
"ေက်ာင္းသားေတြAမွား လုပ္တာ 
ဟာ Aာရုံမစုိက္တ့ဲသူတုိ႔ရဲ ႔ Aျပစ္”

"ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ Aမွားလုပ္တ့ဲAခါ သူတုိ႔
ရဲ ႔ယုံၾကည္မႈကုိၾကိဳးစားျမွင့္တင္ေပး။ ျပီးေတာ့ A့ဲ ဒီAမွားမွ

တစ္ဆင့္ Aားလုံးကုိ သင္ခန္းစာယူေစ တယ္။

Aမွားဆုိတာသင္ယူမႈျဖစ္စU္၏ ပုံမွန္Aစိတ္Aပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဖက္စလုံးAတြက္ သင္ယူရန္ 
တုိးတက္ႏုိင္ရန္Aခြင့္Aေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Aမွားကုိေရွာင္လႊႏုိဲင္ရန္ Aေျဖတစ္ခုတည္းသာ ရိွေသာ
လြယ္ကူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသာ ေမးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAတြက္ Aမွားျပဳလုပ္မည္ကုိ စုိးရြံမႈမရိွ
ေစေသာ စာသင္ခန္းပုံစံမ်ိဳး ဖန္တီိးႏုိင္ရန္ဂရုတစုိက္ စU္းစားျပင္ဆင္သင့္သည္။ သင္၏သင္ၾကားမႈပုံစံAား……...

လက္ေဖ်ာက္တီး၊လက္ခုပ္တီး ၊
လက္၀ါးရုိက္၊လက္မေထာင္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွAေျဖမွန္မရေသာ္လည္း၊ 
ခက္ခဲေသာေမးခြန္းAား ေက်ာင္းသားတစ္ ေယာက္မွ 
ၾကိဳးစား၍ေျဖဆုိျပီးေနာက္တြင္ Aားလုံးမွ လက္ခုပ္တီး၊
လက္ေဖ်ာက္တီး၊ လက္၀ါးခ်င္းရုိက္ျခင္း
(သုိ႔)လက္မေထာင္ျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ေသာ စာသင္ခန္း
Aေလ့Aထတစ္ခုခုထားရိွပါ။

• ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ယုံၾကည္မႈကုိ ျမွင္ ့တင္ပါ။ 

Uပမာ။ ။“ေဇာ္ေဇာ္ကၾကိဳးစားျပီး ေမးခြန္းရဲ ႔
ပထမတစ္၀က္ကုိမွန္ေAာင္ ေျဖႏုိင္ခ့ဲတယ္။
ကဲေဇာ္ေဇာ္ Aတြက္လက္ခုပ္တီးေပးၾကရေAာင္။”

Aေျဖကုိထိန္ခ်န္ထားပါ။ 

• သင့္Aေနျဖင့္Aေျဖမွန္Aားမေျပာျပခင္
ေက်ာင္းသားမ်ား ဘယ္လုိထင္သည္ကုိစU္းစား
ေစျပီး ေျပာျပပါေစ။

• ေက်ာင္းသားမ်ား၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေ၀မွ်ခြင့္မရမခ်င္း 
AေျဖAား မေျပာျပပါႏွင့္။ 

**ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မည္မွ်သင္ယူခ့ဲေၾကာင္း 
သိႏုိင္ေပမည္။ 
Uပမာ။ ။“Aဖြဲ႔လုိက္မေဆြးေႏြးခင္ဆရာမက Aားလုံးကုိ 
ကုိယ့္ဘာသာ Aရင္ၾကိဳးစားေၿဖၾကည့္ေစခ်င္တယ္။  ျပီးမွ 
ဆရာမကလုိက္ျပီးေတာ့ မင္းတုိ႔စာAုပ္ေတြ ၾကည့္ျပီး 
Aၾကံေပးမယ္ေနာ္။”

ျမင္ေတြ႔တာကုိဘဲေျပာပါ။ 

Aတန္းထဲမွာ AမူAက်င့္ေကာင္းေတြေတြ႔ရင္ ခ်ီးက်ဴးAား
ေပးပါ။ 
**ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ကုိAားေပး
ျမွင့္တင္ရာေရာက္သည္။ 

Uပမာ။ ။“မုိးခုိင္ကခက္ခဲတ့ဲေမးခြန္းကုိၾကိဳးစားေျဖဖုိ႔သူ႔ရဲ ႔
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိAကူAညီေတာင္းေနတာ 
ဆရာမေတြ႔ရတယ္။ ေတာ္တယ္ေနာ္ မုိးခုိင္။

AေျဖAားလုံးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ 

• Aေျဖေရြးခ်ယ္ရတ့ဲေမးခြန္းမ်ိဳး Aတြက္Aေျဖမ်ား 
တင္ျပတ့ဲAခါ Aေျဖမွန္တင္မဟုတ္ဘဲ  
ေပးထားေသာေရြးခ်ယ္စရာAေျဖေတြAားလုံးကုိ  ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ပါ။ 

Uပမာ။ ။ သခ ၤ်ာသင္ခန္းစာမွာ 8a x 2a = ?
a)      16 a 
b)      16 a2

c)      10 aa
d)      6 a                                                                                                                  

ေက်ာင္းသူဆာရာေဖာမွAထက္ပါညီမွ်ျခင္းတြင္Aေျဖ (a) 
ကုိေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည္။ထုိAခါဆရာမမွ“ဆာရာသမီး
ဘယ္လုိတြက္လုိက္သလဲဆုိတာကုိဆရာမတုိ႔Aားလုံးကုိ

ျပန္ရွင္းျပနုိင္မလား” ဟုေျပာဆုိျပီးမွားယြင္းေသာ
AေျဖAားလည္းျပန္လည္သုံး သပ္ေစခ့ဲပါသည္။

Aမွားမွသင္ခန္းစာယူျခင္း
ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ေဘးကင္းလုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရိွေသာ

၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးေပးျခင္း

ဂ(၁) ဆရာတစ္ေယာက္Aျဖစ္ျပဳမူက်င့္ၾကံျခင္း
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သင္၏တံုံ ့ျပန္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

**သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ေျဖဆုိပုံ မွန္တာ၊ မွားတာေပၚမူတည္ျပီး မတူညီစြာတံုံ ့ျပန္ေလ့ရိွသလား။ 
သင့္Aေနနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြAမွားလုပ္မိရင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနေစဖုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားမွမွန္သည္ ျဖစ္ေစ၊
မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ AသံေနAသံထားကုိ တစ္ေျပးညီဘဲထားပါ။ 

Uပမာ။ ။ေက်ာင္းသားမွAေျဖမွန္ေျပာေသာAခါ_ “သမီးရဲ ႔Aားထုတ္ေျဖဆုိမႈAတြက္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ မိနီနီေရ။ ” 
ေက်ာင္းသားမွမမွန္ကန္ေသာAေျဖေျပာေသာAခါ _ “ၾကိဳးစားတာေတာ္တယ္ေနာ္ မိနီနီ။ Aခုသမီးရဲ ႔Aေျဖကုိ
ဒီထက္ပုိေကာင္းေAာင္ဘယ္လုိလုပ္လုိ႔ရေသးလဲ။” 

Aေလ့Aထကုိ နမူနာျပလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

• သင့္Aေနျဖင့္ သင္၏စာသင္ခန္း ဓေလ့မ်ားကုိနမူနာျပ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မွ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ေဆာင္
ေသာ္လည္း မေAာင္ျမင္ေသာAခါ 
Aျခားေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေလွာင္ရယ္ျခင္း (သုိ႔) 
ထုိေက်ာင္းသားAေပၚ Aထင္Aျမင္ေသးျခင္း
မ်ိဳးျပဳလုပ္လွ်င္ စာသင္ၾကားျခင္းကုိရပ္တန္႔ျပီး Aမွားဆုိတာ
သင္ယူတ့ဲေနရာမွာ Aေရးၾကီးေၾကာင္း Aားေပးေျပာဆုိရမည္။ 

Uပမာ။ ။“လူတုိင္းAမွားလုပ္မိမွာဘဲ။ ၾကိဳးစားျပီးေျဖတ့ဲ ဆမ္ဆမ္ ကုိ 
မရီရဘူးေနာ္။

သူကAေကာင္းဆုံးၾကိဳးစားAားထုတ္ထားတယ္။ 
သူ႔ဆီကေနဆရာမတုိ႔ဘာေတြ သင္ယူလုိ႔ရမလဲ၊ 
ဘယ္သူကူညီေပးမလဲ။”

မွားသြားတာကုိ ပုံမွန္လုိ႔ဘဲ သေဘာထား။

**သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားသက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္Aမွား
လုပ္ျခင္းကုိမေၾကာက္ရြံေ့စႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ
နည္းလမ္းမွာ Aားေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
• ေက်ာင္းသားမ်ား Aားေမးခြန္းAသစ္မ်ားႏွင့္ ခက္ခဲေသာ
ေမးခြန္းမ်ားAား ၾကိဳးစား၍ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္Aားေပးပါ။

• ၄င္းတုိ႔Aေနျဖင့္ရာႏွဳန္းျပည့္မွန္ေၾကာင္း
မေသခ်ာေသာ္လည္း ေျဖဆုိရန္Aားေပးပါ။ 

Uပမာ။ ။“ဒီေမးခြန္းကAသစ္ျဖစ္ျပီးခက္ခဲတာကုိသိတယ္ 
ဒါေပမယ့္ Aားလုံးကုိဆရာမက ၾကိဳးစားေစခ်င္တယ္ 
မွားရင္လည္းကိစၥမရိွဘူး ဒီလုိဘဲငါတုိ႔သင္ယူရမယ္။”
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မင္းေျပာၾကည့္ပါလား။ 

• ေက်ာင္းသားေတြကုိ စာပုိဒ္တစ္ခုေပးဖတ္ျပီးေတာ့ ဒီစာပုိဒ္ရဲ ႔ဆုိလုိရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  ေက်ာင္း သား 
ေတြရဲ ႔Aျမင္ကုိတင္ျပခိုင္းပါ။

• Aေျဖမွန္ဆုိတာ Aျမဲတန္းဆရာမဆီကလာစရာမလုိပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ Aထင္Aျမင္ေတြ
ကုိေမးတ့ဲေမးခြန္းမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ကုိယ္ဘာေၾကာင့္ဒီလုိထင္တယ္ဆုိတ့ဲ Aေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ               

ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သေရြ ႔Aေျဖကမွန္တယ္ မမွန္ဘူး တစ္မ်ိဳးတည္းရိွတာမဟုတ္ေၾကာင္း
Uီးစားေပးေျပာဆုိေပးပါ။ 

Uပမာ။ ။“ဟုတ္ျပီ။ Aားလုံးပုံျပင္ကုိဖတ္လုိ႔ျပီးၾကျပီလား။ 
ဒါဆုိဆရာမတုိ႔Aဓိပၸါယ္ကုိနားလည္ေAာင္ၾကည့္ၾကရေAာင္။ 
ဒီပုံျပင္ရဲ ႔Aဓိကဆုိလုိရင္း ကုိဘယ္သူေျပာႏုိင္သလဲ။
သမီး/သားက ဘယ္လုိAေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ိဳး  ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္တာလဲ။” 

ေမးခြန္းေမးျခင္း နည္းစနစ္

• သင့္ရဲ ႔ေမးခြန္းကုိ ဘယ္သ့့့့့့့ူ ့ကုိေျဖခုိင္းမလဲဆုိတာေရြးခ်ယ္ပါ။ 
• ဆရာဟာ ၄င္းတုိ႔ကုိAမ်ားေရွ႔မွာ Aရွက္ရေAာင္၊ မ်က္ႏွာပ်က္ေAာင္  မလုပ္ေဆာင္ 
ဘူးဆုိသည္ကုိ ေက်ာင္းသားေတြAေနနဲ႔ ယုံၾကည္ႏုိင္ပါေစ။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က Aေျဖကုိရဖုိ႔ခက္ခဲစြာ ၾကိဳးစားေနရျပီဆုိသည္ကုိ 
သိလုိက္လွ်င္ Aျခားေက်ာင္းသားေတြမသိသြားပါေစႏွင့္A့ဲဒီ Aစား ထုိေက်ာင္းသားAား 
ကူညီႏုိင္ရန္ Aတူတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

Uပမာ။ ။''ေမာင္ေAာင္ေဇာ္ေရ ဒီေမးခြန္းကေတာ့သားAတြက္နည္းနည္းေတာ့ခက္လိမ့္မယ္ဆုိတာ
ဆရာသိပါတယ္… ဒါေၾကာင့္ဒီAေၿဖကုိရဖုိ႔ သင္းသင္းနဲ ့သီဟတ့ုိက ၀ုိင္းကူေပးရမယ္
ေနာ္…တကယ္လုိ ့လုံး၀နားမလည္္တ့ဲAေၾကာင္းAရာေတြရိွရင္ဆရာမကုိေမးလုိ ့ ရတယ္ေနာ္”။

ဆရာလည္းမွားတတ္တယ္။

**ေက်ာင္းသားေတြေရွ႔မွာသင္Aမွားလုပ္မိတ့ဲAခါ ဘာလုပ္လဲ။ A့ဲဒီAမွားကုိ
လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္သလား၊ ဘာမွမျဖစ္ခ့ဲသလုိ ဟန္ေဆာင္လုိက္သလား၊ ၾကိဳးစားျပီး 
Aမွားနည္းေAာင္ျပဳလုပ္လုိက္သလား။ ေက်ာင္းသားေတြက သင္၏လုပ္ရပ္ကုိ
Aတုခိုးပါလိမ့္မယ္။ 
• ဆရာ့Aေနျဖင့္ Aမွားလုပ္မိတ့ဲAခါA့ဲAမွားကုိ သင္ေရာသင့္ေက်ာင္းသားေတြေရာ 
သင္ယူႏုိင္ေAာင္ Aသုံးခ်ပါ။ 

Uပမာ။ ။“Aခုဆရာမသင္ပုန္းေပၚမွာ Aမွားတစ္ခုလုပ္ခ့ဲမိတယ္။ တစ္ေယာက္
ေလာက္ကဆရာမကုိ ကူရွာျပီးျပင္ေပးမလား၊ (သုိ႔) 
ႏုိင္UီးကဆရာမAေျဖထဲက Aမွားတစ္ခုရွာေတြ႔သြားတယ္။ 
ဆရာမကA့ဲဒီလုိမစU္းစားမိခ့ဲဘူး။ ရွာေတြ႔တ့ဲAတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ႏုိင္Uီးေရ။ 
Aျခားသူေတြထဲကေရာမတူညီတ့ဲ နည္းလမ္းသံုးျပီး ေျဖရွင္းခ့ဲတာရိွေသးလား။” 
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