Video Sidekick
ဗီဒီယ။ို ။သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္

1. သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ဆိုသည္ကိုသင့္အေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႔နားလည္သနည္း။

2. သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ႏွင့္ သင္ခန္းစာနိဒါန္း၏ျခားနားပံုကိုရွင္းျပပါ။

3. ေအာက္ပါပံုေလးပံုသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အတန္းထဲတြင္အာရံုစူးစို္က္ ႏိုင္မႈအေျခအေနအဆင့္ကို
ေဖာ္္ျပထားပါသည္။ Y ၀င္ရိုးသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အာရံုစူးစိုက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေဖာ္ျပျပီး X ၀င္ရိုးသည္
အတန္းအစ၊ အလယ္၊ ႏွင့္ျပီးဆံုးခ်ိန္ကိုရည္ညႊန္းသည္။ သင္၏အတန္းတစ္ခုခုမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
စာသင္ခ်ိန္အတြင္းအာရံုစူးစိုက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါပံုေလးပံု မွမည္သည့္ပံု
သည္သင္၏စာသင္ခန္းကိုကိုယ္စားျပဳေနသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

Video Sidekick
4. တံငါသည္မွ ငါးမွ်ားရန္ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကိုသံုးသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈကိုရယူရန္
သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ကိုသင္ခန္းစာအစတြင္အသံုးျပဳသည္။ထိုသို႔သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
က်န္ရွိေနေသာစာသင္ခိ်န္မ်ားအားမည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သနည္း။

5. ဗီဒီယို၏ 01:18 မွ 01:30 အထိၾကည့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ခႏၶာအမူအရာႏွင့္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ ၄င္းတို႔၏စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာကိုေျပာႏိုင္သလဲ။

6. ဗီဒီယို၏ 3:53 မွ 3:59 အထိၾကည့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာတြင္
ပါ၀င္မႈကိုမည္သို႔ေဖာ္ျပႏိုင္သနည္း။

7. ေလ့က်င့္ရန္ဥပမာ။ ။သင္သည္ စတုတၳတန္း သင္ခန္းစာမွဂ်ီၾသေမၾတီဆိုင္ရာ
အေျခခံမ်ားအေၾကာင္းကိုသင္ေနသည္ဆိုပါစို႔။ သင္၏သင္ခန္းစာသည္ ေအာက္ပါသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို
အသံုးျပဳ၍ ဂ်ီၾသေမၾတီပံုမ်ား၏တူညီေသာပံုသ႑န္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ဂုဏ္သတၱိမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ဤသင္ခန္းစာအားစတင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ေသာ သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ကိုအသံုးျပဳမည္နည္း။

Video Sidekick
8. ေလ့က်င့္ရန္ဥပမာ။ ။သင္သည္ပဥၥမတန္း ပထ၀ီဘာသာအားသင္ၾကားေနသည္ဆိုပါစို႔။
သင္၏သင္ခန္းစာသည္ ေအာက္ပါသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကိုအသံုးျပဳ၍ ေျမဆီလႊာတိုက္စားခံရ
ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာအားစတင္ရန္
မည္ကဲ့သို႔ေသာသင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳမည္နည္း။

Video Sidekick
9. မတူညီေသာ သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ ၈ခုအားေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို၈ခုထဲမွ သင္
ဘယ္နွစ္ခုကိုအသံုးျပဳဖူးပါသလဲ။ အသစ္တစ္ခုအား သင္၏ေနာက္သင္ခန္းစာအသစ္တစ္ခု
သင္ၾကားရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္
ေမးခြန္းအသစ္တစ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း
သင္ခန္းစာအသစ္ႏွင့ဆ
္ ိုင္သည့္ေမးခြန္းတစ္ခုကေ
ို မးပါ။မဲေပးျခင္း(သိ႔)ု
ေပးထားသည့္အခ်က္မ်ားမွအေျဖမွန္ကိုေရြးျခယ္ခိုင္းပါ။
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားအမွားလုပ္မမ
ိ ွာကိုမစိုးရိမ္ရန္အားေပး
ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ထိုသ႔ေ
ို မးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ား
သိထားေသာအရာမ်ားကိုသိရႏ
ွိ ိုင္သည္။
ဥပမာ။အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ားသည္ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကေ
ို လထဲ
မွစုပ္ယူျပီး__________ ကိုေလထဲသ႔ျို ပန္ထုတ္ေပးသည္။
က)မီသိန္း
ခ)ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္
ဂ)ႏိုကထ
္ ရိုဂ်င္
ဃ)ေအာက္စီဂ်င္

အရာ၀တၳဳတစ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း
သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာႏွင့ဆ
္ က္ႏြယ္သည့္
အရာ၀တၳဳတစ္ခက
ု ိုအသံုးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈကို
စတင္ျပီးစူးစမ္းေလ့လာ ျခင္းကိုတည္ေဆာက္ပါ။
အသံအေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း _ ေခါင္းေလာင္းတစ္လုးံ (သိ႔)ု
တူရိယာတစ္ခုခ။ု
အပင္မ်ားအေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း_ဟင္းသီးဟင္းရြက၊္
အပင္မ်ား၊အသီးမ်ား။
ပံုသ႑န္အေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း_
စတုရန္းပံုပလတ္စတစ္ပုးံ ၊ ေဘာလံုးပံုအရာ၀တၳဳမ်ား။

ယခင္သင္ခန္းစာမ်ားမွေမးခြနး္ ၃ခုေမးျခင္း

အမွားတစ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း ၂ခု
ယခင္အပတ္သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း ၁ခု။
ထိုသ႔ေ
ို မးျခင္းသည္လြန္ခဲ့ေသာသင္ခန္းစာအေၾကာင္း
အရာကိုျပန္လည္သတိရေစျပီး၊သင္ခန္းစာအသစ္အတြက္

စာေၾကာင္းအမွားတစ္ခက
ု ိုေရးခ်၍ေက်ာင္းသားမ်ားမွ

လည္းအဆင္သင့္ျဖစ္ေစသည္။ထိုသ႔ေ
ို မးျခင္းသည္မွတဥ
္ ာဏ္
အားပိုေကာင္းလာေစ ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ ဟုေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ရုပပ
္ ုံ (သိ႔)ု ဗီဒယ
ီ တ
ို စ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု (သိ႔)ု အေတြးအေခၚတစ္ခုကိုရင
ွ ္းျပရန္
သင္ခန္းစာပါအေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ရုပ္ပုတ
ံ စ္ခုကိုျပျခင္းျဖင့္စတင္ပါ။
ဥပမာ။ကမာၻေျမၾကီးဆြဲငင္အားအေၾကာင္းသင္ၾကားခ်ိနအ
္ ာကာသယာဥ္မႈး
မ်ားအာကာသထဲတင
ြ ္လြင့ေ
္ မ်ာေနသည့္ပံုကို ျပျပီးစတင္ေဆြးေႏြးပါ။

စကားရည္လပ
ု ြဲတစ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း
သင္၏သင္ခန္းစာႏွင့္သက္ဆိုငသ
္ ည့္အၿငင္းပြားဖြယ္
ရာအေၾကာင္းအရာတစ္ခက
ု ိုေရးခ်ျပီးေက်ာင္းသားမ်ား
ကိုစကားရည္လေ
ု ျပာခုိင္းပါ။ယူဆခ်က္တူသူမ်ားအလိက
ု အ
္ ုပ္စုခြဲျခင္း(သို႔)
သင္ကိုယတ
္ ိုငအ
္ ဆင္ေျပသလို ဆံုးျဖတ္ပါ။
ဥပမာ။ေက်ာင္းသားမ်ားအားအဖြ႔လ
ဲ ိုကအ
္ လုပ္လုပ္ျခင္း
ကိုသင္ေပးလိုလွ်င္၊ေအာက္ပါစာေၾကာင္းကို ေရးခ်ျပီးေက်ာင္းသားမ်ားကို
မိမိ နွစ္သက္ရာဖက္မွေနေစျပီး စကားရည္လုခိုင္းပါ။
“တစ္ေယာက္တည္းအလုပလ
္ ုပ္ျခင္းသည္အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္အလုပ္
လုပ္ျခင္းထက္ပိုေကာင္းသည္။”

ထိုအမွားကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး ဘာေၾကာင့္မွားသည္ကိုရွင္းျပခိုင္းပါ။

အဆိအ
ု မိန႔၊္ ဟာသ၊ဟာသပံုျပင္ (သိ႔)ု
ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းတစ္ချု ဖင့္စတင္ျခင္း
သင္၏သင္ခန္းစာႏွင့္သက္ဆိုငသ
္ ည့္
အဆိအ
ု မိန႔၊္ ဟာသ၊ပံုျပင္ (သိ႔)ု
ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းတစ္ခုကိုေရးခ်ပါ (သိ႔)ု ေျပာပါ။
ဥပမာ၊“ပညာကိလ
ု က္ေတြ႔အသံုးမခ်သေရြ႔
ပညာသည္တန္ဖိုးမရွိပါ”

ေက်ာင္းသားမ်ား၏အနာဂတ္အသက္ေမြး
၀မ္းေၾကာင္းအလုပႏ
္ င
ွ ့ပ
္ တ္သက္သည့္
သင္ခန္းစာျဖစ္ေၾကာင္းကိေ
ု ဖာ္ျပျခင္း
ျဖင့္စတင္ျခင္း။
ယခုသင္ခန္းစာသည္ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား၏
ဘ၀တစ္စတ
ိ ္တစ္ပင
ို ္းတြင္မည္သ႔အ
ို ကူအညီ
ေပးမည္ကိုရွင္းျပပါ။သိ႔မ
ု ွသာသင္ခန္းစာပါ
အေၾကာင္းအရာ၏တန္ဖိုးႏွင့္အသံုး၀င္ပုက
ံ ိုေက်ာင္းသားမ်ား
နားလည္သေဘာေပါက္လမ
ိ ့မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

TeacherFOCUS ၏ပန္းတိင
ု ္ : သင္၏ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခတ
ု ြင္ သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္ကအ
ို သံုးျပဳ၍စတင္ပါ။

