
သင္ခန္းစာမွ်ားခ်ိတ္မ်ား

• ငါးတစ္ေကာင္ကုိဖမ္းယူရန္ငါးမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုကုိAသုံး
ျပဳသက့ဲသုိ႕ ဆရာသည္လည္းမ်ွားခ်ိတ္တစ္ခု ျဖင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏Aာရုံကုိဖမ္းယူၿပီး
၄င္းတုိ ့၏သင္ခန္းစာကုိAစျပဳႏိုင္ပါသည္။

• သင္၏သင္ခန္းစာကုိ ေAာင္ျမင္စြာျဖင့္ Aစျပဳႏုိင္ရန္
ေAာက္ပါနည္းမ်ားကုိ သင္Aသုံးျပဳႏုိင္ ပါသည္။

• သင္ခန္းစာတစ္္ခုစီတုိင္းတြင္မ်ွားခ်ိတ္တစ္ခုပါရိွ ျခင္း
Aားျဖင့္သင္၏စာသင္ခန္းတြင္းသုိ႕ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ား၀င္လာသည္ႏွင့္ သင္ခန္းစာ 
စတင္သည္ကုိ သိရန္ဓေလ့ တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ေပးပါ။

ေမးခြန္းသစ္တစ္ခုျဖင့္စတင္ျခင္း

• သင္ခန္းစာတြင္သင္ယူရမည့္Aေၾကာင္းAရာAသစ္Aေၾကာင္းေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ။• ထုိသုိ႕ ေမးခြန္းသစ္တစ္ခုျဖင့္စတင္ျခင္း ျဖင့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသိထားေသာAရာမ်ားကုိေဖၚျပေပးသည္ ။
• ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသိရန္လုိAပ္ေနေသာAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ပုိမုိAသားေပး သင္ၾကားေပးႏုိင္သည္။

***Aေျဖမ်ားမွားမည္ကုိ မစုိးရိမ္ရန္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိAားေပးဖုိ႕လုိAပ္ပါလိမ့္မည္။ 
Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း သိပၸ(ံေရသံသရာလည္ပုံ)သင္ခန္းစာမစမီဆရာမွ “မုိးရြာျပီးတ့ဲAခါေရေတြကဘယ္ကုိေရာက္သြားတယ္လုိ႔ထင္လဲ” ဟု Aစခ်ီကာေက်ာင္းသားမ်ားAားAခ်ိန္Aနည္းငယ္ ေပးကာေမးခြန္းကုိစU္းစားေျဖဆုိပါေစ။ထုိသုိ႔ျဖင့္သင္ခန္းစာကုိ Aစျပဳႏုိင္ပါသည္။

Aမွားတစ္ခုျဖင့္စတင္ျခင္း

• စာေၾကာင္းAမွားတစ္ခုကုိေ
ရးခ်ျပီး

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာ
းမ်ားAားထုိAမွားကုိ

ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းျခင္းႏွင့္ ဘာေၾက
ာင့္မွား သည္ကို

ရွင္းျပခုိင္းပါ။  

Uပမာ။ ။''ၾတိဂံတုိင္း၏Aနားသုံ
းခုေပါင္းရလဒ္သည္ ၁၉၀ 

ဒီဂရီၿဖစ္သည္'' ကုိသင္ပုန္းေပၚတြင္ခ်ေရးၿပီး

ေက်ာင္းသားမ်ားAားဘာေၾက
ာင့္ထုိစာေၾကာင္း

မွားသည္ကုိရွင္းျပခုိင္းပ
ါ။

ေသြးပူေမးခြန္းမ်ား

• ျပီးခ့ဲေသာAပတ္သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၁) ခုေမးပါ
• ေနာက္ဆုံးသင္ခ့ဲေသာ သင္ခန္းစာမွ ေမးခြန္း (၂) ခုေမးပါ
***ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္သင္ခ့ဲေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
မွတ္မိေစျပီး သင္ခန္းစာAသစ္ Aတြက္ Aဆင္သင့္    
ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
သင္ခန္းစာမ်ားAေပၚ မွတ္မိႏုိင္စြမ္း ကုိ ျမွင့္တင္ေပးေၾကာင္း

ေလ့လာခ်က္မ်ားAရ သက္ေသျပထားျပီးျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိတစ္ေန႔ျပီးတစ္ေန႕တက္ၾကြစြာသင္ယူလုိစိတ္ရိွေAာင္လုပ္ရျခင္းသည္ဆရာမ်ားAားလုံး
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူလုိစိတ္ရိွရန္၊ ေရွ႕လာမည့္
သင္ခန္းစာကုိစိတ္၀င္စားစြာဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ေနေစရန္၊ သင္၏သင္ခန္းစာထဲတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္Aတြက္
ေAာက္ပါမွ်ားခ်ိတ္မ်ား၊ Aားေပးနည္းမ်ားကုိ စမ္းသုံးၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကိုAားေပးသည့္နညး္လမ္းမ်ား
က(၁) ေက်ာင္းသားမ်ားမည္သုိ႔သင္ယူသည္ကုိသိရိွျခင္း

ခ(၂) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိစစ္ေဆးAကဲျဖတ္ျခင္း၊ေလ့လာၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္Aစီရင္ခံျခင္း
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Aရာ၀တၳဳတစ္ခုခုကုိAသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္
Aစၿပဳၿခင္း

• သင္ခန္းစာAေၾကာင္းAရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္
Aရာ၀တၳဳတစ္ခုကုိAသုံးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈကုိ စတင္ျပီး
စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ကုိတည္ေဆာက္ပါ။

Uပမာ။ ။AသံAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = 
ေခါင္းေလာင္းတစ္လုံး (သုိ႔)  တူရိယာတစ္ခုခု
Aပင္မ်ားAေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊
Aပင္မ်ား၊Aသီးမ်ား
ပုံသ႑ာန္Aေၾကာင္းသင္ၾကားျခင္း = 
ပလပ္စတစ္စတုရန္းပုံး၊ ေဘာလုံးပုံAရာ၀တၳဳမ်ား

Uပမာ။ ။ဆ႒မတန္း၊ (သခၤ်ာ၂၊ Aခန္း၁) 
ဂ်ီၾသေမၾတီဘာသာရပ္

ေဘာလုံးတစ္လုံး၊ ဆုိဒါသံဗူး။

တိပ္လိပ္တစ္ခုကုိေရွ ႔တြင္ထားပါ။ 
ထုိAရာမ်ား၏ ပတ္လည္Aနား၊ Eရိယာ (သုိ ့မဟုတ္) 
ထုထည္ကုိရွာေဖြခုိင္းပါ။

ရုပ္ပုံ (သုိ႔မဟုတ္) ဗီဒီယုိတစ္ခုုျဖင့္
စတင္ျခင္း

• သင္ခန္းစာပါAေၾကာင္းAရာေခါင္းစU္တစ္ခုႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္Aရုပ္တစ္ခုကုိျပျပီးေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု
(သုိ႔မဟုတ္) AေတြးAေခၚတစ္ခုကုိ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္
စတင္ပါ။

Uပမာ။ ။စတုတၳတန္း သိပၸံ
ကမာၻေျမၾကီး ဆဲြငင္Aားေၾကာင့္Aရာ၀တၱဳမ်ား
ေရြ ႔လ်ားျခင္းAေၾကာင္း သင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ဗီဒီယုိ
Aတုိျပသ၍ျဖစ္ေစ၊Aာကာသထဲတြင္လြင့္ေမ်ာေနေသာ
သူမ်ားပါေသာ ပုံကုိျပျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိစတင္ပါ။
ေမးႏုိင္ေသာေမးခြန္းမ်ား 

“ဘာေၾကာင္ ့လူေတြကAာကာသထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ ျပီး 
ကမာၻေပၚမွာၾကေတာ့ေလေပၚမွာ မလြင့္ေမ်ာတာလဲ။ 

စကားပုံ၊ ဟာသ ၊စကားထာ တစ္ခုခုျဖင့္ 
စတင္ျခင္း

• သင္၏သင္ခန္းစာတြင္သင္မည့္Aရာႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္သူမ်ားေျပာခ့ဲသည့္စကားတခြန္း၊

ဟာသ၊ ပုံျပင္၊ (သုိ႕မဟုတ္) Uာဏ္စမ္း ေမးခြန္းတစ္ခု
ကုိေရးုပါ။ (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာပါ။

Uပမာ။ ။“ကုိယ့္ကမာၻေျမၾကီးကုိဖ်က္ဆီးတ့ဲ
တုိင္းျပည္ဟာကုိယ့္ကုိကုိယ္ဖ်က္ဆီးေနတ့ဲ

တုိင္းျပည္ပဲ၊ သစ္ေတာေတြဆုိတာ

ငါတုိ႕Aတြက္ေလကုိသန္႔စင္ေပးျပီး ငါ့တုိ႕လူေတြ
Aတြက္လတ္ဆက္တ့ဲAားသစ္ေတြေပးေနတ့ဲ
ငါတုိ႔ေျမရဲ႕Aဆုတ္ပဲ။ (Frankin D. Roosevelt) 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏Aနာဂတ္ 
Aသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းAလုပ္ႏွင့္
သင့္ေတာ္သည့္Aေၾကာင္းကုိေဖၚ ျပျခင္းျဖင့္ 
စတင္ျခင္း၊

• ယခုသင္ခန္းစာသည္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ဘ၀တစိတ္တပုိင္းတြင္မည္သုိ႕AကူAညီ
ေပးမည္ကုိေ၀ငွေပးပါ။ သုိ႔မွသာသင္ခန္းစာပါ
Aေၾကာင္းAရာ၏တန္ဖုိးႏွင့္Aသုံး၀င္ပုံကုိေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ရန္

ကူညီပါလိမ့္မည္။

Uပမာ။ ။တုိင္းတာမႈမ်ားAေၾကာင္း
သင္ခန္းစာမစခင္တြင္ လူၾကီးမ်ားလက္ေတြ႕လုပ္ငန္းဘ၀တြင္

Aရာမ်ားကုိတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဘယ္လုိAျမဲတုိင္းတာရသည္ဆုိ
သည္ကုိေက်ာင္းသားမ်ားAားေျပာျပပါ။ ။
စက္ျပင္သမားကတာယာထဲကေလကုိတုိင္းတာရတယ္၊

စားဖုိမႈးကငါတုိ႔AစားAေသာက္ထဲထည့္ဖုိ႔ဟင္းခ်က္
ပစၥည္းေတြကုိတုိင္းတာရတယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသမား

ေတြကAိမ္ေဆာက္တ့ဲAခါမွာAရြယ္Aစားေတြ
တုိင္းတာရတယ္။
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တစ္_ငယ္_ၾကီး_တစ္Aဖြဲ ႔ဖြဲ ႔ ျခင္း

***Aဖဲြ႕Aရြယ္AစားAမ်ဳိးမ်ဳိးAလုိက္ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္မတူသည့္တာ၀န္၀တၲရားမ်ား
ကုိလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ ဖန္တီးေပးပါ။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ
• တစ္ေယာက္ခ်င္းAေနျဖင္ ့သင္ယူႏုိင္ရန္ Aခြင့္Aေရး
ေပးရန္လုိAပ္ပါသည္။ 

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ
ျပီးခ့ဲေသာသင္ခန္းစာကုိျပန္လွန္ေလ့လာေစျခင္းျဖင့္
သင္၏သင္ခန္းစာကုိစတင္ပါ။

• ျပီးေနာက္ Aဖဲြ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ ယေန႔သင္ခန္းစာႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ AရာAားေဆြးေႏြးေစပါ။ 

• ျပီးေနာက္ Aဖဲြ႔ ၾကီးႏွင့္ Aလုပ္လုပ္ခုိင္းပါ။
• သင္ခန္းစာAဆုံးတြင္မည္သည့္Aရာမ်ား 
ျပန္သင္ေပးရန္လုိေနေသး သည္ကုိသိရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္Uီးခ်င္းAလုိက္နားလည္မႈ 
စစ္ေဆးပါ။

ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္လူၾကီးမ်ားက့ဲသုိ႔သင္္ခန္းစာAခ်ိန္Aတြင္း ေမာပန္းႏုိင္သည္  
(သုိ႔မဟုတ္) Aျပင္သုိ႔Aာရုံေရာက္ႏုိင္သည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းသည္သဘာ၀သာျဖစ္သည္။ သင္၏သင္ခန္းစာAခ်ိန္ 
Aတြင္း သင္၏ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားAမ်ားစုသည္Aာရံုစုိက္မႈ မရိွေတာ့ပါက
(သုိ႕ မဟုတ္) စိတ္မ၀င္စားေတာ့သည္ကုိ သတိျပဳမိလ်ွင္  Aေျပာင္းAလဲလုပ္ရန္Aခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္သည္။
သင္၏ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္၏ သင္ခန္းစာထဲတြင္ Aာရံုစုိက္မႈရိွေAာင္ႏွင့္သင္ယူမႈ
လမ္းေဘာင္Aတြင္း ရိွေစရန္ ေAာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ Aသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္ ။

ေဘာလုံးလက္ဆင့္ကမ္းျခ
င္း

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသ
ားမ်ားAေျဖေျပာ

လာေစရန္ ေဘာလုံးAေပ
်ာ့တစ္လုံးကုိ သုံးပါ။

• Aရင္ဆုံးေမးခြန္း ေမး
ပါ။ ျပီးမွေဘာလုံးကုိပစ္ပါ။

 

• ေဘာလုံးရေသာေက်ာ
င္းသားမွAေျဖေျပာျပီး

လွ်င္လည္း ေမးခြန္းေနာက္
တစ္ခုကုိဆက္ေမးပါ။

• ထုိသုိ႔ျဖင့္ ကစားပြဲကုိ ဆက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားကုိစာသင္ခန္းထဲတြင္ ဆက္လက္စိတ္၀င္စားေစျခင္း
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စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း

• သင္ခန္းစာပါAခ်က္Aလက္မ်ားကုိAပုိင္းေလးမ်ားAျဖစ္ 
နံရံမ်ားေပၚတြင္  ကပ္ထားျပီး Aေျဖမ်ား Aားလုံး ကုိိ 
ရွာေဖြေစရန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား   
ကုိလွည့္လည္ၾကည့္ရႈခုိင္းပါ။

**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ခန္းစာ
Aေပၚစိတ္၀င္စားမႈပုိမုိရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ေရသံသရာလည္ျခင္းAေၾကာင္းသင္ေသာAခါ
ေရသံသရာလည္ပုံAဆင့္မ်ားကုိသင္မည့္Aစား
ထုိAဆင့္မ်ားကုိစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ေရးဆြဲ၍Aခန္း၏ေနရာ
Aႏံွ႔Aျပားတြင္ကပ္ထားပါ။ ျပီးေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားAား
Aဆင့္မ်ားကုိAစU္လုိက္စီပါေစ။

Eည့္သည္ဖိတ္ၾကား၍မိန္႔ခြန္းေျပာ
ခုိင္းျခင္း

• သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာAေၾက
ာင္း

Aရင္းမ်ားကုိသိရိွနားလည္သူ၊ Eည္သည့္

တစ္UီးUီးAား ဖိတ္ၾကား၍  ၄င္း၏Aေတြ႔

Aၾကံဳမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားAား မွ်ေ၀
ပါေစ။

• ထုိသူမွာ ရပ္ကြက္Aဖဲြ႔၀င္၊ 

ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္၊ 

မိတ္ေဆြတစ္UီးUီးလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

တစ္ဆယ္Aခ်ဳိးႏွစ္  စည္းကမ္း ( ၁၀ း ၂ )
• သင္ၾကားခ်ိန္ (၁၀ မိနစ္)ျပည့္တုိင္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သင္ယူမႈကုိ တုန႔္ျပန္ႏုိင္ရန္   (၂ မိနစ္)     
Aခ်ိန္ေပးပါ။  

• ၄င္းတုိ႔၏နားလည္မႈကုိစစ္ေဆးရန္ Aေသးစိတ္က်ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိေမးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏Aေတြးႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိစမ္းစစ္ၾကည့္ပါ။

ဆရာစကားေျပာခ်ိန္သုံးပုံ
***သင္၏သင္ခန္းစာAစီAစU္တြင္ဆရာသင္ၾကားေသာAခ်ိန္ ကုိသင္ခန္းစာတစ္ခုလုံး ၏Aခ်ိန္ရဲ ႔ သုံးပုံတစ္ပုံထက္မေက်ာ္ရန္သတိျပဳ ရမည္။Aျခားေသာ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားမွသင္ခန္းစာAား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္၊ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္  ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္Aတြက္Aခ်ိန္ေပးပါ။
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