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ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ္ ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင◌္း 

အျပ��လနွေ္◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း  
 
ေ◌ရးသားသ ူ- ဂက်� ကီာ စစ��ာ ေ◌ဖာ◌္လ�မ္၊ ပီအတိ�◌္်ဒ ီ(Jessica Sidler Folsom, Ph.D.) 
လက္ေ◌ထာက� ုုေ◌တသန သပိၺံပညာရွင္၊ အိုု င�ိ ုုဝါ စာဖတ္◌ျခင္◌းဆိုု င�ာ သုု ေ◌တသန စင�ာ  
 
ေကလးမာ်းအား စာဖတ္◌ျပျခင္◌း၏ေအရးပါပံ◌◌ုကုိုု  ကမၻာအရပ�ပ�ီးပါး�တင္ မဘိမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဆရာ/မ မာ်း 

အလားတတူိုု ႕က လက�ထံားၾကသည္။ ေကလးအထးူကုု မာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဆးရံ◌◌ုမုာ်းက ပင�င္◌းအခက်� ို ု 

အားေ◌ပးၾကသည္။ သိုု ေ႕သာ◌္လည္◌း ကယ်� ယ္်ေ◌လာင္ေ◌လာင�ာဖတ္◌ျပျခင္◌းက အပိ�ာဝင�် ိန္ သိုု ႕မဟုု တ္ 

ေ◌န႕လ��ာစားခ်�ိ �တိုု င� ီအျဖည္◌ေ့အ�ျဖင္◌ ့စာဖတ္◌ျပျခင္◌းထက္ ပိုု ၾကးီမားေ◌သာပညာေ◌ပးတ��ို ုး 

ရိွေ◌စႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ 
 
စာအုုပ္ေ◌��းခယ်�ာ�တင္ သိုု ႕မဟုု တ္ စာဖတ္◌ျပသည္◌ရ့���ယ�က်� ို ု ထးူထးူေ◌ေ�ထ�ထစဥ္◌းစားေမနပဲ စာအုုပ� စ� ုုပ�ိ ုု 

စာအုုပ�င္ေ◌ပၚမ ွအသာေ◌လးယ◌ူျပီး ဖတ္◌ျပကာ ဇာတ� မ္◌းအဆ◌ံ◌ု◌ုး�တင္ ေ◌မးြခန္◌းအခ် ိ ဳေ႕မး◌ျခင္◌းက 

အ�လယ္ေ◌လး◌ျဖစ�ါသည္။ ယင္◌းစာအုုပ� ေကလး၏ အၾကိကဳ� ◌ံ◌ု◌ုးစာအုုပ္◌ျဖစ္ေ◌နႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္ သိုု ႕မဟုု တ္ 

ရရိွသည္◌အ့ခ်�ိ ��တက္ သင္◌ေ့◌တာ◌္သည္◌ ့အရွည္ ◌ျဖစ္ေ◌နႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ ယင္◌းက အဆိုု ပါရက� တပၱတ� �တက္ 

အတန္◌း�တင္◌းအာေ◌ဘာ◌္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကိုု က� ေီ◌နႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ သိုု ေ႕သာ◌္လည္◌း ယင္◌းတိုု ႕အားလ◌ံ◌ု◌ုးက 

လၾူကးီကဥးီေ◌ဆာင�ည္◌ ့ဥပမာမာ်း◌ျဖစ�ည္။ လၾူကးီက စာအုုပ�ိ ုုေ◌��းခယ္်၊ ဇာတ� မ္◌းကိုု ဖတ္◌ျပျပီး 

ေ◌မးြခန္◌းမာ်းေ◌မးသည္ သိုု ႕မဟုု တ္ ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈကိုု  ဥးီေ◌ဆာင�ါသည္။    
 
�ဆေဲ◌ဆာင�ႈပိုု မာ်း◌ျပီး အက် ိ ဳးရိွသည္ အျခားေ◌��းခယ်�ရာတစ�ု ုက အျပ��လ�ွ��က� ယ�ာဖတ္◌ျပျခင္◌း သိုု ႕မဟုု တ္ 

ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း�တင္ လၾူကးီတစ္ဥးီ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေကလးတစ္ဥးီတိုု ႕က 

၄င္◌းတိုု ႕ဖတ္ေ◌နသည္◌ ့စာသားေအၾကာင္◌းအရာပတ� ���င္ အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု မႈတစ�ု ု ပါဝင�ါသည္။ 

၄င္◌းတိုု ေ႕�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းေ◌◌ျပာဆိုု သည္◌ ့ေအၾကာင္◌း�တင္ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းအသစ�ာ်းကိုု  

အဓပိၺါယ� တ��တ္◌ျခင္◌း၊ အာ�သက�� ာ်�သက္◌ျဖစ�ႈတိုု းတက္ေ◌စျခင္◌း၊ ဇာတ� မ္◌း�တင္◌းရိွအစတိ� ပိုု င္◌းမာ်းကိုု  

မတိ� က္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဇာတ� မ္◌း◌ျပန္ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိ◌ုငု�ည္◌ ့က�ၽမ္◌းကင်�ႈကိုု  ြဖံ႕ျဖိ ဳးေ◌စျခင္◌းတိုု ႕ 

ပါဝင�ါသည္။ 
 



ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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မဘိမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဆရာ/မ မာ်းက ဒိုု င�ာေ◌လာဂ့စ်�းီဒင္◌းကိုု  ေ◌ေသသခာ်ခာ်စစီဥ္◌ျပီး ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ပါက 

ပံ◌◌ု◌ုႏ◌◌ွပိ�ာလ◌ံ◌ု◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့အက�ၽမ္◌းဝင�ႈ၊ ◌ႏ◌ႈတ္ေ◌◌ျပာစကားအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ေသဘာေ◌ပါက�ားလည္◌ႏ◌◌ိ◌ု�ုင�မ္◌း ကဲသ့ိုု ေ႕သာ က�ၽမ္◌းကင်�ႈမာ်း တိုု းတက္ေ◌စရာ�တင္ 

အထးူတလ��က် ိ ဳးသက္ေ◌ရာက္ေ◌စႏ◌◌ိ◌ုငု���ုု သုု ေ◌တသနကညႊန္◌းဆိုု ပါသည္။ ေအရးအၾကးီဆ◌ံ◌ု◌ုးမာွ 

စာဖတ� ူက စာသားကိုု ဖတ္ေ◌နစဥ္ ယင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က္◌ျပီး မေ���်ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းေ◌�တးေ◌တာေ◌ၾကာင္◌း 

ပံ◌◌ုစု�ံသင္◌းရာ�တင္ ကညူပီါသည္။ ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း၏ အက် ိ ဳးသက္ေ◌ရာက�ႈမာ်းက 

ေကလးအ�တက� ◌ံ◌ု◌ုးလ◌ံ◌ု◌ုးသာမဟုု တ�ါ။ အယအူဆက မၾူကိေဳ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းအ�တက္ 

�ုုပ္◌ျပစာအုုပ�်ားဖတ္◌ျပျခင္◌း (Whitehurst et al., 1988) �တင္ အဖ်ားခေံ◌သာ◌္လည္◌း 

သုု ေ◌တသန၏ကယ္်◌ျပန္ေ႕သာကိုု ယ� ��စ�ို ုင္◌းက ၄င္◌း၏အသ◌ံ◌ု◌ုးခမ်ႈကိုု  ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့

ခ�ၽ�တ� င္◌းမႈရိွသမူာ်း (What Works Clearinghouse, 2010) ၊ ခခဲယဲဥ္◌းယဥ္◌း�ုုန္◌းကန္ စာဖတ�သမူာ်း 

(Brannon & Dauksas, 2014)၊ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အဂၤလပိ�ာဘာသာစကားေ◌လလ့ာဆည္◌းပးူ သမူာ်း (Brannon & 
Dauksas, 2014) အပါအဝင္ အျခားအသက� ��ယ� ုုပ�ု ုမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့လတူန္◌းစားမာ်း သိုု ႕လည္◌း ◌ျဖန္႕ကက်�ဲပ့ါသည္။    
 

ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ�းီဒင◌္း�တင္◌းရိွ ေ◌မးြခန္◌းအဆင္◌အ့မ် ိ ဳးမ် ိ ဳး  
ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း၏ ထ◌ံ◌ု◌ုးတမ္◌းစဥ�ာေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္မႈတစ�ု ု�တင္ စာအုုပ� စ� ုုပ�ည္◌းကိုု  အဖ��လလဲ ဲ

ဖတ္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌မးြခန္◌းအဆင္◌သ့◌ံ◌ု◌ုးခုု  ပတ�တ� ���င္ အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု ◌ျခင္◌း ပါဝင�ါသည္။ (Flynn, 
2011). 

• အဆင္◌ ့၁ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားက စာသား�တင္◌း ခ်က�င်္◌း ◌ျမင◌္ႏ◌◌ိ◌ုငု္ (ဖတ◌္ႏ◌◌ိ◌ုငု္)ေ◌သာ အရာမ်ားကိုု  

အာရံ◌◌ုစုိုုက� ည္◌ ့ေအ◌ျခခံ “ဘ” အမ် ိ ဳးအစား ေ◌မးြခန္◌းမ်ား◌ျဖစ�ကသည္။ အဆင္◌ ့၁ ေ◌မးြခန္◌းက 

စကားအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းအသစ�ာ်းကိုု လည္◌း မိတ� က္ေ◌ပးမႈလည္◌း ပါဝင�ါသည္။ ဥပမာ - 

ပံ◌◌ုတုစ�ုုကိုု လက� ႈိးေ◌ထာက္◌ျပီး စာဖတ◌္ျပသလူၾူကးီက “ဒတီရိိစၦာ���ာ ဘယ� ို ုေ◌◌ျေခထာက�် ိ ဳးေ◌�တရိွလ”ဲ 

ဟုု  ေ◌မးႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ ေဤနရာ�တင္ ေကလး၏ ◌ႏ◌ႈတ္ေ◌◌ျပာစကား အသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းကယ္်◌ျပန္ေ႕စရန္ 

ထးူ◌ျခား◌ျပီး မွ�� ��ည္◌ ့တုု န႕္ျပ��ႈတစ�ုုကိုု  လၾူကးီလုု ပ� ူက ရွာေ◌နပါသည္။    
• အဆင္◌၂့ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားက ေအ◌ျဖအ�တ�က�င္◌ေ့◌ပးေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ား◌ျဖစ�ကျပီး ေကလး၏ 

◌ျပ���န္ေ◌စာဒကကိုု  ◌ျမဴွ�ဆယ္ေ◌တာင္◌းခံရာ�တင္ အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳပါသည္။ ဥပမာ- စာဖတ္◌ျပသလူၾူကးီက 

“ဇာတ� မ္◌းရဲ႕ဒအီပုိုင္◌းမွာ ဘာေ◌�တ◌ျဖစ�က်္ေ◌နသလ”ဲ ဟုု  ေ◌မးႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ ေဤနရာ�တင္ ေကလးအား 

စာသားႏ◌ငွ္◌ပ့တ� က္◌ျပီး သ/ူသမူ ဘာကိုု ေ◌�တးေ◌တာေ◌ၾကာင္◌း ◌ႏ◌ငွ္◌ ့

မ��ည္◌အ့ဓိပၺါယ္ေ◌ကာက� ူေ◌ၾကာင◌္း ေ◌ဝမ်ွရန္ လၾူကးီက ေကလးအား 

တိုု �က� န္◌းရ ��ကိ ဳးစားေ◌နသည္။   
• အဆင္◌ ့၃ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားက ပုိုမုိုေ◌ရွေ႕◌ျပး◌ျပီး စာသား�သင္◌ျပင�ာ်း ◌ႏ◌ငွ္◌ ့

ဇာတ� မ္◌းအပုိုင္◌းအဆက�ာ်းကဲသ့ိုု ေ႕သာ အယအူဆမ်ားကိုု  မိတ� က္ေ◌ပးပါသည္။ ဥပမာ- 

စာဖတ္◌ျပသလူၾူကးီက “ဘယ� ူက အဓကိဇာတ္ေ◌ကာင္◌ျဖစ္◌ျပီး သ ူဘယ� ို ုခံစားခဲရ့သလ”ဲ ဟုု  

ေ◌မးႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ ယင္◌းတိုု ႕�တင္ ေ◌ကာ်င္◌းသ/ူသားအား စာသားမွ ြခာထုု တ္◌ျပီး 



ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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၄င္◌းတိုု ႕၏ကိုု ယ�ို ု င�ဝႏ◌ငွ◌္ ့ဆက�ပ�ိုုင္◌းေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားလည္◌း ပါဝင္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ ဥပမာ- 

“အဒဲလီိုု မ် ိ ဳး မင◌္းဆမွီာ◌ျဖစ�ဲအ့ခါ မင္◌းဘယ� ို ုခံစားရမလ”ဲ။   
 

ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ�းီဒင◌္းအသ◌ံ◌ု◌ုးခ်ရန္ မန္ွေ◌သာနည္◌းလမ္◌းမ်ား ◌ႏ◌ငွ္◌ ့မာွးေ◌သာ 

နည္◌းလမ္◌းမ်ားၾကား ◌ျခားနားခ်က�်ား  
ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ္ ရီးဒင္◌းက ... 

• “ဆရာကဖတ္◌ျပ၊ ေ◌ကာ်င္◌းသားကနားေ◌ထာင္” မဟုု တ�ါ  
• ဆရာကၾကးီပဲဥးီေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း မဟုု တ�ါ  
• ပံ◌◌ု◌ုျပင�ာသား ◌ႏ◌ငွ္◌ ့အဆ◌ံ◌ု◌ုး�တင္ ေ◌မးြခန◌္းမ်ားႏ◌ငွ◌္ေ့◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ား�တင◌္းသာ ကန္႕သတ္ 

မထားပါ   
• အ�လ��ယ္ေ◌သာ ေကလးမ်ားအ�တက� ာ မဟုု တ�ါ  

 
ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ္ ရီးဒင္◌း က... 

• အျပ��လနွ္ ဆ�က� ယ�ႈ ◌ျဖစ� ည္ 
• ေ◌ကာ်င္◌းသ/ူသား ကိုု  ဗဟိုု ◌ျပဳ ပါသည္ 
• ယင္◌းက ေ◌မးြခန္◌းမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈမ်ား◌ျဖင္◌ ့တစ္ေ◌လ်ာွက� ◌ံ◌ု◌ုး ပံ◌◌ုေု◌◌ျပာသလိုု  ◌ႏ◌ငွ◌္ ့

ရွင္◌းလင္◌း◌ျပသည္◌ ့စာသားမ်ားအျဖစ္ ေ◌◌ျပာ◌ျပ ပါသည္။  
• အထးူအစအီစဥ�ရ်န္ လိုု အပ� ည္◌ ့လႈပ� �ားမႈတစ�ုု ◌ျဖစ�ါသည္။  
• ယင္◌းက ေ◌ကာ်င္◌းသ/ူသား အ��ေယ���းအ�တက္ ◌ျဖစ�ါသည္။  

 
ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း �တင္ ေ◌မးြခန္◌းအဆင္◌ ့သ◌ံ◌ု◌ုးမ် ိ ဳးအ�တက္ အဆင္ေ◌◌ျေပခာ်ေ◌ြမေ႕စရန္ နည္◌းဗ်ဟဴာ 

အမာ်းအျပား ရိွေ◌သာ◌္လည္◌း ေ◌ပၚပ်လဴာအျဖစ�◌ံ◌ု◌ုး ◌ႏ◌စွ�ု ုကိုု  အတိုု ေ◌ကာက� ား◌ျဖင္◌ ့CROWD ◌ႏ◌င္ွ◌ ့PEER 

ဟုု  သၾိကသည္။ ယင္◌းတိုု ႕ႏ◌စွ�ု ုစလ◌ံ◌ု◌ုးကိုု  ယခင္ ေဘလာခ့�ို ု႕စ္ မာ်း�တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပျပီး◌ျဖစ�ာ ယခုု  ပိုု ႕စ� 

ယင္◌းနည္◌းဗ်ဟဴာႏ◌စွ�ု ုေအပၚ ◌ျဖန္႕ကက္်◌ျပီး ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း လုု ပ္ေ◌ဆာင�ႈတစ�ု ုကိုု  အစအီစဥ�ရ်ာ�တင္ 

ကညူရီန္ အျခားရင္◌း◌ျမစ�စ�ု ုအျဖစ္ ပံပိ့ုု းေ◌ပးပါမည္။ 
 

CROWD ◌ျဖင္◌ ့ေ◌မးြခန္◌းအဆင္◌အ့မ် ိ ဳးမ် ိ ဳးကိုု  ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း  
CROWD ကိုု   - ◌ျပီးစးီေ◌အာင္◌ျဖည◌့္ခိုု င္◌း◌ျခင္◌း (completion)၊ ◌ျပန္ေ◌◌ျပာင္◌းအမေွတ�စျခင္◌း (recall)၊ 
ေအ◌ျဖအ�တက္   ြဖင္◌ေ့◌ပးသည္◌ေ့◌မးြခန္◌း (open-ended)၊ “ဘ” ေ◌မးြခန္◌းမာ်း (“wh” questions)၊ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ဇာတ� မ္◌းမ ွြခာထုု တ္◌ျခင္◌း (distancing) စသည္◌ ့ေ◌မးရန္ေ◌မးြခန္◌းအမ် ိ ဳးအစားမာ်းကိုု  မတွ�ေိ◌စရန္ 

အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳပါသည္။ CROWD ၏ အရွည္ေ◌နာက� စ�ု ုမာွ CROWD-HS ◌ျဖစ္◌ျပီး ယင္◌းကိုု  အမ္ိ (home) 

◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ကာ်င္◌း (school) ◌ႏ◌င္ွ◌ဆ့က�ပ္◌ျပီး ေ◌စေ့◌ဆာ◌္ေ◌ထာက�ံေ့◌သာအရာမာ်းဆ ီြခာထုု တ�န္ 

https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-part-2
https://iowareadingresearch.org/dialogic-reading-families-part-1


ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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အားေ◌ပးရာ�တင္ အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳပါသည္။ ေ◌အာက�ါတိုု ႕မာွ လသူမိာ်းသည္◌ ့ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင္ (The Three 
Little Pigs) ဇာတ� မ္◌းအ�တက္ CROWD-HS ေ◌မးြခန္◌းမာ်းအ�တက္ ဥပမာတစ�ု ု◌ျဖစ�ည္။   
◌ျပီးစးီေ◌အာင္◌ျဖည္◌ခ့ိုုင္◌းသည္◌ေ့◌မးြခန္◌း  

(Completion question) – “ငါ စတိ� ို ုးမယ္ ◌ျပီးရင္ ငါ ေ◌လစုု �ပ�င္◌း◌ျပီး ငါ __________ 
__________”။ 

(“I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll __________ ___________ _________ ___________.”) 
 
ေအ◌ျဖ - မင္◌းအမိ�ိ ုု မႈတ�လ်ိုု က�ယ္ ( Blow your house down) 

 
◌ျပန္ေ◌◌ျပာင္◌းအမွေတ�စသည္◌ေ့◌မးြခန္◌း (Recall question) - ဘယ� မိ�ိ ုု ဝပံုု ေ◌�လဆိုု းအၾကးီၾကးီက 

မမႈတ�လ်ိုု က္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�ာလ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - အုုတ္◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဆာက� ားေ◌သာအမ္ိ။ 

 
အဆ◌ံ◌ု◌ုး�တင္ ေအ◌ျဖအ�တ�က�င္◌ေ့◌ပးထားသည္◌ ့ေ◌မးြခန္◌း (Open-ended question) - ပထမ 

ဝေက� လးက သ႕ူအမိ�ိ ုု ဘာ◌ျဖစ�ိ ုု႕ ေ◌ကာက�ို ုးေ◌�တနေဲ႕ဆာက� ယ� ို ု႕ မင္◌းထင�လ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - အဒဲါက ေ◌ဆာက� ို ု႕အ�လယ� ◌ံ◌ု◌ုး◌ျဖစ�ဲလ့ိုု ႕။ သကူ ပ်င္◌းတယ္။  
 

“ဘ” ေ◌မးြခန္◌း (“Wh” question) ဝေက� လးေ◌�တရဲေ႕နာက� ို ု ဘယ� ို ုတရိိစၦာ��် ိ ဳးက လိုု က္ေ◌နသလ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - ဝပံုု ေ◌�လ။  

 
ပံ◌◌ု◌ုျပင�� ြခာထုု တ္◌ျခင္◌း (Distancing) - ဝပံုု ေ◌�လက သတူိုု ႕ကိုု ုု ဖမ္◌းဖုို႕ ၾကိ ဳးစားေ◌နတဲအ့ခ်�ိ ��ာ 

ဝေက� လးေ◌�တ ဘယ� ို ုခစံားရတယ� ို ု႕ မင္◌းထင�လ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - (ေအ◌ျဖက အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ါလမိ◌့္မည္။) ေ◌ၾကာက္ေ◌နခဲတ့ယ္။ စတိ� ို ုးေ◌နခဲတ့ယ္။ ဝမ္◌းနည္◌းေ◌နခဲတ့ယ္။  

 
အမိ္ ◌ႏ◌င္ွ◌ဆ့ိုု င�ည္◌ေ့◌မးြခန္◌း (Home question) - တကယ� ို ု႕ အမိ��ာ ကစားစရာအမိ� စ�◌ံ◌ု◌ုး 

မင္◌းေ◌ဆာက�ဲရ့မယ္ ဆိုု လိုု ႕ရိွရင္ ဘယ� ို ုအမိ�် ိ ဳးေ◌ဆာက�လ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - (ေအ◌ျဖက အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ါလမိ◌့္မည္။) သစ� င�င္◌စ့င�မ္ိ၊ ��က�် င�အဲမ္ိ၊ ခတံပ္။ 

 



ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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ေ◌ကာ်င္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဆက�ပ� ည္◌ေ့◌မးြခန္◌း (School question) - ဝပံုု ေ◌�လက 

ဗုိုလ� အ်ႏ◌◌ိ◌ုငု�င္်◌တ့တ� ူ◌ျဖစ�ည္။ သကူ ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာေင�ပၚ  ဆိုု း��ားယုု တ�ာခဲတ့ယ္။ တကယ� ို ု႕ 

ေ◌ကာ်င္◌းမာွ တစ္ေ◌ယာက္ေ◌ယာက�  မင္◌းေအပၚဗုိုလ� အ်ႏ◌◌ိ◌ုငု�င္်◌ေ့◌နရင္ မင္◌းဘယ� ို ုလုု ပ�င္◌သ့လ။ဲ  
 
ေအ◌ျဖ - (ေအ◌ျဖက အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ါလမိ◌့္မည္။) ဆရာ/မကိုု  တိုု င္ေ◌◌ျပာမယ္။ အႏ◌◌ိ◌ုငု�င္်◌တ့ာရပ�ိုု႕ 

သတူိုု ႕ကိုု ေ◌◌ျပာမယ္။ သတူိုု ႕ကိုု  လစ်�်ရဴႈလိုု က�ယ္။   

 

PEER+PA တိုု ႕ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု မႈ 

ပိုု မ်ားမ်ားကိုု ေ◌စေ့◌ဆာ◌္တိုု �က� န္◌း◌ျခင္◌း   
CROWD-HS က ေ◌မးရန္ ေ◌မးြခန္◌းအမ် ိ ဳးအစားမာ်းကိုု  မတွ�ေိ◌စရ���တက္ အကအူညရီပါေ◌သာ◌္လည္◌း 

ပင�င္◌းအခက်�  စာသားႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု မႈကိုု  အားေ◌ပးရန္◌ျဖစ္◌ျပီး 

စကားလ◌ံ◌ု◌ုးတစ�◌ံ◌ု◌ုးတည္◌းပါ ေအ◌ျဖမာ်းကိုု  လႈ◌ေံ◌ဆာ◌္ေ◌ပးရ��ဟုု တ္ေ◌ၾကာင္◌း သတရိပါ။ PEER ( 
ေ◌စေ့◌ဆာ◌္ပါ (prompt) ၊ ဆန္◌းစစ�ါ (evaluate) ၊ ◌ျဖန္႕ကားပါ (expand) ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အဖ��လလဲဆဲိုု ပါ 

(repeat)) နည္◌းဗ်ဟဴာကိုု  ပိုု ေ◌လးနက� ည္◌ ့တုု န္႕ျပ��ႈမာ်းရရန္ လၾူကးီမ ွအားေ◌ပးကညူရီာ�တင္ 

အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳ�ုု ◌ငိ�ါသည္။ PEER ၏ အရွည္ေ◌နာက� စ�် ိ ဳးမာွ PEER+PA ◌ျဖစ္◌ျပီး ယင္◌းကိုု  လၾူကးီက 

ေကလးအား ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈ�တင္◌း စတိ�ါလက�ါ ပါဝင�ည္◌အ့�တက္ ခ် ီးြမမ္◌းရန္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ယင္◌းတုု န္႕ျပ��ႈကိုု  ေကလးက အသ◌ံ◌ု◌ုးခရ်ာ�တင�ူညေီ◌ပးရန္၊ ထိုု ႕အ�တက္ ယင္◌းကအဓပိၺါယ� �ေိ◌ၾကာင္◌း 

သတေိ◌ပးရာ�တင္ အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳပါသည္။ ယင္◌းအစတိ� ပိုု င္◌းမာ်းက ေကလးႏ◌င္ွ◌ ့

အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌နသည္◌တ့စ္ေ◌လွာ်က� ◌ံ◌ု◌ုး အ�တက္ သက္ေ◌ရာက�ါသည္။ အထက�ါ CROWD-HS ေ◌

မးြခန္◌းမာ်းမ ွတစ�ု ု ◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ ူPEER+PA ေ◌မးြခန္◌းကိုု  အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳသည္◌ဥ့ပမာတစ�ု ု ကိုု  

ေဤနရာ�တင�ကည္◌ပ့ါ -   

 
စာအုု ပ္◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က္◌ျပီး တစ�ု ုခုုေ◌◌ျပာရန္ ေကလးအားေ◌စေ့◌ဆာ◌္ပါ (Prompt)  

လၾူကးီ - ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင�ေဲ႕နာက� ို ု ဘယ� ို ုတရိိစၦာ��် ိ ဳးက လုု ◌က္ိေ◌နခဲသ့လ။ဲ  
ေကလး - ဝပံုု ေ◌�လ။  

 
ေကလး၏ တုု န္႕ျပ��ႈကိုု  ဆန္◌းစစ�ါ (Evaluate) 

လၾူကးီက ကိုု ယ္◌ဖ့ာသာေ◌�တးသ���ာ “ မ�ွ�ယ္။ အဒဲါက ဝပံုု ေ◌�လတစ္ေ◌ကာင္◌ျဖစ�ယ္၊ ဒါေ◌ပမယ္◌ ့

ဒတီုု န္႕ုု◌ျပ��ႈေအပၚ ငါတိုု ႕ ပိုု ◌ျပီးထပ္◌ျဖည္◌ေ့◌ပးႏ◌◌ိ◌ုငု�ယ္။”  
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ေကလး၏ တုု န္႕ျပ��ႈကိုု  ◌ျဖန္႕ကားပါ (Expands)  
လၾူကးီ - မ�ွ�ယ္။ အဒဲါက ဆိုု းဝါးတဲ ့ဝပံုု ေ◌�လအၾကးီၾကးီတစ္ေ◌ကာင္◌ျဖစ�ယ္။  

 
ေ◌စေ့◌ဆာ◌္ေ◌ထာက�ံခ့်က� ို ု အဖ��လလဲဆဲိုု ပါ (Repeat)  

လၾူကးီ - ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင�ေဲ႕နာက� ို ု ဘယ� ို ုတရိိစၦာ��် ိ ဳးက လုု ◌က္ိေ◌နခဲသ့လ။ဲ  
ေကလး- ဆိုု းဝါးတဲ ့ဝပံုု ေ◌�လအၾကးီၾကးီတစ္ေ◌ကာင္။  

 
ေကလး၏တုု န္႕ျပ��ႈအ�တက္ ခ် ီးြမမ္◌း◌ျပီး အသ◌ံ◌ု◌ုးခ်ျပပါ (Praise and Apply)  

လၾူကးီ - အဒဲါမ�ွ�ယ္။ ဆိုု းဝါးတဲ ့ဝပံုု ေ◌�လအၾကးီၾကးီတစ္ေ◌ကာင� ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင�ေဲ႕နာက� ို ု 

လိုု က္ေ◌နတယ္။ ဇာတ� မ္◌းကိုု  မတွ�တိာ ေ◌တာ◌္လုု ◌ကိ� ာ။ တကယ� ို ု႕ ဆိုု းဝါးတဲ ့

ဝပံုု ေ◌�လအၾကးီၾကးီတစ္ေ◌ကာင�ိုု ေ◌�တ႕ခဲရ့င္ မင္◌းဘယ� ို ုခစံားရမလ။ဲ   
ေကလး - (ေအ◌ျဖက အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ါလမိ◌့္မည္။) က�ၽန္ေ◌တာ◌္/မ ေ◌ၾကာက္◌ျပီး �ထက္ေ◌◌ျပးမမိယ္။  

 

ဒိုု င�ာေ◌လာဂ်စ�းီဒင္◌း တစ္ေ◌လ်ာွက ္စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမ်ား 

သင္ေ◌ပး◌ျခင္◌း  
ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း၏ ေအရးၾကးီေ◌သာရ���န္◌းခက်� စ�ု ုမာွ ေ◌ကာ်င္◌းသ/ူသား၏ 

◌ႏ◌ႈတ�ကားေ◌◌ျပာက�ၽမ္◌းကင်�ႈမာ်း၊ အထးူသျဖင္◌ ့စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမာ်းကိုု  

◌ျဖန္႕ကားေ◌ပးရန္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ◌ျပန္ေ◌◌ျပာင္◌းအမတွ�ပါ။ ယင္◌းသိုု ႕ုု◌ျပဳလုု ပ�န္ နည္◌းလမ္◌းတစ�ု ုမာွ 

အဓကိစကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမာ်းကိုု  စာမဖတ�လီုု ပ္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအျဖစ္ စတိ�ါလက�ါ◌ျဖစ္ေ◌အာင္ 

သင္ေ◌ပးရန္◌ျဖစ�ည္။ စာသားႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု မႈကိုု  ေ◌ခာ်ေ◌ြမေ႕စရန္ ေ◌မးြခန္◌းမာ်း 

အဆင္◌ဆ့င္◌ ့ရိွသကဲသ့ိုု ႕ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမာ်းႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က္၍လည္◌း အလႊ◌ာသ◌ံ◌ု◌ုးလႊ◌ာ�ခ◌ဲျပီး 

စဥ္◌းစားဖုို႕�လယ� ူပါသည္ -  
• အလႊ◌ာ ၁ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ားက ေအ◌ျခခံစကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမ်ား◌ျဖစ�ကျပီး ယင◌္းတိုု ႕က 

ေကလး၏ လက�◌ံျပီး ေ◌ဖာ◌္◌ျပႏ◌◌ိ◌ုငု္ေ◌သာ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမ်ားအ�တင္◌း 

◌ျဖစ�င္◌ပ့ါသည္။ ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင္◌း ဇာတ� မ္◌း�တင္◌းရိွ အလႊ◌ာ ၁ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ား�တင္ - အမိ္၊ 

ဝက္၊ ဝပုံုေ◌�လ တိုု ႕ ပါဝင�ါသည္။   
• အလႊ◌ာ ၂ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ားက သမၻာရင◌္သ့ည္◌ဘ့ာသာစကားသ◌ံ◌ု◌ုး�စသဲအူ�တက္ စာသားအ�တင္◌း 

ၾကမိ�န္ မ်ားြစာေ◌ပေၚနပါသည္။ ယင◌္းစကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ားကိုု  ေကလး၏ လက�◌ံျပီးေ◌ဖာ◌္◌ျပႏ◌◌ိ◌ုငု္ေ◌သာ 

စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းကိုု  ◌ျဖန္႕ကားရာ�တင�ူညရီန္ သင္ေ◌ပးသင္◌ပ့ါသည္။ 

ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင�ာတ� မ္◌း�တင္◌းရိွ အလႊ◌ာ ၂ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးတစ�ုုမွာ အၾကးီဆ◌ံ◌ု◌ုး 



ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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(ဇာတ� မ္◌း၏အခ် ိ ဳေ႕သာရႈေ◌ထာင္◌မ့်ား�တင ္ပထမဝေက� လးကိုု  သ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာ�င�င္◌းမွ 

အၾကးီဆ◌ံ◌ု◌ုးအျဖစ္ သမုုတ�ါသည္) ဟသူည္◌စ့ကားလ◌ံ◌ု◌ုး◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။   
• အလႊ◌ာ ၃ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ားမွာ နယ�ယ� ထးူ◌ျပဳ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ား◌ျဖစ္◌ျပီး မာတကိာဧရိယာ သိုု ႕မဟုု တ္ 

ထးူ◌ျခားသည္◌ ့စကားစပ�စ�ုုအ�တင◌္း လိုု အပ� ည္◌အ့ခါမ် ိ ဳး�တင္ ေအကာင္◌းဆ◌ံ◌ု◌ုးဆည္◌းပူးႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ 

ယင္◌းစကားလ◌ံ◌ု◌ုးမ်ားက ဝေက� လးသ◌ံ◌ု◌ုးေ◌ကာင္ ကဲသ့ိုု ေ႕သာ ဇာတ� မ◌္းမ် ိ ဳး�တင္◌း 

ေ◌ပၚလာရ��ယဲဥ္◌းပါသည္။ သိုု ေ႕သာ◌္လည္◌း ဇာတ� မ္◌း၏ ပုိုမုိုဆန္◌း◌ျပားရႈပ္ေ◌�ထးေ◌သာ 

မူ�ကတဲစ�ုု�တင ္တတယိဝေက� လး အုု တ�ရီာ၌ အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳသည္◌က့ရိိယာ- ေ◌ဆာက� ုုပေ္◌ရးသ◌ံ◌ု◌ုး 

သလံက်္ (trowel) ကဲသ့ိေု႕သာ အလႊ◌ာ ၃ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးပါဝင္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ 
 
အခ် ိ ဳေ႕သာ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမာ်းကိုု  ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ်�းီဒင္◌း အ�တင္◌း မတိ� က္ေ◌ပးႏ◌◌ိ◌ုင္ုေ◌သာ◌္လည္◌း 

ေကလးတစ္ဥးီအ�တက္ စာအုုေပ�ပၚ နားလေ��ဘာေ◌ပါက္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�ႈကိုု  အျခားနည္◌း◌ျဖင္◌ ့

ေ◌◌ႏ◌◌ွာင္◌ယ့ကွ� န္႕တားႏ◌◌ိ◌ုငု�ည္◌ ့မ��ည္◌စ့ကားလ◌ံ◌ု◌ုးမဆိုု ကိုု  သတ◌ိျဖင္◌ ့�ခ◌ဲျခားေ◌ဖာ◌္◌ျပကာ 

ၾကိတဳင�င္ေ◌ပးရန္ ေအရးၾကးီပါသည္။ လက� �စိာသားေအပၚနားလည္◌ႏ◌◌ိ◌ု�ုင�မ္◌းအ�တက္ အကအူည◌ီျဖစ္ေ◌စျပီး 

ေကလးေအ�ျဖင္◌ ့အျခားေအ◌ျခေအနမာ်း�တင္ အသ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳရန္ သိုု ႕မဟုု တ္ ဖတ�ႈရန္ အလားအလာမာ်းမည္◌ ့

အလႊ◌ာ ၂ စကားလ◌ံ◌ု◌ုးမာ်းကိုု  စာဖတ္◌ျပသလူၾူကးီက �ခ◌ဲျခားေ◌ပးႏ◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။   
 
ယခုု အခါ�တင္ အဆင္◌မ့ာ်း၊ အလႊ◌ာမာ်း၊ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အကၡရာ ဟင္◌းခ် ဳ ိရ���တင္◌း 

က�ၽန္◌◌ုပု�ိ ုု႕ကးူခတ္ေ◌နသည္◌အ့�တက္ က�ၽန္◌◌ုပု�ိ ုု႕၏ ဥးီေ◌ခါင္◌းကိုု  ေ◌ရမက္်◌ႏ◌◌ွာ◌ျပေင�ပၚ 

မ��ိုုေ႕ဖာ◌္ထားမ��ဲ၊ အားလ◌ံ◌ု◌ုးကိုု  တစ�ါထဘဲယ� ို ုစုု စည္◌းမလ၊ဲ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌းအ�တင္◌း 

ဘယ� ို ုေ◌စစ့ပ�ါဝင�ကပါမလ။ဲ ေအရးအၾကးီဆ◌ံ◌ု◌ုးအရာမာွ လ◌ံ◌ုလု◌ံ◌ုေု◌လာက္ေ◌လာက္ ◌ျပင�င္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ယင္◌းသိုု ႕ျပင�င္◌ျခင္◌းအ�တင္◌း အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု မႈ�တင�တိ�ါလက�ါ◌ျဖစ္ေ◌စမည္◌ ့

သင္◌ေ့◌တာ◌္သည္◌စ့ာသားေ◌��းခယ္်◌ျခင္◌း၊ ၾကိတဳင�င္ေ◌ပးရမည္◌ ့စကားလ◌ံ◌ု◌ုးအသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမာ်းကိုု  

�ခ◌ဲျခားသတ��တ္◌ျခင္◌း၊ CROWD-HS ေ◌မးြခန္◌းမာ်းကိုု  စဥ္◌းစား◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အျပ��လန္ွေ◌◌ျပာဆိုု မႈကိုု  

◌ျဖန္႕ကားေ◌ပးရန္ PEER+PA ကိုု  သင�သ◌ံ◌ု◌ုး◌ျပဳႏ◌◌ိ◌ုငု�ည္◌ေ့ကလး၏တုု န္႕ျပ��ႈမာ်းကိုု  

ၾကိတဳင္ေ◌မွာ်◌္မန္ွ◌းထား◌ျခင္◌းတိုု ႕ ပါဝင�ါသည္။ ေ◌အာက�ါ အျပ��လ�ွ� �က� ယ�ာဖတ�◌ံ◌ုလုမ္◌းညႊန္ ကိုု  စကားလ◌ံ◌ု◌ုး 

အသ◌ံ◌ု◌ုးအႏႈန္◌းမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင�ည္◌�့သင္◌းမည္◌ေ့◌မးြခန္◌းမာ်းကိုု စစီဥ�ာ�တင္ ကညူရီန္ စာအုုပ�ိ ုုင္◌း�တင္ 

သင�သ◌ံ◌ု◌ုးခႏ်◌◌ိ◌ုငု�ါသည္။ အဆ◌ံ◌ု◌ုးသ�တ� င�ာမဟုု တ� ဲစာသားတစ္ေ◌လ်ာွက� ◌ံ◌ု◌ုး ေ◌မးြခန္◌းမာ်း ေ◌မးသင္◌ပ့ါသည္၊ 

သိုု ႕ျဖစ�ါ၍ တစ�ု ုစအီ�တက္ စာမက္်◌ႏ◌◌ွာနပံတ� ို ု မတွ� ားရန္ ေမမပ့ါႏ◌င္ွ◌။့ ယင္◌းက ဒိုု င�ာေ◌လာဂဒ်�းီဒင္◌းကိုု  

ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ေ◌နစဥ္ သင္ သိုု ႕မဟုု တ္ အျခားသတူစ္ဥးီဥးီေအ�ျဖင္◌ ့

ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈအစမာ်းအ�တက္ ပစ��တ�ာ်း၏ေ◌နရာကိုု ရွာရာ�တင္ �လယ� ူေ◌စပါလမ္ိ◌မ့ည္။  

 



ဒိုု င�ာေ◌လာဂစ္် ရီးဒင္◌း - စာအုု ပ�်ားေအၾကာင္◌း အျပ��လနွ္ေ◌◌ျပာဆိုု ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း 
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