာ္။
သူကAေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားAားထုတ္ထားတယ္။
သူ႔ဆီကေနဆရာမတို႔ဘာေတြ သင္ယူလို႔ရမလဲ၊

မွားသြားတာကို ပံုမွန္လို႔ဘဲ သေဘာထား။
**သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္Aမွား
လုပ္ျခင္းကိုမေၾကာက္ရြံေ့စႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းမွာ Aားေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
•

ေက်ာင္းသားမ်ား Aားေမးခြန္းAသစ္မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာ
ေမးခြန္းမ်ားAား ၾကိဳးစား၍ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္Aားေပးပါ။

•

၄င္းတို႔Aေနျဖင့္ရာႏွဳန္းျပည့္မွန္ေၾကာင္း
မေသခ်ာေသာ္လည္း ေျဖဆိုရန္Aားေပးပါ။

Uပမာ။ ။“ဒီေမးခြန္းကAသစ္ျဖစ္ျပီးခက္ခဲတာကိုသိတယ္

ဒါေပမယ့္ Aားလံုးကိုဆရာမက ၾကိဳးစားေစခ်င္တယ္
မွားရင္လည္းကိစၥမရွိဘူး ဒီလိုဘဲငါတို႔သင္ယူရမယ္။”

ဘယ္သူကူညီေပးမလဲ။”

သင္၏တံုံ ့ျပန္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
**သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ေျဖဆိုပံု မွန္တာ၊ မွားတာေပၚမူတည္ျပီး မတူညီစြာတံုံ ့ျပန္ေလ့ရွိသလား။
သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြAမွားလုပ္မိရင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနေစဖို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွမွန္သည္ ျဖစ္ေစ၊
မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ AသံေနAသံထားကို တစ္ေျပးညီဘဲထားပါ။
Uပမာ။ ။ေက်ာင္းသားမွAေျဖမွန္ေျပာေသာAခါ_ “သမီးရဲ ႔Aားထုတ္ေျဖဆိုမႈAတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ မိနီနီေရ။ ”

ေက်ာင္းသားမွမမွန္ကန္ေသာAေျဖေျပာေသာAခါ _ “ၾကိဳးစားတာေတာ္တယ္ေနာ္ မိနီနီ။ Aခုသမီးရဲ ႔Aေျဖကို
ဒီထက္ပိုေကာင္းေAာင္ဘယ္လလ
ို ုပ္လ႔ရ
ို ေသးလဲ။”

2

မင္းေျပာၾကည့္ပါလား။
•

ေက်ာင္းသားေတြကို စာပိုဒ္တစ္ခုေပးဖတ္ျပီးေတာ့ ဒီစာပိုဒ္ရဲ ႔ဆိုလိုရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာင္း သား
ေတြရဲ ႔Aျမင္ကိုတင္ျပခုိင္းပါ။

•

Aေျဖမွန္ဆိုတာ Aျမဲတန္းဆရာမဆီကလာစရာမလိုပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ Aထင္Aျမင္ေတြ
ကိုေမးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဘာေၾကာင့္ဒီလိုထင္တယ္ဆိုတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္ကို

ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သေရြ ႔ Aေျဖကမွန္တယ္ မမွန္ဘူး တစ္မ်ိဳးတည္းရွိတာမဟုတ္ေၾကာင္း
Uီးစားေပးေျပာဆိုေပးပါ။
Uပမာ။ ။“ဟုတ္ျပီ။ Aားလံုးပံုျပင္ကိုဖတ္လို႔ျပီးၾကျပီလား။

ဒါဆိုဆရာမတို႔Aဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ေAာင္ၾကည့္ၾကရေAာင္။
ဒီပံုျပင္ရဲ ႔Aဓိကဆိုလိုရင္း ကိုဘယ္သူေျပာႏိုင္သလဲ။
သမီး/သားက ဘယ္လိုAေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္တာလဲ။”

ဆရာလည္းမွားတတ္တယ္။
**ေက်ာင္းသားေတြေရွ႔မွာသင္Aမွားလုပ္မိတဲ့Aခါ ဘာလုပ္လဲ။ Aဲ့ဒီAမွားကို
လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္သလား၊ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့သလို ဟန္ေဆာင္လိုက္သလား၊ ၾကိဳးစားျပီး
Aမွားနည္းေAာင္ျပဳလုပ္လိုက္သလား။ ေက်ာင္းသားေတြက သင္၏လုပ္ရပ္ကို
Aတုခုိးပါလိမ့္မယ္။
•

ဆရာ့Aေနျဖင့္ Aမွားလုပ္မိတဲ့AခါAဲ့Aမွားကို သင္ေရာသင့္ေက်ာင္းသားေတြေရာ
သင္ယူႏိုင္ေAာင္ Aသံုးခ်ပါ။

Uပမာ။ ။“Aခုဆရာမသင္ပုန္းေပၚမွာ Aမွားတစ္ခုလုပ္ခဲ့မိတယ္။ တစ္ေယာက္

ေလာက္ကဆရာမကို ကူရွာျပီးျပင္ေပးမလား၊ (သို႔)
ႏိုင္UီးကဆရာမAေျဖထဲက Aမွားတစ္ခုရွာေတြ႔သြားတယ္။
ဆရာမကAဲ့ဒီလိုမစU္းစားမိခဲ့ဘူး။ ရွာေတြ႔တဲ့ Aတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ႏိုင္Uီးေရ။
Aျခားသူေတြထဲကေရာမတူညီတဲ့ နည္းလမ္းသုံးျပီး ေျဖရွင္းခဲ့တာရွိေသးလား။”

ေမးခြန္းေမးျခင္း နည္းစနစ္
•

သင့္ရဲ ႔ေမးခြန္းကို ဘယ္သူ့ ့ကိုေျဖခိုင္းမလဲဆိုတာေရြးခ်ယ္ပါ။

•

ဆရာဟာ ၄င္းတို႔ကိုAမ်ားေရွ႔မွာ Aရွက္ရေAာင္၊ မ်က္ႏွာပ်က္ေAာင္ မလုပ္ေဆာင္
ဘူးဆိုသည္ကို ေက်ာင္းသားေတြAေနနဲ႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါေစ။

•

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က Aေျဖကိုရဖို႔ခက္ခဲစြာ ၾကိဳးစားေနရျပီဆိုသည္ကို
သိလိုက္လွ်င္ Aျခားေက်ာင္းသားေတြမသိသြားပါေစႏွင့္Aဲ့ဒီ Aစား ထိုေက်ာင္းသားAား

ကူညီႏိုင္ရန္ Aတူတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
Uပမာ။ ။''ေမာင္ေAာင္ေဇာ္ေရ ဒီေမးခြန္းကေတာ့သားAတြက္နည္းနည္းေတာ့ခက္လိမ့္မယ္ဆတ
ို ာ

ဆရာသိပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ဒီAေၿဖကိုရဖို႔ သင္းသင္းနဲ ့သီဟတို့က ၀ိုင္းကူေပးရမယ္
ေနာ္…တကယ္လို ့လံုး၀နားမလည္္တဲ့Aေၾကာင္းAရာေတြရွိရင္ဆရာမကိုေမးလို ့ ရတယ္ေနာ္”။
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