ြမန်မာဆရာ၊မများအတွက်သင်1ကားမ2အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်စံ92န်း
ြမန်မာဆရာများတတ်က,မ်းမ-စံသတ်မှတ်ချက်အ45န်းေဘာင်ေပ:တွင်အေြခခံထားသည်
(၂၀၂၀)

ဆရာ/မ အမည်

ေကျာင်းအမည်

အတန်း/ဘာသာရပ်

ေကျာင်းသားဦးေရ

သင်ခန်းစာေခါင်းစဉ

ေန7စွဲ

ြမန်မာ ဆရာများ
သင်;ကားမ<
အရည်အေသွး
သတ်မှတ်ချက်စံ?<န်း

အ@ကိu အကဲြဖတ် ေမးခွန်းများ

က(၁.၁)သင့် ေကျာင်းသားများတွင် ေတွးေခKမ<၊ Mုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး၊ ဘာသာစကား ?ှင့် စိတ်ခံစားမ< များ?ှင့်ပတ်သက်ေသာ စိန်ေခKမ<များရိပါသလား။
သင်၏သင်ခန်းစာသည်ထိုစိန်ေခKမ<များကိုမည်သည့်နည်းလမ်းများြဖင့်ေြဖရင်းေပး?ိုင်ပါသနည်း။
သင့် ေကျာင်းသားများတွင်
ရိ?ိုင်ေသာ အခက်အခဲများ

က(၁)

ဤအချက်?ှင့်ပတ်သက်၍
အကူအညီပိုမိုလိုအပ်ေသာ
ေကျာင်းသားမည်မTရိသနည်း။

ဤလိုအပ်ချက်ကို သင့်သင်ခန်းစာက ြဖည့်စွက်ေပးထားေသာ
နည်းလမ်းများကို ေဖKြပပါ။

ဉဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေကျာင်းသားများမည်ကဲ့
သို7သင်ယူသည်ကို
နားလည်ြခင်း။

Mုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး?ှင့်
စိတ်ခံစားမ<ဆိုင်ရာ

ဘာသာစကားဆိုင်ရာ
က(၁.၂) ယခုသင်ခန်းစာကို ေကျာင်းသားများသိထားXပီးသား ဗဟုသုတများ?ှင့် ချိတ်ဆက်ရန် မည်သို7ြပင်ဆင်ထားသနည်း။
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က(၄.၁.၁)။ သင်ခန်းစာအဆံုးတွင် ေကျာင်းသားများမည်သည့်အရာများ တတ်ေြမာက်သွားမည်နည်း။ (သင်ခန်းစာ၏ရည်ရ^ယ်ချက်)

က(၄.၁.၂)။ ဤသင်ခန်းစာကို သင်;ကားသွားမည့် သင်;ကားနည်းအဆင့်များကို ေဖKြပပါ။
၁။
၅။
က(၄) သင်Mိုး\]န်းတမ်းကို
နားလည်
သေဘာေပါက်ထားြခင်း။

၂။

၆။

၃။

၇။

၄။

၈။

က(၄.၁.၃)။ ေကျာင်းသားတတ်ေြမာက်သွားေ;ကာင်းကို မည်သို7စစ်ေဆးမည်နည်း။

က(၂.၁)။ သင်၏သင်ခန်းစာမှတဆင့် ကေလးများ စိတ်ဝင်စားလာေစရန်၊ ေမးခွန်းများများေမးေစရန်၊ ြပဿနာများကိုေြဖရင်းတတ်ေစရန်၊
တီထွင်@ကံဆမ<များတိုးတက်လာ?ိုင်ေစရန် မည်သည့်နည်းလမ်းများကိုအသံုးြပuမည်နည်း။
က(၂)
နည်းပညာကိုအသံုးြပu၍

က(၂.၂)။ ဤသင်ခန်းစာအတွက် ဘယ်လိုသင်ေထာက်ကူပစfည်းများကို သံုးမည်နည်း။

သင်;ကားြခင်းများကို
သိရိြခင်း
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က(၅.၁)။ ေကျာင်းသားများ သင်ယူခဲ့ေသာအရာများကို လက်ေတွအသံုးချရန် သင်၏သင်ခန်းစာကို မည်သို7ြပင်ဆင်ထားပါသနည်း။

က(၅) ဘာသာရပ်ပါ
အေ;ကာင်းအရာများကို
သိရိနားလည်ြခင်း။

က(၅.၂)။ ေကျာင်းသားအားလံုး၏သင်ယူမ<လိုအပ်ချက်အားလံုး (အြမင်၊အ;ကား၊ထိေတွgလ<ပ်ရားမ<) ?ှင့် ကိုက်ညီရန် သင်၏သင်ခန်းစာကို မည်သို7ြပင်ဆင်ထားပါသနည်း။
(အေသးစိတ်ေဖာ်ြပပါ)

က(၃.၂) သင်၏ သင်ခန်းစာသည် ေကျာင်းသားများ၏ ယဉေကျးမ<၊ ေန7စဉဘဝများ?ှင့် မည်သို7ဆက်စပ်ပါသနည်း။

က(၃) ေကျာင်းသားများ
၄င်းတို7၏မိသားစုများ?ှင့်
မည်ကဲ့သို7ေကာင်းမွန်စွာ

က(၃.၁) ဆရာကျင့်ဝတ် ၅ ြဖာကို သင်မည်သို7@ကိuးစားလုပ်ေဆာင်သည်ကိုဥပမာေပးပါ။

ေပါင်းသင်းဆက်သွယ်
ရမည်ကိုသိရိြခင်း။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

ခ(၁.၁)
ဘာသာရပ်ပါ
အသိပညာ?ှင့်
အေ;ကာင်း
အရာများ

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

ဆရာသည် သင်ခန်းစာ?ှင့်
ပတ်သက်၍နားလည်မ<
အားနည်းကာ
သင်Mိုး\]န်းတမ်းပါ
အေ;ကာင်းအရာကို
တိုက်Mိုက်သာသင်;ကား၍
ေကျာင်းသားများကိုပိုမို
နားလည်မ<ရိေစရန်@ကိuးစား
အားထုတ်သင်;ကား ြခင်းကို
မေတွg ရေပ။
ဆရာ၏ရင်းြပချက်များတွင်
သင်ခန်းစာပါ
အေ;ကာင်းအရင်းများ ကို
မှားယွင်းစွာရင်းြပြခင်းေ;ကာင့်
ေကျာင်းသားများ၏
သင်ခန်းစာအေပKနားလည်မ<ကို
သက်ေရာက်ေစြခင်း။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

ဆရာသည် သင်Mိုး\]န်းတမ်းပါ
အေ;ကာင်းအရာများကို
ေအာင်ြမင်မ<မရိခဲ့ေပ။

ဆရာသည်
ဘာသာရပ်ကိုေကာင်းမွန်စွာ
နားလည်ေ;ကာင်းကို
ြပသသည့်အေနြဖင့်
ေကျာင်းသားများ၏ ေမးခွန်းများ
ကိုလည်းယံု;ကည်မ<အြပည့်ြဖင့်
ြပန်လည်ေြဖ;ကားြခင်း။

ဆရာသည်အေ;ကာင်းအရာများကို
ေကျာင်းသားများ စိတ်ဝင်စား
မည့်အချက်များ?ှင့်
ချိတ်ဆက်ေပးေသာ်လည်း
အေ;ကာင်းအရာသည်ပတ်သက်
ဆက်?ွယ်ြခင်း မရိသည့်အတွက်
ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်?ိုင်ေစရန်
အေထာက်အကူမြဖစ်ခဲ့ပါ။
သင်ခန်းစာသည်
သင်Mိုး\]န်းတမ်းကို
ေကာင်းမွန်ထိေရာက်မ< မရိစွာ
(သို7မဟုတ်) မချင့်မရဲသာ
အသံုးြပuထားြခင်း။

ဆရာသည်နည်းလမ်းအမျိuးမျိuးကို
အသံုးြပu၍ ဘာသာရပ်၏
အေ;ကာင်းအရာများကို
ပိုမိုနားလည်ေစရန် ရင်းြပေပးြခင်း။
ဆရာသည် မှန်ကန်ေသာ
အချက်အလက်များကို အေြပာင်းအလဲ
မရိ
တသမတ်တည်း ရင်းြပေပးသည်။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

ဆရာသည်
သင်ခန်းစာကိုြဖန7်ကျက်ချဲgထွင်၍
သင်;ကားချိန်တွင် သင်Mိုး\]န်းတမ်းကို
လက်ေတွဘဝ?ှင့်
ချိတ်ဆက်ေပးြခင်း။
ဆရာသည်ေကျာင်းသားများ၏
အေ;ကာင်းအရာအေပK
နက်နက်နဲနဲ နားလည်မ<ကို
ြပသ?ိုင်ေအာင်
လုပ်ေဆာင် ေပး?ိုင်သည်။

သင်ခန်းစာပါအချက်အလက်များ
ကိုလည်းေကျာင်းသားများ၏
စိတ်ဝင်စားမ<?ှင့် ေန7စဉဘဝ?ှင့်
ချိတ်ဆက်ေပးြခင်း။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

ခ(၁.၂) သင်;ကား
သင်ယူမ<
နည်းဗျkဟာများ

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

သင်;ကားသင်ယူြခင်း
နည်းလမ်းများကို
ဆရာသည်
@ကိuးစားအားထုတ်ြခင်းမရိပါ။
ဆရာသည်ေကျာင်းသားများကို
အမိန7်ေပးခိုင်းေစြခင်း?ှင့်
ေကျာက်သင်ပုန်းေပKရိ(သို7)
ဖတ်စာအုပ်ပါအေ;ကာင်းအရာ
များကိုသာကူးယူေစြခင်း။
ဆရာသည်ေကျာင်းသားများ၏
အေတွးအေခKများကို
အားေပးြခင်း၊တုန7်ြပန်ြခင်း ?ှင့်
ရင်းြပခွင့်များကိုမေပးြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည်
သင်ခန်းစာတွင်အချိန်တိုင်း
လိုလိုတတ်lကွေနမ<မရိြခင်း။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

ဆရာသည်
သင်;ကားမ<နည်းလမ်းများ
ကို@ကိuးစားသင်ေပးေသာ်လည်း
ေအာင်ြမင်မ<မရိေပ။
ေကျာင်းသားများသည်
သင်ခန်းစာကိုေကာင်းေကာင်း
နားမလည်သည်ကိုေတွgရြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည်
အုပ်စုဖွဲg၍လုပ်ေဆာင်ရန်
အခွင့်အေရးများနည်းပါးြခင်း။

ေကျာင်းသားများသည်ဆရာက
တိုက်Mိုက်\ွန်;ကား
လုပ်ေဆာင်မှသာတတ်lကွမ<ရိြခင်း။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

ဆရာသည်တစ်ခုထက်ပိုေသာ
သင်;ကားနည်းများကိုအသံုးြပu၍
သင်;ကားေပးသည့်အေနြဖင့်
အြမင်၊အ;ကား၊ထိေတွgလ<ပ်ရား
မ<များပါဝင်သည့် နည်းလမ်းများကို
သင်ခန်းစာ၏အချိugအပိုင်းများတွင်
အသံုးြပuြခင်း။

ဆရာသည်
သင်ခန်းစာတစ်ခုလံုးနီးပါးတွင်

ေကျာင်းသားများသည်အဖွဲgလိုက်
လုပ်ေဆာင်ြခင်း?ှင့်
အချင်းချင်းေဆွးေ?ွး
ဖလှယ်ြခင်းများကို
လုပ်ေဆာင်;ကသည်။
ေကျာင်းသားများသည်
သင်ခန်းစာအား(၉၀%)ခန7်
စိတ်ဝင်စား;ကသည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

ေကျာင်းသားများစိတ်ပါဝင်စားမ<ရိ
ေစရန် သင်ယူမ<နည်းလမ်း အားလံုး
ပါဝင်သည့်အြမင်အာMံုြဖင့်သင်ယူ
ြခင်း၊ အ;ကားအာMံုကိုအသံုးြပu၍
သင်ယူြခင်း ?ှင့် ထိေတွgလ<ပ်ရားမ<
ြဖင့်သင်ယူြခင်း တို7ကို အသံုးြပuြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည်
သင်ခန်းစာတစ်ခုလံုးတွင(် ၁၀၀%)
စိတ်ပါဝင်စားမ<အြပည့်?ှင့်
တတ်lကွစွာပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။
ဆရာသည်ယခင်သင်ခဲ့ေသာ
အေ;ကာင်းအရာများ?ှင့်
ချိတ်ဆက်သည့်အခါ
ေအာင်ြမင်မ<မရခဲ့ပါ။

ခ(၁.၃)
သင်ခန်းစာ
ြပင်ဆင်ြခင်း?ှင့်
သင်;ကားမ<ပံုစံ

ဆရာ၏သင်ခန်းစာသည်
ေသသပ်မ<မရိြခင်း?ှင့်
ယခင်ြပင်ဆင်မ<ကိုေကာင်းမွန်
စွာလုပ်လာေသာသက်ေသ
အချက်အလက်နည်းြခင်း။
ဆရာ၏ြပင်ဆင်မ<
အားနည်းေသာေ;ကာင့်
သင်ခန်းစာ၏
အချိန်များသည်အသံုးဝင်မ<
မရိဘဲကုန်ဆံုးခဲ့သည်။

ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်
သူတို7သင်ရမည့်အေ;ကာင်းအရာကို
ေသချာစွာမသိရိဘဲ သင်ခန်းစာ၏
ရည်ရ^ယ်ချက်မှာလည်း
ရင်းလင်းမ<မရိပါ။
သင်ခန်းစာသင်;ကားမ<
ြမန်ဆန်ေသာေ;ကာင့်
ေကျာင်းသားများမလိုက်?ိုင်ြခင်း။
သင်ခန်းစာသည်ေ?ှးလွန်းြခင်း
(သို7)ထပ်ခါထပ်ခါြဖစ်ေနြခင်း
ေ;ကာင့် ေကျာင်းသားများ
စိတ်ဝင်စားမ< အားနည်းြခင်း။
သင်ခန်းစာထဲတွင်
မသင်လိုက်ရြခင်း၊
ေစာစီးစွာXပီးစီးသွားြခင်း
(သို7)အချိန်ေကျာ်လွန်ကာ
သင်;ကားရြခင်းများြဖစ်သွားြခင်း။
သင်;ကားေနရင်း
အချိugသင်;ကားေပးရမည့်
အပိုင်းများလွတ်သွားြခင်း။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

ဆရာသည်သင်ခန်းစာကို
မိတ်ဆက်ေပးသည့်အပိုင်းတွင်
ယခင်သင်;ကားခဲ့ေသာ
အေ;ကာင်းအရာများပါဝင်သည်။

ယခင်သင်ယူခဲ့ေသာ
အေ;ကာင်း အရာများကို
ေကျာင်းသားများ?ှင့်အြပန်အလှန်
ြပန်လည် ေဆွးေ?]းြခင်းြဖင့်
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက် ြခင်းစီ၏
အရည်အေသွးများအား
သိနားလည်ြခင်း။

ဆရာမှ ယခုသင်ခန်းစာတွင်
သင်ယူတတ်ေြမာက်သွားမည့်
အရာများကိုေြပာြပေပးြခင်း။
ေကျာင်းသားများ အေ;ကာင်းအရာ
အသစ်များကို သင်ယူ?ိုင်ရန်
သင့်ေတာ်ေသာသင်;ကားမ<
အချိန်ကိုယူ၍ သင်ေပးြခင်း။
ဆရာသည် သင်ခန်းစာကို အရိန်?<န်း
မှန်မှန်ြဖင့်သင်ေပးြခင်း။
ဆရာသည်သင်ခန်းစာ၏
အချိန်တစ်ခုလံုးကိုအကျိuးရိစွာ
အသံုချြခင်း။
သင်ခန်းစာသည်
သင့်ေတာ်ေသာနိဂံုးချuပ်ြခင်း(သို7)
ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းြဖင့်
Xပီးဆံုးြခင်း။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

သင်ယူရမည့်အရာများကို အေသးစိတ်
ရင်းလင်းစွာ ေြပာြပထားြခင်း၊

သင်ခန်းစာသည်ေကျာင်သားများ
အတွက်ခက်ခဲနက်နဲေသာ
ြပဿနာများကို တတ်lကွစွာ
ေြဖရင်းေပး?ိုင်ရန် ေရးဆွဲထားြခင်း။
သင်ခန်းစာပါအေ;ကာင်းအရာ
အားလံုးသည်သင်ခန်းစာ၏
ရလဒ်?ှင့်တိုင်းတာ?ိုင်ေသာ
ရလဒ်များ?ှင့်ဆိုင်ေသာ
အေ;ကာင်းအချက်များသာပါဝင်ေနေစ
ြခင်း။
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ဆရာသည်ေကျာင်းသား
များသင်ယူမ<ကို
တစ်ခန်းလံုးအေနအထားြဖင့်
နည်းတစ်ခုသာသံုး၍
စစ်ေဆးခဲ့သည်။

ဆရာသည်ေကျာင်းသား
များ၏သင်ယူမ<?ှင့်ပတ်သက်၍
စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်းမရိပါ။
ခ (၂.၁)
သင်ယူမ<ကို
စစ်ေဆးြခင်?ှင့်
အကဲြဖတ်ြခင်း

ဆရာသည်ေကျာင်းသာများမှ
သူတို7၏နားလည်တတ်ေြမာက်မ<
များကိုတင်ြပခွင့်မေပးခဲ့ပါ။
ဆရာသည်ေယဘူယျြဖစ်ေသာ
ဟုတ်တယ်(သို7)မဟုတ်ဘူး
အေြဖများသာေပး?ိုင်သည့်
ေမးခွန်းများကိုသာေမးခဲ့သည်။

ဆရာသည်
မှတ်ဉဏ်စမ်းစစ်သည့်ေမးခွန်းပံုစံ
တစ်မျိuးတည်းြဖစ်သည့်
အပိတ်ေမးခွန်း(သို7)
အေြဖတစ်ခုသာရိသည့်ေမးခွန်းပံုစံ
မျိuးကိုသာေမးခဲ့သည်။
ေကျာင်းသားများကို
အ@ကံေပးရာတွင်
ေယဘူယျပံုစံသာြဖစ်Xပီး
တိုးတက်လာေစရန်
အေထာက်အကူမြဖစ်ခဲ့ပါ။
ေကျာင်းသားများ
နားလည်ေ;ကာင်း
သက်ေသြပသည့်
ေမးခွန်း?ှင့်စစ်ေဆးမ<များ
ကိုအနည်းငယ်သာြပuလုပ်ခဲ့သည်။
စစ်ေဆးမ<များသည်
သင်ယူေနေသာ အချက်များ?ှင့်
ေလTာ်ကန် သင့်ြမတ်မ<မရိေပ။
ေကျာင်းသားများသည်
စစ်ေဆးရြခင်း ရည်ရ^ယ်ချက်၏
စံသတ်မှတ်ချက်များအား
နားလည်မ<မရိေပ။

ဆရာသည်ေကျာင်းသားများ၏
တိုးတက်မ<ကို မ;ကာမ;ကာ
စစ်ေဆးသည်။
ဆရာသည် ေကျာင်းသားများ၏
နားလည်မ<ကိုစိနpေခKေသာအဖွင့်
ေမးခွန်းများကိုေမးသည်။
ေကျာင်းသားများကို ေပးေသာ
အ@ကံေပးချက်များသည်မှန်ကန်Xပီး
အေသးစိတ်ကျပါသည်။
ဆရာသည်
စစ်ေဆးမ<နည်းလမ်းမျိuးစံုြဖစ်သည့်
စာသင်ခန်းတွင်းေဆွးေ?ွးြခင်း၊
တစ်ဦးချင်းစီအားတာဝန်ေပးြခင်း၊
ထိုင်Xပီးလုပ်ရေသာတာဝန်များကို
လုပ်ေဆာင်ေစြခင်း၊ ေကျာင်းသား
တစ်ေယာက်ြခင်းစီ ၏လုပ်ေဆာင်မ<
များကိုအ@ကံေပးြခင်းများ လုပ်ေဆာင်
ပါသည်။

ဆရာသည်ေကျာင်းသားများအား
စိန်ေခK?ိုင်ေသာေမးခွန်းအမျိuးမျိuး
(သို7)
နည်းလမ်းများကိုအသံုးြပuြခင်း?ှင့်
အဆင့်ြမင့်ေတွးေခK?ိုင်စွမ်းကို
ြမqင့်တင်ေပးြခင်း။
နားလည်မ<စစ်ေဆးချက်များကို
သင်;ကားမ<တစ်ေလTာက်လံုးတွင်
အသံုးြပuသွားြခင်း။
တိုးတက်လာမ<ကို စစ်ေဆး?ိုင်ရန်
ေကျာင်းသားများသည် ၎င်းတို7
ကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း
အချင်းချင်းေသာ်လည်းေကာင်း
သံုးသပ်အ@ကံြပuချက်များကို
ေပးခွင့်ရသည်။

စစ်ေဆးမ<များသည်
သင်;ကားမ<များ?ှင့်ပတ်သက်
ေလTာ်ကန်မ<ရိသည်။
ဆရာသည်
အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ
လုပ်ေဆာင်မ<မျိuးကိုဥပမာများေပး၍
ေအာင်ြမင်စွာလုပ်ေဆာင် ?ိုင်ရန်
ရည်ရ^ယ်ချက်၏ စံသတ်မှတ်ချက်များ
ကိုေကျာင်းသားများအားရင်းရင်း
လင်း လင်း သေဘာေပါက်ေစြခင်း။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

ခ(၃.၁)
စာသင်ခန်း
ဝန်းကျင်?ှင့်
လံုXခံuေရး

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

ဆရာသည်ေကျာင်းသား
များအား
ေလးစားမ<မြပြခင်း(သို7)
ေကျာင်းသားများ၏
အသက်အရ^ယ်အလိုက်?ှင့်
ဖွံgXဖိuးမ<အဆင့်အလိုက်
လုပ်ကိုင်?ိုင်စွမ်းကို
အေလးမထားြခင်း။

ဆရာသည် ေကျာင်းသားများကို
ေလးစားမ<ရိေအာင်
@ကိuးစားလုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း
ေကျာင်းသားများ၏
အြပuအမူကို;ကည့်ြခင်းအားြဖင့်
ထိုလုပ်ေဆာင်မ<
မေအာင်ြမင်ေ;ကာင်းေတွgရြခင်း။

ဆရာသည် ေကျာင်းသား
အချင်းချင်း
မေလးမစားလုပ်ေနသည်ကို
ရပ်တန7်ေပးမ<မရိြခင်း။

ဆရာသည်
ေကျာင်းသားများအချင်းချင်း
ေလးစားမ<မရိသည်ကို
@ကိuးစားေြဖရင်းေသာ်လည်း
ရလဒ်မှာအားရစရာမရိြခင်း။

စာသင်ခန်းသည်
လံုXခံuမ<မရိြခင်း
(သို7)သင်;ကားမ<ကို
ထိခိုက်?ိုင်ေလာက်ေအာင်
အစီစဉမကျြဖစ်ေနြခင်း။

စာသင်ခန်းသည်
သင်ယူမ<များကိုအေထာက်အကူ
ြပuရန် ယခုအေြခအေနထက်
ပိုသန7်ရင်းXပီးအစီအစဉတစ်ကျ
ြဖစ်ရန်လိုအပ်ေနေသးသည်။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
အားထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။
ဆရာအေနြဖင့်ေလးစားမ<
အြပည့်ရိေသာ၊ ကျန်းမာေရး
ေကာင်းမွန်ေသာ လံုXခံuေ?ွးေထွးမ<
ေပး?ိုင်ေသာစံြပဆရာ
တစ်ေယာက်ြဖစ်ြခင်း။
ေကျာင်းသားများသည်
အဖွဲအေနြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း
တစ်ေယာက်ြခင်း အေနြဖင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း
ေကာင်းမွန်စွာလုပ် ေဆာင်;ကသည်။
ဆရာသည် လံုXခံuသန7်ရင်းXပီး
ေသသပ်ေသာ သင်ယူမ<ပတ်ဝန်း
ကျင်ကို ြပuလုပ်ေပးထားြခင်း။
ေကျာင်းသားများ
အတတ်?ိုင်ဆံုးစိတ်ပါဝင်စားမ<
ရိေစရန်အတွက်ဆရာသည်
စာသင် ခန်း?ှင့်စာသင်ခန်းရိ
ပရိေဘာဂများ ကိုအသံုးြပuထားြခင်း။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

ဆရာသည် ေလးစားစွာြဖင့်
ေကျာင်းသားများအားပညာေရး?ှင့်
ပတ်သက်ေသာကိစfရပ်များတွင်
မည်သည့်@ကိuးစားအားထုတ်မ<မျိuးကို
မဆိုအားေပးသည်။
ေကျာင်းသားများသည်
ဆရာကိုေသာ်လည်းေကာင်း
အြခားေကျာင်းသားများကို
ေသာ်လည်းေကာင်း ရက်ေ;ကာက်
စိုးရ^ံြခင်းမရိဘဲ ေလးစားစွာ ပူးေပါင်း
ပါဝင် လုပ်ေဆာင်;ကြခင်း။
ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက်
ေကျာင်းသားများအချင်းချင်း
အား ေပး;ကသည်။
သင်ယူ?ိုင်မ<အားေကာင်းသမT
ေကာင်းရန် စာသင်ခန်းကို
လံုXခံuေသသပ်စွာထားရိြခင်း။
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ေကျာင်းသားများမှ
စာသင်;ကားြခင်းကို
အေ?ှာင့်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ
အြပuအမူများြပuလုပ်ေသာအခါ
ဆရာ့အေနြဖင့်သတိမထားမိြခင်း
ထိုအြပuအမူအေပKတွင်တံုြပန်မ<
မရိြခင်း(သို7)
အကျိuးသက်ေရာက်မ<မရိေသာ
တံုံ7ြပန်မ<မျိuးအသံုးြပuြခင်း။
ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်
စာသင်ခန်းအတွင်း မည်ကဲ့သို7
ြပuမူေနထိုင်ရမည်ကို မသိရိြခင်း။
ခ (၃.၂)
အြပkအမ<ပိုင်း
ဆိုင်ရာ
စီမံခန7်ခွဲမ<များ

ေကျာင်းသားများမှ
စာသင်ခန်းတွင်းစည်းကမ်းများ
?ှင့်ဆန7်ကျင်ကာြပuမူေနထိုင်လTင်
ဆရာမှ Xခိမ်းေြခာက်၍ြဖစ်ေစ၊
အရက်ရေစ၍ြဖစ်ေစ(သို7)
Mိုက်?ှက်ဆံုးမကာ
ေကျာင်းသား၏အြပuအမူအား
ြပuြပင်ေပးသည်။
ဆရာသည် ေကျာင်းသား၏
အြပuအမူအား @ကိuးစား၍
@ကီး;ကပ်မ<မရိေပ။
ေမTာ်မှန်းထားေသာ
အြပuအမူေနထိုင်မ< ပံုစံမျိuးမရိ၊
စာသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်
သည်လည်း စနစ်မကျေပ။

ဆရာအေနြဖင့် စာသင်ခန်းတွင်း
လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို
ရည်\]န်းXပီး စနစ်ကျေအာင်
@ကိuးစားေသာ်လည်း
ေအာင်ြမင်မ<မရိြခင်း။
ေကျာင်းသားများ၏
အြပuအမူများအား ြပuြပင်
ေြပာဆိုေနသြဖင့်
စာသင်;ကားချိန်များ ေ?ှာင့်ေ?ှး
ကုန်ဆံုးသွားြခင်း။
ဆရာမှ အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ
သွန်သင်ဆံုးမမ<များကို
အသံုးြပuေသာ်လည်း
အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ
ေြပာဆိုလုပ်ေဆာင်မ<များကို
အသံုးြပuေနေသးသည်ကိုလည်း
ေတွgရသည်။
ဆရာအေနြဖင့်ေကျာင်းသားများ၏
အြပuအမူအား@ကိuးစား
ြပuြပင်ေသာ်လည်း
အသံုးြပuေသာစနစ်မှာထိေရာက်မ<မ
ရိပါ။
ဆရာအေနြဖင့်ေကျာင်းသားများ၏
အြပuအမူအားတံု7ြပန်ပံုမှာ
တစ်သမှတ်တည်းမကျေပ၊
တစ်ခါတစ်ရံ
အလွန်ြပင်းထန်ေသာ်လည်း
တစ်ခါတစ်ရံတွင်
အလွန်ေပျာ့ေပျာင်းသည်။

ေကျာင်းသားများမှ
စာသင်ခန်းစည်းကမ်းများကို
သိရိနားလည်Xပီး လိုက်နာမ<
ရိMံုသာမက ဆရာမှလည်း
ရင်းလင်းေသာေမTာ်မှန်းထားသည့်
အြပuအမူပံုစံမျိuးကိုအားေပး
ေထာက်ြပေပးသည်။
ေကျာင်းသား၏
မှားယွင်းေသာမည်သည့်
အြပuအမူမျိuးကိုမဆိုလTင်ြမန်စွာ
ြပuြပင်?ိုင်ရန် ထိေရာက်မ<ရိေသာ
စနစ်ကိုအသံုးြပuသည်။
ေကျာင်းသားများအား ဆရာမှ
အရက်ရေစရန်မေြပာဆိုဘဲ၊
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ချင်းစီ?ှင့်
အြပuသေဘာေဆာင်ေသာ
ေြပာဆိုဆက်ဆံြခင်းမျိuးကို
အသံုးြပuသည်။
စာသင်ချိန်အတွင်း
ေြပာဆိုဆက်ဆံရာတွင်
ေကျာင်းသားများအ;ကား
အြပန်အလှန်ေလးစားမ< ရိေစရန်
လည်းအားေပး လုပ်ေဆာင် သည်။

ေကျာင်းသားများမှာလည်း
စာသင်ချိန်တစ်ချိန်လံုးအတွင်း
သင့်ေတာ်စွာြပuမူေနထိုင်;ကသည်။
ေကျာင်းသားများ၏
စည်းကမ်း?ှင့်ဆန7်ကျင်ေသာ
အြပuအမူများမှာအနည်းအကျင်း
သာြဖစ်၍ ဆရာမှ လTင်ြမန်စွာ?ှင့်
တစ်သမှတ်တည်းကျစွာ ကိုင်တွယ်
ေြဖရင်း?ိုင်သည်။
တစ်စံုတစ်ေယာက်၏
စာသင်ခန်းတွင်းအြပuအမူမှာ
မှားယွင်းေနလTင်လည်း
ေကျာင်းသားများမှအချင်းချင်း
ေလးေလးစားစား
ေြပာဆိုြပuြပင်ေပး;ကသည်။

ဆရာအေနြဖင့်မလိုလားအပ်ေသာ
အြပuအမူများအား တစ်သမှတ်
တည်းကျစွာ?ှင့် သင့်ေတာ်စွာြပuြပင်
ေပးသည်။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

ဂ (၁.၁)
ကiမ်းကျင်မ<
ဆိုင်ရာ
ြပuမူကျင့်@ကံမ<

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

ဆရာအေနြဖင့်
စာသင်ခန်းအတွင်းေနာက်ကျမှ
ေရာက်ရိသည်၊
အချိန်မြပည့်ေသးေသာ်လည်း
ေစာစီးစွာထွက်သွားသည်၊
စာသင်ခန်း ၏အြပင်ဖက်တွင်
အချိန်အေတာ်;ကာရိေနသည်။
ဆရာသည်ေကျာင်းစည်းမျဉး
စည်းကမ်းများကို ေကျာင်းသား
များ၏ေရgတွင်ပင် မထီမဲ့ ြမင်ြပu
လTစ်လျkM<သည်။
ေကျာင်းသားများ၏သင်ယူမ<
အခက်အခဲမှာ ၄င်းတို7၏
အြပစ်သာြဖစ်သည်ဟု
ဆရာမှေြပာဆိုသည်။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

ဆရာမှ ေကျာင်းစည်းမျဉး
စည်းကမ်းများအားလိုက်နာသည်။
ေကျာင်းသားများ၏စိတ်ဝင်စားမ<
?ှင့် ေအာင်ြမင်မ<အေပKတွင်
အနည်းငယ်သာအားစိုက်ထုတ်မ<
ရိေ;ကာင်းဆရာ၏အြပuအမူမှ
ေဖာ်ေဆာင်ေနသည်။
ဆရာသည်
တစ်သမတ်တည်းမကျေသာ
ေရgေဆာင်လမ်းြပသူ
တစ်ေယာက်ြဖစ်Xပီး
ေကျာင်းသားများ အား
လံ<gေဆာ်ေပးရန် အနည်းငယ်သာ
အားစိုက်ထုတ်မ< ရိသည်။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

ဆရာသည် သင်ခန်းစာအတွက်
အေတာ်အတန်ြပင်ဆင်မ<ရိXပီး
စာသင်ခန်းသို7အချိန်မှီေရာက်ရိသည်။
ဆရာသည်သင်ခန်းစာအတွက်
@ကိuတင်ြပင်ဆင်မ<ရိXပီး စနစ်တကျ
သင် ;ကားေပးသည်။
ဆရာအေနြဖင့် ဆရာ့ကျင့်ဝတ်
ငါးပါး?ှင့်အညီကျင့်@ကံေနထိုင်သည်။
ေကျာင်းသားအားလံုးပါဝင်?ိုင်ရန်?ှင့်
ေလးစားဖွယ်ရာအမူအကျင့်များ အား
ြမqင့်တင်ေပးXပီး ေရgေဆာင်ြပuမူေန
ထိုင်သည်။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

ဆရာသည်ဥပမာေကာင်း
တစ်ေယာက်အေနြဖင့်ြပuမူသည်။
ေကျာင်းသားများအားလံုး
ပါ၀င်?ိုင်ရန်?ှင့်တစ်ဦးချင်းအလိုက်
အ@ကံြပuချက်များေပး?ိုင်ရန်
အထူး@ကိuးပမ်းအားထုတ်မ<လည်း
ရိသည်။
ဆရာ၏ အြပuအမူေကာင်း?ှင့်
အမူအကျင့်ေကာင်းများအား
ေကျာင်းသားများမှ
သင်ယူအတုယူေ;ကာင်း
သက်ေသြပသည်။

ေကျာင်းသားများအား
ပူးေပါင်းပါဝင်ရန်အားေပးXပီး
အေကာင်းဆံုးအားစိုက်ထုတ်ရန်
လံ<gေဆာ်ေပးသည်။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

ဆရာအေနြဖင့်
ဘာသာစကားေပါင်းစံု
အသံုးြပuသင်ယူမ<?ှင့်
မတူကွဲြပားမ<များအား အားေပး
ြမqင့်တင်ေပးမ<မရိေပ။

ဂ(၁.၃)
ေကျာင်းသား
များ၏
ယဉေကျးမ<
?ှင့်အေမွအ?ှစ်
များ

ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်
၄င်းတို7၏ယဉေကျးမ<
အေမွအ?ှစ်များအေပKတွင်
အနည်းငယ်(သို7)လံုး၀
အေလးမထားေ;ကာင်း
ြပသသည်။
ေကျာင်းသားများ၏
စိတ်ခံစားချက်ထိခိုက်ေ;ကာင်း
၊သက်ေတာင့်သက်သာ
မြဖစ်ေ;ကာင်း၊(သို7)
လံုXခံuမ<မရိေ;ကာင်း
ကိုယ်အမူအရာြဖင့်ေဖာ်ြပြခင်း။
ေကျာင်းသားများ၏
ေနာက်ခံယဉေကျးမ<
?ှင့်ပတ်သက်၍
ေလးစားမ<မရိြခင်း?ှင့်
အြခားတစ်ဖက်အား
ထည့်သွင်းစဉးစားေပးမ<မရိေပ။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။
ဆရာအေနြဖင့် ေကျာင်းသား
များ၏ ေနာက်ခံယဉေကျးမ<
အေမွအ?ှစ်အေ;ကာင်းမျာအား
သင်ခန်းစာ?ှင့် @ကိuးစားXပီး
ဆက်စပ်သင်;ကားေပးေသာ်လည်း၊
၄င်းဥပမာများမှာ ေကျာင်းသား
များအတွက် အေ;ကာင်းအရာ
အေပKနာလည်မ<လွဲကာ
အယူအဆလွဲမှားေစသည်။
ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ချင်းစီ
အလိုက် ၄င်းတို7၏ေနာက်ခံ၊
ေဒသအလိုက် (သို7)
မိသားစုဘဝအေြခအေနများ ?ှင့်
@ကိuးစားXပီးဆက်စပ်သင်;ကား
ေသာ်လည်း၊ ထို@ကိuးစားမ<များမှာ
မေအာင်ြမင်ေ;ကာင်း
ေကျာင်းသားများ၏
တံု7ြပန်မ<များမှေဖာ်ြပေနသည်။

ဆရာအေနြဖင့်ေကျာင်းသားများ
၏ယဉေကျးမ<ေနာက်ခံ၊
ပတ်ဝန်းကျင်(သို7) မိသားစုဘ၀
များ?ှင့်ဆက်စပ်Xပီးသင်;ကားမ<
မရိြခင်း (သို7)
ထိုသို7ဆက်စပ်သင်;ကားမ<
အားနည်းြခင်း။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

သင်ယူမ<လွယ်ကူေစရန်
ေကျာင်းသားများ၏
ေန7စဉဘဝမှဥပမာများ?ှင့်
ေဒသအလိုက်ယဉေကျးမ<၊
ဗဟုသုတများအား ရည်ရ^ယ်ချက်ရိရိ
အသံုးချXပီးသင် ;ကားသည်။
ြဖစ်?ိုင်လTင် ဆရာမှ
ဘာသာစကားအမျိuးမျိuးအသံုးြပu၍
ခက်ခဲေသာစကားလံုးများအား
ရင်းြပသည်။
စာသင်;ကားေနစဉ ဆရာမှ
ေကျာင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာ
သာစကား အသံုးြပu၍ ရင်းြပေပး
သည်။
ကိုယ်ပိုင်ဥပမာများအားေဝမT၍
မတူကွဲြပားမ<များကို ပိုမိုသိြမင်?ိုင်
ေစရန်ြမqင့်တင်ေပးသည်။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

လ<ပ်ရားမ<များအားအသံုးြပu၍
မတူကွဲြပားမ<များ?ှင့်
အြခားသူများ၏မတူကွဲြပားမ<များ
အားလည်းလက်ခံ?ိုင်ရန်
အေရပါပံုများကိုဆရာမှ
လက်ဆင့်ကမ်းေြပာြပေပးသည်။
ေကျာင်းသားများ၏
ယဉေကျးမ<အေမွအ?ှစ်များ
ေဒသတွင်း?ှင့် မိသားစုဘဝ
အ ေ;ကာင်းများအား ပိုမိုသိရိ?ိုင်ေစရန်
?ှင့် အြပန်အလှန် ေဝမTေပး?ိုင်ရန်
ဆရာမှ အေလးထားကာ လံ<gေဆာ်
ေပးသည်။
ေကျာင်းသားများအား
အေ;ကာင်းအရာအားပိုမိုနားလည်
လွယ်ေစရန်၊ ဆက်?ွယ်မ<ရိေစရန်
ဆရာမှသင်Mိုး\]န်းတမ်းအား
ေဒသအလိုက်အေြခခံထားသည်။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

ဂ (၁.၄)
အရင်းအြမစ်
(သင်ေထာက်
ကူပစfည်း) မျာကို
အသံုးြပuြခင်း။

သင်ခန်းစာတစ်ခုလံုးအတွင်း
ဆရာမှသင်;ကားမ<
သင်ယူမ<ဆိုင်ရာသင်ေထာက်ကူ
ပစfည်းများအားအသံုးြပuြခင်း
မရိေပ။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

သင်ခန်းစာတွင် ဆရာမှ သင်;ကား၊
သင်ယူမ<ဆိုင်ရာ
သင်ေထာက်ကူပစfည်းများအား
@ကိuးစား၍အသံုးြပuေသာ် လည်း
ေကျာင်းသားများ၏
နားလည်မ<အားအေထာက်အကူ
မြဖစ်ေပ။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

သင်ယူမ<အား
အေထာက်အကူြပu?ိုင်ေချရိေသာ
သင်;ကားမ< သင်ယူမ<
သင်ေထာက်ကူပစfည်းများအား
အသံုးြပuမ<အားနည်းသည်။

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

တီထွင်ဖန်တီး?ိုင်ေသာ
နည်းလမ်းများ?ှင့်အေ;ကာင်းအရာ
အသစ်များသင်ယူ?ိုင်ေစရန်
ေကျာင်းတွင်ရိေသာ အမျိuးမျိuးေသာ
သင်ခန်းစာပိုမိုရင်းလင်းေစရန်?ှင့်
ေကျာင်းသား များလွယ်ကူစွာ
နားလည်?ိုင်ေစရန် ဆရာမှ
ရိေနေသာ(သို7)ဖန်းတီးထားေသာ
သင်ေထာက်ကူပစfည်းတစ်ခုခုအား
အကျိuးရိရိ အသံုးြပuသည်။

အသံုးြပuခဲ့ေသာ သင်ေထာက်ကူ
ပစfည်းများမှာသင်ခန်းစာ(သို7)
ေကျာင်းသားများ၏ အဆင့်?ှင့်
ကိုက်ညီမ<သင့်ေတာ်မ<မရိေပ။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

ေကျာင်းသားများ?ှင့်ဆက်စပ်?ိုင်ရန်
?ှင့် ၄င်းတို7၏စိတ်ကူးများအားဖန်တီး
တင်ြပ?ိုင်ရန် ဆရာမှ
ေကျာင်းတွင်ရိေသာစာသင်ခန်းသံုး
သင်ေထာက်ကူ ပစfညpးများအား
တီထွင်ဖန်တီး၍အသံုးြပuသည်။

(သို7)ဖန်တီးထားေသာသင်ေထာက်ကူ
ပစfည်းများအား ဆရာမှ
အကျိuးရိရိအသံုးြပuသည်။
ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်
သင်ေထာက်ကူပစfည်းများအား
၄င်းတို7ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး?ိုင်
ခွငရ
့် ိသည်။
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ြမန်မာ့ဆရာ
များ သတ်မှတ်
ချက်စံ?<န်း

အဆင့် (၁)
ေကျနပ်အားရဖွယ်မရိ
ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားမ<မရိပါ။

ဆရာမှေကျာင်းသားများအား
တန်းတူညီတူဆက်ဆံမ<မရိ ြခင်း
တစ်ချိugအားမျက်?ှာသာ
ေပးေသာ်လည်း
အြခားသူများအားလျစ်လျkM<၍
(သို7)အရက်ရေစြခင်း။
ဂ(၃.၁)
တန်းတူညီမTမ<
?ှင့်
ဂ(၃.၂)
အားလံုးပါဝင်
ေစေသာ
သင်;ကားမ<

ေကျာင်းသားများ၏
နားလည်မ<လွဲြခင်း(သို7)
ေကျာင်းသားများ၏
လိုအပ်ချက်များအေပKဆရာမှ
သင်ခန်းစာအား@ကိuးစား၍
ချိန်ဆေပးမ<မရိေပ။
ေကျာင်းသားများ၏ေမးခွန်း
များ ?ှင့်
ကူညီေပးရန်ေတာင်းဆိုမ<များ
အေပKတွင်ဆရာမှ
လျစ်လျkM<သည်။
ေကျာင်းသားများအေနြဖင့်
သင်ခန်းစာတွင်သက်ေတာင့်
သက်သာပူးေပါင်းပါ၀င်?ိုင်မ<
မရိသည်မှာေပKလွင်ေနသည်။

အဆင့် (၂)
အေြခခံအဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစား
သင်;ကားေသာ်လည်း
မေအာင်ြမင်ပါ။

ဆရာမှအြခားသူများထက်ပိုမို၍
အချိugေကျာင်းသားများအား
ေရ^းချယ်၍ေမးခွန်းေမးြခင်းများ
ြပuလုပ်သည်။
စာသင်ခန်း၏တစ်ေနရာတည်းမှ
(သို7)
ေကျာင်းသားတစ်ဦးတည်းအား
ဆရာမှမရည်ရ^ယ်ဘဲ
ပို၍အာMံုစိုက်သည်။
ေကျာင်းသားအားလံုး၏
လိုအပ်ချက်ြဖင့်
ကိုက်ညီေအာင်@ကိuးစား
လုပ်ေဆာင်ေသာ်လည်း
တစိတ်တပိုင်းသာေအာင်
ြမင်မ<ရိသည်။

အဆင့်(၃)
ကiမ်းကျင်မ<အဆင့်

-ဆရာ၊မ @ကိuးစားအား
ထုတ်မ<ေအာင်ြမင်ပါသည်။

ဆရာမှ အဖွဲgလိုက(် သို7)
တစ်ဦးတစ်ေယာက်အားခွဲြခားြခင်း
(သို7) ဦးစားေပးြခင်းမျိuးမရိေပ။
ေကျာင်းသားအားလံုးအား
အခွင့်အေရးတူညီစွာပါ၀င်?ိုင်ခွင့်
ရိေစရန်ဆရာမှတက်lကွစွာ
လုပ်ေဆာင်ေပးသည်။
အထူးလိုအပ်ချက်ရိေသာ
ေကျာင်းသားများ?ှင့်၊သင်ခန်းစာ
?ှင့်ပတ်သက်၍အခက်အခဲ
ြဖစ်ေနေသာေကျာင်းသားများအား
ဆရာမှ ထပ်ဆင့်ကူညီ ေထာက်ပံ့
၍ြဖစ်ေစ ၊သင်;ကားနည်းေြပာင်းလဲ၍
ြဖစ်ေစပံ့ပိုးေပးသည်။

အဆင့်(၄)
ေအာင်ြမင်ေသာအဆင့်

-ဆရာ၊မ?ှင့် ေကျာင်းသား၊သူ
?ှစ်ဦး?ှစ်ဖက်လံုးေအာင်ြမင်သည်။

မှတ်ချက်
;ကည့်ခဲ့ေသာသင်ခန်းစာအား
အေြခခံ၍သံုးသပ်ချက်အေသးစိတ်ကိုေရးပါ။

ဗွီဒီယို အချိန်

ေကျာင်းသားများအားလံုး
နားလည် သည်အထိ(သို7)
နားလည်ေအာင်@ကိuးစား?ိုင်ခွင့်
ရိသည်အထိ မေရာက်မချင်း
သင်ခန်းစာXပီးဆံုးသည်ဟု
မယူဆေ;ကာင်း ဆရာမှ ြပသသည်။
ေကျာင်းသားတစ်ဦးချင်းအား
ကူညီေထာက်ပံ့ေပး?ိုင်ရန် ဆရာမှ
@ကိမ်ဖန်များစွာ သင်ခန်းစာကိုချိန်
ဆ၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နည်း
လမ်းမျိuးစံုကို အသံုးြပu၍ သင်;ကား
ေပးသည်။

13

□

ဆရာမှ သင်;ကားေနစဉ တစ်ေလTာက် ေကျာင်းသားများအား တိုက်Mိုက်;ကည့်M< သင်;ကားသည်။

အေြခခံ
သင်;ကားမ<

□

စာသင်ခန်း၏အေနာက်ဘက်မှပင်လTင်ဆရာ၏အသံအား;ကား?ိုင်သည်။

အချက် အလက်များ

□

ဆရာမှ ကိုယ်အမူအရာအား ေကာင်းမွန်ထိေရာက်စွာ အသံုးချသည်။

ေယဘူယျ
ေမးခွန်းများ
ေမးေသာအ@ကိမ်
အေရအတွက်

□

ေကျာင်းသားအားလံုး၏အေြခအေနအားသိရိ?ိုင်ရန်စာသင်ခန်းအတွင်း လှည့်ပတ်;ကည့်
M<ေလ့ရိသည်။

□

ဆရာမှ ေကျာက်သင်ပုန်းေပKတွင်ရင်းလင်းစွာ ေရးသည်။

□

ဆရာမှ ေကျာင်းသားများ၏နာမည်များအသံုးြပu၍ေခKသည်။

စုစုေပါင်း

ဆရာေရ^gလTားမ<
ေြမပံု

စုစုေပါင်း
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ြမန်မာ ဆရာများ သင်;ကားမ<
အရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်
စံ?<န်း

သင်;ကားမ<စစ်ေဆးမ<အXပီး ေမးခွန်းများ

၁။ သင်၏ သင်ခန်းစာအတွင်း မည်သည့် အပိုင်းများက အေအာင်ြမင်ဆံုးြဖစ်သနည်း။

ဃ (၁)
ကိုယ်ပိုင်သင်;ကားမ<နည်းလမ်းများအားသံုးသပ်
ြခင်း။

၂။ သင်ခန်းစာအတွင်း မည်သည့်စိန်ေခKမ<များကို သင်@ကံuေတွgခဲ့ရXပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန် မည်ကဲ့သို7လုပ်ေဆာင်မည်နည်း။

ဃ ၂.၁.၁။ သင်;ကားမ<ရလဒ်များ ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန် အြခားဆရာများ?ှင့်မည်သို7ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပါသနည်း။

ဃ (၂)
သင်;ကားမ<နည်းလမ်းများတိုးတက်ြမqင်မား
ေစရန်လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ?ှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ^က်ြခင်း။

ဃ ၂.၁.၁။ အနာဂတ်တွင် သင်၏သင်;ကားပို7ချမ<?ှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အပိုင်းကို တိုးတက်လာေစရန် ေမTာ်မှန်ထားပါသနည်း။
ထိေ
ု မTာ်မှန်းချက်ေအာင်ြမင်?ိုငရ
် န် အချိန်မည်မTလိုအပ်မည်ဟုသင်ထင်သနည်း။

ခ ၄.၁.၂။ ေကျာင်းကိစfရပ်များ၊ ကေလးများသင်ယူမ<များကို အြခားဆရာများ၊မိဘများ၊ရပ်ရ^ာလူထုများ?ှင့် မည်သို7ေဆွးေ?ွးလုပ်ေဆာင်ပါသနည်း။
ခ (၄)
အြခားဆရာများ၊ မိဘများ၊ ရပ်ကွက်လူထု?ှင့်
ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း။
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နိဂံုးချuပ်ထင်ြမင်သံုးသပ်ချက်များ?ှင့်၊
အ@ကံြပuချက်များ

စစ်ေဆးသူ
အေကာင်းဆံုးသင်;ကားြခင်းများ
(အမည်)

ေန7စွဲ
Video
အချိန်
For more information:

Please visit: www.teacherfocusmyanmar.org
Facebook: www.facebook.com/teacherfocus/
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