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၁။ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း 

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ပူးေပါင္းေလ့လာ သင္ၾကားမွႈနည္းလမ္းမ်ား၊ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈုကို အေျချပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသား/သူ ကုိ ဗဟုိျပဳသင္ၾကားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားမွႈ 
နည္းလမ္းတြင္  ေရွးရိုးသင္ၾကားနည္းတြင္ရွိသည့္ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) ၏ အခန္းက႑ထက္ ပံ့ပုိးကူညီသူ၏ အခန္းက႑ကို ပုိမုိ 
ဦးစားေပးထားသည္။ ေရွးရိုးသင္ၾကားမွႈပုံစံတြင္ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) ကုိ အသိပညာရင္းျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး မွတ္ဥာဏ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ 
အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အေလးထားအသုံးျပဳသည္။ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားမွႈပုံစံတြင္ သင္ယူသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳကုိ 
ဗဟုိထားျပီး ၄င္းတုိ႔၌ ရွိထားျပီးျဖစ္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳကုိ တန္ဖုိးထားသည္။ ပံ့ပုိးကူညီသူသည္ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးတြဲေလ့လာသူျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားျခင္း ၏ ပန္းတုိင္မွာ အေျဖမွန္္ကုိ သင္ၾကားရန္မဟုတ္ပဲ မတူညီသည့္ ရွႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
မတူညီေသာ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚမွႈကုိျမွင့္တင္ေပးရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
သင္ယူသူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ အေျဖမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ သင္ယူသူမ်ား၏ အသိပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မွႈ 
ႏွင့္ သေဘာထားခံယူမွႈမ်ားကုိ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္   အႏုပညာ၊ ကုိယ္ပုိင္အမူအရာ၊  ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွႈ၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ 
ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကစားနည္းမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း ကဲ့သုိ႕ေသာ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားစြာကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဇယားကြက္မွ ေရွးရိုးသင္ၾကား၊ သင္ယူမွႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကား၊ သင္ယူမွႈ နည္းလမ္းမ်ား ၾကားရွိ အေရးပါေသာ 
ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရွးရိုး သင္ၾကား၊ သင္ယူမွႈ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားမွႈပုံစံ ႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း

၁။ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) သည္ အသိပညာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။
၂။ အသိပညာကို ေက်ာင္းသားမ်ားဆီသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းသည္။
၃။ ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အထက္တြင္ရွိျပီး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္သူျဖစ္သည္။
၄။ အေျဖ အမွား၊အမွန္ကုိ အေလးထားသင္ၾကားသည္။
၅။ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) သည္ စာသင္ခန္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ရွိသူ 

ျဖစ္သည္။
၆။ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) က စကားအမ်ားဆုံးေျပာရသူျဖစ္သည္။
၇။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္   

ေလ့လာသင္ယူသည္။
၈။ သင္ၾကားသူ (ဆရာ) မွ ေက်ာင္းသားမ်ား  

ေလ့လာသင္ယူရမည့္အရာကုိ   ေျပာသည္။

၁။ သင္ယူသူမ်ားသည္ အသိပညာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျပီး ပံ့ပုိးကူညီသူမွာ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေလ့လာသူျဖစ္သည္။

၂။ သင္ၾကားသူ ဆရာ မွ ေဝမွ်လိုက္ေသာ အသိပညာအား ေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳကို အသံုးျပဳ၍ မိမိဖာသာ 
နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။

၃။ ပံ့ပုိးကူညီသူႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ မတူညီေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကုိ လက္ခံၾကိဳဆိိုိျပီး ရွႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 
စိတ္ကူးအသစ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြေစသည္။

၅။ စာသင္ခန္းကုိ စီမံရန္ ႏွင့္ သင္ယူမွႈအေတြ႔အၾကံဳရရွိၾကရန္ လူအားလုံး 
တြင္ တာဝန္ရွိသည္။

၆။ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမွႈကုိ အေလးေပးျပီး လူတုိင္း၏ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမွႈ 
ပါဝင္သည္။

၇။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ  
ေလ့လာသင္ယူသည္။

၈။ သင္ယူသူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္သင္ယူမွႈပန္းတိုင္ ကုိ ခ်မွတ္သည္။

ေရွးရိုးသင္ၾကားသင္ယူမႈပံုစံမွ ပူးေပါင္းေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းပုံစံသို႔  ေျပာင္းလဲရာတြင္ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ 
ဤနည္းလမ္းအား မရင္းႏွီးေသးေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထိေရာက္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္။

နိဒါန္း

ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ” 

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

မိတ္ဆက ္ | က



ပါဝင္မွ်ေဝပါ
အုပ္စုဖဲြ႕လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြ
င္  မည္သူသည္အႀကံညဏ္မ်ားမွ်ေဝျပီး မည္သူသည္ 
တိတ္ဆိတ္ေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
`` လူအမ်ားအျပားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုၾကားရၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လူမ်ားထံမွအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ 
မၾကားရေသးပါဘူး။ ထိုသူမ်ားမွ တစံုတရာေျပာလိုၾကပါသလား’’ 
ဟုေျပာနိုင္သည္။  ေရွ႕ထြက္ေျပာဆုိရန္ ရွက္ရြံ႕ေနသူမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားကုိ အားေပးပါ။ 
လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ အဖြဲ႔ထဲရွိ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ 
မိန္းကေလး ပါဝင္မွႈအခ်ိဳးအစားတူညီမႈ ရွိေအာင္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ပါ။ 

အယူအဆ ကြဲလြဲမွႈမ်ားအေပၚ ေလးစားပါ
ဤေနရာတြင္ အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားကိုလက္ခံ ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ထိုသို႔ကြဲလြဲေနေသာအယူအဆမ်ားကို  ေလးစားမႈထား၍မွ် 
ေဝၾကရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အသိေပးပါ။ 
တစ္ေယာက္၏အယူအဆကို အျခားတစ္ေယာက္မွနားလည္ေစရန္အတြက္  ေမးခြန္းမ်ားအျပန္အလွန္ေမးျမန္းၾကေစရန္ ကူညီေပးပါ။  
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အယူအဆသည္ အျခားသူမ်ားကို မည္သို႔ထိခိုက္မွႈရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္စဥ္းစားေစျပီး   အျခားသူမ်ားကို 
ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ မေလးစားျခင္း ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစသည့္ ထိခုိက္ေစသည့္အရာမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ တုိက္တြန္းပါ။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား `` ဒူးရင္းသီးကခ်ိဳတယ္´´ 
ႏွင့္ ``ဒူးရင္းသီးကနံတယ္´´ ဆုိသည့္ဥပမာ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိႏွစ္သက္ေသာ  ေဘာလုံးအသင္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေစကာ ဘာေၾကာင့္အားေပးရ
သည္ဆုိေသာအခ်က္ကုိ မွ်ေဝေစျပီး အမွားအမွန္ဆုိသည္ထက္ အျခားသူမ်ား၏ အယူအဆမ်ားကုိ မွ်ေဝႏုိင္ေစမည့္ ရိုးရွင္းသည့္ ဥပမာမ်ားေပးပါ။ 
မတူညီေသာအယူအဆမ်ားကုိ  ျငင္းခုန္မွႈမရွိပဲ ေလးစားမႈျဖင့္ မွ်ေဝႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းပါ။

စံျပဦးေဆာင္ပါ
ပံ့ပုိးကူညီသူ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံပုံသည္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း  ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံအေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးမွႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအေပၚတြင္ ေလးစားမႈရွိေၾကာင္းျပသရန္ လုိအပ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အခက္အခဲႀကံဳေနရခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိ အားေပးရန္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာစကားလံုးမ်ား အသုံးျပဳရမည္။ ေလ့လာသင္ယူသူ(ေက်ာင္းသား/သူ) မ်ားမွားေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္   လူဘံုအလယ္၌ 
အရွက္ရေစရန္ အျပစ္တင္ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း ကိုေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ ေလ့လာသင္ယူသူ (ေက်ာင္းသား/သူ) မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိိ 
စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္ျပီး ၄င္းတုိ႔အေပၚ ဂရုစုိက္ၾကင္နာမွႈကုိ ျပသရမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ ကူညီေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္မ်ားမွာ ၿပီးျပည့္စံုေနဖို႕ မလိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးပါ။ 
ေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ေသာအေျဖ၊ မွားေသာအေျဖဟူ၍ မရွိပါ။ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားမွ 
လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိပါက ထုိလွႈပ္ရွားမွႈ၏ ပိုမိုရိုးရွင္းေသာပံုစံအား အစမ္းရင္းႏွီးေအာင္ေလ့က်င့္ေစပါ။ ဥပမာ-
- အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္းက႑တြင္ သင္ယူေလ့လာသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေျပာဆိုနိုင္ေစရန္ ပထမဦးစြာ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု 

ငယ္မ်ားဖြဲ႔၍ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစပါ။ 
- ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားမွ ကုိယ္ပုိင္ဇာတ္လမ္းတုိမ်ား ဖန္တီးလာႏိုင္ေစရန္  ပထမဦးစြာ  ``သင္သည္ လမ္းမႀကီးေပၚ၌လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္တြင္ 

သင္၏ အေကာင္းဆုံးသူငယ္ခ်င္းကုိ ေတြ႔လုိက္သည္ ဟု စိတ္ကူးလုိက္ပါ´´ စသည္ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ သရုပ္ေဖာ္ရမည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းတခုခုေပးလုိက္ျပီး 
ဇာတ္လမ္းတို တစ္ပုဒ္ကိုဖန္တီးေစပါ။

- ပုံဆြဲရသည့္ လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္  ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအား စာရြက္ပိုင္းတစ္ခုေပၚတြင္ 
သူတို႔ေရးဆြဲလိုသည့္အရာကို   စကၠန္႕သံုးဆယ္ခန္႔ေရးဆြဲေစျပီး စတင္လုိက္ပါ။

- ေလ့လာသင္ယူသူတစ္ဦးခ်င္းထံမွ မတူူညီေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပါရမီမ်ားကို သတိျပဳမွတ္သားထားျပီး  ထုတ္္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးရန္ ၾကိဳးစားပါ။
ဥပမာအားျဖင့္_
• ``မင္း ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္ခဲ့တာကို ငါသတိထားမိတယ္´´
• ``အဖြဲ႔ထဲမွာ မင္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို ေတာ္ေတာ္ေလးျပသနိုင္ခဲ့တယ္လို႔ငါထင္တယ္´´
• ``ငါတို႔ရဲ႕သင္တန္းခန္းမကုိ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ မင္းအမ်ားၾကီး ကူညီေပးေနတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”
• ``အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမွာ မင္းရဲ႕စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႔အမ်ားႀကီးပြဲလယ္တင့္ခဲ့တာကို ငါ အားက်တယ္´´
• ``အဖြဲ႔ထဲမွာ မင္းက အျခားသူေတြကုိ စာနာေထာက္ထားတတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာကို ငါသေဘာက်တယ္´´
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အခန္း ရွင္းလင္းခ်က္

ေခါင္းစဥ္ သင္ခန္းစာ အမည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ သင္ခန္းစာကုိ သင္ၾကားရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

အခ်ိန္ သင္ခန္းစာကုိ သင္ၾကားရန္ အႀကံျပဳထားေသာ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္

သင္ယူျခင္း အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား သင္ခန္းစာကုိ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ား၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား
သင္ၾကားမွႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေနရာလြတ္မ်ား

သင္ခန္းစာႏွင့္ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား
လွႈပ္ရွားမွႈတစ္ခုျခင္းအတြက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 
လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈအား မည္သုိ႔ ပံ့ပုိးကူညီ၍ ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ 
အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အကဲျဖတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ သင္ခန္းစာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို  
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ 
အျခားလွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ား

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပံ့ပုိးကူညီသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္
ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္း ထပ္ေဆာင္းျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား၊ 
သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ အကုိးအကားမ်ား (သုိ႔) လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားသည္ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္  ေက်ာ္လြန္သြားႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ 
သင္ခန္းစာအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပံ့ပုိးကူညီသူတစ္ေယာက္မွ သင္ခန္းစာကုုိ 
စီမံရာတြင္ ၾကာႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကုိ အေျခခံ၍တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီသူ၏ ပထမဆုံးအေတြ႔အၾကံဳျဖစ္မည္ဆုိပါက 
အခ်ိန္ပုိၾကာႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္လုံေလာက္မွႈမရွိပါက သင္ခန္းစာတြင္ပါဝင္ေသာ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ သင္ခန္းစာရွိ 
လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့္ သင္ရိုးအတိ္ုင္း အတိအက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း 
အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါက လွႈပ္ရွားမႈကို အျခားသင္ခန္းစာအခ်ိ္္န္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ မ်ားအေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို 
မိမိအေနျဖင့္ အသံုးတည့္မည္ထင္သလို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာ - သင္ခန္းစာ ၂ မွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွာ သင္ခန္းစာ ၁ တြင္ 
လုပ္သင့္သည္ဟုထင္ပါက ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

‘သင္ခန္းစာႏွင့္ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား’ ဆုိသည့္အပုိင္းတြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုျခင္းဆီ၌ မည္သည့္နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳထားသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲတစ္ခုစီ ပါရွိသည္။ ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ - 
- ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ျခင္း - အုပ္စုလုိက္ စိတ္ကူးဥာဏ္အသစ္မ်ား အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
- ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား - စကားေျပာဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း တုိ႔ကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ ႏွႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

မိမိေျပာဆုိလုိေသာအေၾကာင္းအရာကုိ ႏွႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း ကုိယ္အမူအရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း 
- ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကစားနည္းမ်ား - ခုိင္မာသည့္ ရည္ရြည္ခ်က္ရွိေသာ (သုိ႔) ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေသာ ျပႆနာတစ္ခုပါရွိသည့္ 

ကစားနည္းတစ္ခုကစားျခင္း။ ထုိသုိ႔ကစားရာတြင္ ပါဝင္သည့္လူတုိင္းမွ ရည္ရြြယ္ခ်က္ကုိ ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။

- လက္ေတြ႔ဘဝအေျခအေန ကစားနည္းမ်ား - ကစားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျပဳအမူမ်ားကို သတိျပဳမိေစရန္ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအား ဖန္တီးသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္မ်ိဳး။

- ပုံဆြဲျခင္း - စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ ပုံၾကမ္းဆြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား အႏုပညာနည္းလမ္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေဖာ္ျပျခင္း 

- အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲ - သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္အတြက္ အုပ္စုလုိက္ စကားေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း

၂။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း တြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းရွိ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည္။
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- ၿငိမ္သက္မွႈကုိ ျဖိဳခြင္းျခင္း - ပါဝင္သည့္လူမ်ားကုိ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္၊ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး 
ပုိမုိသိရွိလာေစရန္ ဂိမ္းတစ္ခုကစားျခင္း 

- သရုပ္ေဖာ္ျခင္း - ကုိယ္ခႏၶာအမူအရာျဖင့္ အေျခအေနတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ျပသျခင္း (သုိ႔႔) စိတ္ကူးဥာဏ္အသစ္မ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္ျပျခင္း 
- အဖြဲ႔ငယ္ဖြဲ႔၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း -  ၃ ေယာက္မွ ၅ ေယာက္အတြင္းရွိ ေသာ လူအုပ္စုဖြဲ႔၍ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း (သုိ႔) ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 
- စက္ဝုိင္းပုံသ႑ာန္ယူ၍ စကားေျပာဆုိျခင္း - စက္ဝုိင္းပုံစံ ဝုိင္းထုိင္ၾကျပီးေနာက္ စက္ဝုိင္းအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ၄င္းတုိ႔၏ 

အေတြးအျမင္မ်ားကုိ မွ်ေဝခြင့္ေပးျခင္း 
- အတြဲလုိက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - လူႏွစ္ဦးမွ ျပႆနာတစ္ခုကုိေျဖရွင္းရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႔) ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း
- ပုံျပင္ေျပာျခင္း (ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း) - ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ၾကားဖူးေသာ (သုိ႔) အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ (သုိ႔) 

စိတ္ကူးဖန္တီးထားသည့္ ပုံျပင္မ်ားကုိ ေျပာေစျခင္း       

၃။ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာ 
အသိပညာ၊ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို သင္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ ရလဒ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ ႏွင့္ 
ဆရာသမားမ်ား အတူတကြ သင္ယူမႈစီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း’ အား ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤစီမံကိန္းသည္ သင္ယူမႈအေထာက္အကူျပဳ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သင္ယူမႈအေထာက္အကူျပဳ ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိရပ္ရြာလူထုရွိ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ သင္ယူသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ေက်ာင္းရွိအသိုက္အဝန္းကို 
အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းမ်ားက ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါရွိေသာ 
အဓိကသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ နိယာမမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည္။

သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းမ်ားကို နည္းလမ္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ သာဓက စီမံကိန္းမ်ားမွာ - 
• ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား
• ေက်ာင္းကို တိုးတက္ေစေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) အေဆာင္အဦး   
 တစ္ခုအား ျပင္ဆင္ျခင္း
• ကဗ်ာ၊ ဇာတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ ဂီတသံစဥ္ေရးသားျခင္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
• ပန္းခ်ီ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ
• ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အားကစားပြဲမ်ား
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းအသစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ရွိေသာ ကလပ္မ်ား
• ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္အသစ္မ်ား၊ လိုအပ္သည္မ်ား စသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေစရန္ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အေပၚတြင္ပါဝင္ေသာ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားမွာ ဥပမာအခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတိုင္းသည္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ၎တို႔၏ သူမ်ားႏွင့္မတူေသာ ကိုယ္ပိုင္ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြစီမံကိန္းကို 
တည္ေဆာက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားေနစဥ္ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မမ်ား က ေက်ာင္းသားမ်ားအား စီမံကိန္းအတြက္ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားစဥ္းစားရန္ အားေပးတိုက္တြန္းႏိုင္သည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူေဝမွ်အတူတကြ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အႀကံအစည္မ်ားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ သင္ခန္းစာ 
(၂) မွ ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအား ေလ့လာျခင္း’၊ သင္ခန္းစာ (၅) မွ ‘ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္း၏ ျပႆနာ’ ႏွင့္ သင္ခန္းစာ (၆) မွ ‘လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ’ တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင္ယူမႈစီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ရွာေဖြရန္အတြက္ အခြင့္အေရးအေပးထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၇ ႏွင့္ သင္ခန္းစာ ၁၁ တြင္ေတာ့ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 
သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းကို စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ အထူး အေလးျပဳထားသည္။ 

၄။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္း

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းရွိ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ယူစရာမ်ား ပါရွိသည္။ သင္ခန္းစာ ၁ က ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ 
ခိုင္မာေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သင္ခန္းစာ ၂ တြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ 
ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ သေဘာတရားမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို 
တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြးေတာေစျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သင္ခန္းစာ ၃ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
သင္ယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို တင္ဆက္ထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၄ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔၏ 

ဃ  |  မိတ္ဆက ္



ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား (မိမိတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း) ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္တတ္ေစရန္ ႏွင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားကို အေလးထားတတ္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၅ တြင္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရယူရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းနည္းျဖင့္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို အေလးေပးထားသည္။ 
သင္ခန္းစာ ၆ က ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာတတ္ေစရန္၊ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သင္ခန္းစာ ၇ တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားခ်ျပထားသည္။ 
သင္ခန္းစာ ၈ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 
ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၉ တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ၾကားထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၁ဝ တြင္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားၾကားမွ သူႏုိင္ - ကုိယ္ႏုိင္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၁၁ တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုတင္ျပထားၿပီး 
‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားက စတင္စီစဥ္ႏိုင္ေစရန္ 
ကူညီပ့ံပိုးေပးထားသည္။ ေအာက္ပါ အညႊန္းတြင္ သင္ခန္းစာအခ်င္းခ်င္း 
မည္ကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင္ခန္းစာ ၁ ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ 
အသိုက္အဝန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ စာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၌ 
ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုကို 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ထားသည္။ 
ဤစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးပါေသာ အေျခခံကို 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ ခ်ျပထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ 
အသိုက္အဝန္းတစ္ခုအတြက္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ဤအစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာပံုကို 
ခ်ျပထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ အသိုက္အဝန္းကို 
စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ ပိုမိုဖြံၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိ ေရးသားႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲ၌ သင္ခန္းစာတစ္ခုၿပီးတိုင္း 
ေနရာလြတ္တစ္ခုစီ ရွိသည္။ ထိုေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာလိုက္နာႏိုင္ၿပီး 
ေနာက္လာမည့္သင္ခန္းစာတြင္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အသုိက္အဝန္း - အသိုက္အဝန္းဆုိသည္မွာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ လူမွႈေရး-စီးပြားေရး 
ေနာက္ခံအေနအထား ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္္လကၡဏာ စသည္တုိ႔တြင္ တူညီမွႈရွိသည့္ လူအစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။
သေဘာတရား - ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အသုိက္အဝန္းဆုိသည္မွာ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ေလးစားမႈတုိ႔ေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ ၂ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္္ျခင္း
ဤသင္ခန္းစာတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ သေဘာတရားမ်ားကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၁ တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အျပဳအမူေကာင္းမ်ား ျပဳမူတတ္ေစရန္ႏွင့္ အတူတကြ သင္ယူတတ္ေစရန္ ဦးတည္ထားသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ 
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၌ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း မည္သို႔မည္ပံု အတူတကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေ ၾကာင္းကို စဥ္းစားသံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။ ‘ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အား ေလ့လာျခင္း’ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွ တစ္ဆင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို စတင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္မည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကံထုတ္ရာတြင္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသား - ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ မိမိေနထုိင္ရာ အသုိက္အဝန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွႈ
မ်ားျဖစ္ပၚလာေစေရးအတြက္ မိမိအသုိ္က္အဝန္းရွိ အေရးကိစၥအဝဝကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအမွႈကုိ  ျပဳသူျဖစ္သည္။
သေဘာတရား - ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း ပိုမိုတိုးတက္သာယာေစရန္အတြက္ 
တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။
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သင္ခန္းစာ ၃ ၊ သင္ယူျခင္းပုံစံမ်ား -အျမင္အာရုံ၊အၾကားအာရုံ ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္သင္ယူျခင္း
ဆရာ/မ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားစြာ သင္ယူၾကပံုမ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္ 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို အေလးေပးထားသည္။ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ေလ့လာ၍ သင္ယူျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္။ ဤနည္းက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားက သင္ယူျခင္းအမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ 
၎တို႔၏ အာရံုမ်ားကို အသံုးခ်ရာ၌ ပိုမိုသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အသိပညာမ်ား 
ရွာေဖြရာတြင္၊ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ မတူညီကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေစရန္အတြက္ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
သင္ယူမွႈပုံစံမ်ား - သင္ယူမွႈပုံစံမ်ားဆိုသည္မွာ မတူညီေသာလူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္အာရံုႏွင့္အတူ ႏွႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍ 
သင္ယူျခင္္း၊ အျမင္အာရံုတစ္ခုထဲကုိသာ အသံုးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း၊ အၾကားအာရံုကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျပဳလုပ္၍ 
သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မတူညီသည့္အာရံုခံစားမွႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။
ကုိယ္တုိင္စမ္းသပ္ေလ့လာ၍ သင္ယူျခင္း - မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကံဳအေပၚအေျခခံ၍ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းျဖင့္ သင္ယူသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
သေဘာတရား - လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကုိ သိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
သင္ယူႏိုင္မည္။

သင္ခန္းစာ ၄၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား
ဤသင္ခန္းစာတြင္ မိမိတို႔က မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား အျပင္ အဖြဲ႔လိုက္ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုပါ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ လူသားအားလံုး၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ညီမွ်မႈရွိေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ျခားနားေသာ အမွတ္လကၡဏာမ်ားအား ေလးစားလာေစရန္ 
တိုက္တြန္းေပးသည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ကုိယ္ပုိင္္အမွတ္လကၡဏာ - လူတစ္ဦး (သို႔) အုပ္စုတစ္စု ကို ဖြင့္ဆုိရွင္းလင္းသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား
မတူကြဲျပားမွႈ - လူအမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားျခင္း
မတူကြဲျပားမွႈအား ေလးစားျခင္း - ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာကိုယ္စီရွိေသာလူမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ဆက္ဆံျပီး ၎တို႔၏မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို 
အေလးထားျခင္း
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ - လူသားအားလံုးက ညီတူမွ်တူ တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။
သေဘာတရား - လူသားအားလုံးသည္ မတူညီပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ တူညီေသာ လူသားဆန္မႈရွိသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေလးစားၿပီး 
မတူကြဲျပားမႈကို အေလးထားျခင္းျဖင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသည္။

သင္ခန္းစာ ၅၊ အားလုံးပါဝင္ေသာ လူ႔ေဘာင္္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းႏွင့္ ခ်န္လွပ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္းအေၾကာင္းကို အေလးေပးထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၄ တြင္ 
မတူကြဲျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၅ တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
အမွတ္လကၡဏာမ်ားအေပၚမူတည္၍ ပစ္ပယ္ထားျခင္း၏ မေကာင္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို နားလည္လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ခ်န္လွပ္ 
ပစ္ပယ္ထားျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို 
မည္သို႔မည္ပံု ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းတြင္ 
မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားရွိလာႏိုင္ပံု၊  လူသားအားလံုးကို 
ႀကိဳဆိုေသာ အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္သည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းကို 
ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မည္သည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဖန္တီးရန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေလ့လာႏိုင္မည္။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း - ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) 
အုပ္စုတစ္စု၏ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
တုိးျမွင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ၊ မျပည့္စုံေသာသူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ(မတူ
ကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) မ်ားေပၚတြင္မူတည္၍ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း၊ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္တုိးတက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 
(The World Bank, n.d.).
ခ်န္လွပ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စီးပြားေရး၊ လူမွႈေရး၊ 
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ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွႈအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္ အေျခအေနကုိ ဆုိလုိသည္။ (UNDESA, 
2016)
သေဘာတရား - အားလုံးပါဝင္ပတ္သက္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မတူကြဲျပားေသာ အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာမ်ားကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားၾကသည္။

သင္ခန္းစာ ၆ ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ဤသင္ခန္းစာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၂ တြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ 
ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားက ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 
သင္ခန္းစာ ၃ မွ ၅ တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို အေလးထားျခင္း၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းျဖင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာေစေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာ ၆ တြင္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းထားၿပီး 
လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ရွင္သန္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ဆင္ျခင္ေတြးေတာမိေစရန္ ျပဳစုထားသည္။ 
လူတစ္ဦး၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေစရန္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ ထို႕အျပင္ 
လူအမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္စံုပါက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း 
တင္ျပထားသည္။ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူသားတစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား - လူတစ္ဦး၏ ရွင္သန္မႈ၊ ႀကီးထြားမႈ ႏွင့္ တိုးတက္ေစေရးတို႔ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား။
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ - လူသားအားလံုးက ညီတူမွ်တူ တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။
သေဘာတရား - ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားၾကၿပီး လူသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးစားၾကသည္။

သင္ခန္းစာ ၇ ၊ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း 
ဤသင္ခန္းစာသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ သင္ယူခဲ့ရသမွ်ကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေစရန္ 
ထားရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအဆံုးပိုင္းတြင္ ၎တို႔ ဖန္တီးရမည့္ စီမံကိန္းအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း တစ္ခုကိုေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
စီမံကိန္းတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
စီမံကိန္း - အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုသို႔  ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ၾကိဳတင္စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ 
လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈတစ္ခု (သုိ႔) လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားကို ဆုိလုိသည္။
စီမံကိန္း လည္ပတ္ပံု အဆင့္မ်ား - စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။ 
သင္ယူမွႈ အေထာက္္အကူျပဳ စီမံကိန္း - ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အသုိက္အဝန္းရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ အသိပညာ၊ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားအသုံးျပဳ၍ လက္ေတြ႔ေလ့့လာေဆာင္ရြက္မွႈ မွတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျပီး ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္
ကာသင္သူေစသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မွႈနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
သေဘာတရား - အစီအစဥ္ခ်ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်ာင္းအား 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို အတူတကြဖန္တီးႏိုင္ေစရန္။

သင္ခန္းစာ (၈) ၊ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါပံုကို 
မိတ္ဆက္ထားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း ယဥ္ေက်းမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား 
သတိျပဳမိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ နားေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာေအာင္  ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း 
ရည္ရြယ္သည္။ သင္ခန္းစာ (၆) တြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ လူအမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အက်ိဳးရွိေသာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းမ်ားအား အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ 
အေလးထားတင္ျပထားသည္။ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း - ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္သားေျပာဆုိေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
အေပၚ စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္၍ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျပီး ေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူၾကားရွိ နားလည္မွႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္းေလးစား စာနာမွႈကုိျပသသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
စာနာမႈ - အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ေပးျပီးမွ်ေဝခံစားေပးျခင္းကုိ စာနာမွႈဟု ေခၚဆုိသည္။
သေဘာတရားမ်ား - ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ၏ ခႏၶာကုိယ္၊ စိတ္ဓါတ္၊ နားမ်ား၊ ႏွင့္ 

နိဒါန္း  | ဆ



ႏွလုံးသားမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားအား နားလည္မႈႏွင့္ စာနာမႈ ျပသျခင္းနည္းတစ္မ်ိဳးကုိ ဆိုလုိသည္။ 

သင္ခန္းစာ (၉) ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္း 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ ျပဳသမွ်ႏုေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မွႈရွိစြာျဖင့္ 
ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းမ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မွႈရွိစြာျဖင့္ 
ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေစရန္လည္း သင္ျပထားသည္။ သင္ခန္းစာ ၈ တြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ နားေထာင္ျခင္းအပိုင္းကို 
အေလးေပးခဲ့သည္။ သင္ခန္းစာ ၉ တြင္ ထိုအပိုင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေသာ ေျပာဆိုျခင္း/ေျပာသူ၏ အပိုင္းကို အေလးေပးထားသည္။ 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အေလးေပးထားေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ၆ တြင္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း အပိုင္းႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္။ 
ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ရိုးသားပြင့္လင္းတိက်စြာ ႏွင့္ 
ေလးစားမွႈေရွ႕ထား၍ ေျပာဆုိဆက္ဆံေသာ ပုံစံကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း ဟုေခၚသည္။
ျပဳသမွ်ႏုေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ မေဖာ္ျပပဲ ႏွႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းနွင့္ 
မိမိ၏အေတြးအျမင္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိရန္ ႏွႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို ျပဳသမွ်ႏုေသာေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းဟု ေခၚသည္။
ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ အျခားသူတစ္ဦးအား 
ျခိမ္းေျခာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိုင္းျပစြာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) ေလးစားမွႈမရွိပဲ ေျပာဆုိျခင္းကို 
ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းဟု ေခၚဆုိသည္။
သေဘာတရား -  မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မွႈရွိစြာျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားသမႈျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္။

သင္ခန္းစာ (၁၀) သေဘာမတူညီမႈမ်ားၾကားမွ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္း
ဤသင္ခန္းစာတြင္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းကို အေလးေပးထားသည္။ သေဘာမတူညီမႈတစ္ခုတြင္ 
သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ (သို႔) သူႏိုင္-ကိုယ္ရံႈး ရလဒ္မ်ား ကို ျခားနားေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံု ရရွိသြားႏိုင္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာ ၁၀ တြင္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီေသာ (သို႔မဟုတ္ မတူညီဘူးဟု ယူဆထားေသာ) ျခားနားသည့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ား ေၾကာင့္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားျဖစ္လာသည္  ဟုရွင္းျပထားျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစာ ၆ မွ 
သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ား
ကို အသံုးျပျခင္းျဖင့္  လူအမ်ားက အခ်င္းခ်င္း မိမိတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး သေဘာမတူညီမႈတစ္ခုတြင္ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ ရလဒ္မ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ဟု တင္ျပထားျခင္းျဖင့္လည္း သင္ခန္းစာ ၈၊ သင္ခန္းစာ ၉ တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
သူနိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ စိတ္ေနသေဘာထား - တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားေရာက္ရွိႏိုင္ 
မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္။
သူႏိုင္-ကိုယ္ရံႈး စိတ္ေနသေဘာထား - သေဘာမတူညီမႈ တစ္ခုတြင္ ရႈံးသူႏွင့္ ႏိုင္သူရွိရမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္။ 
သေဘာတရား - လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး သူႏိုင္-ကုိယ္ႏိုင္ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာမည္။

သင္ခန္းစာ (၁၁) လူထုအျမင္
ဤသင္ခန္းစာသည္ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ ေနာက္ဆံုး သင္ခန္းစာပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔သင္ယူခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာ ၁၀ ခုအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း 
အတြက္ ေရွးရႈရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ (သင္ၾကားခဲ့ရေသာ) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအား စနစ္က်စီစဥ္ထားသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါဝင္သည္။ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးၿပီးေနာက္ သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ စိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရန္ 
အမ်ားဆႏၵသေဘာတူ တည္ေဆာက္ျခင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ သင္ခန္းစာ ၆ တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ 
စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံအား အသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤသင္ခန္းစာတြင္ အတည္ျပဳလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ၿပီး သင္ယူေသာအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာသူ အားလံုး ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
အမ်ားဆႏၵ တည္ေဆာက္ျခင္း - ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးမွ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာတူညီမႈကို ရွာေဖြေသာ လုပ္ငန္းစဥ္။
သေဘာတရား - ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး အားလုံးပါဝင္ပတ္သက္ေသာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည္။

ဇ  | နိဒါန္း    



၅။ ထပ္ေပါင္း လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လိုအပ္လွ်င္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 
အပိုထည့္သြင္း ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရ မျဖစ္မေနသံုးရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ ေပၚမူတည္၍ 
လိုအပ္သလို အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳျပင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ကစားနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း
တြဲေဖာ္တြဲဖက္ ပံုၾကမ္းဆြဲ (ေဝမွ်ရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ပိုေပးပါ)
ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာရြက္ႏွင့္ မင္တံမ်ား ေဝေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
၎တို႔ႏွင့္ သိပ္မရင္းႏွီးေသာ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို 
ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ေမးခိုင္းပါ။ (ဥပမာ - သင့္ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးသီခ်င္းက ဘာလဲ၊ 
ဘာေတြ လုပ္ရတာႀကိဳက္လဲ၊ ဘာအစားအစာေတြ ႏွစ္သက္လဲ) 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ၎တို႔ ေမးခြန္းေမးေနေသာ 
ေက်ာင္းသား၏ အမည္ကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ ၎တို႔၏ ပံုတူကို 
အျမန္ဆြဲၿပီး ၎တို႔ေျဖၾကားထားေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ 
ပံုမ်ားကိုလည္း ဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေရးဆြဲထားေသာပံုမွာ ပံုၾကမ္းျဖစ္လည္းရေၾကာင္း ေျပာပါ။ ပံုၾကမ္းကို 
တတ္ႏိုင္သမွ် စာရြက္ႏွင့္ အျပည့္ဆြဲခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို 
စက္ဝိုင္းပံုစံစီကာ မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းၿပီး ၎တို႔မွ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းထားေသာ 
တြဲေဖာ္တြဲဖက္မ်ားအား ေက်ာင္းသားအားလံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခိုင္းပါ။ 
(ဤက႑တြင္ ပံုမ်ား မဆြဲလည္း ရပါသည္။)

အမွန္တရား ႏွစ္ခြန္း ႏွင့္ မုသား တစ္ခြန္း (၁၀ မိနစ္)
အဖြဲ႔အေသးစားမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ ၃ ခ်က္ကို တစ္လွည့္စီ ေျပာခိုင္းပါ။ ထိုအထဲမွ 
၂ ခ်က္က အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး ၁ ခ်က္က မုသားစကား ျဖစ္ရမည္။ မည္သည့္အခ်က္အလက္က အမွန္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
အမွားျဖစ္ေၾကာင္းကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေအာင္ အဓိကရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ၎၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေျပာျပၿပီးသည့္အခါ တစ္လွည့္စီတြင္ အျခားလူမ်ားမွ မည္သည့္အခ်က္က အမွန္၊ မည္သည့္အခ်က္က အမွားျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုင္ပင္သေဘာတူညီမႈယူ
ရမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူအေျဖေပးၿပီးပါက ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသားမွ မည္သည့္အခ်က္က အမွားျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ 
အခ်က္အလက္ အမွန္၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္း ေျပာျပႏိုင္သည္။ 

အသုိက္ဝန္းတစ္ခု ယက္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကုိ ၂ မိနစ္)
ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္ဝိုင္းပံုစံစီကာ မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ ခ်ည္လံုး (အပ္ခ်ည္လံုး) တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို 
ကိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ပါ။ မိတ္ဆက္ရာတြင္ အမည္ အပါအဝင္ မိမိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (ဝါသနာ၊ အႀကိဳက္ဆံုးေနရာ 
စသျဖင့္) မိတ္ဆက္ရမည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုေက်ာင္းသားမွ ႀကိဳး၏ အဆံုးကို ကိုင္ထားၿပီး ခ်ည္လံုးကို ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ထံသို႔ ေပးပါ။ 
ထိုေက်ာင္းသားမွ အေရွ႕ကအတိုင္း မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ၿပီးလွ်င္ ႀကိဳးအဆံုးကို ကိုင္ထားကာ စက္ဝိုင္းထဲက ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ထံသို႔ 
ခ်ည္လံုးကို လက္ဆင့္ကမ္းပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ အားလံုးမိတ္ဆက္ၿပီးသြားေသာအခါ အဖြဲ႔ထဲရွိေက်ာင္းသားအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း 
ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤလႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈကို အဖြဲ႔လိုက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းတြင္ အာရံုစိုက္လိုလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီမွ 
သင္ခန္းစာမ်ားထဲရွိ မိမိတို႔ သင္ယူခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပိတ္အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ဂီတသံကို ရွာေဖြျခင္း (၅-၁၀ မိနစ္)
အခန္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အေခ်ာင္းလိုက္ ဆုတ္ၿဖဲထားေသာ စာရြက္ျပားငယ္မ်ားကို ေဝေပးပါ။ စာရြက္ျပား တစ္ခုစီေပၚတြင္ လူသိမ်ားေသာ 
သီခ်င္းနာမည္တစ္ခု ကို ခ်ေရးပါ။ သီခ်င္းအေရအတြက္မွာ သင္လိုခ်င္ေသာ အုပ္စုအေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ (ဥပမာ - ေက်ာင္းသား 
အေယာက္ ၂၀ ရွိၿပီး အုပ္စု ၅ စု ဖြဲ႔ခ်င္သည္ ဆိုပါက သီခ်င္း ၅ ပုဒ္ကိုေရြးၿပီး စာရြက္ ၄ ရြက္တိုင္းတြင္ တူညီေသာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္စီ ခ်ေရးပါ)။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္ရြက္စီေပးၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ အခန္းထဲရွိ ၎တို႔ႏွင့္ သီခ်င္းတူသူမ်ားကို ရွာရမည္ဟုေျပာပါ။ ထိုသို႔ရွာရာတြင္ 
စကားလံုးဝ မေျပာရပါ။ မိမိရရွိထားေသာ သီခ်င္းသံကို ညည္းၿပီး မိမိႏွင့္ သီခ်င္းတူေသာ (ညည္းသံတူေသာ) ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို 
ရွာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သီခ်င္းသံတူညီေသာ လူမ်ားမွာ အုပ္စုတစ္စုျဖစ္လာမည္။

မတူညီေသာ သက္ရွိမ်ား၏ပုံသ႑ာန္မ်ား (၅-၁၀ မိနစ္)
“ဂီတသံကို လိုက္ညည္းပါ” ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္ သီခ်င္းသံစဥ္ေနရာတြင္ တိရိစာၦန္အသံမ်ား (သို႔ ) အမႈအရာမ်ား အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

   နိဒါန္း| ဈ



စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ တိရိစာၦန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမ်ာက္၊ ေျမြ၊ ေခြး၊ ကၽြဲ၊ ဖား၊ ေၾကာင္၊ ၾကက္၊ စသျဖင့္ အမည္မ်ား ခ်ေရးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ 
တိရိစာၦန္၏ အသံ(သို႔) လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိႏွင့္ ပုံသ႑ာန္တူညီသည့္ သူမ်ားကို ရွာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဤအုပ္စုအေသးမွာ 
၎တို႔၏ အုပ္စုျဖစ္လာမည္။

နံပါတ္မ်ား (၅ မိနစ္)
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခန္းအတြင္းတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ ၁ မိနစ္ ၂ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီးၿပီဆိုပါက 
နံပါတ္တစ္ခုခုကို ေအာ္ဆိုလိုက္ပါ။ ထိုအခါတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္က အဖြဲ႔ဖြဲ႔ရမည္။ မိမိအဖြဲ႔ထဲရွိ လူအေရအတြက္မွာ ေခၚဆိုခဲ့ေသာနံပါတ္
အေရအတြက္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းျပပါ။ နံပါတ္ကို ေခၚဆိုရာတြင္ အဖြဲ႔အေသးစားအလိုက္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ 
အသံုးျပဳလိုေသာ လူအေရအတြက္ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါ။

ပေဟဠိမ်ား (၅ မိနစ္)
 မဂၢဇင္း (သို႔) သတင္းစာ အေဟာင္းမ်ားမွ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို မတူညီေသာ ပေဟဠိပံုစံအပိုင္းအစ မ်ားအျဖစ္ညွပ္လိုက္ပါ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အတြက္ 
စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာကို အသံုးျပဳပါ။ အဖြဲ႔ထဲရွိ လူအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ အပိုင္းအစမ်ားကို ညွပ္ပါ။ (ဥပမာ - လူ ၅ ေယာက္ပါေသာ အဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔လိုသည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာ ၃ မ်က္ႏွာကို အပိုင္းအစ ၅ ပိုင္းအထိ ညွပ္လိုက္ပါ)။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ေယာက္ကို အပိုင္းအစ 
တစ္ခုစီ ေပးလိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔တြင္ ရွိေသာ ပေဟဠိအပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာတူညီေသာ အျခားအပိုင္းအစမ်ားရွိသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္သက္မႈကုိ ၿဖိဳခြင္းေသာ ကစားနည္းမ်ား
ကပ္ေစးေသာ ဆန္ထမင္း (ေကာက္ညွင္းေပါင္း) (၁၀-၁၅ မိနစ္)
အခန္းထဲတြင္ ရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ဆန္ေစ့တစ္ေစ့ ျဖစ္သည္ဟု ေတြးခိုင္းပါ။ ကစားနည္း စတင္ရာတြင္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ‘ထမင္း’ ဟု သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါ။ ထိုေက်ာင္းသားက ခ်က္ျပဳတ္ထားၿပီးေသာ ထမင္းေစ့ျဖစ္သည္။ 
က်န္ရွိေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ ဆန္ေစ့မ်ားျဖစ္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသား ထမင္းေစ့တြင္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိသည္။ 
ထမင္းေစ့မွ အျခား မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ ဆန္ေစ့မ်ားကို ထိလိုက္ပါက ထိုဆန္ေစ့မွာ ခ်က္ခ်င္းခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသား ထမင္းေစ့ ျဖစ္သြားၿပီး 
၎တို႔၏ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို အသံုးျပဳကာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ (‘ကပ္’ ရမည္) ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေသာ 
ထမင္းေစ့မ်ားမွာ မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ ဆန္ေစ့မ်ားကို လိုက္ဖမ္းကာ ခ်က္ျပဳတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးေပါင္းလိုက္လွ်င္ ႀကီးမားေသာ 
ထမင္းလံုးႀကီးရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔လုိက္ ပံုပန္းသဏၭာန္မ်ား (၅-၁၀ မိနစ္)
ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ပံုစံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ 
ပံုစံမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားအားလံုးက အတူတကြ ပါဝင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၄ ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ၄ ဖြဲ႔ထက္ 
ပိုမ်ားေအာင္ ဖြဲ႔ပါ။ မတူညီေသာ ပံုစံမ်ားကို ေခၚဆိုပါ။ (ဥပမာ - ႀတိဂံ၊ စတုရန္း၊ ဆဌဂံ စသျဖင့္) ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳၿပီး ပံုစံမ်ား အတူတကြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးပါ။

ေက်ာက္ရုပ္မ်ား (၅-၂၀ မိနစ္အတြင္း၊ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္သည္။)
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ခံစားခ်က္တစ္ခု၊ လူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခု ကိုေဖာ္ျပေသာ ေက်ာက္ရုပ္တစ္ရုပ္အား ဖန္တီးျပဳလုပ္ရမည္။ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ မွ စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ေခၚေပးမည္ဟု ေျပာပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထိုစကားလံုးကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးအား 
အသံတိတ္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - မိသားစုဟု ေခၚလိုက္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း 
မိသားစုကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေသာ ခႏၶာကိုယ္ပံုစံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 
သေဘာတရားအေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - အေရွ႕တြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာထဲမွ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္၏ပံုစံကို 
ေက်ာက္ရုပ္အျဖစ္ ဖန္တီးျပပါ)။ ထို႕အျပင္ အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - ႏိုးၾကားထၾကြေသာ 
ျပည္သူတစ္ေယာက္ပံုစံကို ဖန္တီးျပပါ)။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာက္ရုပ္ကို ၎တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးပါေစ။ အခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ထားပါ။ သို႔မွာသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
လြန္ကဲစြာ မစဥ္းစားမိမည္ျဖစ္သည္။ (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာက္ရုပ္အတြက္ ၁၅ စကၠန္႕၊ အဖြဲ႔လိုက္ျပဳလုပ္ေသာ 
ေက်ာက္ရုပ္အတြက္ ၁ မိနစ္)။ အဖြဲ႔လိုက္ ေက်ာက္ရုပ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်ာက္ရုပ္ထဲတြင္ ရွိေနသူ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီ 
ေက်ာက္ရုပ္ထဲမွ ထြက္၍ အျပင္မွ ေလ့လာသူအျဖစ္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ (ထိုအခ်ိန္အတြင္ က်န္ရွိေနသူမ်ားက ေက်ာက္ရုပ္ထဲတြင္ ရွိေနရမည္)။ 
အျခားနည္းတစ္နည္းမွာ အဖြဲ႔ထဲမွ တစ္ေယာက္အား ပန္းပုသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၎အေနျဖင့္ ရႊံ႕မ်ားျဖစ္ေသာ အျခားသူမ်ားအား စိတ္ႀကိဳက္ပန္း
ပုထုခိုင္းႏိုင္သည္။ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား - ၁) ေက်ာင္းသားမ်ားက မည္သည့္ပံုစံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ ၂) ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ ၃) မည္သည့္ ပံုစံမ်ားက 
ရုပ္လံုးအေပၚဆံုးျဖစ္ပါသလဲ။ နည္းစနစ္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက - 
Midha, 2010, p. 35 ကိုရႈပါ။
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ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ကစားနည္းမ်ား
ဝါးပင္အား ညီညာစြာထိန္းထားေစျခင္း
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား - အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီအတြက္ အလြန္ပါးေသာ ၁၀ ေပခန္႔ရွိ ဝါးပင္တစ္ေခ်ာင္း။ ၆ ေယာက္မွ ၈ ေယာက္အထိပါေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ တစ္ေယာက္ကို ေလ့လာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထဲရွိ ေက်ာင္းသားတစ္ဝက္ကို က်န္ရွိေနေသာ 
အဖြဲ႔ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ဝက္ႏွင့္ ပုခံုးမ်ားတစ္ညီတည္းတန္းကာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခိုင္းပါ။ မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္း ပံုစံျဖစ္သြားပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ၎တို႔၏ 
လက္ညွိဳးမ်ားကို ခါးေနရာႏွင့္အညီ ေရွ႕သို႔ တန္းတန္းထုတ္ခိုင္းပါ။ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ မွ ဝါးလံုးပင္ကို ၎တို႔၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ 
တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ကစားနည္း၏ ပန္းတိုင္မွာ ဝါးလံုးေခ်ာင္းကို ေျမႀကီးေပၚသို႔ ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ကစားနည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

- အဖြဲ႔ထဲရွိေက်ာင္းသားတိုင္း၏ လက္ညွိဳးမ်ားက ဝါးလံုးႏွင့္ အၿမဲတမ္း ထိေတြ႔ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
- ဝါးလံုးေခ်ာင္းကို လက္ညွိဳးေပၚတြင္သာ တင္ခြင့္ရွိသည္။ 
- ထို႕ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တုတ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ပတ္လည္ကိုင္၍မရပါ၊ လက္သည္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္၍မရပါ။ (ဆိုလိုသည္မွာ 

၎တို႔အေနျဖင့္ တုတ္ေခ်ာင္းကို ေျမႀကီးေပၚသို႔ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းခ်၍ မရပါ)။ 
- အဖြဲ႔သားမ်ားအားလံုးက မတ္တပ္ရပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
- အရပ္အရွည္ဆံုးသူ၏ ရင္ဘတ္နားသည္ အစ ေနရာျဖစ္သည္။
-  မည္သူျဖစ္ေစ ၎၏လက္ညွိဳးက ဝါးလံုးႏွင့္ မထိေတြ႔ဘဲလြတ္ထြက္သြားပါက အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လံုး ရင္ဘတ္ေနရာနားမွ ျပန္လည္ စ တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
- ေလ့လာသူ၏ အလုပ္မွာ လက္ညွိဳးမ်ား လြတ္ထြက္မသြားမိေစရန္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား - (ပထမ အဖြဲ႔ထဲမွာသာ ေဆြးေႏြးပါ။ ေနာက္မွသာ တစ္ခန္းလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ)။ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ 
ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ဘာအရည္အခ်င္းေတြ လိုအပ္လဲ။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး သူတို႔ကို 
ဘယ္လိုရယူခဲ့သလဲ။ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြသင္ယူခဲ့ရသလဲ။

ကၽြႏု္ပ္၏ ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပပါ
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲေပးပါ။ အတြဲတစ္တြဲကို မဂၢဇင္း (သို႔) သတင္းစာမွ ဓာတ္ပံု ၂ ပံုစီေပးပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္၏ပံုကို 
ေနာက္တစ္ေယာက္က ၾကည့္၍မရပါ။ အတြဲထဲမွ တစ္ဦးကို မိမိ၏ဓာတ္ပံုမွာ မည္သို႔ပံုျဖစ္ေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ရွင္းျပခိုင္းပါ။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ 
က်န္ရွိေနေသာတစ္ေယာက္က ႀကိဳးစားၿပီး ပံုဆြဲၾကည့္ရပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ပံုဆြဲျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းအလုပ္ကို 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးသြားၿပီဆိုပါက ထိုအတြဲမ်ားကို မူလ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဆြဲထားသည့္ပံု မည္မွ်အထိ တူသနည္း၊ ကြာျခားသနည္း ၾကည့္ခိုင္းပါ။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား - သင့္ရဲ႕ ဓာတ္ပံုကို ေဖာ္ျပရတာ ဘယ္လိုေနလဲ။ သင့္၏ အတြဲထဲတြင္ ရွိေသာသူအေနျဖင့္ ပံုဆြဲႏိုင္ရန္ သင္က မည္သို႔ 
လမ္းေၾကာင္းညႊန္ျပေပးခဲ့သလဲ။ ေဖာ္ျပရာအညႊန္းကို နားေထာင္ရတာ ဘယ္လိုေနလဲ။ ႏွစ္ေယာက္သား မည္သို႔မည္ပံု အလုပ္အတူတကြ လုပ္ခဲ့သလဲ။

လူသား ႀကိဳးထုံး
ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္ဝိုင္းပံုစံ စီခိုင္းၿပီး အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ခိုင္းပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိေဘးတြင္ ရွိေနေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို မခ်ိတ္ဆက္ရပါ။ ဤနည္းျဖင့္ အားလံုးက အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသြားေသာအခါ လူသားႀကိဳးထံုးထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ 
ကစားနည္း၏ ပန္းတိုင္မွာ မည္သူ႕၏ လက္ကိုမွ် မလႊတ္ဘဲ ႀကိဳးထံုးကို ျဖည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အဆုံးသတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ခ်ီးက်ဴးအားေပးသည့္ ပိုစတာမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဂရုစိုက္မႈရွိေၾကာင္းကို ျပသေသာအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
တြဲေဖာ္တြဲဖက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးရန္ေျပာၾကားပါ။ အားလံုးကို မင္တံတစ္ေခ်ာင္းစီေပးၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေက်ာေပၚတြင္ 
စာရြက္တစ္ရြက္စီကပ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခန္းအတြင္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေက်ာေပၚရွိစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ 
အားေပးအတည္ျပဳေသာ စကားတစ္လံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္လံုးထက္ပိုသည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ယူ၍ေရးခိုင္းပါ။ ဤကဲ့သို႔ေရးရာတြင္ အေရးခံရသူ၏ 
သူမ်ားႏွင့္မတူေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ေပၚလြင္ေသာ စကားလံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားစုမ်ားကို စဥ္းစားၿပီးေရးရန္ တိုက္တြန္းပါ။ 
ၿပီးသြားၿပီဆိုပါက စာရြက္မ်ားကို ေက်ာမွ ျဖဳတ္ယူပါ။ စာရြက္ေနာက္ေက်ာတြင္ ၎တို႔၏ နာမည္မ်ားကိုေရးပါ။ ထိုစာရြက္မ်ားကို မိမိတို႔အိမ္
သို႔ယူသြားႏိုင္သည္ျဖစ္ၿပီး နံရံတြင္ခ်ိတ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတြင္ရွိသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမွတ္ရေနေစမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည့္ ေန႕စဥ္စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ရွာေဖြပါ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ထိေတြ႔ပါ
အဖြဲ႔ကို တစ္ဝက္စီခြဲလိုက္ၿပီး တစ္ဝက္ကို အခန္းအလယ္တြင္ စက္ဝိုင္းပံုစံ ထိုင္ခိုင္းပါ။ က်န္ေနေသာ တစ္ဝက္ကို ပို၍ႀကီးမားေသာ 
စက္ဝိုင္းပံုစံျပဳလုပ္ခိုင္းကာ ပထမစက္ဝိုင္းတြင္ ထိုင္ေနေသာသူမ်ားအား ဝန္းရံၿပီး မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းပါ။ ထိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔ကို မ်က္လံုးမ်ားမွိတ္ခိုင္းပါ။ 
သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ မွ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုကို ဖတ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ အထဲက စက္ဝိုင္းကို အျပင္မွ ဝန္းရံထားေသာသူမ်ားက 

  နိဒါန္း | ဋ



လမ္းပတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ထိုင္ေနသူမ်ားထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာသူမ်ား၏ ပုခံုးမ်ား၊ လက္ေမာင္းမ်ားကို ညင္သာစြာ 
ထိေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီးသြားပါက ထိုင္ေနသူမ်ားအား မ်က္လံုးဖြင့္ခိုင္းၿပီး အျပင္စက္ဝိုင္းမွာ ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ 
ေနရာလဲရန္ ညႊန္ၾကားပါ။ ထို႕ေနာက္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္လုပ္ပါ။ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ 
သေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာ -

 ၁) ၾကင္နာတတ္သူ
 ၂) ကၽြႏု္ပ္ေလးစားရေသာသူ
 ၃) ႏိုးၾကားထၾကြေသာ ျပည္သူ
 ၄) အလုပ္အတူတြဲလုပ္ရာတြင္ သေဘာက်သူ
 ၅) ကၽြႏု္ပ္ကို ေပ်ာ္ေအာင္ လုပ္ေပးသူ
 ၆) ကၽြႏု္ပ္ ယံုၾကည္ေသာသူ
 ၇) ႏိုးၾကားထၾကြစြာ နားေထာင္သူ
 ၈) ကၽြႏု္ပ္၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးလို႔ေကာင္းသူ
 ၉) ကၽြႏု္ပ္ကို အေရးပါေသာအရာတစ္ခု သင္ျပေပးခဲ့သူ
 ၁၀) စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ား ရွိသူ
 ၁၁) ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေကာင္းသူ
 ၁၂) စသျဖင့္ (ကိုယ္တိုင္ ေရးႏိုင္သည္)

သဘာဝတရားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာျခင္း
ဤအခန္းက႑ၿပီးသြားပါက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပင္သို႔ထြက္ခိုင္းၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ မိမိဖာသာ သဘာဝတရားကို တိတ္ဆိတ္စြာ ေလ့လာပါေစ။ 
၎တို႔အေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ရေသာ အဓိကသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သဘာဝတရားတြင္ရွိေသာ အရာမ်ားကို 
ရွာေဖြေစပါ။ ေက်ာင္းသားအားလံုး ျပန္လာၿပီး စက္ဝိုင္းပံုစံတြင္ ထို္င္ေစပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး 
ထိုအရာႏွင့္ ၎တို႔သင္ၾကားခဲ့ရသည္မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ - လင္းႀကီးက အမ်ိဳးအမည္မတူေသာ အပင္မ်ား ကပ္လ်က္ေပါက္ေနၾက
သည္ကိုေတြ႔ခဲ့သည္။ ဤအခ်င္းအရာက မတူကြဲျပားျခင္းသေဘာတရားကို အမွတ္ရေစမိသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ဤအပင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ မတူကြဲျပားေသာ 
လူသားမ်ားလည္း အားလံုး တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိမည္ဆိုပါက ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ လူထုအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာမည္ ဟုသံုးသပ္မိသည္။

ဌ  | နိဒါန္း   





● သင္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက ရရွိခဲ့ဖူးေသာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္း ဆိုင္ရာ ကုိယ္ေတြ႔့ အေတြ႔အႀကံဳ  တစ္ခုကုိ 
ေဝမ်ွျခင္းျဖင့္၊ ဤလွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Activity) ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမိတ္ဆက္ေပးပါ။



သင္ခန္းစာ ၁  | စာ 1

ရည္ရြယ္ခ်က္ : သင္ယူသူတိုင္းက မိမိသည္တန္ဖုိးထားၿပီး၊ ေလးစားခံရသည္ဟု ခံစားေစေသာ ေလ့လာ သင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္း  ျပဳမူေနထိုင္္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိတည္ေဆာက္သြားရန္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ : 
အသုိက္အဝန္း - အသိုက္အဝန္းဆုိသည္မွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွႈ၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ လူမွႈေရး-စီးပြားေရး 
ေနာက္ခံအေနအထား ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္္လကၡဏာ စသည္တုိ႔တြင္ တူညီမွႈရွိႏုိင္မည့္ လူအစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူအားလုံးသည္ 
ေနရာတုိင္းတြင္မတူညီၾကေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္  အေျခခံတူညီမွႈမ်ားရွိၾကျပီး လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားစြာတြင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္အတူ 
မွ်ေဝေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေလးစားအတုယူဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းအေၾကာင္းကုိ 
ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။
(အသုိက္အဝန္းဆုိသည္တြင္ ရပ္ရြာလူထု ၊ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။)

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
● အသိပညာပိုင္း ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခုသည္ မည္သို႔မည္ပံုၿဖစ္၍၊မည္သို႔  ခံစားရမည္ကို 

ေတြးေတာခံစားခြင့္ ရပါလိမ့္မည္။
● ကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္း၊ “ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း” အတြက္   ျပဳမူေနထိုင္္ပုံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းအား 

ဖန္တီးဖုိ႔ရန္အတြက္  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္လာၾကမည္။
● စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ၊ ေလ့လာသင္ယူရာအသုိက္အဝန္းထဲရွိ အသင္းဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ တန္ဖုိးထားလာၾကမည္။
● ျပဳမူေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား၊ “ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာအသုိက္အဝန္း” လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သင္တန္းကာလတေလွ်ာက္ 

လုိက္နာလာၾကမည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၁။ေလမႈတ္ထုတ္ျခင္း (၁၀ မိနစ္) 
ၿငိမ္သက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းရန္ လွႈပ္လွႈပ္ရွားရွား ကစားနည္း (Icebreaker)

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပုံစံစီခုိင္းပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို စက္ဝုိင္းရဲ့အလယ္ဗဟုိမွာရပ္ခိုင္းၿပီး၊  “………… တဲ့သူတိုင္းဆီကို  ေလတိုက္တယ္” လုိ႔ ေၿပာခိုင္းပါ။ 
အဲဒီကြက္လပ္မွာ အတန္းထဲက လူေတြကိုေဖာ္ျပတဲ့ စာေၾကာင္းထည့္ရပါမယ္။ ဥပမာ “အစ္ကုိတစ္ေယာက္ရွိတဲ့ လူတုိင္းဆီကုိ ေလတိုက္တယ္”၊  
“မုန္႔ဟင္းခါးစားတဲ့ လူတုိင္းဆီကုိ ေလတိုက္တယ္”၊ “လုံခ်ည္ဝတ္ထားတဲ့လူတုိင္းဆီကုိ ေလတိုက္တယ္”။

(၃). အကယ္၍မ်ား ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီတယ္ဆုိရင္ စက္ဝုိင္းရဲ့ အျခားလြတ္ေနတဲ့ေနရာတစ္ခုကုိ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရပါမယ္။ စက္ဝုိင္းရဲ့အလယ္ဗဟိိုမွာ ရပ္ေနတဲ့သူကလည္း စက္ဝုိင္းထဲမွာေနရာရဖို႔ ရွာရပါမယ္။ 

(၄). အခ်ိန္မီ ေနရာမရွာႏူိင္တဲ့ ေက်ာင္းသား/သူက စက္ဝိုိင္းအလယ္ဗဟုိကိုလာၿပီး၊ ေနာက္တစ္လွည့္ကို ဦးေဆာင္ရပါမယ္။ 

သင္ခန္းစာ(၁)

ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလ့လာသင္ယူႏုိင္မည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း။

၄၅ မိနစ္

ေရာင္စုံမင္တံမ်ား၊ စကၠဴျဖဴအႀကီး၊ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ ၁-၂)၊ စက္ဝုိင္းပုံစံထုိင္ရန္ေနရာအက်ယ္အဝန္း။ 

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။



စာ 2  |  သင္ခန္းစာ ၁ 

၂။  “ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာေလ့လာသင္ယူျခင္း” ရည္မွန္းခ်က္ (၁၅ မိနစ္)  
ပံုဆြဲျခင္း၊ အတြဲလိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

(၁). သင္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက ရရွိခဲ့ဖူးေသာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ဆိုင္ရာ ကုိယ္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳ  တစ္ခုကုိ ေဝမ်ွျခင္းျဖင့္၊ 
ဤလွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Activity) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမိတ္ဆက္ေပးပါ။

(၂). ေက်ာင္းႏွင့္အတန္းထဲတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားက သူတုိ႔အား  ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္ကို  ေက်ာင္းသားမ်ားအား စဥ္းစားေစပါ။  ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
တီထြင္ဖန္တီး တတ္ဖုိ႔အားေပးပါ။ သူတုိ႔အား မည္သည့္အရာမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္ကို စိတ္ကူးေတြးေတာၾကည့္ေစပါ။  ေက်ာင္းသားမ်ားက 
“သူတုိ႔ေက်ာင္းမွာ ေဘာလုံးကြင္းရွိတယ္ သုိ႔မဟုတ္ အတန္းထဲမွာ ဂီတတူရိယာပစၥည္း ေတြရွိတယ္၊ ဆရာ/မႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားေတြဟာလည္း 
တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၾကင္နာၾကတယ္” စသည္ျဖင့္ စိတ္ကူးေတြးေတာႏိုင္ပါသည္။ 

(၃). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (၁)၊ ဇယားကြက္(၁)ကုိ ဖြင့္ေစပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ပုံဆဲြဖုိ႔ရန္စာရြက္အလြတ္ကုိ အသုံးျပဳ ႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔လုိခ်င္ေသာသင္ယူမႈဝန္းက်င္ကုိ စာရြက္အလြတ္ထဲတြင္ စကားလုံးမ်ားျဖင့္  
ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 

(၄). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔ေရးဆဲြထားေသာပုံမ်ားႏွင့္ ခ်ေရးထားေသာစကားလုံးမ်ားသည္ ျပည္စုံရန္မလုိအပ္ေၾကာင္း၊  ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူတုိ႔၏ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈမ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးရန္သာျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အခ်ိန္ (၃)
မိနစ္ေပးပါ။ 

(၅). ႏွစ္ဦးစီလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။ မည္သူက ေက်ာင္းသား(A)  ျဖစ္၍၊ မည္သူက ေက်ာင္းသား(B)လုပ္မည္ကုိ ေက်ာင္း
သားမ်ားကုိဆုံးျဖတ္ခုိင္းပါ။ 

(၆). ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို “ေပ်ာ္ရႊင္္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း”ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူတုိ႔အျမင္မ်ားကုိ 
ေ၀မွ်ေစပါ။ ေက်ာင္းသား A လုပ္သူက သူ၏စိတ္ကူးကုိ တင္ျပေနစဥ္၊ ေက်ာင္းသား B က ေက်ာင္းသားလက္စြဲ စာအုပ္ထဲရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
(၁)၊ ဇယားကြက္ ၂ အထဲတြင္ ေက်ာင္းသား A ထံမွ သူၾကားသမွ်ကုိ ပံုေရးဆြဲရမည္။ ၄င္းကုိ “အျမင္ျဖင့္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း” ဟုေခၚသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားတာဝန္မ်ား လဲလွယ္ခုိင္းၿပီး၊ ေက်ာင္းသား Bက သူ၏စိတ္ကူးကုိ တင္ျပေနစဥ္တြင္၊ ေက်ာင္းသား A 
ကအျမင္မွတ္တမ္းကို  ျပဳစုေနရမည္။ 

(၇). ႏွစ္ဦးစီစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအား ၅ - ၇ မိနစ္ၾကာေဆြးေႏြးေစၿပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္စုစည္းေစပါ။ ေက်ာင္းသူ/သား 
၂ ေယာက္ မွ ၃ ေယာက္အထိဖိတ္ေခၚၿပီး၊ သူတုိ႔၏ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ လႈပ္ရွားမႈမွ  အေဖာ္ကုိ အျခားအတန္းသားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးေစပါ။ 
“ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း” အတြက္ ၄င္းတုိ႔အတန္းေဖာ္၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိေဝမ်ွေပးပါ။ 

၃။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (မိနစ္ ၂၀)
ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္းဆင္ျခင္း (Brainstorming)ႏွင့္ အုပ္စုအလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိစက္ဝုိင္းပုံစံတစ္ခုတြင္ ထုိင္ဖုိ႔ရန္ဖိတ္ေခၚပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ 
အသုိက္အဝန္းတစ္ခု၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားေစပါ။ ဤအၾကံျပဳေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

○ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဘယ္လုိေျပာဆိုဆက္ဆံၾကသလဲ။ ဥပမာ-တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ 
ေလးေလးစားစားေျပာဆိုဆက္ဆံသလား၊ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံသလား၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြစြာ ဆက္ဆံသလား၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ဂရုစုိက္ၾကသလား၊ ေဝမ်ွၾကသလား၊ အားေပးၾကသလား။ 

○ ဒီအုပ္စုထဲမွာ ဘာေတြက သင့္ကုိေပ်ာ္ရႊင္ေစသလဲ။ ဥပမာ-အခန္းက  သန္႔ရွင္းလွပေနလုိ႔လား၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလုိ႔လား၊ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး 
ဆက္ဆံၾကလုိ႔လား၊ အၿမဲၿပဳံးေနၾကလုိ႔လား။ 

○ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီတုိင္း သက္ေတာင့္သက္သာ  ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ႏွင့္   လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ   ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ေသခ်ာေစရန္  ဘာေတြ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ။ ဥပမာ-  ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေပးပါ၊ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလးစားစားဆက္ဆံပါ၊ မ်က္လုံးကုိၾကည့္ၿပီး 
နားေထာင္ေပးပါ၊ ေမးခြန္းေမးပါ၊ အေယာက္စီတုိင္းကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အခြင့္ေပးပါ၊ မိမိအေတြးေခၚမ်ားကုိ ေဝမွ်ဖုိ႔ရန္ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိပါ၊ 
အျမင္မတူေသာလူမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ တန္ဖုိးထား လက္ခံေပးပါ။

○  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ  အခက္အခဲမ်ားကုိ ဘယ္လုိအတူတကြ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ ၾကမလဲ။ ဥပမာ- စိတ္ကူးမ်ားေဝမ်ွျခင္း၊ အတူတကြ သေဘာ 

(၅). အကယ္၍မ်ားသင့္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ ဒီကစားနည္းကုိ မတူညီတဲ့ကြဲဲျပားမႈေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- “ကရင္ျပည္နယ္က 
လာတဲ့သူတုိင္းဆီကုိ ေလတိုက္တယ္”၊ “ဘာသာစကားတစ္ခုထက္ပုိေျပာႏိုင္တဲ့ လူတုိင္းဆီကုိ ေလတိုက္တယ္”။ 

(၆). (Facilitator) အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူက  ၁၀မိနစ္ၿပီးေနာက္ ကစားနည္းကုိ အဆုံးသတ္ႏူိင္သလုိ (သုိ႔) 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီတိုိင္းက စက္ဝုိင္းရဲ့အလယ္ဗဟုိမွာ ရပ္တဲ့အေတြ႔အႀကံဳရၿပီးေနာက္မွာလည္း ကစားနည္းကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါတယ္။  
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တူညီမႈ  ရယူျခင္း၊ ေဝယ်ာေဝစၥျဖစ္ေသာ  သန္႔ရွင္းေရး ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထုိင္ခုံမ်ားအား စီစဥ္တက်ထားျခင္း ၊ အခန္းအလွဆင္ျခင္းမ်ားအား 
တာဝန္ခဲြေဝ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း။ 

(၂). သင္တန္းကာလတေလွ်ာက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အေကာင္းျမင္ 
ေရးသားခ်က္မ်ားဘက္ကုိ ဦးစားေပးရန္ သတိေပးပါ။ ဥပမာ- “အတၱမၾကီးပါနဲ႔” ဆိုသည့္စကားလံုးထက္ “အေယာက္စီတုိင္းကုိၾကင္နာပါ” 
ဟူေသာစကားလံုးကို သံုးပါ။

(၃).  “ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာအသုိက္အဝန္း” အတြက္  ျပဳမူေနထိုင္ပံု   လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရာတြင္ စိတ္ႏွစ္ထားဖုိ႔ရန္၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စကၠဴျဖဴႀကီးေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ သင္ခန္းစာ 
(၁) တြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ကူးေရးေစပါ။ 

(၄). သင္တန္းကာလတေလွ်ာက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးခ်က္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းခန္းနံရံေပၚတြင္  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ကပ္ထားေပးပါ။ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ျပန္ျပင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ေက်ာင္းခန္းနံရံေပၚရိွ  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဆီသို႔  ျပန္လာႏိုင္သလို  
သုိ႔မဟုတ္  ဤသို႔လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  ကတိေပးထားခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္အတြက္     
အျပန္အလွန္သတိေပးရာလည္း  ေရာက္ပါသည္။

 အတန္းတစ္ခုစီၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္စာအျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲရွိ ေနရာလပ္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳၿပီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာ သင္ယူခ်င္စရာအသုိက္အဝန္း  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ  မည္သို႔လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို စဥ္းစားေစပါ။ 

 

ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာသင္ယူျခင္း၏ရည္မွန္းခ်က္

● အျမင္ျဖင့္မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Activity)ကုိ 
သရုပ္ေဖာ္ ေပးဖို႔ရန္   ဖိတ္ေခၚပါ။ 

● ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတို႔၏  လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပီးျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေနစရာ မလုိေၾကာင္းသတိေပးပါ။ တစ္ခါတစ္ရံေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အျခားအတန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္  မိမိတို႔၏  စိတ္ကူးမ်ား၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မေဝမွ်ခင္  အလုပ္ျပီးရန္လိုအပ္သည္သည္ဟု ခံစားတတ္ၾကသည္။ 
ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းးတြင္  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပုံေရးဆဲြျခင္းမ်ား၊ ျပဇာတ္တုိမ်ား၊သုိ႔မဟုတ္ ပုံျပင္တုိမ်ားကုိ ေရးဆဲြ  ဖန္တီးရျခင္း  အစရိွသည့္ 
လႈပ္ရွားမႈ  မ်ားစြာကို အလွ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျဖမွန္သည္ မွားသည္ ဟူသည္ မရိွေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
သေဘာေပါက္ေစပါ။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရန္သာလိုေၾကာင္း နားလည္ေစပါ။

အကဲျဖတ္ျခင္း

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊
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● အကယ္၍မ်ား ေက်ာင္းသားဦးေရသည္နည္းကာ အခ်ိန္လည္းရွိသည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ က်န္သည့္အတန္းေဖာ္မ်ားအား 
သူတုိ႔၏စံုတြဲႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ သူတုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဝမ်ွေပးႏူိင္သည္။ 

● ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္းအတြက္ လက္ေတြ႔သိပ္မက်ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိလည္း 
ေဝမွ်ႏူိင္သည္။ (ဥပမာ-“ကြ်န္ေတာ္တေနကုန္ေက်ာင္းမွာတီဗီၾကည့္ခ်င္တယ္” သုိ႔မဟုတ္ “ကြ်န္ေတာ္ေနေပ်ာ္ေသာေက်ာင္းမွာ ဘာမွလုပ္စရာမလိုတဲ့ 
ေက်ာင္းမ်ိဳး”)။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ပကတိရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာင္းစြာဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ  ႏိုင္ငံသားမ်ားကို သင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတိေပးပါ။  

ေပ်ာ္ရႊင္္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

● တန္းတူပါဝင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ တုိက္တြန္းပါ။ ဘယ္သူကစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိေဝမွ်ၿပီး၊ ဘယ္သူက မေဝမွ်သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ “ဆရာ/မတုိ႔ 
တျခားေက်ာင္းသားေတြဆီက အႀကံေပးခ်က္ေတြကုိလည္း ၾကားရၿပီးၿပီ၊ အႀကံေပးခ်က္မေပးေသးတဲ့ လူေတြလည္း ရွိေသးတယ္၊ အႀကံေပးခ်င္ရင္ 
ေပးလုိ႔ရတယ္” စသျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။  ေရွ႕ထြက္လာဖုိ႔ရန္ ရွက္ေသာသူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းအားေပးၿပီး၊ အၿမဲေျပာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း 
အျခားေက်ာင္းသားေတြကို ေျပာခြင့္ေပးဖုိ႔အားေပးပါ။ သင္တန္း ကာလတေလွ်ာက္  လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္  က်ား၊မတန္းတူပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 
မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုအေနအထားမ်ားကို ေသခ်ာစြာအာရုံစုိက္ပါ။ 

● “ဆရာမ်ားကုိအၿမဲတမ္းေလးစားပါ” ဟူ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားက အႀကံေပးႏူိင္သည္။ ဒီအခြင့္ အခါကုိအသုံးခ်ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ 
ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္းတြင္ အေယာက္စီတုိင္းသည္ သင္ယူသူႏွင့္ သင္ၾကားေပးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။  
သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းတာဝန္မ်ားသည္ ဤအတန္္းထဲရွိေသာ သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ဆရာတစ္ဦးထဲႏွင့္သာသက္ဆိုင္ျခင္း 
မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုတြင္ ဆရာသည္ သင္ယူျခင္းကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမာေစရန္ 
ကူညီေပးသူသာျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္က သင္ယူသူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ ထုိနည္းတူစြာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း 
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အသိပညာ သင္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

● လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္  ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မတူညီေသာအျမင္မ်ား ရွိႏူိင္သည္။ မတူညီေသာအျမင္မ်ားကို ဤေနရာမွ 
ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား သိပါေစ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္ခံဖုိ႔ရန္အတြက္ ဥပမာတစ္ခုေလာက္ေပးပါ။ ဥပမာ-
ဒူးရင္းသီးက အရသာရွိတယ္ သုိ႔မဟုတ္  ဒူးရင္းသီးကအန႔ံ  မေကာင္းဘူး၊  သို႔မဟုတ္  ဘာေၾကာင့္ဒီအသင္းကုိ အားေပးတာလဲ။ သူတ႔ုိအားေပးေသာ 
ေဘာလုံးအသင္းအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါ။ အမွားအမွန္က အေရးမၾကီးေၾကာင္း၊ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ လက္ခံေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။ 
အျငင္းမပြားဘဲ အုပ္စုတစ္အုပ္စုလုံး အတူတကြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မည္သုိ႔ခ်မွတ္ရမည္၊ ေလးေလးစားစားႏွင့္ မတူညီေသာအျမင္မ်ားကုိ မည္သို႔  
ေဝမွ်ရမည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းပါ။ အကယ္၍လုိအပ္မည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို သူတုိ႔၏မွတ္စုထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းမည္ကို လက္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ မဲေပးခုိင္းပါ။

● သူတုိ႔၏ သင္ယူျခင္း ပတ္၀န္းက်င္အတြက္  တာဝန္မ်ားကုိယူဖုိ႔ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တုိက္တြန္းပါ။ အုပ္စုမ်ားခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးျပီး၊ 
တစ္ပတ္တာ မတူညီေသာလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္ တာဝန္ေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခန္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ခုံမ်ားစီတန္းျခင္း၊ 
အပင္မ်ား ဂရုစုိက္ျခင္း၊ အလွဆင္ျခင္း စေသာအလုပ္တာဝန္မ်ားကို စဥ္စား၍  စာရင္းျပဳစုေစပါ။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား  
လိုက္နာမႈရွိမရွိ  ေသခ်ာေစရန္ အသင္းတစ္သင္းအား တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။ 

● ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို  မိတ္ဆက္အခန္းတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္

အသိုက္အဝန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္  တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလးထားကာ တဦးႏွင့္တဦး အျပန္အလွန္ေလးစားၾကျပီး၊ မတူညီၾကေသာလူေပါင္းစံုတုိ႔ကို 
လက္ခံေပးသည့္ အသိုက္အဝန္းအား စတင္တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔ျဖင့့္ ဝန္းရံထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ သင္ၾကားနည္းပံုစံ။      ။ အကယ္၍မ်ား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္းအတြက္ 
သူတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေ၀မွ်ရန္ အဆင္မေျပပါက သင့္အေနျဖင့္ ဤသင္ၾကားနည္းပံုစံကုိ အသုံးျပဳႏူိင္ပါသည္။ ပညာေရးစနစ္အတြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ အမ်ဳိးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအားျပပါ။ 

• အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း(၂)၊ အပုိဒ္ခဲြ(ဂ)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အပုိဒ္ခဲြမ်ားကုိဖတ္႐ႈရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ စာေၾကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ခဲြထားေပးၿပီး၊ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳ႕အား  စာပုိဒ္မ်ားကုိ တစ္ေၾကာင္းၿပီး 
တစ္ေၾကာင္းက်ယ္ေလာင္စြာဖတ္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ စာပုိဒ္ဖတ္သံၾကားသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ ထင္က်န္မွတ္မိေနသည့္ 
စကားလုံးတစ္လုံးအား မွတ္စုစာအုပ္တြင္ မွတ္ထားခုိင္းပါ။

• အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ၊ အခန္း(၂)၊ ပုိဒ္ခဲြ (ဂ) - အမ်ဳိးသားပညာေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အား ျမွင့္တင္ရန္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုး၏ဘာသာစကားမ်ား၊ စာေပမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အႏုပညာမ်ား၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအား ေလးစားတန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ တန္ဖိုးထားျပီး၊ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား  ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ၊ ဤအရာမ်ားအား 
အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ)

• ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အုပ္စုအလုိက္ခဲြပါ။ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကားလုံးမ်ားအား မိမိတို႔  အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဝမ်ွေစၿပီး၊  ထိုစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ကို 
ေဆြးေႏြးေစပါ။ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏူိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
(Actions) သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား(Behaviors)ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ 

• အုပ္စုမ်ားအားလံုးအား ျပန္စုေစျပီး၊ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေစပါ။ “ေပ်ာ္ရႊင္္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ဖန္တီးဖုိ႔ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  ၂ (Activity 2)ပါ အဆင့္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေစပါ။ 
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သင္ခန္းစာ(၂)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏုုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏူိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ 

သင္ခန္းစာႏွင့္ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား   

အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ျခင္း

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ : ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ အသုိက္အဝန္းကုိ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္
ကုိ သိရွိေစရန္။ “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ” စီမံကိန္း၏ ပန္းတုုိင္ကုုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသား - ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ မိမိေနထုိင္ရာ အသုိက္အဝန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲမွႈ မ်ားျဖစ္ပၚလာေစေရးအတြက္ မိမိအသုိ္က္အဝန္းရွိ အေရးကိစၥအဝဝကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအမွႈကုိ  ျပဳသူျဖစ္ 
သည္။

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
● အသိပညာအပုိင္း - ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦး၏ သေဘာတရားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 

အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးျခင္း၏ အေရးပါပုံကုိ ရင္းႏွီးသိရွိလာမည္။
● ကြ်မ္းက်င္မွႈုပုုိင္း - အုုပ္စုုအလုုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္လာျပီး  မိမိတုိ႔ေက်ာင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာေစမည့္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တတ္လာမည္။
● စိတ္ေနသေဘာထား- ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ 

တာဝန္သိတတ္လာမည္။

၁။ ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ( ၅မိနစ္)
 ● ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူခ်င္စရာ အသုိက္အဝန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါ။ ထပ္မံျဖည့္စြက္စရာမ်ား၊ အၾကံေပးစရာမ်ား 

 ရိွလွ်င္ေပးႏိုင္ျပီး၊ သုိ႔မဟုတ္  ေမးခြန္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္လည္း ေမးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါ။

၂။ “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ” စီမံကိန္းကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္” (၅ မိနစ္)
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ” စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ကာ၊ သူတုိ႔၏ 

ေက်ာင္းတုိးတက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ စိတ္ကူးတစ္ခုအား ပံုေဖာ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွင္းျပပါ။

(၂). နိဒါန္းအပုုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳၿပီး၊ “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ” စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။

(၃).  ဤစီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ပထမအဆင့္မွာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (မိမိတုိ႔ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွိ  ေက်ာင္းသား/သူမ်ား) မွ 
မည္ကဲ့သုိ႕အတူတကြ ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္ၾကသည္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၄၅ မိနစ္

ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုုပ္၊ မင္တံ၊ ေရာင္စုုံခဲတံ၊ “အစိတ္အပုုိင္းမ်ားစြာႏွင့္စနစ္တခု” ကစာနည္းအတြက္ စာရြက္အတုုိအစမ်ား။
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၃။အစိတ္အပုုိင္းမ်ားစြာႏွင့္စနစ္တစ္ခုု (မိနစ္ ၂ဝ)
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ကစားနည္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ၄ေယာက္(သုိ႔) ၅ေယာက္ ပါ၀င္ေသာအုုပ္စုမ်ား ခဲြေပးပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ စက္တစ္ခုု သုုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာပစၥည္းတစ္ခုု၌ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပုုိင္းမ်ိဳးစံုကဲ့သုုိ႔ သရုပ္ျပရန္အတြက္ 
အုပ္စုအလိုက္အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ကို  ရွင္းျပပါ။

(၃). စက္ကိရိယာပစၥည္းတစ္ခု လည္ပတ္ရန္ ၄င္းစက္ပစၥည္း၏ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားအားလံုး ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရန္လိုသကဲ့သုိ႔၊ 
စနစ္တစ္ခုေအာင္ျမင္ရန္ အဖြဲ႔အတြင္းရိွ အသင္းသားတစ္ဦးစီပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။    

(၄). အုုပ္စုုတစ္အုုပ္စုုစီတုုိင္းကုုိ စက္ကိရိယာပစၥည္းတစ္ခု၏အစိတ္အပုုိင္းအမည္ သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းပညာပစၥည္းတစ္ခု၏ အမည္မ်ားပါေသာ 
စာရြက္အေသးတစ္ရြက္စီ ေပးပါ။ ဥပမာ - စက္ဘီး၊ ဖုန္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ေရစုပ္စက္၊ ေမာ္တာ၊ ဆိုလာျပား၊ ထမင္းေပါင္းအိုး စသည္ျဖင့္။

(၅). ဤကစားနည္းသည္ စနစ္တစ္ခုုျဖစ္လာရန္အတြက္ အတူတကြလုုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဥပမာ-စက္ဘီးတစ္စီး 
ျဖစ္ရန္အတြက္ ဘီးႏွစ္ဘီး၊ လက္ကုိင္ဘား၊ ေျခနင္းျပားမ်ားႏွင့္ ဂီယာမ်ားလုုိအပ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းသားမ်ားကို သရုပ္ျပေပးရန္ 
အကူအညီေတာင္းပါ။ သင္တန္းသားတစ္ဦးအား စက္ဘီးအစိတ္အပုုိင္းအမည္ တစ္ခုစီအားေပးျပီး၊ စက္ဘီးမည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို 
သရုုပ္ျပခုုိင္းပါ။  

(၆) အေသးစားအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ထိုကိစၥကိုရွင္းျပပါ။ ထိုသို႔ မိမိတို႔ရရိွထားသည့္ စက္ကိရိယာပစၥည္း (သို႔) နည္းပညာပစၥည္း ပံုစံအား 
အတူတကြသရုပ္ျပရန္ အုုပ္စုုတစ္အုုပ္စုုစီအား အခ်ိန္(၅)မိနစ္ေပးၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေနေသာ အုုပ္စုမ်ားကုုိ သရုပ္ေဆာင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 
အုုပ္စုအတြင္းတြင္ ပါေသာသူမ်ားႏွင့္သာ  သရုပ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍မရေပ။  အုပ္စုတိုင္းရိွ 
အေယာက္စီတုုိင္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၆). အုပ္စုတစ္အုပ္စုစီတုုိင္းအား သရုပ္ျပေစပါ။ အျခားအုပ္စုမ်ားကုုိ ဤအုပ္စုက မည္သည့္ပစၥည္း/ စနစ္အား သရုပ္ျပေနသည္ကို ေမးပါ။ 

(၇). ျပန္လည္ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ - 

○ စနစ္တခုု/စက္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မည္သုိ႔ႀကဳံေတြ႔ရသနည္း။ မည္သည့္အရာမ်ားကလြယ္ကူ၍ 
မည္သည့္အရာမ်ားက ခက္ခဲပါသနည္း။ 

○ သင္တုုိ႔၏အဖဲြ႔ကမည္သည့္အရာမ်ားကုိ  အတူတကြ ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသနည္း။ 

○ သင္တုုိ႔အဖဲြ႔က မည္သုိ႔ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾကသနည္း။ 

○ စနစ္ထဲမွ/အဖဲြ႔ထဲမွ လူတစ္ေယာက္အားထုတ္ပယ္ပါက မည့္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။ 

○ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔တစ္ဦးစီ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္ အသုိက္အဝန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ ဤစနစ္မ်ားလည္ပတ္ပုံမည္သုိ႔ 
တူညီပါသနည္း။ 

(၈). အသုိက္အဝန္းတစ္ခု ေကာင္းစြာလည္ပတ္ရန္ အသုိက္အဝန္းအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးစီ၏ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုုိးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ 
လုိအပ္သည္ကုိရွင္းျပပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးလည္း မီွခုိေနရသည္။ လူတုိင္းသည္ 
အသုိက္အဝန္းတစ္ခု၏ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံမစဥ္းစားမိဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ႏူိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

လူတုိင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္အျခားသူမ်ားအား ပုိ၍ပါဝင္ေစၿပီး 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကေလေလ အသုိက္အဝန္းသည္ 
ပို၍ခုိင္မာေလေလျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
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အကဲျဖတ္ျခင္း

● ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုပ္မွ ေကာက္ယူျဖည့္စြက္ထားေသာ စစ္တမ္းမွတ္စုႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၃-၂-၁ အား ျပန္လည္ေလ့လာပါ။ 

● ဤသင္ခန္းစာအၿပီးတြင္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းဆုိသည္ကုိ  ၄င္းတို႔ မည္သုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္သည္ကုိ  
ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုပ္တြင္ စာေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးခုိင္းပါ။  

(၉). ကစားနည္းတြင္ ကစားခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းအသုိက္အဝန္းပုိ၍ ခုိင္မာေအာင္ တစ္ဦးခ်င္း၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 
ေဆြးေႏြးေပးပါ။ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသုိက္အဝန္း ပုုိမုုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾကသူမ်ားသည္ တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားမ်ား  
ျဖစ္ၾကသည္ ဟုရွင္းျပပါ။ 

၄။ ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ေက်ာင္းကုုိရွာေဖြျခင္း (၁၅ မိနစ္)
(၁). ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ မည္သူမ်ားရွိၾကသည္ကုိ အလ်ွင္အျမန္ေမးပါ (ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းအုုပ္ဆရာႀကီး အစရွိသျဖင့္) ။ ႏုုိးၾကား 

တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ေက်ာင္းႀကီး သာယာဖြ႔ံျဖိဳးျပီး  ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေနရာျဖစ္လာေစရန္ သူတုိ႔တြင္တာဝန္ရွိ 
ေၾကာင္းကုိရွင္းျပပါ။ 

(၂). ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုုိ႔ေက်ာင္းအေၾကာင္းကုုိ စစ္တမ္းေကာက္ရမည္။ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအတုိင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ အားသာခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ေက်ာင္းႀကီးပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုကိုု ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

○ စာသင္ခန္းမ်ား (ဥပမာ- အားသာခ်က္ - ေက်ာင္းသားအားလုုံးအတြက္ စားပဲြႏွင့္ထုုိင္ခုုံမ်ားရွိသည္၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ - 
နံရံေပၚတြင္ ရုုပ္ပုုံကားခ်ပ္မ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားသင့္သည္။)

○ ေက်ာင္းခန္းျပင္ပေနရာ (ဥပမာ - အားသာခ်က္ - ေျပးလႊားကစားရန္ ေနရာရွိသည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္- ပန္းပင္မ်ား 
စိုုိက္ပ်ဳိးသင့္သည္။)

○ ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္မ်ား (ဥပမာ-အားသာခ်က္ - လက္ေဆးရန္ ေနရာရွိသည္။ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္အႀကံျပဳခ်က္ - 
လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ားထားရွိသင့္သည္။)

○ သင္ယူမႈ အေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - အားသာခ်က္ - စာအုုပ္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္အႀကံျပဳခ်က္ - ေနာက္ထပ္စာအုပ္မ်ား 
ပုိမုိထားရွိသင့္သည္။)

(၃). ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ(၄)ေယာက္တစ္အုပ္စုစီ ခဲြေပးပါ။ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းၿပီး၊  သူတုိ႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စြဲ 
စာအုပ္ရွိ စစ္တမ္းတြင္ ျဖည့္ခုိင္းပါ။ 

(၄). ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတန္းထဲသုိ႔ျပန္ဝင္ရန္ ေစာင့္ဆုုိင္းေနစဥ္တြင္ သူတုုိ႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုုပ္မွ ေလ့က်င့္ခန္း ၃-၂-၁ 
ကုုိျဖည့္ခုိင္းပါ။ သူတုိ႔သင္ယူခဲ့သည့္ အရာ(၃)ခု၊ အသစ္ေသာစိတ္ကူးစိတ္သန္း(၂)ခု၊ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာ က်န္ေသးလွ်င္ 
ေမးခြန္း(၁)ခု။ 

၅။ တင္ျပျခင္း ႏွင့္အပိတ္ (၅မိနစ္)
(၁). အတန္းထဲသုုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္ဝင္ေစၿပီး၊ သူတုို႔ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ အားသာခ်က္ တစ္ခုုႏွင့္ ပိုုမုုိေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုကုိ 

အုပ္စုတုိင္းအား တင္ျပေစပါ။ 

(၂). သင္ပုုန္းေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴျဖဴႀကီးေပၚတြင္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုပါ။ “သင္ယူေဝမွ် 
အတူတကြ” စီမံကိန္းအား ပုံေဖာ္စဥ္တြင္ ကုိးကားရန္အတြက္ ဤစာရင္းအား ဆက္သိမ္းထားပါ။ 

(၃). ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းပတ္္ဝန္းက်င္ကုိ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းရွိ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရွႈျပီး ဤအားသာခ်က္မ်ားမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ကုိ သိရွိႏုိင္ျပီး ထုိအားသာခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္၍ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ 
ပုိမုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကို သိရွိိလာမည္ျဖစ္သည္။  
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သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ •အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ႏုုိးၾကားတက္ၾကြေသာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ) တစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ႏုိင္သလုိ၊ တရားဝင္အေနထားတစ္ခု (ႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံ၏တရားဝင္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း) အျဖစ္လည္း သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ ဤသင္ခန္းစာက တက္ၾကြႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အစပ်ဳိးရန္ အတြက္ 
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈကုိ ေလ့လာေစသည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူသည္ -

•  ရပ္ရြာ၊ ေက်ာင္းႏွင့္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိ ကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေလ့လာစုုံစမ္းရန္ ဆႏၵရွိသူျဖစ္သည္။ 

• အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားကုုိ သုုံးသပ္ေလ့လာႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး၊  ေရရွည္တည္တံေသာ အနာဂတ္ကုိရရွိရန္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။  
(UNESCO၊၂၀၁၀)

ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူသည္ - 

• ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္မ်ားမွ ရပ္ရြာကိစၥရပ္မ်ားအထိ အသုိက္အဝန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပံ့ပုိးသူျဖစ္သည္။ 

• ကမာၻႀကီးပုိမုိေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္လုိစိတ္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ 

• ၄င္းတုိ႔လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆုိးက်ိဳးကုိ တာဝန္ခံသူျဖစ္သည္။ (UNESCO ႏွင့္ Oxfarmမွ၊ MoteOo,n.d. ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွ။ 
စာမ်က္ႏွာ ၆ ) 

အစိတ္အပုုိင္းမ်ားစြာႏွင့္စနစ္တစ္ခုု
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤကစားနည္းအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွက္ေနပါက ရုုိးရွင္းသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားကစားနည္းတစ္ခုအား 
လုပ္ေဆာင္ေစပါ။ ဥပမာ- ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္မ်ားကုိဆန္႔ထုတ္ေစၿပီး မုိးမုန္တုိင္းၾကားရွိ သစ္ပင္ပုံစံ သရုပ္ေဆာင္ေစပါ။ 

ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ေက်ာင္းကုုိရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း
ဤလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လမ္းေလွ်ွာက္မည္ကုိ ေက်ာင္းအုုပ္ဆရာအား 
အသိေပးေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လမ္းေလ်ွက္ေနစဥ္တြင္ ေက်ာင္းဝန္းတစ္ခုလုံး ျပန္႔ႏ႔ွံေစရန္၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ 
စစ္တမ္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးပါ။ (ဥပမာ-အုုပ္စုု(၁)သည္ စာသင္ခန္းကုိစတင္ေလ့လာၿပီးမွ ေက်ာင္းခန္းျပင္ပကုိေလ့လာရမည္။ အုုပ္စုု(၂)
သည္ ေက်ာင္းခန္းျပင္ပကို စတင္ေလ့လာၿပီး ေရႏွင့့္္မိလႅာစနစ္မ်ားကုိဆက္လက္ေလ့လာရမည္။)

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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ရည္ရြယ္ခ်က္ : ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား မတူညီကြဲျပားေသာ သင္ယူမွႈပုံစံမ်ားကုိ  နားလည္သေဘာေပါက္လာေစျပီး  ပုိမုိထိေရာက္စြာ 
သင္ယူ/အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္အတြြက္ ကူညီေပးရန္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
သင္ယူမွႈပုံစံမ်ား - သင္ယူမွႈပုံစံမ်ားဆိုသည္မွာ မတူညီေသာလူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္အာရံုႏွင့္အတူ ႏွႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍ 
သင္ယူျခင္္း၊ အျမင္အာရံုတစ္ခုထဲကုိသာ အသံုးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း၊ အၾကားအာရံုကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျပဳလုပ္၍ 
သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မတူညီသည့္အာရံုခံစားမွႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။

ကုိယ္တုိင္စမ္းသပ္ေလ့လာ၍ သင္ယူျခင္း - မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကံဳအေပၚအေျခခံ၍ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းျဖင့္ သင္ယူသည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၁။ ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာအားျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း - (၅ မိနစ္)
● သင္တန္းသားမ်ားအား ယခင္သင္ခန္းစာတြင္ သူတုိ႔ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသုိက္အဝန္း၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားအား 

ျပန္လည္စဥ္းစားေစပါ။ 

● “အစိတ္ပုုိင္းမ်ားႏွင့္စနစ္တစ္ခု” ကစားနည္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ား အသုုံးျပဳခဲ့ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုုိ ျပန္လည္စဥ္းစားေစပါ။ 
ယခင္သင္ခန္းစာကတည္းက ဤကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား သူတုိ႔အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ဥပမာရွိလွ်င္ ေပးႏုိင္သည္။ 

သင္ခန္းစာ(၃)

သင္ယူျခင္းပုံစံမ်ား -အျမင္အာရုံ၊အၾကားအာရုံ ႏွင့္

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
● အသိပညာပုိင္း - လူအမ်ား၏မတူညီေသာ သင္ယူပံုနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
● ကြ်မ္းက်င္မႈပုိင္း- မတူညီေသာ သင္ယူပုံ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကုိ ျပသလာမည္။
● စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား - ကဲြျပားျခားနားေသာ သင္ယူျခင္းပံုစံမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားလာမည္။
● ျပဳမူေနထုိင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ား - မတူညီေသာပံုစံျဖင့္ သင္ယူေနၾကသူ အားလုံးကုိ ေလးေလးစားစားျဖင့္ ဆက္ဆံလာမည္။ 

၄၅ မိနစ္

စကၠဴျဖဴအႀကီး (သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴျဖဴအႀကီးမရွိလွ်င္ A4 စာရြက္ကုိအသုံးျပဳရန္)၊ ေဘာပင္ သုိ႔မဟုတ္ ခဲတံမ်ား၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း၊ 
ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ သရုပ္ျပ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေနရာ။

လႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္သင္ယူျခင္း

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။
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၂။ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း - “ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္” (၅မိနစ္)
(၁). အဂၤလိပ္စကားလုံးမ်ား သင္ယူေလ့က်င့္ရန္ “ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္”ဆုိေသာ ကစားနည္းကုိ ကစားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိေပးပါ။ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ “ေမာင္ေမာင္ကေျပာတယ္ သင္၏………….ကုိထိပါ” ကိုေရးခ်ပါ။ 
ဦးေခါင္း၊ ပခုံး၊ ႏွာေခါင္း၊ နား၊ ဒူး၊ လက္ေမာင္းစေသာ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိ  ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ 
ေက်ာင္းသားတေယာက္အား ေခါင္းေဆာင္ “ေမာင္ေမာင္” အျဖစ္တာဝန္ေပးကာ၊ က်န္သူမ်ားက ကစားသမားမ်ားအျဖင့္ ပါ၀င္ရသည္။ 
ကစားသမား ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ ေရွ႕တြင္ ရပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ေမာင္က က်န္ေသာကစားသမားမ်ားအား  ဘာလုပ္ရမည္ကို 
ေျပာျပပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်န္ေသာကစားသမားမ်ားသည္ “ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္” ဆုိေသာစကားလုံးမ်ားႏွင့္စေသာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ “ေမာင္ေမာင္က သင္၏ႏွာေခါင္းကုိ ထိပါ” ဟုေခါင္းေဆာင္ကေျပာရင္ 
က်န္ေသာသူမ်ားက ႏွာေခါင္းကုိထိရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေခါင္းေဆာင္က “ေမာင္ေမာင္ေျပာသည္”ဟု စကားမစဘဲ “သင့္ႏွာေခါင္းကုိ 
ထိပါ”ဟု ေျပာလွ်င္ ေနာက္တစ္ဝုိင္း ျပန္မစခင္အထိ သူတုိ႔ႏွာေခါင္းကုိထိေသာသူအားလုံးသည္ ဂိမ္းထဲမွ ထြက္ခြာေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေမာင္ေမာင္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ကစားေသာသူအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကစားသမားမ်ားအားလုံးကုိ ႐ႈပ္ေထြးေစရန္အတြက္ 
“ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္” ဆုိေသာစကားလုံးအားအသုံးမျပဳဘဲ သူ၏ႏွာေခါင္းကုိထိျခင္း စသည္ျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အသုံးျပဳ၍ 
ကစားသမားမ်ားကို လွည့္စားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္(၅) မိနစ္ၿပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေယာက္တည္းသာ က်န္ေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္ 
ကစားနည္းကုိ အဆုံးသတ္ပါ။ 

 (ဤကစားနည္းကုိ ကစားရာတြင္ ‘ေမာင္ေမာင္ကေျပာတယ္ သင္၏….. ကုိထိပါ’ ဆုိသည္ကို အဂၤလိပ္လုိ ေျပာဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 
‘Maung Maung says touch your nose)

(၂). ကစားနည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း

● ဒီဂိမ္းကစားနည္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရန္ 
ဘာေတြလုိအပ္သလဲ။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၾကားရႏူိင္ေျခရွိေသာ 
အေျဖမ်ားမွာ -အာရံုစုိက္၍  နားေထာင္ျခင္း၊ 
အျခားသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတိုင္း 
အၿမဲတမ္းလုိက္မလုပ္ျခင္း။

●  ဒီေန႔ အဂၤလိပ္စကားလုံးအသစ္ေတြ 
ရလိုက္သလား။ ဒီစကားလုံးေတြကုိ 
မွတ္မိမယ္လ႔ုိ ထင္သလား။ ဒီအဂၤလိပ္စကားလုံး 
အသစ္ေတြကုိ သူမ်ားကုိ ျပန္သင္ေပးႏုိင္မလား။ 
သင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ သုိ႔မဟုတ္  
မသင္ေပးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ေရာ ဘာေၾကာင့္ 
မသင္ေပးႏိုင္ရတာလဲ။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၾကားရႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အေျဖမ်ားမွာ - ဒီဂိမ္းကစားရင္း စကားလုံးအသစ္ေတြ ရလိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဂိမ္းကစားေနခ်ိန္အတြင္း ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚက 
စကားလုံးေတြကို ဖတ္ရတာ သေဘာက်တယ္။ ဒီစကားလုံးေတြကုိ ေျပာရတာ ေပ်ာ္ဖို့ေကာင္းတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ 

၃။ သင္ယူျခင္းပုံစံမ်ား (၁၀ မိနစ္)
အုပ္စုအလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). လူသားမ်ား မည္သုိ႔သင္ယူၾကသည္ကို   ယေန႔အဓိကထား ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ လူသားမ်ား 

သင္ယူပံုနည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအား  မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရယူရန္အတြက္ ကြ်န္ႏိုပ္တုိ႔၏ အာရံုမ်ိဳးစံုကုိ အသုံးျပဳရသည္။  အေကာင္းဆုံးသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္  အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သူတုိ႔၏မ်က္စိျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊  အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက 
သူတုိ႔၏နားျဖင့္ ၾကားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အာရံုမ်ိဳးစံုျဖင့္ သင္ယူၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူသည့္ပုံစံမ်ားကုိ 
အျမင္အာရံုကုိ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္းနည္းလမ္း၊ အၾကားအာရံုကုိ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္းနည္းလမ္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း နည္းလမ္းဟု ေခၚဆုိသည္။ ဤအခန္းတြင္ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာစမ္းသပ္၍ သင္ယူျခင္းနည္းလမ္းဟု အမည္ရသည့္  
ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အၾကံဳကုိ အေျခခံျပီး စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းအားျဖင့္ သင္ယူသည့္ နည္းလမ္းကုိပါ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၂). ဤအစီအစဥ္တြင္ မတူညီသည့္ သင္ယူမွႈပုံစံမ်ားစြာကုိ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွရရွိခဲ့သည့္အေတြ႔အၾကံဳသစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
ျပန္လွန္စဥ္းစားသုံးသပ္မွႈမ်ား  ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ရွင္းျပပါ။ 
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(၃).  “ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္”ဆုိေသာ ဂိမ္းကစားနည္းတြင္ မည္သုိ႔ေသာ သင္ယူျခင္းနည္းမ်ားအား သုံးခဲ့သည္ကို ေမးပါ။ (အေျဖ - ေမာင္ေမာင္၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ကို နားေထာင္ရာတြင္ အၾကားအာရုံနည္းျဖင့္သင္ယူျခင္း၊ ေမာင္ေမာင္၏ လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ ၾကည့္ရာတြင္ အျမင္အာရုံျဖင့္သင္ယူျခင္း၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းသရုပ္ျပရာတြင္ လႈပ္ရွားနည္းျဖင့္ သင္ယူျခင္း။)

(၄). ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတုိ႔မည္သုိ႔ သင္ယူၾကသည္ကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္၊ မတူညီစြာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူၾကသည္ကိုိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ 

● စာဖတ္ျခင္း

● ရုိးရာအက ကျခင္း

● ျခင္းလုံးကစားျခင္း

● သီခ်င္းဆုိျခင္း

(၅). သင္ယူျခင္းပုံစံမ်ားစြာရွိသည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ (ေက်ာင္းသားလက္စြဲ၊ သင္ခန္းစာ ၃ တြင္ ပါရိွေသာ) သင္ယူျခင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပေပးပါ။

(၆). ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို သင္ယူျခင္းပုံစံတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဥပမာေပးပါ။ 

● အျမင္/အေျပာပံုစံျဖင့္ သင္ယူျခင္း - ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေရးခ်ပါ။ ဥပမာ- ပထမအဆင့္ (၁) 
ဆန္ျမဳပ္ေအာင္ေရထည့္ၿပီး ဆန္ေဆးပါ။ အဆင့္(၂) ေရစင္ေအာင္ စစ္ပါ.. စသျဖင့္။

● အျမင္/အေျပာမဟုတ္ေသာပံုစံျဖင့္ သင္ယူျခင္း -  ဤပုံစံအတု္ိင္းပုံမ်ားကုိဆဲြပါ။   

● အၾကားအာရုံျဖင့္ သင္ယူျခင္း - ညႊန္ၾကားခ်က္အဆင့္မ်ားကုိ က်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာျပေပးပါ။

● လႈပ္ရွားမႈပံုစံျဖင့္ သင္ယူျခင္း - အုိးထဲတြင္ ဆန္ကုိေလာင္းထည့္ၿပီး ေရေဆးေနေသာ အေနထား၊ ဆန္ကုိေရစင္ေအာင္စစ္ၿပီး 
ေရအသစ္ေလာင္းထည့္ကာ မီးဖိုေပၚတြင္ ထမင္းအုိးတည္ေနေသာ အေနအထားပုံစံမ်ားကုိ လက္ကုိအသုံးျပဳၿပီး သရုပ္ျပပါ။

၄။    ေထာင့္ခ်ိဳး (၄) ခုခြဲ၍ သင္ယူေလ့လာျခင္း ပံုစံ (မိနစ္ ၂၀)
သရုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ ပံုဆဲြျခင္း၊ ပုံေျပာျခင္း

(၁). အခန္း၏ ေထာင့္၄ ဖက္သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၄ အုပ္စုခဲြထုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေဘာလုံးကစားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္း   
(သုိ႔) အၾကံဥာဏ္ (၂)မ်ိဳးကုိ ခ်မွတ္ခုိင္းၿပီး၊ အတန္းေရွ႕တြင္ သူတုိ႔အား ခ်မွတ္ေပးထားေသာ သင္ယူျခင္းပုံစံျဖင့္ တင္ျပခုိင္းပါ။ 

● အုပ္စု ၁ (လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ သင္ယူျခင္း) - ေဘာလုံစည္းမ်ဥ္းႏွစ္ခုအား သရုပ္ေဖာ္ျပသရန္ ဇာတ္လမ္းတုိတစ္ခု ဖန္တီးပါ။

● အုပ္စု ၂ (အျမင္အာရံု/အေျပာျဖင့္ သင္ယူျခင္း)-ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ စာလုံးအႀကီးျဖင့္ ေဘာလုံးပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ေရးပါ။

● အုပ္စု ၃ (အျမင္အာရုံ/အေျပာမဟုတ္ေသာပံုစံျဖင့္ သင္ယူျခင္း) - စကၠူျဖဴစာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ ေဘာလုံးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ပုံၾကမ္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပန္းခ်ီအား ေရးဆဲြပါ။

● အုပ္စု ၄ (အၾကားအာရုံျဖင့္ သင္ယူျခင္း) -ေဘာလုံးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အတန္းထဲတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ရွင္းျပပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔စိတ္အဝင္စားဆံုး သင္ယူျခင္း ပုံစံအုပ္စုဆီသုိ႔သြားရန္ ဖိတ္ေခၚပါ (သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုဖဲြ႔ရန္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား   
ကစားနည္းကုိ အသုံးျပဳႏူိင္ပါသည္။ ၿငိမ္သက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းသည့္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကစားနည္းမ်ားကို နိဒါန္းအခန္းတြင္ ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။)

(၃). ေက်ာင္းသားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အုပ္စုအလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္(၁၀)မိနစ္ ေပးပါ။

(၄). အုပ္စုတစ္အုပ္စုစီတုိင္းကုိ အတန္းေရွ႕တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အခ်ိန္၂ - ၃ မိနစ္အထိ ေပးပါ။

1 2 3 4
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ေရွ႕လာမည့္အတန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက အျမင္၊ အၾကား သုုိ႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားမႈအေျချပဳ သင္္ယူနည္း ျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏မတူညီေသာ  သင္္ယူနည္းပံုစံမ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို စစ္ေဆးေပးပါ။ ဥပမာ- သင္ခန္းစာ (၄)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
မတူညီေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡာဏာမ်ားရွိ အမွတ္လကၡဏာျပ လက္ဝါးေျမပံုကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေရးဆြဲရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္မည္သည့္ 
သင္ယူမႈပံုစံအား အသံုးျပဳေနေၾကာင္းကို ေမးပါ။ (အေျဖ -  အျမင္အာရံုႏွင့္အတူ ႏွႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္္း၊ 
အျမင္အာရံုတစ္ခုထဲကုိသာ အသံုးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း)  

အကဲျဖတ္ျခင္း

၅။  ျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အပိတ္ (၁၀ မိနစ္)
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ စက္ဝုုိင္းပုုံစံထုုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ေဘာလုုံးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ သင္ယူရရိွသည္မ်ားကို ေမးပါ။

(၃). အုုပ္စုုအလုုိက္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အခန္း၏ေထာင့္ (၄)ေထာင့္ေနရာကုုိ ညႊန္ျပျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာသင္ယူျခင္းပုုံစံမ်ားအား 

 ေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ပံုကုုိ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ သင္ယူျခင္းပုုံစံမ်ားကုုိလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား နာမည္တပ္ေခၚေစပါ။

(၄). မတူညီေသာ သင္ယူျခင္းပုုံစံ(၄)မ်ဳိးကုုိ ထပ္ခါေျပာေစပါ။ ျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ လက္ေခ်ာင္း ၁ေခ်ာင္းမွ ၅ေခ်ာင္းအထိ ေထာင္   
ေစၿပီး၊ သင္ယူျခင္းပုုံစံတစ္ခုုခ်င္းစီအား သူတုုိ႔မည္မွ်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္းကုုိ အမွတ္ေပးဖုုိ႔ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ (၁ေခ်ာင္းေထာင္လွ်င္ မၾကိဳက္ပါ  
ဟုအဓိပၸါယ္ရျပီး၊  ၅ေခ်ာင္းေထာင္လွ်င္ အလြန္ၾကိဳက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ရပာသည္။)

(၅). ေမးပါ - ဒီမတူညီတဲ့သင္ယူမႈပုုံစံေတြက ေက်ာင္းသားေတြကုုိ အတူတကြ သင္ယူလုုပ္ေဆာင္တတ္ဖို့ ဘယ္လုုိကူညီ္ေပးသလဲ။

(၆). အုုပ္စုုအလုုိက္ အတူတကြ မည္သုိ႔လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေမးပါ။ သူတုုိ႔သည္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေနစဥ္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္လမ္းညႊန္ခ်က္   
မ်ားကုုိ မည္သုိ႔လိုက္နာၾကသနည္း။ သူတုုိ႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုုပ္ထဲတြင္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္   
သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ခ်ေရးခုုိင္းပါ။ 
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သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္   
ေပးျခင္းနည္းမ်ား

ေနာက္ခံ သတင္း အခ်က္အလက္ ပူေပါင္းပါဝင္ေသာသင္ယူျခင္း (Participatory Learning) ႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
(Facilitation)ပညာတြင္ သင္ယူျခင္းပုုံစံမ်ဳိးစုုံကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ မတူညီသည့္ပုံစံမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍သင္ယူသည့္နည္းလမ္း
မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အသိပညာမ်ားရရိွေစရန္၊ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္လာႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သင္ယူမွႈျဖစ္စဥ္ကို 
ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးလာႏုိင္ေစျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေပးသည္။ မည္သည့္ပညာေရးသုုေတသနတြင္မွ် ေက်ာင္းသား မ်ား၏ သီးျခား “သင္ယူမႈပုုံစံ” အလုုိက္ 
သင္ၾကားျခင္းသည္ ပုုိ၍ထိေရာက္သည္ မထိေရာက္သည္ကုုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာတူထားျခင္း မရွိေပ။ (Finley, 2015) ဤသင္ခန္းစာ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈပုုံစံကုုိ သတ္မွတ္ရန္မဟုုတ္ဘဲ၊ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္သင္ယူျခင္းကုုိ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထုုိးျပရန္ႏွင့္၊ သင္တန္းကာလတေလွ်ာက္ အသံုးျပဳမည့္ မတူညီေသာသင္ယူမႈပုုံစံမ်ားကုုိ  ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
မိတ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအုုပ္စုုအလုုိက္ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ စာသင္ခန္းတေလွ်ာက္ လုုိက္ပတ္ၾကည့္ၿပီး၊ အုုပ္စုုအလုုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မလဲြေခ်ာ္ေစရန္ 
လုုိက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေပးပါ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဘာလုုံးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုုတ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုုခန္႔အား ကူညီစဥ္းစားေပးပါ။ ဥပမာ - ၁) ကစားသမားမ်ားသည္ ေဘာလံုးအား လက္ျဖင့္ထိ၍ မရပါ။ ၂) ေဘာလံုးသည္ 
ေဘးစည္းေက်ာ္သြားလွ်င္ စည္းအတြင္းသုိ႔ ျပန္ပစ္ေပးရမည္၊ ၃) ထိုးစစ္အသင္းမွ  ဂိုးတုိင္အတြင္းသုိ႔ဝင္ေအာင္ကန္ႏုိင္လွ်င္ ဂိုးေဘာျဖစ္သည္၊  ၄) 
ခံစစ္အသင္းမွ ေနာက္စည္းေက်ာ္ကန္လွ်င္ ေထာင့္ကန္ေဘာျဖစ္သည္၊ ေဘာလံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေအာက္ပါ Website 
တြင္ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
http://www.kids-play-soccer.com/basic-soccer-rules.html

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္

အျမင္အာရုုံ/အေျပာျဖင့္သင္ယူသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူၾကသည္ - 
• ေရးခ်ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

• စာဖတ္ျခင္း

• စကားလုုံးမ်ားပါေသာ သေကၤတႏွင့္ပုုိစတာမ်ား

• ဘူးလက္ပြိဳင့္မ်ားႏွင့္ ေရးထားေသာစာမ်ား

အျမင္အာရုုံ/အေျပာမပါေသာပံုစံျဖင့္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူၾကသည္၊

• ဇယားကြက္၊ ပုုံၾကမ္း၊ ရုုပ္ပုုံကားခ်ပ္၊ ဓာတ္ပုုံမ်ား၊ ေျမပုုံမ်ား၊ ပုုိစတာမ်ားႏွင့္ 
ကာတြန္းကားမ်ားကုုိၾကည့္ျခင္း

• ဗီဒီယုုိုုိၾကည့္ျခင္း

• သရုုပ္ျပျခင္းကုုိေလ့လာျခင္း

• ပုုံၾကမ္း၊ ဓာတ္ပုုံစသည္တို႔ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုုိ ၾကည့္ျခင္း
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မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈမ်ား

အၾကားအာရုုံျဖင့္သင္ယူသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူၾကသည္၊

• ေရဒီယုုိ၊ ေဟာေျပာခ်က္၊ ပုုံျပင္၊ ကဗ်ာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာအဆုုိအမိန္႔မ်ား၊ 
ေတးဂီတမ်ားနားေထာင္ျခင္း

• ေဆြးေႏြးျခင္း- ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ အေတြးမ်ားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း

• သံခ်ပ္မ်ား၊ ကာရံမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို သရုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ က်ယ္ေလာင္စြာ ထပ္ခါထပ္ခါေျပာဆို၍ အလြတ္က်က္ျခင္း 
သုိ႔မဟုုတ္ စိတ္ထဲမွေျပာဆုုိမွတ္သားျခင္း ၊ႏုတ္ေျဖဥာဏ္စမ္းပေဟဠိမ်ားျဖင့္ သင္ယူျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ သင္ယူသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူၾကသည္၊

• ကုုိယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားမႈ၊ ကုုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈဆုုိင္ရာကစားနည္းမ်ား၊ ေတးသရုုပ္ေဖာ္သီခ်င္းမ်ား

• သူတုိ႔၏လက္ျဖင့္အရာဝတၳဳမ်ားကုုိ ထိေတ႔ြျခင္းႏွင့္ ပတ္ပတ္လည္သုိ႔ေ႐ႊ႔႔ျခင္း

• သရုပ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

• ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ျခင္း၊ အရာ၀တၳဳမ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္း။

• သင့္အနီးအနားတြင္ မွတ္စုမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား  
ျဖန္႔က်ဲထားျခင္း 
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ရည္ရြယ္ခ်က္
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား၏ သြင္ျပင္ရႈေထာင့္စံုကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္တတ္ေစရန္ ႏွင့္ မတူကြဲဲျပားမႈမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုိးထားတတ္ေစရန္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ကုိယ္ပုိင္္အမွတ္လကၡဏာ (မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) - လူတစ္ဦး (သို႔) အုပ္စုတစ္စု ကို ဖြင့္ဆုိရွင္းလင္းသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား
မတူကြဲျပားမွႈ - လူအမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား မတူကြဲျပားျခင္း
မတူကြဲျပားမွႈအား ေလးစားျခင္း - ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာကိုယ္စီရွိေသာလူမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ဆက္ဆံျပီး ၎တို႔၏မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို 
အေလးထားျခင္း
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ - လူသားအားလံုးက တန္းတူညီတူ တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည္ဟူေသာ ဝါဒ။

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
• အသိပညာပုိင္း - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႔) အုပ္စုတစ္ခု၏ မတူညီေသာ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား(မတူကြဲျပားေသာျဖစ္

တည္မွႈ)ႏွင့္  မတူကြဲျပားျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ ရင္းႏွီးသိရွိလာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သုိ႔) အုပ္စုတစ္စု၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာပုံစံမ်ားကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္တတ္လာမည္။
• စိတ္ေနသေဘာထား - လူအုပ္စုတစ္စုအတြင္းရွိ မတူညီေသာ ကြဲျပားမွႈပုံစံမ်ား (မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈမ်ား) ကုိ 

အေလးထားဂရုျပဳတတ္လာမည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၁။  ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (၅ မိနစ္)
 (၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာတြင္ ၎တို႔ေလ့က်င့္ခဲ့ရေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားအေၾကာင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားေစပါ။ 

(အျမင္အာရံုႏွင့္အတူ ႏွႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္္း၊ အျမင္အာရံုတစ္ခုထဲကုိသာ အသံုးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း၊ 
အၾကားအာရံုကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျပဳလုပ္၍ သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ)။ ယခင္ကသင္ခန္းစာတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဤနည္းလမ္းပံုစံမ်ားအား ေလ့က်င့္ခဲ့သလားဟု ေမးပါ။

 (၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကို မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ယူျခင္းအေတြ႔အႀကံဳကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္သာမက ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပးပါ။ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားကို ေလးစားမႈရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

 (၃). လူအခ်င္းခ်င္း ျခားနားျခင္း သို႔မဟုတ္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ား ရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲကမွ တစ္ခုမွာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ ယေန႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး  မတူညီေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ျခားနားျခင္းႏွင့္ ဆင္တူျခင္းကို 
ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၄)

မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ 

၉၀ မိနစ္

ေရာင္စံုမွင္တံမ်ား (သို႔) ခဲတံမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံေလာက္ 
ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။
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၂။  မိမိတုိ႔၏ အမည္မ်ားအေၾကာင္း (၃၀ မိနစ္)
ၿငိမ္သက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းျခင္း

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္ဝိုင္းပံုစံ မတ္တပ္ရပ္စီခိုင္းပါ။ သူတို႔၏ အိမ္ေခၚနာမည္မ်ား (ငယ္နာမည္မ်ား) ဘယ္ကရသလဲကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 
သူတို႔တြင္ အိမ္ေခၚနာမည္မရွိပါက ေက်ာင္းနာမည္ကို အသံုးျပဳခိုင္းပါ။
(၂). ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီကို ၂ မိနစ္အခ်ိန္ေပးၿပီး - 

• ၎တို႔၏ နာမည္ကို ေဖာ္ျပေသာ လြယ္ကူသည့္ လယ္ဟန္ေျခဟန္ အမူအရာ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။
• သူတို႔၏နာမည္ ကို မည္သူကေပးခဲ့သနည္း၊ ဘာေၾကာင့္ ေပးခဲ့သနည္း၊ နာမည္၏ အဓိပၸာယ္ကဘာလဲ ေျပာခိုင္းပါ။ ဥပမာ - သင့္နာမည္က 
မိသားစုဝင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ နာမည္အတိုင္း မွည့္ထားတာလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

(၃). အုပ္စုတစ္စုလံုးကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းျပန္ခ်ဳပ္ေပးပါရန္။
• သင့္နာမည္က သင့္အေပၚ (သို႔) သင့္စိတ္ေနစိတ္ထားအေပၚ ဘယ္လို လႊမ္းမိုးမႈမ်ိဳးရွိသလဲ။ 
• အကယ္၍ မိမိကိုယ္ကို အိမ္ေခၚနာမည္အသစ္ေပးလို႔ရမည္ဆိုပါက မည္ကဲ့သို႔ နာမည္မ်ိဳးေပးမည္နည္း။ ဘာေၾကာင့္နည္း။

၃။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းျပ လက္ဝါးပံု ေျမပံုမ်ား (၄၅ မိနစ္)
ပံုဆြဲျခင္းက႑
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးတြင္ရွိၾကေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္းကုိ  ေလ့လာမည္ ဟုေျပာပါ။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီသည့္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
မိမိမည္သူျဖစ္သူကုိေဖာ္ျပသည့္ ကြဲျပားေသာပံုစံမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါမည္။ 

(၂). ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲမွ သင္ခန္းစာ ၄ ရွိ စာရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ လက္ဝါးမ်ားေမွာက္တင္ေစကာ ထို
လက္ပံုစံလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း မ်ဥ္းဆြဲခိုင္းပါ။ (ထိုအခါတြင္ ၎တို႔၏ လက္ဝါးပံုစံ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား စာရြက္ေပၚတြင္ က်န္ရွိခဲ့ပါမည္။) ဤစာ
ရြက္ေပၚရွိလက္ဝါးရာပံုစံ/ေျမပံုမွာ မိမိတို႔မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းျပေသာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ေျမပံု ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ထို႕ေနာက္ 
၎တို႔၏ လက္ေပၚတြင္ သူတို႔၏ အိမ္ေခၚနာမည္/ငယ္နာမည္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းနာမည္မ်ားကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။ လက္ဝါးရာပံုစံအတြင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔
မိမိကုိယ္ကု္္္္္္္္္္ိေဖာ္ျပရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ (မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) စာျဖင့္ေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ပုံျဖင့္ဆြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ေရးခုိင္းပါ။ 

(၃). ကုိယ္ပို္င္အမွတ္လကၡဏာ (မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) ဥပမာမ်ား - ကရင္လူမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းသား၊ ညီမ/အစ္မ၊ အားကစားဝါသနာပါသည္၊ 
ဘုရားသီခ်င္းမ်ားဆိုတတ္သည္၊ လူငယ္၊ ျမန္မာ၊ အစ္ကိုႀကီး၊ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဘားအံ့ၿမိဳ႕ေတြေနသည္၊ စသျဖင့္။

(၄). သူတို႔၏ လက္ဝါးပံုစံမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေဝမွ်ရမည္ဆိုတာကို အသိေပးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႔အေနျဖင့္ မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းခ်ေရးရာတြင္ 
အမ်ားႏွင့္ မေဝမွ်ခ်င္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ေရးစရာမလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။

ႏွစ္ယာက္တစ္တြဲအလိုက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြလဲိုက္ပါ။ ၎တို႔၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းျပ လက္ဝါးပံုစံမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ခိုင္းပါ။ 
ထို႕ေနာက္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

• မိမိနဲ႔တြဲထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားကုိ  ေလ့လာပါ။
• မည္သည့္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာက အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္ျပီးသနည္း။ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္သနည္း။
• မိမိ၏ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာ (မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္ယူအမိဆံုးအေၾကာင္းအရာ ဇာတ္လမ္းကို 
အခ်င္းခ်င္း ေျပာျပခိုင္းပါ။

အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား

• သင္၏တြဲဖက္မွ ေျပာျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖို႕ ေကာင္းသနည္း (သို႔) 
အံ့ၾသဖို႕ေကာင္းသနည္း။

• မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ား (မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း) ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သူေတြက မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်ေရးခဲ့သနည္း။ (ဥပမာ - သား၊ ညီမ၊ အစ္မ၊ စသျဖင့္) မည္သူေတြက မိမိ၏ဝါသနာႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်ေရးခဲ့သနည္း။ (အဆိုေတာ္၊ အားကစားဝါသနာပါသည္၊ စသျဖင့္)

• မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ေရြးခ်ယ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။ 
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသလဲ (ဥပမာ - ကၽြန္မ ‘အဆိုေတာ္’ လို႔ေတာ့ခ်ေရးခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္ ‘မိန္းကေလး’ 
လို႔ေတာ့ခ်မေရးခဲ့ဘူး)
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• မည္သည့္ အက်င့္စရိုက္လကၡဏာမ်ားက သင္၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ထင္ပါသလဲ။ ဆိုလိုရင္းမွာ - ၎တို႔၏ 
အက်င့္စရိုက္လကၡဏာမ်ားထဲတြင္ သူတို႔၏ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသ၊ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိေသာ လကၡဏာမ်ားရွိပါသလား (ဥပမာ - 
ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္မွ လာသည္။ ဗမာလူမ်ိဳး၊ စသျဖင့္)

ဤအဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ။
• လူတုိင္းတြင္ မိမိတိုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားအား တန္ဖိုးထားခံခြင့္၊ အေလးစားခံရခြင့္ရွိသည္။ သင့္တြင္ မည္သည့္ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ 

မ်ိဳးကုိ လက္ခံကုိင္စြဲထားေစကာမူ ထုိကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားသည္ သင္၏ ျဖစ္တည္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ( သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို  
ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္)  တန္ဖုိးထားေလးစားထုိက္သည္ခ်ည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

• မတူကြဲျပားမွႈဆုိသည္မွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာအသီးသီးရွိၾကသည့္   မတူညီေသာလူအမ်ဳိးမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
မတူကြဲညီကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမွႈဓေလ့မ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မွႈမ်ားကုိ လူအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ ျပန္လည္ေဝမွ်သင္ယူနုိင္ေသာေၾကာင့္ မတူညီကြဲျပားမွႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။

• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေၾကာင့္ လူသားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို တန္းတူညီတူ အသိအမွတ္ျပဳခံရခြင့္ 
ရွိသည္။ လူသားအားလံုးတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎တို႔အားလံုးကို မခြဲျခားဘဲ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ေလးစားမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ လူအမ်ားေမြးကတည္းက ပါလာေသာအရာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘဝသည္ အျခားသူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ တန္ဖိုး ပို၍မ်ားသည္၊ နည္းသည္ဟူ၍ မဆက္ဆံရဟု ဆိုလိုသည္။ ၎တို႔၏ ပံုပန္းသြင္ျပင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန၊ ဘာသာစကာမ်ား ႏွင့္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ စသည္တို႔က မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေနပါေစ 
တူညီစြာ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္သည္။

• တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီေသာကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားကုိ  လက္ခံၿပီး အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္း ပိုမိုေတာင့္တင္းလာမည္။

၄။ အပိတ္ (၁၀ မိနစ္)
အတည္ျပဳရန္
(၁). ေက်ာင္းသားအားလံုးကို အဝိုင္းပံုစံထဲတြင္ မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား မိမိ၏ညာဘက္ရွိ ေက်ာင္းသား၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိအေလးထား 
အသိအမွတ္ျပဳေသာစကားတစ္ခြန္းကုိ ေျပာခုိင္းပါ။

(၃). ေက်ာင္းသားအားလံုးဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီဆိုပါက ၎တို႔အားလံုးအား မ်က္လံုးမွိတ္ခိုင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းရွိ 
လူမ်ားကို အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရာတစ္ခုကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 
ေနာက္ေလ့က်င့္ခန္း မစမီ ၎တို႔ထံမွ ေပၚထြက္လာေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအႀကံအစည္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။
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မိမိတုိ႔၏ အမည္မ်ားအေၾကာင္း - သင့္မွာ ဤေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔အေသးစားမ်ားခြဲ၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္ေစရန္။

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာျပ (မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းျပ) လက္ဝါးပံု ေျမပံုမ်ား - ဤနည္းလမ္းမွာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ‘ငါဘယ္သူလဲ’ ဆိုေသာေမးခြန္းကို 
ေက်ာင္းသားမ်ားစဥ္းစားမိေစမည့္ နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ‘မွားေသာအေျဖ’၊ ‘မွန္ေသာအေျဖ’ ဟူ၍မရွိေၾကာင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထပ္ခါရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ဝါးရာပံုစံဆြဲရာတြင္ ၎တို႔ကို ဥပမာမ်ားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ 
မ်ားက ေပးေသာဥပမာႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ဝါးရာပံုစံမ်ား တူခ်င္မွတူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
မတူညီျခားနားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္္ - ဤ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈက အတန္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား ဂုဏ္ယူမႈ၊ ေလးစားသမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေစသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးက တည္ၿငိမ္မႈရွိၿပီး အေလးေပးမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ရင့္က်က္စြာ၊ ေလးစားစြာျဖင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သည္ဟု သင့္အေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆမွသာ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို 
အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက မည္မွ်အထိနားလည္ေၾကာင္းသိရွိေစရန္  ေအာက္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေစပါ။
• သင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့/လူမ်ိဳး မတူေသာ အျခား ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့/လူမ်ိဳးေတြထဲက သင္တန္ဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳေသာအရာ တစ္ခုကို 

ေျပာပါ။
• အျခားလူမ်ိဳးတစ္စုအတြက္ သင္ေမးခ်င္ေသာေမးခြန္း တစ္ခုရွိပါသလား။
• ဤေမးခြန္းကို သင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မည္သူ႕ကို ေမး၍ရႏိုင္မည္နည္း။
• ယခုသင္ေျပာၾကားေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့/လူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ႏွစ္သက္အေလးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သူတို႔ထဲက 

မည္သူ႕ကို ဆက္ဆံေျပာၾကား၍ရမည္နည္း။

ကုိ္ယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထုိင္ေနေၾကာင္းကုိ 
သိနားလည္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။ မိမိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားတြင္ အဝတ္အထည္ႏွင့္  အသားအေရာင္ 
ကဲ့သို႔ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္အရာမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားကေတာ့ မသိသာမထင္ရွားပါ။ ဥပမာ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားေသာ 
အရာမ်ား။ လူအားလံုးက မိမိတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာႏိုင္ေသာအရာမ်ားမွာ ေမြးဖြားကတည္းကပင္ ရွိသည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေယာက်္ား 
ကေလး (သို႔) မိန္းကေလး။ မိမိတို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈပတ္ဝန္းက်င္ေပၚမူတည္ၿပီး ရရွိလာေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ - ရိုုးရာဓေလ့တစ္ခုအား ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ ရိုးရာအမူအက်င့္၊ အျပဳအမူတစ္ခုခုအားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
အျခားလူမ်ားႏွင့္ အတူလက္ခံကုိင္စြဲထားေသာ အမွတ္လကၡဏာပုံစံမ်ားကုိ အုပ္စုလုိက္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား ဟုေခၚသည္။
အုပ္စုလိုက္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ လက္ခံကုိင္စြဲၾကသည့္ လူမ်ားတြင္ တူညီေသာ ေနာက္ခံသမုိင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွႈမ်ား၊ ဘာသာစကား 
ႏွင့္ ယုံၾကည္မွႈမ်ားေတြ႔ရတတ္သည္။ အုပ္စုလုိက္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားကို ေက်းရြာတစ္ခုထဲတြင္၊ ျပည္နည္တစ္ခုထဲတြင္၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုထဲတြင္ 
အတူေနထုိင္ၾကသူမ်ား၌ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူအမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားလည္းရွိ 
သည္။ ဥပမာ - ေဘာလံုးအသင္း တစ္သင္း၏ ပရိတ္သတ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ (သို႔) မိမိက စီးပြားေရးသမားျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္။ 
လူတစ္ေယာက္၏ဘဝတြင္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ တင္ဆက္ေဖာ္ျပရာ၌ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူငယ္တစ္ေယာက္က ၎အေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ဧကန္ခံယူထားေသာ္လည္း ၎ႀကီးျပင္းလာပါက မိမိကိုယ္ကိုမိမိ မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာင္းလဲခံယူသြားႏိုင္သည္။ 

လူတုိင္းရွိ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္္ မိမိတိုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားအား တန္ဖိုးထားခံရခြင့္၊ အေလးစားခံရခြင့္ရွိသည္။ ပညာေရး အတတ္ပညာရွင္ 
ဘက္တီ ရီယာဒန္က လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအား “လူသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံက်ေသာ တန္ဖိုး။ ေကာင္းမြန္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူသားအားလံုး၏ 

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

အကဲျဖတ္ျခင္း

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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ဂုဏ္သိကၡာကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထိုသူတို႔အေနျဖင့္လည္း အျခားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားမႈ ရွိသင့္သည္ဟူ ယူဆသည္။” (၁၉၉၅၊ စာမ်က္ႏွာ 
၅)။

အျခားသူတစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားအား ေဖာ္ျပမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားျခင္း (သို႔) ၄င္း၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားက 
မိမိထက္ တန္ဖိုးနည္းသည္ဟု ယူဆျခင္းသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မေလးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခါတရံတြင္ အုပ္စုလုိက္ အမွတ္လကၡဏာမ်ားက 
သေဘာထားကြဲလြဲမွႈမ်ား (သုိ႔) ျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းခံတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဥပမာ- ဆရာ/မ မ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ 
မိခင္ဘာသာစကားကုိ ေက်ာင္းတြင္ မေျပာဆုိသင့္ပါဟု ေျပာခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ စုိးရိမ္မွႈ သုိ႔မဟုတ္ မေလးစား
မွႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမွႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။ 
မတူကြဲျပားေသာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာအသီးသီးရွိၾကသည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီၾကသည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွႈမ်ားႏွင့္ 
အမွတ္လကၡဏာမ်ား (မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ပုိမုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူေနမွႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  
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ရည္ရြယ္ခ်က္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမွႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ အားလုံးပါဝင္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ 
အေရးပါပုံႏွင့္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
 ‘ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း’ ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) အုပ္စုတစ္စု၏ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
တုိးျမွင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ၊ မျပည့္စုံေသာသူတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ(မတူကြဲျပားေသာျဖစ္တည္မွႈ) 
မ်ားေပၚတြင္မူတည္၍ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္တုိးတက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ (The World Bank, 
n.d.., စာပိုဒ္ ၅)။
ခ်န္လွပ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စီးပြားေရး၊ လူမွႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွႈအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ 
အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္ အေျခအေနကုိ ဆုိလုိသည္။  (UNDESA, ၂၀၁၆၊ စာ ၁၈)။

၁။ ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (၅ မိနစ္)
(၁). မတူကြဲျပားျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ဆိုလိုရင္းကို ေမးပါ။ (ဥပမာ အေျဖမ်ား - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက အမ်ားႏွင့္မတူညီပဲ ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း 

နားလည္ျခင္း)

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မတူကြဲျပားျခင္းကုိ  ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးၾကီးသနည္းဟု ေမးပါ။ (ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ 
အေျဖမ်ား - လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေၾကာင့္၊ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမွႈဓေလ့၊ လူမ်ိဳး၊ ေနရပ္ ဇာတိ၊ လူပုံစံ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ရွိသူျဖစ္ေစကာမူ 
လူအားလုံးသည္  ေလးစားတန္ဖုိးထားထုိက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)

(၃). မတူကြဲျပားမႈ၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းျပပါ - လူအခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ မတူကြဲျပားမွႈမ်ားကုိ ေလးစားအသိအမွတ္မျပဳၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သေဘာထားကြဲလြဲမွႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အျဖည့္ဆည္းခံရၿပီး အျခားသူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျဖည့္ဆည္းမခံရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္  ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ယေန႔သင္ခန္းစာတြင္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ 
ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္မွ ၄င္းတုိ႔၏ အသုိက္အဝန္းအား မတူကြဲျပားမွႈမ်ားကုိ ေႏြးေထြးစြာလက္ခံၾကိဳဆုိႏုိင္မည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုအျဖစ္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အားလုံးပါဝင္ေသာ လူ႔ေဘာင္္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း

သင္ခန္းစာ (၅)

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
• အသိပညာပုိ္င္း - ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ ရင္းႏွီးသိရွိလာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း - ထုတ္ပယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္လာမည္။
• စိတ္ေနသေဘာထား - လုပ္ေဆာင္မွႈတုိင္းတြင္ မတူညီေသာလူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွႈရွိလာေစရန္ ျပဳမူလာၾကမည္။

၆၅ မိနစ္

အနည္းဆံုး မတူညီေသာ အေရာင္ ၄ ေရာင္ပါရွိေသာ အစက္အေျပာက္မ်ားပါရွိသည့္ စတစ္ကာစာရြက္မ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) 
ေရာင္စံု မွတ္စုစာရြက္တိုမ်ား (သို႔မဟုတ္) စာရြက္အေသးမ်ား၊ သင္တန္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ ခဲတံ 
သို႔မဟုတ္ ေဘာပင္

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံေလာက္ 
ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။
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၂။ ငါ ဘယ္မွာ ပါလဲ (၃၀ မိနစ္)
လႈပ္ရွားဖန္တီး ကစားနည္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ညီတစ္တန္းထဲ ပုခုံးခ်င္းယွဥ္လွ်က္ စီတန္းေစျပီး မ်က္လုံးမ်ားကုိ မွိတ္ထားခုိင္းပါ။

(၂). ပထမအႀကိမ္ - ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နဖူးေပၚတြင္ ေရာင္စံုစတစ္ကာ၊ စာရြက္တစ္ရြက္ (သို႔မဟုတ္) မွတ္စု စာရြက္တို တစ္ခုစီ လိုက္ကပ္ပါ။ 
အနည္းဆံုးအေရာင္ သံုးေရာင္သံုးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ အညီအမွ်ျဖစ္ေအာင္ ေဝကပ္ပါ။ (ဥပမာ - ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၃၀ ရွိလွ်င္ 
၁၀ ေယာက္ကို အျပာေရာင္၊ ၁၀ ေယာက္ကို အစိမ္းေရာင္၊ ၁၀ ေယာက္ ကို အနီေရာင္ စသျဖင့္ ကပ္ေပးရန္)

(၃). ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်က္လံုးမ်ားျပန္ဖြင့္ခိုင္းၿပီး မိမိႏွင့္ အေရာင္တူေသာသူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ရွာခိုင္းပါ။

(၄). ဒုတိယအႀကိမ္ - နဖူးမွ စတစ္ကာမ်ားကို ခြာခိုင္းလိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္တန္းစီၿပီး မ်က္လံုးမွိတ္ထားခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
နဖူးေပၚတြင္ မတူညီေသာ ေရာင္စံုစတစ္ကာ အသစ္တစ္ခုစီ လိုက္ကပ္ပါ။ အနည္းဆံုးအေရာင္ သံုးေရာင္သံုးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ 
အညီအမွ် သိပ္မျဖစ္ေအာင္ ေဝကပ္ပါ။ (ဥပမာ - ၁၄ ေယာက္ကို အျပာေရာင္၊ ၈ ေယာက္ကို အစိမ္းေရာင္၊ ၄ ေယာက္ကို အနီေရာင္၊ ၄ 
ေယာက္ကို အဝါေရာင္ ေဝပါ)။

(၅). ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်က္လံုးအျမန္ဖြင့္ခိုင္းၿပီး မိမိႏွင့္ အေရာင္တူသူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ရွာခိုင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီတစ္ေခါက္တြင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း 
စကားေျပာ၍မရပါ။ အခ်င္းခ်င္း အသံမထြက္၊ စကားမေျပာဘဲသာ ဆက္သြယ္ရမည္။

(၆). တတိယအႀကိမ္ - နဖူးမွ စတစ္ကာမ်ားကို ခြာခိုင္းလိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္တန္းစီၿပီး မ်က္လံုးမွိတ္ထားခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
နဖူးေပၚတြင္ မတူညီေသာ ေရာင္စံုစတစ္ကာ အသစ္တစ္ခုစီ လိုက္ကပ္ပါ။ ေရာင္စုံစကၠဴမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ 
အေရအတြက္တူေသာ အုပ္စုႏွစ္စုႏွင့္ မည္သူႏွင့္မွ အေရာင္မတူေသာ ေက်ာင္းႏွစ္ေယာက္ကို ကပ္လိုက္ပါ။ (ဥပမာ ၁၄ ေယာက္ကို အျပာေရာင္၊ 
၁၄ ေယာက္ကို အစိမ္းေရာင္၊ ၁ ေယာက္ကို အနီေရာင္၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္ကို အဝါေရာင္ ကပ္ေပးရန္)

(၇). ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်က္လံုးအျမန္ဖြင့္ခိုင္းၿပီး မိမိႏွင့္ အေရာင္တူသူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ရွာခိုင္းပါ။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း 
စကားေျပာ၍မရပါ။

(၈). ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ၊ အျပဳအမူမ်ားကို ေလ့လာပါ။

(၉). ဤလႈပ္ရွားမႈကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဝိုင္းပံုစံ စီခိုင္းလိုက္ပါ။ 

အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁) အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား -
• ကိုယ့္အဖြဲ႔ကို ရွာေတြ႔ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားရလဲ
• ပထမအႀကိမ္နဲ႔ဒုတိယအႀကိမ္ကစားတုန္းက ကိုယ့္အဖြဲ႔ကိုယ္ရွာတာ ခက္တဲ့လူရွိလား။ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ ကိုယ့္အဖြဲ႔ကို မေတြ႔မိမွာ 

စိုးရိမ္မိသလား။
• တတိယအႀကိမ္မွာ အဖြဲ႔မရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ကိုယ့္အဖြဲ႔ကိုယ္ရွာတာ မေတြ႔ေတာ့ ဘယ္လိုခံစားရလဲ။
• ကိုယ့္အဖြဲ႔ထဲကလူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံသလား။ ကိုယ့္အဖြဲ႔ျပင္ကလူေတြကို ဘယ္လိုဆက္ဆံသလဲ။
• ဒီကစားနည္းနဲ႔လက္ေတြကဘဝမွာ ဘာေတြယွဥ္ၾကည့္လို႔ရလဲ။ ဒီလိုအျပဳအမူမ်ိဳး ပတ္ဝန္းက်င္/ေက်ာင္းမွာ ေတြ႔ဖူးလား။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက 

အျခားလူေတြရဲ႕ ပံုပန္းသ႑ာန္၊ ေျပာပံုဆိုပံု၊ ေဒသ စသည္တို႔အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ခြဲျခားထုတ္ပယ္တာမ်ိဳးရွိသလား။
• ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ထားျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ားကို  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား 

ျဖစ္ၾကေသာ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ေမြးဖြားရာေဒသ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ အသက္ ႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို 
အေလးစားမခံရပါက လူအမ်ား (လူတစ္ဦး) အေနျဖင့္ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရႏိုင္သည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းျဖင့္ 
လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းမ်ားအား ထိခိုက္ႏိုင္သည္ ဟုရွင္းျပပါ။ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းသည္ ပယ္ထုတ္ထားျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ 
နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားခံရေသာ သူမ်ား၏ အေျခအေနကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

• ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္းဟုေမးပါ (ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျဖမ်ား - ဤနည္းျဖင့္ 
ခ်န္လွပ္ထားခံရေသာ လူမ်ားမရွိေတာ့ေစရန္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔က လူ႔အသိုက္အဝန္းျဖင့္အတူတကြ ေနထိုင္ေနၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွင့္ 
လံုၿခံဳစြာ ခံစားရဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အကူအညီလိုလွ်င္ ေသခ်ာေပါက္ ကူညီႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။)

• တက္ၾကြေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုျပည္သူမ်ားက ပယ္ထုတ္ခံရေသာ သူမ်ားကို 
ေတြ႔ရွိပါက ၎တို႔ကို ပါဝင္ပတ္သက္လာေစရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ၎တို႔၏ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းရွိ 
အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ ခ်န္လွပ္ထုတ္ပယ္ထားခံရေသာ သူမ်ားကို ကူညီေပးသည္။

• သင္၏ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းေတြ လူအမ်ားက ပါဝင္ပတ္သက္ေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္နည္း (ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက်းရြာလူထု 
စသျဖင့္) 
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၃။  ထုတ္ပယ္ျခင္း၏ ျပႆနာ (၃၀ မိနစ္)
အဖြဲ႔အလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). မိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားအား ေလးစားမခံရပါက (သို႔မဟုတ္) မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို တန္းတူညီတူ အျဖည့္ဆည္းမခံရပါက 

ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္း ကို  လူတစ္ဦးတစ္ယာက္/အဖြဲ႔လိုက္အေနျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏိုင္ရေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားအား အသိေပးပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါဥပမာမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္အခ်က္မ်ားက အျခားသူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရာေရာက္သနည္းဟု စဥ္းစားခိုင္းပါ။

● ဥပမာ ၁ - ၁၁ ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးျဖစ္ေသာ နီလာဝင္း က ေက်ာင္းမတက္ရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏ မိဘမ်ားက 
သူ႕ကို အိမ္တြင္ပဲေနေစခ်င္ၿပီး လယ္အလုပ္မ်ား လုပ္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ၈ ႏွစ္အရြယ္ေမာင္ေလးကိုေတာ့ 
ေက်ာင္းသြားခြင့္ျပဳသည္။ (ဥပမာ အေျဖ - လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားကာ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း)

● ဥပမာ ၂ - ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ကေလးျဖစ္ေသာ အိုက္စိုင္း က ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သည္။ သူက 
စကားဝဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူ႕ကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ (ဥပမာအေျဖ - လူမ်ိဳး ႏွင့္ ဘာသာစကားေပၚမူတည္၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း/ထုတ္ပယ္ထားခံရျခင္း)

● ဥပမာ ၃ - ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား ေဇာင္စန္း က တကၠသိုလ္တက္ခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေကာင္းေကာင္းေျ
ဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ၎၏ မိဘမ်ားတြင္ က်ဴရွင္ခေပးရန္ ေငြအလံုအေလာက္မရွိပါ။ (ဥပမာအေျဖ - ေငြေရးအေျခအေနေပၚမူတည္၍ 
ထုတ္ပယ္ထားခံရျခင္း)

● ဥပမာ ၄ - ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးျဖစ္ေသာ ေဝေဝ က သူ႕မိသားစုႏွင့္အတူ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တစ္ရက္ (ရိုးရာပြဲတစ္ခု) ကုိ ဆင္ႏႊဲသည္။ 
ထိုေန႕ကို ေက်ာင္းရွိ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပိတ္ရက္အျဖစ္ မဆင္ႏႊဲပါ။ ေနာက္ေန႕ေက်ာင္းသြားရာတြင္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက 
သူ၏ ယံုၾကည္မႈအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။ (ဥပမာအေျဖ - ဓေလ့၊ တန္ဖိုးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈေပၚမူတည္၍ ပယ္ထုတ္ခံရျခင္း)

(၃). ဤသည္တို႔မွာ ဥပမာအခ်ိဳ႕သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ထုတ္ပယ္ခံထားရျခင္းမွာ မတူညီေသာ အျခားအေၾကာင္းေပါင္းစံုေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
သင္တန္းသားမ်ားအား အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်န္လွယ္ထုတ္ပယ္ထားျခင္းမ်ား ရွိေသးသလားဟု ေမးပါ။

အုပ္စုငယ္ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔အေသးေလးမ်ား ဖြဲ႔ေပးလိုက္ၿပီးု တစ္ဖြဲ႔ကို အေပၚတြင္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီ ေရြးခိုင္းပါ။ (တစ္ဖြဲ႔ကုိ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီ ေရြးခုိင္းပါ)

(၂). ဤအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖခိုင္းပါ။

၁ - ဤအေျခအေနထဲရွိလူ (သို႔) အဖြဲ႔၏ မည္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ားက အေလးစားမခံရသနည္း။ (ဥပမာ - လိင္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
တန္ဖိုးမ်ား၊ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳး၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန စသျဖင့္)

၂ - ဤအေျခအေနထဲရွိ လူ (သို႔) အဖြဲ႔ အတြက္ လိုအပ္ေနေသာအရာက အဘယ္နည္း။ (ဥပမာ - ပညာေရးလိုအပ္၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားရန္ 
လိုအပ္၊ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္/အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ရိုးရာမ်ားကို ဆင္ႏႊဲရန္လိုအပ္)။

၃ - ဤပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ဤလူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝန္း အေပၚတြင္ ထုတ္ပယ္ခံထားရျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘာေတြရွိသနည္း။
၄ - အကယ္၍ ဤပုဂၢိဳလ္က မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းမွာသာ ေနခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ သူတို႔ကို ပါဝင္ပတ္သက္လာႏိုင္ေအာင္ 

ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္မည္နည္း။
၅ - ထိုလူကို ကူညီရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲရွိ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို သြားစကားေျပာႏိုင္မည္နည္း။

(၃). ၎တို႔ကို အဖြဲ႔ထဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ေပးပါ။ ထို႕ေနာက္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အားလံုးေရွ႕တြင္ 
တင္ျပခိုင္းပါ။



စာ 26  |  သင္ခန္းစာ ၅ 

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

ငါ ဘယ္မွာပါလဲ - ဤလႈပ္ရွားကစားနည္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပါဝင္ပတ္သက္ရာတြင္ ခံစားရသည့္ပံုႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားခံခဲ့ရာတြင္ 
ခံစားရသည့္ပံုမ်ားကို ခံစားမိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ထားခဲ့ျခင္းဆိုင္ရာ 
အမူအက်င့္မ်ားကိုလည္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိမည္ျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္တြင္ တူညီေသာအုပ္စု မရွိမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ 
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေရြးပါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း႑သည္ အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရာတြင္ 
အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ (အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္) ေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ ယခုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို 
ခ်ိတ္ဆက္ေတြးေတာမိေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ - ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ေလ့လာပါ။ ေအာက္ပါတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို သတိထား ေလ့လာၾကည့္ပါ။
● အဖြဲ႔အႀကီးစားတြင္ ပါဝင္ရ၍ ဂုဏ္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား (ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ သာဓက)
● အေရအတြက္ပိုနည္းေသာ အဖြဲ႔အေသးမ်ားက တျဖည္းျဖည္း အခ်င္းခ်င္း ပူးကပ္လာကာ အနီးကပ္၍ အခ်င္းခ်င္းကာကြယ္ထားၾကျခင္း 

(ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္းေၾကာင့္ လူအင္အားနည္းေသာအုပ္စုမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ပံု သာဓက)
● စတစ္ကာ အေရာင္မတူေသာ သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အဖြဲ႔ထဲမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း (ထုတ္ပယ္ထားျခင္းအတြက္ သာဓက)
● မိမိအဖြဲ႔ထဲရွိ အေရာင္တူသူမ်ားႏွင့္ ၿပံဳးကာရႊင္ကာ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲဆက္ဆံၿပီး အေရာင္မတူသူမ်ားကို မဲ့ျပရြဲ႔ျပႏွင့္ ေျပာင္ေလွာင္ေနျခင္းမ်ား 

(ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ သာဓက)
● အျခားအေရာင္မတူသူမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ အေရာင္တူေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေတြ႔ေအာင္ ကူညီသူမ်ား (ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း အတြက္ သာဓက)
● အဖြဲ႔မရွိေသာ ေက်ာင္းသားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔ထဲတြင္ ပါဝင္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း (ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း အတြက္ သာဓက)

အထက္ေဖာ္ျပပါ တံု႔ျပန္မႈမ်ားထဲမွ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈကိုမဆို ေတြ႔ရွိပါက မွတ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားက 
ပါဝင္ပတ္သက္ေစသလား၊ ခ်န္လွပ္ထားေစသလား ဆိုသည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိေစရန္ ညႊန္ေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ 
အသိုက္အဝန္း အနာဂတ္တြင္ လူအမ်ား ပိုမိုပါဝင္ ပတ္သက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကို 
ေသခ်ာအခ်ိန္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။

ထုတ္ပယ္ထားျခင္း၏ ျပႆနာ - ဤလွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား လူမ်ား၏လက္ေတြ႔ဘဝအေပၚတြင္ 
‘ထုတ္ပယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္း’ ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွႈကုိ ေဝဖန္စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္သည့္ဥာဏ္ ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ထို႕ေနာက္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ပစ္ပယ္ခ်န္လွပ္ထားခံရသူမ်ားကုိ ပါဝင္ပတ္သက္ေစလာႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကို 
စဥ္းစားတည္ေဆာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေလးထားေမးထားေသာ ေမးခြန္း ၃ ႏွင့္ ေမးခြန္း ၄ ကို သင္တန္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးေျဖၾကားရာတြင္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ရွိပါေစ။
 အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ ခက္ခဲေနပါက ေအာက္ပါဥပမာမ်ား ေပးၿပီးကူညီႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ ၁ - နီလာဝင္း
● လိုအပ္ေနသည့္အရာ - ပညာေရးလိုအပ္သည္။
● ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ - နီလာဝင္းအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္ ရရွိရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား 

ပိုမိုနည္းပါသြားသည္။ 
● နီလာဝင္းကို သင့္အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပံု - သူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေစၿပီး နီလာဝင္းအား ေက်ာင္းသြားႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ 

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေမးပါ။
● သင့္အေနျဖင့္ မည္သူ႕ကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္မည္လဲ - ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/မ ႀကီးအား သူ႕မိသားစုႏွင့္ စကားေျပာေပးရန္ 

ခြင့္ေတာင္းၾကည့္ပါ။
 
ဥပမာ ၂ -  အိုက္စိုင္း 
● လိုအပ္ေနသည့အ္ရာ - သူ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ဘာသာစကားအတြက္  ေလးစားမႈလိုအပ္သည္။

က်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ပစ္ပယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္းအေပၚ ေဆြးေႏြးေလ့လာမွႈမ်ားမွ ရလာဒ္ကုိအေျခခံ၍ ‘ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း’ သင္ခန္းစာအား 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ မည္မွ်နားလည္သေဘာေပါက္သည္ကုိ သုံးသပ္ႏုိင္သည္။

အကဲျဖတ္ျခင္း



သင္ခန္းစာ ၅  | စာ 27

● ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ - ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းပါမႈ၊ အိုက္စိုင္း အေနျဖင့္ ေက်ာင္းစာမ်ား လိုက္ႏိုင္၊မလိုက္ႏိုင္ 
အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

● အိုက္စိုင္း ကို သင့္အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပံု - သူ႕ကို ေလးစားသမႈ၊ ၾကင္နာမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိေသာဆက္ဆံေရးနည္းျဖင့္ သူ႕ကို 
အႏိုင္က်င့္သူမ်ားအား ရပ္တန္႕ရန္ ဆက္ဆံေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

● သင့္အေနျဖင့္ မည္သူ႕ကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္မည္လဲ - သင့္၏ အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သင္ႏွင့္ ပါဝင္ရန္ေတာင္းဆိုၿပီး အႏိုင္က်င့္သူအား 
စကားသြားေျပာရန္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ပါ။ ယံုၾကည္ရေသာ လူႀကီး သို႔မဟုတ္ ဆရာ/မ ကို အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

ဥပမာ ၃ - ေဇာင္စန္း
● လိုအပ္ေနသည့္အရာ - ပညာေရးလိုအပ္၊ ေငြလိုအပ္သည္။
● ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ - ေဇာင္စန္း ၏ အနာဂတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား 

နည္းပါးသြားသည္။
● ေဇာင္စန္း ကို သင့္အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပံု - တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ စာအတူတူက်က္ေသာ စာက်က္အုပ္စုတစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔လိုက္ပါ။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး စာေမးပြဲ ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ေက်ာင္းမွ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားေပးႏုိင္ေစရန္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါ။

● သင့အ္ေနျဖင့္ မည္သူ႕ကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္မည္လဲ - ေက်ာင္းရွိ ဆရာ/မ မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ။

ဥပမာ ၄ - ေဝေဝ
● လိုအပ္ေနသည့္အရာ - မိမိ၏ယံုၾကည္မႈကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးခြင့္ရရွိရန္။
● ခ်န္လွပ္ထားခံရျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ - ေက်ာင္းတြင္ ေဝေဝက သီးသန္႔ခြဲျခားခံရသည္ဟု ခံစားမိမည္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 

ယံုၾကည္မႈနည္းပါးႏိုင္သည္။
● ေဝေဝ့ ကို သင့္အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပံု - သူ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား ကို ပိုမိုနားလည္သိရွိေစရန္ ကရုဏာပါၿပီး ေလစားမႈလည္းရွိေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးပါ။ 
● သင့္အေနျဖင့္ မည္သူ႕ကို အကူအညီေတာင္းႏိုင္မည္လဲ - ေဝေဝ့ကို တိုက္ရိုက္စကားေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္လည္း ႀကိဳဆိုႏိုင္သည္။ 

အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား သင္ႏွင့္အတူပါဝင္၍ ေဝေဝႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစရန္ ေျပာဆိုပါ။ သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္ကို 
မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

အျခားနည္း - ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း (၂၀ မိနစ္)
သရုပ္ျပျခင္း
အခ်ိန္ရွိပါက ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား သင္ခန္းစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္ (သို႔) ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္း၏ ျပႆနာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
• သင္တန္းသားမ်ားအား အေသးစားအဖြဲ႔လိုက္ ဖြဲ႔ေစၿပီး မိမိ၏လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းတြင္ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းခံရေသာ သူမ်ားကို 

ရွာေဖြ႕ေတြ႔ရွိႏိုင္မည့္ ဥပမာနည္းတစ္နည္းကို ရွာခိုင္းပါ။ “ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္း၏ ျပႆနာ” မွ ဥပမာ တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိလက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ဥပမာ အသစ္တစ္ခုကို ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

• အဖြဲ႔မ်ားအား လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ခ်န္လွပ္ထုတ္ပယ္ထားျခင္း ဥပမာကို သရုပ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၅ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ 
• အျခားသူအားလံုးကို တင္ဆက္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အေသးမ်ားအား သရုပ္ျပေစပါ။
• ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား 

ေဆြးေႏြးေစပါ။



စာ 28  |  သင္ခန္းစာ ၅ 

ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း ႏွင့္ လႈမႈေရးအရ ထုတ္ပယ္ျခင္း) ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက ၎တို႔၏ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လႈမႈေရးတို႔တြင္ မည္သို႔မည္ပံု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ 
ဆုိသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ေမြးဖြားရာေဒသ၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ယုံၾကည္မွႈ၊ 
အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္မွႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ ထုတ္ပယ္ခ်န္လွပ္ထားျခင္းမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ရသည္။
ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းမ်ားသည္  အုပ္စုတစ္စုကို က်န္အုပ္စုတစ္စုထက္ အခြင့္အေရးပိုေပးေသာ လူမႈေရးတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားမႈသည္ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ မ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အစိုးရအေနျဖင့္ 
ေနရာတစ္ေနရာရွိ လူမ်ား၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမွႈမ်ား မရွိပါက ထိုလူမ်ားအား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္တြင္ 
ထုတ္ပယ္ထားျခင္း သေဘာသက္ေရာက္သည္။ 

လူတစ္ဦးအား ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းသည္ ‘ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး’ ကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးလုိက္ျခင္း 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္း၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ထားျခင္းသည္ မညီမွ်မွႈမ်ားကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစျပီး  
လူ႔အသုိက္အဝန္းအတြင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေမြးဖြားေပးသည္။ ဤျပႆနာမ်ားသည္ လူအုပ္စုမ်ားအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမွႈမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ‘ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း’ သည္ ခ်န္လွပ္ပစ္ပယ္ခံထားရေသာလူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းေသာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ‘ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း’ သည္ ပစ္ပယ္ခံထားရသူမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္၊ ၄င္းတုိ႔၏ အလုိဆႏၵမ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေလးစားခံပုိင္ခြင့္ တုိ႔ကုိ တုိးျမွင့္ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ရည္ရြယ္သည္။ (UNDESA၊ ၂၀၁၆၊ စာ ၂၀)။ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအတြက္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ထိပ္တိုက္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႕ေနာက္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအား 
ခ်န္လွပ္ထုတ္ပယ္ထားျခင္းရွိသည့္ လူေနမႈဖြဲ႔စည္းပံုအား အာဏာရွိေသာသူမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစခိုင္းျခင္းျဖင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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၁။ ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာအားျပန္လည္သုုံးသပ္ျခင္း - (၅ မိနစ္)
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားက 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ဟုသင္ခန္းစာ (၂) တြင္ သင္ၾကားခဲ့ရသည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား ကို စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပပါ။ သင္ခန္းစာ (၃) ႏွင့္ သင္ခန္းစာ (၄) တြင္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းမ်ားက 
မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို သင္ခဲ့ရသည္၊ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ လူမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ 
ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္က မတူညီကြဲျပားမႈကို မည္သို႔မည္ပံု ေလးစားမႈရွိေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။သင္ခန္းစာ (၅) 
တြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားက ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း အလုပ္ကို က်င့္ၿပီး မည္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာရွိသူကိုမဆို 
လူသားအားလံုးကို ႀကိဳဆိုေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းတြင္ ဖန္တီးေနၾကေၾကာင္းကို သင္ခဲ့ရသည္။

(၂). ယေန႕တြင္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လိုခ်င္ေၾကာင္း ကို နားလည္ေအာင္ 
အေလးေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ (၆)

လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း   

ရည္ရြယ္ခ်က္ : လုုိအပ္ခ်က္၊ ဆႏၵႏွင့္ လ႔ူဂုုဏ္သိကၡာၾကား ဆက္ႏြယ္မႈအား ေလ့လာရွာေဖြရန္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား - လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္၊ ႀကီးထြားရန္ ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးႏိုင္ေစရန္ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ - လူသားအားလံုးက တန္းတူညီတူ တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည္ဟူေသာ ဝါဒ။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
● အသိပညာပုုိင္း - က်န္းမာေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုုျဖစ္ေစရန္ လုုိအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကုိသိျမင္လာၾကမည္။ 

လ႔ူဂုဏ္သိကၡာသည္ လူသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ရင္းႏွီးသိရွိလာၾက လိမ့္မည္။  
● ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား - ေက်ာင္းအသုိက္အဝန္းမ်ား တုုိးတက္ေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ထုတ္ေဖာ္လာၾကလိမ့္မည္။ 
● စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား-  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူသားဂုုဏ္သိကၡာမ်ားကုုိ အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံလာၾကလိမ့္မည္။ 

၄၅ မိနစ္

စာရြက္မ်ား၊မင္ေခ်ာင္းမ်ား၊ေရာင္စုုံခဲတံမ်ား၊တိပ္ေခြ၊ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုုပ္၊ “လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ဆႏၵကဒ္မ်ား” 
(အုပ္စုတစ္စုုအတြက္တစ္စုုံစီ)

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။
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၂. အလြန္ေဝးေသာကုုန္းေျမဆီသုုိ႔ခရီးႏွင္ျခင္း    (၂၀ မိနစ္) (UNICEF မွ မွီျငမ္း)။
ကစားနညး္
(၁). (၄) ေယာက္တစ္အုပ္စုစီ အုပ္စုမ်ားခဲြေပးပါ။ 

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလြန္ေဝးေသာ ကုုန္းေျမဆီသုုိ႔ ခရီးႏွင္ရမည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ ပုံေဖာ္ေစပါ။ ထုိကုုန္းေျမတြင္ မည္သူမ်ွ မေနထုုိင္ၾကပါ။  
ထုိ႔ေၾကာင့္  ထုိကုန္းေျမသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ လူမႈအသုိက္အဝန္းသစ္တစ္ခုအား ဖန္တီးၾကရမည္။

(၃). အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီအား “လုုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ဆႏၵကဒ္မ်ား” မိတၱဴတစ္စံုစီေပးပါ။  ထုုိကဒ္မ်ားသည္  ထုိကုန္းေျမဆီသုိ႔ သူတုိ႔ႏွင့္တစ္ပါတည္း 
ယူေဆာင္သြားႏူိင္သည့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၂၀)အား ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ 

(၄). ကဒ္ထဲရွိ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရင္းႏွီးမႈရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္  ေမးခြန္းမ်ား  ေမးျခင္းျဖင့္စစ္ေဆးပါ။

(၅). ဤအမ်ဳိးအစား (၂၀)အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုုိ႔၏အိမ္သစ္ရွိရာ  ကုန္းေျမသုိ႔ ထပ္ေဆာင္း(၄)မ်ဳိးကုုိ ယူေဆာင္သြားႏူိင္ေၾကာင္းရွင္းျပ
ပါ။  ေက်ာင္းသားမ်ား  ထပ္ေဆာင္း ယူေဆာင္သြား၍ရသည့္ အမ်ဳိးအစား(၄)မ်ဳိးကုိ အုုပ္စုုထဲတြင္  ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ေစၿပီး၊ ကဒ္အလြတ္ေပၚတြင္ 
ထို(၄)မ်ဳိး၏ ပုုံၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြခုုိင္းပါ။

(၆). အခ်ိန္(၅)မိနစ္ေပးၿပီးေနာက္၊ ထုိေဝးလံေသာ ကုန္းေျမသုိ႔ ခရီးစတင္ထြက္ခြာရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါက ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ပုံျပင္အား 
နားေထာင္ေစပါ။ 

 “အလြန္ေဝးတဲ့ ကုုန္းေျမဆီကုိသြားဖုိ႔  သေဘၤာေပၚတက္ရေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကပၺတိန္က သေဘၤာဟာ ေသးလြန္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ 
ယူသြားရမဲ့ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား (၂၄)မ်ဳိးထဲက (၁၈)ခုုပဲ ယူသြားလုုိ႔ရမယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥည္း(၆)မ်ဳိးကုိ   ထားခဲ့ရေတာ့မယ္။   
အဲဒီေတာ့အလြန္ေဝးတဲ့ ကုန္ေျမမွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု    ကုိ  စရေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဘာလုိအပ္သလဲဆုိတာကုိ စဥ္းစားရမယ္။”

(၇). အဖဲြ႕မ်ား မည့္သည့္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ယူသြားၿပီး မည္သည့္(၆)မ်ဳိးအား ထားခဲ့ရမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ပုံျပင္အားေခတၱရပ္နားပါ။ 

  “သင္ဟာ အိမ္အသစ္ကိုသြားဖုိ႔ သမုုဒၵရာထဲမွာ   ရြက္လႊင့္ေနျပီ။ ခရီးစဥ္က အဆင္ေျပ  ေခ်ာေမြ႔ေနတယ္။ 
ေလေျပေလညင္းေလးေတြဟာသာယာေနသလုိ  ေနေရာင္ကလည္း  ေတာက္ပေနတယ္။ ျဗဳန္းကနဲ  မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းမွာ တိမ္မဲႀကီးက 
ရုတ္တရက္ေပၚလာတယ္။ မုန္တုိင္းလာေနၿပီ။ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ စက္ေလွက ျမဳပ္ေတာ့မယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ စက္ေလွကုိကယ္ဖုိ႔ သေဘၤာကပၸတိန္က 
ပါလာတဲ့ပစၥည္းေတြထဲက (၃)ခုကုိ ေရထဲပစ္ခ်ရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။”

(၈). အဖဲြ႕မ်ားအား မည့္သည့္ပစၥည္းကုိ သိမ္းၿပီး မည္သည့္ပစၥည္း (၃)ခုအား ေလွေပၚမွ  ပစ္ခ်ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ။ 
ထုိပစ္ခ်ရမည့္ ပစၥည္းကဒ္ (၃)ခုအား ေဘးဖယ္ထားေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပုံျပင္အား ဆက္ေျပာပါ။  

 “မုုန္တုုိင္းအႏၱာရယ္ကေန သင္တုိ႔ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ။ ေရကလည္း ျပန္ၿငိမ္သြားတဲ့အတြက္  ခရီးစဥ္ဟာ ျပန္ေျဖာင့္ျဖဴးသြားၿပီ။ သင္တုိ႔ဟာ 
ကမ္းစပ္နဲ႔နီးကပ္လာၿပီ။ ရုတ္တရက္   အသံက်ယ္ႀကီးတစ္ခုကုိၾကားလုိက္ရတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သေဘၤာဟာ ေရေအာက္မွာ  ပုန္းေနတဲ့ 
ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီးတစ္ခုကုိ တုိက္မိလုိ႔  အခုသေဘၤာေပါက္သြားၿပီ။  သေဘၤာလုံၿခံဳၿပီးေတာ့  ေရမျမဳပ္ဘဲ ကမ္းစပ္ကုိေရာက္ႏူိင္ဖုိ႔ ပစၥည္း(၅)ခုကုိ  
သေဘၤာေပၚကေန  ျပန္ပစ္ခ်ရမယ္။”   

(၉). အဖဲြ႕မ်ားအား မည့္သည့္ပစၥည္းကုိ သိမ္းၿပီး မည္သည့္ပစၥည္း (၅)ခုအား ေလွေပၚမွ  ပစ္ခ်ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေပးပါ။ 
ထုိပစ္ခ်ရမည့္ ပစၥည္းကဒ္ (၅)ခုအား ေဘးဖယ္ထားေစပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပုံျပင္အား ဆက္ေျပာပါ။  

 “ဂုုဏ္ယူပါတယ္။သင္တုိ႔ လုုပ္ႏူိင္ခဲ့ၿပီ။သင္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္အသစ္ကေန ႀကိဳဆုုိပါတယ္။” 

(၁၀). အုုပ္စုုတစ္အုုပ္စုုစီတုုိင္းက ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ထိ ဆက္လက္သိမ္းထားမည္ဟု  ဆုုံးျဖတ္ခဲ့သည့္    ကဒ္(၁၀)ကဒ္ကုုိ ခ်ျပခုုိင္းပါ။

(၁၁). အုုပ္စုု(၂)အုုပ္စုုအား အတူတကြလာေစၿပီး၊ အခ်င္းခ်င္း  ၄င္းတုိ႔ေနာက္ဆုံး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကဒ္မ်ားကုိ ၾကည့္ေစကာ  သူတုုိ႔၏ 
ေရြးခ်ယ္မွႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ခုုိင္းပါ။ 

၃။ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ဆႏၵမ်ားႏွင့္လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာမ်ား (၁၅ မိနစ္)

အုုပ္စုုအလုုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္စုစည္းေစပါ။ ပုံျပင္ႏွင့္ကစားနည္းအေၾကာင္းအား  ေဆြးေႏြးရန္ ဦးေဆာင္ပါ။ 

● ဘယ္ပစၥည္းေတြကုိ အရင္ဆုံး လႊင့္ပစ္ခဲ့သလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
● ဘယ္အမ်ဳိးအစားေတြကုိ လႊင့္ပစ္ဖုိ႔ခက္ၿပီး၊ အဖဲြ႔ေတြထဲ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ  သေဘာမတူညီမႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့သလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
● ေနရာအသစ္မွာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ႔ လူေတြမွာ သူတုိ႔လုိအပ္တာ အားလုံးရွိမယ္လုိ႔ ထင္သလား။ သူတုိ႔လုိခ်င္တာအားလုံး ရႏိုင္မလား။ 
●  “လုုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ဆႏၵ” ကြာျခားခ်က္က ဘာေတြလဲ။

(၂). လုုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုုိအင္ဆႏၵမ်ား၏အဓိပၸါယ္ကုုိရွင္းျပပါ။
● လုုိအပ္ခ်က္မ်ားဆုုိသည္မွာ အသက္ရွင္သန္ဖုုိ႔ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဥပမာ -ညစဥ္ေကာင္းစြာ အိပ္စက္ရန္ 

ေနရာ ၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းသည့္ အစားအစာ၊  ပညာေရးအတြက္ အေျခခံ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား (ဆရာေကာင္းမ်ား၊ ခဲတံမ်ား၊ 
စာအုုပ္မ်ား)၊ ေကာင္းစြာျမင္ႏူိင္ရန္အတြက္ မ်က္မွန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳမႈ၊ ဂရုစိုက္ေသာ မိသားစုတစ္စု၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
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ပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈ တို႔သည္လည္းပဲ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္သည္ ဟုရွင္းျပပါ။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း ကဲ့သုုိ႔ေသာ ႏူိင္ငံတကာႏွင့္ 
ျပည္တြင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားစြာျဖင့္ ဤမရွိမျဖစ္ေသာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ 

● “ကေလးတစ္ေယာက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ ႀကီးထြားဖုိ႔ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မရွိမျဖစ္ မလုိအပ္ေသာေၾကာင့္   
လုုိအင္ဆႏၵမ်ားကုုိမ ူအခြင့္အေရးမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္မေပးထားပါ။” ဥပမာ - ႏူိင္ငံျခားဘာသာစကားတစ္ခုအား သင္ယူလုိျခင္း၊  
တကၠသုိလ္တစ္ခု၌ ပညာသင္ယူလုိျခင္း၊ စမတ္ဖုန္းတစ္ခုပုိင္ဆုိင္လုိျခင္း။  

(၃). လူသားမ်ား၏လုိအင္ဆႏၵမျပည့္ဝေသာအခါ မည္သုိ႔ျဖစ္ၾကသနည္း။ ျဖစ္ႏူိင္ေျခရွိေသာ အေျဖမ်ား - မေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါ။ သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာမ်ား အားလုံးအား မလုပ္ႏူိင္ၾကပါ။ ဘဝကသူတုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈပုိ၍ ႀကီးလာသည္။ 

(၄). လူသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္ဝေသာအခါ မည္သုိ႔ျဖစ္ၾကသနည္း။ ျဖစ္ႏူိင္ေသာ အေျဖမ်ား - ဖ်ားနာၾကသည္။ မႀကီးထြားၾကသည့္အတြက္ 
သူတုိ႔အျမင့္ဆုံး ေရာက္ႏူိင္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ မေရာက္ႏူိင္ၾကပါ။ မညီမ်ွစြာ ဆက္ဆံခံရသည္။  လူသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
မျပည့္ဝေသာအခါတြင္ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္း၌ သေဘာမတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက ျပည့္ဝသြားၿပီး က်န္ရွိေနေသာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက မျပည့္ဝေသာအခါတြင္ ပိုျဖစ္လာႏိုင္သည္။

(၅). လိုအပ္ခ်က္မ်ားက လိုအင္ဆႏၵမ်ားထက္ပိုမိုအေရးပါသည္။ လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္ဝျခင္းသည္ ၎တို႔၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိခိုက္ရာေရာက္သည္။

(၆). လူတုုိင္းသည္ သူတုုိ႔၏လ႔ူဂုုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ သူတုုိ႔လုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ရရွိရန္ ထုုိက္တန္ၾကသည္။ သင္ခန္းစာ (၄) တြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေလ်ာက္ လူတုိင္းတြင္ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာရွိသည့္အတြက္ ေမြးစကပင္ တန္ဖုိးရွိၾကၿပီး ေလးစားမႈခံရန္ ထုိက္တန္ၾကသည္။ 
လူတုိင္းသည္ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ သူတုိ႔၏ပညာအရည္အခ်င္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာတရား၊ ေငြေၾကးပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ အမ်ဳိးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမိီးျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္  
မည့္သည့္လူသားမွ် ခဲြျခားစြာဆက္ဆံမခံရသင့္ေပ။ 

(၇). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း အေၾကာင္းမ်ား 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အသိေပးပါ။ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားၾကၿပီး ပယ္ထုတ္ခံထားရေသာသူမ်ားကို 
ပါဝင္ပတ္သက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္သည္။

(၈). ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ သင္ယူမႈစီမံကိန္းအား အသံုးျပဳကာ 
ျဖည့္ဆည္းကူညီေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရွာေဖြစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။ 
သင္ခန္းစာ (၂) တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအား ရွာေဖြျခင္း’ အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
‘အလြန္ေဝးလံေသာကုုန္းေျမဆီသုုိ႔ခရီးႏွင္ျခင္း’ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 
စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မျဖည့္ဆည္းရေသးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ 
စီမံကိန္း တစ္ခု စတင္ရန္အတြက္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အေထာက္အကူျပဳသည္။
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အလြန္ေဝးလံေသာကုုန္းေျမဆီသုုိ႔ခရီးႏွင္ျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုုံျပင္အား ပုိ၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေစရန္ မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ား၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
အသံအေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ပံုုျပင္ေျပာေနစဥ္တေလွ်ာက္ အခန္းပတ္လည္တြင္ လမ္းေလ်ွာက္ေနပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား မည့္သည့္ကဒ္အား 
သိမ္းထား၍ မည္သည့္ကဒ္အား သေဘၤာေပၚမွ ပစ္ခ်ရမည္ကုိ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ ေအာက္ပါစကားမ်ားဆုိျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚသည့္ ခံစားမႈရေအာင္ 
ဖန္တီးပါ။ “ျမန္ျမန္လုပ္၊မုန္တုိင္းကပုိဆုိးလာၿပီ၊ အခ်ိန္ (၁)မိနစ္ေလာက္ပဲ ရေတာ့မယ္၊ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။ သေဘၤာႀကီးနစ္ေတာ့မယ္” 

အျခားနည္းလမ္း (၂၀ မိနစ္) - ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈအား အခ်ိန္ရပါက အသုံးျပဳႏူိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအစား ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းရွိ အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕အား  ေလ့လာရန္အတြက္လည္း  ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈအား 
အသုံးျပဳႏူိင္သည္။ 
(၁). စည္းလုုံးျခင္းစက္ဝုုိင္းအားဖန္တီးျခင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းမိတၱဴအား ကုုိင္ေဆာင္ေစလ်က္ စက္ဝုုိင္းပုုံစံ 
မတ္တပ္ရပ္ခုုိင္းပါ။ ပထမအပုိဒ္ခဲြမွစတင္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား သူတုိ႔ဖတ္ရန္ ေပးထားသည့္အပုိင္းကုိ က်ယ္ေလာင္စြာဖတ္ေစပါ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားစာတမ္းဖတ္ေနစဥ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢကအစည္းအေဝးတြင္ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔အသုိက္အဝန္းထဲရွိ လူႀကီးသူမမ်ားအစရွိသည့္ 
အေရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဤစာတမ္းအားဖတ္ေနသကဲ့သုိ႔ စိတ္ကူးျမင္ေယာင္ေစရန္ ဆရာမွ အေနအထားဖန္တီးေပးပါ။ 

(၂). ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းကုုိ ဖတ္ၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏သင္တန္းသား 
လက္စဲြစာအုပ္ကုိဖြင့္ေစၿပီး၊ ဤေၾကျငာစာတမ္းအား အျခားသူမ်ားမွဖတ္ျပသည္ကုိ နားေထာင္စဥ္တြင္ သူတုိ႔စိတ္ထဲတြင္ ေရာက္လာသည့္ 
စဥ္းစားမိသည့္ စကားလုံးတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ခံစားရသည့္ စကားလုံးတစ္ခုအား ေရးခ်ေစပါ။  

ဤသင္ခန္းစာအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတုိ႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုပ္ကုိ ဖြင့္ေစကာ ဤသင္ခန္းစာတြင္ သင္ယူခဲ့သည့္ လုိအပ္ခ်က္၊ 
လုိအပ္ဆႏၵႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ေစပါ။ ေအာက္ပါ အစျပဳစကားလုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏူိင္သည္။  

• ကြ်န္ေတာ္ ဒီ………………အေၾကာင္းအရာကုိ ပုိသိလာတယ္။ 
• ဒီ…………………အေၾကာင္းကုုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္  ေတာ္ေတာ္ အံၾသမိတယ္။
• …………………..နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပုိၿပီးသိခ်င္တယ္ ။ေလ့လာခ်င္တယ္။ 

အကဲျဖတ္ျခင္း

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊
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လူသားမ်ား၏အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိို အမ်ားက အၿမဲတမ္း သေဘာတူညီၾကသည္မဟုတ္၊ 
(သို႔) လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ မတိက်မျပတ္သားဘဲ ေရာေထြးေနတတ္သည္။ လူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အစားအစာ၊ ေသာက္ေရ ႏွင့္ ေနရာတို႔က လူသားတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
အေျခခံအရာမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ေမတၱာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာကို 
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလးစားမႈ၊ မိမိ၏အလားလာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အခြင့္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္မႈ တို႔ကလည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (Marker၊ ၂၀၀၃)။

ပညာေရးဆုိင္ရာပညာရွင္ ဘက္တီးရီးဒင္က လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအား “လူသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံက်ေသာ ေမြးရာပါတန္ဖုိးတစ္ခုျဖစ္သည္” 
ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ထားသည္။ “လူ႔အသုိက္အဝန္းေကာင္းတစ္ခုသည္ လူသားအားလုံး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တန္ဖုိးထား ေလးစားၿပီး၊ 
အသုိက္အဝန္းထဲရွိသူမ်ားအားလည္း အျခားသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တန္ဖုိးထား ေလးစားတတ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။”  လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆုိသည္မွာ 
လူသားမ်ား ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအေျခအေနမ်ားက လွည့္ပတ္ေနသည့္ အဓိကတန္ဖုိးတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

လူအမ်ား၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား ေလးစားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ယံုၾကည္ၾကေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏူိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားဟု ဆုိရာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထိ 
အက်ဳံးဝင္သည္။ ဤေၾကျငာစာတမ္းက သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္မ်ွခဲြျခားမႈမရွိဘဲ ကေလးသူငယ္မ်ာအား 
အထူးအကာအကြယ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အာမခံရမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုံးသည္ 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိရမည္။ သူတုိ႔၏ကုိယ္ေရကိုယ္ေသြးမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ 
ပါရမီမ်ားအား အျမင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏူိင္သည္အထိ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။  ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရမည္။ မိမိအခြင့္အေရးမ်ားအားသိရွိကာ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အဝရရွိရန္ 
တက္ၾကြစြာပါဝင္ရမည္။  (UNICEF,2005၊ စာပိုဒ္ ၁)” 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ဤေၾကျငာစာတမ္းရွိ စံႏႈန္းမ်ားအား လုိက္နာရန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု 
သေဘာတူူညီထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻကုလသမဂၢက လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မတီအား ဤေၾကျငာစာတမ္းပါ အခြင့္ေရးမ်ားအားလုံးကုိ 
လုိက္နာႏူိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမွႈအား အစီရင္ခံစာတင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဤေၾကျငာစာတမ္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာာင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါဝက္ဆုိဒ္တြင္ 
မုိဘုိင္းဖုန္း အပလီေကးရွင္းျဖင့္ ရရွိႏူိင္သည္။သုိ႕ေသာ္ အုိင္ဖုန္း ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားသာ ရယူႏိုင္သည္။ 
https://itunes.apple.com/us/app/crc-convention-on-the-rights-of-the-child-english-myanmar/id1003675713?mt=8 

ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္းအား ကေလးမ်ားနားလည္ႏူိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေအာက္ပါ ဝက္ဆုိ္ဒ္တြင္ ရရွိႏူိင္သည္။ 
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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၁။ ျပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာအားလုံးအား ျခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္း (၂၀ မိနစ္)
           
(၁). ဤသင္ခန္းစာတြင္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ တစ္ဝက္အေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ျပီးဆုံးခဲ့ေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားမွ အေရးပါသည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေစျပီး အနာဂါတ္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 
စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။
(၂). သင္ခန္းစာ ၁ မွ ၆ ရွိ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်ေရးထားေသာ စာရြက္ ၆ ရြက္ကို နံရံေပၚတြင္ ကပ္ပါ။ (ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္ 
ေနရာလံုေလာက္ပါက ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ သင္တန္းျပဆရာ/မ က ခ်ေရးႏိုင္သည္။ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းဆီ၏ 
ပတ္လည္တြင္ ၎တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား  ေရးသားရန္အတြက္ ေနရာလံုေလာက္စြာ ရွိဖို႕လိုအပ္မည္။) ေအာက္ပါ 
သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။ 
• သင္ခန္းစာ ၁) လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း / ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္း
• သင္ခန္းစာ ၂) ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ား

‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္ : ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းပါ သင္ယူမွႈအေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္းအတြက္ စီမံခ်က္ 
စီမံခန္႔ခြဲမွႈဆုိင္ရာ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
စီမံကိန္း - အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုသို႔  ေရာက္ရွိေရးအတြက္ 
ၾကိဳတင္စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈတစ္ခု (သုိ႔) လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားကို ဆုိလုိသည္။
စီမံကိန္း လည္ပတ္ပံု အဆင့္မ်ား - စီမံကိန္းအားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။  
သင္ယူမွႈ အေထာက္္အကူျပဳ စီမံကိန္း - ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အသုိက္အဝန္းရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ 
အသိပညာ၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားအသုံးျပဳ၍ လက္ေတြ႔ေလ့့လာေဆာင္ရြက္မွႈ မွတဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျပီး ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ားကုိ ျပန္
လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာသင္သူေစသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မွႈနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
•  အသိပညာပုိင္း -‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းပါ စီမံခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမွႈသေဘာတရားမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္လာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း - ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သင္ယူမွႈစီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 

ပံုစံအသံုးျပဳကာ ေလ့က်င့္လာမည္။
• စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား -ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းကုိ  ေလးစားတန္ဖုိးထားတတ္လာမည္။

၆၀ မိနစ္

ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ ခဲတံ သို႔မဟုတ္ ေဘာပင္၊ စာရြက္ အျဖဴအလြတ္မ်ား၊ တိပ္ေခြ၊ စကၠျဖဴ အႀကီးမ်ား၊ မွင္တံမ်ား 

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

သင္ခန္းစာ (၇)
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• သင္ခန္းစာ ၃) သင္ယူမႈပံုစံမ်ား 
• သင္ခန္းစာ ၄) မတူညီကြဲျပားျခင္း
• သင္ခန္းစာ ၅) ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း
• သင္ခန္းစာ ၆) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ
(၃). ေက်ာင္းသားမ်ားကို အုပ္စုအေသး ၆ စု ခြဲလိုက္ပါ။ တစ္ဖြဲ႔ကို သေဘာတရားတစ္ခုစီ  တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါ။ အဓိကသေဘာတရားမ်ားအား 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေရးသားရာတြင္ မည္သည့္အဖြဲ႔က အခ်ိန္အနည္းဆံုး အသံုးျပဳကာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခိုင္းပါ။ 

(၄). အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ရွိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အဖြဲ႔ထဲရွိ လူမ်ားအားလံုးမွ သေဘာတူညီရမည္ဟုေျပာပါ။ အမ်ားဆႏၵသေဘာတူညီၿပီဆိုပါက ၎တို႔၏ 
စာရြက္ကို ယူလာကာ (သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။

(၅). ေက်ာင္းသားမ်ားအား စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေစပါ။

(၆). အဖြဲ႔အားလံုးမွ ၎တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအား ေရးသားၿပီးသြားပါက အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကို ေရွ႕သို႔ထြက္၍ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ဖတ္ျပခိုင္းပါ။

(၇). သေဘာတရားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ေျပာေပးပါ
 ၁)  လူ႔အဖြဲ႔အစည္း/အသိုက္အဝန္း - 
 အသိုက္အဝန္းဆုိသည္မွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမွႈ၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံ လူမွႈေရး-စီးပြားေရး ေနာက္ခံအေနအထား 

ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္္လကၡဏာ စသည္တုိ႔တြင္ တူညီမွႈရွိႏုိင္မည့္ လူအစုအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း၍ စည္းလုံးညီညႊတ္ေသာ 
အသုိက္အဝန္းတစ္ခုသည္ သနားၾကင္နာမွႈႏွင့္ ေလးစားမွႈတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂) ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္း - ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ မိမိေနထုိင္ရာ အသုိက္အဝန္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွႈမ်ားျဖစ္ပၚလာေစေရးအတြက္ မိမိအသုိ္က္အဝန္းရွိ အေရးကိစၥအဝဝကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအမွႈကုိ  
ျပဳသူျဖစ္သည္။“မိမိ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ားမွာ 
ႏိုးၾကားထၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ျပည္သူမ်ား) ပင္ျဖစ္သည္။”

၃)  သင္ယူမွႈပုံစံမ်ားဆိုသည္မွာ မတူညီေသာလူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္အာရံုႏွင့္အတူ ႏွႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္းနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္္း၊ 
အျမင္အာရံုတစ္ခုထဲကုိသာ အသံုးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း၊ အၾကားအာရံုကုိအသုံးျပဳ၍ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျပဳလုပ္၍ 
သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မတူညီသည့္အာရံုခံစားမွႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သင္ယူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။‘လူအမ်ား၏ မတူညီေသာ 
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နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ယူပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္ယူႏိုင္စြမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္သည္’။

၄)  မတူညီကြဲျပားမႈ - လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား။ လူသားအားလံုးသည္ မတူညီဘဲ 
ျခားနားၾကေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင္ တူညီေသာ လူ႔သဘာဝရွိသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားမႈရွိၿပီး မတူညီကြဲျပားမႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာေစသည္။

၅) ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း - လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ရာတြင္ 
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚဆိုသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေနရသူမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေစေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းမ်ားက မတူညီကြဲျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာမ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပၿပီး ေလးစားမႈရွိၾကသည္။

၆)  လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ - လူသားအားလံုးက တန္းတူညီတူ တန္ဖိုးရွိၿပီး ေလးစားထိုက္သည္ဟူေသာ အယူဝါဒ။ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ 
ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားမႈရွိၿပီး လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

(၈). ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အျဖစ္သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား အသိပညာဗဟုသုတသစ္မ်ား 
တုိးပြားလာေစျပီး ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေစႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိလာေစရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။

(၉). မိတ္ဆက္အပိုင္း႑ရွိ  ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း အေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ေက်ာင္္းသား/သူ မ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားအား 
‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္းတုိ႔ေက်ာင္းပတ္ဝန္းဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္အသိေပးပါ။

(၁၀). ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ စိတ္္ကူးအၾကံအစည္မ်ားကို  
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားႏွင့္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။

 ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္မွ သင္ခန္းစာ (၂) - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားထၾကြေသာ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ 
အတူတကြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း အခန္းကို ျပန္ၾကည့္ခိုင္းပါ။

(၁၁). ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲရွိ ‘မိမိတို႔၏ေက်ာင္းကို ေလ့လာျခင္း’ ဇယားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈခိုင္းပါ။ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ 
ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကံစည္ထားေသာ ၎တို႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရမိေစရန္ျဖစ္သည္။

(၁၂). ေက်ာင္းမ်ားအား အတန္းေဖာ္ဘက္သို႔လွည့္ၿပီး ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ၎တို႔ စဥ္းစားထားေသာ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုကို ေဝမွ်ခိုင္းပါ။ စိတ္ကူးအႀကံအစည္က အသစ္ျဖစ္လွ်င္လည္း ရပါသည္။

(၁၃). သင္ခန္းစာအစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’  စီမံကိန္းအတြက္ အဖြဲ႔အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အႀကံအစည္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ယေန႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - စီမံကိန္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

၂။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု အဆင့္ဆင့္ (၃၅ မိနစ္)
(၁). ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’  စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံကို အသံုးျပဳ၍ စိတ္ကူးယဥ္အေျခအေနတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ကာ  ေလ့က်င့္ရမည္ဟု  

ေျပာပါ။  

(၂). ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနကို တင္ျပပါ -

 ေက်ာင္းအတြင္းအျပင္ လွပေစေရး စီမံကိန္း - သင္ႏွင့္  သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေက်ာင္းဝင္းအနီး ေဆာ့ကစားေနစဥ္ ေျမေပၚ၌ ျပန္႕က်ဲေနေသာ 
ပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအမႈိက္မ်ားကို သတိထားမိၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေခ်ာ္လဲသြားၿပီး သံေခ်းတက္ေနေသာ 
သံဗူးခြံတစ္ခုႏွင့္ ဒူးေခါင္းတြင္ ျခစ္မိသည္။ သင္ စာသင္ခန္းထဲသို႔ ျပန္ဝင္သြားရာတြင္ ဆရာ/မ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ 
အေရးပါပံုကို စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ ‘ငါေကာ ႏိုးၾကားထၾကြတဲ့ ျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ 
ရွိတဲ့ အမႈိက္ေတြကို ဘယ္လို ကူညီသိမ္းရွင္းေပးရမလဲ’ ဟု သင္က စဥ္းစားမိသည္။

(၃). လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံျဖင့္ ရွင္းျပပါ
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(၄). စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံဥပမာကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီရွင္းျပပါ။ ဤပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရွိသလားဟု ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ေမးပါ။

(၅). ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔၊ ၅ ဖြဲ႔ ခြဲလိုက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းပံုစံထဲတြင္ တစ္ဆင့္ (သုိ႔) 
ႏွစ္ဆင့္ (စက္ဝုိင္းထဲတြင္ျဖည့္ရန္)ထပ္ထည့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။

- ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အက ဆင္ႏႊဲပြဲ  - မၾကာေသးမီကမွ သင္၏ဦးေလးက အနီးအနားရွိရြာတစ္ရြာ သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာမွ 
ျပန္လာသည္။ ထိုရြာမွ ၎ကို ရိုးရာအကပြဲ တစ္ပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သင္၏ဦးေလးက အကပြဲ၏ ဗြီဒြီယိုကို သင့္အားျပသည္။ သင္က 
အကသမားမ်ား၏ သူမ်ားႏွင့္မတူေသာ ဂီတ ႏွင့္ အကပံုစံကို သေဘာက်ႏွစ္သက္သည္။ ‘အျခားရြာက အကသမားေတြ ငါတို႔ရြာကိုလာၿပီး 
ကျပေဖ်ာ္ေျဖလို႔ရေအာင္ ေက်းရြာလူထုမွာ ဘာေတြလုပ္ေပးလို႔ရမလဲ’ ဟု သင္က စဥ္းစားမိသည္။

(၆). ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေခၚဆိုၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီမွ ၎တို႔၏ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကို တင္ဆက္ခိုင္းပါ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံ 
ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး စာရြက္ျဖဴအႀကီးေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။

 -ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးကုိေခၚဆုိလုိက္ျပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္  လုိအပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကုိ 
အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးေစပါ။ (မွတ္ခ်က္- အဖြဲ႔အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ အဆင့္တစ္ခု (သုိ႔) တစ္ခုထက္ပုိ၍ ေဆြးေႏြးရမည္)။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြး၍ရရွိလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ စီမံကိန္းပုံစံအျပည့္အစုံရရွိေစရန္ စာရြက္အျဖဴၾကီးေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။

(၇). ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား အျခားအဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ (စက္ဝုိင္းေပၚတြင္) အၾကံေပးျဖည့္စြက္လုိသည္မ်ားရွိပါက 
ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေၾကာင္းအသိေပးပါ။

 ၃။ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ဘုတ္ျပား (၅ မိနစ္)
(၁) စကၠဴျဖဴအႀကီး၏ ေခါင္းစီးတြင္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ဘုတ္ျပား” ဟု ခ်ေရးပါ။ ထိုစာရြက္ကို 

သင္ခန္းစာဆံုးသည့္တိုင္ ခ်ိတ္ကပ္ထားပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကို ဤစာရြက္ေပၚတြင္ စိတ္ႀကိဳက္ေရး 
သားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ၎တို႔၏ တြဲေဖာ္တြဲဖက္မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခဲ့ေသာ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကို ေရးသားျခင္းျဖင့္ စတင္ႏိုင္ပါသည္။ 
အစီအစဥ္ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္  ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ အနည္းဆံုး စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခု ခ်ေရးၿပီးသားျဖစ္ေနရမည္။

အဆင့္ ၁ 
-လိုအပ္ခ်က္ကို 

ရွာပါ။(သန္႔ရွင္းေသာ 
ေက်ာင္းဝင္း) အဆင့္ ၂ - 

ရည္မွန္းခ်က္ 
က ဘာလဲ။

အဆင့္ ၄ - 
ဒီစီမံကိန္းက 
ဘာေၾကာင့္ 
အေရးပါလဲ

အဆင့္ ၃ - 
ကူညီႏိုင္သူ 

ဘယ္သူရွိမလဲ

အဆင့္ ၅ - 
ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ 

ဘာလိုအပ္လဲ

အဆင့္္ ၆ - 
ရွိၿပီးသား အရင္း 

အျမစ္မ်ားကို 
ရွာေဖြပါ။

အဆင့္ ၇ 
- လႈပ္ရွားမႈ 
စီမံကိန္း

အဆင့္ ၈ 
- စီမံကိန္း 

စတင္ျခင္းႏွင့္ 
သုံးသပ္ျခင္း

‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’
သင္ယူမွႈအေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္း

လိုအပ္ခ်က္ကို ရွာပါ -
ေက်ာင္းကစားဝင္း အတြင္း 
သန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္သည္။
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အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံမွ ေမးခြန္းတစ္ခုကို တစ္ဖြဲဲ႕စီအား တာဝန္ေပးႏိုင္သလို တစ္ဖြဲ႔ကို ေမးခြန္း အနည္းငယ္စီ 
တာဝန္ေပးလည္းရပါသည္။ ေမးခြန္း နံပါတ္ ၈ ကို မည္သူ႕ကိုမွ တာဝန္မေပးပါႏွင့္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေမးခြန္းကို စီမံကိန္းၿပီးမွသာလွ်င္ 
ေျဖလို႔ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤ အခ်ိန္တိုစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၂ လ သို႔မဟုတ္ ၃ လအတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည့္ စီမံကိန္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထပ္မံအသိေပးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 
တိက်ခိုင္မာရမည္လည္းျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

စီမံကိန္းလည္ပတ္ပုံ နမူနာပံုစံတြင္ပါရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုထားေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျဖတုံ႔ျပန္မႈကိုၾကည့္ၿပီး စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု ပံုစံကို 
၎တို႔က မည္မွ်အထိနားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။

အကဲျဖတ္ျခင္း
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ဤစီမံကိန္းလည္ပတ္ပံုတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ေသာ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားက အဓိကပန္းတိုင္ကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ 
ေဆာ့ကစားႏိုင္ရန္)။ သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ရွိၿပီးသား အားသာခ်က္တစ္ခုကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္လည္း 
အာရံုစိုက္ႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ - ရိုးရာကပြဲ ဆင္ႏႊဲမႈမ်ားက ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပြဲမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး 
မတူညီကြဲျပားေသာ ရိုးရာဓေလ့မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္)။
 
‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပီးသင္ယူသည့္ နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
၎တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဖန္တီးေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ  ကုိယ္တုိင္ရရွိလာေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳေပၚမူတည္၍ သင္ယူႏိုင္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုတြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သင္ယူျခင္းက 
ႏိုးၾကားထၾကြေသာ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴမိေစရန္ႏွင့္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တာဝန္ယူသိတတ္မႈရွိေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္ယူေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ေက်ာင္းတြင္း သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ေက်ာင္းအေျချပဳ 
စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ရြာထဲတြင္ ရိုးရာအကဆင္ႏႊဲပြဲကို ဦးေဆာင္ျခင္းသည္ ေက်းရြာလူထုအေျချပဳ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သင္ယူရာတြင္ 
သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ - 

၁)  ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္သင္ယူရာတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းကို မေဆာင္ရြက္မီ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
သတ္မွတ္ထားသည့္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား သင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္သည္။

၂)  ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိၿပီးသား အားသာခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္
လည္းေကာင္း ဤစီမံကိန္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။

၃)  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ သင္ယူခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳသင္ခန္းစားမ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ လိုအပ္မည္။

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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၁။ ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (၅ မိနစ္)
(၁). ယခင္သင္ခန္းစာတြင္ သင္ၾကားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေသာ စီမံကိန္းလည္ပတ္ပံု အဆင့္ဆင့္မ်ားအား မွတ္မိလားဟု သင္တန္းသားမ်ားကိုေမးပါ။
(၂). စီမံကိန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔လိုက္အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ဖို႕က အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ယေန႕တြင္ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ေသာနည္းမ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

 ၂။ တယ္လီဖုန္း ကစားနည္း (၁၀ မိနစ္)
ၿငိမ္သက္မႈကိုၿဖိဳခြင္းရန္ ကစားနည္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်ဥ္းေၾကာင္းအရွည္ႀကီးတစ္ခု (သို႔) စက္ဝုိင္းပုံစံကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ စီခုိင္္းပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 

ေနရာခ်ေပးဖို႕လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္မွ ေနာက္တစ္ေယာက္သို႔ စကားတိုးတိုးေျပာရာတြင္ အျခားသူမ်ား 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္ : ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ ႏုိ္းၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ  နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း - ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သတင္းအခ်က္အလက္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဝမွ်ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုၿပီး အျခားသူမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားအား 
နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုသည္။ 
ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း - ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္သားေျပာဆုိေနေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္တစားနားေထာင္၍ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိျပီး ေျပာသူႏွင့္ နားေထာင္သူၾကားရွိ နားလည္မွႈကုိ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္းေလးစား စာနာမွႈကုိျပသသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
စာနာမႈ - အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ေပးျပီးမွ်ေဝခံစားေပးျခင္းကုိ စာနာမွႈဟု ေခၚဆုိသည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
• အသိပညာပုိင္း - လူအခ်င္းခ်င္းၾကား ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၏ အေရးပါပုံကုိ ရင္းႏွီးသိရွိလာၿပီး 

ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း -ႏွႈတ္ျဖင့္မေျပာပဲ ကုိယ္္အမူအရာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း ႏွင့္ ခံစားနားလည္ေပး၍  ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ 

ျခင္းကဲ့သုိ႕ ေသာ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္အသုံးခ်ႏုိင္လာမည္။
• တန္ဖုိးထားမွႈပုိင္း - အျခားသူမ်ားအေပၚ စာနာတတ္လာျပီး မွ်ေဝခံစားေပးႏိုင္လာမည္။

၆၀ မိနစ္

ေက်ာက္သင္ပုန္း (သို႔) စကၠဴျဖဴအၾကီး၊ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ သရုပ္ျပ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေနရာ။

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

သင္ခန္းစာ (၈)
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မၾကားႏိုင္ဘဲေနမည္ျဖစ္သည္။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကို တယ္လီဖုန္း ကစားနည္း ကစားမည္ဟုေျပာပါ။ (မ်ဥ္း၏) ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနသူက ေနာက္ဆံုးတြင္ရွိေနသူကို 
စကားပါးရမည္ဟုေျပာပါ။ သို႔ေသာ္ ထို စကားကို (မ်ဥ္းထဲတြင္ရွိေနေသာ) ၾကားထဲတြင္ရွိေနေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ တစ္ဆင့္စီ 
လက္ဆင့္ကမ္းရပါမည္။

(၃). တယ္လီဖုန္းကစားနည္း စတင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေရြးပါ။ ထိုေက်ာင္းသားမွ ဝါက်တို (သို႔) စာတို တစ္ေၾကာင္းကို 
သူ႕ေဘးရွိ ေက်ာင္းသားေနာက္တစ္ေယာက္၏ နား အနားကပ္၍ တိုးတိုးေျပာရပါမည္။ အေျပာခံရသူ ထိုေက်ာင္းသားက  
ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ထပ္ဆင့္တိုးတိုးေျပာရပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္တစ္ဆင့္စီ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာၾကၿပီး  ေက်ာင္းသား
အားလံုးကုန္သြားသည္အထိ  ေျပာေပးရပါမည္။

(၄). ဤကစားနည္း၏ တစ္ခုတည္းေသာစည္းကမ္းခ်က္မွာ - နားေထာင္သူအေနျဖင့္ မိမိကို ေျပာသူက တိုးတိုးလာေျပာေသာစကားကို 
(အဓိပၸာယ္မေသခ်ာပါက) ျပန္ေမး၍မရပါ၊ ထပ္ရွင္းျပခိုင္း၍လည္းမရပါ။ မိမိကို လာေျပာေသာစကားစုကို တစ္ေခါက္သာနားေထာင္ခြင့္ရွိၿပီး 
ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိနားလည္သေလာက္ကို ေနာက္တစ္ေယာက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

(၅). ထိပ္ဆုံးမွစေျပာေသာသူအား ၄င္းေျပာဆုိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ (စကားစု)အား ေသခ်ာမွတ္ထားေစပါ။ 

(၆). ဤသုိ႔ျဖင့္ တီးတုိးေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ (စကားစု) က ေနာက္ဆုံးရွိေက်ာင္းသားထံ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ၄င္းၾကားခဲ့ေသာ 
အေၾကာင္းအရာ (စကားစု) ကုိ အုပ္စုတစ္စုလုံးၾကားေစရန္ က်ယ္က်ယ္ေျပာခုိင္းပါ။ ထိုအခါတြင္ စကားစုမွာ အစမွ အဆံုး 
မည္မွ်အထိေျပာင္းလဲသြားသည္ကို ၾကည့္ပါ။

(၇). အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား -

● ဒီကစားနည္းက ခက္ခဲပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲသလဲ (သို႔) ဘာေၾကာင့္ မခက္ခဲသလဲ။
● ဤကစားနည္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။ 

● လက္ေတြ႔ဘဝ က ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း  ႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဘယ္လိုကြာျခားသနည္း၊ ဘာေတြတူညီသနည္း။

(၈). တယ္လီဖုန္းကစားနည္းကဲ့သို႔ပင္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝ ၌ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံ၊ဆက္သြယ္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အၿမဲတမ္း ေသခ်ာ 
နားလည္ၾက၊ နားေထာင္ၾက၊ ၾကားၾကသည္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္တန္းသားမ်ားကို ရွင္းျပပါ။

(9). ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းျပပါ။ ‘ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သတင္းအခ်က္အလက္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဝမွ်ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုၿပီး အျခားသူမ်ားမွ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားအား 
နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုသည္။’ (Jaffee၊ ၂၀၁၁၊ စာ-၂)။ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ ေျပာဆိုေနေသာသူႏွင့္ 
နားေထာင္ေနေသာသူ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အေပၚတြင္ မူတည္ေသာ အသြားအျပန္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိေစရန္ ျပသျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

(၁၀). ႏႈတ္မပါဘဲ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း (ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း) သည္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၏ အေရးပါေသာ 
အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ကိုယ္အမႈအရာမ်ားအား အသံုးျပဳပံုေပၚကို မူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနသူအား ေလးစားျခင္း (သို႔) 
မေလးစားျခင္းကို ျပသႏိုင္သည္။
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၃။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း  (၂၅ မိနစ္)
စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း (ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ျခင္း)

(၁). ယေန႕တြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းဟူေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းနည္းလမ္းကို ေလ့က်င့္မည္ဟုေျပာပါ။

(၂). တယ္လီဖုန္းကစားနည္းကဲ့သို႔ပင္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝ၌ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံ၊ဆက္သြယ္ရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အၿမဲတမ္း ေသခ်ာ 
နားလည္ၾက၊ နားေထာင္ၾက၊ ၾကားၾကသည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းျပပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးသည္ ေျပာသူေကာ၊ 
နားေထာင္သူေကာ ႏွစ္ေယာက္လံုးအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 

(၃). ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ နားေထာင္မႈ၊ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာၾကားမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိုနား
လည္လာႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အတြက္ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းမွာ 
အေရးပါသည္။ အျခားလူပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုနားလည္ေပးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္းဟူေသာ 
စာနာမႈ ကိုျပသျခင္းနည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားႏွင့္  
ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရာတြင္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းသည္ အေရးပါသည္။

(၄). ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကားပုိမုိနားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးသည့္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔႔ျပန္္ေျပာၾကားသည့္ ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သေဘာထားမတူညီမွႈမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္္ရန္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ အျခားလူပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုနားလည္ေပးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာနာမႈ 
ကိုျပသျခင္းနည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ားႏွင့္  
ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအား    အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္သည္။

(၅). ေက်ာင္းသား/သူ ၂ ေယာက္ကို အတန္းေရွ႕သို႔ထြက္လာခိုင္းပါ။ တစ္ေယာက္ကို ေျပာသူအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကို 
နားေထာင္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးပါ။ သူတို႔စကား စ မေျပာမီ နားေထာင္သူလုပ္မည့္ေက်ာင္းသားကို အနားကိုေခၚပါ။ ထို႕ေနာက္သူ႕ကို 
စကားေကာင္းေကာင္းနားမေထာင္တတ္ေသာသူ တစ္ေယာက္၏အျပဳအမူမ်ားကို ျပဳမူရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေျပာပါ။ (ဥပမာ - ေျပာသူကိုမၾကည့္ဘဲ 
လွည့္ထြက္သြားျခင္း၊ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေသာပံုစံ သို႔မဟုတ္ စိတ္မရွည္ေသာပံုစံျပဳမူျခင္း၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္ မၾကည့္ျခင္း၊ စကားျဖတ္ေျပာျခင္း)

(၆). ေျပာသူေက်ာင္းသား/သူ အား မေန႔က သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲကုိ တစ္မိနစ္ၾကာေအာင္ ေျပာခုိင္းပါ။ ေက်ာင္းသားအားလံုးအား 
နားေထာင္သူ၏အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။

(၇). သူတို႔ေျပာျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာက္သင္ပုန္း (သို႔) စာရြက္ျဖဴအႀကီးေပၚတြင္ ‘ညံ့ဖ်င္းေသာ နားေထာင္ျခင္း’ ဟုတစ္ဖက္တြင္ 
ေရးၿပီး ‘ႏိုးၾကားထၾကြေသာ နားေထာင္ျခင္း’ ကို အျခားတစ္ဖက္တြင္ ခ်ေရးပါ။

(၈). နားေထာင္သူအေနျဖင့္ ႏိုးၾကားထၾကြေသာနားေထာင္သူ ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားအားေမးပါ။ 
သူတို႔မွေျပာၾကားလာေသာ အေျဖမ်ားကို ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ခ်ေရးပါ။ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ နားေထာင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ 
မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအားေမးပါ။ ၄င္းေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ခ်ေရးပါ။

(၉). ေျပာသူႏွင့္နားေထာင္သူကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စကားျပန္ေျပာခိုင္းပါ။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ႏိုးၾကားထၾကြေသာနားေထာင္ျခင္းနည္း ကို 
အသံုးျပဳကာေျပာခိုင္းပါ။

အေသးစားအုပ္စုဖြဲ႔အလုပ္လုပ္ျခင္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔ခြဲလိုက္ပါ။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား  ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ခုိင္းပါ။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပိုင္းမ်ားတစ္ခုစီတြင္ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္သူ၏ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။  ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
‘မွားေသာအေျဖ၊ မွန္ေသာအေျဖ’ ဟူ၍ မရွိဟုရွင္းျပပါ။  

 ယခုသင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ားအား နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ေကာင္းမြန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရန္ 
မည္သည့္အရာမ်ားလုိအပ္သည္ကုိ (အရည္အခ်င္း) စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

၁). ခႏၶာကုိယ္အေနအထား - ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္သူတစ္ေယာက္က မည္သို႔မည္ပံု ထိုင္သနည္း၊ မတ္တပ္ရပ္သနည္း။  ေျပာသူႏွင့္ 
နားေထာင္သူ၏ၾကား က အကြာအေဝးမည္မွ်ရွိသနည္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာအေျဖမ်ား - အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာသူကို ေလးစားျခင္းအားျဖင့္ 
၎ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာရန္ အေရးႀကီးေပလိမ့္မည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ နားေထာင္သူက ေျပာသူအားေလးစားသမႈ ျပသရန္ 
ေျပာသူနားကပ္၍ နားေထာင္ႏိုင္သည္။

၂). မ်က္လံုးမ်ား - ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္သူက ဘယ္ေနရာကို ၾကည့္သနည္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာအေျဖမ်ား - တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ေျပာသူအေနျဖင့္ နားေထာင္သူက မ်က္လံုးခ်င္းဆုံၾကည့္ျပီး နားေထာင္ပါက က ပို၍ေလးစားျခင္းခံရသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ (အထူးသျဖင့္လူႀကီးသူမ မ်ားႏွင့္) မ်က္လံုးခ်င္းစိုက္ၾကည့္ပါက ရိုင္းစိုင္းေသာအျပဳအမူဟု ယူဆႏိုင္သည္။)

၃). လႈပ္ရွားမႈ - ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္သူေကာင္းတစ္ေယာက္က မည္သို႔ေသာ လက္ဟန္ေျခဟန္ (သို႔) မ်က္ႏွာအေနအထားမ်ား 
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ျပဳလုပ္သနည္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျဖမ်ား - ေခါင္းညိမ့္ျခင္း၊ မ်က္ခံုးကိုအသံုးျပဳ၍ ဂရုစိုက္မႈကိုျပျခင္း၊ ၿပံဳးျပျခင္း)
၄).  အာရံုစိုက္မႈ - စကားလက္ဆံုၾကေနစဥ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအရာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္သူ

တစ္ေယာက္က မည္ကဲ့သို႔   ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသနည္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျဖမ်ား - စကားေျပာဆိုေနစဥ္ ဖုန္းျမည္ပါက မကိုင္ျခင္း၊ 
ၾကားျဖတ္စကားေျပာလာသူမ်ားရွိပါက ၎တို႔ႏွင့္ ေနာက္မွစကားေျပာရင္ ရမလားဟု ယဥ္ေက်းစြာ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း)

၅).  ခံစားခ်က္မ်ား - ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္သူတစ္ေယာက္က သင္၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို မည္သို႔တံု႔ျပန္သနည္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
အေျဖမ်ား - စကားေျပာေနသူကုိ ၎အား ေသခ်ာစြာၾကားသိရေၾကာင္း ျပသျခင္း။ ဥပမာ - ‘ၾကားရတဲ့ပံုအရေတာ့ သင္က စိတ္ပူေနပံုပဲ၊ 
ဟုတ္ရဲ႕လား’)

၆).  အသံ - ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္သူတစ္ေယာက္က မည္သည့္စကားလုံးမ်ား (သုိ႔) အသံမ်ား ကုိအသုံးျပဳ၍ 
ေျပာဆုိျပဳလုပ္ေလ့ရွိသနည္္း။ (ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျဖမ်ား - ေျပာသူကစကားေျပာေနစဥ္အတြင္း ထိုသူေျပာေနသည့္အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို မိမိကနားလည္ေၾကာင္း ‘ဟုတ္ကဲ့ (ဟုတ္)’ ဟုေျပာျခင္းျဖင့္ျပသျခင္း။ အားေပးေသာစကားမ်ားျဖစ္သည့္ ‘ကၽြန္ေတာ္/မ  
နဲ႔အခုလိုမ်ိဳး မွ်ေဝေျပာျပျခင္းအတြက္  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္/တန္ဖိုးထားပါတယ္’ ဟူေသာစကားမ်ိဳးေျပာျခင္း။‘အင္း’ ‘ဒါေပါ့’ ‘ဟုတ္တာေပါ့’ 
အခုလုိေျပာျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အားေပးေထာက္ခံသည့္ စကားမ်ားေျပာဆုိျခင္း၊ မရွင္းလင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကုိ ေသခ်ာေအာင္ျပန္လည္ေမးျမန္းျခင္း။   

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၁၀)မိနစ္ခန္႔ ၎တို႔အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း   ေဆြးေႏြးေစၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိခဲ့သည္မ်ားကုိ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈစာရြ
က္မ်ားတြင္ ျဖည့္ေစပါ။

၄။ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (၁၅ မိနစ္)
ႏွစ္ေယာက္တြဲ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ တြဲပါ။ ၎တို႔အား ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း အရည္အခ်င္းမ်ားကို 
လက္ေတြ႔အသံုးျပဳေတာ့မည္ဟုေျပာပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေျပာသူအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး က်န္ရွိေနေသာတစ္ေယာက္ကို နားေထာင္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ပါ။ ေျပာသူအား 
နားေထာင္သူကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ေျပာခိုင္းပါ။ ဥပမာ ‘ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ ဘာေတြအခက္ခဲဆံုးလဲ’။

(၃). အခ်ိန္ကို တိက်စြာလိုက္မွတ္ပါ။ ေျပာသူကို ၂ မိနစ္စာ ေျပာေစပါ။ နားေထာင္သူက ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳရမည္။ ၂ မိနစ္ၾကာၿပီးေသာေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈကိုရပ္တန္႕ၿပီး နားေထာင္သူအား ေျပာသူထံမွၾကားခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္ေမးပါ။ ဤသည္ကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ဟုေခၚေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ေျပာသူေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္သူက ျပန္လည္ရွင္းျပသံုးသပ္ခိုင္းပါ။ 
ထို႕ေနာက္တြင္မွ ေျပာသူက ၎ေျပာၾကားခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္သူအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာနားလည္ခဲ့သလား (သို႔) 
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ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စာသင္ခန္းတစ္ခန္းလံုးေရွ႕တြင္ သရုပ္ျပလႈပ္ရွားရဲေသာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေရြးထုတ္လိုက္ပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎တို႔အား မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူ သာဓကမ်ား 
ေပၚထြက္လာေစရန္ အားေပးပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မွန္ေသာအေျဖ၊ မွားေသာအေျဖဟူ၍မရွိေၾကာင္း ထပ္ေျပာပါ။

နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အျခားနည္းလမ္းမ်ား
အခ်ိန္လုံေလာက္ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏လူငယ္ဘဝႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာာင္း  ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရသည္ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သနည္းဟု ေမးျမန္းပါ။  
(ဥပမာ - ဂီတ၊ အားကစား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား)

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအၿပီး အခ်ိန္ရွိပါက စာစီ/စကားစီျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားအား သင္တန္းသားမ်ားကို သင္ၾကားပါ။ စာစီ/
စကားစီျခင္းဆိုသည္မွာ ေျပာသူမွ ေျပာလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား နားေထာင္သူမွ မိမိနားလည္သလို စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ထပ္မံေျပာဆိုျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။ စာစီ/စကားစီျခင္းျဖင့္ ေျပာသူကေျပာလိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားေထာင္သူက နားလည္မႈရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ စာစီျခင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခင္းအမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျပာသူကေျပာခဲ့ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို နားေထာင္သူက အတတ္ႏိုင္ဆံုး တိတိက်က် ျပန္လည္ေျပာဆိုသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ 
ျဖစ္ေစ၊ စကားစီရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ ‘ကၽြန္ေတာ္/မ ၾကားလိုက္တာေတာ့ ဒီလိုပဲ…’ ဟု စတင္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ထို႕ေနာက္ 
မိမိအေနျဖင့္ ေျပာသူေျပာဆိုခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိနားလည္ရဲ႕လား သို႔မဟုတ္ ရွင္းျပေပးရန္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ 

ဤအတန္းၿပီးသြားပါက ေက်ာင္းသားမ်ား၏    သင္ခန္းစာအေပၚနားလည္သေဘာေပါက္မွႈႏွင့္    ကြ်မ္းက်င္မွႈကုိ ဆန္းစစ္ရန္လိုမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခန္းထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ ၎တို႔ေလွ်ာက္ေနစဥ္အတြင္း ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္းရပ္ခိုင္းၿပီး 
အျခားသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို တစ္မိနစ္စာ ေလ့က်င့္ေစပါ။
• ေျပာသူေျပာေနေသာအေၾကာင္းအရာကို မည္မွ်အထိ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ေမးခြန္းေမးခိုင္းပါ။
• ေျပာသူ၏ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ျပသရန္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာခိုင္းပါ။ 

အကဲျဖတ္ျခင္း

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

က်န္ရစ္ခဲ့သည္မ်ားရွိသလား စသည္တို႔ကို ရွင္းျပႏုိင္သည္။

(၄). ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ထိုေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ကို ေနရာလဲၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းကို 
ျပန္စပါ။

 

အုပ္စုအလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း (၅ မိနစ္)
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေမးခြန္းမ်ား -

• စကားေျပာသူ အေနႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ေပးသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိရျခင္းအေပၚ   မည္ကဲ့သို႔ 
ခံစားရသနည္း။

• နားေထာင္သူအေနျဖင့္ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ မည္ကဲ့သို႔ ခံစားရသနည္း။ 
• မည္သည့္ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းမ်ားက အသံုးျပဳရန္အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္နည္းမ်ားက 

အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သနည္း။

• မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏိုးၾကထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္နည္း။
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ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းသည္ စကားေျပာဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ စာေရးသားဆက္ဆံျခင္း အျပင္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား၊ မ်က္ႏွာေပၚရွိ ေဖာ္ျပမႈမ်ား၊ 
(လက္ဟန္ေျခဟန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ) အမွတ္အသားမ်ား၊ အသံမ်ား (အသံေနအသံထားႏွင့္ စကားသံ အနိမ့္အျမင့္ အပါအဝင္) စသျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူအားလံုးသည္ ႏႈတ္မပါဘဲ ဆက္ဆံေျပာဆိုေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို မၾကာခဏအသံုးျပဳၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက 
သင္ခန္းစာပို႕ခ်ေနစဥ္ တစ္စံုတစ္ခုကို စိတ္မဝင္စားပါက မ်က္လံုးလႊဲ၍ ၾကည့္ျခင္း (သို႔) ၎တို႔က လက္ပိုက္၍ ထိုင္ေနျခင္း ႏႈတ္မပါဘဲအမူအရာမ်ားျဖင့္ 
၎တို႔ စိတ္မဝင္စားေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၎တို႔တြင္ သင္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ အခ်ိန္ရွိပါသည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း 
၎တို႔က အမွန္တကယ္ နားမေထာင္ခ်င္ေၾကာင္းကို သင္စကားေျပာေနခ်ိန္တြင္ စာရြက္မ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနေၾကာင္း ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားအရာမ်ားျဖင့္ အလႈပ္ရႈပ္ေနေၾကာင္း ျပသျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပသႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ နားေထာင္သူက ၿပံဳးေနေသာ၊ ေခါင္းၿငိမ့္ေနေသာ 
မ်က္ႏွာမ်ား ျပသပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျပာျပေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး ဆက္လက္ေျပာေစခ်င္သည့္စိတ္ရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 
(Jaffee၊၂၀၁၁၊ စာ - ၃)။

ယဥ္ေက်းမႈမတူညီျခင္းမ်ားကလည္း ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈေပၚမူတည္၍ ေျပာဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းပံုစံမ်ား၊ 
ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ ေျပာဆိုပံုမ်ား မတူညီကြဲျပားၾကသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက သင့္အား 
ပြဲတစ္ခုသို႔ ဖိတ္ပါက သင္က မလာႏိုင္ဘူးဟု ျငင္းလွ်င္ လူအမ်ားက လက္ခံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အျခား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
ထိုသို႔ ျငင္းပါက ရိုင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေတာင္အေမရိက တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနႈတ္ဆက္ပါက (ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မည္သူမဆို)  ပါးေပၚတြင္ 
အခ်င္းခ်င္း နမ္းရႈံ႕ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အာရွတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရ လက္ခံႏိုင္မႈမရွိပါ။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ 
ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းဆိုသည္မွာ သင့္အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေနသူ၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာၿပီး ထိုေလ့လာမႈကို အသံုးခ်ကာ သင္၏ 
(ႏႈတ္ပါၿပီး/ႏႈတ္မပါဘဲ) ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း ပံုစံအား ယဥ္ေက်းမႈရွိေအာင္ႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲေျပာဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ႏွင့္ အယဥ္ေက်းဆံုး ျဖစ္သည့္ 
ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ က တိုက္တြန္းသင့္သည္။ ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း
ဆိုသည္မွာ စကားေျပာေနသူ၏  ေျပာေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာဂရုစိုက္နားေထာင္ၿပီး ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ေျပာဆိုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 
ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းသည္  သေဘာမတူညီမွႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ႏွင့္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ နုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေ
ယာက္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား သေဘာထားကြဲျပားမွႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ 
တစ္ဦး၏ေျပာစကားကုိ အျခားတစ္ဦးက ေသခ်ာနားမေထာင္ၾကေတာ့ေပ။
ဤနည္းျဖင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္ျပားေစၿပီး သေဘာမတူညီမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာဆိုးရြားသြားေစႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ 
နားေထာင္ျခင္းအားျခင့္ သင့္အေနျဖင့္ တစ္ဖက္သား၏ ေျပာစကားအေပၚ အမွန္တကယ္ နားေထာင္လုိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ပူပန္မွႈမ်ားကုိ 
ဟန္မေဆာင္ပဲ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည္။
ေျပာသူက၎၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေနသည္ဟုခံစားရပါက ၎အေနျဖင့္ သူ၏ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရွင္းျပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤဆက္ဆံေရးနည္းစနစ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေသာ သူႏိုင္၊ ကိုယ္ႏိုင္ အေျခအေနမ်ား 
သိသိသာသာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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၁။ ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (၅ မိနစ္)
(၁). ၿပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းနည္းမွာ အဘယ္နည္း။ (ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း)

(၂). ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုေသာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။ (ေျပာသူက ေျပာလိုက္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စဥ္းစား၍ ျပန္လည္ေျပာဆိုုျခင္း)

ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က ္: ေရငုံႏွႈတ္ပိတ္ေန၍ ျပဳသမွ်ခံေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ 
ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း စသည့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမွႈပုံစံမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မွႈရွိ
စြာျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္  

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္:
ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ရိုးသားပြင့္လင္းတိက်စြာ ႏွင့္ 
ေလးစားမွႈေရွ႕ထား၍ ေျပာဆုိဆက္ဆံေသာ ပုံစံကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း ဟုေခၚသည္။
ေရငုံႏွႈတ္ပိတ္ေန၍ ျပဳသမွ်ခံေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ မေဖာ္ျပပဲ 
ႏွႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းနွင့္ မိမိ၏အေတြးအျမင္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိရန္ ႏွႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို ေရငုံႏွႈတ္ပိတ္ေန၍ 
ျပဳသမွ်ခံေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းဟု ေခၚသည္။
ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း - မိမိ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ အျခားသူတစ္ဦးအား 
ျခိမ္းေျခာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိုင္းျပစြာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔) ေလးစားမွႈမရွိပဲ 
ေျပာဆုိျခင္းကို ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ  ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းဟု ေခၚဆုိသည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
• အသိပညာပုိင္း - ျပဳသမွ်ခံေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ 

ရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းတုိ႔၏ ကြဲျပားျခားနားမွႈကုိ သိျမင္လာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း - မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္မွႈရွိစြာျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေျပာဆုိဆက္ဆံေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ 

မိမိတုိ႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ အၾကမ္းမဖက္ေသာပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသလာႏုိင္မည္။

၄၅ မိနစ္

ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ ေဘာပင္ သို႔မဟုတ္ ခဲတံမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္မည့္ ေနရာ

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

သင္ခန္းစာ (၉)
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၂။  အမူအရာျပ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (၁၀) မိနစ္)
ၿငိမ္သက္မႈကို ၿဖိဳခြင္းေသာ ကစားနည္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခန္းအႏွံ႕ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ အရွိန္အတိုင္း အခန္းထဲတြင္ ျဖန္႕က်က္၍ 
လမ္းေလွ်ာက္ေနပါေစ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိက မတူညီေသာခံစားခ်က္မ်ားရွိသည့္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္အျဖစ္ စိတ္ကူးရန္ေျပာပါ။ 
သင္တန္းနည္းျပဆရာ/မ က မိမိဇာတ္ေကာင္အတြက္ မတူညီေသာ ခံစားခ်က္၊ အေျခအေနမ်ားကို ေခၚေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုခံစားခ်က္မ်ားကို  
ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ ကိုယ္အမူအရာမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို 
ေခၚေပးၿပီး  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိုခံစားခ်က္ႏွင့္ က်င့္သားရေစရန္ တစ္မိနစ္ အခ်ိန္ေပးပါ။
• သင္က လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ သင့္သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးႏွင့္ေတြ႔သည္။ သင္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားရေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ပါ။
• သင္၏ေမြးေန႕ပြဲတြင္ သင့္မိသားစုက သင့္ကို အိမ္တြင္  ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္ကိုအေလာတႀကီးေျပးသည္။ သင္အလြန္ 

စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ခံစားၾကည့္ပါ။
• သင့္သူငယ္ခ်င္းအရင္းကို စာသင္ခန္းထဲမွာ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ရိုင္းစိုင္းေသာအမည္ေခၚဆိုလိုက္သည္။ သင္ စိတ္ဆိုးသြားသည္ဟု 

သရုပ္ေဖာ္ပါ။
• သင္၏ ဦးေလးက ေနမေကာင္းဘူးဟု ေတြးၾကည့္ပါ။ သင္ စိတ္ပူေနသည္ဟု ခံစားၾကည့္ပါ။
• သင္က ရန္ကုန္သို႔ ခရီးသြားရင္း ေစ်းသို႔ေရာက္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္မိသားစုႏွင့္ လူစုကြဲသြားသည္။ သင္ ေၾကာက္လန္႕စိုးရိမ္ေနသည္ဟု 

သရုပ္ေဖာ္ပါ။
• သင့္မိသားစုကို ျပန္ေတြ႔ၿပီဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ သင္ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသည္ ဟု ခံစားသရုပ္ေဖာ္ၾကည့္ပါ။
• အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ေမးခြန္းမ်ား

- မည္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပရန္ လြယ္ကူသနည္း။ မည္သည့္ခံစားခ်က္မ်ားက ပိုခက္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ခက္သည္၊ 
လြယ္သည္ဟုထင္သနည္း။

၃။ ျပဳသမွ်ခံေသာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ေျပာဆုိဆက္ျခင္းႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ 
ရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္း (၁၅ မိနစ္)
(၁). ေအာက္ပါ ဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ပါ  -
ၿငိမ္းေသာ္ေရာ ထက္ထက္ပါ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာတစ္ခု 
ရွိသည္။ ၿငိမ္းေသာ္မွာ အလြန္သေဘာေအးပံုေပါက္ၿပီး တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနေသာ္လည္း ထက္ထက္က သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
မစဥ္းစားဘဲ ရိုင္းပ်စြာ ေျပာဆိုတတ္သည္။

ၿငိမ္းေသာ္က မလႈပ္မယွက္ေနသူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၿငိမ္းေသာ္က သူ ႀကိဳက္ေသာအရာမ်ား၊ မႀကိဳက္ေသာအရာမ်ား ႏွင့္ ၎၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေလ့မရွိပါ။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/မ သင္ၾကားေပးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား နားမလည္သည့္တိုင္ေအာင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ ရွက္ေၾကာက္ 
ေနတတ္သည္။  သူက အျခားသူမ်ား မိမိအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကို လက္ခံသည္။ သူ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလည္း သူမ်ားအား 
ေျပာျပေလ့မရွိပါ။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း တိုးတိတ္စြာေျပာေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားက သူ႕ကို မၾကားႏိုင္ပါ။

ထက္ထက္ကေတာ့ ရန္လိုတတသ္ည္။ သူ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို က်ုယ္ေလာင္စြာ ေျပာျပေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ၿပီး သူ႕ကိုယ္သူလည္း 
အၿမဲတမ္းမွန္သည္ဟု ယူဆသည္။ ေက်ာင္းတြင္ အျခားသူမ်ား စကားေျပာေဆြးေႏြးေနစဥ္ သူက ၾကားျဖတ္ဝင္ေျပာၿပီး ေဆြးေႏြးေသာစကားမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္တတ္သည္။ သူမ်ားတကာ၏ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုခုကို သူမႀကိဳက္ပါက “ဒီအႀကံအစည္က သိပ္တံုးတာပဲ” ဟု ေျပာေလ့ရွိၿပီး 
အျခားသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားတတ္ပါ။

ၿငိမ္းေသာ္ က အလြန္မလႈပ္မယွက္ေနေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက သူ၏ေျပာစကားမ်ားကို နားမေထာင္ၾကပါ (သို႔) လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ 
သူက ပြင့္လင္းစြာဖြင့္ေျပာရန္ ယံုၾကည္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျခားသူမ်ားက ၎မလုပ္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ခိုင္းေလ့ရွိသည္။ 
ထက္ထက္က ရန္လိုတတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက သူမကို မႏွစ္သက္ဘဲ သူမ၏ မေကာင္းေၾကာင္းကို သူမနာက္ကြယ္တြင္ ေျပာေလ့ရွိသည္။ 
သူမ၏ အဆူအေျပာ၊ အေအာ္အေငါက္ မခံလိုေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားက သူ႕အား ေရွာင္ဖယ္ၾကသည္။

တစ္ေန႕တြင္ သူတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒၚသီတာရီက ၿငိမ္းေသာ္ႏွင့္ ထက္ထက္ကို သူ႕ဆီကိုလာခိုင္းသည္။ ေဒၚသီတာရီက 
‘မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး တစ္ေန႕က်ရင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ အေဒၚသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ႕ အျပဳအမႈေတြ၊ 
ဆက္ဆံပံုေတြကို အေဒၚၾကည့္ထားတယ္။ လူအမ်ားက ေလးစားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ရင္ မင္းတို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး 
ယံုၾကည္မႈရွိဖို႕ လိုလိမ့္မယ္” ဟု ၿငိမ္းေသာ္ႏွင့္ ထက္ထက္ကို ေျပာၾကားသည္။
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“ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ယံုၾကည္မႈ၊ ဟုတ္လား”၊ “အဲ့တာ ဘာကိုေျပာတာလဲ” ဟု ထက္ထက္က သုန္မႈန္စြာေမးသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ မင္းတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး မင္းတို႔ရဲ႕ အေတြးေတြ၊ သေဘာထားအျမင္ေတြ ေဖာ္ျပတာ၊ ကိုယ့္အတြက္ 
လိုအပ္တဲ့အရာေတြ၊ လိုခ်င္တဲ့အရာေတြကို ေလးစားသမႈႏွဲ႕ ေျပာျပတာကို ဆိုလိုတယ္။ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္တဲ့အရာတစ္ခုကို အျခားသူတစ္ေယာက္က ဖိ
အားေပးေစခိုင္းခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ  သူတုိ႔ခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္စရာမလိုဘူးလို႔ေျပာခ်င္တာ။   ကိုယ္မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို 
ရိုင္းျပစြာမဆက္ဆံဘဲနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္တယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ အေျခအေနတစ္ခု ထြက္လာႏိုင္တာေပါ့” ဟု ေဒၚသီတာရီ က 
ရွင္းျပသည္။

“အဲ့တာဆို ကၽြန္ေတာ္သာ ပိုၿပီးေတာ့ မိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ အျခားသူေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေလးစားၿပီး၊ စကားနားေထာင္မွာ ေပါ့ေနာ္” ဟု 
ၿငိမ္းေသာ္က ေမးသည္။
“အဲ့တာဆို ကၽြန္မက ပိုၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ယံုၾကည္မႈရွိမယ္ဆိုရင္ လူေတြကၽြန္မကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လာၿပီး မေရွာင္ရွားၾကေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု 
ထက္ထက္က ေမးသည္။
“ဒါေပါ့” ဟု ေဒၚသီတာက ေျပာသည္။ ဆက္၍ ေျပာသည္မွာ - ကဲ ဒီေတာ့ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ 
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးၾကပါစို႔”

၄။  ခုိင္ခုိိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး ေလ့က်င့္ခန္း (၃၀ မိနစ္)
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္ရန္
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို ဖြင့္ခိုင္းၿပီး ေအာက္ပါ အေျခအေနကို ဖတ္ခိုင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ ျပဳသမွ် 
ခံေနျခင္းလား၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိျခင္းလား (သို႔) ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေသာဆက္ဆံေရးလား ဟု ခြဲျခားခုိင္းပါ။
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သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

ေက်ာင္းသားမ်ားက အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ရဲ႕လား ဟုသိလိုပါက ၎တို႔ သရုပ္ျပေနၾကစဥ္ မိမိက 
အခန္းတြင္း လွည့္ပတ္ကာ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ၾကည့္ရႈရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ  ဆက္ဆံေရးနည္းကို 
မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳေနလားဟု  ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

- သင္၏မိဘမ်ားက သင့္ကို အိမ္အလုပ္မ်ားခိုင္းခဲ့ၿပီး သင့္အစ္ကိုကို အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္၊ တိရိစၦာန္မ်ားကို အစာေကၽြးရန္၊ ပန္းၿခံကို 
ဂရုစိုက္ရန္မွာၾကားခဲ့သည့္ ဆိုပါစို႕။ သင္က တစ္ပတ္စာအိမ္အလုပ္အကုန္လံုးကို လုပ္ၿပီးၿပီဆိုပါစို႕။ သို႔ေသာ္ သင္၏အစ္ကိုက ဘာမွမလုပ္ထားခဲ့ဘူး 
ဆိုလွ်င္ သင္ဘာလုပ္မည္လဲ။
● မလႈပ္မယွက္ေနသူ၏ တုံ႔ျပန္မႈ - ကၽြန္ေတာ္/မ ဝမ္းနည္းေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္/မ ၏ ညီ/အစ္ကိုကို ဘာမွျပန္မေျပာပါ။ 
● ရန္လိုရိုင္းျပတတ္သူ၏ တံု႔ျပန္မႈ - “မင္းက သိပ္အပ်င္းထူတာပဲ။ မင္း ဘယ္အလုပ္မွ အကူအညီမေပးဘဲနဲ႔ေရသာခိုဖို႕ပဲ ေခ်ာင္းေနတယ္။”
● ယံုၾကည္မႈရွိသူ၏ တံု႔ျပန္မႈ - “နင္ တစ္ပတ္လံုး ဘာအိမ္အလုပ္မွ မလုပ္ဘဲေနေတာ့ ငါ့အေနနဲ႔စိတ္ပ်က္မိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 

ငါက်ေတာ့ အလုပ္ေတြ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ရတယ္။ ဒါက မတရားဘူးလို႔ထင္တယ္။ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး အိမ္သန္႔ရွင္းေရးကို အတူတူ 
တာဝန္ယူၿပီးလုပ္ေစခ်င္တယ္။ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဒီေန႕မွာ တာဝန္ေတြကို အတူတူလုပ္မယ္။ နင္လုပ္မွာလား”

 

အဖြဲ႔အလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). ဤမတူညီေသာ ေျပာဆုိမွႈပုံဆံမ်ား၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားက ဘာေတြလဲ ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးပါ။ မည္ကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းက  

 သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပမည့္) အေျခအေနအေရာက္ရွိႏိုင္ဆံုး ျဖစ္သနည္းဟုေမးပါ။ 

(၂). ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲရွိ ျပဳသမွ် ႏုရေသာ ပံုစံထက္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိတတ္သူ ျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

 နွင့္ ရန္လိုမႈပိုနည္းၿပီး ခိုင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
မရွင္းတာရွိသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးပါရန္။

ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ၊ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ခန္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲခိုင္းပါ။ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ထဲရွိ ‘ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေသာ ဆက္ဆံေရးနည္း’ ကို 

အသံုးျပဳခိုင္းၿပီး စာထဲတြင္ေပးထားေသာ အေျခအေန ေနရာမ်ားတြင္  သရုပ္ျပခိုင္းပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲေပးျပီး  ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္းအား ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေပးပါ။

(၃). ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕အား (ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ) ဖိတ္ေခၚ၍ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပမာ တစ္ခုစီကို 
တင္ျပခိုင္းပါ။

အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း
(၁). အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား -

• ဤနည္းျဖင့ ္ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည္ကိ ုမည္သို႔ျမင္ပါသလဲ။
• ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ဘယ္အရာက စိန္ေခၚမႈ (အခက္အခဲ)အမ်ားဆံုးလဲ။
• ဤနည္းလမ္းကို တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔ အသုံးျပဳႏုိင္မည္နည္း။

အကဲျဖတ္ျခင္း

အမူအရာျပ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း - ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားေပၚလိုက္၍ 
မိမိတို႔၏ခႏၶာကိုယ္က မည္ကဲ့သို႔ခံစားရပံုကို ပိုမိုသတိျပဳမိေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိအေၾကာင္းကိုမိမိ 
ပိုမိုသိျမင္နားလည္လာမည္။ ထိုအခါတြင္ ၎တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ေဖာ္ျပရာ၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ 
ဤလႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လုပ္လွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
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ဆက္ဆံေရးပံုစံ ၃ ခု (ျပဳသမွ်ခံေသာ/ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ/ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား) သည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းျခင္း ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။
ျပဳသမွ်ႏုေသာ အျပဳအမူရွိသူသည္ မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိအဆံုးအရႈံးခံေနသလိုျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔က 
၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ေကာင္းစြာ မေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာတြင္လည္း 
ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္စြာ မခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းရန္လိုေသာအျပဳအမႈရွိသူသည္ အျခားသူ၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္လာျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ရန္လိုေသာအျပဳအမူရွိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ႏွိပ္စက္လိုခ်င္စိတ္မ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈရွိစြာႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္သည့္ အျပဳအမူရွိသူမွသာလွ်င္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္၊ ကာကြယ္ထားတတ္မည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္က ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ ဆက္ဆံေရးနည္းကို 
အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပလာပါက ၎ထံတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား မိမိ လိုအပ္သည္မ်ား၊ 
လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို  ေျပာၾကားဆက္ဆံႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပသေပသည္။ သေဘာမတူညီၾကေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ႏိုင္-သူႏိုင္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အျပဳအမူသည္  (အမ်ားသူငါႏွင့္ 
မည္သည့္အရာေတြ၊ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရမည္နည္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍) လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚလည္းမူတည္သည္။

ယံုၾကည္မႈရွိေသာအျပဳအမူရွိသူမ်ားက မိမိတို႔အတြက္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳရန္၊ ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေပၚမူတည္ၿပီး ၎တို႔၏ 
သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေဖာ္ျပခ်င္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္သာ 
ဆံုးျဖတ္သည္။ (Hasson, 2015)

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းေပးလိုသည္ဆိုပါက ပထမ အစတြင္ ပံုမွန္သာေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ ပိုျမန္ေအာင္ေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ ထို႕ထက္ 
အရမ္းျမန္ေအာင္ေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ ေႏွးေကြးစြာ ေလွ်ာက္ခိုင္းပါ။ လမ္းေလွ်ာက္တာ မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ၾကာသြားၿပီဆိုပါက 
၎တို႔သရုပ္ျပရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါ။ သင္တန္းျပဆရာ/မ အေနျဖင့္လည္း သရုပ္ျပအေျခအေနမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ေနစဥ္ အသံကို 
သရုပ္ပါေသာ အသံျဖင့္ဖတ္ပါရန္။ (ဥပမာ - ‘သင္က အလြန္စိုးရိမ္ေနတယ္’ ဟုေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ အသံကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕ေနေသာ ဟန္ပါသည့္ 
အသံျဖင့္ေျပာရန္)။

ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေသာဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း - ဤအပိုင္းအတြက္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ 
အုပ္စုအေသးစားအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လံုးအလုိက္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စာသင္ခန္းအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အဆင္အေျပဆံုးေသာနည္းျဖင့္ 
ယွဥ္တြဲႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ခန္းစား (၅) တြင္ပါရွိေသာ သေဘာမတူညီမ်ားမွ မတူညီေသာ 
ရလဒ္မ်ားအေၾကာင္းကို သတိထပ္ေပးပါ။ ထို႕အျပင္ ၎တို႔အား မတူညီေသာဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား (ျပဳသမွ်ခံေသာ/ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ/ 
ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ေသာ ဆက္ဆံေရးပံုမ်ား) မွ ထြက္လာႏိုင္ေသာ မတူညီသည့္ ရလဒ္မ်ားကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျဖမ်ား - ျပဳသမွ်ႏုေသာ 
ဆက္ဆံေရးမွာ အျခားလူအား အုန္းသီးကို ေပးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ (ကိုယ္ရႈံး-သူႏိုင္)၊ ၾကမ္းတမ္းရန္လုိေသာ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ 
အျခားတစ္စံုတစ္ဦး၏ အုန္းသီးအား ၎အားေပးအပ္ရန္ အမိန္႕ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ (ကိုယ္ႏိုင္-သူရႈံး)၊ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမွာ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးက မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ ႏွင့္ ေလးစားသမႈရွိစြာ ရွင္းျပျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ (ကိုယ္ႏိုင္-သူႏိုင္)

ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ မတူညီေသာဆက္ဆံေရးနည္းမွ ဥပမာမ်ား၊ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမ်ား စဥ္းစား၍မရပါက ၎တို႔ စဥ္းစားရာတြင္ 
လြယ္ကူေအာင္ ေအာက္ပါ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ကူညီႏိုင္သည္။
(၁). “ဆရာ/မ၊ သား/သမီး ကေတာ့ စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းစိုးရိမ္ေနတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဆရာ/မ သင္ျပ၊ ေျပာျပ သြားတာေတြကို 

ေသခ်ာနားမလည္လိုက္ဘူး။ သား/သမီးကို တျခားနည္းတစ္ခုခုနဲ႔ရွင္းျပေပးပါလား ဗ်ာ/ရွင္”

(၂). “နင္က အဲဒီ့ေက်ာင္းသားကို ရုပ္ဆိုးတယ္လို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ ငါက ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ငါတို႔အားလံုး 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၾကင္နာမႈနဲ႔ေလးစားမႈနဲ႔ဆက္ဆံရမယ္လို႔ထင္လို႔ပဲ။ နင္ တျခားလူေတြကို ခပ္ရိုင္းရိုင္းေတြ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့လား”

(၃).  “မနက္ျဖန္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ စာေမးပြဲတစ္ခုေျဖစရာရွိလုိ႔ ငါ စာၾကည့္ရအုံးမယ္။ ငါ ေအးေအးေဆးေဆး စာၾကည့္လုိ႔ရေအာင္ နင္ 
အခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ မဆူညံပဲ ေနေပးမလား?။ ငါစာၾကည့္ျပီးုလုိ႔ျပီးသြားရင္ နင္အဆင္ေျပသလို ေနလုိ႔ရပါပီ။”

(၄).  “ကၽြန္ေတာ္/မ လူငယ္အသင္းတစ္ခုခု ဝင္ခ်င္တယ္။ ဝင္လို႔ရရင္ အရမ္းေပ်ာ္မိမွာပဲ။  အဲ့အဖြဲ႔အေၾကာင္းေသခ်ာသိရေအာင္ နင္ 
အဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ စကားေျပာၾကည့္ခ်င္လား”
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ရည္ရြယ္ခ်က္ : ပန္းတုိင္မ်ားသုိ႕ေရာက္ရန္ႏွင့္ သေဘာထားမတူညီမွႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ :ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သူႏုိင္-ကုိယ္ႏုိင္ (အႏုိင္-အႏုိင္) သေဘာထား - တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း အတူတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ၾကျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္သုိ႔   အတူတကြေရာက္ရွိႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္သည့္စိတ္ထားျဖစ္သည္။
ကုိယ္ႏုိင္-သူရွံႈး (အႏုိင္-အရွံႈး) သေဘာထား - သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္မွႈျဖစ္လွ်င္ တစ္ေယာက္က ႏုိင္ျပီး အျခားတစ္ေယာက္က ရွံႈးရမည္ဟု 
ယုံၾကည္သည့္စိတ္ထားျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာအားျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း (၅ မိနစ္)

(၁). လုိအင္ဆႏၵႏွင့္ လုအိပ္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ကြဲျပားၾကသနည္း။ 
၁). သင္ခန္းစာ ၆ တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမွတ္ရေစပါ။ လူတစ္စံုတစ္ဦး/

လူအမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္ဝပါက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမွာျဖစ္ေစ သေဘာမတူညီမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူအခ်ိဳ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းခံရၿပီး က်န္ရွိေနေသာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက မျပည့္ဝေသာ 
အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။

၂). လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ 
(သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ရွိသည္ဟု ထင္ၾကေသာေၾကာင့္) သေဘာမတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ သေဘာမတူညီမႈသည္ လူ႔သဘာဝတြင္ 
သာမန္ျဖစ္ေနၾကအရာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေတြ႔ႀကံဳရၾကသည္ ျဖစ္သည္။

၃). ထိေရာက္မႈွရွိေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းနည္းမ်ားသည္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးပါေသာ 
နည္းတစ္နည္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ ႏွစ္ခုတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ မတူညီသည့္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း 

သင္ခန္းစာ(၁၀)

သေဘာမတူညီမႈမ်ားၾကားမွ သူႏုိင္ - ကုိယ္ႏုိင္ (Win-Win) 

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား

ေျဖရွင္းခ်က္ မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း 

လက္ေတြ႔လွႈပ္ရွားမွႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ထက္ ပုိၾကာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္မလုံ
ေလာက္ပါက သင္ရိုးပါ လွႈပ္ရွားမွႈအားလုံး ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ မျဖစ္မေန မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲညွိယူႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရပါမည္။

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
● အသိပညာအပုိင္း - သေဘာမတူညီမႈမ်ားအား တံံ႔ုံျပန္ရာတြင္ မည့္သည့္တ႔ုံျပန္မႈမ်ဳိးက သူႏုိင္ - ကုိယ္ႏုိင္ (Win-Win) 

အက်ဳိးရလဒ္ကုိ ရရွိေစသကဲ့သုိ႔ မည္သည့္တ႔ုံျပန္မႈမ်ားက ကုိယ္ႏုိင္-သူရႈံး (Win-Lose) ရလဒ္မ်ားအား ရရွိေစေၾကာင္းကုိ 
ဆန္းစစ္လာၾကလိမ့္မည္။ 

● ကြ်မ္းက်င္မႈအပုိင္း - ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သူႏုိင္-ကုိယ္ႏုိင္ (Win-Win) နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား 
အသုံးျပဳေလ့က်င့္လာၾကလိမ့္မည္။ 

● စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား - အၾကမ္းမဖက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထားမတူညီမွႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံႏွင့္ ကာကြယ္ပုံ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားလာၾကမည္။

၄၅ မိနစ္

“အက်ဳိးရလဒ္ ဇယားကြက္”၊ ေဘာပင္မ်ား/ခဲတံမ်ား၊ ေဘာလုံး။
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နည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား စဥ္းစားေစပါ။ (ဥပမာ အေျဖမ်ား - ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံနည္း၊ 
ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း၊ ႏႈတ္မပါဘဲ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း)

၂။ ေလထဲရွိေဘာလုံး  (၁၅ မိနစ္) (အာရိဂတို႔ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မွီျငမ္း၊ ၂၀၀၈)
အတူပူးေပါင္း၍ ဂိမ္းကစားျခင္း
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွား၍ရေသာ ေနရာအက်ယ္အဝန္း တစ္ခုတြင္ စုစည္းေစပါ။ ယခု ကစားနည္းတခု ကစားရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကစားနည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလထဲတြင္ ေဘာလုံးအား ၾကာႏုိင္သမွ် ၾကာၾကာထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ရွင္းျပပါ။ ေျမျပင္သုိ႔ေဘာလုံးမက်ေစရန္ မိမိတုိ႔၏လက္မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ေဘာလုံးကုိ ရုိက္ရမည္။ ေဘာ္လီေဘာကစားသက့ဲသုိ႔ေဘာလုံးအား 
အလွ်င္အျမန္ရုိက္ရမည္။ (ဆုိလုိသည္မွာ - ေဘာလုံးအား ကုိင္မထားရပါ။ မိမိထံ ေဘာလံုးေရာက္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းရုိက္ေပးရမည္။)

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ျမင့္သည့္ အျမင့္သုိ႔ေဘာလုံးအားပစ္ျခင္းျဖင့္ ကစားနည္းအား စတင္ပါ။ 

(၃). ေဘာလုံးေျမေပၚသုိ႔က်ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထပ္မံႀကိဳးစားေစၿပီး၊ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားမ်ား ဆက္တုိက္ရုိက္ျခင္းျဖင့္ 
ေဘာလုံးအားေလထဲတြင္ ၾကာၾကာထားႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးပါ။ ေဘာလုံးေျမျပင္ေပၚတစ္ခါက်တုိင္း 
ရုိက္သည့္အေရအတြက္အား ေရတြက္ထားပါ။ တစ္ခါက်တုိင္း ေနာက္တစ္ခါပစ္လွ်င္ အႀကိမ္ေရပုိ၍ မ်ားမ်ားရုိက္ႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
အားေပးပါ။ 

(၄). သာမန္အားျဖင့္ ကစားနည္းအစတြင္ ကစားသမားအမ်ားစုသည္ ေဘာလုံးအား ရုိက္ရန္သာႀကိဳးစားၿပီး၊ အျခားကစားသမားမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းျခင္းမရွိပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ကစားနည္းအား ေခတၱရပ္တန္႔ေစၿပီး၊ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရန္အတြက္ အတူတကြ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အားေပးပါ။ 

(၅). ပစ္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္ အျမင့္ဆုံးေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကစားနည္းအား အဆုံးသတ္ပါ။ 

(၆). ကစားနည္းအၿပီးေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ား 

● ဒီကစားနည္းကစားရတာ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။

● ကစားနည္းေနာက္ပုိင္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ကစားနည္းအစမွာ ဘယ္လုိကစားခဲ့လဲ။ 

● ရလဒ္ေကာင္းရဖုိ႔ ဘယ္လုိနည္းေတြအသုံးျပဳခဲ့သလဲ။ 

● ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ဘာကုိေျပာတာလဲ။ 

● ဘာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေရးႀကီးသလဲ။ 

(၇) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူသည္ တစ္ဦးစီတုိင္း မိမိ၏ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းျပပါ။ 
ထုိနည္းတူပင္ ဤကစားနည္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဘာလုံးအား ရုိက္ရန္သာမဟုတ္ဘဲ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပုိ၍ျမင့္မားေသာ အမွတ္မ်ားကုိရရွိႏူိင္သည္။ 

၃။ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ တ႔ုံျပန္ျခင္း  (၂၅ မိနစ္) 

ပုံေျပာျခင္း - “ငါ့ အုန္းသီး”

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား စက္ဝုိင္းပုံစံထုိင္ေစ၍ ေအာက္ပါပုံျပင္အား ေျပာပါ။ 

 ေစာေအာင္မ်ဳိးဟာ သူ႔အဖြားအတြက္ အုန္းသီးတစ္လုံးဝယ္ဖုိ႔ ေစ်းကုိသြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အယ္ဆာဟာ သူ႔အေဖအတြက္ 
အုန္းသီးဝယ္ဖုိ႔ ေစ်းကုိေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီေန႔က ေမွာင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းထဲမွာ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ပဲဖြင့္ေတာ့တယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး 
အဲဒီဆုိင္ကုိသြားေတာ့ အလုံးႀကီးၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္လွတဲ့ အုန္းသီးတစ္လုံးကုိ ေတြ႔ၾကတယ္။ အဲဒီတစ္လုံးပဲ ဆုိင္မွာက်န္ေတာ့တယ္။ 
တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး အုန္းသီးကုိ အတူလွမ္းကုိင္လုိက္ၾကတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက “အဲဒါ ငါ့အုန္းသီး” လိုု႔ထင္ၾကတယ္။ 
ေစာေအာင္မ်ဳိးနဲ႔ အယ္ဆာဟာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ၾကည့္လုိက္ၾကျပီး၊ ေစာေအာင္မ်ဳိးက “ငါ အုန္းသီးလုိတယ္..ငါ့အဖြားက 
ငါ့ကုိဝယ္ခုိင္းလုိက္တာ” လိုု႔ေျပာၿပီး၊ အယ္ဆာကလည္း “ငါ့အေဖကလည္း ငါ့ကုိ အုန္းသီးဝယ္ခုိင္းလုိက္တာ၊ မဝယ္သြားလိုု႔မရဘူး” လိုု႔ေျပာတယ္။ 
ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အုန္းသီးကုိဆဲြၿပီး လုၾကတယ္။ စိတ္ဆုိးလာၾကၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေအာ္လာၾကတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီးလာဝယ္တဲ့ 
မိန္းမႀကီးက သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကုိၾကည့္ၿပီး “ နင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ေတာ္ေတာ္ရုိင္းတာပဲ။ ႏွစ္ေယာက္လုံးဘယ္သူမွ ဒီအုန္းသီးကုိ မယူၾကနဲ႔” 
လိုု႔ေျပာလုိက္တယ္။

၁).  ပုံျပင္အား ေခတၱရပ္တန္႔၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘာဆက္ျဖစ္လာမည္ကုိ ေမးပါ။ 
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ေရွာင္လႊဲျခင္း သူ႐ံႈး / ကုိယ္႐ံႈး

၂).  ပုံျပင္အားဆက္ေျပာပါ။ 

 အသီးေရာင္းတဲ့အေဒၚႀကီးက ရန္ျဖစ္ေနတဲ့ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔ေတာ့ ဘာကူညီေပးရမလဲလိုု႔ ေမးတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးက “ အန္တီ့မွာ 
တျခားအုန္းသီးေတြရွိေသးလား” လိုု႔ ေမးၾကတယ္။ အန္တီကလည္း “ေဆာရီးပဲ၊ အကုန္ေရာင္းလုိက္ၿပီ” လိုု႔ျပန္ေျပာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက 
“ကြ်န္ေတာ္ဒီအုန္းသီးကုိ လုိခ်င္တယ္” လိုု႔ ေအာ္ေျပာၾကတယ္။ အုန္းသီးေရာင္းတဲ့သူက ေစာေအာင္မ်ိဳးကုိၾကည့္ၿပီး “ဘာလိုု႔ အုန္းသီးကုိ 
လုိရတာလဲ” လိုု႔ ေမးတယ္။ ေစာေအာင္မ်ဳိးကလည္း “အဖြားက ကိတ္မုန္႔လုပ္မွာမုိ႔လုို႔ အုန္းသီးအသားကုိ လုိေနတယ္” လိုု႔ျပန္ေျပာတယ္။ 
အယ္ဆာကုိလည္း “ဘာလိုု႔လုိတာလဲ” လိုု႔ေမးေတာ့၊ အယ္ဆာကလည္း “အေဖက တေနကုန္အလုပ္လုပ္ၿပီး ပင္ပန္းလာတဲ့အတြက္ ေရဆာေတာ့ 
အိမ္ျပန္လာရင္ အုန္းေရ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကုိ ေသာက္ဖုိ႔လုိတယ္” လိုု႔ျပန္ေျပာတယ္။  

အဖဲြ႕လုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤသေဘာမတူညီမႈျပႆနာ၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားက ဘာျဖစ္မည္ကုိေမးပါ။ 

(၂). ဤအေျခအေနအတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့့္္ အက်ဳိးရလဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဆြးေႏြးေစပါ။ “အက်ဳိးရလဒ္ ဇယားကြက္” အားၾကည့္ေစပါ။

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း- ကုိယ္ႏိုင္ / သူ႐ံႈး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
- သူႏိုင္ / ကုိယ္ႏိုင္

အေလွ်ာ့ေပးျခင္း - ကိုယ္႐ႈံး/ သူႏိုင္

ၾကားခ်ျခင္း - ကိုယ္္ရံႈး-သူရံႈး 
(သို႔ ) ကိုယ္ႏိုင္-သူႏိုင္
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သေဘာမတူညီမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား စစ္ေဆးရန္ သူတုိ႔ဘဝတြင္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည့္ 
သေဘာမတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိ စဥ္းစားေစၿပီး၊ ရလဒ္တစ္ခုစီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပမာအား ေပးေစပါ  (ကုိယ္႐ႈံး -  သူ႐ႈံး ၊ 
ကုိယ္ႏုိင္ -  သူ႐ႈံး ၊ ကုိယ္႐ႈံး -  သူႏုိင္ ႏွင့္ ကုိယ္ႏုိင္ -  သူႏုိင္)။ ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကံဥာဏ္လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါဥပမာမ်ားကိုေပးပါ။ 

• ေဖာဝါး ႏွင့္ မူေဖာ တုိ႔သည္ မိဘအိမ္ႏွင့္ အေဝးတေနရာတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကၿပီး၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္တစ္ခုတြင္ အတူတကြေနထုိင္ၾကသည္။ 
ေဖာဝါးသည္ မနက္ျဖန္စာေမးပဲြရွိ၍ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ စာၾကည့္လုိသည္။ မူေဖာသည္ မနက္ျဖန္စတိတ္ရႈိးတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖရန္အတြက္ 
သီခ်င္းဆုိ၍ ဂီတာတီးေနသည္။ ေဖာဝါးက ဆူညံသျဖင့္ မူေဖာအား ေလ့က်င့္မႈကုိ ရပ္တန္႔ေစလုိသည္။ မူေဖာကလည္း မနက္ျဖန္စတိတ္ရႈိး 
အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ေလ့က်င့္လုိသည္။ သူတို႔ျပႆနာအား မည္သို႔ေျဖရွင္းသင့္သနည္း။ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးအေျဖမ်ား -  ၁)။ 
မူေဖာက ဆက္လက္ေလ့က်င့္ရန္ တုိက္တြန္းၿပီး၊ ေဖာဝါးက ဆူညံသံမ်ားၾကားတြင္ စာၾကည့္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ (ကုိယ္ႏုိင္ -  သူ႐ႈံး)။ ၂)။ 
မူေဖာသည္ ေလ့က်င့္မႈကုိ ရပ္တန္႔ၿပီး ထုိတစ္ညလုံး တိတ္ဆိတ္စြာေနရသည္၊ သုိ႔ေသာ္ မနက္ျဖန္ စတိတ္ရႈိးအတြက္မူ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေတာ့ေပ 
(ကုိယ္႐ႈံး -  သူႏုိင္)။  ၃)။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအတူတကြ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကၿပီး၊ တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ဆူညံခ်ိန္ဟူ၍ အခ်ိန္ဇယားတစ္ခုသတ္မွတ္လိုက္ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ စာၾကည့္ရမည့္ ေနရာႏွင့္ ေလ့က်င့္ရမည့္ အျခားေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ၾကသည္။ (ကုိယ္ႏုိင္ - သူႏုိင္)

• စေနေန႔တြင္ လားေဒါသည္ ထူးဝင္းအား ျခင္းလုံးခတ္ရန္ဖိတ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ထူးဝင္းကမူ ေဘာလုံးသာ ကစားလုိသည္။သူတုိ႔ 
ဤသေဘာထားကဲြလဲြမႈအား မည္သုိ႔ေျဖရွင္း သင့္သနည္း။ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးအေျဖမ်ား - ၁)။ သူတုိ႔ဘာမွမကစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္ (ကုိယ္႐ႈံး 
-  သူ႐ႈံး)။ ၂)။ ထူးဝင္းသည္ လားေဒါေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း ျခင္းလုံး ကစားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေပ်ာ္ရႊင္ေပ (ကုိယ္ႏုိင္-သူရႈံး)။  ၃)။ထူးဝင္း 
ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္း လားေဒါသည္ ေဘာလုံးလုိက္ကစားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေပ်ာ္ပါ (ကုိယ္႐ႈံး - သူႏုိင္)။ ၄)။ သူတုိ႔ အားကစားနည္း 
ႏွစ္ခုလုံးအား ကစားႏုိင္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္လုိက္သည္ (ကုိယ္ႏုိင္ - သူႏုိင္)။

ေက်ာင္းသားလက္ဆဲြစာအုပ္ထဲရွိ “အက်ဳိးရလဒ္ ဇယားကြက္” တြင္ သူတုိ႔၏ဥပမာမ်ားအား ခ်ေရးေစပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ 
စစ္ေဆးရန္ ေက်ာင္းသားလက္စဲြစာအုပ္မ်ားအား စု၍စစ္ေဆးပါ။ 

အကဲျဖတ္ျခင္း

● ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း - အားသာေသာသူ (သို႔) ရိုင္းျပေသာသူက ႏိုင္သည္၊ အားနည္ေသာသူက ရႈံးသည္။ ဥပမာ - တစ္ဦးထဲက အုန္းသီးကုိ 
ရယူလုိသည္။ ( ကုိယ္ႏုိင္ - သူရံႈး)

● လိုက္ေလ်ာျခင္း - ျပဳသမွ်ႏုေသာသူက အျခားသူအား လိုက္ေလ်ာလိုက္သည္။ ဥပမာ - တစ္ဦးက တဖက္လူအား အုန္းသီးကုိ ေပးလုိက္သည္။ 
(ကုိယ္ရႈံး - သူႏုိင္)

● ၾကားခ်ျခင္း - ရႈံုးလည္းရံႈး၊ ႏိုင္လည္းႏိုင္ - ႏွစ္ဦးစလံုး ၎တို႔လိုခ်င္သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ရသည္။ သို႔ေသာ ၎တို႔ လိုခ်င္ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း လက္လႊတ္လိုက္ရသည္။ ဥပမာ - အုန္းသီးအား ႏွစ္ျခမ္းခဲြလုိက္သည္။ (အုန္းသီးတစ္ျခမ္းစီသည္ ႏွစ္ဦးလုံးအတြက္ 
လုံေလာက္ပါက သူႏုိင္ - ကိုယ္ႏုိင္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အုန္းသီးတစ္ျခမ္းသည္ ႏွစ္ဦးလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္အား မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါက 
ကုိယ္ရႈံး - သူရႈံးျဖစ္သည္။)

● ေရွာင္လႊဲျခင္း - ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ျပဳသမွ်ႏုသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ျပႆနာကို ေရွာင္ဖယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းျဖင့္ 
မည္သူမွ သူလိုခ်င္တာ မရပါ။ ဥပမာ - ႏွစ္ဦးစလံုး အေဝးသို႔ ထြက္သြားၿပီး မည္သူမွ အုန္းသီးကုိမရပါ။ (ကုိယ္ရႈံး - သူရႈံး)

● ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ႏွစ္ဦးစလံုး အတူတကြ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း ကို အသံုးျပဳၿပီး 
ႏွစ္ဦးစလံုး လိုခ်င္တာရသည္။ ဥပမာ - တစ္ဦးက အုန္းသီးအသားကုိရၿပီး၊ အျခားတစ္ဦးက အုန္းေရကုိရသည္။ (ကုိယ္ႏုိင္ - သူႏုိင္)

(၃). ကုိယ္ႏုိင္ - သူႏုိင္ ေျဖရွင္းနည္းအား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ပုံျပင္တြင္ဘာျဖစ္သြားသည္ကုိ ေမးပါ။ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးအေျဖ - ေစာေအာင္မ်ဳိးႏွင့္ 
အယ္ဆာတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ  ေျပာျပၾကေသာအခါ ဤေနာက္ဆုံးက်န္သည့္အုန္းသီးအား အတူမွ်ေဝၾကပါက၊ 
ဤအုန္းသီးတစ္လုံးထဲမွ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ရႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြား ၾကမည္။

(၄). လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားအား ေျပာျပျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
မိမိတုိ႔လုိခ်င္သည့္အရာကုိ ရရွႏုိင္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူအမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကေသာအခါ သူတုိ႔၏ပန္းတုိင္ကုိ 
ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကၿပီး၊ အျခားသူအားအႏုိင္ရရန္သာ အာရုံစုိက္တတ္ၾကသည္။ ကုိယ္ႏုိင္ - သူႏုိင္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရန္ မိမိအမွန္တကယ္ 
ဘာလုိအပ္သည္ႏွင့္ ဘာလုိခ်င္သည္ကုိသိကာ အျခားတဖက္သားအား ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ 
နားေထာင္ျခင္းကို အသံုးျပဳ၍ ေဝမွ်ေျပာျပရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
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အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟူသည္ “ဂရုစုိက္ၾကင္နာတတ္သည့္ လူ႔အသုိက္အဝန္းအားတည္ေဆာက္လုိေသာ”  ေတြးေခၚပုံႏွင့္ ျပဳမူပုံနည္း လမ္းျဖစ္သည္။ 
(Gorsevski မွ Hermann ကို ေကာက္ႏုတ္၊ ၂၀၀၄၊ စာ- ၃၁) အၾကမ္းမဖက္မႈသည္ အျခားသူမ်ားအား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္   ေသာ္လည္းေကာင္း၊  
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နာက်င္ျခင္းမျပဳဘဲ ျငင္းခုံမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း၍ရသည့္သေဘာကုိ ယုံၾကည္ 
လက္ခံထားသည္။ အတန္းထဲတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၏ ဥပမာျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
သုိ႔မွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းမဖက္သည့္  အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ျပဳမူလာၾကပါလိမ့္မည္။ အၾကမ္းမဖက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ဂရုစုိက္ေၾကာင္းကုိျပပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ား အခက္အခဲႀကံဳေနရစဥ္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ အားေပးစကားဆုိပါ။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ား အမွားတစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါက လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အျပစ္တင္ အရွက္ခဲြျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

• အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

• ရုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ စည္းကမ္းပုံစံမ်ားအား မသုံးပါႏွင့္္။

ေလထဲရွိေဘာလုံး - 
ဤေလထဲရွိ ေဘာလုံးကစားနည္းအၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးစဥ္တြင္ ဆက္ဆံေရး ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ 
အေရးႀကီးပုံကုိ အေလးေပးေဆြးေႏြးပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရန္ ပါဝင္သူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မႈရွိရန္ 
လုိအပ္ၿပီး၊ အခ်င္းခ်င္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆက္သြယ္ၾကရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 

သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ျခင္း - 
• အျခားနည္းလမ္း - အခ်ိန္လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ “ငါ့အုန္းသီး” ပုံျပင္၏ရလဒ္မ်ဳိးစုံကုိ သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ 

ဥပမာ - ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္က ကုိယ္ႏုိင္ - သူ႐ႈံး အေျခအေနအား သရုပ္ေဖာ္ျပၿပီး၊ အျခားႏွစ္ေယာက္က ကုိယ္႐ႈံး - သူ႐ႈံး အေျခအေနကုိ 
သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ အေျခအေနအားလုံးကုိ သရုပ္ေဖာ္ၿပီးသည္အထိ အတန္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးစီအား သရုပ္ေဖာ္ေစပါ။

• အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးမႈအား ဦးေဆာင္ေနစဥ္တြင္ သေဘာမတူညီမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကဲြျပားမႈကုိ အသားေပးေဆြးေႏြးပါ။ 
သေဘာမတူညီမႈဟူသည္ လူအမ်ား၏ မတူညီေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုိအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
သေဘာမတူညီမႈမ်ားသည္ လူသားဘဝ၏ သာမန္အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး တစ္ဦးစီၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မိသားစုတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအုပ္စုမ်ားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကဳံေတြ႔ရတတ္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ အျခားသူမ်ားအား ထိခုိက္နာက်င္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေျပာေသာစကား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိဆုိလုိသည္။ 
သေဘာမတူညီမႈမ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသေဘာအေနျဖင့္ တုံ႔ျပန္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံျဖင့္ အဆုံးသတ္ေလ့ရွိသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအေျခခံသည့္ 
ကုိယ္ႏုိင္ -  သူႏိုင္ အေျခအေနမ်ားကုိ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းျဖင့္သာရရွိႏုိင္သည္။ 

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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ျပင္ဆင္ျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားမလာခင္ စကၠဴအျဖဴအႀကီးမ်ားေပၚတြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီမွ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို 
ခ်ေရးပါ။ ထို႕ေနာက္ စာရြက္မ်ားကို အခန္းပတ္လည္တြင္ ကပ္ထားၿပီး “သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းမွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဓိကသေဘာတရားမ်ား  ျပပြဲ” ဟု နံရံေပၚတြင္ေရးကပ္ထားပါ။ စာရြက္တစ္ရြက္နားတြင္ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္ခန္႔ စုစည္းၿပီး စာမ်ားကို 
ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ စာရြက္ေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏိုင္ရန္ ေနရာလံုေလာက္စြာ ရွိေစပါ။ 

၁။  ျပပြဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (၃၀ မိနစ္)

(၁). ယေန႔သည္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း၏  ေနာက္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္း၏ အသိပညာျပပြဲ 
ဖန္တီးထားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

(၃). ၄ ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔ပါေသာ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ကို အဓိကသေဘာတရားတစ္ခုစီ (သင္ခန္းစာတစ္ခုစီ) တာဝန္ေပးပါ။ 

လူထုအျမင္

ရည္ရြယ္ခ်က္ : သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းမွ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ 
သင္ယူျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္္းလည္ပတ္ပုံႏွင့္ စတင္ျခင္း။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အမ်ားဆႏၵ တည္ေဆာက္ျခင္း - ပါဝင္ေသာသူအားလံုး၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီျခင္းကို ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ဆုံးျဖတ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခၚဆိုသည္။

သင္ခန္းစာ ႏွင့္ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္ယူျခင္းအက်ဳိးရလဒ္မ်ား : ေက်ာင္းသားမ်ားသည္....
• အသိပညာပုိ္င္း- သင္ရိုးညႊန္းတမ္းးတစ္ခုလံုး၏ အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို ရွင္းျပရန္။ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’  

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ ပံုစံကို အသံုးျပဳတတ္လာမည္။
• ကြ်မ္းက်င္မွႈပုိင္း- ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’’ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ အႀကံအစည္ေရြးခ်ယ္ရန္ အတြက္ မဲေပးျခင္းစနစ္ႏွင့္ 

အမ်ားဆႏၵသေဘာတူညီမႈ (အားလုံးသေဘာတူညီမွႈတည္ေဆာက္သည့္) စနစ္ကို အသံုးျပဳလာမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
စီမံကိန္းအတြက္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ ပံုစံကို စတင္အသံုးခ်တတ္လာမည္။

• စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား - စီမံကိန္းမွတဆင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
စိတ္ဝင္စားမွႈမ်ားရွိလာမည္။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကုိလည္း  ပုိမုိေလးစားတန္ဖုိးထားလာၾကမည္။

၁၂၀ မိနစ္

ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္၊ စကၠဴအျဖဴ အႀကီး၊ မင္တံမ်ား၊ တိပ္ေခြ၊ မဲျပဳလုပ္ရန္ ၄ ပိုင္းၿဖဲထားေသာ စာရြက္၊ မဲထည့္ရန္အတြက္ ပံုး။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ားထက္ ဤသင္ခန္းစာက ပိုမိုရွည္လ်ားေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ခုျခင္းစီ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသင္ခန္းစာသည္ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ပိတ္သိမ္းရာတြင္ အေရးပါၿပီး  ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း အေရးပါသည္။ 
လိုအပ္ပါက ဤသင္ခန္းစာကို  သင္ၾကားခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္ခြဲ၍ သင္ႏိုင္သည္။ 

သင္ခန္းစာ (၁၁)
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ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက အခန္းတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ပြဲတြင္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီကို 
လိုက္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ စကၠဴျဖဴအႀကီးေပၚတြင္ အဓိကသေဘာတရားမ်ား ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို 
ခ်ေရးရမည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

• သင္ယူခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု

• သင္ခန္းစာ၏ သေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏ အျမင္ (သို႔) ခံစားခ်က္

• သင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္သက္ေသာအရာ တစ္ခု

• သင္ခန္းစာရွိ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးစရာ ေမးခြန္းတစ္ခု

• ဤသေဘာတရားက မည္ကဲ့သို႔ အားက်အတူယူဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း

ဥပမာ - လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားတြင္  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ဤကဲ့သို႔ေရးသားႏိုင္သည္ - ‘လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၏ 
သေဘာတရားေၾကာင့္ လူသားတိုင္းက တန္းတူညီတူျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္နားလည္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေရးႀကီးပံုကို 
အျခားသူမ်ားလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။’

(၄). ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အသံတိတ္ေနေပးရန္  ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေျပာပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွက္တတ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ား ကို ေရးခ်ရန္ အခြင့္အေရးပိုရလာမည္ျဖစ္သည္။ 

(၅). ျပပြဲတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရႈေစႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ေနရာကို ၂ မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္ေပး၍ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို လွည့္လည္ေစပါ။ 

(၆). သင္ခန္းစာမ်ား၏ သေဘာတရားတစ္ခုခ်င္းစီကို တစ္ဖြဲ႔စီမွ ၾကည့္ရႈၿပီးပါက ၎တို႔ကို ေခတၱရပ္နားခိုင္းၿပီး မည္သည့္ သေဘာတရားက ၎တို႔ႏွင့္ 
အခ်ိတ္အဆက္အမိဆံုးျဖစ္သနည္းဟု ေမးပါ။ (ဥပမာ - ၎တို႔အေနျဖင့္ အႀကိဳက္ဆံုး သင္ခန္းစာသေဘာတရား၊ အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ေသာ 
သေဘာတရား၊ စိန္ေခၚမႈ အရွိဆံုး သေဘာတရား၊ စသျဖင့္)

(၇). ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ သင္ခန္းစာရွိ သေဘာတရား၏ ေဘးတြင္ ရပ္ခိုင္းပါ။

(၈). ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ အား အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသေဘာတရားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခိုင္းပါ။

 (၂) ‘‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း အႀကံအစည္ ၃ ခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (၅ မိနစ္)

(၁). သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ပုိ္င္စီမံကိန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိ္င္ေစရန္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္ကို ထပ္မံအသိေပးပါ။

ဤစီမံကိန္းသည္ ၄င္းတုိ႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

(၂). ယေန႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုကို  ေရြးရမည္ျဖစ္သည္။

(၃). ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ ဘုတ္ျပား ကို ထုတ္ယူပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက သင္ခန္းစာ (၇) 
ကတည္းက ပါဝင္ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ ဘုတ္ျပားျဖစ္သည္။ ထုိဘုတ္ျပားရွိ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကို အတန္းေရွ႕တြင္ ဖတ္ျပပါ။ 
ထုိစိတ္ကူးအၾကံအစည္မ်ားတြင္ ဆင္တူေသာ၊ ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားရွိပါက စုစည္းလိုက္ပါ။

(၄). ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္အသစ္မ်ားရွိပါက ဘုတ္ျပားေပၚတြင္  ေရးသားႏိုင္ပါသည္။

(၅). ေက်ာင္းသားမ်ားအႏွစ္သက္ဆံုးေသာ စိတ္ကူးကို မဲေပးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္မဲႏႈန္းျဖင့္ 
မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ခ်င္ေသာ စီမံကိန္းကို မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၆). စကၠဴအပိုင္းအစ အေသးမ်ားကို ေဝေပးၿပီး ၎တို႔က မဲျပားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။ မဲထည့္ရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲထည့္ရန္ ဤ မဲျပားမ်ားကို 
အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႕တြင္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္သံုးခုကို မဲထည့္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ ၎တို႔က 
အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းနည္းျဖင့္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုကို သေဘာတူညီ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၇). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ အႏွစ္သက္ဆံုး ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္း အႀကံအစည္ကို မဲျပားေပၚတြင္ေရးပါ။ ထို႕ေနာက္အျခားသူမ်ား 
မျမင္ေစရန္ မဲစာရြက္ကို တစ္ဝက္ေခါက္ပါ။ ထိုအခါ အခန္းထိပ္ရွိ မဲပံုးတြင္ ၎တို႔၏ မဲမ်ားထည့္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

(၈). မဲမ်ားကိုေရတြက္ၿပီး မဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ အႀကံအစည္ သံုးခုကို ေၾကညာပါ။

(၃) အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္း (၁၅ မိနစ္)

(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားအား အႀကံအစည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေစပါ (သို႔) အႀကံအစည္တစ္ခုကို ေထာက္ခံခိုင္းပါ။ စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ 
အႀကံအစည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္း (အားလုံးလက္ခံႏုိင္သည့္အေျခအေနတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း) လုပ္ငန္းစဥ္ 
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ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

(၂). အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပါဝင္သူအားလံုး ပူးေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ေခၚဆိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အဖြဲ႔ထဲရွိ အဖြဲ႔သားအားလံုးအတြက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။ သင္ယူေဝမွ် 
အတူတကြ စီမံကိန္းအတြက္ ေနာက္ဆံုး စိတ္ကူးအႀကံအစည္ကို ၎တို႔က ယေန႕တြင္ သေဘာတူညီဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၃). သင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္းအတြက္ သေဘာတူညီမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏိုးၾကား
တက္ၾကြနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၏ အေရးပါပံုကို ရွင္းျပပါ။

(၄). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စိတ္ကူး ၃ ခုအား တစ္လွည့္စီ ရွင္းျပခိုင္းပါ။ ရွင္းျပရာတြင္ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုခ်င္းစီက ဘာေၾကာင့္အေရးပါေၾကာင္းလည္း အတိုခ်ဳပ္ရွင္းျပခိုင္းပါ။ စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခု ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို မမွ်ေဝခင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေသခ်ာစြာနားေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။

(၅). သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးဟု ယူဆပါက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သေဘာတူညီသည္ဟု ယူဆေသာ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္အား တင္ဆက္ခိုင္းပါ။ ဥပမာ - အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ေတြ သေဘာတူညီမႈရကာနီးၿပီ ထင္တယ္။ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေနတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးေျပာျပလို႔ရမလား။’ ေျပာပါ။ ထို႕ေနာက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ 
စိတ္ကူးအား အားလံုးမွ လက္ခံႏိုင္၊ မႏိုင္ စစ္ေဆးပါ။ ဥပမာ - ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းအတြက္ ကဗ်ာပြဲေတာ္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ကို 
အမ်ားက သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ တျခားဆက္ေဆြးေႏြးခ်င္တာမ်ား ရွိေသးလား’ (ဟု ေျပာႏိုင္သည္)။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 
အဘယ္ေၾကာင့္ သေဘာတူေၾကာင္း၊ မတူေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းျပရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ လိုအပ္ပါက သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ 
စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္ကို အားလံုးက လက္ခံႏိုင္သည္အထိ ေဆြးေႏြးပါ။ 

(၄) စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈ ပံုစံအား စတင္ျခင္း (၄၅ မိနစ္)
(၁). ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းကုိ စတင္ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ 

ပံုစံကို အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

(၂). ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဖြဲ႔ ၄ ဖြဲ႔၊ ၅ ဖြဲ႔ ခြဲလိုက္ပါ။

(၃). မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ ပံုစံတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေျဖၾကားရန္ ညႊန္ၾကားပါ။ 
အခန္းတစ္ခန္းလံုးမွ ေရြးခ်ယ္မဲေပးခဲ့ေသာ အႀကံအစည္ကို အသံုးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားပါ။

(၄). စီမံကိန္းလည္မႈ ပံုစံ၏ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကို ေရးသားရာတြင္ ကာတြန္းစာအုပ္ပံုစံ အေနျဖင့္ ပံုဆြဲေရးသားလည္းရသည္ဟု ေျပာပါ။

(၅). ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ အဖြဲ႔ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ေပးပါ။

(၆). ထို႕ေနာက္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကို ၎တို႔၏ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈပံုစံ ေရးသားခ်က္ (သို႔) ပံုဆြဲထားခ်က္မ်ားကို အခန္းေရွ႕တြင္ တင္ျပခိုင္းပါ။

(၇). သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ စီမံကိန္းအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကို သိရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခိုင္းပါ။



စာ 62  |  သင္ခန္းစာ ၁၁ 

မဲေပးျခင္း
● မဲေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ကူးအႀကံအစည္မ်ားကိုစီစစ္သြားေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အား အကူအညီေတာင္း၍  ရရွိလာေသာ မဲမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ  ေက်ာက္သင္ပုန္း (သုိ႔) စာရြက္ျဖဴအၾကီးေပၚတြင္ 
တာလီခ်ိဳးျပီး (တာလီခ်ိဳး - တစ္မဲရလွ်င္ တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ေရးျခစ္ေသာ နည္းလမ္း)ျဖင့္ ေရတြက္ႏုိင္သည္။
ေနာက္တစ္နည္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုေပး၍ မဲမ်ားကို တိုးတိတ္စြာ ေရတြက္ႏုိင္သည္။ ၿပီးမွသာ ေနာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အကူအညီေတာင္းျပီး မဲအေရအတြက္ကို ေသခ်ာေအာင္ ထပ္မံစစ္ေဆးခုိင္းႏုိင္သည္။  ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်ေသာ မဲေမးျခင္းစနစ္ရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမွႈ အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရာေရာက္သည္။

အမ်ားဆႏၵသေဘာတူညီခ်က္ တည္ေဆာက္ျခင္း
● မဲေပးၿပီးပါက အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ၿပီး တစ္ခန္းလံုးမွ သေဘာတူညီေသာ အႀကံအစည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ 
အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္မႈ (အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္အေျခအေနတစ္ခု)  ျပဳလုပ္ပါ။ အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စကားအေျပာမ်ားသူ ႏွင့္ 
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္သူမ်ား ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ရွိသမွ်လူအားလံုးမွ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ 
တိတ္ဆိတ္စြာေနတတ္သူမ်ား ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ အားေပးပါ။ အားလံုးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာတူရန္ 
ခဲယဥ္းေနပါက ဒုတိယအႀကိမ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးခိုင္းၿပီး မဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ အႀကံအစည္ကို အသံုးျပဳပါ။ 
● ယခင္သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းကို အသံုးျပဳရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္တြန္းပါ။ 
ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ အဖြဲ႔ထဲရွိ လူတိုင္းမွ ၿပီးျပည့္စံုစြာ စိတ္ေက်နပ္ခ်င္မွ ေက်နပ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ 
ေက်ာင္းသားအားလံုးက သေဘာတူညီႏိုင္ေလာက္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ - ပါဝင္သူအားလံုး စိတ္ေက်နပ္ေသာ သူႏိုင္-
ကိုယ္ႏိုင္ ရလဒ္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ အားလံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔ လိုခ်င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး တစ္ပိုင္းကိုေတာ့ ရသင့္သည္။ 
‘ခိုင္မာေသာ သေဘာမတူညီမႈမ်ား ရွိေသးပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်၍မၿပီးေသးပါ’ (UNICEF, ၁၉၉၈၊ စာ-၃)။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီရန္ 
အလြန္ခက္ခဲေနပါက စီမံကိန္းအတြက္ ထိပ္ဆံုးေရြးထားေသာ စိတ္ကူးအား ဒုတိယအႀကိမ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးခိုင္းပါ။

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ ပံုစံ စတင္ျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ အဖြဲ႔ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ လိုက္ၾကည့္ကာ အသုံးဝင္ေသာ အဖြဲ႔လိုက္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳေစရန္ ကူညီေပးပါ။ ‘သင္ယူေဝမွ် အတူတကြ’ အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္ယူခဲ့ရေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းကို  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထပ္မံအသိေပးပါ - သေဘာမတူညီမႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္ႏိုင္-သူႏိုင္ ရလဒ္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရး၊ 
ႏိုးၾကားထၾကြစြာနားေထာင္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ဂရုျပဳအေလးထားျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း၊ စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိသင္ခန္းစာမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ 
အသိပညာမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ အဖြဲ႔အလုိက္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျဖစ္ရန္ အားေပးပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အဓိကသေဘာတရားမ်ားကို မည္မွ်အထိနားလည္ေၾကာင္း  ျပပြဲလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း႑တြင္ အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ရွင္းလင္းသင့္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ 
ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အသံုးခ်ပါ။

(၅) အဆုံးသတ္ အတည္ျပဳျခင္း (၂၅ မိနစ္) 

(၁). ေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ အတည္ျပဳပါ။

အကဲျဖတ္ျခင္း

သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
(Facilitation) နည္းမ်ား၊



သင္ခန္းစာ ၁၁  | စာ 63

ဤသင္ခန္းစာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နည္း ႏွစ္ခု၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ မဲေပးျခင္းကို 
ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ မိမိတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳသည္။ 
မဲအမ်ားဆံုး ေပးထားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈက အႏိုင္ရရွိသည္။ 
အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာတူညီမႈကိုေရာက္ရွိေစရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ (အာဏာရွိေသာ သူမ်ားမွ) အဆင့္ဆင့္ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ 
(သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္တည္းမွ) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု မဟုတ္ေပ။ အမ်ားဆႏၵတည္ေဆာက္ျခင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ 
မွန္သမွ်ကို ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအား ေဝမွ်ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးၿပီး အားလံုး၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ 
အမ်ားဆႏၵသေဘာတူသည္ ဆိုသည္မွာ တင္ျပအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ အႀကံအစည္ကို အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးမွ ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ 
ေရာက္ရွိျပီျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ 

ေနာက္ခံသတင္း အခ်က္အလက္
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လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵကဒ္မ်ား

ဖုန္း

ပုိက္ဆံ

ပညာေရး

ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖ 
စခန္းတည္ေဆာက္ရန္ 
လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
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အကာအကြယ္ အေစာင့္ 

အေရွာက္

မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမွႈႏွင့္ 
ဘာသာစကား

အာဟာရျပည့္ဝေသာ 
အစားအစာမ်ား

ဆုိင္ကယ္

ေရေကာင္းေရသန္႔

လက္ဝတ္ရတနာမ်ား

လွ်ပ္စစ္

တီဗြီ

အိမ္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွႈ

လြတ္လပ္စြာေတြးေတာ
ေဖာ္ျပခြင့္

ကြန္ျပဴတာႏွင့္ အင္တာနက္

ေလေကာင္းေလသန္

ကြ်ဲ၊ ႏြားနွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား

သာတူညီမွ်မွႈရွိျခင္း၊ ခြဲျခားမွႈ 
မရွိျခင္း

မိမိယုံၾကည္သက္ဝင္ေသာ 
ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ခြင့္
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