
ေက်ာင္းသားမ်ားAားထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား
က(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ေကာင္းမြန္စြာ

ေပါင္းသင္းဆက္သြယ္ရမည္ကုိသိရိွျခင္း

ခ(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား၏သင္ယူမႈကုိAေထာက္Aကူျပဳေသာ၊ေဘးကင္းလုံျခံဳ၊စိတ္ခ်မႈရိွေသာ
၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးေပးျခင္း

AေတြAၾကံဳရင့္က်က္သည့္ဆရာမ်ား၏Aတန္းတြင္လည္းေက်ာင္းသားတခ်ိဳ ့တုိ႔၏စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရ တတ္သည္။ဤက့ဲသုိ ့ေသာၿပႆနာမ်ားမရိွေစရန္ ဆရာမွေက်ာင္းသားမ်ားAားAတန္းထဲတြင္ မည္က့ဲသုိ ့ၿပဳမူေနရမည္နွင့္ 
Aတူတကြပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားရမည္။ ထူးခၽြန္ေသာ ဆရာတုိ ့သည္
စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာတြင္Aခက္Aခဲရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားAားမည္က့ဲသုိ ့ဆက္ဆံ ေၿပာဆုိရမည္ ကုိေကာင္းစြာသိရိွနားလည္ၾကသည္။
ဆရာသည္ေက်ာင္းသားAားမည္သည့္Aေၾကာင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ၿဖစ္ ေၾကာက္ရြ ့ံေAာင္ ၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳရ။ 
ၿပႆနာကုိေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္Aတူတကြ
Aတန္းစည္းကမ္း မ်ားAားေရးဆြဲၿခင္း

• Aတန္း၏ပထမUီးဆုံးစတင္ေသာေန႔တြင္Aတန္းထဲတြင္
လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္စည္းမ်U္းစည္းကမ္းမ်ားAား

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္Aတူတကြေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAားထုတ္ၿပန္ပါ။

• ထုိAခ်က္မ်ားAားရွင္းလင္းစြာေရးခ်၍သူတုိ ့Aားမၾကာခဏ
သတိေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါ။

Uပမာ။ ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကစာရွင္းၿပေနတ့ဲAခ်ိန္မွာ
စကားမေၿပာရဘူးေနာ္။

ေမးခြန္းကုိေၿဖခ်င္တယ္ဆုိရင္လက္ေထာင္ၿပပါ။

Aတန္းထဲမွာဖုန္းမသုံးရဘူး။

စာသင္ခန္း၏AေၿခAေနကုိသုံးသပ္ၿခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ား Aာရံုစူးစုိက္မႈေလ်ာ့နည္းခ်ိန္၌ၿဖစ္ေစ၊

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မွစာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာ

ပ်က္ယြင္းေသာAၿပဳAမူတစ္စုံတစ္ခုကုိက်ဴးလြန္ေသာAခ်ိန္

၌ၿဖစ္ေစ ဆရာမွေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္Aာရုံစူးစုိက္မႈ 

ၿပန္လည္ရရိွရန္ေAာက္ပါမတူညီေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားသုံးပါ။ 

• ေခတၱခဏ Aားလပ္ခ်ိန္ေပးၿခင္း၊

• Aေၾကာေလ်ွာ့ခုိင္းၿခင္း၊

• ပုံဆြဲခုိင္းၿခင္း၊

• ရယ္စရာမ်ားေၿပာေပးၿခင္း၊ (သုိ႕မဟုတ္)

• ကစားနည္းတစ္ခုခုၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါ။

Aတန္းေရွ ႔တြင္သာမေနပါ။

• စာသင္ခန္း၏ေရွ ့တစ္ေနရာတည္းတြင္ရပ္မေနပါႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ

လွည့္လည္၍စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေပးပါ။

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ မွားယြင္းေသာAျပဳAမူတစ္ခု

ျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္းသား၏ေဘးတြင္ရပ္ေပးၿခင္း ၿဖင့္

သူ၏AၿပဳAမူကုိသူကုိယ္တုိင္ဆင္ၿခင္သုံးသပ္နုိင္ပါေစ။

• တစ္ေယာက္ျခင္း၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသုံးသပ္ရန္

Aခန္းတြင္းလွည့္လည္ျခင္းမွာေကာင္းမြန္ေသာ

AမူAက်င့္ျဖစ္သည္။

စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာၿပႆနာကုိၾကိဳတင္တားဆီးၿခင္း
ေAာက္ေဖာ္ၿပပါနည္းလမ္းမ်ားသည္စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာၿပႆနာမ်ားAားမၿဖစ္လာေစရန္Aတြက္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေၿဖဆုိမည့္သူAားေရြးခ်ယ္ၿခင္း

• ေၿဖဆုိလုိသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားAားလက္ေထာင္ၿပရန္

တုိက္တြန္းေပးပါ။

• ေျဖဆုိရမည့္သူကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ 

**ေက်ာင္းသားမ်ားAေနၿဖင့္၄င္းတုိ ့သည္မည္သည့္Aခ်ိန္

တြင္မဆုိေမးခြန္းမ်ားေၿဖဆုိရန္ Aသင့္ရိွေနသင့္သည္ကုိ

သိရိွထားရန္လုိAပ္သည္။
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လူAမ်ားေရွ ႔တြင္ခ်ီးမြမ္းေၿပာဆုိေပးၿခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွေကာင္းေသာAၿပဳAမူတစ္ခုခုကုိၿပဳလုပ္
ေသာAခါ၌သူတုိ ့Aားဂုဏ္ၿပဳေၿပာဆုိၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ 
ေပးပါ။

• ဂုဏ္ၿပဳေၿပာဆုိခ်ိန္တြင္တစ္တန္းလုံးသိပါေစ။
• ဤသုိ ့လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းၿဖင့္္Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
စာသင္ခန္းကုိဖန္တီးနုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားမ်ားAားဆရာမွ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိခုိင္း
ထားခ်ိန္တြင္ မုိးမုိးကAျခားသူငယ္ခ်င္းAားေမးခြန္း
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာAေၾကာင္းAရာတစ္ခုAားရွင္းျပေနသည္ 
ကုိ ျမင္ေသာAခါ ဆရာမွ “မုိးမုိး ကသူငယ္ခ်င္းနားမလည္တ့ဲ
ခက္ခဲတ့ဲေမးခြန္းကုိရွင္းျပေပးတယ္ A့ဲဒီလုိသူငယ္ခ်င္းကုိ  
ကုိ  ကူညီတာေကာင္း တယ္ေနာ္ A့ဲဒါေကာင္းတ့ဲပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္းဘဲ။”

ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္မႈ

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားညႊန္ၾကားရာတြင္ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား
သည္ တိက်မႈရိွၿခင္း၊ ရွင္းလင္းမႈရိွၿခင္း နွင့္ လုိက္နာရန္
လြယ္ကူရမည္။ 

• သင့္Aေနနွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာ
ေပါက္ေစရန္ပုံUပမာမ်ားေပး၍ၾကိဳတင္ရွင္းျပပါ။

• ဆရာမ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္၊
မလည္သိႏုိင္ရန္  ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ Aား ျပန္လည္
ေမးၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 

Uပမာ။ ။ “ေက်ာင္းသားတုိ႔…ဆရာAခုဘဲ 
ဒီလႈပ္ရွားမႈAတြက္ဘာေတြကုိဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာ

ရွင္း ျပသြားတယ္။ ဆရာရွင္းျပသြားတာေတြကုိ Aဆင့္ဆင့္ 
ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာကုိ မိဟန္
ကုိယ္နားလည္သလုိAတန္းကုိ ျပန္ေျပာျပၾကည့္ပါကြယ္”

ေကာင္းမြန္ေသာစာသင္ခန္းပတ္၀န္းက်င္

တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

Aတန္းမစမီစာသင္ခန္းကုိ ရွင္းလင္းသန္ ့စင္ထားၿခင္း၊ 
ခုံနွင့္စားပြဲမ်ားAားစီရီထားၿခင္းႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္း

မ်ားၿပင္ဆင္ထားၿခင္းၿဖင့္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ယူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္ကုိဖန္တီးနုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္Uီးခ်င္းစီ

လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ စီမံေပးၿခင္း

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီAတြက္ထုိင္ရန္ေနရာသတ္
မွတ္ေပးပါ။

• ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ရာတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုိAပ္ခ်က္မ်ား
ကုိ ထည့္သြင္းစU္းစားႏုိင္ပါသည္။ 

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးတစ္ေယာက္မွထုိင္ရန္Aခက္Aခဲ
ရိွေသာ္ ထုိင္ရန္Aတြက္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္
တုန္ ့ဆုိင္းစရာမလုိပါ။

Uပမာ။ ။ Aတန္းထဲတြင္Aတူတူထ္ုိင္ေနေသာေက်ာင္းသား
ႏွစ္Uီး စကားAလြန္ေၿပာဆုိေနလ်ွင္ ထုိေက်ာင္းသားႏွစ္UီးAား
ခြဲထားၿပီးမတူညီေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေစပါ။ 
မွားယြင္းေသာAမူAက်င့္မ်ားျပဳလုပ္ေသာေက်ာင္းသားAား 
Aာရုံစူးစုိက္မႈရိွလာေစရန္Aတြက္ Aတန္းေရွ ႔တြင္ 
ေနရာခ်ေပးရန္Aလြန္Aေရးၾကီးပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွၿဖင့္Aုပ္စုဖြဲ ႔ေပးၿခင္း

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးခ်င္းစီ၏Aရည္Aခ်င္းကုိသိရိွၿပီး
ခ်ိန္တြင္ဆရာတစ္ေယာက္ Aေနၿဖင့္  ေက်ာင္းသား
တစ္Uီးခ်င္းစီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Aတူတကြ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္နုိင္ေၿခရိွေသာ  ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စု၍
Aုပ္စုဖြဲ ့လုပ္ေဆာင္ေစပါ။

• စြမ္းေဆာင္ရည္မတူေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိေရာေနွာ
ထားႏုိင္သလုိ၊Aရည္Aေသြးတူေသာေက်ာင္းသားAဖြဲ႔မ်ား

ခြဲျပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္းျမွင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈနွင့္သာတူညီမွ်မႈရိွၿခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားAေကာင္းဆုံးၿဖစ္လာရန္ဂရုစုိက္မႈကုိ
ၿပရာတြင္Aတတ္နုိင္ဆုံးစည္းကမ္း  ၾကပ္မတ္ၿခင္းနွင့္
တေၿပးညီAေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
သင့္Aေနၿဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားAေပၚမည္မ်ွေမ်ွာ္မွန္းထား

သည္ကုိAေၾကာင္းAရင္းခုိင္လုံစြာၿဖင့္ေထာက္ၿပနုိင္ရမည္။

Uပမာ။ ။ ဆရာမမွ စာသင္ေနေသာAခါ ေမာင္ေဇာ္မွ

ဖုန္းသုံးေနပါသည္။ ထုိAခါဆရာမမွ “ေမာင္ေဇာ္ စာသင္တ့ဲ
Aခ်ိန္မွာ ဖုန္းမသုံးရဘူးလုိ႔ စည္းကမ္း ထုတ္ထားတယ္ေနာ္။

စာသင္တ့ဲAခ်ိန္ဖုန္းသုံးရင္ဆရာမကဖုန္းကုိAတန္းျပီးတ့ဲ

Aထိသိမ္းမယ္လုိ႔စည္းကမ္းထုတ္ထားတယ္။”ဆရာမမွဖုန္းကုိ
သိမ္းလုိက္ျပီးေသာAခါ “ဘာေၾကာင့္ဆရာမစာသင္ခ်ိန္မွာ
ဖုန္းမသုံးခုိင္းတာလဲ” ဟုတစ္တန္းလုံးကုိေမးႏုိင္ပါသည္။
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ေသးငယ္ေသာAမွားမ်ားAား
မၾကာခဏၿပဳ ၿပင္ေပးပါ

• ေသးငယ္ေသာAမွားတစ္ခုၿပဳလုပ္သည္ကုိေတြ ့ရိွပါ က

သင့္Aေနၿဖင့္ေသးငယ္ေသာAမႈ ပုုိ၍မၾကီးထြားလာ

ေစရန္Aတြက္ ခ်က္ခ်င္းၿပဳၿပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

Uပမာ။ ။ စာသင္ခ်ိန္တြင္ပုံဆြဲေနေသာ

ေAးေAးAားဆရာမမွ “ေAးေAးဒီAခ်ိန္က ပုံဆြဲရမယ့္

Aခ်ိန္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဆရာမရွင္းျပတာကုိAရင္နားေထာင္

ရမယ္ေနာ္။”

AေရးၾကီးေသာAခ်ိန္ကုိAခ်က္ျပျခင္း

• Aလြန္AေရးပါေသာAေၾကာင္းAရာမ်ားမၿဖစ္လာမီ
ေက်ာင္းသားမ်ားသတိၿပဳမိေစရန္ Aခ်က္ၿပဆက္သြယ္မႈ  
ရိွရမည္။ 

• ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားမႈရိွေစရန္ Aေၾကာင္းAရာ
တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္Aားမ်ွေ၀ပါ။

Uပမာ။ ။ ဒီဟာကစာေမးပြဲAတြက္Aေရးၾကီးတယ္
ဟုေျပာေစျခင္း၊ (သုိ႔)ပုံေဘးတြင္ ၾကယ္ပုံဆြဲခုိင္းျပီး
ယခုေခါင္းစU္ကုိမွတ္မိဖုိ႔လုိAပ္ေၾကာင္းAခ်က္ျပႏုိင္သည္။

ေရႊပညာတ္

• ေက်ာင္းသားမ်ားAား '' ဆရာကတပည့္တုိ ့ကုိေလးေလးစားစားေၿပာဆုိဆက္ဆံသလုိ 
တပည့္တုိ ့ကလည္းဆရာ့ကုိၿပန္ၿပီးေလးေလးစားစားဆက္ဆံရမယ္ေနာ္'' ဟုေၿပာပါ။ 

• Aကယ္၍ေက်ာင္းသားမွAျပဳAမူတစ္ခုခု မွားယြင္းေသာAခါ ထုိAျပဳAမူမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ခုိင္းပါ။
Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ Aျခားတစ္ေယာက္Aား ရင့္သီးစြာေျပာဆုိသည္ကုိၾကားခ့ဲလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားAား '' 
တကယ္လုိ ့မင္းတုိ ့ကုိတစ္ေယာက္ေယာက္ကဒီလုိဆက္ဆံလာရင္ဘယ္လုိခံစားရမလဲ” Aစရိွသည့္ ၄င္းတုိ႔၏AျပဳAမူကုိ  
ျပန္လည္သုံးသပ္ရာေရာက္ေသာေမးခြန္းမ်ိဳးေမးႏုိင္ပါသည္။

စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားAားကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းၿခင္း

ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားသည္စာရိတၲပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားၿဖစ္လာပါကေၿဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားၿဖစ္သည္။

တန္ၿပန္ေမးခြန္း

• ေက်ာင္းသားတစ္Uီးတစ္ေယာက္မွစိန္ေခၚမႈရိွေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကုိေမးလာေသာAခါသင့္Aေနျဖင့္

ထုိေမးခြန္းကုိAျခားေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ

ဆုိတာကုိလည္း သိႏုိင္ရန္ Aတန္းတြင္းေဆြြးေႏြး မႈ
ပုံစံေျပာင္းကာ၄င္းတုိ ့Aားထုိေမးခြန္းကုိျပန္လည္
ေဆြးေႏြးမႈၿပဳလုပ္ေစပါ။

**ဆရာတစ္ေယာက္Aေနၿဖင့္ေမးခြန္းAားလုံးကုိ 
ကုိယ္တုိင္ေၿဖၾကားေပးရန္မလုိပါ။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသားတစ္Uီးမွ ဆားႏွင့္ေရေရာထားျခင္းကုိ
ေပ်ာ္ရည္ လား၊  ေဖ်ာ္ရည္လားဟုေမးေသာAခါ  
ဆရာမမွထုိေမးခြန္းကုိ “ဟုတ္ျပီေနာ္ ဒီေမးခြန္းကုိ
တျခားေက်ာင္းသားေတြကေကာ ဘယ္လုိ ထင္လဲ “ ဟု 
ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္သုိ႔ျပန္ လွည့္ေမးၾကည့္လုိက္ပါသည္။ 

ေကာင္းေသာမွတ္ခ်က္ေပးၿခင္း

• ေက်ာင္းသားမ်ားAားမွတ္ခ်က္ေပး၍ေထာက္ၿပေပး
ေနခ်ိန္တြင္ Uီးစြာသူတုိ ့Aေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ထားေသာ
Aရာမ်ားၿဖင့္သာAစၿပဳပါ၊

• ထုိ ့ေနာက္သူတုိ ့Aားမည္က့ဲသုိ ့တုိးတက္ေAာင္ၿမင္
ေAာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိAျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

နည္းျဖင့္ေထာက္ျပပါ။

• ေနာက္ဆုံး၌ ေနာက္ထပ္ေကာင္းမြန္ေသာAခ်က္တစ္ခုကုိ
ထပ္မံ၍ေထာက္ျပပါ။

Uပမာ။ ။ ေက်ာင္းသား၏ စာစီစာကုံး တစ္ခုကုိ ဆရာမွ

ဖတ္ျပီးေသာAခါသားရဲ ႔စာစီစာကုံးမွာ လက္ေရးလက္သား

Aရမ္းေကာင္းတယ္၊ စကားပုံေတြဆုိရုိးေတြ သုံးမယ္ဆုိရင္

Aေၾကာင္းAရာနဲ႔ပုိလုိက္ဖက္ရင္ပုိေကာင္းမယ္ေနာ္၊Aေၾကာင္း

Aရာကုိေထာက္ပ့ံေပးတ့ဲAခ်က္Aလက္ေတြကလည္း

Aရမး္ေကာင္းတယ္ေနာ္။
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စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAားမၾကာခဏ

Aသိေပးၿခင္း

စာသင္ခန္း၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAားေက်ာင္းသားမ်ားAမွား

ၿပဳလုပ္ခ်ိန္၌မၾကာခဏဆုိသလုိAသိေပး၍

Aဘယ္ေၾကာင့္ထုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားAေရးၾကီးသည္

ကုိလည္းၿဖည့္စြက္ေၿပာၾကားေပးပါ။

Uပမာ။ ။ '' ကုိယ္ေဘးကသူငယ္ခ်င္းေတြ 
ကုိမေႏွာင့္ယွက္ရဘူးေနာ္..တကယ္လုိ ့သူတုိ ့စာမရခ့ဲဘူး 
ဆုိရင္ဆရာ့Aေနနဲ ့ေနာက္သင္ခန္းစာကုိေရွ ႔ဆက္တက္လုိ ့
ရမွာမဟုတ္ဘူး''….

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ

• စာသင္ခ်ိန္တြင္Aကယ္၍ေက်ာင္းသားမ်ားမွလြဲမွားစြာ

ျပဳမူေနလ်ွင္ စကားေျပာရပ္၍၄င္းတုိ႔ကုိစုိက္ၾကည့္ပါ။
• ၄င္းတုိ႕၏ျပဳမူပုံလြဲမွားေနေၾကာင္းစကားျဖင့္

ထုတ္ေျပာစရာမလုိပဲAသိေပးပါ။၄င္းတုိ႔Aား

ေစာင့္ေနသည္ကုိသိသြားလွ်င္မွားယြင္းေသာAျပဳAမူကုိ

ရပ္ျပီးသင္ခန္းစာကုိျပန္လည္Aာရုံစုိက္လာလိမ့္မည္။

လူကုိမဟုတ္ ၊ AမူAက်င့္ကုိသာ
ၿပဳျပင္ျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏မွားယြင္းေသာAျပဳAမူမ်ားAတြက္

ျပဳျပင္ေပးရမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားAားAျပစ္တင္ျခင္း 
ထက္၄င္းမွားယြင္းေသာ AျပဳAမူကုိသာေထာက္ျပေျပာဆုိ
ရန္။ 
Uပမာ။ ။ ''ရန္ေAာင္ မင္းAတန္းထဲမွာတက္ၾကြတာကုိ 
ဆရာမၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သားရဲ ႔ဒီေန႔
AျပဳAမူကမသင့္ေတာ္ဘူး။” သုိ ့ေသာ္
''ရန္ေAာင္နင္သူမ်ားကုိေတာ္ေတာ္Aေႏွာင့္
Aယွက္ေပးတာပဲ" ဟုမေၿပာမိပါေစႏွင့္။

Aားလုံးေျဖခြင့္ရပါေစ။ 

• သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ေမးခြန္းမ်ားကုိAလြန္ 
Aကၽြံတက္ၾကြစြာေၿဖၾကားေသာေက်ာင္းသားမ်ားရိွ ပါက 
သင့္Aေနၿဖင့္ေမးခြန္းေၿဖၾကားမႈကုိကန္ ့သတ္၍
မေၿဖ ၾကားေသးေသာသူAား ေၿဖဆုိရန္Aခြင့္Aေရး
ေပးပါ။

Uပမာ။ ။ ’’ ေျဖခ်င္တ့ဲAတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
တင္ေAးေရ ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္နားက မေျဖရေသးတ့ဲ

လူေတြကုိ ေျဖခြင့္ေပးရေAာင္”

ေက်ာင္းသားမ်ားမွAမွားၿပဳလုပ္မိလ်ွင္

သီးသန္ ့ေတြ ့ဆုံေၿပာဆုိပါ

• စာသင္ခန္းထဲတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားAားAရွက္ရ

ေAာင္မလုပ္မိပါေစႏွင့္။ ၄င္းတုိ ့Aားသီးသန္႔ေတြ ့ဆုံ

ရန္Aသိေပး၍သင္ခန္းစာကုိဆက္လက္သင္ၾကားပါ။

• သူတုိ ့AားAတန္းၿပီးဆုံး လ်ွင္သင္ႏွင့္လာေရာက္

ေတြ ့ဆုံေစျပီး ၄င္းတုိ႔၏AျပဳAမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။ 

''မလုပ္နဲ ့'' ဟုမေၿပာနွင့္

• Aမွားတစ္ခုခုလုပ္မိေသာေက်ာင္းသားမ်ားAားAမွား
ၿပင္ဆင္ေသာAခါ၌ ၄င္းတုိ ့Aားမည္က့ဲသုိ ့ၿပဳ ၿပင္
ေၿပာင္းလဲရန္ကုိသာေၿပာပါ။ 

• ၄င္းတုိ ့မလုပ္သင့္ေသာAရာမ်ားAားထပ္ေလာင္း
ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳပါႏွင့္။

Uပမာ။ ။ "ေမာင္နုိင္၀င္း ျပတင္းေပါက္နားမွာ ရပ္မေနနဲ ႔” 
ဟုမေၿပာပါနွင့္။

"ေမာင္နုိင္၀င္းေရ ေက်းဇူၿပဳၿပီးခုံေပၚမွာထုိင္ၿပီး
ဆရာေရးခုိင္းထားတ့ဲေမးခြန္း နံပါတ္ ၅ ကုိ
ေရးေပးေနာ္”  ဟုေျပာႏိုင္သည္။ 
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ပုဂၢိဳလ္ေရးကုိထိပါးသည္ဟုမထင္ပါႏွင့္။  

• ေန ့သစ္တုိင္းတြင္ဆုံးၿဖတ္ခ်က္Aသစ္ခ်နုိင္ရန္ၾကိဳးစားပါ။ 
• Aေၾကာင္းAရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မွားယြင္းေသာAမူAက်င့္တစ္ခုခုAားက်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။
**Aရည္Aခ်င္းရိွေသာဆရာမ်ားသည္Aၿငိဳးမထားတတ္ၾကပါ။

သင္၏တုန္ ့ၿပန္မႈမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ပါ

• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ AမူAက်င့္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားAား
က်ဴးလြန္သည့္တုိင္ သင္၏တုန္႔ျပန္ပုံကုိသုံးသပ္ ရမည္။

• ေက်ာင္းသားမ်ားေရွ ့တြင္ဆဲဆုိၿခင္း၊ 
ေAာ္ေငါက္ၿခင္းမ်ားကုိေရွာင္ရွားသင့္သည္။

တန္းတူဆက္ဆံမႈရိွၿခင္း 

• ေက်ာင္းသားမ်ားAမွားက်ဴးလြန္မိခ်ိန္၌၄င္းတုိ ့ဆရာမွ
Aၿပစ္ေပးရာတြင္တန္းတူညီမွ်မႈရိွရမည္။

Uပမာ။ ။ ရန္ၿဖစ္ေနေသာေက်ာင္းသားနွစ္UီးစလုံးAား
ဆရာမွAျပစ္ေပးရမည္၊ တစ္Uီးတည္းကုိသာAၿပစ္ေပးၿခင္း 
(သုိ ့မဟုတ္)တစ္Uီးတစ္ေယာက္Aားၿပစ္ဒဏ္
ေလွ်ာ့ေပါ့ၿခင္းမၿပဳရ။

က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္Aရာႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ
Aၿပစ္ေပးၿခင္း

• Aခ်ိ ႔ဳေသာAမူAက်င့္မ်ားသည္ ေျပာဆုိရုံျဖင့္ရုိးရွင္းစြာ
AမူAက်င့္ကုိျပင္ႏုိင္ပါသည္။Aကယ္၍ေက်ာင္းသား
မ်ားမွပစၥည္းမ်ားျဖင့္တစ္Uီးနွင့္တစ္Uီးပစ္ေပါက္ေနခ့ဲလွ်င္
စာသင္ၾကားျခင္းကုိရပ္တန္႔၍မွားယြင္းေသာAျပဳAမူကုိ
ျပင္ဆင္ရန္လုိAပ္ပါသည္။

Uပမာ။ ။ စာသင္ခ်ိန္၌ေက်ာင္းသားမ်ား ခုိက္ရန္ၿဖစ္သည္
ရိွေသာ္သင္ၾကားမႈကုိရပ္ျပီးAၿငင္းပြားမႈကုိေျဖရွင္းပါ။
မည္သူမွထိခိုက္မႈမရိွရန္လုိAပ္ပါသည္။ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈရိွၿခင္း
ဆရာမ်ားတြင္Aင္မတန္မွခက္ခဲ၍စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိၿဖစ္ေစေသာတာ၀န္မ်ားရိွပါသည္။ဆရာတစ္Uီးသည္ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း၊ေက်ာင္းသားမ်ားAားမည္သုိ ့ႏႈိးေဆာ္ရမည္၊မည္က့ဲသုိ ့စီမံခန္ ့ခြဲရမည္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရသည္။ 

ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားသည္စိန္ေခၚမႈရိွေသာAေၿခAေနတြင္သတိၿပဳရမည့္Aခ်က္မ်ားၿဖစ္သည္။

တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ရွင္းၿပေပးရုံ ၿဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္
သည္ဟုေကာက္ခ်က္မခ်ပါႏွင့္

• တစ္ခါတစ္ရံေက်ာင္းသားမ်ား သင္ခန္းစာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍Aမွားၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ သင္ခန္းစာကုိ
နားမလည္ ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

• ထုိAခါသင့္Aေနျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေAာင္ျမင္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လမ္းညႊန္မႈကုိျပန္လည္
Aက်U္းခ်ဳပ္ေျပာဆုိ၊ရွင္းျပရန္လုိAပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားAေယာက္စီတုိင္း
Aတြက္Aေကာင္းဆုံးေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ရိွၿခင္း

**သင္၏စာသင္ခန္းထဲတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေကာင္းစြာသင္ယူတတ္ေၿမာက္ႏိုင္ပါသည္။ 
• တစ္Uီးတစ္ေယာက္၏Aားနည္းခ်က္AေပၚAမည္တပ္
၍ေခၚဆုိေၿပာဆုိၿခင္းမ်ားAားေရွာင္က်ၪ္ရမည္။ 

• ေန ့စၪ္ေက်ာင္းသားမ်ားAေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္နုိင္
ေစရန္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးပါ။
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